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ppi ja liitot on kokoelma jumalallisia ilmoituksia ja innoitettuja
julistuksia, jotka on annettu Jumalan valtakunnan perustamiseksi
ja johtamiseksi maan päällä viimeisinä aikoina. Vaikka useimmat luvut on osoitettu Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkon jäsenille, sanomat, varoitukset ja kehotukset ovat koko ihmiskunnan hyväksi ja sisältävät kaikille ihmisille kaikkialla kutsun kuulla
Herran Jeesuksen Kristuksen ääntä, joka puhuu heille heidän ajalliseksi parhaakseen ja heidän ikuiseksi pelastuksekseen.
Useimmat tämän kokoelman ilmoitukset on saatu Joseph Smith
nuoremman, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäisen profeetan ja presidentin, kautta. Muut on annettu
eräiden häntä seuranneiden presidenttien kautta (ks. seuraavien lukujen ja julistusten johdannot: OL 135, 136 ja 138 sekä VJ 1 ja 2).
Opin ja liittojen kirja on yksi kirkon pyhistä kirjoista yhdessä Pyhän
Raamatun, Mormonin kirjan ja Kallisarvoisen helmen kanssa. Oppi
ja liitot on kuitenkin ainutlaatuinen, sillä se ei ole muinaisen kirjan
käännös, vaan se on saanut alkunsa nykyaikana, ja Jumala on antanut sen valittujen profeettojensa kautta pyhän työnsä palauttamiseksi
ja Jumalan valtakunnan perustamiseksi maan päälle näinä aikoina.
Ilmoituksissa kuulee Herran Jeesuksen Kristuksen lempeän mutta lujan
äänen, kun hän puhuu jälleen aikojen täyttymisen taloudenhoitokauden aikana, ja tässä aloitettu työ on hänen toista tulemistaan valmistavaa työtä niiden sanojen täyttymiseksi, joita kaikki pyhät profeetat
ovat puhuneet maailman alusta asti, ja sopusoinnussa niiden kanssa.
Joseph Smith nuorempi syntyi 23. joulukuuta 1805 Sharonissa Windsorin piirikunnassa Vermontissa Amerikan yhdysvalloissa. Nuoruudessaan hän muutti perheensä mukana nykyiseen Manchesteriin New
Yorkin osavaltion länsiosaan. Siellä asuessaan hän sai keväällä 1820,
jolloin hän oli neljätoistavuotias, ensimmäisen näkynsä, jossa Jumala,
iankaikkinen Isä, ja hänen Poikansa Jeesus Kristus ilmestyivät hänelle
henkilökohtaisesti. Hänelle sanottiin tässä näyssä, ettei Jeesuksen Kristuksen tosi kirkkoa, joka oli perustettu Uuden testamentin aikoina ja
joka oli huolehtinut evankeliumin täyteydestä, enää ollut maan päällä.
Seurasi muita jumalallisia ilmestyksiä, joissa monet enkelit opettivat
häntä. Hänelle näytettiin, että Jumalalla oli hänelle erityinen työ tehtäväksi maan päällä ja että Jeesuksen Kristuksen kirkko palautettaisiin
maan päälle hänen kauttaan.
Aikanaan Joseph Smith kykeni Jumalan avulla kääntämään ja julkaisemaan Mormonin kirjan. Tänä aikana Johannes Kastaja asetti hänet ja Oliver Cowderyn Aaronin pappeuteen toukokuussa 1829 (ks. OL
13), ja pian sen jälkeen muinaiset apostolit Pietari, Jaakob ja Johannes
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asettivat heidät myös Melkisedekin pappeuteen (ks. OL 27:12). Seurasi
muita asettamisia, joissa Mooses, Elia, Elias ja monet muinaiset profeetat antoivat pappeuden avaimia (ks. OL 110; 128:18, 21). Nämä asettamiset olivat itse asiassa jumalallisen valtuuden palautus ihmiselle
maan päällä. Profeetta Joseph Smith perusti kirkon 6. huhtikuuta 1830
taivaallisen käskyn mukaan, ja Jeesuksen Kristuksen tosi kirkko toimii
siten jälleen organisaationa ihmisten keskuudessa ja sillä on valtuus
opettaa evankeliumia ja suoda pelastavia toimituksia. (Ks. OL 20 ja
Kallisarvoinen helmi, Joseph Smith – historia 1.)
Näitä pyhiä ilmoituksia saatiin tarpeen mukaan vastauksena rukoukseen, ja ne liittyivät todellisen elämän tilanteisiin ja koskivat todellisia ihmisiä. Profeetta ja hänen työtoverinsa etsivät jumalallista
opastusta, ja nämä ilmoitukset osoittavat, että he saivat sitä. Ilmoituksissa näkee Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautuksen ja esiin
tulemisen sekä aikojen täyttymisen taloudenhoitokauden alkamisen.
Näissä ilmoituksissa kuvastuvat myös kirkon siirtyminen länteen –
New Yorkista ja Pennsylvaniasta Ohioon, Missouriin, Illinoisiin ja viimein Länsi-Amerikan Great Basiniin – sekä pyhien ankarat kamppailut heidän pyrkiessään rakentamaan Siionin maan päälle nykyaikana.
Eräät varhaiset luvut koskevat Mormonin kirjan kääntämiseen ja
julkaisemiseen liittyviä asioita (ks. luvut 3, 5, 10, 17 ja 19). Muutamista
myöhemmistä luvuista kuvastuu profeetta Joseph Smithin työ innoitetun raamatunkäännöksen parissa. Sen kestäessä saatiin monia suurenmoisia opillisia lukuja (ks. esim. luvut 37, 45, 73, 76, 77, 86, 91 ja 132,
joista jokainen liittyy suoraan Raamatun kääntämiseen).
Ilmoituksissa esitetään evankeliumin oppeja selityksineen sellaisista perusasioista kuin jumaluuden luonne, ihmisen alkuperä,
Saatanan todellisuus, kuolevaisuuden tarkoitus, kuuliaisuuden välttämättömyys, parannuksen tarpeellisuus, Pyhän Hengen vaikutus,
pelastukseen liittyvät toimitukset ja teot, maan kohtalo, ihmisen tulevat olotilat ylösnousemuksen ja tuomion jälkeen, avioliiton iankaikkisuus ja perheen iankaikkinen luonne. Samoin kirkon hallinnollisen
rakenteen vähittäinen hahmottuminen näkyy piispojen, ensimmäisen
presidenttikunnan, kahdentoista neuvoston ja seitsemänkymmenen
kutsumisessa ja muiden johtavien virkojen ja koorumien perustamisessa. Viimein todistus, joka on annettu Jeesuksesta Kristuksesta –
hänen jumalallisuudestaan, hänen ylhäisyydestään, hänen täydellisyydestään, hänen rakkaudestaan ja hänen lunastusvoimastaan – tekee
tästä kirjasta ihmiskunnalle sangen arvokkaan ja ”kirkolle koko maan
rikkauksien arvoiset” (ks. OL 70 johdanto).
Alun perin Joseph Smithin kirjurit kirjoittivat ilmoitukset muistiin,
ja kirkon jäsenet jakoivat innokkaasti käsin kirjoitettuja jäljennöksiä
keskenään. Pysyvämmän kirjan luomiseksi kirjurit jäljensivät nämä
ilmoitukset pian käsikirjoituskirjoihin, joita kirkon johtajat käyttivät
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valmistellessaan ilmoitusten painamista. Joseph ja varhaiset pyhät
pitivät näitä ilmoituksia kirkon kaltaisina – elävinä, kehittyvinä ja
lisäilmoitusten mukaan jalostuvina. He hyväksyivät myös sen, että
ilmoitusten jäljentämisen ja niiden julkaistavaksi valmistelun myötä oli
todennäköisesti tapahtunut tahattomia virheitä. Niinpä eräässä kirkon
konferenssissa vuonna 1831 Joseph Smithiä pyydettiin ”korjaamaan
ne erheet tai virheet, jotka hän saattaa havaita Pyhän Hengen kautta”.
Kun ilmoitukset oli tarkistettu ja korjattu, kirkon jäsenet Missourissa alkoivat painaa kirjaa nimeltä A Book of Commandments for the
Government of the Church of Christ [Käskyjen kirja Kristuksen kirkon
hallitsemiseksi]. Se sisälsi monia profeetan varhaisista ilmoituksista.
Tämä ensimmäinen yritys julkaista ilmoituksia kuitenkin päättyi, kun
väkijoukko tuhosi pyhien kirjapainon Jacksonin piirikunnassa 20. heinäkuuta 1833.
Kuultuaan Missourin kirjapainon tuhoamisesta Joseph Smith ja muut
kirkon johtajat alkoivat valmistella ilmoitusten julkaisemista Kirtlandissa Ohiossa. Taaskin virheiden korjaamiseksi, sanamuotojen selkeyttämiseksi sekä kirkon opin ja organisaation kehityksen huomioimiseksi
Joseph Smith valvoi eräiden ilmoitusten tekstin toimittamista niiden
valmistelemiseksi julkaisemista varten vuonna 1835 nimellä Doctrine
and Covenants of the Church of the Latter Day Saints [Myöhempien aikojen
pyhien kirkon oppi ja liitot]. Joseph Smith antoi virallisen luvan Opin ja
liittojen toiseen laitokseen, joka julkaistiin vain muutamia kuukausia
profeetan marttyyrikuoleman jälkeen vuonna 1844.
Varhaiset myöhempien aikojen pyhät arvostivat ilmoituksia ja pitivät niitä sanomina Jumalalta. Kerran vuoden 1831 lopulla useat kirkon
vanhimmat todistivat juhlallisesti, että Herra oli todistanut heidän
sielulleen ilmoitusten totuudesta. Tämä todistus julkaistiin Opin ja
liittojen vuoden 1835 laitoksessa kahdentoista apostolin kirjallisena
todistuksena.

KAHDENTOISTA APOSTOLIN TODISTUS
OPIN JA LIITTOJEN KIRJAN
TOTUUDELLISUUDESTA
Todistajien todistus Herran Käskyjen kirjasta, jotka käskyt hän antoi
kirkolleen Joseph Smith nuoremman kautta, joka nimitettiin kirkon
äänellä tätä tarkoitusta varten:
Tahdomme sen tähden todistaa koko ihmissuvun maailmalle,
jokaiselle luodulle maan päällä, että Herra on todistanut meidän
sielullemme Pyhän Hengen kautta, jota on vuodatettu meidän
päällemme, että nämä käskyt on annettu Jumalan innoituksesta
ja että ne ovat hyödyksi kaikille ihmisille ja ovat totisesti totta.
Me annamme tämän todistuksen maailmalle Herra auttaja-
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namme; ja Isän Jumalan ja hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen
armosta meille on suotu tämä etuoikeus todistaa tästä maailmalle, mistä me tavattomasti riemuitsemme rukoillen aina Herraa, että siitä olisi hyötyä ihmislapsille.
Kahdentoista nimet olivat:
Thomas B. Marsh Orson Hyde
David W. Patten
William E. McLellin
Brigham Young
Parley P. Pratt
Heber C. Kimball Luke S. Johnson

William Smith
Orson Pratt
John F. Boynton
Lyman E. Johnson.

Opin ja liittojen myöhempiin laitoksiin on lisätty ilmoituksia ja
muita tärkeitä asioita sen mukaan kuin niitä on saatu ja kirkon päätösvaltaiset kokoukset ja konferenssit ovat ne hyväksyneet. Vuoden
1876 laitoksessa, jonka valmisti vanhin Orson Pratt Brigham Youngin
johdolla, ilmoitukset pantiin aikajärjestykseen ja niihin lisättiin uudet
johdannot historiallisine taustoineen.
Vuoden 1835 laitoksesta lähtien mukana oli myös seitsemän teologisen luennon sarja; sen nimenä oli Lectures on Faith [Luentoja uskosta].
Ne oli laadittu vuosina 1834–1835 käytettäviksi profeettojen koulussa
Kirtlandissa Ohiossa. Vaikka nämä luennot ovatkin hyödyllisiä opin
opettamisen kannalta, ne on jätetty pois Opista ja liitoista vuoden 1921
laitoksesta lähtien, koska niitä ei ollut annettu eikä esitetty ilmoituksina koko kirkolle.
Opin ja liittojen vuonna 1981 ilmestyneeseen laitokseen otettiin
ensimmäisen kerran mukaan kolme asiakirjaa. Ne ovat luvut 137 ja
138, joissa esitetään kuolleiden pelastuksen perusteet, sekä Virallinen
julistus 2, jossa ilmoitetaan, että kaikki kirkon kelvolliset miespuoliset
jäsenet rotuun tai ihonväriin katsomatta voidaan asettaa pappeuteen.
Jokaisessa Opin ja liittojen uudessa laitoksessa on korjattu aiempia
virheitä ja lisätty uutta tietoa etenkin lukujen johdantojen historiallisiin osiin. Tässä laitoksessa on edelleen tarkennettu ajankohtia ja
paikannimiä sekä tehty muita korjauksia. Nämä muutokset on tehty,
jotta aineisto olisi yhdenmukaista täsmällisimmän historiallisen
tiedon kanssa. Muihin tämän uusimman laitoksen erityispiirteisiin
kuuluvat uudistetut kartat, joista ilmenevät merkittävimmät maantieteelliset paikat, joissa ilmoituksia saatiin, sekä parannetut valokuvat
kirkon historiallisista paikoista, rinnakkaisviitteet, lukujen johdannot
ja sisällön yhteenvedot, minkä kaiken tarkoituksena on auttaa lukijoita
ymmärtämään Opissa ja liitoissa annettua Herran sanomaa ja iloitsemaan siitä. Lukujen johdantojen tiedot ovat peräisin Kirkon käsikirjoitushistoriasta ja julkaisusta History of the Church [Kirkon historia]
(johon johdannoissa viitataan nimellä Joseph Smithin historia) sekä
julkaisusta Joseph Smith Papers [Joseph Smithin asiakirjat].
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LUKU 1
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta 1. marras
kuuta 1831 kirkon vanhinten erityiskonferenssissa, joka pidettiin
Hiramissa Ohiossa. Herralta oli saatu monia ilmoituksia jo tätä
ennen, ja niiden kokoaminen kirjan muodossa julkaistaviksi oli yksi
konferenssissa hyväksytyistä pääasioista. Tämä luku käsittää Herran
esipuheen tämän taloudenhoitokauden aikana annettuihin oppeihin,
liittoihin ja käskyihin.
1–7 Varoituksen ääni kuuluu kai
kille ihmisille. 8–16 Luopumus ja
jumalattomuus edeltävät toista
tulemista. 17–23 Joseph Smith on
kutsuttu palauttamaan Herran to
tuudet ja voimat maan päälle. 24–
33 Mormonin kirja on saatettu julki
ja tosi kirkko on perustettu. 34–36
Rauha otetaan pois maan päältä.
37–39 Tutkikaa näitä käskyjä.

K

UULE, oi sinä minun akirk
koni kansa, sanoo hänen
äänensä, hänen, joka asuu kor
keudessa ja jonka bsilmät katsovat
kaikkia ihmisiä; niin, totisesti
minä sanon: cKuulkaa, te kaukai
set kansat, ja te, jotka olette meren
saarilla, kuunnelkaa yhdessä!
2 Sillä totisesti Herran aääni
kuuluu kaikille ihmisille, eikä
b
kukaan välty siltä, eikä ole sil
mää, joka ei näe, eikä korvaa,
joka ei kuule, eikä csydäntä,
johon ei tunkeuduta.
1 1 a 3. Nefi 27:3;

OL 20:1.
pko Jeesuksen
Kristuksen kirkko.
		b OL 38:7–8.
pko Jumala, jumaluus.
		c 5. Moos. 32:1.
2 a OL 133:16.

3 Ja akapinalliset lävistetään
paljolla murheella, sillä heidän
pahat tekonsa bkuulutetaan ta
lojen katoilta ja heidän salaiset
tekonsa paljastetaan.
4 Ja varoituksen aääni kuuluu
kaikille ihmisille niiden minun
opetuslasteni suusta, jotka minä
olen valinnut näinä bviimeisinä
aikoina.
5 Ja he lähtevät maailmaan, eikä
kukaan estä heitä, sillä minä,
Herra, olen käskenyt heitä.
6 Katso, tämä on minun aval
tuuteni ja minun palvelijoideni
valtuutus ja minun esipuheeni
niiden minun käskyjeni kirjaan,
jotka minä olen antanut heille
b
julkaistaviksi teille, oi maan
asukkaat.
7 Ja nyt, apelätkää ja vapiskaa,
oi te ihmiset, sillä se, mitä minä,
Herra, olen säätänyt niissä,
b
täyttyy.
8 Ja totisesti minä sanon teille,

Fil. 2:9–11.
pko Sydän.
pko Kapinointi.
Luuk. 8:17; 12:3;
2. Nefi 27:11;
Morm. 5:8.
4 a Hes. 3:17–21; OL 63:37.
pko Lähetystyö;

		b
		c
3a
		b

Varoittaminen.
		b pko Myöhemmät ajat.
6 a pko Jeesus Kristus:
Valtuus.
		b OL 72:21.
7 a 5. Moos. 5:29;
Saarn. 12:13.
		b OL 1:38.

Oppi ja liitot 1:9–19

että niille, jotka lähtevät maa
ilmaan viemään tätä sanomaa
maan asukkaille, annetaan valta
a
sinetöidä sekä maan päällä
että taivaassa epäuskoiset ja
b
kapinalliset,
9 niin, totisesti, sinetöidä heidät
sitä aikaa varten, jolloin Jumalan
a
viha vuodatetaan määrättö
mänä bjumalattomien päälle,
10 sitä apäivää varten, jolloin
Herra tulee bmaksamaan jo
kaiselle ihmiselle hänen cteko
jensa mukaan ja dmittaamaan
jokaiselle ihmiselle sen mitan
mukaan, jolla hän on mitannut
lähimmäiselleen.
11 Ja nyt, Herran ääni kuuluu
maan ääriin, jotta kaikki, jotka
tahtovat kuulla, voivat kuulla:
12 Valmistautukaa, valmistau
tukaa siihen, mikä on tuleva,
sillä Herra on lähellä.
13 Ja Herran aviha on syttynyt,
ja hänen bmiekkansa on pesty
taivaassa, ja se on iskevä maan
asukkaita.
14 Ja Herran akäsivarsi paljas
tetaan; ja tulee aika, jolloin ne,
jotka eivät tahdo bkuulla Herran
ääntä eivätkä hänen palvelijoi
8 a pko Sinetöiminen.
		b pko Kapinointi.
9 a Ilm. 19:15–16;
1. Nefi 22:16–17.
		b Moosia 16:2;
JS–M 1:31, 55.
10 a pko Jeesuksen
Kristuksen toinen
tuleminen.
		b Hes. 7:4;
OL 56:19.
pko Jeesus Kristus:
Tuomari.
		c Sananl. 24:12;
Alma 9:28; 41:2–5;
OL 6:33.
		d Matt. 7:2.

2

densa ääntä eivätkä ota varteen
profeettojen ja apostolien sa
noja, derotetaan pois kansan
keskuudesta,
15 sillä he ovat apoikenneet mi
nun btoimituksistani ja ovat crik
koneet minun dikuisen liittoni.
16 He eivät aetsi Herraa vakiin
nuttaakseen hänen vanhurs
kauttaan, vaan jokainen kulkee
b
omaa ctietänsä ja oman juma
lansa dkuvan perässä, jonka kuva
on maailman kaltainen ja jonka
olemus on epäjumalan olemus,
joka evanhenee ja tuhoutuu fBa
bylonissa, tosiaankin suuressa
Babylonissa, joka on kukistuva.
17 Sen tähden, koska minä,
Herra, tiesin suuren onnetto
muuden, joka kohtaisi maan
a
asukkaita, minä kutsuin palve
lijaani Joseph Smith nuorempaa
ja puhuin hänelle taivaasta ja
annoin hänelle käskyjä
18 ja annoin käskyjä myös
muille, jotta he julistaisivat näitä
asioita maailmalle; ja kaikki
tämä, jotta täyttyisi se, mistä
profeetat ovat kirjoittaneet:
19 se, mikä maailmassa on
a
heikkoa, on tuleva esiin ja

13 a OL 63:6.
		b Hes. 21:8;
OL 35:14.
14 a Jes. 53:1.
		b 2. Nefi 9:31;
Moosia 26:28.
		c OL 11:2.
		d Ap. t. 3:23;
Alma 50:20;
OL 50:8; 56:3.
15 a Joos. 23:16;
Jes. 24:5.
		b pko Toimitukset.
		c pko Luopumus.
		d pko Uusi ja ikuinen
liitto.
16 a Matt. 6:33.

c

		b Jes. 53:6.
		c OL 82:6.
		d 2. Moos. 20:4;
3. Nefi 21:17.
pko Epäjumalien
palvonta.
		e Jes. 50:9.
		f OL 64:24; 133:14.
pko Babylon;
Maailmallisuus.
17 a Jes. 24:1–6.
19 a Ap. t. 4:13;
1. Kor. 1:27;
OL 35:13; 133:58–59.
pko Sävyisyys.
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nujertava mahtavat ja voimak
kaat, jottei ihminen neuvoisi lä
himmäistään eikä bturvaisi lihan
käsivarteen,
20 vaan jotta jokainen ihminen
a
puhuisi Jumalan, Herran, ni
mittäin maailman Vapahtajan,
nimessä,
21 jotta myös usko lisääntyisi
maan päällä,
22 jotta minun ikuinen aliittoni
vahvistettaisiin,
23 jotta heikot ja avähäiset
b
julistaisivat minun cevankeliu
mini täyteyttä maailman äärille
ja kuninkaiden ja hallitsijoiden
edessä.
24 Katso, minä olen Jumala ja
olen sen puhunut; nämä akäskyt
ovat minusta, ja ne on annettu
minun palvelijoilleni heidän
heikkoudessaan heidän bpuhe
tapansa mukaan, jotta he tulisi
vat cymmärrykseen,
25 ja sikäli kuin he ovat erehty
neet, se ilmoitettaisiin,
26 ja sikäli kuin he ovat etsineet
a
viisautta, heitä opetettaisiin,
27 ja sikäli kuin he ovat tehneet
syntiä, heitä aojennettaisiin, jotta
he tekisivät bparannuksen,
19 b 2. Nefi 28:31.
pko Luottamus.
20 a pko Todistaminen.
22 a OL 39:11.
pko Liitto;
Uusi ja ikuinen liitto.
23 a 1. Kor. 1:26–29.
		b pko Lähetystyö.
		c pko Evankeliumi.
24 a 2. Nefi 33:10–11;
Moroni 10:27–28.
		b 2. Nefi 31:3;
Et. 12:39.
		c OL 50:12.
pko Ymmärrys.
26 a Jaak. 1:5;
OL 42:68.

28 ja sikäli kuin he ovat olleet
nöyriä, heitä vahvistettaisiin ja
siunattaisiin korkeudesta ja he
saisivat btietoa aika ajoin,
29 ja nefiläisten aikakirjan
saatuaan, niin tosiaankin, pal
velijani Joseph Smith nuorempi
saisi kyvyn kääntää aMormonin
kirjan Jumalan armosta, Jumalan
voimalla,
30 ja myös ne, joille nämä käs
kyt on annettu, saisivat avoiman
laskea tämän bkirkon perus
tuksen ja tuoda sen esiin, pois
hämärästä ja pois cpimeydestä,
koko maan päällä ainoan toden
ja elävän dkirkon, johon minä,
Herra, olen emieltynyt, puhuen
kirkosta yleensä enkä yksilöistä.
31 Sillä minä, Herra, en voi
suvaita asyntiä vähäisimmässä
kään määrin.
32 Kuitenkin sille, joka tekee
parannuksen ja pitää Herran
käskyt, annetaan aanteeksi,
33 ja siltä, joka ei tee aparan
nusta, siltä botetaan sekin valo,
jonka hän on saanut, sillä ei mi
nun cHenkeni ainaisesti dkiistele
ihmisen kanssa, sanoo Herra
Sebaot.
a

pko Viisaus.
pko Kuritus.
pko Parannus.
pko Nöyryys.
pko Tieto.
pko Mormonin kirja.
OL 1:4–5, 17–18.
pko Evankeliumin
palautus;
Myöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen
Kristuksen Kirkko.
		c pko Pimeys,
hengellinen.
		d Ef. 4:5, 11–14.
pko Tosi kirkon
tunnusmerkit.
27 a
		b
28 a
		b
29 a
30 a
		b

		e OL 38:10.
31 a Alma 45:16;
OL 24:2.
pko Synti.
32 a OL 58:42–43.
pko Anteeksianto.
33 a Moosia 26:32.
		b Alma 24:30;
OL 60:2–3.
		c pko Pyhä Henki.
		d 1. Moos. 6:3;
2. Nefi 26:11;
Morm. 5:16;
Et. 2:15;
Moroni 9:4.
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34 Ja vielä, totisesti minä sanon
teille, oi maan asukkaat: Minä,
Herra, tahdon ilmaista nämä
asiat akaikelle lihalle,
35 sillä minä en aerottele ihmi
siä ja tahdon kaikkien ihmisten
tietävän, että se baika tulee jou
tuin – hetki ei ole vielä mutta on
käsillä – jolloin crauha otetaan
pois maan päältä ja dPerkeleellä
on valta omaan valtakuntaansa.
36 Ja myös Herralla on valta
a
pyhiinsä, ja hän bhallitsee hei
dän ckeskuudessaan ja tulee alas
d
tuomitsemaan eIdumeaa eli
maailmaa.

37 Tutkikaa näitä käskyjä, sillä
ne ovat todet ja luotettavat, ja
kaikki niissä olevat profetiat ja
b
lupaukset täyttyvät.
38 Minkä minä, Herra, olen pu
hunut, sen olen puhunut, enkä
minä puolustele itseäni, ja vaikka
taivaat ja maa katoavat, minun
a
sanani ei katoa vaan btoteutuu
täysin; olipa se puhuttu minun
omalla cäänelläni tai minun dpal
velijoideni äänellä, se on esama.
39 Sillä katso ja näe, Herra on
Jumala, ja aHenki todistaa, ja
todistus on tosi, ja btotuus pysyy
aina ja ikuisesti. Aamen.
a

LUKU 2
Joseph Smithin historiasta poimitut enkeli Moronin sanat profeetta
Joseph Smithille tämän ollessa isänsä talossa Manchesterissa New
Yorkin osavaltiossa syyskuun 21. päivän iltana 1823. Moroni oli vii
meinen niiden historioitsijoiden pitkässä sarjassa, jotka olivat tehneet
sen aikakirjan, joka on nyt maailman edessä Mormonin kirjana. (Vrt.
Mal. 3:23–24 sekä OL 27:9; 110:13–16 ja 128:18.)
1 Elia on ilmoittava pappeuden.
2–3 Isille annetut lupaukset istu
tetaan lasten sydämiin.
34 a Matt. 28:19;
OL 1:2; 42:58.
35 a 5. Moos. 10:17;
Ap. t. 10:34;
Moroni 8:12;
OL 38:16.
		b pko Myöhemmät ajat.
		c OL 87:1–2.
pko Aikojen merkit;
Rauha.
		d pko Perkele.
36 a pko Pyhä.
		b pko Jeesus Kristus:
Kristuksen
tuhatvuotinen
hallituskausi.

Katso, minä ilmoitan teille pap
peuden profeetta aElian käden
kautta ennen Herran bsuuren ja
pelottavan päivän tulemista.

		c Sak. 2:14–15;
OL 29:11;
84:118–119.
		d pko Tuomitseminen.
		e pko Maailma.
37 a pko Pyhät kirjoitukset.
		b OL 58:31; 62:6; 82:10.
38 a 2. Kun. 10:10;
Matt. 5:18; 24:35;
2. Nefi 9:16;
JS–M 1:35.
		b OL 101:64.
		c 5. Moos. 18:18;
OL 18:33–38; 21:5.
pko Ilmoitus;
Ääni.

		d pko Profeetta.
		e pko Tuen antaminen
kirkon johtajille;
Valtuus.
39 a 1. Joh. 5:6;
OL 20:27; 42:17.
		b pko Totuus.
2 1 a Mal. 3:23–24;
3. Nefi 25:5–6;
OL 110:13–15; 128:17;
JS–H 1:38–39.
pko Elia;
Pappeuden avaimet.
		b OL 34:6–9;
43:17–26.
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2 Ja ahän istuttaa lasten sydä
miin isille annetut blupaukset, ja
lasten sydämet kääntyvät heidän
isiensä puoleen.

3 Ellei niin tapahtuisi, koko
maa hävitettäisiin täysin hänen
tullessaan.

LUKU 3
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Harmonyssa
Pennsylvaniassa heinäkuussa 1828 ja joka liittyy Lehin kirjaksi
kutsutusta Mormonin kirjan alkuosasta käännettyjen 116 käsikirjoi
tussivun menetykseen. Profeetta oli sallinut vastentahtoisesti näiden
sivujen joutua omasta hallustaan Martin Harrisille, joka oli palvellut
lyhyen aikaa kirjurina Mormonin kirjan käännöstyössä. Ilmoitus
annettiin urimin ja tummimin kautta. (Ks. OL 10.)
1–4 Herran kulku on yhtä iankaik
kista kiertokulkua. 5–15 Joseph
Smithin täytyy tehdä parannus, tai
hän menettää kääntämisen lahjan.
16–20 Mormonin kirja tulee julki
Lehin jälkeläisten pelastukseksi.
Jumalan atekoja ja aikeita ja tar
koituksia ei voi tehdä tyhjäksi,
eivätkä ne voi raueta.
2 Sillä aJumala ei vaella mut
kaisia polkuja, eikä hän käänny
oikealle eikä vasemmalle, eikä
hän poikkea siitä, mitä hän
on sanonut. Sen tähden hänen
polkunsa ovat suoria ja hänen
b
kulkunsa on yhtä iankaikkista
kiertokulkua.
3 Muista, muista, ettei Jumalan
a
työtä tehdä tyhjäksi vaan ihmis
ten työ,
2 a OL 27:9; 98:16–17.
		b pko Kuolleiden
pelastus;
Sinetöiminen.
3 1 a Ps. 8:4–10;
OL 10:43.
2 a Alma 7:20.
pko Jumala, jumaluus.

4 sillä vaikka ihminen saisi mo
nia ilmoituksia ja saisi voiman
tehdä monia voimatekoja, jos
hän kuitenkin aylpeilee omasta
voimastaan ja pitää Jumalan
b
neuvoja tyhjän arvoisina ja
noudattaa oman tahtonsa ja cli
hallisten halujensa vaatimuksia,
hän lankeaa pakostakin ja vetää
päällensä oikeamielisen Jumalan
d
koston.
5 Katso, nämä on uskottu si
nulle, mutta kuinka ankaria oli
vatkaan käskysi! Ja muista myös
saamasi lupaukset, kunhan et
riko käskyjä.
6 Ja katso, kuinka usein olet
kaan arikkonut Jumalan käskyjä
ja lakeja ja myöntynyt ihmisten
b
suostutteluihin!
7 Sillä katso, sinä et olisi saanut

		b 1. Nefi 10:18–19;
OL 35:1.
3 a Ap. t. 5:38–39;
Morm. 8:22;
OL 10:43.
4 a OL 84:73.
pko Ylpeys.
		b MK Jaak. 4:10;

		c
		d
6a
		b

Alma 37:37.
pko Jumalan käskyt;
Neuvo.
pko Lihallinen.
pko Kosto.
OL 5:21;
JS–H 1:28–29.
OL 45:29; 46:7.
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pelätä ihmistä enemmän kuin
Jumalaa. Vaikka ihmiset pi
tävät Jumalan neuvoja tyhjän
arvoisina ja bhalveksivat hänen
sanojansa,
8 sinun olisi kuitenkin pitänyt
olla uskollinen, niin hän olisi
ojentanut käsivartensa ja suo
jellut sinua kaikilta avastustajan
palavilta bnuolilta ja hän olisi
ollut sinun kanssasi kaikkina
c
ahdingon aikoina.
9 Katso, sinä olet Joseph, ja sinut
valittiin tekemään Herran työtä,
mutta sinä lankeat rikkomuksen
tähden, ellet ole varuillasi.
10 Mutta muista, että Jumala
on armollinen. Tee siis parannus
siitä, mitä olet tehnyt, mikä on
vastoin sitä käskyä, jonka minä
sinulle annoin, niin olet yhä va
littu ja sinut on kutsuttu jälleen
työhön.
11 Ellet sitä tee, sinusta luo
vutaan ja sinusta tulee muiden
ihmisten kaltainen eikä sinulla
enää ole lahjaa.
12 Ja kun sinä luovutit sen,
minkä akääntämiseen Jumala oli
antanut sinulle näön ja kyvyn,
sinä luovutit sellaista, mikä on
pyhää, jumalattoman bihmisen
käsiin,
13 ihmisen, joka on pitänyt
Jumalan neuvoja tyhjän arvoi

a

7 a Ps. 27:1;
Luuk. 9:26;
OL 122:9.
pko Pelko;
Rohkeus.
		b 3. Moos. 26:42–43;
1. Nefi 19:7;
MK Jaak. 4:8–10.
8 a pko Perkele.
		b Ef. 6:16;
1. Nefi 15:24;

6

sina ja on rikkonut pyhimmät lu
paukset, jotka annettiin J umalan
edessä, ja on turvannut omaan
harkintaansa ja on aylpeillyt
omasta viisaudestaan.
14 Ja tästä syystä sinä olet
menettänyt oikeutesi joksikin
aikaa,
15 sillä sinä olet antanut tallata
a
johtajasi neuvoja maahan alusta
asti.
16 Minun työni etenee siitä
huolimatta, sillä niin kuin tieto
a
Vapahtajasta on tullut maail

malle juutalaisten btodistuksen
kautta, niin on ctieto Vapahta
jasta tuleva minun kansalleni
17 ja anefiläisille ja jaakobilai
sille ja joosefilaisille ja soramilai
sille heidän isiensä todistuksen
kautta.
18 Ja tämä atodistus on tu
leva niiden blamanilaisten ja
lemuelilaisten ja ismaelilaisten
tietoon, jotka cvaipuivat epäus
koon isiensä pahuuden tähden,
isiensä, joiden Herra salli dhä
vittää veljensä nefiläiset näiden
pahojen tekojen ja iljetysten
tähden.
19 Ja juuri tätä atarkoitusta var
ten nämä blevyt, jotka sisältävät
nämä aikakirjat, on varjeltu, jotta
Herran clupaukset, jotka hän
antoi kansalleen, täyttyisivät

OL 27:17.
Alma 38:5.
OL 1:29; 5:4.
OL 10:6–8.
pko Ylpeys.
eli Herran.
pko Vapahtaja.
1. Nefi 13:23–25;
2. Nefi 29:4–6.
		c Moosia 3:20.
17 a 2. Nefi 5:8–9.
		c
12 a
		b
13 a
15 a
16 a
		b

18 a pko Mormonin kirja.
		b 2. Nefi 5:14;
En. 1:13–18.
		c 2. Nefi 26:15–16.
		d Morm. 8:2–3.
19 a 1. Nefi 9:3, 5.
		b pko Kultalevyt.
		c 3. Nefi 5:14–15;
OL 10:46–50.
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20 ja jotta alamanilaiset saisivat
tietää isistään ja jotta he voisivat
tuntea Herran lupaukset ja jotta
he voisivat buskoa evankeliumiin
ja cturvata Jeesuksen Kristuksen

ansioihin ja tulla dkirkastetuiksi
uskon tähden hänen nimeensä ja
jotta he voisivat pelastua paran
nuksensa kautta. Aamen.

LUKU 4
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta hänen
isälleen Joseph Smith vanhemmalle Harmonyssa Pennsylvaniassa
helmikuussa 1829.
1–4 Herran palvelijat pelastuvat
palvelemalla uskollisesti. 5–6 Ju
maliset ominaisuudet tekevät heidät
kelvollisiksi palvelukseen. 7 Sitä,
mikä on Jumalasta, tulee tavoitella.
Nyt katso, aihmeellinen teko on
tulemaisillaan julki ihmislasten
keskuudessa.
2 Ja nyt, oi te, jotka ryhdytte apal
velemaan Jumalaa, katsokaa, että
b
palvelette häntä koko csydämes
tänne, väkevyydestänne, mieles
tänne ja voimastanne, jotta voitte
seistä dnuhteettomina Jumalan
edessä viimeisenä päivänä.
3 Ja nyt, jos teillä on halu pal
vella Jumalaa, teidät on akutsuttu
työhön,
20 a 2. Nefi 30:3–6;
OL 28:8; 49:24.
		b Morm. 3:19–21.
		c 2. Nefi 31:19;
Moroni 6:4.
		d Moroni 7:26, 38.
4 1 a Jes. 29:14;
1. Nefi 14:7; 22:8;
OL 6:1; 18:44.
pko Evankeliumin
palautus.
2 a pko Palveleminen.
		b Joos. 22:5;
1. Sam. 7:3;

4 sillä katso, avainio on jo vaa
lennut bkorjattavaksi, ja katso,
se, joka panee sirppinsä työhön
kaikin voimin, se kokoaa cvaras
toon, jottei menehdy, vaan tuot
taa pelastuksen sielulleen,
5 ja ausko, btoivo ja crakkaus,
d
silmämääränä vain Jumalan
kunnia, tekevät hänet kelvolli
seksi työhön.
6 Muistakaa usko, ahyveelli
syys, tieto, kohtuullisuus, bkär
sivällisyys, veljellinen ystäväl
lisyys, jumalisuus, rakkaus,
c
nöyryys, duutteruus.
7 aPyytäkää, niin te saatte;
kolkuttakaa, niin teille avataan.
Aamen.

OL 20:19; 76:5.
		c pko Mieli;
Sydän.
		d 1. Kor. 1:8;
MK Jaak. 1:19;
3. Nefi 27:20.
3 a OL 11:4, 15; 36:5;
63:57.
pko Kutsumus.
4 a Joh. 4:35;
Alma 26:3–5;
OL 11:3; 33:3, 7.
		b pko Sadonkorjuu.
		c 1. Tim. 6:19.

5a
		b
		c
		d
6a
		b
		c
		d
7a

pko Usko.
pko Toivo.
pko Rakkaus.
Ps. 141:8;
Matt. 6:22;
Morm. 8:15.
pko Hyveellisyys.
pko Kärsivällisyys.
pko Nöyryys.
pko Ahkeruus.
Matt. 7:7–8;
2. Nefi 32:4.
pko Rukous.
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LUKU 5
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Harmonyssa
Pennsylvaniassa maaliskuussa 1829 Martin Harrisin pyynnöstä.
1–10 Tämä sukupolvi saa Herran
sanan Joseph Smithin kautta.
11–18 Kolme todistajaa tulevat
todistamaan Mormonin kirjasta.
19–20 Herran sana vahvistetaan
kuten muinaisinakin aikoina.
21–35 Martin Harris voi tehdä pa
rannuksen ja olla yksi todistajista.
Katso, minä sanon sinulle, että
koska palvelijani aMartin Harris
on halunnut minun kädestäni to
distetta, että sinulla, palvelijani
Joseph Smith nuorempi, on ne
b
levyt, joista sinä olet todistanut
ja vakuuttanut, että olet saanut
ne minulta;
2 niin nyt, katso, tämä sinun
on sanottava hänelle, että hän,
joka puhui sinulle, sanoi sinulle:
Minä, Herra, olen Jumala ja olen
antanut nämä esineet sinulle,
palvelijani Joseph Smith nuo
rempi, ja olen käskenyt sinua
a
todistamaan näistä esineistä.
3 Ja minä olen saattanut sinut
tekemään kanssani liiton, ettet
näytä niitä muille kuin niille
a
ihmisille, joille minä olen käs
kenyt, eikä sinulla ole mitään
b
valtaa niihin, ellen minä sitä
sinulle anna.
5 1 a OL 5:23–24;

JS–H 1:61.
		b pko Kultalevyt.
2 a pko Todistaja.
3 a 2. Nefi 27:13.
Ks. myös ”Kolmen
silminnäkijän
todistus” ja
”Kahdeksan

4 Ja sinulla on lahja kääntää
levyt, ja tämä on ensimmäinen
lahja, jonka minä sinulle annoin,
ja minä olen kieltänyt sinua
tavoittelemasta mitään muuta
lahjaa, ennen kuin minun tar
koitukseni tässä on täytetty, sillä
minä en anna sinulle mitään
muuta lahjaa, ennen kuin se on
valmis.
5 Totisesti minä sanon sinulle,
että onnettomuus kohtaa maan
asukkaita, aelleivät he kuule mi
nun sanojani,
6 sillä tämän jälkeen sinut
a
asetetaan ja sinä lähdet maail
maan viemään minun bsanojani
ihmislapsille.
7 Katso, elleivät he ausko minun
sanojani, he eivät uskoisi sinua,
palvelijani Joseph, vaikka voisit
näyttää heille kaikki nämä esi
neet, jotka minä olen antanut
sinun haltuusi.
8 Oi tätä aepäuskoista ja buppi
niskaista sukupolvea! Minun
vihani on syttynyt sitä vastaan.
9 Katso, totisesti minä sanon
sinulle, että minä olen avaran
nut ne esineet, jotka olen usko
nut haltuusi, palvelijani Joseph,
omaan viisaaseen tarkoituk

silminnäkijän
todistus” Mormonin
kirjan alkulehdillä.
		b 2. Nefi 3:11.
5 a Jer. 26:4–5;
Alma 5:37–38;
OL 1:14.
6 a OL 20:2–3.
pko Asettaminen.

		b 2. Nefi 29:7.
7 a Luuk. 16:27–31;
OL 63:7–12.
8 a pko Epäusko.
		b Morm. 8:33.
pko Ylpeys.
9 a Alma 37:18.

Oppi ja liitot 5:10–22
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seeni, ja se ilmaistaan tuleville
sukupolville,
10 mutta tämä sukupolvi saa
minun sanani sinun kauttasi
11 ja sinun todistuksesi lisäksi
niiden kolmen palvelijani ato
distuksen, jotka minä kutsun ja
asetan ja joille minä näytän nämä
esineet, ja he lähtevät maailmaan
minun sanojeni kanssa, jotka an
netaan sinun kauttasi.
12 Niin, he tietävät varmasti,
että nämä asiat ovat totta, sillä
minä julistan sen heille taivaasta.
13 Minä annan heille voiman
nähdä nämä esineet ja katsella
niitä sellaisina kuin ne ovat,
14 enkä minä suo tätä voi
maa saada tämä sama todistus
a
kenellekään muulle tämän sukupolven keskuudessa, tässä minun
b
kirkkoni nousun ja autiomaasta
esiin tulemisen alussa – kirk
kaana kuin ckuu ja kauniina kuin
aurinko ja pelottavana kuin sota
joukko viireineen.
15 Ja kolmen atodistajan todis
tuksen sanastani minä lähetän
maailmaan.
16 Ja katso, kaikille, jotka ausko
vat minun sanoihini, heille minä
b
lähetän cHenkeni dilmoituksen,
ja he esyntyvät minusta, nimit
täin vedestä ja Hengestä.
11 a 2. Nefi 27:12;
Et. 5:3–4; OL 17:1–5.
14 a 2. Nefi 27:13.
		b pko Evankeliumin
palautus;
Jeesuksen Kristuksen
kirkko.
		c OL 105:31; 109:73.
15 a OL 17.
pko Mormonin kirjan
silminnäkijät.
16 a Et. 4:11.
		b 1. Nefi 2:16.

17 Ja sinun täytyy odottaa vielä
vähän aikaa, sillä sinua ei ole
vielä aasetettu.
18 Ja myös heidän todistuk
sensa lähtee maailmaan tämän
sukupolven atuomioksi, jos se
paaduttaa sydämensä heitä
vastaan,
19 sillä hävittävä avitsaus lähtee
maailmaan maan asukkaiden
keskuuteen, ja sitä vuodatetaan
yhä uudestaan aika ajoin, elleivät
he tee bparannusta, kunnes maa
on ctyhjä, ja minun dtulemiseni
kirkkaus polttaa sen asukkaat
loppuun ja hävittää heidät perin
juurin.
20 Katso, minä kerron sinulle
nämä asiat samoin kuin aker
roin kansalle myös Jerusalemin
hävityksestä; ja minun bsanani
osoittautuu todeksi tänä aikana,
kuten se on osoittautunut todeksi
tähänkin asti.
21 Ja nyt minä käsken sinua,
palvelijani Joseph, tekemään pa
rannuksen ja vaeltamaan oikea
mielisemmin minun edessäni ja
olemaan enää taipumatta ihmis
ten suostutteluihin
22 ja että olet luja niiden käsky
jen apitämisessä, jotka minä olen
käskenyt sinun pitää; ja jos teet
tämän, katso, minä suon sinulle

		c pko Pyhä Henki.
		d OL 8:1–3.
		e pko Kaste,
kastaminen;
Pyhän Hengen lahja;
Uudestisyntyminen
Jumalasta.
17 a pko Asettaminen;
Valtuus.
18 a 1. Nefi 14:7;
OL 20:13–15.
19 a OL 29:8; 35:11;
43:17–27.

		b
		c
		d

20 a
		b
22 a

pko Aikojen merkit;
Myöhemmät ajat.
pko Parannus.
Jes. 24:1, 5–6.
Jes. 66:15–16;
OL 133:41.
pko Jeesuksen
Kristuksen toinen
tuleminen.
1. Nefi 1:18;
2. Nefi 25:9.
OL 1:38.
pko Kuuliaisuus.

Oppi ja liitot 5:23–34

iankaikkisen elämän, vaikka
sinut bsurmattaisiinkin.
23 Ja nyt vielä, minä puhun
sinulle, palvelijani Joseph, siitä
a
miehestä, joka haluaa todistetta.
24 Katso, minä sanon hänelle,
että hän ylentää itsensä eikä
nöyrry riittävästi minun edes
säni; mutta jos hän kumartuu
maahan minun edessäni ja nöyr
tyy voimallisessa rukouksessa
ja uskossa, vilpittömin sydämin,
niin minä sallin hänen anähdä
esineet, jotka hän haluaa nähdä.
25 Ja silloin hänen on sanottava
tämän sukupolven ihmisille:
Katso, minä olen nähnyt esineet,
jotka Herra on näyttänyt Joseph
Smith nuoremmalle, ja minä
a
tiedän varmasti, että ne ovat
todellisia, sillä minä olen nähnyt
ne, sillä ne on näytetty minulle
Jumalan eikä ihmisen voimalla.
26 Ja minä, Herra, kiellän häntä,
palvelijaani Martin Harrisia,
sanomasta heille mitään muuta
näistä esineistä, paitsi että hänen
on sanottava: Minä olen nähnyt
ne, ja ne on näytetty minulle
Jumalan voimalla. Ja nämä ovat
ne sanat, jotka hänen on sanot
tava.
27 Mutta jos hän kieltää tä
män, hän rikkoo liiton, jonka
hän on aikaisemmin tehnyt mi
nun kanssani, ja katso, hän on
tuomittu.
28 Ja nyt, ellei hän nöyrry ja
tunnusta minulle sitä, mitä hän
on tehnyt, mikä on väärin, ja
tee kanssani liittoa, että hän
22 b Alma 60:13;
OL 6:30; 135.
23 a OL 5:1.
24 a Ks. ”Kolmen silmin
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pitää minun käskyni, ja osoita
uskoa minuun, katso, minä sa
non hänelle, ettei hän saa nähdä
mitään sellaista, sillä minä en
anna hänen nähdä mitään niistä
esineistä, joista olen puhunut.
29 Ja jos näin tapahtuu, minä
käsken sinua, palvelijani Joseph,
että sinun on sanottava hänelle,
ettei hän saa tehdä mitään muuta
eikä vaivata minua enää tällä
asialla.
30 Ja jos näin tapahtuu, katso,
minä sanon sinulle, Joseph, että
kun olet kääntänyt vielä muuta
man sivun, sinun on keskeytet
tävä työ joksikin aikaa, kunnes
minä taas käsken sinua; sitten
saat taas kääntää.
31 Ja ellet tee niin, katso, sinulla
ei ole enää lahjaa ja minä otan
pois esineet, jotka olen uskonut
haltuusi.
32 Ja nyt, koska minä näen en
nalta, että sinua väijytään sinun
tuhoksesi, niin, minä näen en
nalta, että ellei palvelijani Mar
tin Harris nöyrry ja ota vastaan
todistusta minun kädestäni, hän
lankeaa rikkomukseen.
33 Ja monet väijyvät ahävittääk
seen sinut maan päältä; ja tästä
syystä, jotta elinaikasi pidennet
täisiin, minä olen antanut sinulle
nämä käskyt.
34 Niin, tästä syystä minä olen
sanonut: Pysähdy ja pysy aloil
lasi, kunnes minä käsken sinua,
niin minä ajärjestän keinot,
joiden avulla voit toteuttaa sen,
mitä minä olen käskenyt.

näkijän todistus”
Mormonin kirjan
alkulehdillä.
25 a Et. 5:3.

33 a OL 10:6; 38:13, 28.
34 a 1. Nefi 3:7.

Oppi ja liitot 5:35–6:8
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35 Ja jos sinä pidät auskollisesti
minun käskyni, sinut bylen

netään viimeisenä
Aamen.

päivänä.

LUKU 6
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille ja Oliver Cowde
rylle Harmonyssa Pennsylvaniassa huhtikuussa 1829. Oliver Cow
dery aloitti työnsä Mormonin kirjan käännöskirjurina 7. huhtikuuta
1829. Hän oli jo saanut jumalallisen ilmoituksen siitä, että profeetan
todistus niistä levyistä, joihin Mormonin kirja oli kaiverrettu, oli
tosi. Profeetta kysyi Herralta urimin ja tummimin kautta ja sai
tämän vastauksen.
1–6 Herran vainion työmiehet
pelastuvat. 7–13 Ei ole suurem
paa lahjaa kuin pelastuksen lahja.
14–27 Todistus totuudesta tulee
Hengen voimalla. 28–37 Katso
kaa Kristukseen ja tehkää hyvää
jatkuvasti.
Suuri ja aihmeellinen teko on tu
lemaisillaan julki ihmislapsille.
2 Katso, minä olen Jumala; ota
varteen minun asanani, joka
on elävä ja väkevä, bterävämpi
kuin kaksiteräinen miekka, niin
että se hajottaa sekä nivelet että
ytimen; ota sen tähden varteen
minun sanani.
3 Katso, avainio on jo vaalennut
korjattavaksi; sen tähden se, joka
haluaa korjata satoa, pankoon
sirppinsä työhön kaikin voimin
ja korjatkoon satoa niin kauan
35 a 2. Moos. 15:26;
OL 11:20.
		b Joh. 6:39–40;
1. Tess. 4:17;
3. Nefi 15:1;
OL 9:14; 17:8; 75:16, 22.
6 1 a Jes. 29:14;
OL 4; 18:44.
2 a Hepr. 4:12; Ilm. 1:16;
OL 27:1.

kuin päivä kestää, jotta kokoaisi
sielullensa ikuisen pelastuksen
aarteen Jumalan valtakunnassa.
4 Niin, jokainen, joka apanee
sirppinsä työhön ja korjaa satoa,
on Jumalan kutsuma.
5 Sen tähden, jos sinä apyydät
minulta, sinä saat; jos sinä kol
kutat, sinulle avataan.
6 Nyt, koska sinä olet pyytänyt,
katso, minä sanon sinulle: Pidä
minun käskyni ja apyri tuomaan
esiin bSiion ja vahvistamaan sen
asiaa;
7 älä aetsi brikkauksia vaan
c
viisautta, ja katso, Jumalan dsa
laisuudet paljastetaan sinulle, ja
silloin sinut tehdään rikkaaksi.
Katso, se, jolla on eiankaikkinen
elämä, on rikas.
8 Totisesti, totisesti minä sanon
sinulle: Niin kuin sinä minulta

		b Hel. 3:29; OL 33:1.
3 a Joh. 4:35;
OL 31:4; 33:3; 101:64.
4 a Ilm. 14:15–19;
Alma 26:5;
OL 11:3–4, 27.
5 a Matt. 7:7–8.
6 a 1. Nefi 13:37.
		b pko Siion.
7 a Alma 39:14; OL 68:31.

		b 1. Kun. 3:10–13;
Matt. 19:23;
MK Jaak. 2:18–19.
pko Maailmallisuus;
Rikkaus.
		c pko Viisaus.
		d OL 42:61, 65.
pko Jumalan
salaisuudet.
		e OL 14:7.

Oppi ja liitot 6:9–20

haluat, niin sinulle tapahtuu;
ja jos sinä haluat, sinä saat olla
välikappaleena paljon hyvän
tekemiseksi tämän sukupolven
aikana.
9 Älä opeta tälle sukupolvelle
mitään muuta kuin aparannusta;
pidä minun käskyni ja auta
minun työni esiin tuomisessa
minun käskyjeni mukaan, niin
sinua siunataan.
10 Katso, sinulla on lahja, ja
sinä olet siunattu lahjasi tähden.
Muista, että se on apyhä ja tulee
ylhäältä.
11 Ja jos sinä akysyt, sinä saat
tietää bsalaisuuksia, jotka ovat
suuria ja ihmeellisiä. Käytä siis
c
lahjaasi, jotta saisit tietää salai
suuksia, jotta voisit johdattaa mo
nia totuuden tuntemiseen, niin,
saada heidät dvakuuttuneiksi
heidän teidensä erheellisyydestä.
12 Älä ilmaise lahjaasi kenel
lekään paitsi niille, jotka ovat
sinun uskoasi. Älä suhtaudu
kevytmielisesti apyhiin asioihin.
13 Jos teet hyvää, niin, ja apysyt
b
uskollisena cloppuun asti, sinä
pelastut Jumalan valtakuntaan,
mikä on suurin kaikista Jumalan
lahjoista, sillä ei ole suurempaa
lahjaa kuin dpelastuksen lahja.
14 Totisesti, totisesti minä sa
non sinulle: Sinä olet siunattu
9 a Alma 29:9;
OL 15:6; 18:14–15; 34:6.
pko Lähetystyö;
Parannus.
10 a OL 63:64.
11 a OL 102:23;
JS–H 1:18, 26.
		b Matt. 11:25; 13:10–11;
Alma 12:9.
		c pko Hengen lahjat;
Lahja.

12

sen vuoksi, mitä olet tehnyt,
sillä sinä olet akysynyt minulta,
ja katso, niin usein kuin olet
kysynyt, olet saanut opetusta
minun Hengeltäni. Ellei niin olisi
tapahtunut, et olisi siinä, missä
olet tällä hetkellä.
15 Katso, sinä tiedät, että olet
kysynyt minulta ja että minä
valaisin sinun amielesi; ja nyt
minä sanon sinulle tämän, jotta
tietäisit, että totuuden Henki on
sinut valaissut;
16 niin, minä sanon sinulle,
jotta tietäisit, ettei ole ketään
muuta kuin Jumala, joka atuntee
sinun ajatuksesi ja bsydämesi
aikeet.
17 Minä sanon sinulle nämä
asiat todistukseksi sinulle, että
sanat eli se kirja, jota olet kirjoit
tanut, on atotta.
18 Ole siis auuttera, bseiso us
kollisesti palvelijani Josephin
rinnalla, missä vaikeuksissa hän
saattaakin olla sanan tähden.
19 Ojenna häntä hänen viois
saan ja ota itsekin vastaan ojen
nusta häneltä. Ole kärsivällinen,
ole vakaa, hillitse itsesi; olkoon
sinulla kärsivällisyyttä, uskoa,
toivoa ja rakkautta.
20 Katso, sinä olet Oliver, ja
minä olen puhunut sinulle halusi
tähden. aVaali sen tähden näitä

		d Jaak. 5:20;
Alma 62:45;
OL 18:44.
12 a Matt. 7:6.
13 a 1. Nefi 15:24.
		b Moosia 2:41; Et. 4:19;
OL 51:19; 63:47.
		c pko Kestäminen.
		d pko Pelastus.
14 a pko Rukous.
15 a pko Mieli.

16 a 1. Aik. 28:9;
Matt. 12:25;
Hepr. 4:12;
Moosia 24:12;
3. Nefi 28:6.
pko Kaikkitietävyys.
		b 1. Kun. 8:39.
17 a OL 18:2.
18 a pko Ahkeruus.
		b OL 124:95–96.
20 a Et. 3:21; OL 84:85.

Oppi ja liitot 6:21–31
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sanoja sydämessäsi. Pidä uskol
lisesti ja tunnollisesti Jumalan
käskyt, niin minä ympäröin
sinut rakkauteni käsivarsilla.
21 Katso, minä olen Jeesus Kris
tus, Jumalan aPoika. Minä olen se
sama, joka tuli minun bomieni
luokse, eivätkä minun omani ot
taneet minua vastaan. Minä olen
c
valo, joka loistaa dpimeydessä,
eikä pimeys sitä käsitä.
22 Totisesti, totisesti minä
sanon sinulle: Jos haluat lisäto
distuksen, muistele yötä, jolloin
huusit minun puoleeni sydämes
säsi, jotta saisit atietää totuuden
näistä asioista.
23 Enkö minä puhunut asiasta
a
rauhaa sinun mieleesi? Minkä
suuremman btodistuksen voit
saada kuin todistuksen Juma
lalta?
24 Ja nyt, katso, sinä olet saanut
todistuksen, sillä koska minä
olen kertonut sinulle asioista,
joita kukaan ihminen ei tunne,
etkö ole saanut todistusta?
25 Ja katso, minä annan si
nulle lahjan, jos haluat minulta,
a
kääntää niin kuin palvelijani
Joseph.
26 Totisesti, totisesti minä sa
non sinulle, että on olemassa
a
aikakirjoja, jotka sisältävät pal
jon minun evankeliumiani mutta
21 a pko Jeesus Kristus.
		b Joh. 1:10–12;
Ap. t. 3:13–17;
3. Nefi 9:16;
OL 45:8.
		c Joh. 1:5;
OL 10:58.
pko Valo, Kristuksen.
		d pko Pimeys,
hengellinen.
22 a pko Erottamisen lahja.
23 a pko Rauha.

jotka on pidetty salassa ihmisten
b
jumalattomuuden tähden;
27 ja nyt minä annan sinulle
käskyn, että jos sinulla on vil
pitön halu – halu koota itsellesi
aarteita taivaaseen – niin sinun
tulee auttaa lahjallasi niiden
minun akirjoitusteni osien va
loon tuomisessa, jotka ovat
olleet kätkettyinä pahuuden
tähden.
28 Ja nyt, katso, minä annan
sinulle sekä palvelijalleni Jo
sephille avaimet tähän lahjaan,
joka tuo valoon tämän palvelu
työn; ja kahden tai kolmen ato
distajan suulla on jokainen sana
vahvistettava.
29 Totisesti, totisesti minä sa
non teille: Jos he hylkäävät mi
nun sanani ja tämän osan minun
evankeliumistani ja palvelutyös
täni, te olette siunattuja, sillä he
eivät voi tehdä teille enempää
kuin minulle.
30 Ja vaikka he atekisivätkin
teille niin kuin he ovat tehneet
minulle, te olette siunattuja, sillä
te saatte basua minun kanssani
c
kirkkaudessa.
31 Mutta jos he eivät ahylkää
minun sanojani, jotka vahviste
taan annettavalla btodistuksella,
he ovat siunattuja, ja silloin teillä
on iloa työnne hedelmistä.

		b 1. Joh. 5:9;
OL 18:2.
25 a Moosia 8:13;
OL 5:4; 9:1–5, 10.
26 a OL 8:1; 9:2.
pko Pyhät kirjoitukset:
Ennustuksia pyhien
kirjoitusten julki
tulemisesta.
		b pko Jumalattomuus.
27 a OL 35:20.
28 a 5. Moos. 19:15;

30 a
		b
		c
31 a
		b

2. Kor. 13:1;
2. Nefi 27:12–14;
OL 128:3.
OL 5:22; 135.
pko Marttyyri.
Ilm. 3:21.
pko Kirkkaus.
3. Nefi 16:10–14;
OL 20:8–15.
pko Todistaminen.

Oppi ja liitot 6:32–7:3
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32 Totisesti, totisesti minä
sanon teille, kuten sanoin ope
tuslapsillenikin: Missä kaksi tai
kolme on akoolla minun nimes
säni jonkin asian tähden, katso,
minä olen siellä heidän bkeskel
lään – samoin minä olen teidän
keskellänne.
33 Älkää apelätkö tehdä hyvää,
poikani, sillä mitä te bkylvätte,
sitä te myös korjaatte; sen tähden,
jos te kylvätte hyvää, te myös kor
jaatte hyvää palkaksenne.
34 Älä siis pelkää, pieni lauma;
tehkää
hyvää;
yhdistykööt
vaikka maa ja helvetti teitä vas
taan, sillä ne eivät voi voittaa,

jos teidät on rakennettu minun
kalliolleni.
35 Katso, minä en tuomitse
teitä. Menkää, älkääkä enää
a
syntiä tehkö. Tehkää vakaasti
työ, jonka minä olen käskenyt
teidän tehdä.
36 aKatsokaa minuun jokai
sessa ajatuksessa; älkää epäilkö,
älkää pelätkö.
37 aNähkää haavat, jotka lävis
tivät minun kylkeni, sekä bnau
lojen jäljet minun käsissäni ja
jaloissani. Olkaa uskollisia, pitä
kää minun käskyni, niin te saatte
c
periä taivaan dvaltakunnan.
Aamen.
a

LUKU 7
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille ja Oliver Cow
derylle Harmonyssa Pennsylvaniassa huhtikuussa 1829, kun he ky
syivät urimin ja tummimin kautta, oliko rakas opetuslapsi Johannes
jäänyt lihaan vai oliko hän kuollut. Ilmoitus on käännös kirjoituk
sesta, jonka Johannes teki pergamenttiin ja jonka hän itse kätki.
1–3 Rakas Johannes saa elää, kun
nes Herra tulee. 4–8 Pietarilla,
Jaakobilla ja Johanneksella on hal
lussaan evankeliumin avaimet.
Ja Herra sanoi minulle: aJohan
nes, rakkaani, mitä sinä bhaluat?
32 a Matt. 18:19–20.
pko Ykseys.
		b OL 29:5; 38:7.
33 a pko Rohkeus.
		b Gal. 6:7–8;
Moosia 7:30–31;
Alma 9:28;
OL 1:10.
34 a Ps. 71:3;
Matt. 7:24–25;
1. Kor. 10:1–4;
Hel. 5:12;

35 a
36 a
37 a

		b

Sillä jos sinä pyydät, mitä tahdot,
se suodaan sinulle.
2 Ja minä sanoin hänelle: Herra,
anna minulle valta akuoleman
yli, niin että saan elää ja tuoda
sieluja sinun luoksesi.
3 Ja Herra sanoi minulle:

OL 10:69;
18:4, 17; 33:13;
Moos. 7:53.
pko Kallio.
Joh. 8:3–11.
Jes. 45:22; OL 43:34.
pko Jeesus Kristus:
Kristuksen
ilmestymiset
kuolemansa jälkeen.
pko Ristiinnaulitseminen.

		c Matt. 5:3, 10;
3. Nefi 12:3, 10.
		d pko Jumalan
valtakunta eli taivaan
valtakunta.
7 1 a pko Johannes,
Sebedeuksen poika.
		b 3. Nefi 28:1–10.
2 a Luuk. 9:27.
pko Kuolema,
fyysinen.

Oppi ja liitot 7:4–8:1
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otisesti, totisesti minä sanon
T
sinulle: Koska haluat tätä, saat
a
jäädä, kunnes minä tulen bkirk
kaudessani, ja saat cprofetoida
kansakunnille, suvuille, kielille
ja kansoille.
4 Ja tästä syystä Herra sanoi
Pietarille: Jos minä tahdon, että
hän jää, kunnes minä tulen, mitä
se sinulle kuuluu? Sillä hän pyysi
minulta, että hän voisi johdattaa
sieluja minun luokseni, mutta
sinä pyysit, että voisit tulla
joutuin minun luokseni minun
a
valtakuntaani.
5 Minä sanon sinulle, Pietari,
että tämä oli hyvä toive, mutta
minun rakkaani on halunnut,
että hän saisi vielä tehdä ihmis
ten keskuudessa enemmän eli

suuremman työn kuin hän on
aikaisemmin tehnyt.
6 Niin, hän on ryhtynyt suu
rempaan työhön; sen tähden
minä teen hänestä kuin leimua
van liekin ja apalvelevan enkelin;
hän on palveleva niitä, jotka ovat
pelastuksen bperijöitä ja jotka
asuvat cmaan päällä.
7 Ja minä asetan sinut palvele
maan häntä ja veljeäsi Jaakobia,
ja teille kolmelle minä annan
tämän voiman ja tämän palve
lutyön aavaimet, kunnes minä
tulen.
8 Totisesti minä sanon sinulle,
että teille molemmille suodaan
teidän halunne mukaan, sillä te
molemmat ailoitsette siitä, mitä
olette halunneet.

LUKU 8
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Oliver Cow
derylle Harmonyssa Pennsylvaniassa huhtikuussa 1829. Mormonin
kirjaa käännettäessä Oliver, joka palveli edelleen kirjurina kirjoittaen
profeetan sanelun mukaan, halusi saada kääntämisen lahjan. Herra
vastasi hänen pyyntöönsä suomalla tämän ilmoituksen.
1–5 Ilmoitus tulee Pyhän Hengen
voimalla; 6–12 Tieto Jumalan sa
laisuuksista ja kyky kääntää mui
naisia aikakirjoja tulevat uskon
tähden.
Oliver Cowdery, totisesti, to
tisesti minä sanon sinulle, että
a

3 a Joh. 21:20–23.
pko Muutetut olennot.
		b pko Jeesuksen
Kristuksen toinen
tuleminen;
Kirkkaus.
		c Ilm. 10:11.
4 a pko Jumalan

6a
		b
		c
7a

niin totta kuin Herra, joka on
sinun Jumalasi ja sinun Lunas
tajasi, elää, aivan yhtä varmasti
sinä saat btiedon mistä tahansa
asioista, joita ckysyt uskossa,
vilpittömin sydämin, uskoen,
että saat tiedon kaiverruksista
vanhoissa daikakirjoissa, jotka

valtakunta eli taivaan
valtakunta.
OL 130:5.
OL 76:86–88.
Joh. 10:8–11;
OL 77:14.
Matt. 16:19; Ap. t. 15:7;
JS–H 1:72.

8a

8 1a
		b
		c
		d

pko Pappeuden
avaimet.
pko Ilo.
JS–H 1:66.
pko Cowdery, Oliver.
pko Tieto.
pko Rukous.
OL 6:26–27; 9:2.

Oppi ja liitot 8:2–12
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ovat muinaisia ja jotka sisältävät
niitä osia minun kirjoituksistani,
joista minun Henkeni eilmoitus
on puhunut.
2 Niin, katso, minä apuhun si
nulle sinun mielessäsi ja sinun
b
sydämessäsi cPyhän Hengen
kautta, joka tulee sinun yllesi ja
joka asuu sinun sydämessäsi.
3 Nyt, katso, tämä on ilmoituk
sen henki; katso, tämä on henki,
jonka avulla Mooses johdatti
Israelin lapset aPunaisenmeren
poikki kuivaa maata myöten.
4 Ja nyt tämä on sinun lahjasi;
käytä sitä, niin olet siunattu,
sillä se pelastaa sinut sinun vi
hollistesi käsistä, jotka muuten
surmaisivat sinut ja saattaisivat
sielusi turmioon.
5 Oi, muista nämä asanat ja
pidä minun käskyni. Muista, että
tämä on sinun lahjasi.
6 Nyt tämä ei ole ainoa lahjasi,
sillä sinulla on toinenkin lahja,
joka on Aaronin lahja. Katso,
se on ilmoittanut sinulle monia
asioita.
7 Katso, ei ole mitään muuta

voimaa kuin Jumalan voima, joka
voi aiheuttaa sen, että sinulla on
tämä Aaronin lahja.
8 Älä siis epäile, sillä se on
Jumalan lahja, ja sinä saat pitää
sitä käsissäsi ja tehdä ihmeellisiä
tekoja, eikä mikään voima ky
kene ottamaan sitä pois sinun kä
sistäsi, sillä se on Jumalan tekoa.
9 Ja nyt, mitä vain pyydätkin
minua ilmoittamaan sinulle sen
avulla, sen minä suon sinulle, ja
sinä saat tietoa siitä.
10 Muista, että ilman auskoa et
voi tehdä mitään. Pyydä siis us
kossa. Älä suhtaudu kevytmieli
sesti näihin asioihin. Älä bpyydä
sitä, mitä sinun ei pitäisi pyytää.
11 Pyydä, että saat tuntea
Jumalan salaisuuksia ja että voit
a
kääntää ja saada tietoa kaikista
niistä muinaisista aikakirjoista,
jotka ovat olleet kätkettyinä ja
jotka ovat pyhiä, niin sinulle
tapahtuu uskosi mukaan.
12 Katso, minä olen sen pu
hunut, ja minä olen sama, joka
on puhunut sinulle alusta asti.
Aamen.

LUKU 9
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Oliver Cow
derylle Harmonyssa Pennsylvaniassa huhtikuussa 1829. Oliveria
kehotetaan kärsivällisyyteen ja tyytymään toistaiseksi siihen, että
hän kirjoittaa kääntäjän sanelun mukaan yrittämättä itse kääntää.
1–6 Muita muinaisia kirjoituksia
on vielä käännettävä. 7–14 Mor
1 e OL 5:16.
2 a OL 9:7–9.
pko Ilmoitus.
		b pko Sydän.
		c pko Pyhä Henki.

monin kirja käännetään tutkimisen
ja hengellisen vahvistuksen avulla.

3 a 2. Moos. 14:13–22;
5. Moos. 11:4;
1. Nefi 4:2;
Moosia 7:19.
pko Punainenmeri.

5a
10 a
		b
11 a

5. Moos. 11:18–19.
pko Usko.
OL 88:63–65.
OL 9:1, 10.

Oppi ja liitot 9:1–14
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Katso, minä sanon sinulle, poi
kani, että koska sinä et akääntä
nyt sen mukaan, mitä minulta
toivoit, ja aloit taas bkirjoittaa
palvelijani Joseph Smith nuo
remman kirjurina, niin minä
tahdon sinun jatkavan, kunnes
saat valmiiksi tämän aikakirjan,
jonka minä olen uskonut hänen
haltuunsa.
2 Ja sitten, katso, minulla on
a
muita baikakirjoja, joita varten
minä annan sinulle kyvyn auttaa
kääntämisessä.
3 Ole kärsivällinen, poikani,
sillä se on minun viisauteni
mukaista, eikä sinun ole tarpeen
kääntää tällä hetkellä.
4 Katso, se työ, jota sinut on
kutsuttu tekemään, on kirjoittaa
palvelijani Josephin kirjurina.
5 Ja katso, sen tähden, että et
jatkanut kuten aloitit, kun rupesit
kääntämään, minä olen ottanut
sinulta pois tämän oikeuden.
6 Älä anurise, poikani, sillä on
minun viisauteni mukaista, että
olen tehnyt tällä tavalla sinua
kohtaan.
7 Katso, sinä et ymmärtänyt;
kuvittelit, että minä antaisin sen
sinulle, vaikka et käyttänyt har
kintaa, paitsi että pyysit minulta.
8 Mutta katso, minä sanon si
nulle, että sinun täytyy atutkia
sitä tarkoin mielessäsi; sitten
9 1 a OL 8:1, 11.

		b JS–H 1:67.
2 a Viittaus muuhun
käännöstoimintaan,
kuten Joseph Smithin
raamatunkäännök
seen ja Abrahamin
kirjan käännökseen,
joita käännettäessä
Oliver Cowdery auttoi

		b
6a
8a
		b
		c
		d

sinun on bkysyttävä minulta,
onko se oikein, ja jos se on oikein,
minä saatan sinun csydämesi
d
palamaan sisälläsi; sen tähden
sinä etunnet, että se on oikein.
9 Mutta ellei se ole oikein, si
nulla ei ole mitään sellaisia tun
teita, vaan ajatuksesi ahämärty
vät, niin että unohdat sen, mikä
on väärin; sen tähden sinä et voi
kirjoittaa sellaista, mikä on py
hää, ellen minä sitä sinulle anna.
10 Nyt, jos olisit tiennyt tämän,
olisit voinut akääntää; sinun ei
kuitenkaan ole tarpeen kääntää
nyt.
11 Katso, se oli tarpeen, kun
aloitit, mutta sinä apelkäsit, ja
aika on mennyt, eikä se nyt ole
tarpeen.
12 Sillä etkö näe, että minä olen
antanut palvelijalleni aJosephille
kylliksi voimaa sen korvaami
seksi? Enkä minä ole tuominnut
kumpaistakaan teistä.
13 Tee tämä, mitä minä olen
käskenyt sinun tehdä, niin sinä
menestyt. Ole uskollinen, äläkä
antaudu mihinkään akiusauk
seen.
14 Pysy lujana siinä atyössä,
johon minä olen sinut bkutsu
nut, eikä hiuskarvakaan pääs
täsi joudu hukkaan ja sinut
c
ylennetään viimeisenä päivänä.
Aamen.

kirjurina. pko Joseph
Smithin raamatun
käännös (jsr).
OL 6:26; 8:1.
pko Nurista.
pko Pohtiminen.
pko Rukous.
Luuk. 24:32.
pko Innoitus;
Todistaminen.

		e
9a
10 a
11 a
12 a
13 a
14 a
		b
		c

OL 8:2–3.
OL 10:2.
OL 8:11.
pko Pelko.
OL 18:8.
pko Kiusaus.
1. Kor. 16:13.
pko Kutsumus.
Alma 13:29;
OL 17:8.

Oppi ja liitot 10:1–7
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LUKU 10
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Harmonyssa
Pennsylvaniassa todennäköisesti huhtikuun 1829 tienoilla, vaikka
osia on voitu saada jo kesällä 1828. Herra ilmoittaa tässä Josephille
muutoksista, joita jumalattomat ihmiset ovat tehneet 116 käsikirjoi
tussivuun, jotka olivat Mormonin kirjaan sisältyneen Lehin kirjan
käännöksestä. Nämä käsikirjoitussivut olivat kadonneet Martin
Harrisilta, jonka huostaan ne oli väliaikaisesti uskottu. (Ks. OL 3
johdanto.) Jumalattomana aikeena oli odottaa varastetuilla sivuilla
katetun aineiston todennäköistä uudelleen kääntämistä ja saattaa
kääntäjä sitten häpeään osoittamalla muutoksilla aikaansaatuja
ristiriitaisuuksia. Mormonin kirjasta ilmenee, että tämä jumalaton
hanke oli lähtöisin Paholaisesta ja että Herra tunsi sen jo silloin,
kun nefiläishistorioitsija Mormon muinoin laati lyhennelmäänsä
kertyneistä levyistä (ks. Morm. s. 1:3–7).
1–26 Saatana yllyttää jumalattomia
ihmisiä vastustamaan Herran työtä.
27–33 Hän pyrkii tuhoamaan ih
misten sielut. 34–52 Evankeliumin
on määrä välittyä lamanilaisille ja
kaikille kansakunnille Mormonin
kirjan kautta. 53–63 Herra perustaa
kirkkonsa ja evankeliuminsa ihmis
ten keskuuteen. 64–70 Hän kokoaa
parannuksentekijät kirkkoonsa ja
pelastaa kuuliaiset.
Nyt, katso, minä sanon sinulle,
että koska sinä luovutit nuo kir
joitukset, joiden kääntämiseen
a
urimin ja tummimin avulla
sinulle oli annettu kyky, bjuma
lattoman miehen käsiin, sinä olet
menettänyt ne.
2 Ja samalla sinä menetit myös
lahjasi ja sinun amielesi pimeni.
3 Se on nyt kuitenkin apalau
tettu sinulle; katso siis, että olet
10 1 a pko Urim ja tummim.
		b OL 3:1–15.
2 a pko Mieli.
3 a OL 3:10.

uskollinen, ja jatka jäljellä olevaa
käännöstyötä päätökseen kuten
olet aloittanut.
4 Älä juokse anopeammin äläkä
tee työtä enemmän kuin sinulle
on annettu bvoimaa ja keinoja
kyetäksesi kääntämään, mutta
ole cuuttera loppuun asti.
5 aRukoile alati, että selviytyi
sit voittajaksi, niin, että voittaisit
Saatanan ja välttyisit Saatanan
palvelijoiden käsiltä, jotka tuke
vat hänen työtään.
6 Katso, he ovat pyrkineet atu
hoamaan sinut; niin, vieläpä se
b
mies, johon olet luottanut, on
pyrkinyt tuhoamaan sinut.
7 Ja tästä syystä minä sanoin,
että hän on jumalaton mies, sillä
hän on yrittänyt viedä pois ne
esineet, jotka on uskottu sinun
haltuusi, ja hän on yrittänyt
myös hävittää sinun lahjasi.

4 a Moosia 4:27.
		b 2. Moos. 18:13–26.
		c Matt. 10:22.
pko Ahkeruus.

5 a 3. Nefi 18:15–21.
pko Rukous.
6 a OL 5:32–33; 38:13.
		b OL 5:1–2.

Oppi ja liitot 10:8–24
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8 Ja koska sinä olet luovutta
nut kirjoitukset hänen käsiinsä,
katso, jumalattomat ihmiset ovat
vieneet ne sinulta.
9 Sinä olet siis luovuttanut ne,
niin, sen mikä oli pyhää, juma
lattomille.
10 Ja katso, aSaatana on pannut
heidän sydämiinsä, että heidän
pitää muuttaa sanoja, jotka sinä
olet kirjoituttanut eli jotka sinä
olet kääntänyt ja jotka ovat jou
tuneet pois käsistäsi.
11 Ja katso, minä sanon sinulle,
että koska he ovat muuttaneet
sanoja, ne ovat erilaisia kuin
se, minkä sinä olet kääntänyt ja
kirjoituttanut.
12 Ja tällä tavalla Perkele on
yrittänyt käyttää viekasta juonta
voidakseen tuhota tämän työn,
13 sillä hän on pannut heidän
sydämiinsä, että he tekevät tä
män, jotta he voivat valehdellen
sanoa saaneensa sinut akiinni
sanoista, jotka olet uskotellut
kääntäneesi.
14 Totisesti minä sanon sinulle,
että minä en salli Saatanan
toteuttaa jumalatonta aiettaan
tässä asiassa.
15 Sillä katso, hän on pannut
heidän sydämiinsä, että he sai
sivat sinut koettelemaan Herraa,
sinun Jumalaasi, pyytämällä
lupaa kääntää se uudestaan.
16 Ja sitten, katso, he sano
vat ja ajattelevat sydämissään:
Saammepa nähdä, onko Jumala
antanut hänelle kyvyn kääntää;
10 a
13 a
20 a
		b
21 a

pko Perkele.
Jer. 5:26.
2. Nefi 28:20–22.
pko Synti.
OL 112:23–24.

jos on, hän antaa hänelle kyvyn
uudestaankin.
17 Ja jos Jumala antaa hänelle
kyvyn uudestaan, eli jos hän
kääntää uudestaan, eli toisin
sanoen, jos hän tuo esiin samat
sanat, katso, meillä on samat, ja
me olemme muuttaneet niitä.
18 Sen tähden ne eivät ole yh
denmukaisia, ja me sanomme,
että hän on valehdellut sanoil
laan ja ettei hänellä ole lahjaa ja
ettei hänellä ole kykyä.
19 Sen tähden me tuhoamme
hänet sekä työn, ja me teemme
sen, jottemme joudu lopussa
häpeään ja jotta voimme saada
maailman kunniaa.
20 Totisesti, totisesti minä sa
non sinulle, että Saatanalla on
suuri valta heidän sydämiinsä.
Hän ayllyttää heitä bpahuuteen
sitä vastaan, mikä on hyvää.
21 Ja heidän sydämensä ovat
a
turmeltuneet ja täynnä bjuma
lattomuutta ja iljetyksiä; ja he
c
rakastavat dpimeyttä eivätkä
valoa, koska heidän etekonsa
ovat pahoja; sen tähden he eivät
pyydä minulta.
22 aSaatana yllyttää heitä, jotta
hän voisi bjohdattaa heidän sie
lunsa tuhoon.
23 Ja näin hän on punonut viek
kaan juonen ajatellen hävittä
vänsä Jumalan työn, mutta minä
vaadin sen heidän käsistään, ja
se kääntyy heidän häpeäkseen
ja atuomiokseen tuomiopäivänä.
24 Niin, hän yllyttää heidän

		b pko Jumalattomuus.
		c Moos. 5:13–18.
		d Moosia 15:26.
pko Pimeys,
hengellinen.

		e
22 a
		b
23 a

Joh. 3:18–21; OL 29:45.
2. Nefi 2:17–18.
pko Kiusaus.
Hel. 8:25;
OL 121:23–25.

Oppi ja liitot 10:25–38

sydämensä vihaan tätä työtä
vastaan.
25 Niin, hän sanoo heille: Pet
täkää ja väijykää saalista, jotta
voisitte tuhota; katso, ei se ole
pahaksi. Ja siten hän mielistelee
heitä ja sanoo heille, ettei ole
mikään synti avalehdella ihmi
sen saamiseksi kiinni valheesta
hänen tuhokseen.
26 Ja siten hän mielistelee heitä
ja ajohdattaa heitä, kunnes vetää
heidän sielunsa alas bhelvettiin;
ja siten hän saa heidät jäämään
omaan cansaansa.
27 Ja niin hän kulkee maita
mantereita, apitkin ja poikin pyr
kien btuhoamaan ihmisten sielut.
28 Totisesti, totisesti minä sa
non teille: Voi sitä, joka valeh
telee apettääkseen, koska hän
luulee, että toinen valehtelee
pettääkseen, sillä sellaiset eivät
voi välttyä Jumalan boikeuden
mukaisuudelta.
29 Nyt, katso, he ovat muutta
neet näitä sanoja, koska Saatana
sanoo heille: Hän on pettänyt
teitä – ja siten hän houkuttelee
heitä tekemään pahaa, saadak
seen sinut akoettelemaan Herraa,
Jumalaasi.
30 Katso, minä sanon sinulle,
että sinä et saa kääntää uudes
taan niitä sanoja, jotka ovat jou
tuneet pois käsistäsi,
31 sillä katso, he eivät saavuta
pahoja aikeitaan valehtelemalla
noita sanoja vastaan. Sillä katso,
25 a 2. Nefi 2:18; 28:8–9;
Alma 10:17; Moos. 4:4.
pko Valehteleminen.
26 a pko Luopumus.
		b pko Helvetti.
		c Sananl. 29:5–6;
1. Nefi 14:3.
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jos sinä esittäisit samat sanat,
he sanoisivat, että sinä olet va
lehdellut ja että olet uskotellut
kääntäväsi, mutta että sinä olet
ristiriidassa itsesi kanssa.
32 Ja katso, he levittäisivät tätä,
ja Saatana paaduttaisi ihmisten
sydämet yllyttääkseen heidät
vihaan sinua vastaan, etteivät he
uskoisi minun sanojani.
33 Siten aSaatana aikoo voittaa
sinun todistuksesi tämän suku
polven aikana, jottei työ voisi
tulla julki tämän sukupolven
aikana.
34 Mutta katso, tämä on avii
sasta, ja koska minä näytän si
nulle, mikä on viisasta, ja annan
sinulle näistä asioista käskyjä,
mitä sinun on tehtävä, älä näytä
sitä maailmalle, ennen kuin olet
saanut käännöstyön valmiiksi.
35 Älä ihmettele, että minä sa
noin sinulle: Tämä on viisasta:
älä näytä sitä maailmalle. Sillä
minä sanoin: Älä näytä sitä maa
ilmalle, jotta varjeltuisit.
36 Katso, minä en sano, että
sinä et saa näyttää sitä vanhurs
kaille,
37 mutta koska sinä et voi aina
ratkaista, kuka on avanhurskas,
eli koska sinä et voi aina erottaa
jumalattomia
vanhurskaista,
sen tähden minä sanon sinulle:
Ole bhiljaa, kunnes minä näen
hyväksi ilmoittaa maailmalle
kaiken asiasta.
38 Ja nyt, totisesti minä sanon

27 a Job 1:7.
		b 2. Nefi 28:19–23;
OL 76:28–29.
28 a pko Pettäminen.
		b Room. 2:3.
pko Oikeuden
mukaisuus.

29 a
33 a
34 a
37 a
		b

Matt. 4:7.
pko Perkele.
pko Viisaus.
Matt. 23:28.
2. Moos. 14:14.

Oppi ja liitot 10:39–51
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sinulle, että sinun noista aasioista
kirjoittamasi kertomus, joka on
joutunut pois käsistäsi, on kai
verrettu bNefin levyihin.
39 Niin, ja sinä muistat, että
noissa kirjoituksissa sanottiin,
että yksityiskohtaisempi kerto
mus näistä asioista on annettu
Nefin levyissä.
40 Ja nyt, koska kertomus,
joka on kaiverrettu Nefin le
vyihin, on yksityiskohtaisempi
niihin asioihin nähden, jotka
minä tahdon viisaudessani
saattaa ihmisten tietoon tässä
kertomuksessa,
41 sen tähden sinun tulee
kääntää kaiverrukset, jotka ovat
a
Nefin levyissä, aina siihen asti
kun tulet kuningas Benjaminin
hallituskauteen eli kunnes tulet
siihen, minkä olet kääntänyt ja
mikä on edelleen hallussasi.
42 Ja katso, julkaise se Nefin
kirjana, ja siten minä saatan hä
peään ne, jotka ovat muuttaneet
minun sanojani.
43 Minä en salli heidän hävit
tää työtäni; niin, minä näytän
heille, että minun viisauteni
on suurempi kuin Perkeleen
viekkaus.
44 Katso, heillä on vain osa eli ly
hennelmä Nefin kertomuksesta.
45 Katso, Nefin levyihin on
kaiverrettu monia asioita, jotka
antavat paremman ymmärryk
sen minun evankeliumistani;
38 a Profeetta selitti
Mormonin kirjan en
simmäisen painoksen
esipuheessa, että 116
kadonneen sivun
aineisto oli käännetty
”Lehin kirjaksi”

		b
41 a
46 a
		b
		c

sen tähden minun viisauteni
mukaista on, että sinä käännät
tämän Nefin kaiverrusten alku
osan ja lähetät sen maailmaan
tässä kirjassa.
46 Ja katso, tämän akirjan koko
loppuosa käsittää kaikki ne mi
nun bevankeliumini osat, joiden
julki tulemista tälle kansalle
minun pyhät profeettani, niin,
sekä minun opetuslapseni, ovat
rukouksissaan cpyytäneet.
47 Ja minä sanoin heille, että se
a
suotaisiin heille heidän rukous
tensa buskon mukaan.
48 Ja näin he uskoivat, että mi
nun evankeliumini, jonka minä
annoin heille, jotta he saarnai
sivat omana aikanaan, tulisi
heidän veljilleen alamanilaisille
sekä kaikille, joista oli tullut la
manilaisia heidän loikkaustensa
vuoksi.
49 Nyt, tässä ei ole kaikki – he
rukoilivat uskossa, että tämä
evankeliumi tehtäisiin tunne
tuksi myös muille kansakun
nille, jos olisi mahdollista, että ne
pitäisivät tätä maata hallussaan;
50 ja niin he jättivät siunauk
sen tälle maalle rukouksissaan,
jotta jokainen, joka uskoisi tähän
evankeliumiin tässä maassa,
saisi iankaikkisen elämän;
51 niin, jotta se olisi vapaasti
kaikkien saatavilla, olivatpa he
mitä kansakuntaa, sukua, kieltä
tai kansaa tahansa.

kutsutusta osasta
levyjä.
pko Levyt.
Morm. s. 1:3–7.
pko Mormonin kirja.
pko Evankeliumi.
En. 1:12–18;

Morm. 8:24–26;
9:34–37.
47 a 3. Nefi 5:13–15;
OL 3:19–20.
		b pko Usko.
48 a Moroni 10:1–5;
OL 109:65–66.
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52 Ja nyt, katso, heidän rukous
tensa uskon mukaisesti minä
saatan evankeliumini tämän
osan kansani tietoon. Katso,
minä en anna sitä hävittääkseni
sen, mitä he ovat saaneet, vaan
vahvistaakseni sitä.
53 Ja tämän vuoksi minä olen
sanonut: Jos tämä sukupolvi ei
paaduta sydäntään, minä perus
tan kirkkoni sen keskuuteen.
54 Nyt minä en sano tätä hä
vittääkseni kirkkoni, vaan minä
sanon tämän vahvistaakseni
kirkkoani;
55 sen tähden kenenkään, joka
kuuluu minun kirkkooni, ei tar
vitse apelätä, sillä sellaiset saavat
b
periä ctaivaan valtakunnan.
56 Mutta niitä, jotka eivät apel
kää minua eivätkä pidä minun
käskyjäni, vaan perustavat itsel
leen bkirkkoja cetua saadakseen,
niin, ja kaikkia niitä, jotka teke
vät sitä, mikä on jumalatonta,
ja vahvistavat Perkeleen valta
kuntaa – niin, totisesti, totisesti
minä sanon sinulle, että heitä
minä vaivaan ja panen heidät va
pisemaan ja järkkymään sisintä
myöten.
57 Katso, minä olen Jeesus Kris
tus, Jumalan aPoika. Minä tulin
omieni luokse, eivätkä minun
omani ottaneet minua vastaan.
58 Minä olen avalo, joka loistaa
pimeydessä, eikä pimeys sitä
käsitä.
55 a pko Pelko.
		b Matt. 5:10.
		c pko Jumalan
valtakunta eli taivaan
valtakunta.
56 a Saarn. 12:13–14.
		b pko Perkele: Perkeleen
kirkko.

		c
57 a
58 a
59 a
		b
		c
60 a
62 a

59 Minä olen se, joka sanoi ope
tuslapsillensa: Minulla on amuita
b
lampaita, jotka eivät ole tästä
tarhasta, ja oli monia, jotka eivät
c
ymmärtäneet minua.
60 Ja minä näytän tälle kansalle,
että minulla oli muita lampaita ja
että ne olivat aJaakobin huoneen
vesa.
61 Ja minä tuon valoon heidän
ihmeelliset tekonsa, jotka he te
kivät minun nimessäni;
62 niin, ja minä tuon valoon
myös evankeliumini, jota heille
opetettiin, ja katso, he eivät kiellä
sitä, mitä sinä olet saanut, vaan
he vahvistavat sitä ja tuovat va
loon minun aoppini oikeat koh
dat, niin, ja ainoan opin, joka on
minusta.
63 Ja tämän minä teen vahvis
taakseni evankeliumiani, jottei
olisi niin paljon kiistaa; niin,
a
Saatana yllyttää ihmisten sy
dämiä bkiistaan minun oppini
kohdista; ja näissä asioissa he
erehtyvät, sillä he cvääristelevät
kirjoituksia eivätkä ymmärrä
niitä.
64 Sen tähden minä paljastan
heille tämän suuren salaisuuden;
65 sillä katso, minä akokoan
heidät kuten kanaemo kokoaa
poikasensa siipiensä suojaan,
elleivät he paaduta sydäntään;
66 niin, jos he tahtovat, he
saavat tulla ja nauttia vapaasti
a
elämän vettä.

4. Nefi 1:26.
Room. 1:4.
OL 6:21.
Joh. 10:16.
pko Hyvä paimen.
3. Nefi 15:16–18.
pko Herran viinitarha.
3. Nefi 11:31–40.

63 a
		b
		c
65 a

pko Perkele.
pko Kiista.
2. Piet. 3:16.
Luuk. 13:34;
3. Nefi 10:4–6;
OL 43:24.
66 a pko Elävä vesi.
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67 Katso, tämä on minun op
pini: Jokainen, joka tekee paran
nuksen ja atulee minun luokseni,
hän on minun bkirkkoani.
68 Kukaan, joka ajulistaa enem
män tai vähemmän kuin tämän,
hän ei ole minusta vaan minua
b
vastaan. Sen tähden hän ei ole
minun kirkkoani.
69 Ja nyt, katso, jokaisen, joka

on minun kirkkoani ja kestää
minun kirkossani loppuun
asti, minä perustan akalliolleni,
eivätkä helvetin bportit heitä
voita.
70 Ja nyt, muista hänen sa
nansa, hänen, joka on maailman
elämä ja avalo, sinun Lunastajasi,
sinun bHerrasi ja sinun Jumalasi.
Aamen.

LUKU 11
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta hänen vel
jelleen Hyrum Smithille Harmonyssa Pennsylvaniassa toukokuussa
1829. Tämä ilmoitus saatiin urimin ja tummimin kautta vastauksena
Josephin anomiseen ja kysymykseen. Joseph Smithin historiassa esi
tetään, että tämä ilmoitus saatiin Aaronin pappeuden palauttamisen
jälkeen.
1–6 Viinitarhan työmiehet pelas
tuvat. 7–14 Tavoittele viisautta,
huuda parannusta, turvaa Hen
keen. 15–22 Pidä käskyt ja tutki
Herran sanaa. 23–27 Älä kiellä
ilmoituksen ja profetian henkeä.
28–30 Niistä, jotka ottavat vastaan
Kristuksen, tulee Jumalan lapsia.
Suuri ja ihmeellinen teko on
tulemaisillaan julki ihmislasten
keskuudessa.
2 Katso, minä olen Jumala; ota
a
varteen minun bsanani, joka
on elävä ja cväkevä, dterävämpi
kuin kaksiteräinen miekka, niin

a

67 a Matt. 11:28–30.
		b pko Jeesuksen
Kristuksen kirkko.
68 a 3. Nefi 11:40.
		b Luuk. 11:23.
69 a pko Kallio.
		b Matt. 16:18;
2. Nefi 4:31–32;
			 OL 17:8; 128:10.

että se hajottaa sekä nivelet että
ytimen; ota sen tähden varteen
minun sanani.
3 Katso, vainio on jo avaalen
nut korjattavaksi; sen tähden
se, joka haluaa korjata satoa,
pankoon sirppinsä työhön kai
kin voimin ja korjatkoon satoa
niin kauan kuin päivä kestää,
jotta bkokoaisi sielullensa cikui
sen pelastuksen aarteen Juma
lan valtakunnassa.
4 Niin, jokainen, joka panee
a
sirppinsä työhön ja korjaa satoa,
on Jumalan kutsuma.
5 Sen tähden, jos sinä apyydät

70 a pko Valo, Kristuksen.
		b pko Jeesus Kristus.
11 1 a Jes. 29:14; OL 4.
pko Evankeliumin
palautus.
2 a 1. Nefi 15:23–25;
OL 1:14; 84:43–45.
		b Hepr. 4:12.
		c Alma 4:19; 31:5.

		d Hel. 3:29–30;
OL 6:2.
3 a OL 12:3.
		b Luuk. 18:22;
Hel. 5:8.
		c 1. Tim. 6:19.
4 a Ilm. 14:15;
OL 14:3–4.
5 a pko Rukous.

Oppi ja liitot 11:6–18

minulta, sinä saat; jos sinä kol
kutat, sinulle avataan.
6 Nyt, koska sinä olet pyytänyt,
katso, minä sanon sinulle: Pidä
minun käskyni ja pyri tuomaan
esiin aSiion ja vahvistamaan sen
asiaa.
7 Älä etsi arikkauksia vaan
b
viisautta; ja katso, Jumalan sa
laisuudet paljastetaan sinulle, ja
silloin sinut tehdään rikkaaksi.
Katso, se, jolla on iankaikkinen
elämä, on rikas.
8 Totisesti, totisesti minä sanon
sinulle: Niin kuin sinä minulta
haluat, niin sinulle tapahtuu;
ja jos sinä haluat, sinä saat olla
välikappaleena paljon hyvän
tekemiseksi tämän sukupolven
aikana.
9 Älä aopeta tälle sukupolvelle
mitään muuta kuin bparannusta.
Pidä minun käskyni ja auta
minun työni esiin tuomisessa
minun käskyjeni cmukaan, niin
sinua siunataan.
10 Katso, sinulla on alahja,
tai sinä saat lahjan, jos pyydät
minulta uskossa, bvilpittömin
sydämin, uskoen Jeesuksen
Kristuksen voimaan eli minun
voimaani, joka puhun sinulle.
11 Sillä katso, minä puhun;
katso, minä olen avalo, joka
loistaa pimeydessä, ja bvoimal
6 a Jes. 52:7–8;
OL 66:11.
pko Siion.
7 a 1. Kun. 3:11–13;
2. Nefi 26:31;
MK Jaak. 2:17–19;
OL 38:39.
		b pko Viisaus.
9 a OL 19:21–22.
		b pko Parannus.
		c OL 105:5.

10 a
		b
11 a
		b
12 a
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lani minä annan nämä sanat
sinulle.
12 Ja nyt, totisesti, totisesti
minä sanon sinulle: aTurvaa sii
hen bHenkeen, joka johdattaa te
kemään hyvää – niin, tekemään
sitä, mikä on oikein, cvaeltamaan
d
nöyrästi, etuomitsemaan van
hurskaasti; ja tämä on minun
Henkeni.
13 Totisesti, totisesti minä sa
non sinulle: Minä annan sinulle
Hengestäni, joka avalaisee bmie
lesi ja joka täyttää sielusi cilolla;
14 ja silloin sinä tiedät, eli
tämän kautta sinä saat tietää,
kaikki asiat, jotka haluat minulta
ja jotka kuuluvat avanhurskau
den asioihin, uskossa uskoen
minuun, että saat.
15 Katso, minä annan sinulle
käskyn, ettei sinun pidä luulla,
että sinut on kutsuttu saar
naamaan, ennen kuin sinut
a
kutsutaan.
16 Odota vielä vähän aikaa,
kunnes saat minun sanani, mi
nun akallioni, minun kirkkoni ja
minun evankeliumini, jotta voit
tuntea minun oppini varmasti.
17 Ja silloin, katso, sinulle ta
pahtuu toiveidesi mukaan, aivan
niin, uskosi mukaan.
18 Pidä minun käskyni; ole hil
jaa; ano minun Hengeltäni;

OL 46:8–12.
Luuk. 8:15.
pko Valo, Kristuksen.
pko Voima.
OL 84:116.
pko Luottamus.
		b Room. 8:1–9;
1. Joh. 4:1–6.
		c pko Vaeltaminen
Jumalan kanssa.
		d pko Nöyryys.

		e Matt. 7:1–5;
Alma 41:14–15.
13 a OL 76:12.
		b pko Mieli.
		c pko Ilo.
14 a pko Vanhurskaus.
15 a UK 1:5.
pko Kutsumus;
Valtuus.
16 a OL 6:34.
pko Kallio.
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19 niin, apysy minussa koko
sydämestäsi, jotta voit auttaa
sen valoon tuomisessa, mistä on
puhuttu – niin, minun kirjani
käännöksen; ole kärsivällinen,
kunnes saat sen valmiiksi.
20 Katso, tämä on sinun työsi:
a
pitää minun käskyni, niin, koko
väkevyydestäsi, mielestäsi ja
voimastasi.
21 Älä pyri julistamaan minun
sanaani, vaan pyri ensiksi asaa
maan minun sanani, niin silloin
kielesi kirpoaa; silloin, jos tahdot,
sinä saat minun Henkeni ja mi
nun sanani, niin, Jumalan voiman
saada ihmiset vakuuttuneiksi.
22 Mutta ole nyt hiljaa; tutki
a
minun sanaani, joka on mennyt
ihmislasten keskuuteen, ja btutki
myös cminun sanaani, joka tulee
julki ihmislasten keskuudessa,
eli sitä, mitä nyt käännetään,
niin, kunnes olet saanut kaiken,
mitä minä dsuon ihmislapsille tä
män sukupolven aikana, niin sit
ten annetaan kaikki sen lisäksi.
23 Katso, sinä olet aHyrum,

minun poikani; betsi Jumalan
valtakuntaa, niin kaikki anne
taan sen mukaan kuin on oikein.
24 aRakenna minun kalliolleni,
joka on minun bevankeliumini;
25 älä kiellä ailmoituksen hen
keä äläkä bprofetian henkeä, sillä
voi sitä, joka nämä kieltää.
26 aVaali sen tähden sanaa
sydämessäsi siihen aikaan asti,
jolloin on minun viisauteni mu
kaista, että sinä lähdet.
27 Katso, minä puhun kaikille,
joilla on hyvää tahtoa ja jotka
ovat apanneet sirppinsä työhön
korjatakseen satoa.
28 Katso, minä olen aJeesus
Kristus, Jumalan Poika. Minä
olen maailman elämä ja bvalo.
29 Minä olen se sama, joka
tuli omiensa luo, eivätkä minun
omani ottaneet minua vastaan;
30 mutta totisesti, totisesti minä
sanon teille, että kaikille, jotka
ottavat minut vastaan, minä
annan avoiman tulla Jumalan
b
lapsiksi, nimittäin niille, jotka
uskovat minun nimeeni. Aamen.

LUKU 12
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Joseph
Knight vanhemmalle Harmonyssa Pennsylvaniassa toukokuussa
1829. Joseph Knight uskoi Joseph Smithin sanat siitä, että tällä oli
hallussaan Mormonin kirjan levyt, sekä käännöstyöstä, joka oli sil
loin käynnissä. Hän oli avustanut monta kertaa aineellisesti Joseph
19 a MK Jaak. 6:5; OL 98:11.
20 a pko Kuuliaisuus.
21 a Alma 17:2–3;
OL 84:85.
22 a eli Raamattua.
		b pko Pyhät kirjoitukset:
Pyhien kirjoitusten
arvo.
		c eli Mormonin kirjaa.

		d
23 a
		b
24 a
		b
25 a
		b

Alma 29:8.
JS–H 1:4.
Matt. 6:33.
Matt. 7:24–27.
pko Evankeliumi.
pko Ilmoitus.
Ilm. 19:10.
pko Profetia,
profetoiminen.

26 a 5. Moos. 11:18;
OL 6:20; 43:34;
JS–M 1:37.
27 a pko Lähetystyö.
28 a pko Jeesus Kristus.
		b pko Valo, Kristuksen.
30 a Joh. 1:12.
		b pko Jumalan pojat ja
tyttäret.
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Smithiä ja hänen kirjuriaan, niin että he kykenivät jatkamaan kään
tämistä. Joseph Knightin pyynnöstä profeetta kysyi Herralta ja sai
tämän ilmoituksen.
1–6 Viinitarhan työmiehet pelastu
vat. 7–9 Kaikki, jotka haluavat ja
jotka ovat kelvollisia, voivat auttaa
Herran työssä.
Suuri ja ihmeellinen teko on
tulemaisillaan julki ihmislasten
keskuudessa.
2 Katso, minä olen Jumala;
ota varteen minun sanani, joka
on elävä ja väkevä, terävämpi
kuin kaksiteräinen miekka, niin
että se hajottaa sekä nivelet että
ytimen; ota sen tähden varteen
minun sanani.
3 Katso, vainio on jo vaalennut
korjattavaksi; sen tähden se, joka
haluaa korjata satoa, pankoon
sirppinsä työhön kaikin voimin
ja korjatkoon satoa niin kauan
kuin päivä kestää, jotta kokoaisi
sielullensa ikuisen pelastuksen
aarteen Jumalan valtakunnassa.
4 Niin, jokainen, joka panee
sirppinsä työhön ja korjaa satoa,
on Jumalan kutsuma.
a

5 Sen tähden, jos sinä pyydät
minulta, sinä saat; jos sinä kol
kutat, sinulle avataan.
6 Nyt, koska sinä olet pyytänyt,
katso, minä sanon sinulle: Pidä
minun käskyni ja pyri tuomaan
esiin Siion ja vahvistamaan sen
asiaa.
7 Katso, minä puhun sinulle
sekä kaikille niille, jotka halua
vat tuoda esiin tämän työn ja
vahvistaa sitä.
8 Eikä kukaan voi auttaa tässä
työssä, ellei hän ole anöyrä ja
täynnä brakkautta, ellei hänellä
ole cuskoa, dtoivoa ja erakkautta,
ellei hän ole itsensä hillitsevä
kaikessa, mitä hänen huostaansa
uskotaan.
9 Katso, minä, joka puhun
nämä sanat, olen maailman valo
ja elämä; ota sen tähden varteen
kaikin voimin, niin sinut kutsu
taan. Aamen.

LUKU 13
Joseph Smithin historiasta poimittu kertomus profeetan ja Oliver
Cowderyn asettamisesta Aaronin pappeuteen lähellä Harmonya
Pennsylvaniassa 15. toukokuuta 1829. Heidät asetti kätensä hei
dän päällensä panemalla enkeli, joka ilmoitti olevansa Johannes,
sama, jota kutsutaan Johannes Kastajaksi Uudessa testamentissa.
Enkeli selitti toimivansa muinaisten apostolien Pietarin, Jaakobin ja
Johanneksen johdolla, joilla oli hallussaan Melkisedekin pappeudeksi
12 1 a Katso samanlaisia
viitteitä kohdasta
OL 11:1–6.

8 a pko Nöyryys.
		b pko Rakkaus.
		c pko Usko.

		d pko Toivo.
		e pko Rakkaus.
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kutsutun korkeamman pappeuden avaimet. Josephille ja Oliverille
luvattiin, että tämä korkeampi pappeus suotaisiin heille aikanaan.
(Ks. OL 27:7–8, 12.)
Aaronin pappeuden avaimet ja
voimat esitetään.
Teille,
palvelustovereilleni,
minä Messiaan nimessä aannan
b
Aaronin pappeuden, joka pitää
hallussaan cenkelien palveluksen
ja dparannuksen evankeliumin

sekä syntien anteeksisaamiseksi
e
upotuskasteen
suoritettavan
avaimet; eikä tätä enää milloin
kaan oteta pois maan päältä,
kunnes fLeevin pojat uhraavat
jälleen uhrin Herralle gvanhurs
kaasti.

LUKU 14
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta David
Whitmerille Fayettessa New Yorkin osavaltiossa kesäkuussa 1829.
Whitmerin perhe oli kiinnostunut suuresti Mormonin kirjan kään
tämisestä. Profeetta asettui asumaan Peter Whitmer vanhemman
taloon, jonne hän jäi käännöstyön loppuun saattamiseen ja pian
ilmestyvän kirjan tekijänoikeuden saamiseen asti. Whitmerin pojista
kolme, joista kukin oli saanut todistuksen työn aitoudesta, huolestui
syvästi henkilökohtaisten velvollisuuksiensa asiasta. Tämä ilmoitus
ja kaksi seuraavaa (luvut 15 ja 16) annettiin vastauksena kysymyk
seen urimin ja tummimin kautta. David Whitmeristä tuli myöhem
min yksi Mormonin kirjan kolmesta silminnäkijästä.
1–6 Viinitarhan työmiehet pelas
tuvat. 7–8 Iankaikkinen elämä on
suurin Jumalan lahjoista. 9–11
Kristus loi taivaat ja maan.
Suuri ja ihmeellinen teko on tu
lemaisillaan julki ihmislapsille.
2 Katso, minä olen Jumala;
ota varteen minun sanani, joka
on elävä ja väkevä, terävämpi
a

13 1 a JS–H 1:68–75.
		b
		c
		d
		e

kuin kaksiteräinen miekka, niin
että se hajottaa sekä nivelet että
ytimen; ota sen tähden varteen
minun sanani.
3 Katso, vainio on jo vaalennut
korjattavaksi; sen tähden se, joka
haluaa korjata satoa, pankoon
sirppinsä työhön kaikin voimin
ja korjatkoon satoa niin kauan
kuin päivä kestää, jotta kokoaisi

			 kastaminen.
			 5. Moos. 10:8;
pko Asettaminen.
		f Katso kirjan Joseph
1. Aik. 6:33;
OL 27:8; 84:18–34.
Smith – historia
OL 128:24.
pko Aaronin pappeus.
lopusta Oliver
		g pko Vanhurskaus.
pko Enkelit.
Cowderyn kertomusta 14 1 a Katso samanlaisia
pko Parannus.
Aaronin pappeuden
viitteitä kohdasta
pko Kaste,
palauttamisesta.
OL 11:1–6.
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sielullensa ikuisen pelastuksen
aarteen Jumalan valtakunnassa.
4 Niin, jokainen, joka panee
sirppinsä työhön ja korjaa satoa,
on Jumalan kutsuma.
5 Sen tähden, jos sinä pyydät
minulta, sinä saat; jos sinä kol
kutat, sinulle avataan.
6 Pyri tuomaan esiin minun
Siionini ja vahvistamaan sitä. Pidä
minun käskyni kaikissa asioissa.
7 Ja jos apidät minun käskyni
ja bkestät loppuun asti, saat cian
kaikkisen elämän, joka lahja on
suurin kaikista Jumalan lahjoista.
8 Ja tapahtuu, että jos pyydät
uskossa Isältä minun nimes
säni uskoen, sinä saat aPyhän

Hengen, joka antaa sanat, niin
että voit btodistaa asioista, joita
sekä ckuulet että näet, ja myös,
niin että voit julistaa parannusta
tälle sukupolvelle.
9 Katso, minä olen aJeesus
Kristus, belävän Jumalan cPoika,
joka dloi taivaat ja emaan, fvalo,
jota ei voida kätkeä gpimeyteen.
10 Ja nyt, minun täytyy tuoda
evankeliumini atäyteys bpaka
noilta Israelin huoneelle.
11 Ja katso, sinä olet David, ja
sinut kutsutaan auttamaan; jos
teet sen ja olet uskollinen, sinua
siunataan sekä hengellisesti että
ajallisesti, ja suuri on oleva palk
kasi. Aamen.

LUKU 15
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta John Whit
merille Fayettessa New Yorkin osavaltiossa kesäkuussa 1829 (ks. OL
14 johdanto). Sanoma on hyvin henkilökohtainen ja vaikuttava sikäli,
että Herra kertoo sellaisesta, minkä ainoastaan John Whitmer ja
hän itse tiesivät. John Whitmeristä tuli myöhemmin yksi Mormonin
kirjan kahdeksasta silminnäkijästä.
1–2 Herran käsivarsi on koko maan
yllä. 3–6 Evankeliumin saarnaa
minen ja sielujen pelastaminen on
suuriarvoisinta.
Kuule, palvelijani John, ja kuun
7 a 3. Moos. 26:3–12;
Joh. 15:10;
Moosia 2:22, 41;
OL 58:2.
		b pko Kestäminen.
		c 2. Nefi 31:20; OL 6:13.
pko Iankaikkinen
elämä.
8 a pko Pyhä Henki.
		b Moosia 18:8–10.
pko Todistaja.

tele Jeesuksen Kristuksen, Her
rasi ja Lunastajasi, sanoja.
2 Sillä katso, minä puhun si
nulle selvästi ja avoimakkaasti,
sillä minun käsivarteni on koko
maan yllä.

		c Ks. ”Kolmen
silminnäkijän
todistus” Mormonin
kirjan alkulehdillä.
9 a Moosia 4:2;
OL 76:20–24.
		b Dan. 6:27; Alma 7:6;
OL 20:19.
		c Room. 1:4.
		d Joh. 1:1–3, 14;
3. Nefi 9:15; OL 45:1.

			 pko Luominen.
		e Abr. 4:12, 24–25.
		f 2. Sam. 22:29.
pko Valo, Kristuksen.
		g pko Pimeys,
hengellinen.
10 a OL 20:8–9;
JS–H 1:34.
		b pko Pakanat.
15 2 a Hel. 3:29–30.
pko Voima.
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3 Ja minä sanon sinulle sellaista,
mitä ei tiedä kukaan ihminen,
paitsi ainoastaan minä ja sinä –
4 sillä sinä olet monesti halun
nut saada tietää minulta, mikä
olisi sinulle suuriarvoisinta.
5 Katso, sinä olet siunattu tä
män asian tähden ja siksi, että
olet puhunut minun sanojani,

jotka minä olen sinulle antanut,
käskyjeni mukaan.
6 Ja nyt, katso, minä sanon si
nulle, että suuriarvoisinta sinulle
on ajulistaa parannusta tälle
kansalle, jotta voit tuoda sieluja
minun luokseni, jotta voit blevätä
heidän kanssansa minun cIsäni
d
valtakunnassa. Aamen.

LUKU 16
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Peter Whit
mer nuoremmalle Fayettessa New Yorkin osavaltiossa kesäkuussa
1829 (ks. OL 14 johdanto). Peter Whitmer nuoremmasta tuli myö
hemmin yksi Mormonin kirjan kahdeksasta silminnäkijästä.
1–2 Herran käsivarsi on koko maan
yllä. 3–6 Evankeliumin saarnaa
minen ja sielujen pelastaminen on
suuriarvoisinta.
Kuule, palvelijani Peter, ja
kuuntele Jeesuksen Kristuksen,
Herrasi ja Lunastajasi, sanoja.
2 Sillä katso, minä puhun si
nulle selvästi ja voimakkaasti,
sillä minun käsivarteni on koko
maan yllä.
3 Ja minä sanon sinulle sellaista,
mitä ei tiedä kukaan ihminen,
paitsi ainoastaan minä ja sinä –
a

4 sillä sinä olet monesti halun
nut saada tietää minulta, mikä
olisi sinulle suuriarvoisinta.
5 Katso, sinä olet siunattu tä
män asian tähden ja siksi, että
olet puhunut minun sanojani,
jotka minä olen sinulle antanut,
käskyjeni mukaan.
6 Ja nyt, katso, minä sanon
sinulle, että suuriarvoisinta si
nulle on julistaa parannusta tälle
kansalle, jotta voit tuoda sieluja
minun luokseni, jotta voit levätä
heidän kanssansa minun Isäni
valtakunnassa. Aamen.

LUKU 17
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Oliver
Cowder ylle, David Whitmerille ja Martin Harrisille Fayettessa New
Yorkin osavaltiossa kesäkuussa 1829, ennen kuin he näkivät kaiver
retut levyt, joissa Mormonin kirjan aikakirja oli. Mormonin kirjan
6 a OL 18:15–16.
pko Lähetystyö.
		b pko Lepo.
		c pko Isä, taivaallinen.

		d pko Jumalan
valtakunta eli taivaan
valtakunta.
16 1 a Katso samanlaisia

			 viitteitä luvusta
OL 15.
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levyjen käännöksestä Joseph ja hänen kirjurinsa Oliver Cowdery
olivat saaneet tietää, että kolme erityistä todistajaa nimitettäisiin
(ks. Et. 5:2–4; 2. Nefi 11:3; 27:12). Oliver Cowdery, David Whitmer
ja Martin Harris saivat innoitusta toivoa, että he saisivat olla nämä
kolme erityistä todistajaa. Profeetta kysyi Herralta, ja vastaukseksi
annettiin tämä ilmoitus urimin ja tummimin kautta.
1–4 Uskon tähden kolme silminnä
kijää saa nähdä levyt ja muut pyhät
esineet. 5–9 Kristus todistaa Mor
monin kirjan jumalallisuudesta.
Katso, minä sanon teille, että
teidän on turvattava minun sa
naani, ja jos te teette sen täysin
vilpittömin sydämin, te saatte
a
nähdä blevyt sekä rintakilven,
Labanin cmiekan, durimin ja tum
mimin, jotka annettiin eJeredin
veljelle vuorella, kun hän puhui
Herran kanssa fkasvoista kas
voihin, ja gihmeelliset suunnan
osoittajat, jotka annettiin L
 ehille
hänen ollessaan erämaassa
h
Punaisenmeren rajamailla.
2 Ja uskonne tähden te saatte
nähdä ne, nimittäin sen uskon
tähden, joka oli profeetoilla
muinoin.
3 Ja kun te olette saaneet uskon
ja olette nähneet ne silmillänne,
teidän on atodistettava niistä
Jumalan voimalla.
4 Ja teidän on tehtävä tämä,
17 1 a 2. Nefi 27:12;

Et. 5:2–4;
OL 5:15.
Ks. myös ”Kolmen
silminnäkijän
todistus” Mormonin
kirjan alkulehdillä.
		b Morm. 6:6;
JS–H 1:52.
pko Levyt.
		c 1. Nefi 4:8–9;
2. Nefi 5:14;

jottei minun palvelijaani Joseph
Smith nuorempaa tuhottaisi,
jotta minä voin toteuttaa van
hurskaat tarkoitukseni ihmislas
ten hyväksi tämän työn kautta.
5 Ja teidän tulee todistaa, että
olette nähneet ne, kuten palve
lijani Joseph Smith nuorempikin
on nähnyt ne, sillä hän on nähnyt
ne minun voimallani ja siksi, että
hänellä oli uskoa.
6 Ja hän on kääntänyt akirjan,
nimittäin sen bosan, jonka minä
käskin hänen kääntää, ja niin
totta kuin teidän Herranne ja
teidän Jumalanne elää, se on tosi.
7 Ja nyt, te olette saaneet saman
voiman ja saman uskon ja saman
lahjan kuin hän;
8 ja jos te noudatatte näitä mi
nun viimeisiä käskyjäni, jotka
minä olen antanut teille, helvetin
a
portit eivät teitä voita, sillä mi
nun barmoni riittää teille ja teidät
c
ylennetään viimeisenä päivänä.
9 Ja minä, Jeesus Kristus, teidän
a
Herranne ja teidän Jumalanne,

			 MK Jaak. 1:10;
6 a pko Mormonin kirja.
Moosia 1:16.
		b 2. Nefi 27:22;
		d pko Urim ja tummim.
3. Nefi 26:7–10.
		e Et. 3.
8 a Matt. 16:18;
		f 1. Moos. 32:30;
3. Nefi 11:39;
2. Moos. 33:11;
OL 10:69.
Moos. 1:2.
		b pko Armo.
		g 1. Nefi 16:10, 16, 26–29; 		c 1. Nefi 13:37;
Alma 37:38–47.
3. Nefi 27:14–15, 22;
		h 1. Nefi 2:5.
OL 9:14.
3 a pko Todistaja;
9 a pko Herra.
Todistaminen.
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olen sanonut sen teille toteut
taakseni vanhurskaat tarkoi

tukseni ihmislasten
Aamen.

hyväksi.

LUKU 18
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille, Oliver Cowderylle
ja David Whitmerille Fayettessa New Yorkin osavaltiossa kesäkuussa
1829. Profeetan mukaan tässä ilmoituksessa tehtiin tiettäväksi ”kah
dentoista apostolin kutsumus näinä viimeisinä aikoina sekä kirkon
vahvistamiseen liittyviä ohjeita”.
1–5 Kirjoituksista ilmenee, kuinka
kirkkoa voidaan vahvistaa. 6–8
Maailma kypsyy pahuudessa. 9–16
Sielujen arvo on suuri. 17–25 Pe
lastuakseen ihmisten täytyy ottaa
päällensä Kristuksen nimi. 26–36
Kahdentoista kutsumus ja tehtävä
ilmoitetaan. 37–39 Oliver Cowde
ryn ja David Whitmerin tulee etsiä
kaksitoista. 40–47 Pelastuakseen
ihmisten täytyy tehdä parannus,
ottaa kaste ja pitää käskyt.
Nyt, katso, sen tähden, mitä sinä,
palvelijani Oliver Cowdery, olet
halunnut saada tietää minulta,
minä annan sinulle nämä sanat:
2 Katso, minä olen ilmaissut
sinulle Henkeni kautta monta
kertaa, että asiat, jotka olet kir
joittanut, ovat atotta; sen tähden
sinä tiedät, että ne ovat totta.
3 Ja koska sinä tiedät, että ne
ovat totta, katso, minä käsken si
nua luottamaan niihin asioihin,
jotka on akirjoitettu.
4 Sillä niihin on kirjoitettu
18 2 a OL 6:15–17.

3 a OL 98:11.
pko Pyhät
kirjoitukset: Pyhien
kirjoitusten arvo.
4 a pko Evankeliumi.

		b
6a
		b
7a
8a
		b

kaikki minun kirkkoni, minun
a
evankeliumini ja minun bkal
lioni perustusta koskevat asiat.
5 Ja nyt, jos sinä rakennat minun
kirkkoni minun evankeliumini
ja minun kallioni perustukselle,
helvetin portit eivät sinua voita.
6 Katso, amaailma kypsyy pa
huudessa, ja ihmislapset täytyy
herättää parannukseen, sekä bpa
kanat että myös Israelin huone.
7 Ja nyt, koska palvelijani
Joseph Smith nuoremman kädet
ovat akastaneet sinut, kuten olen
häntä käskenyt, hän on täyttä
nyt sen, mitä minä käskin hänen
tehdä.
8 Ja nyt, älä ihmettele, että minä
olen kutsunut hänet omaa tarkoi
tustani varten, jonka tarkoituk
sen minä tunnen. Ja nyt, jos hän
a
pitää btarkoin minun käskyni,
häntä csiunataan niin, että hän
saa iankaikkisen elämän; ja hä
nen nimensä on dJoseph.
9 Ja nyt, Oliver Cowdery,
minä puhun sinulle sekä David

pko Kallio.
pko Maailma.
pko Pakanat.
JS–H 1:70–71.
pko Kuuliaisuus.
pko Tunnollisuus.

		c pko Siunaus,
siunaaminen.
		d 2. Nefi 3:14–15.
pko Smith, Joseph
nuorempi.
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Whitmerille käskynä; sillä katso,
minä käsken kaikkia ihmisiä
kaikkialla tekemään parannuk
sen; ja minä puhun teille niin
kuin Paavalille, aapostolilleni,
sillä teidät on kutsuttu aivan sa
maan kutsumukseen kuin hänet
kutsuttiin.
10 Muistakaa, että asielujen
b
arvo on suuri Jumalan silmissä;
11 sillä katso, Herra, teidän
a
Lunastajanne, kärsi bkuoleman
lihassa; ja niin hän ckärsi kaikkien
ihmisten dtuskan, jotta kaikki ih
miset voisivat tehdä parannuksen
ja tulla hänen luoksensa.
12 Ja hän on anoussut kuolleista,
jotta hän voisi tuoda kaikki ih
miset luoksensa bparannuksen
ehdoilla.
13 Ja kuinka suuri hänen
a
ilonsa onkaan sielusta, joka te
kee parannuksen!
14 Ja nyt, teidät on kutsuttu
a
huutamaan parannusta tälle
kansalle.
15 Ja jos kävisi niin, että te teki
sitte työtä koko elinaikanne huu
taen parannusta tälle kansalle ja
johdattaisitte ainoastaan yhden
a
sielun minun luokseni, kuinka
suuri teidän ilonne onkaan
9 a Room. 1:1.
10 a pko Sielu.
		b pko Sielu: Sielujen
arvo.
11 a pko Lunastaja.
		b pko Ristiinnaulitse
minen.
		c pko Lunastus.
		d Jes. 53:4–5.
pko Sovitus.
12 a pko Ylösnousemus.
		b OL 19:4–18.
pko Parannus.
13 a Luuk. 15:7.
14 a Alma 29:1–2;
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hänen kanssansa minun Isäni
valtakunnassa!
16 Ja nyt, jos ilonne on suuri
yhden sielun kanssa, jonka olette
johdattaneet minun luokseni mi
nun Isäni avaltakuntaan, kuinka
suuri teidän bilonne onkaan, jos
c
johdatatte monta sielua minun
luokseni!
17 Katso, teillä on minun evan
keliumini edessänne ja minun
kallioni ja minun apelastukseni.
18 aPyytäkää uskossa Isältä
minun bnimessäni uskoen saa
vanne, niin te saatte Pyhän Hen
gen, joka ilmaisee kaikki asiat,
jotka ovat chyväksi ihmislapsille.
19 Ja ellei teillä ole auskoa, btoi
voa eikä crakkautta, te ette voi
tehdä mitään.
20 Älkää ataistelko mitään kirk
koa vastaan, paitsi bPerkeleen
kirkkoa vastaan.
21 Ottakaa päällenne aKristuk
sen nimi ja bpuhukaa cvakavasti
totuutta.
22 Ja kaikki, jotka tekevät pa
rannuksen ja ottavat akasteen
minun nimeeni, joka on Jeesus
Kristus, ja bkestävät loppuun asti,
pelastuvat.
23 Katso, Jeesus Kristus on

OL 34:5–6; 63:57.
15 a pko Sielu: Sielujen
arvo.
16 a pko Jumalan
valtakunta eli taivaan
valtakunta.
		b Alma 26:11.
pko Ilo.
		c pko Lähetystyö.
17 a pko Pelastus.
18 a pko Rukous.
		b Joh. 15:16.
		c OL 88:63–65.
19 a pko Usko.
		b pko Toivo.

		c pko Rakkaus.
20 a 2. Tim. 2:23–24;
3. Nefi 11:29–30.
		b pko Perkele: Perkeleen
kirkko.
21 a 2. Nefi 31:13;
Moosia 5:8;
3. Nefi 27:5;
OL 20:37.
		b OL 100:5–8.
		c Room. 12:3.
22 a pko Kaste,
kastaminen.
		b pko Kestäminen.
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Isän antama animi, eikä ole
annettu muuta nimeä, jonka
kautta ihminen voi pelastua.
24 Sen tähden kaikkien ihmis
ten täytyy ottaa päällensä Isän
antama nimi, sillä sillä nimellä
heitä kutsutaan viimeisenä
päivänä;
25 sen tähden, elleivät he tunne
a
nimeä, jolla heitä kutsutaan,
heillä ei voi olla sijaa minun Isäni
b
valtakunnassa.
26 Ja nyt, katso, muitakin on
kutsuttu julistamaan minun
evankeliumiani sekä apakanoille
että juutalaisille;
27 niin, nimittäin kaksitoista;
ja ne akaksitoista ovat minun
opetuslapsiani, ja he ottavat
päällensä minun nimeni; ja ne
kaksitoista ovat sellaisia, jotka
tahtovat ottaa päällensä mi
nun bnimeni täysin vilpittömin
sydämin.
28 Ja jos he tahtovat ottaa
päällensä minun nimeni täysin
vilpittömin sydämin, heidät
kutsutaan menemään kaikkialle
a
maailmaan saarnaamaan mi
nun bevankeliumiani ckaikille
luoduille.
29 Ja minä asetan heidät akas
tamaan minun nimeeni sen mu
kaan, mitä on kirjoitettu;
30 ja teillä on edessänne se,
mitä on kirjoitettu; sen täh
den teidän täytyy suorittaa se
23 a Mal. 1:11;
Ap. t. 4:12;
Moosia 3:17;
Hel. 3:28–29.
25 a Moosia 5:9–14.
		b pko Selestinen
kirkkaus.
26 a OL 90:8–9; 112:4.
27 a pko Apostoli.

niiden sanojen mukaan, jotka on
kirjoitettu.
31 Ja nyt minä puhun teille
a
kahdelletoista: Katso, minun
armoni riittää teille; teidän
täytyy vaeltaa minun edes
säni oikeamielisesti ja syntiä
tekemättä.
32 Ja katso, minä olen asetta
nut teidät aasettamaan pappeja
ja opettajia, julistamaan minun
evankeliumiani sen Pyhän Hen
gen voiman bmukaan, joka teissä
on, ja Jumalan ihmisille anta
mien ckutsumusten ja lahjojen
mukaisesti;
33 ja minä, Jeesus Kristus,
teidän Herranne ja teidän

Jumalanne, olen tämän sanonut.
34 Nämä asanat eivät ole ihmi
siltä eivätkä ihmiseltä vaan mi
nulta; ja nyt, teidän tulee todis
taa, että ne ovat minulta eivätkä
ihmiseltä;
35 sillä minun aääneni pu
huu ne teille, sillä ne annetaan
teille minun Henkeni kautta, ja
minun voimastani te voitte lu
kea niitä toisillenne; eikä teillä
voisi olla niitä ilman minun
voimaani;
36 sen tähden te voitte atodis
taa, että te olette kuulleet minun
ääneni ja että te tunnette minun
sanani.
37 Ja nyt, katso, minä annan
sinulle, Oliver Cowdery, sekä

OL 27:12.
Mark. 16:15–16.
pko Evankeliumi.
OL 1:2; 42:58.
3. Nefi 11:21–28;
OL 20:72–74.
31 a OL 107:23–35.
32 a Moroni 3;
OL 20:60; 107:58.

		b
28 a
		b
		c
29 a

pko Asettaminen.
		b 2. Piet. 1:21;
OL 68:3–4.
		c OL 20:27.
34 a pko Pyhät kirjoitukset.
35 a OL 1:38.
pko Ääni.
36 a pko Todistaminen.
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David Whitmerille tehtäväksi
etsiä kaksitoista, jotka haluavat
sitä, mistä olen puhunut;
38 ja heidän halustaan ja heidän
a
teoistaan te tunnette heidät.
39 Ja kun te olette löytäneet
heidät, teidän tulee näyttää nämä
asiat heille.
40 Ja langetkaa maahan ja apal
velkaa Isää minun nimessäni.
41 Ja teidän tulee saarnata maa
ilmalle sanoen: Teidän täytyy
tehdä parannus ja ottaa kaste
Jeesuksen Kristuksen nimeen;
42 sillä kaikkien miesten täytyy
tehdä parannus ja ottaa kaste,
eikä ainoastaan miesten vaan
myös naisten ja lasten, jotka ovat
saavuttaneet avastuullisen iän.
43 Ja nyt, sen jälkeen kun olette

saaneet tämän, teidän täytyy
pitää minun akäskyni kaikessa;
44 ja teidän kättenne kautta
minä teen aihmeellisen teon ih
mislasten keskuudessa monien
saamiseksi bvakuuttuneiksi syn
neistään, jotta he tulisivat pa
rannukseen ja jotta he tulisivat
m inun Isäni valtakuntaan.
45 Ja nyt, siunaukset, jotka minä
annan teille, aylittävät kaiken.
46 Ja ellette te apidä minun
käskyjäni tämän saatuanne, teitä
ei voida pelastaa minun Isäni
valtakuntaan.
47 Katso, minä, Jeesus Kristus,
teidän Herranne ja teidän

Jumalanne ja teidän Lunasta

janne, olen puhunut sen Henkeni
voimalla. Aamen.

LUKU 19
Ilmoitus, joka annettiin Joseph Smithin kautta Manchesterissa New
Yorkin osavaltiossa todennäköisesti kesällä 1829. Historiassaan
profeetta esittelee ilmoituksen näin: ”Hänen, joka on Iankaikkinen,
Jumalan, ei ihmisen, antama käsky Martin Harrisille.”
1–3 Kristuksella on kaikki valta.
4–5 Kaikkien ihmisten täy
tyy tehdä parannus tai kärsiä.
6–12 Iankaikkinen rangaistus on
Jumalan rangaistus. 13–20 Kristus
kärsi kaikkien puolesta, jottei hei
dän tarvitse kärsiä, jos he tekevät
parannuksen. 21–28 Saarnaa pa
rannuksen evankeliumia! 29–41
Julista ilosanomaa!
38 a pko Teot.
40 a pko Jumalan
palveleminen.
42 a OL 20:71; 29:47; 68:27.
pko Vastuullisuus.
43 a pko Jumalan käskyt.

44 a
		b
45 a
46 a
19 1 a

Minä olen aAlfa ja Oomega,
b
Kristus, Herra; aivan niin, minä
olen hän, alku ja loppu, maail
man Lunastaja.
2 Minä olen toteuttanut ja atäyt
tänyt hänen tahtonsa minuun
nähden, hänen, jonka minä olen,
nimittäin Isän – olen tehnyt tä
män, jotta voisin balistaa kaiken
valtaani –

Jes. 29:14; OL 4:1.
Alma 36:12–19; 62:45.
OL 84:35–38.
OL 82:3.
Ilm. 1:8, 11;
3. Nefi 9:18;

			 OL 35:1; 61:1.
pko Alfa ja Oomega.
		b pko Jeesus Kristus.
2 a Joh. 17:4;
3. Nefi 11:11.
		b Fil. 3:21.
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3 säilyttänyt kaiken avallan,
niin, bhävittääkseni Saatanan ja
hänen tekonsa maailman clopussa
ja viimeisenä suurena tuomio
päivänä, jonka minä tuotan sen
asukkaille ja jolloin minä dtuo
mitsen jokaisen ihmisen hänen
e
tekojensa ja hänen tekemiensä
töiden mukaan.
4 Ja jokaisen ihmisen täytyy
totisesti tehdä aparannus tai
b
kärsiä, sillä minä, Jumala, olen
c
loputon.
5 Sen tähden minä en aperuuta
langettamiani tuomioita, vaan
onnettomuudet kohtaavat, itku,
b
valitus ja hammasten kiristys,
niin, niitä, jotka ovat minun
c
vasemmalla puolellani.
6 Ei ole kuitenkaan akirjoi
tettu, ettei tällä piinalla olisi
loppua, vaan on kirjoitettu
b
loputon piina.
7 Vielä on kirjoitettu aiankaikki
nen tuomio; sen tähden nämä ovat
selkeämpiä kuin muut kirjoitus
ten kohdat, jotta ne vaikuttaisivat
täysin ihmislasten sydämiin mi
nun nimeni kunniaksi.
8 Ja nyt, minä selitän teille tä
män salaisuuden, sillä teidän on
soveliasta tuntea se samoin kuin
minun apostolienikin.
9 Minä puhun teille, jotka
on valittu tähän, niin kuin
3 a pko Voima.
		b Jes. 14:12–17;
1. Joh. 3:8;
1. Nefi 22:26;
OL 88:111–115.
		c pko Maailma:
Maailman loppu.
		d pko Viimeinen
tuomio.
		e pko Teot.
4 a pko Parannus.
		b Luuk. 13:3;

yhdelle, jotta te pääsisitte minun
a
lepooni.
10 Sillä katso, jumaluuden asa
laisuus, kuinka suuri se onkaan!
Sillä katso, minä olen loputon, ja
rangaistus, joka annetaan minun
kädestäni, on loputon rangaistus,
sillä bLoputon on minun nimeni.
Sen tähden –
11 aiankaikkinen rangaistus on
Jumalan rangaistus;
12 loputon rangaistus on Juma
lan rangaistus.
13 Ja nyt, minä käsken sinua
tekemään parannuksen ja pi
tämään ne akäskyt, jotka olet
saanut palvelijani Joseph Smith
nuoremman käden kautta minun
nimessäni;
14 ja sinä olet saanut ne minun
kaikkivaltiaalla voimallani;
15 ja nyt, minä käsken sinua
tekemään parannuksen – tee
parannus, etten minä löisi sinua
suuni sauvalla ja kiivaudellani ja
vihallani ja etteivät akärsimyk
sesi olisi ankaria – kuinka anka
ria, et tiedäkään; kuinka suuria,
et tiedäkään; niin, kuinka kovia
kestää, et tiedäkään.
16 Sillä katso, minä, Jumala,
olen akärsinyt tämän kaik
kien puolesta, jottei heidän
b
tarvitse kärsiä, jos he tekevät
c
parannuksen;

Hel. 14:19.
Moos. 1:3.
OL 56:4; 58:32.
Matt. 13:42.
Matt. 25:41–43.
OL 76:105–106; 138:59.
OL 76:33, 44–45.
Hel. 12:25–26;
OL 29:44.
9 a pko Lepo.
10 a MK Jaak. 4:8;
OL 76:114–116.

		c
5a
		b
		c
6a
		b
7a

		b Moos. 1:3; 7:35.
pko Loputon.
11 a Matt. 25:46.
13 a OL 5:2; 10:6–7; 17.
15 a Alma 36:11–19.
16 a Alma 11:40–41.
pko Sovitus.
		b pko Armeliaisuus.
		c pko Syntien
anteeksisaaminen.
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17 mutta elleivät he tee paran
nusta, heidän täytyy akärsiä
samoin kuin minä,
18 mikä kärsimys sai minut,
tosiaankin Jumalan, suurimman
kaikista, vapisemaan tuskasta ja
vuotamaan verta joka huokosesta
ja kärsimään sekä ruumiissa että
hengessä – ja minä toivoin, ettei
minun tarvitsisi ajuoda katkeraa
maljaa ja kavahtaa –
19 kuitenkin, kunnia olkoon
Isän, minä join ja saatoin päätök
seen avalmisteluni ihmislasten
hyväksi.
20 Ja nyt, minä jälleen käsken
sinua tekemään parannuksen,
jotten minä nöyrryttäisi sinua
kaikkivaltiaalla voimallani, ja
a
tunnustamaan syntisi, jottei
sinun tarvitse kärsiä näitä ran
gaistuksia, joista olen puhunut
ja joista olet maistanut vähim
mässä, aivan niin, vähäisim
mässä määrin silloin, kun minä
otin pois Henkeni.
21 Ja minä kiellän sinua asaar
naamasta mitään muuta kuin
parannusta ja bnäyttämästä
näitä asioita maailmalle, ennen
kuin se on minun viisauteni
mukaista.
22 Sillä he eivät voi nyt akestää
vahvaa ruokaa, vaan heidän täy
tyy saada bmaitoa. Sen tähden
17 a
18 a
19 a
20 a

21 a
		b
22 a
		b

OL 29:17.
Luuk. 22:42–44.
Joh. 17:4; 19:30.
4. Moos. 5:6–7;
Moosia 26:29;
OL 58:43; 64:7.
pko Tunnustaminen.
OL 11:9.
JS–H 1:42.
OL 78:17–18.
Hepr. 5:11–14;
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he eivät saa tietää näistä asioista,
etteivät he hukkuisi.
23 Ota vastaan oppia minulta ja
kuuntele minun sanojani; avaella
minun Henkeni bsävyisyydessä,
niin sinulla on crauha minussa.
24 Minä olen aJeesus Kristus;
minä tulin Isän tahdosta, ja minä
teen hänen tahtonsa.
25 Ja vielä minä kiellän sinua
a
himoitsemasta
lähimmäisesi
b
vaimoa ja tavoittelemasta lä
himmäisesi henkeä.
26 Ja vielä minä kiellän sinua
himoitsemasta omaa omaisuut
tasi, vaan käsken sinun antaa
sitä auliisti Mormonin kirjan
painatukseen, joka kirja sisältää
a
totuuden ja Jumalan sanan –
27 ja joka on minun sanani
a
pakanoille, jotta se menisi pian
b
juutalaisille, joiden cjäännös
lamanilaiset ovat, jotta he us
koisivat evankeliumiin eivätkä
odottaisi tulevaksi dMessiasta,
joka on jo tullut.
28 Ja vielä minä käsken si
nua, että sinun tulee arukoilla
sekä bääneen että sydämessäsi;
niin, sekä maailman edessä
että salassa, sekä julkisesti että
yksityisesti.
29 Ja sinun tulee ajulistaa ilo
sanomaa, niin, kuuluttaa sitä
vuorilla ja kaikilla korkeilla

OL 50:40.
Moroni 7:3–4.
pko Sävyisyys.
pko Rauha.
pko Jeesus Kristus.
pko Himo.
2. Moos. 20:17;
1. Kor. 7:2–4.
pko Aviorikos.
26 a pko Totuus.
27 a pko Pakanat.

23 a
		b
		c
24 a
25 a
		b

		b pko Juutalaiset.
		c Omni 1:14–19;
Moosia 25:2–4;
Hel. 8:21;
3. Nefi 2:12–16.
		d pko Messias.
28 a 1. Tim. 2:8.
pko Rukous.
		b OL 20:47, 51; 23:6.
29 a pko Lähetystyö.
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paikoilla ja kaikkien kansojen
keskuudessa, jotka sinun salli
taan nähdä.
30 Ja sinun tulee tehdä se kai
kessa nöyryydessä, aturvaten
minuun, herjaamatta herjaajia.
31 Eikä sinun pidä puhua
a
opinkappaleista, vaan sinun
tulee julistaa parannusta ja bus
koa Vapahtajaan sekä syntien
c
anteeksiantoa dkasteen kautta
ja etulen, niin, nimittäin fPyhän
Hengen kautta.
32 Katso, tämä on suuri ja
viimeinen akäsky, jonka minä
annan sinulle tästä asiasta, sillä
tämä riittää sinun päivittäiseen
vaellukseesi aina elämäsi lop
puun asti.
33 Ja kurjuutta sinä saat, jos hal
veksit näitä aneuvoja, aivan niin,
itsesi ja omaisuuden tuhon.
34 aAnna osa omaisuudestasi,
niin, nimittäin osa maistasi ja
kaikki, mitä et tarvitse perheesi
elannoksi.
35 Maksa avelka, johon olet

joutunut tekemällä sopimuksen
kirjanpainajan kanssa. Vapauta
itsesi corjuudesta.
36 aLähde talostasi ja kodis
tasi, paitsi kun haluat nähdä
perhettäsi,
37 ja apuhu avoimesti kaikille;
niin, saarnaa, kehota, julista
b
totuutta, vieläpä kovalla äänellä, riemun äänellä huutaen:
Hoosianna, hoosianna, siunattu
olkoon Herran Jumalan nimi!
38 aRukoile aina, niin minä
b
vuodatan Henkeni sinun pääl
lesi ja suuri on oleva siunauk
sesi – niin, vielä suurempi kuin
jos saisit maan aarteita ja turme
lusta niiden mukaan.
39 Katso, voitko lukea tätä
riemuitsematta ja ylentämättä
sydäntäsi iloon?
40 Tai voitko enää juosta sinne
tänne sokeana oppaana?
41 Tai voitko olla anöyrä ja sä
vyisä ja käyttäytyä viisaasti mi
nun edessäni? Niin, btule minun,
Vapahtajasi, luokse. Aamen.
b

LUKU 20
Ilmoitus, joka annettiin kirkon järjestämisestä ja hallinnosta pro
feetta Joseph Smithin kautta Fayettessa tai sen lähellä New Yorkin
osavaltiossa. Osia tästä ilmoituksesta on saatettu antaa jo kesällä
1829. Koko ilmoitus, joka tuolloin tunnettiin nimellä Säännökset
ja liitot, kirjoitettiin muistiin todennäköisesti pian 6. huhtikuuta
30 a
31 a
		b
		c

pko Luottamus.
2. Tim. 2:23–24.
pko Usko.
pko Syntien
anteeksisaaminen.
		d pko Kaste,
kastaminen.
		e Matt. 3:11.
		f pko Pyhän Hengen
lahja.

32 a
33 a
34 a
35 a
		b

OL 58:26–29.
pko Jumalan käskyt.
Ap. t. 4:34–35.
pko Velka.
eli Mormonin
kirjan ensimmäisen
painoksen
julkaisemisen
maksamiseksi.
		c Sananl. 22:7.

36 a
37 a
		b
38 a

Matt. 19:29.
OL 58:47; 68:8; 71:7.
OL 75:4.
Luuk. 18:1;
2. Nefi 32:9;
OL 10:5.
		b Sananl. 1:23;
Ap. t. 2:17.
41 a pko Nöyryys.
		b Matt. 11:28–30.
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1830 jälkeen (jona päivänä kirkko perustettiin). Profeetta kirjoitti:
”Saimme häneltä [Jeesukselta Kristukselta] profetian ja ilmoituksen
hengen kautta seuraavan, mikä ei ainoastaan antanut meille paljon
tietoa, vaan osoitti meille myös tarkan päivän, jolloin meidän tuli
hänen tahtonsa ja käskynsä mukaan ryhtyä järjestämään hänen
kirkkoansa jälleen tänne maan päälle.”
1–16 Mormonin kirja osoittaa
myöhempien aikojen työn jumalal
lisuuden. 17–28 Luomisen, lankee
muksen, sovituksen ja kasteen opit
vahvistetaan. 29–37 Parannusta,
syyttömäksi julistamista, pyhitystä
ja kastetta hallitsevat lait esite
tään. 38–67 Vanhinten, pappien,
opettajien ja diakonien velvolli
suudet luetellaan. 68–74 Jäsenten
velvollisuudet, lasten siunaaminen
ja kastetapa ilmoitetaan. 75–84
Sakramenttirukoukset ja kirkon
jäseniä koskevia sääntöjä annetaan.
Kristuksen akirkon bsynty näinä
viimeisinä aikoina, ja meidän
Herramme ja Vapahtajamme
Jeesuksen Kristuksen lihaan

tulosta on kulunut tuhat kah
deksansataakolmekymmentä
vuotta, ja se on cjärjestetty ja
perustettu
asianmukaisesti
maamme lakien mukaan Juma
lan tahdon ja käskyjen mukai
sesti neljännessä kuussa ja sen
kuukauden kuudentena päivänä,
jota sanotaan huhtikuuksi –
2 jotka
käskyt
annettiin
Joseph Smith nuoremmalle,

jonka Jumala akutsui ja joka
asetettiin Jeesuksen Kristuksen
20 1 a 3. Nefi 27:1–8.

pko Kirkon nimi;
Myöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen
Kristuksen Kirkko.
		b JS–H 1:2.

apostoliksi, tämän kirkon en
simmäiseksi cvanhimmaksi;
3 ja Oliver Cowderylle, jonka
Jumala myös kutsui Jeesuksen
Kristuksen apostoliksi, tämän
kirkon toiseksi vanhimmaksi ja
joka asetettiin hänen kätensä alla;
4 ja tämä Herramme ja Vapah
tajamme Jeesuksen Kristuksen
armon mukaan, hänen, jonka
olkoon kaikki kunnia sekä nyt
että ikuisesti. Aamen.
5 Sen jälkeen kun tälle ensim
mäiselle vanhimmalle oli todella
ilmaistu, että hän oli saanut syn
tinsä anteeksi, hän akietoutui jäl
leen maailman turhuuksiin;
6 mutta kun hän oli tehnyt pa
rannuksen ja nöyrtynyt vilpit
tömästi uskon tähden, Jumala
palveli häntä pyhän aenkelin

kautta, jonka bkasvot olivat kuin
salama ja jonka vaatteet olivat
puhtaat ja valkoisemmat kuin
mikään muu valkoinen,
7 ja antoi hänelle käskyjä, jotka
innoittivat häntä,
8 ja antoi hänelle korkeudesta
voiman kääntää ennalta valmis
tetuilla avälikappaleilla Mormo
nin kirjan,
9 joka
sisältää
aikakirjan
b

		c OL 21:3.
2 a pko Kutsumus;
Valtuus.
		b pko Apostoli.
		c pko Vanhin.
5 a JS–H 1:28–29.

6 a JS–H 1:30–35.
pko Enkelit.
		b Matt. 28:2–3.
8 a pko Urim ja tummim.
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eräästä tuhoutuneesta kansasta
ja Jeesuksen Kristuksen aevan
keliumin btäyteyden pakanoille
sekä juutalaisille
10 ja joka annettiin innoituksen
kautta ja vahvistetaan atoisille
enkelien palveluksen kautta ja
b
julistetaan maailmalle heidän
kauttaan –
11 tämä osoittaa maailmalle,
että pyhät kirjoitukset ovat atotta
ja että Jumala binnoittaa ihmisiä
ja kutsuu heitä cpyhään työhönsä
tänä aikana ja tämän sukupolven
aikana samoin kuin muinaisten
sukupolvien aikana;
12 osoittaen siten, että hän on
a
sama Jumala eilen, tänään ja
ikuisesti. Aamen.
13 Sen tähden, koska maailma
on saanut niin suuria todistuksia,
ne tuomitsevat sen, aivan kaikki,
jotka saavat tämän jälkeen tietää
tästä työstä.
14 Ja ne, jotka ottavat sen vas
taan uskossa ja tekevät avanhurs
kauden tekoja, saavat iankaikki
sen elämän bkruunun;
15 mutta niille, jotka paadut
tavat sydämensä aepäuskossa ja
hylkäävät sen, se kääntyy heidän
omaksi tuomiokseen –
9 a pko Evankeliumi.
		b JS–H 1:34.
10 a Moroni 7:29–32;
OL 5:11.
		b Ks. ”Kolmen silmin
näkijän todistus” ja
”Kahdeksan silmin
näkijän todistus”
Mormonin kirjan
alkulehdillä.
11 a pko Pyhät kirjoitukset:
Pyhien kirjoitusten
arvo.
		b pko Innoitus.
		c pko Pyhä.

16 sillä Herra Jumala on sano
nut niin; ja me kirkon vanhim
mat olemme kuulleet korkeu
desta kirkkauden Majesteetin
sanat ja todistamme niistä; hä
nen olkoon kunnia aina ja ikui
sesti. Aamen.
17 Näistä asioista me atiedämme, että taivaassa on bJumala,
joka on ääretön ja iankaikkinen,
ikuisuudesta ikuisuuteen sama
muuttumaton Jumala, taivaan
ja maan ja kaiken niissä olevan
Luoja,
18 ja että hän aloi ihmisen,
miehen ja naisen; bkuvakseen ja
kaltaisekseen hän loi heidät
19 ja antoi heille käskyt, että
heidän tuli arakastaa ja bpalvella
häntä, ainoaa elävää ja todellista
Jumalaa, ja että hänen tuli olla
ainoa olento, jota heidän tuli
c
palvella.
20 Mutta näitä pyhiä lakeja
rikkomalla ihmisestä tuli aais
tillinen ja bperkeleellinen ja clan
gennut ihminen.
21 Sen tähden kaikkivaltias
Jumala antoi aainosyntyisen Poi
kansa, kuten on kirjoitettu niihin
kirjoituksiin, jotka hänestä on
annettu.

12 a Hepr. 13:8;
1. Nefi 10:18–19;
Morm. 9:9–10;
OL 35:1; 38:1–4.
14 a pko Vanhurskaus.
		b pko Iankaikkinen
elämä;
Korotus.
15 a pko Epäusko.
17 a OL 76:22–23.
		b Joos. 2:11.
pko Jumala, jumaluus.
18 a pko Luominen.
		b 1. Moos. 1:26–27;
Moosia 7:27;

Et. 3:14–17.
19 a 5. Moos. 11:1;
Matt. 22:37;
Moroni 10:32;
OL 59:5–6.
		b 5. Moos. 6:13–15.
pko Palveleminen.
		c pko Jumalan
palveleminen.
20 a pko Aistillisuus.
		b pko Perkele.
		c pko Luonnollinen
ihminen.
21 a pko Ainosyntyinen.
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22 Hän kärsi kiusauksia mutta
ei langennut niihin.
23 Hänet aristiinnaulittiin, hän
kuoli ja bnousi ylös kolmantena
päivänä
24 ja anousi taivaaseen istuu
tuakseen bIsän oikealle puolelle,
hallitakseen kaikkivaltiaalla voi
malla Isän tahdon mukaan,
25 jotta jokainen, joka auskoisi
ja ottaisi kasteen hänen pyhään
nimeensä ja bkestäisi uskossa
loppuun asti, pelastuisi –
26 eivät ainoastaan ne, jotka us
koivat hänen tultuaan ajan akes
kipäivänä lihassa, vaan kaikki ne
alusta asti, nimittäin kaikki, jotka
olivat ennen kuin hän tuli ja jotka
uskoivat bpyhien profeettojen
sanoihin, profeettojen, jotka pu
huivat niin kuin Pyhän Hengen
c
lahja heitä innoitti ja jotka todella
d
todistivat hänestä kaikessa, saisi
vat iankaikkisen elämän,
27 samoin kuin ne, jotka tuli
sivat jälkeenpäin ja jotka uskoi
sivat, että Jumala antaa alahjoja
ja kutsumuksia Pyhän Hengen
kautta, joka btodistaa Isästä ja
Pojasta,
28 jotka Isä, Poika ja Pyhä
Henki ovat ayksi Jumala, ääretön
ja iankaikkinen, vailla loppua.
Aamen.
a

22 a Matt. 4:1–11; 27:40.
23 a pko Ristiinnaulitse
minen.
		b pko Ylösnousemus.
24 a pko Taivaaseen
nouseminen.
		b pko Isä, taivaallinen;
Jumala, jumaluus: Isä
Jumala.
25 a OL 35:2; 38:4; 45:5, 8;
68:9; 76:51–53.
		b pko Kestäminen.
26 a OL 39:1–3.
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29 Ja me tiedämme, että kaik
kien ihmisten täytyy tehdä
a
parannus ja uskoa Jeesuksen
K ristuksen nimeen ja palvella
Isää hänen nimessään ja kes
tää buskossa hänen nimeensä
loppuun asti, tai heitä ei voida
c
pelastaa Jumalan valtakun
taan.
30 Ja me tiedämme, että asyyt
tömäksi julistaminen meidän
Herramme ja Vapahtajamme
Jeesuksen Kristuksen barmosta
on oikein ja totta;
31 ja me tiedämme myös,
että apyhittäminen Herramme
ja Vapahtajamme Jeesuksen
Kristuksen armosta on oikein ja
totta kaikille niille, jotka rakas
tavat ja palvelevat Jumalaa koko
b
väkevyydestään, mielestään ja
voimastaan.
32 Mutta on olemassa mah
dollisuus, että ihminen ajoutuu
armon ulkopuolelle ja luopuu
elävästä Jumalasta;
33 sen tähden kirkko ottakoon
varteen ja rukoilkoon aina, ettei
se lankeaisi akiusaukseen;
34 niin, ja myös ne, jotka ovat
pyhitettyjä, ottakoot varteen.
35 Ja me tiedämme, että nämä
asiat ovat totta ja Johanneksen
ilmestysten mukaisia, emmekä


		b MK Jaak. 4:4; 7:11;
Moosia 13:33.
		c Moos. 5:58.
pko Pyhä Henki.
		d pko Jeesus Kristus:
Profetioita Jeesuksen
Kristuksen syntymästä
ja kuolemasta.
27 a OL 18:32.
		b OL 42:17.
28 a Joh. 17:20–22;
3. Nefi 11:27, 36.
pko Jumala, jumaluus.

29 a pko Parannus.
		b pko Usko.
		c pko Lunastus
suunnitelma; Pelastus.
30 a pko Syyttömäksi
julistaminen.
		b pko Armo.
31 a pko Pyhitys.
		b 5. Moos. 6:5;
Moroni 10:32.
32 a pko Kapinointi;
Luopumus.
33 a pko Kiusaus.
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me pane alisää emmekä ota pois
mitään hänen kirjansa profe
tiasta, pyhistä bkirjoituksista
emmekä Jumalan ilmoituksista,
joita tulee myöhemmin Pyhän
Hengen lahjan ja voiman, Juma
lan cäänen tai enkelien palveluk
sen kautta.
36 Ja Herra Jumala on niin sa
nonut, ja kunnia, mahti ja kirk
kaus annettakoon hänen pyhälle
nimelleen sekä nyt että ikuisesti.
Aamen.
37 Ja vielä, käskynä kirkolle kasta
mistavasta: Kaikki ne, jotka nöyr
tyvät Jumalan edessä ja haluavat
ottaa akasteen ja tulevat bsär
kynein sydämin ja murtunein
mielin ja todistavat seurakun
nan edessä, että he ovat todella
tehneet parannuksen kaikista
synneistään ja tahtovat ottaa
päällensä Jeesuksen Kristuksen
c
nimen dpäätettyään lujasti pal
vella häntä loppuun asti ja to
della osoittavat eteoillaan, että he
ovat saaneet Kristuksen Hengen
syntiensä fanteeksi saamiseksi,
otettakoon kasteen kautta hänen
kirkkoonsa.
38 Kristuksen kirkon vanhinten,
pappien, opettajien, diakonien ja
jäsenten velvollisuudet: aApostoli
on vanhin, ja hänen kutsumuk
senaan on bkastaa
35 a
		b
		c
37 a

Ilm. 22:18–19.
pko Pyhät kirjoitukset.
OL 18:33–36.
pko Kaste,
kastaminen.
		b pko Särkynyt sydän.
		c Moosia 5:7–9; 18:8–10.
pko Jeesus Kristus:
Jeesuksen Kristuksen
nimen päällemme
ottaminen.
		d pko Kestäminen.

39 ja aasettaa muita vanhimpia,
pappeja, opettajia ja diakoneja
40 ja asiunata ja antaa leipä ja
viini – Kristuksen lihan ja veren
vertauskuvat –
41 ja akonfirmoida ne, jotka
kastetaan
kirkon
jäseniksi,
panemalla bkädet heidän pääl
lensä tulen ja cPyhän Hengen
kasteen saamiseksi kirjoitusten
mukaisesti
42 ja opettaa, selittää, kehottaa,
kastaa ja valvoa seurakuntaa
43 ja konfirmoida seurakun
taa kätten päällepanemisella ja
Pyhän Hengen antamisella
44 ja johtaa kaikkia kokouksia.
45 Vanhinten tulee ajohtaa ko
kouksia, siten kuin Pyhä Henki
heitä johdattaa, Jumalan käsky
jen ja ilmoitusten mukaan.
46 aPapin velvollisuutena on
saarnata, bopettaa, selittää, kehottaa ja kastaa ja siunata ja antaa
sakramentti
47 ja käydä jokaisen jäse
nen kodissa ja kehottaa heitä
a
rukoilemaan bääneen ja sa
lassa ja huolehtimaan kaikista
c
perhevelvollisuuksista.
48 Ja hän voi myös aasettaa
muita pappeja, opettajia ja dia
koneja.
49 Ja hänen tulee johtaa kokouk
sia, kun läsnä ei ole vanhinta;

		e Jaak. 2:18.
pko Teot.
		f pko Syntien
anteeksisaaminen.
38 a pko Apostoli.
		b 3. Nefi 11:21–22.
39 a Moroni 3;
OL 107:58.
40 a pko Sakramentti.
41 a OL 33:11, 14–15; 55:3.
		b pko Kätten
päällepaneminen.

		c pko Pyhän Hengen
lahja.
45 a Moroni 6:9;
OL 46:2.
46 a OL 84:111; 107:61.
pko Pappi, Aaronin
pappeus.
		b pko Opettaminen.
47 a 1. Tim. 2:8.
		b OL 19:28.
		c pko Perhe.
48 a pko Asettaminen.
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50 mutta kun läsnä on vanhin,
hänen tulee ainoastaan saar
nata, opettaa, selittää, kehottaa
ja kastaa
51 ja käydä jokaisen jäsenen
kodissa ja kehottaa heitä ru
koilemaan ääneen ja salassa ja
huolehtimaan kaikista perhe
velvollisuuksista.
52 Kaikissa näissä velvollisuuk
sissa papin tulee aauttaa van
hinta, mikäli tilanne sitä vaatii.
53 aOpettajan velvollisuutena
on bvalvoa aina seurakuntaa ja
olla sen kanssa ja vahvistaa sitä
54 ja katsoa, ettei seurakun
nassa ole mitään pahuutta eikä
a
kovuutta toisia kohtaan, ei
valehtelemista, panettelua eikä
b
pahan puhumista
55 ja katsoa, että seurakunta ko
koontuu usein yhteen, ja katsoa
myös, että kaikki jäsenet tekevät
velvollisuutensa.
56 Ja hänen tulee johtaa ko
kouksia vanhimman ja papin
poissa ollessa –
57 ja adiakonien tulee aina ti
lanteen vaatiessa auttaa häntä
kaikissa hänen velvollisuuksis
saan kirkossa.
58 Mutta ei opettajilla eikä dia
koneilla ole valtuutta kastami
seen, sakramentin siunaamiseen
eikä kätten päällepanemiseen;
59 heidän tulee kuitenkin va
roittaa, selittää, kehottaa ja opet
taa ja kutsua kaikkia tulemaan
Kristuksen luokse.
52 a OL 107:14.
53 a pko Opettaja, Aaronin
pappeus.
		b pko Vartija.
54 a 1. Tess. 5:11–13.
		b pko Pahan

57 a
60 a
		b
63 a

60 Jokainen vanhin, pappi,
opettaja ja diakoni tulee asettaa
Jumalan hänelle antamien lahjo
jen ja bkutsumusten mukaisesti,
ja hänet tulee asettaa Pyhän
Hengen voimalla, joka on siinä,
joka hänet asettaa.
61 Eri vanhinten, joista tämä
Kristuksen kirkko koostuu, tu
lee kokoontua konferenssiin joka
kolmas kuukausi tai aika ajoin,
kuten mainitut konferenssit
määräävät tai sopivat;
62 ja mainittujen konferenssien
tulee huolehtia kaikista sillä
hetkellä tarpeellisista kirkon
asioista.
63 Vanhinten tulee saada lupa
toisilta vanhimmilta sen seura
kunnan aäänestyksellä, johon he
kuuluvat, tai konferensseilta.
64 Jokainen pappi, opettaja ja
diakoni, joka on papin asettama,
voi saada häneltä silloin todis
tuksen, joka atodistus, kun se
esitetään vanhimmalle, oikeut
taa hänet lupaan, joka valtuuttaa
hänet suorittamaan kutsumuk
sensa velvollisuuksia, tai hän voi
saada sen konferenssilta.
65 Ketään henkilöä ei saa aaset
taa mihinkään tämän kirkon
virkaan siellä, missä on asian
mukaisesti järjestetty kirkon
seurakunta, ilman tuon seura
kunnan bäänestystä,
66 mutta johtavilla vanhim
milla, matkustavilla piispoilla,
korkean neuvoston jäsenillä,

puhuminen.
pko Diakoni.
pko Vanhin.
pko Kutsumus.
pko Yhteinen
suostumus.

a

64 a OL 20:84; 52:41.
65 a pko Asettaminen.
		b OL 26:2.
pko Yhteinen
suostumus.

Oppi ja liitot 20:67–77

43

ylipapeilla ja vanhimmilla on
asettamisen oikeus siellä, missä
ei ole kirkon seurakuntaa, niin
että äänestys voitaisiin pitää.
67 Jokainen
ylipappeuden
presidentti (tai johtava vanhin),
a
piispa, korkean neuvoston jäsen
ja bylipappi tulee asettaa ckor
kean neuvoston tai yleiskonfe
renssin johdolla.
68 Jäsenten avelvollisuudet sen
jälkeen kun heidät on otettu kasteen
kautta kirkkoon: Vanhimmilla tai
papeilla tulee olla riittävästi ai
kaa selittää kaikkia Kristuksen
kirkkoa koskevia asioita, niin
että he bymmärtävät, ennen
kuin he nauttivat csakramentin ja
vanhimmat konfirmoivat heidät
panemalla dkätensä heidän pääl
leen, niin että kaikki voidaan
tehdä järjestyksessä.
69 Ja jäsenten tulee osoittaa seu
rakunnan edessä sekä vanhinten
edessä jumalisella vaelluksella
ja puheella, että he ovat sen ar
voisia, niin että voi olla pyhien
kirjoitusten mukaisia atekoja ja
uskoa – vaellusta bpyhyydessä
Herran edessä.
70 Jokaisen Kristuksen kir
kon jäsenen, jolla on lapsia,
tulee tuoda heidät seurakun
nan eteen vanhimmille, joiden
tulee panna kätensä heidän
päällensä Jeesuksen Kristuksen
67 a
		b
		c
68 a
		b
		c
		d

pko Piispa.
pko Ylipappi.
pko Korkea neuvosto.
pko Velvollisuus.
pko Ymmärrys.
pko Sakramentti.
pko Kätten
päällepaneminen.
69 a Jaak. 2:14–17.
		b pko Pyhyys.

nimessä ja asiunata heidät hänen
nimessään.
71 Ketään ei voida ottaa Kris
tuksen kirkkoon, ellei hän ole
saavuttanut avastuullista ikää
Jumalan edessä ja kykene teke
mään bparannusta.
72 aKaste tulee suorittaa seuraa
valla tavalla kaikille niille, jotka
tekevät parannuksen:
73 Jumalan kutsuman henkilön,
jolla on Jeesukselta Kristukselta
valtuus kastaa, tulee mennä alas
veteen henkilön kanssa, joka on
tullut kastettavaksi, ja hänen tu
lee sanoa kutsuen häntä nimeltä:
Jeesuksen Kristuksen antamalla
valtuudella kastan sinut Isän ja
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen.
74 Sitten hänen tulee aupottaa
hänet veteen ja tulla sitten pois
vedestä.
75 On tarpeen, että kirkko
kokoontuu usein yhteen anaut
timaan leipää ja viiniä Herran
Jeesuksen bmuistoksi;
76 ja vanhimman tai papin
tulee siunata se; ja tällä atavalla
hänen tulee siunata se: Hänen
tulee polvistua seurakunnan
kanssa ja kutsua Isää vakavassa
rukouksessa sanoen:
77 Oi Jumala, iankaikkinen Isä,
me pyydämme sinua Poikasi
Jeesuksen Kristuksen nimessä

70 a pko Siunaus,
siunaaminen: Lapsen
siunaaminen.
71 a OL 18:42; 29:47;
68:25–27.
pko Kaste,
kastaminen:
Vaatimukset kasteelle
pääsemiseksi;
Vastuullisuus.

		b pko Parannus.
72 a 3. Nefi 11:22–28.
74 a pko Kaste,
kastaminen:
Upotuskaste.
75 a Ap. t. 20:7.
		b pko Sakramentti.
76 a Moroni 4.
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siunaamaan ja pyhittämään
tämän aleivän kaikkien niiden
sieluille, jotka sitä nauttivat, jotta
he söisivät Poikasi ruumiin muis
toksi ja btodistaisivat sinulle, oi
Jumala, iankaikkinen Isä, että he
ovat halukkaita cottamaan Poikasi
nimen päällensä ja muistamaan
hänet aina ja dpitämään hänen
käskynsä, jotka hän on antanut
heille, jotta hänen eHenkensä olisi
aina heidän kanssansa. Aamen.
a
siunaamistapa:
78 Viinin
Hänen tulee ottaa myös bmalja
ja sanoa:
79 Oi Jumala, iankaikkinen Isä,
me pyydämme sinua Poikasi
Jeesuksen Kristuksen nimessä

siunaamaan ja pyhittämään
tämän aviinin kaikkien niiden
sieluille, jotka sitä juovat, jotta he
tekisivät sen Poikasi veren muis
toksi, joka on vuodatettu heidän
tähtensä; jotta he todistaisivat
sinulle, oi Jumala, iankaikkinen
Isä, että he muistavat hänet aina,
jotta hänen Henkensä olisi hei
dän kanssansa. Aamen.
80 Jokaisen Kristuksen kirkon
jäsenen kanssa, joka tekee rik
komuksen tai joka tavataan te
kemästä väärin, meneteltäköön,
kuten kirjoituksissa määrätään.

81 Eri seurakuntien, joista
Kristuksen kirkko koostuu, vel
vollisuutena on lähettää yksi tai
useampia opettajistaan osallistu
maan eri konferensseihin, joita
kirkon vanhimmat pitävät,
82 mukanaan luettelo niiden
eri jäsenten animistä, jotka ovat
liittyneet kirkkoon edellisen
konferenssin jälkeen, tai lähettää
se jonkun papin mukana, niin
että joku vanhimmista, jonka
muut vanhimmat kulloinkin
nimittävät, voi pitää kirjassa
asianmukaista luetteloa koko
kirkon kaikista nimistä;
83 ja vielä, niin että jos joita
kuita on aerotettu kirkosta, hei
dän nimensä voidaan pyyhkiä
kirkon yleisestä nimikirjasta.
84 Kaikki asuinpaikkakuntansa
seurakunnasta muuttavat jäsenet
voivat, jos he menevät seura
kuntaan, jossa heitä ei tunneta,
viedä mukanaan kirjeen, jossa
todistetaan, että he ovat uskollisia
jäseniä ja hyvämaineisia, ja jonka
todistuksen voi allekirjoittaa
kuka tahansa vanhin tai pappi,
jos vanhin tai pappi tuntee kirjeen
saavan jäsenen henkilökohtai
sesti, tai seurakunnan opettajat tai
diakonit voivat allekirjoittaa sen.

LUKU 21
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Fayettessa New
Yorkin osavaltiossa 6. huhtikuuta 1830. Tämä ilmoitus annettiin, kun
kirkko perustettiin mainittuna päivänä Peter Whitmer vanhemman
77 a Luuk. 22:19.
		b Moosia 18:8–10;
OL 20:37.
		c Moosia 5:8–12.
		d pko Kuuliaisuus.

		e
78 a
		b
79 a
82 a

Joh. 14:16.
Moroni 5.
Luuk. 22:20.
OL 27:2–4.
Moroni 6:4.

83 a 2. Moos. 32:33;
Alma 5:57;
Moroni 6:7.
pko Kirkosta
erottaminen.
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kodissa. Läsnä oli kuusi aikaisemmin kastettua miestä. Yksimielisellä
äänestyksellä nämä henkilöt ilmaisivat halunsa ja päättäväisyytensä
järjestää kirkko Jumalan käskyn mukaan. (Ks. OL 20.) He äänestivät
myös Joseph Smith nuoremman ja Oliver Cowderyn hyväksymisestä
kirkon johtaviksi virkailijoiksi ja tuen antamisesta heille. Joseph asetti
sitten Oliverin kirkon vanhimmaksi kätten päällepanemisella, ja Oliver
asetti Josephin samalla tavalla. Sakramenttipalveluksen jälkeen Joseph
ja Oliver panivat kätensä kunkin läsnä olevan päälle erikseen Pyhän
Hengen antamiseksi ja kunkin konfirmoimiseksi kirkon jäseneksi.
1–3 Joseph Smith on kutsuttu
tulemaan näkijäksi, kääntäjäksi,
profeetaksi, apostoliksi ja vanhim
maksi. 4–8 Hänen sanansa ohjaa
Siionin asiaa. 9–12 Pyhät uskovat
hänen sanoihinsa, kun hän puhuu
Lohduttajan innoittamana.
Katso, teidän keskuudessanne
pidettäköön aaikakirjaa, ja siinä
sinua kutsuttakoon Isän Jumalan
tahdosta ja teidän Herranne Jee
suksen Kristuksen armosta bnä
kijäksi, kääntäjäksi, profeetaksi,
Jeesuksen Kristuksen caposto
liksi, kirkon vanhimmaksi,
2 jota Pyhä Henki on ainnoitta
nut laskemaan sen perustuksen
ja rakentamaan sen pyhimmälle
uskolle.
3 Tämä akirkko bjärjestettiin
ja perustettiin teidän Herranne
vuonna tuhatkahdeksansataa
kolmekymmentä, neljännessä
kuussa ja sen kuukauden kuu
dentena päivänä, jota sanotaan
huhtikuuksi.
21 1 a OL 47:1;
		b
		c
2a
3a

69:3–8; 85:1.
pko Näkijä.
pko Apostoli.
pko Innoitus.
pko Myöhempien
Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen

		b
4a
		b
5a

4 Ja nyt, sinun, tarkoittaen kirk
koa, tulee ottaa varteen kaikki
hänen asanansa ja käskynsä,
jotka hän antaa sinulle, kun hän
saa niitä vaeltaessaan kaikessa
b
pyhyydessä minun edessäni;
5 sillä teidän tulee ottaa vastaan
hänen asanansa niin kuin minun
omasta suustani kaikessa kärsi
vällisyydessä ja uskossa.
6 Sillä kun te näin teette, helve
tin aportit eivät teitä voita; niin, ja
Herra Jumala hajottaa bpimeyden
voimat teidän edestänne ja saattaa
taivaat cjärkkymään teidän par
haaksenne ja nimensä dkunniaksi.
7 Sillä näin sanoo Herra
Jumala: Häntä minä olen innoit
tanut edistämään aSiionin asiaa
väkevän voimallisesti hyvän
puolesta, ja hänen uutteruutensa
minä tunnen, ja hänen rukouk
sensa minä olen kuullut.
8 Niin, hänen itkunsa Siionin
tähden minä olen nähnyt, enkä
minä enää anna hänen surra sitä,
sillä hänen ilonpäivänsä ovat

Kirkko.
OL 20:1.
pko Pyhät kirjoitukset.
pko Pyhyys.
OL 1:38.
pko Profeetta;
Tuen antaminen
kirkon johtajille.

6 a Matt. 16:18;
OL 10:69.
		b Kol. 1:12–13.
		c OL 35:24.
		d pko Kirkkaus.
7 a pko Siion.
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tulleet, koska hänen syntinsä an
netaan aanteeksi ja minä osoitan,
että minä olen siunannut hänen
työnsä.
9 Sillä katso, minä asiunaan
kaikkia niitä, jotka tekevät työtä
minun bviinitarhassani, suurella
siunauksella, ja he uskovat hänen
sanoihinsa, jotka hänelle antaa
minun kauttani cLohduttaja, joka
d
ilmoittaa, että esyntiset ihmiset
f
ristiinnaulitsivat
Jeesuksen
g
maailman syntien tähden, niin,
syntien anteeksi antamiseksi
h
murtuneelle sydämelle.

10 Ja nyt, minusta on välttämä
töntä, että sinä, Oliver Cowdery,
minun apostolini, aasetat hänet,
11 sillä tämä on toimitus sinulle
ja osoittaa, että sinä olet vanhin
hänen kätensä alla, koska hän on
a
ensimmäinen sinulle, jotta sinä
olisit vanhin tälle Kristuksen
kirkolle, jolla on minun nimeni,
12 ja tämän kirkon ensimmäi
nen saarnaaja kirkolle ja maa
ilman edessä, niin, pakanoiden
edessä; ja näin sanoo Herra
Jumala: Katso, katso, myös ajuu
talaisille! Aamen.

LUKU 22
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Mancheste
rissa New Yorkin osavaltiossa 16. huhtikuuta 1830. Tämä ilmoitus
annettiin kirkolle eräiden aikaisemmin kastettujen tähden, jotka
halusivat liittyä kirkkoon ilman uudelleen kastamista.
1 Kaste on uusi ja ikuinen liitto. 2–
4 Kaste tulee suorittaa valtuudella.
Katso, minä sanon teille, että
minä olen päättänyt kaikki
a
vanhat liitot tämän myötä, ja
tämä on buusi ja ikuinen liitto,
tosiaankin se, joka on ollut
alusta asti.
2 Sen tähden, vaikka ihminen
kastettaisiin sata kertaa, siitä ei
ole hänelle mitään hyötyä, sillä
8 a OL 20:5–6.
9 a 1. Nefi 13:37;
MK Jaak. 5:70–76.
		b pko Herran viinitarha.
		c pko Lohduttaja.
		d pko Todistaminen.
		e pko Synti.
		f pko Ristiinnaulitse
minen.
		g 1. Joh. 2:2.
pko Maailma: Ihmiset,

ette voi mennä sisälle ahtaasta
portista aMooseksen lain ettekä
b
kuolleiden tekojenne avulla.
3 Sillä teidän kuolleiden teko
jenne tähden minä olen käskenyt
perustaa tämän viimeisen liiton
ja tämän kirkon itselleni samoin
kuin muinaisina aikoina.
4 Ja nyt, käykää sisälle apor
tista, kuten minä olen käskenyt,
älkääkä bpyrkikö neuvomaan
Jumalaanne. Aamen.

jotka eivät tottele
käskyjä.
		h pko Särkynyt sydän.
10 a pko Asettaminen.
11 a OL 20:2.
12 a 1. Nefi 13:42;
OL 19:27; 90:8–9.
22 1 a Hepr. 8:13;
3. Nefi 12:46–47.
		b OL 66:2.
pko Liitto;

Uusi ja ikuinen liitto.
2 a Gal. 2:16.
pko Mooseksen laki.
		b Moroni 8:23–26.
4 a Matt. 7:13–14;
Luuk. 13:24;
2. Nefi 9:41;
31:9, 17–18;
3. Nefi 14:13–14.
pko Kaste, kastaminen.
		b MK Jaak. 4:10.
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LUKU 23
Viiden ilmoituksen sarja, joka annettiin profeetta Joseph Smithin
kautta Manchesterissa New Yorkin osavaltiossa huhtikuussa 1830
Oliver Cowderylle, Hyrum Smithille, Samuel H. Smithille, Joseph
Smith vanhemmalle ja Joseph Knight vanhemmalle. Koska mainitut
viisi henkilöä halusivat vilpittömästi saada tietää omat velvollisuu
tensa, profeetta kysyi Herralta ja sai ilmoituksen kullekin henkilölle.
1–7 Nämä varhaiset opetuslapset
kutsutaan saarnaamaan, kehotta
maan ja vahvistamaan kirkkoa.
Katso, minä puhun sinulle, Oli
ver, muutaman sanan. Katso, sinä
olet siunattu etkä ole tuomion
alainen. Mutta varo aylpeyttä,
ettet joutuisi bkiusaukseen.
2 Tee kutsumuksesi tunnetuksi
kirkolle sekä maailman edessä,
niin sydämesi avataan saarna
taksesi totuutta vastedes ja ikui
sesti. Aamen.
3 Katso, minä puhun sinulle,
Hyrum, muutaman sanan; sillä et
sinäkään ole tuomion alainen, ja
sinun sydämesi on avoin ja kielesi
kirvonnut; ja sinun kutsumuksesi
on kehottaa ja avahvistaa kirkkoa
jatkuvasti. Sen tähden sinulla on
velvollisuus kirkkoa kohtaan
ikuisesti, ja tämä sinun perheesi
vuoksi. Aamen.
4 Katso, minä puhun muuta
man sanan sinulle, aSamuel; sillä

et sinäkään ole tuomion alainen,
ja sinun kutsumuksesi on kehot
taa ja vahvistaa kirkkoa; eikä
sinua ole vielä kutsuttu saarnaa
maan maailman edessä. Aamen.
5 Katso, minä puhun muuta
man sanan sinulle, Joseph; sillä
et sinäkään ole tuomion alainen,
ja myös sinun kutsumuksesi on
kehottaa ja vahvistaa kirkkoa;
ja tämä on sinun velvollisuutesi
vastedes ja ikuisesti. Aamen.
6 Katso, minä ilmaisen sinulle,
Joseph Knight, näillä sanoilla,
että sinun on otettava aristisi,
mihin sisältyy, että sinun täy
tyy brukoilla cääneen maailman
edessä sekä salassa ja perheesi
parissa ja ystäviesi keskuudessa
ja kaikkialla.
7 Ja katso, sinun velvollisuute
nasi on aliittyä tosi kirkkoon ja
kehottaa puheellasi jatkuvasti,
jotta saisit työmiehen palkan.
Aamen.

LUKU 24
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille ja Oliver Cow
derylle Harmonyssa Pennsylvaniassa heinäkuussa 1830. Vaikkei
23 1 a pko Ylpeys.

		b pko Kiusaus.
3 a OL 81:4–5; 108:7.
4 a JS–H 1:4.

6 a Matt. 10:38;
3. Nefi 12:30.
		b pko Rukous.
		c OL 20:47, 51.

7 a pko Kaste, kastaminen:
Yleistä.
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kirkon perustamisesta ollut kulunut vielä neljääkään kuukautta,
vaino oli yltynyt ankaraksi ja johtajien oli haettava turvaa vetäyty
mällä ajoittain syrjään. Seuraavat kolme ilmoitusta annettiin tänä
aikana heidän vahvistuksekseen, rohkaisukseen ja opetuksekseen.
1–9 Joseph Smith on kutsuttu
kääntämään, saarnaamaan ja selit
tämään kirjoituksia. 10–12 Oliver
Cowdery on kutsuttu saarnaamaan
evankeliumia. 13–19 Laki ihmeistä,
kiroamisesta ja pölyn jaloista
pudistamisesta sekä ilman raha
kukkaroa ja laukkua kulkemisesta
ilmoitetaan.
Katso, sinut kutsuttiin ja valit
tiin kirjoittamaan Mormonin
kirja ja minun palvelukseeni; ja
minä olen nostanut sinut ahdin
goistasi ja olen neuvonut sinua,
niin että olet pelastunut kaikilta
vihollisiltasi ja olet pelastunut
Saatanan vallasta ja pimeydestä!
2 aRikkomuksiasi ei voi kuiten
kaan puolustella; kulje kuitenkin
tietäsi, äläkä enää tee syntiä.
3 Pidä virkasi akunniassa, ja
kun olet kylvänyt peltosi ja suo
jellut ne, kiiruhda seurakuntiin,
jotka ovat bColesvillessa, Fayet
tessa ja Manchesterissa, niin
ne chuolehtivat sinusta, ja minä
siunaan niitä sekä hengellisesti
että ajallisesti.
4 Mutta elleivät ne ota sinua
vastaan, minä lähetän niille siu
nauksen sijaan kirouksen.
5 Ja huuda edelleen Jumalaa
avuksi minun nimessäni ja
24 2 a OL 1:31–32.
3a
		b
		c
5a
6a

MK Jaak. 1:19; 2:2.
OL 26:1; 37:2.
OL 70:12.
pko Lohduttaja.
2. Moos. 4:12;

kirjoita ne asiat, jotka aLohdut
taja sinulle antaa, ja selitä kaik
kia kirjoituksia kirkolle.
6 Ja sinulle annetaan samana
hetkenä, mitä sinun tulee apuhua
ja kirjoittaa, ja sen on kuultava
sitä, tai minä lähetän sille ki
rouksen siunauksen sijasta.
7 Sillä sinun tulee omistautua
kokonaan apalvelemaan Siio
nissa, ja tähän sinä saat voimaa.
8 Ole akärsivällinen bahdin
goissa, sillä sinä saat monia,
mutta ckestä ne, sillä katso, minä
olen sinun kanssasi aina päiviesi
d
loppuun asti.
9 Ja ajallisissa töissä sinulla
ei ole voimaa, sillä tämä ei ole
sinun akutsumuksesi. Huolehdi
kutsumuksestasi, niin sinulla on,
millä pitää virkasi kunniassa ja
selittää kaikkia kirjoituksia, ja
jatka kätten päällepanemista ja
seurakuntien vahvistamista.
10 Ja sinun veljesi Oliverin tu
lee edelleen julistaa minun ni
meäni maailman edessä ja myös
kirkolle. Eikä hänen pidä luulla,
että hän voisi puhua kylliksi
minun asiassani; ja katso, minä
olen hänen kanssansa loppuun
asti.
11 Minussa, ei itseltään, hän saa
kunniaa niin heikkoudessa kuin

			 Matt. 10:19–20;
Luuk. 12:11–12;
Hel. 5:18–19;
OL 84:85; 100:5–8;
Moos. 6:32.
7 a pko Palveleminen.

8a
		b
		c
		d
9a

pko Kärsivällisyys.
pko Vastoinkäyminen.
pko Kestäminen.
Matt. 28:20.
pko Taloudenhoitaja.
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väkevyydessä, niin kahleissa
kuin vapaana.
12 Ja kaikkina aikoina ja kaik
kialla hänen tulee avata suunsa ja
a
julistaa minun evankeliumiani
niin kuin bpasuunan äänellä sekä
päivin että öin. Ja minä annan
hänelle voiman, jollaista ei tun
neta ihmisten keskuudessa.
13 Älkää pyytäkö aihmeitä,
ellen minä bkäske teitä, lukuun
ottamatta criivaajien ulos daja
mista, sairaiden eparantamista –
sekä fmyrkkykäärmeitä vastaan
ja tappavia myrkkyjä vastaan.
14 Ettekä te saa tehdä anäitä,
elleivät niitä haluavat pyydä sitä
teiltä, jotta kirjoitukset täyttyisi
vät, sillä teidän täytyy tehdä sen
mukaan, mitä on kirjoitettu.
15 Ja minne te amenettekin, eikä
teitä oteta vastaan minun nimes
säni, jättäkää kirous siunauksen
sijasta pudistamalla bpöly jalois
tanne todistukseksi heitä vas

taan ja pesemällä jalkanne tien
ohessa.
16 Ja tapahtuu, että ketkä käy
vätkin sinuun väkivalloin kä
siksi, käske lyödä heitä minun
nimessäni, ja katso, minä lyön
heitä sinun sanojesi mukaan hy
väksi näkemänäni aikana.
17 Ja kenet tahansa, joka vie
sinut oikeuteen, oikeus kiroaa.
18 Äläkä ota arahakukkaroa
äläkä laukkua, älä sauvaa äläkä
kahta takkia, sillä seurakunta
antaa sinulle juuri oikealla het
kellä, mitä tarvitset, mitä tulee
ruokaan ja vaatteisiin ja kenkiin
ja rahaan ja laukkuun.
19 Sillä sinut on kutsuttu aleik
kaamaan minun viinitarhaani
voimakkaalla
leikkauksella,
aivan niin, viimeisen kerran;
niin, sekä kaikki ne, jotka olet
b
asettanut, ja heidän tulee tehdä
tosiaankin tämän mallin mu
kaan. Aamen.

LUKU 25
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Harmonyssa
Pennsylvaniassa heinäkuussa 1830 (ks. OL 24 johdanto). Tässä ilmoi
tuksessa ilmaistaan Herran tahto Emma Smithille, profeetan vaimolle.
1–6 Emma Smith, valittu nainen,
on kutsuttu auttamaan ja lohdut
tamaan miestään. 7–11 Hänet
on kutsuttu myös kirjoittamaan,
12 a pko Saarnaaminen.
		b OL 34:6.
13 a pko Ihme;
Merkki.
		b 1. Nefi 17:50.
		c pko Henki: Pahat
henget.
		d Mark. 16:17.
		e pko Parantaminen.

selittämään kirjoituksia ja valit
semaan lauluja. 12–14 Vanhurs
kaiden laulu on Herralle rukous.
15–16 Tässä ilmoituksessa esitetyt

		f Ap. t. 28:3–9;
OL 84:71–72;
124:98–99.
14 a pko Sairaan voitelu ja
siunaus.
15 a Matt. 10:11–15.
		b Mark. 6:11;
Luuk. 10:11;
OL 60:15; 75:19–22;

99:4–5.
18 a Matt. 10:9–10;
Luuk. 10:4;
OL 84:78–79.
19 a MK Jaak. 5:61–74;
OL 39:17; 71:4.
		b pko Asettaminen.

Oppi ja liitot 25:1–13

kuuliaisuuden periaatteet soveltu
vat kaikille.
Kuule Herran, Jumalasi, ääntä,
kun minä puhun sinulle, Emma
Smith, tyttäreni; sillä totisesti
minä sanon sinulle: Kaikki, jotka
a
ottavat vastaan minun evanke
liumini, ovat poikia ja tyttäriä
minun bvaltakunnassani.
2 Minä annan sinulle tahtoani
koskevan ilmoituksen; ja jos
sinä olet uskollinen ja avaellat
b
hyveen polkuja minun edessäni,
minä varjelen henkesi ja sinä saat
c
perintöosan Siionissa.
3 Katso, sinun asyntisi on an
nettu sinulle anteeksi ja sinä olet
valittu nainen, jonka minä olen
b
kutsunut.
4 Älä nurise sellaisen tähden,
mitä et ole nähnyt, sillä se on sa
lattu sinulta ja maailmalta, mikä
on minun viisauteni mukaista,
tulevaisuutta varten.
5 Ja sinun kutsumuksesi virkana
on alohduttaa palvelijaani Joseph
Smith nuorempaa, miestäsi, hä
nen ahdingoissaan tyynnyttävin
sanoin, sävyisyyden hengessä.
6 Ja sinun tulee mennä hänen
mukanaan, kun hän menee,
ja olla hänelle kirjurina, kun
hänellä ei ole ketään kirjurina,
niin että minä voin lähettää
25 1 a Joh. 1:12.
		b
2a
		b
		c

pko Jumalan pojat
ja tyttäret.
pko Jumalan
valtakunta eli taivaan
valtakunta.
pko Vaeltaminen
Jumalan kanssa.
pko Hyveellisyys.
OL 52:42; 64:30; 101:18.
pko Siion.

3a
		b
5a
7a
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palvelijani Oliver Cowderyn,
minne tahdon.
7 Ja sinut aasetettakoon hänen
kättensä alla selittämään kirjoi
tuksia ja kehottamaan kirkkoa,
sen mukaan kuin minun Hen
keni sinulle antaa.
8 Sillä hän panee akätensä si
nun päällesi, ja sinä saat Pyhän
Hengen, ja sinun tulee käyttää
aikasi kirjoittamiseen ja oppiak
sesi paljon.
9 Eikä sinun tarvitse pelätä,
sillä sinun miehesi tukee sinua
kirkossa, sillä hänen akutsu
muksensa koskee sitä, jotta sille
b
ilmoitettaisiin kaikki asiat,
jotka minä tahdon, sen uskon
mukaan.
10 Ja totisesti minä sanon si
nulle, että sinun tulee panna pois
a
se, mikä on tästä bmaailmasta, ja
c
etsiä sitä, mikä on paremmasta.
11 Ja sinulle annetaan myös
tehtäväksi valmistaa pyhien
a
laulujen kokoelma, sen mukaan
kuin sinulle annetaan, mikä on
minulle mieluisaa, käytettäväksi
minun kirkossani.
12 Sillä minun sieluni on miel
tynyt asydämen blauluun; niin,
vanhurskaiden laulu on minulle
rukous, ja siihen vastataan siu
nauksella heidän päällensä.
13 Ja nyt, ylennä sydämesi ja

Matt. 9:2.
pko Kutsumus.
pko Myötätunto.
tai erotettakoon.
pko Erottaminen
tehtävään.
8 a pko Kätten
päällepaneminen.
9 a pko Kutsumus;
Profeetta.
		b pko Ilmoitus;

10 a
		b
		c
11 a
12 a
		b

Profetia,
profetoiminen.
pko Himo;
Rikkaus.
pko Maailmallisuus.
Et. 12:4.
pko Laulu.
pko Sydän.
1. Aik. 16:9.
pko Laulu.

Oppi ja liitot 25:14–26:2
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riemuitse ja pysy liitoissa, jotka
olet tehnyt.
14 Jatka asävyisyyden hengessä
ja varo bylpeyttä. Anna sielusi
iloita miehestäsi ja kunniasta,
joka hänelle tulee.
15 Pidä minun käskyni alati,

niin sinä saat avanhurskauden
kruunun. Ja ellet tee niin, cet
pääse sinne, missä minä olen.
16 Ja totisesti, totisesti minä sa
non sinulle, että tämä on minun
a
ääneni kaikille. Aamen.
b

LUKU 26
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille, Oliver Cowderylle
ja John Whitmerille Harmonyssa Pennsylvaniassa heinäkuussa 1830
(ks. OL 24 johdanto).
1 Heitä neuvotaan tutkimaan kirjoi
tuksia ja saarnaamaan. 2 Yhteisen
suostumuksen laki vahvistetaan.
Katso, minä sanon teille, että
teidän tulee omistaa aikanne
kirjoitusten atutkimiseen ja
saarnaamiseen ja seurakunnan
vahvistamiseen bColesvillessa
sekä välttämättömien maatöiden

tekemiseen, kunnes lähdette län
teen pitämään seuraavan kon
ferenssin; ja sitten ilmoitetaan,
mitä teidän tulee tehdä.
2 Ja kaikki tulee tehdä kirkossa
a
yhteisellä
suostumuksella,
paljon rukoillen ja uskoen, sillä
te saatte kaiken uskon tähden.
Aamen.

LUKU 27
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Harmonyssa
Pennsylvaniassa elokuussa 1830. Valmistellessaan uskonnollista ti
laisuutta, jossa oli määrä antaa leivän ja viinin sakramentti, Joseph
lähti hankkimaan viiniä. Hän kohtasi taivaallisen sanansaattajan
ja sai tämän ilmoituksen, josta osa kirjoitettiin silloin ja loput seu
ranneessa syyskuussa. Kirkon sakramenttikokouksissa käytetään
nykyisin viinin sijasta vettä.
1–4 Sakramenttia nautittaessa
käytettävät vertauskuvat esitetään.
5–14 Kristus ja hänen palvelijansa
kaikista
taloudenhoitokausista
14 a
		b
15 a
		b

pko Sävyisyys.
pko Ylpeys.
pko Vanhurskaus.
pko Korotus;
Kruunu.

tulevat nauttimaan sakramentin.
15–18 Pukekaa yllenne Jumalan
koko taisteluvarustus.

		c Joh. 7:34.
16 a OL 1:38.
26 1 a pko Pyhät
kirjoitukset: Pyhien
kirjoitusten arvo.

		b OL 24:3; 37:2.
2 a 1. Sam. 8:7;
Moosia 29:26.
pko Yhteinen
suostumus.

Oppi ja liitot 27:1–12

Kuunnelkaa Jeesuksen Kris
tuksen, Herranne, Jumalanne
ja 
Lunastajanne, ääntä, hänen,
jonka sana on aelävä ja väkevä.
2 Sillä katso, minä sanon teille,
ettei sillä ole merkitystä, mitä
te syötte tai juotte, kun nautitte
a
sakramentin, kunhan teette sen
silmämääränä vain minun bkun
niani – muistaen Isän edessä
minun ruumiini, joka annettiin
teidän puolestanne, ja minun
c
vereni, joka vuodatettiin teidän
syntienne danteeksiantamiseksi.
3 Sen tähden minä annan
teille käskyn, että te ette saa
ostaa viiniä ettekä väkijuomia
vihollisiltanne;
4 sen tähden te ette saa nauttia
sitä yhtään, ellei sitä ole valmis
tettu uutena teidän keskuudes
sanne; niin, tässä minun Isäni
valtakunnassa, joka perustetaan
maan päälle.
5 Katso, tämä on minun viisau
teni mukaista; ja nyt, älä ihmet
tele, sillä tulee aika, jolloin minä
a
juon viiniköynnöksen antia
sinun kanssasi maan päällä ja
b
Moronin kanssa, jonka minä
olen lähettänyt sinun luoksesi
ilmoittamaan Mormonin kirjan –
joka sisältää minun ikuisen
evankeliumini täyteyden – ja
jolle minä olen antanut Efraimin
c
sauvan aikakirjan avaimet;
27 1 a Hel. 3:29; OL 6:2.
2a
		b
		c
		d

pko Sakramentti.
pko Kirkkaus.
pko Veri.
pko Syntien
anteeksisaaminen.
5 a Matt. 26:29;
Mark. 14:25;
Luuk. 22:18.
		b JS–H 1:30–34.
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6 sekä Eliaan kanssa, jolle minä
olen antanut avaimet palauttaa
kaiken, mitä kaikki pyhät pro
feetat ovat maailman alusta asti
puhuneet suullaan viimeisistä
ajoista;
7 sekä Johanneksen, Sakariaan
pojan, kanssa, jonka Sakariaan
luona hän a(Elias) kävi luvaten,
että tämä saisi pojan, ja hänen
nimensä oli oleva bJohannes ja
hän oli täyttyvä Eliaan hengellä;
8 jonka Johanneksen minä lähe
tin teidän luoksenne, palvelijani
Joseph Smith nuorempi ja Oliver
Cowdery, asettamaan teidät
ensimmäiseen saamaanne apap
peuteen, jotta teidät kutsuttaisiin
ja basetettaisiin niin kuin cAaron;
9 sekä aElian kanssa, jolle minä
olen antanut vallan avaimet
b
kääntää isien sydämet lasten
puoleen ja lasten sydämet isien
puoleen, ettei koko maata lyö
täisi kirouksella;
10 sekä Joosefin ja Jaakobin
ja Iisakin ja Abrahamin, teidän
isienne, kanssa, joiden kautta
a
lupaukset pysyvät;
11 sekä Mikaelin eli aAadamin,
kaikkien isän, kaikkien ruhti
naan, Ikiaikaisen, kanssa;
12 sekä Pietarin ja Jaakobin ja
Johanneksen kanssa, jotka minä
olen lähettänyt teidän luok
senne ja joiden kautta minä olen
a

		c Hes. 37:16.
pko Efraim: Efraimin
tai Joosefin sauva.
6 a pko Elia(s).
7 a Luuk. 1:17–19.
		b Luuk. 1:13;
OL 84:27–28.
8 a OL 13.
pko Aaronin pappeus.
		b pko Asettaminen.

		c 2. Moos. 28:1–3, 41;
OL 107:13.
9 a 1. Kun. 17:1–22;
2. Kun. 1–2;
OL 2; 110:13–16;
JS–H 1:38–39.
pko Elia.
		b pko Sukuluettelo.
10 a pko Abrahamin liitto.
11 a pko Aadam.

Oppi ja liitot 27:13–18
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asettanut teidät ja vahvistanut
sen, että teistä tulee bapostoleja
ja minun nimeni erityisiä ctodis
tajia, sekä sen, että pidätte hal
lussanne palvelutyönne ja niiden
samojen asioiden avaimia, jotka
minä ilmoitin heille;
13 joille minä olen aantanut
valtakuntani bavaimet ja cevan
keliumin dtaloudenhoitokauden
e
viimeisiä aikoja varten ja aikojen
f
täyttymistä varten, jolloin minä
kokoan gyhteen kaiken, sekä sen,
mitä on taivaassa, että sen, mitä
on maan päällä;
14 sekä kaikkien niiden kanssa,
jotka minun Isäni on aantanut
minulle maailmasta.
15 Ja nyt, ylentäkää sydämenne
ja riemuitkaa ja vyöttäkää ku
peenne ja ottakaa yllenne koko
a
taisteluvarustukseni,
minun
niin että kykenette pahan päivän
tullen tekemään vastarintaa ja
a

selviytymään kaiken tehtyänne
pystyssä bpysyen.
16 Seiskää siis kupeet atotuu
della bvyötettyinä, yllänne cvan
d
rintahaarniska,
hurskauden
jaloissanne jalkineina valmis
tautuminen erauhan evankeliu
missa, jonka minä olen lähettä
nyt fenkelini antamaan teille;
17 ottakaa uskon kilpi, jolla te
voitte sammuttaa kaikki juma
lattomien apalavat nuolet;
18 ja ottakaa pelastuksen ky
pärä ja minun Henkeni miekka –
Henkeni, jonka minä vuodatan
teidän päällenne – sekä sanani,
jonka minä ilmoitan teille, ja
olkaa yhtä mieltä kaikesta, mitä
pyydätte minulta, ja olkaa us
kollisia, kunnes minä tulen, niin
teidät atemmataan ylös, niin että
b
tekin olette siellä, missä minä
olen. Aamen.

LUKU 28
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Oliver
Cowderylle Fayettessa New Yorkin osavaltiossa syyskuussa 1830.
Hiram Pagella, kirkon jäsenellä, oli eräs tietty kivi, ja hän väitti
saavansa sen avulla ilmoituksia Siionin rakentamisesta ja kirkon
järjestyksestä. Nämä väitteet olivat eksyttäneet muutamia jäseniä,
ja ne vaikuttivat väärällä tavalla jopa Oliver Cowderyynkin. Juuri
ennen suunniteltua konferenssia profeetta kysyi asiaa vakavasti
Herralta, ja tämä ilmoitus seurasi.
12 a JS–H 1:72.
pko Melkisedekin
pappeus.
		b pko Apostoli.
		c Ap. t. 1:8.
13 a Matt. 16:19.
		b pko Pappeuden
avaimet.
		c pko Evankeliumi.
		d pko Taloudenhoito
kausi.

		e MK Jaak. 5:71;
OL 43:28–30.
		f Ef. 1:9–10;
OL 112:30; 124:41.
		g OL 84:100.
14 a Joh. 6:37; 17:9, 11;
3. Nefi 15:24;
OL 50:41–42; 84:63.
15 a Room. 13:12;
Ef. 6:11–18.
		b Mal. 3:2; OL 87:8.

16 a
		b
		c
		d
		e
		f
17 a

pko Totuus.
Jes. 11:5.
pko Vanhurskaus.
Jes. 59:17.
2. Nefi 19:6.
OL 128:19–21.
1. Nefi 15:24;
OL 3:8.
18 a 1. Nefi 13:37;
OL 17:8.
		b Joh. 14:3.

Oppi ja liitot 28:1–11

1–7 Joseph Smithillä on hallussaan
salaisuuksien avaimet, ja vain hän
saa ilmoituksia kirkkoa varten.
8–10 Oliver Cowderyn tulee saar
nata lamanilaisille. 11–16 Saatana
eksytti Hiram Pagea ja antoi hä
nelle vääriä ilmoituksia.
Katso, minä sanon sinulle, aOli
ver, että sinulle suodaan, että kir
kon tulee kuulla sinua kaikissa
asioissa, joita sinä bopetat sille
c
Lohduttajan avulla ilmoituk
sista ja käskyistä, jotka minä olen
antanut.
2 Mutta katso, totisesti, toti
sesti minä sanon sinulle, aettei
ketään muuta kuin palvelijani
b
Joseph Smith nuorempi nimi
tetä ottamaan vastaan käskyjä
ja ilmoituksia tässä kirkossa,
sillä hän saa ne samoin kuin
Mooses.
3 Ja sinun tulee olla kuuliainen
sille, mitä minä hänelle annan,
niin kuin aAaron, julistaak
sesi kirkolle uskollisesti käs
kyjä ja ilmoituksia voimalla ja
b
valtuudella.
4 Ja jos Lohduttaja johdattaa
sinua jolloinkin apuhumaan tai
opettamaan tai antamaan mil
loinkaan käskyjä kirkolle, sinä
saat tehdä niin.
5 Mutta älä kirjoita käskynä
vaan viisauden mukaan.
6 Äläkä käske sitä, joka on
28 1 a OL 20:3.

		b pko Opettaminen:
Hengen avulla
opettaminen.
		c pko Lohduttaja.
2 a OL 35:17–18; 43:4.
		b 2. Nefi 3:14–20.
pko Smith, Joseph
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sinun yläpuolellasi ja kirkon
johdossa,
7 sillä minä olen antanut hä
nelle asalaisuuksien ja sinetöity
jen ilmoitusten bavaimet, kunnes
minä nimitän heille toisen hänen
sijaansa.
8 Ja nyt, katso, minä sanon
sinulle, että sinun tulee lähteä
a
lamanilaisten keskuuteen ja
saarnata minun bevankeliumiani
heille; ja sikäli kuin he ottavat
vastaan sinun opetuksesi, sinun
tulee perustaa minun kirkkoni
heidän keskuuteensa; ja sinä saat
ilmoituksia, mutta älä kirjoita
niitä käskyinä.
9 Ja nyt, katso, minä sanon si
nulle, ettei sitä, minne aSiionin
b
kaupunki rakennetaan, ole il
moitettu, eikä kukaan ihminen
tiedä sitä, mutta se ilmoitetaan
tämän jälkeen. Katso, minä sa
non sinulle, että se on lamani
laisten rajamailla.
10 Älä lähde tältä paikkakun
nalta ennen kuin konferenssin
jälkeen, ja konferenssi nimit
täköön äänellään palvelijani
Josephin johtajakseen, ja sinun
tulee puhua se, mitä hän sinulle
sanoo.
11 Ja vielä, puhu veljesi H
 iram
Pagen kanssa akahden kesken
ja sano hänelle, että ne tuosta
kivestä tulleet asiat, jotka
hän on kirjoittanut, eivät ole

			 nuorempi.
3 a pko Aaron,
Mooseksen veli.
		b pko Valtuus.
4 a 2. Moos. 4:12–16;
OL 24:5–6.
7 a pko Jumalan
salaisuudet.

		b OL 64:5; 84:19.
8 a 2. Nefi 3:18–22;
OL 30:5–6; 32:1–3.
		b OL 3:19–20.
9 a OL 52:42–43.
pko Siion.
		b OL 57:1–3.
11 a Matt. 18:15.

Oppi ja liitot 28:12–29:5
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minusta ja että bSaatana ceksyttää
häntä;
12 sillä katso, näitä asioita ei
ole määrätty hänelle, eikä ke
nellekään tästä kirkosta määrätä
mitään vastoin kirkon liittoja.
13 Sillä kaikki täytyy tehdä kir
kossa järjestyksessä ja ayhteisellä
suostumuksella, uskon rukouk
sen kautta.
14 Ja sinun tulee auttaa kaikkien

näiden asioiden selvittämisessä
kirkon liittojen mukaan, ennen
kuin lähdet matkallesi lamani
laisten keskuuteen.
15 Ja sinun aannetaan tietää
lähdöstäsi alkaen paluuseesi asti,
mitä sinun tulee tehdä.
16 Ja sinun täytyy avata suusi
aina ja julistaa minun evanke
liumiani riemun äänellä. Aamen.

LUKU 29
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta kuuden van
himman läsnä ollessa Fayettessa New Yorkin osavaltiossa syyskuussa
1830. Tämä ilmoitus annettiin muutamaa päivää ennen konferenssia,
joka alkoi 26. syyskuuta 1830.
1–8 Kristus kokoaa valittunsa. 9–11
Hänen tulemisensa aloittaa tuhat
vuotisen valtakunnan. 12–13 Kak
sitoista on tuomitseva koko Israelin.
14–21 Merkit, vitsaukset ja hävityk
set edeltävät toista tulemista. 22–28
Viimeinen ylösnousemus ja viimei
nen tuomio seuraavat tuhatvuo
tista valtakuntaa. 29–35 Kaikki on
Herralle hengellistä. 36–39 Perkele
ja hänen joukkonsa karkotettiin tai
vaasta kiusaamaan ihmistä. 40–45
Lankeemus ja sovitus saavat aikaan
pelastuksen. 46–50 Pienet lapset
lunastetaan sovituksen kautta.
Kuunnelkaa Jeesuksen Kris
tuksen ääntä, Lunastajanne, joka
on suuri aMinä Olen ja jonka
b
armon käsivarsi on csovittanut
teidän syntinne
11 b Ilm. 20:10.
		c OL 43:5–7.
13 a pko Yhteinen
suostumus.
15 a 2. Nefi 32:3, 5.

2 ja joka akokoaa kansansa niin
kuin kana kokoaa poikaset sii
piensä alle, aivan kaikki, jotka
kuulevat minun ääntäni ja bnöyr
tyvät minun edessäni ja huuta
vat minua avuksi voimallisessa
rukouksessa.
3 Katso, totisesti, totisesti
minä sanon teille, että teidän
syntinne annetaan teille nyt
a
anteeksi. Sen tähden te saatte
tämän, mutta muistakaa, että
ette enää tee syntiä, jotteivät
vaarat kohtaisi teitä.
4 Totisesti minä sanon teille,
että teidät on valittu maailmasta
julistamaan minun evankeliu
miani riemun äänellä, niin kuin
a
pasuunan äänellä.
5 Ylentäkää sydämenne ja olkaa
iloisia, sillä minä olen teidän

29 1 a pko MINÄ OLEN.

		b pko Armeliaisuus.
		c pko Sovitus.
2 a Matt. 23:37;
3. Nefi 10:4–6.

		b pko Nöyryys.
3 a pko Anteeksianto.
4 a Alma 29:1–2;
OL 19:37; 30:9.

Oppi ja liitot 29:6–13
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keskellänne ja olen teidän puo
lustajanne Isän luona, ja hänen
hyvänä tahtonaan on antaa teille
c
valtakunta.
6 Ja kuten on kirjoitettu: Mitä
tahansa te apyydättekin buskossa
rukoukseen cyhtyneinä minun
käskyni mukaan, te saatte.
7 Ja teidät on kutsuttu ako
koamaan minun bvalittuni,
sillä minun valittuni ckuulevat
minun ääneni eivätkä dpaaduta
sydäntänsä;
8 ja nyt, Isältä on lähtenyt
säädös, että heidät tulee akoota
yhteen paikkaan tässä maassa
heidän sydäntensä bvalmista
miseksi ja heidän valmistami
sekseen kaikin tavoin sen ajan
varalle, jolloin cahdinkoa ja
hävitystä lähetetään jumalatto
mille.
9 Sillä se hetki on lähellä ja se
aika pian käsillä, jolloin maa
on kypsä ja kaikki aylpeät ja ne,
jotka tekevät sitä, mikä on juma
latonta, ovat kuin boljenkorsia; ja
minä cpoltan heidät, sanoo Herra
Sebaot, niin ettei maan päällä ole
jumalattomuutta;
a

5 a Matt. 18:20;
OL 6:32; 38:7; 88:62–63.
		b pko Puolustaja.
		c pko Jumalan
valtakunta eli taivaan
valtakunta.
6 a Matt. 21:22; Joh. 14:13.
		b Mark. 11:24.
		c 3. Nefi 27:1–2;
OL 84:1.
7 a pko Israel: Israelin
kokoaminen.
		b Mark. 13:20;
OL 84:34.
pko Valitut.
		c Alma 5:37–41.
		d pko Sydän.
8 a OL 45:64–66; 57:1.

b

10 sillä se hetki on lähellä, ja
sen, mistä minun apostolini
a
puhuivat, täytyy toteutua, sillä
niin kuin he puhuivat, niin täy
tyy tapahtua;
11 sillä minä ilmestyn taivaasta
voimassa ja suuressa kirkkau
dessa kaikkien sen ajoukkojen
kanssa ja asun bvanhurskaudessa
ihmisten kanssa maan päällä ctu
hat vuotta, eivätkä jumalattomat
kestä.
12 Ja vielä, totisesti, totisesti
minä sanon teille, ja Isän tahdosta
on annettu ehdoton julistus, että
minun aapostolini, kaksitoista,
jotka olivat minun kanssani
minun palvelutyöni aikana
Jerusalemissa, seisovat minun oi
kealla puolellani päivänä, jolloin
minä tulen btulipatsaassa, yllään
vanhurskauden viitta, päässään
kruunu, ckirkkaudessa niin kuin
minä olen, dtuomitakseen koko
Israelin huoneen, aivan kaikki,
jotka ovat rakastaneet minua ja
pitäneet minun käskyni, eivätkä
ketään muuta.
13 Sillä apasuuna on soiva pit
kään ja kuuluvasti samoin kuin

		b OL 58:6–9; 78:7.
		c OL 5:19; 43:17–27.
9 a 2. Nefi 20:33;
3. Nefi 25:1.
pko Ylpeys.
		b Nah. 1:10; Mal. 3:19;
1. Nefi 22:15, 23;
JS–H 1:37.
		c OL 45:57; 63:34, 54;
64:24; 88:94;
101:23–25; 133:64.
pko Maa: Maan
puhdistaminen.
10 a pko Jeesuksen
Kristuksen toinen
tuleminen.
11 a JS–M 1:37.
		b pko Vanhurskaus.

		c pko Jeesus Kristus:
Kristuksen
tuhatvuotinen
hallituskausi;
Tuhatvuotinen
valtakunta.
12 a pko Apostoli.
		b Jes. 66:15–16;
OL 130:7; 133:41.
		c pko Jeesus Kristus:
Jeesuksen Kristuksen
kirkkaus;
Kirkkaus.
		d Matt. 19:28;
Luuk. 22:30;
1. Nefi 12:9;
Morm. 3:18–19.
13 a OL 43:18; 45:45.
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Siinainvuorella, ja koko maa jä
risee, ja he btulevat esiin – aivan
niin, ckuolleet, jotka ovat kuolleet
minun ominani, saadakseen
vanhurskauden dkruunun ja
puettaviksi eniin kuin minä olen,
ollakseen minun kanssani, jotta
me olisimme yhtä.
14 Mutta katso, minä sanon
teille, että ennen kuin tämä suuri
a
päivä tulee, baurinko pimenee ja
kuu värjäytyy vereen ja tähdet
putoavat taivaalta ja suurempia
c
merkkejä on ylhäällä taivaalla ja
alhaalla maan päällä;
15 ja ihmisjoukkojen keskuu
dessa on itkua ja avalitusta;
16 ja suuri araemyrsky lähete
tään hävittämään maan sato.
17 Ja maailman jumalattomuu
den tähden tapahtuu, että minä
a
kostan bjumalattomille, sillä
he eivät tee parannusta; sillä
minun suuttumukseni malja on
täysi; sillä katso, minun cvereni ei
puhdista heitä, elleivät he kuule
minua.
18 Sen tähden minä, Herra
Jumala, lähetän maan päälle
kärpäsiä, jotka käyvät sen asuk
kaiden kimppuun ja syövät
13 b OL 76:50.
		c OL 88:97; 133:56.
		d pko Korotus;
Kruunu.
		e OL 76:94–95; 84:35–39.
14 a pko Jeesuksen
Kristuksen toinen
tuleminen.
		b Joel 2:10;
JS–M 1:33.
		c pko Aikojen merkit.
15 a Matt. 13:42.
16 a Hes. 38:22;
Ilm. 11:19; 16:21.
17 a Ilm. 16:7–11;
2. Nefi 30:10;

		b
		c
19 a
20 a
21 a
		b
		c

heidän lihaansa ja saavat heidät
matoihin;
19 ja heidän kieltänsä estetään
puhumasta, niin etteivät he
a
puhu minua vastaan, ja heidän
lihansa putoaa heidän luistansa
ja heidän silmänsä kuopistaan;
20 ja tapahtuu, että metsän
a
pedot ja ilman linnut syövät
heidät.
21 Ja se suuri ja ailjettävä kirkko,
joka on koko maan bhuora, syös
tään maahan cahnaalla tulella,
kuten on puhunut Hesekielin
suu, profeetan, joka puhui näistä
asioista, jotka eivät ole tapahtu
neet, mutta jotka totisesti dtapah
tuvat, niin totta kuin minä elän,
sillä iljetykset eivät saa vallita.
22 Ja vielä, totisesti, totisesti
minä sanon teille, että kun atuhat
vuotta kuluu loppuun ja ihmiset
alkavat jälleen kieltää Jumalansa,
silloin minä säästän maata enää
b
vähän aikaa;
23 ja aloppu tulee, ja taivas ja
maa hävitetään, ja ne bkatoavat,
ja on oleva uusi taivas ja cuusi
maa.
24 Sillä kaikki vanha akatoaa,
ja kaikki tulee uudeksi, jopa

JS–M 1:53–55.
pko Kosto.
pko Jumalattomuus.
1. Joh. 1:7;
Alma 11:40–41;
OL 19:16–18.
Sak. 14:12.
Jes. 18:6;
Hes. 39:17;
Ilm. 19:17–18.
pko Perkele: Perkeleen
kirkko.
Ilm. 19:2.
Joel 1:19–20; 2:3;
OL 97:25–26.
pko Maa: Maan

puhdistaminen.
		d OL 1:38.
22 a pko Tuhatvuotinen
valtakunta.
		b Ilm. 20:3;
OL 43:30–31;
88:110–111.
23 a Matt. 24:14.
pko Maailma:
Maailman loppu.
		b Matt. 24:35;
JS–M 1:35.
		c pko Maa: Maan
lopullinen tila.
24 a Ilm. 21:1–4.
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taivas ja maa ja kaikki niiden
täyteys, sekä ihmiset että eläi
met, ilman linnut ja meren kalat;
25 eikä yksikään ahiuskarva
eikä rahtu mene hukkaan, sillä
se on minun kätteni tekoa.
26 Mutta katso, totisesti minä
sanon teille, että ennen kuin maa
katoaa, aMikael, minun bylien
kelini, soittaa cpasuunaansa, ja
silloin kaikki dkuolleet heräävät,
sillä heidän hautansa aukenevat,
ja he etulevat esiin – niin, aivan
kaikki.
27 Ja avanhurskaat kootaan mi
nun boikealle puolelleni iankaik
kiseen elämään, ja vasemmalla
puolellani olevia jumalattomia
minä häpeän tunnustaa omik
seni Isän edessä;
28 sen tähden minä sanon
heille: aMenkää pois minun luo
tani, te kirotut, ikuiseen btuleen,
joka on valmistettu cPerkeleelle
ja hänen enkeleilleen.
29 Ja nyt, katso, minä sanon
teille, etten minä ole milloin
kaan julistanut omasta suus
tani, että he voisivat palata,
sillä he eivät voi päästä sinne,
a
missä minä olen, sillä heillä ei
ole voimaa.
30 Mutta
muistakaa,
ettei
kaikkia minun tuomioitani ole
annettu ihmisille; ja sellaisina
kuin minun sanani ovat lähte
neet minun suustani, sellaisina
25 a Alma 40:23.
26 a pko Aadam;
Mikael.
		b pko Ylienkeli.
		c 1. Kor. 15:52–55.
		d pko Kuolemattomuus;
Ylösnousemus.
		e Joh. 5:28–29.
27 a pko Vanhurskaus.
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ne toteutuvat, niin että ensim
mäiset tulevat viimeisiksi ja vii
meiset ensimmäisiksi kaikessa,
mitä minä olen luonut voimani
sanalla, joka on minun Henkeni
voima.
31 Sillä Henkeni voimalla minä
olen aluonut ne; niin, kaiken,
sekä bhengellisen että ajallisen –
32 ensiksi ahengellisen, toiseksi
ajallisen, mikä on minun työni
alku; ja vielä, ensiksi ajallisen
ja toiseksi hengellisen, mikä on
minun työni päätös.
33 Sanon tämän teille, jotta te
ymmärtäisitte
luonnollisesti;
mutta minulle itselleni minun
teoillani ei ole aloppua eikä al
kua, mutta tämä annetaan teille,
jotta ymmärtäisitte, koska te
olette pyytäneet sitä minulta ja
olette yhtä mieltä.
34 Ja nyt, totisesti minä sanon
teille, että kaikki on minulle
hengellistä, enkä minä ole mil
loinkaan antanut teille ajallista
lakia; en kenellekään ihmiselle
enkä ihmislapsille; en Aada
mille, teidän isällenne, jonka
minä loin.
35 Katso, minä annoin hänelle
hänen atahtonsa vapauden; ja
minä annoin hänelle bkäskyn,
mutta mitään ajallista käskyä
minä en hänelle antanut, sillä
minun käskyni ovat hengellisiä;
ne eivät ole luonnollisia eivätkä

		b Matt. 25:33.
pko Viimeinen
tuomio.
28 a Matt. 25:41;
OL 29:41.
		b OL 43:33.
		c pko Perkele.
29 a Joh. 7:34;
OL 76:112.

a

30 a Matt. 19:30;
1. Nefi 13:42.
31 a pko Luominen.
		b Moos. 3:4–5.
32 a pko Henkiluominen.
33 a Ps. 111:7–8;
Moos. 1:4.
35 a pko Tahdonvapaus.
		b pko Jumalan käskyt.
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ajallisia, eivät lihallisia eivätkä
aistillisia.
36 Ja tapahtui, että koska
a
Perkele kiusasi Aadamia – sillä
katso, Perkele oli Aadamin
edessä, sillä hän oli bkapinoinut
minua vastaan sanoen: Anna mi
nulle ckunniasi, joka on minun
d
voimani; ja myös ekolmasosan
taivaan fjoukoista hän käänsi
pois minusta niiden gtahdon
vapauden vuoksi;
37 ja ne syöstiin alas, ja näin
saivat alkunsa aPerkele ja hänen
b
enkelinsä;
38 ja katso, heille on ollut
paikka valmistettuna alusta asti,
joka paikka on ahelvetti;
39 ja on välttämätöntä, että
Perkele akiusaa ihmislapsia, tai
muuten heillä ei olisi tahtonsa
vapautta, sillä ellei heillä olisi
milloinkaan bkarvasta, he eivät
voisi tuntea makeaa –
40 sen tähden tapahtui, että
Perkele kiusasi Aadamia, ja
tämä söi akiellettyä hedelmää
ja rikkoi käskyn, minkä vuoksi
hänestä tuli Perkeleen tahdon
b
alainen, koska hän antautui
kiusaukseen.
41 Sen tähden minä, Herra
36 a OL 76:25–26;
Moos. 4:1–4.
		b pko Neuvonpito
taivaassa.
		c pko Kunnioitus.
		d Jes. 14:12–14;
OL 76:28–29.
		e Ilm. 12:3–4.
		f OL 38:1; 45:1.
pko Kuolevaisuutta
edeltävä elämä.
		g pko Tahdonvapaus.
37 a pko Perkele.
		b 2. Piet. 2:4;
Juud. 1:6;
Moos. 7:26.

J umala, akarkotutin hänet bEede
nin puutarhasta, luotani, hänen
rikkomuksensa tähden, minkä
vuoksi hän kuoli chengellisesti,
mikä on ensimmäinen kuolema,
tosiaankin tuo sama kuolema,
joka on viimeinen dkuolema, joka
on hengellinen ja joka julistetaan
jumalattomille, kun minä sanon:
Menkää pois, te ekirotut!
42 Mutta katso, minä sanon
teille, että minä, Herra Jumala,
soin Aadamille ja hänen jälke
läisilleen, etteivät he akuolisi
ajallista kuolemaa, ennen kuin
minä, Herra Jumala, lähettäisin
b
enkeleitä julistamaan heille
c
parannusta ja dlunastusta uskon
kautta eainosyntyisen Poikani
nimeen.
43 Ja niin minä, Herra Jumala,
säädin ihmiselle hänen akoetus
aikansa, jotta hänet luonnollisen
kuolemansa kautta bherätet
c
kuolemattomuudessa
täisiin
d
iankaikkiseen elämään, tosiaan
kaikki, jotka uskovat;
44 ja ne, jotka eivät usko, ian
kaikkiseen atuomioon; sillä heitä
ei voida lunastaa hengellisestä
lankeemuksestaan, koska he
eivät tee parannusta;

pko Enkelit.
38 a pko Helvetti.
39 a Moos. 4:3–4.
pko Kiusaus.
		b Moos. 6:55.
40 a 1. Moos. 3:6;
Moos. 4:7–13.
		b 2. Nefi 10:24;
Moosia 16:3–5;
Alma 5:41–42.
41 a pko Aadamin ja Eevan
lankeemus.
		b pko Eeden.
		c pko Kuolema,
hengellinen.
		d Alma 40:26.

		e OL 29:27–28; 76:31–39.
42 a 2. Nefi 2:21.
pko Kuolema,
fyysinen.
		b Alma 12:28–30.
		c pko Parannus.
		d pko Lunastus.
		e Moos. 5:6–8.
43 a Alma 12:24; 42:10.
		b pko Ylösnousemus.
		c Moos. 1:39.
pko Kuolemattomuus.
		d pko Iankaikkinen
elämä.
44 a OL 19:7–12.
pko Tuomio.
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45 sillä he rakastavat pimeyttä
eivätkä valoa, ja heidän atekonsa
ovat pahoja, ja he saavat bpalk
kansa siltä, jota he haluavat
totella.
46 Mutta katso, minä sanon
teille, että pienet alapset on blunas
tettu maailman perustamisesta
asti minun Ainosyntyiseni kautta;
47 sen tähden he eivät voi tehdä
syntiä, sillä Saatanalle ei ole an
nettu valtaa akiusata pieniä lap
sia, ennen kuin he alkavat tulla
b
vastuullisiksi minun edessäni;

48 sillä heille annetaan niin
kuin minä tahdon, minun oman
mieleni mukaan, jotta heidän
a
isiensä kädestä voidaan vaatia
suuria.
49 Ja vielä minä kysyn teiltä,
että ketä sellaista, jolla on tieto,
minä en olisi käskenyt tekemään
parannusta.
50 Ja se, jolla ei ole aymmär
rystä – minulle jää tehdäkseni,
kuten on kirjoitettu. Enkä minä
nyt julista teille enempää tällä
kertaa. Aamen.

LUKU 30
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta David Whit
merille, Peter Whitmer nuoremmalle ja John Whitmerille Fayettessa
New Yorkin osavaltiossa syyskuussa 1830 kolmipäiväisen konferens
sin jälkeen, joka pidettiin Fayettessa, mutta ennen kirkon vanhinten
lähtöä. Tämä aineisto julkaistiin alun perin kolmena ilmoituksena.
Profeetta yhdisti sen yhdeksi luvuksi Opin ja liittojen vuoden 1835
laitokseen.
1–4 David Whitmeriä nuhdellaan
siitä, ettei hän ole palvellut tunnol
lisesti. 5–8 Peter Whitmer nuorem
man tulee lähteä Oliver Cowderyn
mukana lähetystyöhön lamanilais
ten luokse. 9–11 John Whitmer kut
sutaan saarnaamaan evankeliumia.
Katso, minä sanon sinulle,
David, että sinä olet bpelännyt
ihmistä etkä ole cturvannut mi
nuun voimaa saadaksesi, kuten
sinun olisi pitänyt.

a

45 a Joh. 3:18–20;
OL 93:31–32.
		b Moosia 2:32–33;
Alma 3:26–27;
5:41–42; 30:60.
46 a Moroni 8:8, 12;

2 Mutta sinun mielesi on ol
lut enemmän siinä, mikä on
a
maailmasta, kuin siinä, mikä
on minusta, sinun Luojastasi,
ja palvelutyöstä, johon sinut on
kutsuttu; etkä sinä ole ottanut
varteen minun Henkeäni etkä
niitä, jotka on asetettu sinun ylä
puolellesi, vaan ne, joita minä en
ole käskenyt, ovat saaneet sinut
vakuuttuneeksi.
3 Sen tähden sinut on jätetty
kysymään
itseksesi
minun

OL 93:38. pko Lapsi.
		b OL 74:7.
pko Lunastus.
47 a pko Kiusaus.
		b pko Vastuullisuus.
48 a OL 68:25.

50 a OL 137:7–10.
pko Ymmärrys.
30 1 a pko Whitmer, David.
		b Ap. t. 5:29.
		c 2. Aik. 16:7–9.
2 a OL 25:10.
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kädestäni ja apohdiskelemaan
sitä, mitä olet saanut.
4 Ja kotisi olkoon sinun isäsi
talossa, kunnes minä annan si
nulle lisää käskyjä. Ja omistaudu
a
palvelutyöhön kirkossa ja maa
ilman edessä ja ympäröivillä
seuduilla. Aamen.
5 Katso, minä sanon sinulle,
a
Peter, että sinun on lähdettävä
b
matkallesi
veljesi
Oliverin
kanssa; sillä caika on tullut, jol
loin minusta on tarpeen, että
sinä avaat suusi julistamaan
minun evankeliumiani; älä siis
pelkää, vaan ota dvarteen veljesi
sanat ja neuvot, joita hän sinulle
antaa.
6 Ja kärsi ahdistusta kaikissa
hänen ahdingoissaan ylentäen
aina sydämesi minun puoleeni
rukouksessa ja uskossa hänen ja
itsesi vapautukseksi, sillä minä
olen antanut hänelle voiman pe
rustaa akirkkoni blamanilaisten
keskuuteen;
7 enkä minä ole nimittänyt

ketään hänen neuvojakseen
hänen ayläpuolelleen kirkossa,
mitä tulee kirkon asioihin, paitsi
hänen veljensä Joseph Smith
nuoremman.
8 Ja nyt, ota varteen nämä asiat
ja pidä tunnollisesti minun käs
kyni, niin sinua siunataan ian
kaikkisella elämällä. Aamen.
9 Katso, minä sanon sinulle,
palvelijani John, että sinun tulee
alkaa tästä lähtien ajulistaa mi
nun evankeliumiani niin kuin
b
pasuunan äänellä.
10 Ja sinun työsi olkoon veljesi
Philip Burroughsin talossa ja
sitä ympäröivällä seudulla, niin,
missä tahansa, missä sinua kuul
laan, kunnes minä käsken sinua
lähtemään täältä.
11 Ja koko sinun työsi ol
koon vastedes koko sielustasi
Siionissa; niin, avaa aina suusi
minun asiani hyväksi apelkää
mättä, mitä bihminen voi tehdä,
sillä minä olen sinun ckanssasi.
Aamen.

LUKU 31
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Thomas B.
Marshille syyskuussa 1830. Ajankohta oli heti kirkon konferenssin
jälkeen (ks. OL 30 johdanto). Thomas B. Marsh oli kastettu aikai
semmin samassa kuussa ja oli asetettu kirkon vanhimmaksi ennen
tämän ilmoituksen antamista.
1–6 Thomas B. Marsh kutsutaan
saarnaamaan evankeliumia, ja
3 a pko Pohtiminen.
4 a pko Palveleminen.
5 a pko Whitmer, Peter
nuorempi.
		b OL 32:1–3.
		c OL 11:15.
		d pko Neuvo;

hänelle vakuutetaan, että hänen
perheensä voi hyvin. 7–13 Häntä

Tuen antaminen
kirkon johtajille.
6 a pko Myöhempien
Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen
Kirkko.
		b OL 3:20; 49:24.

7a
9a
		b
11 a
		b
		c

pko Lamanilaiset.
OL 20:2–3.
OL 15:6.
OL 33:2.
pko Pelko; Rohkeus.
Jes. 51:7.
Matt. 28:19–20.
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neuvotaan olemaan kärsivällinen,
rukoilemaan aina ja seuraamaan
Lohduttajaa.
Thomas, poikani, siunattu
olet sinä uskosi tähden minun
työhöni.
2 Katso, sinulla on ollut monta
ahdinkoa perheesi tähden,
mutta minä siunaan sinua ja
sinun perhettäsi, niin, pieno
kaisiasi; ja päivä tulee, jolloin he
uskovat ja tuntevat totuuden ja
ovat yhtä sinun kanssasi minun
kirkossani.
3 Ylennä sydämesi ja rie
muitse, sillä sinun lähetystyösi
hetki on tullut ja sinun kielesi
kirpoaa, ja sinun tulee julistaa
suuren ilon ailosanomaa tälle
sukupolvelle.
4 aJulista näitä asioita, jotka
on ilmoitettu minun palvelijal
leni Joseph Smith nuoremmalle.
Ala saarnata tästä hetkestä
lähtien, niin, korjata satoa vai
niolta, joka on jo bvaalennut
poltettavaksi.
5 Pane siis asirppisi työhön
koko sielustasi, niin sinun syntisi
annetaan sinulle banteeksi ja sinä
saat kuorman clyhteitä selkääsi,
sillä dtyömies on palkkansa an
sainnut. Ja nyt, sinun perheesi
saa elää.

a

31 1 a pko Marsh,
3a
4a
		b
5a
		b

Thomas B.
Jes. 52:7;
Luuk. 2:10–11;
Moosia 3:3–5.
Moosia 18:19;
OL 42:12; 52:36.
OL 4:4–6.
Ilm. 14:15.
pko Anteeksianto.
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6 Katso, totisesti minä sanon
sinulle: Lähde sen luota vain
vähäksi aikaa ja julista minun
sanaani, niin minä valmistan
sille asuinsijan.
7 Niin, minä aavaan ihmisten
sydämet, ja he ottavat sinut vas
taan. Ja minä perustan seura
kunnan sinun kädelläsi;
8 ja sinun tulee avahvistaa sitä
ja valmistaa sitä sen ajan varalle,
jolloin se kootaan.
9 Ole akärsivällinen bahdin
goissa. Älä herjaa niitä, jotka her
jaavat. Hallitse cperhekuntaasi
sävyisästi ja ole luja.
10 Katso, minä sanon sinulle,
että sinä olet lääkärinä kirkolle
muttet maailmalle, sillä se ei ota
sinua vastaan.
11 Kulje tietäsi sinne, minne
minä tahdon, niin aLohduttaja
ilmoittaa sinulle, mitä sinun
tulee tehdä ja minne sinun tulee
mennä.
12 aRukoile aina, ettet joutuisi
b
kiusaukseen ja jäisi palkkaasi
vaille.
13 Ole auskollinen loppuun
asti, niin katso, minä olen sinun
b
kanssasi. Nämä sanat eivät ole
ihmisestä eivätkä ihmisistä vaan
minusta, nimittäin Jeesuksesta
Kristuksesta, sinun Lunastajas
tasi, Isän ctahdosta. Aamen.

		c OL 79:3.
		d Luuk. 10:3–11;
OL 75:24.
7 a pko Kääntyminen,
kääntymys.
8 a OL 81:5; 108:7.
9 a pko Kärsivällisyys.
		b pko Vastoinkäyminen.
		c pko Perhe:
Vanhempien

velvollisuudet.
11 a pko Lohduttaja;
Pyhä Henki.
12 a 3. Nefi 18:17–21.
pko Rukous.
		b pko Kiusaus.
13 a pko Kestäminen.
		b Matt. 28:20.
		c pko Jeesus Kristus:
Valtuus.
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LUKU 32
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Parley P.
Prattille ja Ziba Petersonille Manchesterissa New Yorkin osaval
tiossa lokakuun alussa 1830. Vanhimmat olivat hyvin kiinnostu
neita lamanilaisista ja toiveikkaita heihin nähden. Kirkko oli saanut
Mormonin kirjasta tietää heille ennustetuista siunauksista. Sen seu
rauksena Herralta anottiin, että hän ilmaisisi tahtonsa siitä, tuliko
vanhimpia lähettää tuolloin lännen intiaaniheimojen keskuuteen.
Ilmoitus seurasi.
1–3 Parley P. Pratt ja Ziba P
 eterson
kutsutaan saarnaamaan lamanilai
sille ja lähtemään Oliver Cowderyn
ja Peter Whitmer nuoremman mat
kaan. 4–5 Heidän tulee rukoilla,
että ymmärtäisivät kirjoituksia.
Ja nyt, mitä tulee minun palve
lijaani aParley P. Prattiin, katso,
minä sanon hänelle, että niin
totta kuin elän, minä tahdon,
että hän julistaa minun evan
keliumiani ja boppii minusta
ja on sävyisä ja sydämeltään
nöyrä.
2 Ja minä olen määrännyt hä
nestä, että hänen tulee alähteä
palvelijoideni Oliver Cowderyn
ja Peter Whitmer nuoremman

kanssa erämaahan blamanilais
ten keskuuteen.
3 Ja myös aZiba Petersonin tulee
lähteä heidän mukaansa; ja minä
lähden itsekin heidän mukaansa
ja olen heidän bkeskellänsä; ja
minä olen heidän cpuolustajansa
Isän luona, eikä mikään voita
heitä.
4 Ja heidän tulee ottaa avarteen
se, mitä on kirjoitettu, eikä tavoi
tella mitään muuta bilmoitusta; ja
heidän tulee rukoilla aina, että
minä cpaljastaisin sen heidän
d
ymmärrykselleen.
5 Ja he ottakoot varteen nämä
sanat suhtautumatta kevytmie
lisesti, niin minä siunaan heitä.
Aamen.

LUKU 33
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Ezra Thay
relle ja Northrop Sweetille Fayettessa New Yorkin osavaltiossa loka
kuussa 1830. Joseph Smithin historiassa tätä ilmoitusta esiteltäessä
vahvistetaan, että ”Herra – – on aina valmis opettamaan niitä, jotka
etsivät uutterasti uskossa”.
32 1 a pko Pratt, Parley
Parker.
		b Matt. 11:28–30.
2 a OL 28:8; 30:5.
		b OL 3:18–20.

3 a OL 58:60.
		b Matt. 18:20;
OL 6:32; 38:7.
		c pko Puolustaja.
4 a 1. Nefi 15:25;

OL 84:43–44.
		b OL 28:2.
		c JS–H 1:74.
		d pko Ymmärrys.

Oppi ja liitot 33:1–11

1–4 Työmiehiä kutsutaan julista
maan evankeliumia yhdennellätoista
tunnilla. 5–6 Kirkko on perustettu
ja valitut kootaan. 7–10 Tehkää pa
rannus, sillä taivaan valtakunta on
käsillä. 11–15 Kirkko on rakennettu
evankeliumin kalliolle. 16–18 Val
mistautukaa Yljän tuloon.
Katso, minä sanon teille, palve
lijani Ezra ja Northrop: Avatkaa
korvanne ja kuulkaa Herran,
teidän Jumalanne, ääntä, hänen,
jonka asana on elävä ja väkevä,
terävämpi kuin kaksiteräinen
miekka, niin että se hajottaa ni
velet ja ytimen, sielun ja hengen
ja paljastaa sydämen ajatukset ja
b
aikeet.
2 Sillä totisesti, totisesti minä
sanon teille, että teidät on kut
suttu korottamaan äänenne
kuin pasuunan aäänellä, julis
tamaan minun evankeliumiani
kieroutuneelle ja turmeltuneelle
sukupolvelle.
3 Sillä katso, avainio on jo
vaalennut korjattavaksi; ja on
b
yhdestoista tunti ja cviimeinen
kerta, jolloin minä kutsun työ
miehiä viinitarhaani.
4 Ja minun aviinitarhani on
kokonaan bturmeltunut; eikä ole
ketään, joka tekee chyvää, paitsi
muutama; ja he deksyvät monta
kertaa epappisvallan tähden,
33 1 a Hepr. 4:12;
		b
2a
3a
		b
		c
4a

Hel. 3:29–30.
Alma 18:32; OL 6:16.
Jes. 58:1.
Joh. 4:35;
OL 4:4; 12:3; 14:3.
Matt. 20:1–16.
MK Jaak. 5:71;
OL 43:28.
pko Herran viinitarha.
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koska kaikilla on turmeltunut
mieli.
5 Ja totisesti, totisesti minä sa
non teille, että minä olen aperus
tanut tämän bkirkon ja kutsunut
sen esiin autiomaasta.
6 Ja aivan niin minä akokoan
valittuni maan bneljältä ilman
suunnalta, nimittäin kaikki,
jotka uskovat minuun ja kuule
vat minun ääntäni.
7 Niin, totisesti, totisesti minä
sanon teille, että vainio on jo
vaalennut korjattavaksi; pankaa
sen tähden sirppinne työhön
ja korjatkaa satoa koko väke
vyydestänne, mielestänne ja
voimastanne.
8 aAvatkaa suunne, niin se
täytetään ja teistä tulee sellaisia
kuin muinoin bNefi, joka lähti
Jerusalemista erämaahan.
9 Niin, avatkaa suunne älkääkä
arkailko, niin te saatte kuorman
a
lyhteitä selkäänne, sillä katso,
minä olen teidän kanssanne.
10 Niin, avatkaa suunne, niin se
täytetään. Sanokaa: aTehkää pa
rannus, tehkää parannus ja val
mistakaa Herralle tie ja tehkää
hänen polkunsa suoriksi, sillä
taivaan valtakunta on käsillä;
11 niin, tehkää parannus ja
ottakaa akaste, kukin teistä, syn
tienne anteeksisaamiseksi; niin,
ottakaa tosiaankin vesikaste,

		b 2. Nefi 28:2–14;
Morm. 8:28–41.
		c Room. 3:12; OL 35:12.
		d 2. Nefi 28:14.
		e pko Pappisvalta.
5 a pko Evankeliumin
palautus.
		b pko Myöhempien
Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen

Kirkko.
6 a pko Israel: Israelin
kokoaminen.
		b 1. Nefi 19:15–17.
8 a OL 88:81.
		b 2. Nefi 1:26–28.
9 a Ps. 126:6;
Alma 26:3–5; OL 75:5.
10 a Matt. 3:1–3.
11 a pko Kaste, kastaminen.
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niin sitten tulee tulen ja Pyhän
Hengen kaste.
12 Katso, totisesti, totisesti
minä sanon teille, että tämä on
minun aevankeliumini; ja muis
takaa, että heillä tulee olla uskoa
minuun, tai he eivät voi miten
kään pelastua;
13 ja tälle akalliolle minä raken
nan kirkkoni; niin, tälle kalliolle
teidät on rakennettu, ja jos te py
sytte, helvetin bportit eivät teitä
voita.
14 Ja teidän tulee muistaa pitää
kirkon asäännökset ja liitot.
15 Ja ne, joilla on uskoa, tei
dän tulee akonfirmoida minun

kirkossani bkätten päällepanemi
sella, ja minä annan heille Pyhän
Hengen clahjan.
16 Ja minä olen antanut Mormo
nin kirjan ja pyhät akirjoitukset
teidän bopetukseksenne, ja mi
nun Henkeni voima tekee kaiken
c
eläväksi.
17 Ja nyt, olkaa uskollisia ru
koillen aina, pitäen lamppunne
kunnossa ja palavina ja öljyä
mukananne, jotta olisitte valmiit
a
Yljän tullessa.
18 Sillä katso, totisesti, totisesti
minä sanon teille, että minä atu
len pian. Aivan niin. Aamen.

LUKU 34
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Orson Prat
tille Fayettessa New Yorkin osavaltiossa 4. marraskuuta 1830. Veli
Pratt oli tuolloin yhdeksäntoista vuotta vanha. Hän oli kääntynyt ja
ottanut kasteen heti kuultuaan vanhemman veljensä Parley P. Prat
tin saarnaavan palautettua evankeliumia kuusi viikkoa aikaisemmin.
Tämä ilmoitus saatiin Peter Whitmer vanhemman kodissa.
1–4 Uskollisista tulee Jumalan lap
sia sovituksen kautta. 5–9 Evan
keliumin saarnaaminen valmistaa
tietä toiselle tulemiselle. 10–12 Pro
fetia tulee Pyhän Hengen voimalla.
Poikani aOrson, kuuntele ja
kuule ja katso, mitä minä, Herra
12 a 3. Nefi 27:13–22.
13 a pko Kallio.
		b Matt. 16:16–19;
OL 10:69–70.
14 a eli OL 20
(ks. OL 20 johdanto).
OL 42:13.
15 a OL 20:41.
		b pko Kätten
päällepaneminen.

Jumala, sanon sinulle, tosiaankin
Jeesus Kristus, sinun Lunastajasi;
2 maailman avalo ja elämä,
valo, joka loistaa pimeydessä,
eikä pimeys sitä käsitä;
3 ja ajoka on brakastanut maail
maa niin paljon, että cantoi oman
henkensä, jotta kaikista, jotka

		c pko Pyhän Hengen
lahja.
16 a pko Pyhät kirjoitukset.
		b 2. Tim. 3:16.
		c Joh. 6:63.
17 a Matt. 25:1–13.
pko Sulhanen.
18 a Ilm. 22:20.
pko Jeesuksen
Kristuksen toinen

			 tuleminen.
34 1 a pko Pratt, Orson.
2 a Joh. 1:1–5.
pko Valo, Kristuksen.
3 a Joh. 3:16; 15:13.
pko Rakkaus.
		b pko Lunastaja.
		c pko Lunastus;
Sovitus.
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uskovat, tulisi Jumalan lapsia.
Sen tähden sinä olet minun
poikani;
4 ja sinä olet asiunattu, koska
olet uskonut;
5 ja sinä olet vielä siunatumpi,
koska minä olen akutsunut sinut
saarnaamaan evankeliumiani –
6 korottamaan äänesi, niin
kuin pasuunan äänellä, pitkään
ja kuuluvasti, ja ahuutamaan
parannusta kieroutuneelle ja
turmeltuneelle
sukupolvelle,
valmistamaan Herralle tietä hä
nen btoista tulemistaan varten.
7 Sillä katso, totisesti, totisesti
minä sanon sinulle: aHetki on
pian käsillä, jolloin minä tulen
b
pilven sisässä voimassa ja suu
ressa kirkkaudessa.
8 Ja se on oleva asuuri päivä
d

minun tulemiseni aikana, sillä
kaikki kansakunnat bvapisevat.
9 Mutta ennen kuin tuo suuri
päivä tulee, aurinko pimenee ja
kuu värjäytyy vereen ja tähdet
kieltäytyvät loistamasta ja muu
tamat putoavat, ja suuret hävi
tykset odottavat jumalattomia.
10 Ja nyt, korota äänesi äläkä
a
arkaile, sillä Herra Jumala on
puhunut. Sen tähden profetoi,
niin se annetaan Pyhän Hengen
b
voimalla.
11 Ja jos olet uskollinen, katso,
minä olen sinun kanssasi, kun
nes minä tulen.
12 Ja totisesti, totisesti minä
sanon sinulle, että minä tulen
pian. Minä olen sinun Herrasi ja
Lunastajasi. Aivan niin. Aamen.

LUKU 35
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille ja Sidney Rigdo
nille Fayettessa tai sen lähellä New Yorkin osavaltiossa 7. joulukuuta
1830. Profeetta työskenteli tuolloin miltei joka päivä raamatunkään
nöksen parissa. Käännöstyö oli alkanut jo kesäkuussa 1830, ja sekä
Oliver Cowdery että John Whitmer olivat palvelleet kirjureina.
Koska heidät oli nyt kutsuttu muihin tehtäviin, Sidney Rigdon kut
suttiin jumalallisella kutsumuksella palvelemaan profeetan kirjurina
tässä työssä (ks. jae 20). Joseph Smithin historiassa tämän muistiin
merkityn ilmoituksen esipuheessa sanotaan: ”Sidney Rigdon tuli
joulukuussa [Ohiosta] kysymään neuvoa Herralta, ja hänen muka
naan tuli Edward Partridge – –. Pian näiden kahden veljen tulon
jälkeen näin puhui Herra.”
3 d Joh. 1:9–12;
Room. 8:14, 16–17;
Moos. 6:64–68.
pko Jumalan pojat ja
tyttäret.
4 a Joh. 20:29.
5 a pko Kutsumus.

6 a OL 6:9.
		b pko Jeesuksen
Kristuksen toinen
tuleminen.
7 a Ilm. 1:3.
		b Luuk. 21:27.
8 a Joel 2:11; Mal. 3:23;

OL 43:17–26.
pko Jeesuksen
Kristuksen toinen
tuleminen.
		b Jes. 64:1.
10 a Jes. 58:1.
		b 2. Piet. 1:21.
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1–2 Kuinka ihmisistä voi tulla
Jumalan lapsia. 3–7 Sidney Rigdon
kutsutaan kastamaan ja antamaan
Pyhä Henki. 8–12 Merkkejä ja ih
meitä tehdään uskon kautta. 13–16
Herran palvelijat puivat kansakun
tia Hengen voimalla. 17–19 Joseph
Smithillä on salaisuuksien avaimet.
20–21 Valitut kestävät Herran tu
lemisen päivän. 22–27 Israel tul
laan pelastamaan.
Kuunnelkaa aHerran, teidän
Jumalanne, ääntä, nimittäin

b
Alfan ja Oomegan, alun ja lo
pun, jonka ckulku on yhtä ian
kaikkista kiertokulkua, dsaman
tänään kuin eilen ja ikuisesti.
2 Minä olen Jeesus Kristus,
Jumalan Poika, joka aristiinnau
littiin maailman syntien tähden,
nimittäin kaikkien, jotka busko
vat minun nimeeni, että heistä
tulisi Jumalan clapsia, tosiaankin
d
yhtä minussa, niin kuin minä
olen eyhtä Isässä, niin kuin Isä on
yhtä minussa, että me olisimme
yhtä.
3 Katso, totisesti, totisesti minä
sanon palvelijalleni Sidneylle:
Minä olen katsellut sinua ja si
nun tekojasi. Minä olen kuullut
rukouksesi ja valmistanut sinua
suurempaan työhön.
4 Sinä olet siunattu, sillä sinä
35 1 a pko Herra.

		b Ilm. 1:8.
pko Alfa ja Oomega.
		c 1. Nefi 10:19; OL 3:2.
		d Hepr. 13:8;
OL 38:1–4; 39:1–3.
2 a pko Ristiinnaulitse
minen.
		b OL 20:25; 45:5, 8.
		c pko Jumalan pojat ja
tyttäret.
		d Joh. 17:20–23.

olet tekevä suuria. Katso, sinut
lähetettiin niin kuin aJohan
nes valmistamaan tie minun
edelläni ja bElian edellä, joka
oli tuleva, etkä sinä tiennyt
sitä.
5 Sinä kastoit vedellä paran
nukseen, mutta he eivät asaaneet
Pyhää Henkeä;
6 mutta nyt minä annan sinulle
käskyn, että sinun tulee akastaa
vedellä, ja he saavat bPyhän
Hengen ckätten päällepanemi
sen kautta samoin kuin apostolit
muinoin.
7 Ja tapahtuu, että suuri työ teh
dään maassa, nimittäin apaka
noiden keskuudessa, sillä heidän
järjettömyytensä ja iljetyksensä
paljastetaan kaikkien ihmisten
nähdä.
8 Sillä minä olen Jumala, eikä
minun käsivarteni ole akäynyt
lyhyeksi; ja minä näytän bih
meitä, cmerkkejä ja ihmetekoja
kaikille niille, jotka duskovat
minun nimeeni.
9 Ja ne, jotka pyytävät sitä mi
nun nimessäni auskoen, bajavat
ulos criivaajia; he dparantavat
sairaita; he tekevät sokeita nä
keviksi ja kuuroja kuuleviksi ja
mykkiä puhuviksi ja rampoja
käveleviksi.
10 Ja pian tulee aika, jolloin

			 pko Ykseys.
		e pko Jumala, jumaluus.
4 a Mal. 3:1; Matt. 11:10;
1. Nefi 11:27;
OL 84:27–28.
		b 3. Nefi 25:5–6;
OL 2:1; 110:13–15.
5 a Ap. t. 19:1–6.
6 a pko Kaste,
kastaminen.
		b pko Pyhän Hengen
lahja.

		c pko Kätten
päällepaneminen.
7 a pko Pakanat.
8 a Jes. 50:2; 59:1.
		b pko Ihme.
		c pko Merkki.
		d pko Usko.
9 a pko Usko.
		b Mark. 16:17.
		c Mark. 1:21–45.
		d pko Parantaminen.
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ihmislapsille näytetään suuria
asioita;
11 mutta ailman uskoa ei näy
tetä mitään muuta kuin bBabylo
nin chävitykset, sen saman, joka
on juottanut kaikki kansakunnat
d
haureutensa vihan viinillä.
a
ketkään
muut
12 Eivätkä
tee hyvää kuin ne, jotka ovat
valmiita vastaanottamaan mi
nun evankeliumini täyteyden,
jonka minä olen lähettänyt tälle
sukupolvelle.
13 Ja nyt, minä kutsun sitä,
mikä on aheikkoa maailmassa,
b
oppimattomia ja halveksittuja,
puimaan kansakuntia Henkeni
voimalla;
14 ja heidän käsivartensa on
oleva minun käsivarteni, ja minä
olen heidän apitkänä kilpenään
ja pyöreänä kilpenään; ja minä
vyötän heidän kupeensa, ja he
taistelevat miehuullisesti minun
puolestani; ja heidän bviholli
sensa jäävät heidän jalkojensa
alle; ja minä annan miekan cis
keä heidän puolestaan, ja suut
tumukseni dtulella minä varjelen
heitä.
15 Ja aköyhille ja bsävyisille
julistetaan evankeliumia, ja he
11 a
		b
		c
		d
12 a
13 a
		b
14 a
		b
		c
		d
15 a

OL 63:11–12.
pko Babylon.
OL 5:19–20.
Ilm. 18:2–4.
Room. 3:10–12;
OL 33:4; 38:10–11;
84:49.
1. Kor. 1:27;
OL 1:19–23; 124:1.
Ap. t. 4:13.
2. Sam. 22:2–3.
OL 98:34–38.
OL 1:13–14.
OL 128:24.
Matt. 11:5.
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odottavat minun tulemiseni
aikaa, sillä se on dkäsillä.
16 Ja he oppivat vertauksen avii
kunapuusta, sillä kesä on nyt jo
lähellä.
17 Ja minä olen lähettänyt evan
keliumini atäyteyden maailmaan
palvelijani bJosephin kädellä,
ja minä olen siunannut häntä
heikkoudessa;
18 ja minä olen antanut hänelle
niiden asioiden salaisuuden
a
avaimet, jotka on bsinetöity,
nimittäin niiden asioiden, jotka
ovat olleet maailman cperusta
misesta asti, ja niiden asioiden,
jotka tapahtuvat tästä hetkestä
minun tulemiseni aikaan asti,
jos hän pysyy minussa, ja el
lei, toisen minä asetan hänen
sijaansa.
19 Ja nyt, pidä hänestä huoli,
ettei hänen uskonsa sammuisi,
niin aLohduttaja, bPyhä Henki,
joka tietää kaiken, antaa ne.
20 Ja minä annan sinulle käs
kyn, että sinun tulee olla hänen
a
kirjurinaan; ja kirjoitukset
annetaan sellaisina kuin ne
ovat minun omassa huomas
sani, minun omien bvalittujeni
pelastukseksi;
c

		b pko Sävyisyys.
		c 2. Piet. 3:10–13;
OL 39:23; 45:39;
Moos. 7:62.
		d OL 63:53.
16 a Matt. 24:32;
OL 45:36–38;
JS–M 1:38.
pko Aikojen merkit.
17 a OL 42:12.
		b OL 135:3.
18 a OL 84:19.
		b Dan. 12:9;
Matt. 13:35;
2. Nefi 27:10–11;

		c
19 a
		b
20 a

		b

Et. 4:4–7;
JS–H 1:65.
OL 128:18.
Joh. 14:16, 26; 15:26.
pko Lohduttaja.
pko Pyhä Henki.
Profeetta käänsi tänä
aikana Raamattua
ilmoituksen mukaan,
ja Sidney Rigdon
kutsuttiin hänen
kirjurikseen.
pko Valitut.
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21 sillä he kuulevat minun aää
neni ja näkevät minut eivätkä
nuku ja bkestävät minun ctule
miseni päivän, sillä heidät puh
distetaan, niin kuin minä olen
d
puhdas.
22 Ja nyt minä sanon asinulle:
Jää hänen luokseen, niin hän
matkustaa sinun kanssasi; älä
hylkää häntä, niin nämä asiat
toteutuvat varmasti.
23 Ja akun te ette kirjoita, katso,
hänelle annetaan, mitä hänen
tulee profetoida; ja sinun tulee
saarnata minun evankeliumiani
ja viitata bpyhiin profeettoihin
osoittaaksesi hänen sanansa to
siksi sellaisina kuin ne hänelle
annetaan.

24 aPitäkää kaikki käskyt ja lii
tot, jotka sitovat teitä, niin minä
saatan taivaat bjärkkymään tei
dän hyväksenne, ja cSaatana
vapisee ja Siion driemuitsee kuk
kuloilla ja kukoistaa;
25 ja aIsrael bpelastetaan hy
väksi näkemänäni aikana; ja sitä
johdetaan cavaimilla, jotka minä
olen antanut, eikä sekoiteta enää
lainkaan.
26 Ylentäkää sydämenne ja
iloitkaa; teidän alunastuksenne
lähestyy.
27 Älä pelkää, pieni lauma,
a
valtakunta on sinun, kunnes
minä tulen. Katso minä btulen
pian. Aivan niin. Aamen.

LUKU 36
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Edward
Partridgelle lähellä Fayettea New Yorkin osavaltiossa 9. joulukuuta
1830 (ks. OL 35 johdanto). Joseph Smithin historiassa sanotaan,
että Edward Partridge ”oli vanhurskauden esikuva ja yksi suurista
Herran miehistä”.
1–3 Herra panee kätensä Edward
Partridgen päälle Sidney Rigdonin
käden kautta. 4–8 Jokainen mies,
joka saa evankeliumin ja pappeu
den, kutsuttakoon lähtemään maa
ilmaan saarnaamaan.
21 a Joel 2:11;
OL 43:17–25; 88:90;
133:50–51.
		b Mal. 3:2–3.
		c pko Jeesuksen
Kristuksen toinen
tuleminen.
		d pko Puhtaus.
22 a OL 100:9–11.
23 a eli milloin Sidney
Rigdon ei toiminut

Näin sanoo Herra Jumala, Israe
lin aVäkevä: Katso, minä sanon
sinulle, palvelijani bEdward, että
sinä olet siunattu, ja sinun syntisi
on annettu sinulle anteeksi, ja
sinut on kutsuttu saarnaamaan

kirjurina.
		b eli pyhiin
kirjoituksiin.
24 a OL 103:7.
		b OL 21:6.
		c 1. Nefi 22:26.
		d pko Ilo.
25 a pko Israel.
		b Jes. 45:17;
1. Nefi 19:15–16; 22:12.
		c pko Pappeuden

			 avaimet.
26 a Luuk. 21:28.
27 a pko Jumalan
valtakunta eli taivaan
valtakunta.
		b Ilm. 22:20.
36 1 a pko Jeesus Kristus;
Jehova.
		b OL 41:9–11.
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minun evankeliumiani kuin pa
suunan äänellä;
2 ja minä panen akäteni sinun
päällesi palvelijani Sidney Rig
donin käden kautta, ja sinä saat
minun Henkeni, Pyhän Hengen,
nimittäin bLohduttajan, joka
opettaa sinulle crauhaa tuovia
valtakunnan asioita;
3 ja sinun tulee julistaa niitä ko
valla äänellä sanoen: Hoosianna,
siunattu olkoon korkeimman
Jumalan nimi.
4 Ja nyt tämän kutsumuksen
ja käskyn, joka koskee kaikkia
ihmisiä, minä annan sinulle,
5 että kaikki, jotka tulevat pal
velijoideni Sidney Rigdonin ja
Joseph Smith nuoremman eteen
ja ottavat vastaan tämän kutsu

muksen ja käskyn, asetettakoon
ja lähetettäköön maailmaan
b
saarnaamaan ikuista evankeliu
mia kansakuntien keskuuteen,
6 huutamaan parannusta, sano
maan: aPelastakaa itsenne tästä
kieroutuneesta sukupolvesta ja
tulkaa pois tulesta, inhotkaa jopa
lihan tahraamia bvaatteita.
7 Ja tämä käsky annettakoon
minun kirkkoni vanhimmille,
niin että jokainen ihminen, joka
ottaa sen vastaan vilpittömin
sydämin, asetetaan ja lähetetään
maailmaan, niin kuin minä olen
puhunut.
8 Minä olen Jeesus Kristus,
Jumalan Poika; ja nyt, vyötä ku
peesi; ja aivan äkkiä minä tulen
a
temppeliini. Aivan niin. Aamen.
a

LUKU 37
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille ja Sidney Rigdo
nille lähellä Fayettea New Yorkin osavaltiossa joulukuussa 1830.
Tässä annetaan ensimmäinen käsky kokoamisesta tämän talouden
hoitokauden aikana.
1–4 Pyhiä kutsutaan kokoontu
maan Ohioon.
Katso, minä sanon teille, että
minusta teidän ei ole tarpeen
a
kääntää enempää ennen kuin
menette Ohioon, ja tämä viholli
sen ja teidän itsenne tähden.
2 Ja vielä minä sanon teille,
ettei teidän pidä lähteä, ennen
kuin olette saarnanneet minun
2 a pko Kätten
päällepaneminen.
		b pko Lohduttaja;
Pyhä Henki.
		c OL 42:61.
5 a OL 63:57.

			
		b
6a
		b
8a
37 1 a

evankeliumiani noilla seuduilla
ja olette vahvistaneet kirkkoa,
missä se onkin, ja etenkin aColes
villessa; sillä katso, he rukoilevat
minua suuressa uskossa.
3 Ja vielä, minä annan kirkolle
käskyn, että minusta on tarpeen,
että he kokoontuvat aOhioon
odottamaan aikaa, jolloin pal
velijani Oliver Cowdery palaa
heidän luokseen.

pko Asettaminen.
pko Saarnaaminen.
Ap. t. 2:40.
Juud. 1:23.
Mal. 3:1.
eli jatkaa tekeillä

			 ollutta raamatun
käännöstä.
2 a OL 24:3; 26:1.
3 a eli Ohion osavaltioon.
OL 38:31–32.
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4 Katso, tämä on viisasta, ja
jokainen avalitkoon omasta

puolestaan, kunnes minä tulen.
Aivan niin. Aamen.

LUKU 38
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Fayettessa
New Yorkin osavaltiossa 2. tammikuuta 1831. Tämä tapahtui kirkon
konferenssissa.
1–6 Kristus on luonut kaiken.
7–8 Hän on keskellä pyhiään,
jotka saavat pian nähdä hänet.
9–12 Kaikki liha on turmeltunutta
hänen edessään. 13–22 Hän on
varannut lupauksen maan pyhil
leen ajassa ja iankaikkisuudessa.
23–27 Pyhiä käsketään olemaan
yhtä ja arvostamaan toisiaan vel
jinä. 28–29 Sodista ennustetaan.
30–33 Pyhille tullaan antamaan
voima korkeudesta, ja he lähtevät
maailmaan kaikkien kansakuntien
keskuuteen. 34–42 Kirkkoa käs
ketään huolehtimaan köyhistä ja
tarvitsevista ja etsimään iankaik
kisuuden rikkauksia.
Näin sanoo Herra, teidän
J
umalanne, nimittäin Jeesus
Kristus, suuri aMinä Olen, Alfa
ja Oomega, balku ja loppu, sama,
joka katseli iankaikkisuuden laa
jaa avaruutta ja kaikkia taivaan
c
serafijoukkoja, dennen kuin
maailma etehtiin;
2 sama, joka atietää kaiken, sillä
4 a pko Tahdonvapaus.

38 1 a pko MINÄ OLEN.

		b Ilm. 1:8.
		c OL 45:1.
		d pko Kuolevaisuutta
edeltävä elämä.
		e Ps. 90:2.
2 a OL 88:41;
Moos. 1:35.

kaikki on läsnä minun silmieni
edessä;
3 minä olen sama, joka puhui,
ja maailma atehtiin, ja kaikki tuli
minun kauttani.
4 Minä olen sama, joka on ot
tanut Henokin aSiionin omaan
huomaansa, ja totisesti minä
sanon, tosiaankin kaikki, jotka
ovat buskoneet minun nimeeni,
sillä minä olen Kristus, ja omassa
nimessäni, vuodattamani cveren
tähden, minä olen vedonnut Isän
edessä heidän puolestaan.
5 Mutta katso, loput ajuma
lattomista minä olen pitänyt
pimeyden bkahleissa suureen
c
tuomion päivään asti, joka tulee
maailman lopussa;
6 ja aivan samoin minä käsken
pitää jumalattomat, jotka eivät
tahdo kuulla minun ääntäni vaan
paaduttavat sydämensä, ja voi,
voi, voi on heidän tuomionsa.
7 Mutta katso, totisesti, totisesti
minä sanon teille, että minun
a
silmäni katsovat teitä. Minä olen
b

			 pko Kaikkitietävyys.
		b Sananl. 5:21;
2. Nefi 9:20.
3 a Ps. 33:6–9.
pko Luominen.
4 a jsr 1. Moos. 14:25–40
(Liiteosa);
OL 45:11–14; 76:66–67;
84:99–100;

		b
		c
5a
		b
		c
7a

Moos. 7:18–21.
pko Siion.
OL 20:25; 35:2; 45:3–5.
pko Sovitus.
pko Epävanhurskaus.
2. Piet. 2:4; Juud. 1:6.
pko Helvetti.
pko Viimeinen tuomio.
OL 1:1.

Oppi ja liitot 38:8–20

teidän keskellänne, ettekä te voi
nähdä minua;
8 mutta pian tulee päivä, jolloin
te anäette minut ja tiedätte, että
minä olen; sillä pimeyden peite
repäistään pian, eikä se, jota ei ole
b
puhdistettu, ckestä sitä päivää.
9 Vyöttäkää sen tähden ku
peenne ja valmistautukaa. Katso,
a
valtakunta on teidän, eikä vihol
linen voita.
10 Totisesti minä sanon teille:
Te olette apuhtaita, mutta eivät
kaikki; eikä ole ketään muuta,
johon minä olen bmieltynyt;
11 sillä kaikki aliha on turmel
tunutta minun edessäni; ja bpi
meyden voimat vallitsevat maan
päällä ihmislasten keskuudessa
kaikkien taivaan joukkojen
edessä,
12 minkä vuoksi vallitsee hil
jaisuus ja koko iankaikkisuus
a
kärsii tuskaa ja benkelit odotta
vat suurta käskyä cniittää maa,
koota drikkavilja, jotta se voidaan
e
polttaa; ja katso, vihollinen on
yhdistynyt.
13 Ja nyt minä näytän teille
salaisuuden, joka tapahtuu sa
laisissa huoneissa, tosiaan tei
dän atuhoksenne ajan kuluessa,
ettekä te ole sitä tienneet;
14 mutta nyt minä kerron sen
teille, ja te olette siunattuja, ette
b

7 b OL 6:32; 29:5.
8 a Ilm. 22:4–5.
pko Jeesuksen
Kristuksen toinen
tuleminen.
		b pko Puhtaus.
		c Mal. 3:2.
9 a Luuk. 6:20.
pko Jumalan valta
kunta eli taivaan
valtakunta.
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pahuutenne ettekä epäuskoisen
sydämenne tähden; sillä muuta
mat teistä ovat totisesti syyllisiä
minun edessäni, mutta minä olen
armollinen teidän heikkouttanne
kohtaan.
15 Olkaa sen tähden vastedes
a
vahvoja; älkää bpelätkö, sillä
valtakunta on teidän.
16 Ja teidän pelastukseksenne
minä annan teille käskyn, sillä
minä olen kuullut teidän rukouk
senne, ja aköyhät ovat valittaneet
minun edessäni, ja brikkaat minä
olen tehnyt, ja kaikki liha on mi
nun, enkä minä cerottele ihmisiä.
17 Minä olen tehnyt maan rik
kaaksi, ja katso, se on minun jal
kojeni akoroke; sen tähden minä
olen jälleen seisova sillä.
18 Ja minä tarjoan ja näen hy
väksi suoda teille suurempia
rikkauksia, nimittäin lupauksen
maan, maan, joka tulvii maitoa
ja hunajaa ja jonka päällä ei ole
kirousta, kun Herra tulee;
19 ja minä annan sen teille teidän
perintömaaksenne, jos te tavoitte
lette sitä koko sydämestänne.
20 Ja tämä on minun liittoni
teidän kanssanne: Te saatte
sen perintömaaksenne ja las
tenne aperinnöksi ikuisesti,
niin kauan kuin maa pysyy, ja
te saatte sen haltuunne jälleen

10 a pko Puhdas ja
epäpuhdas.
		b OL 1:30.
11 a Jes. 1:3–4; OL 33:4.
		b Miika 3:6; OL 112:23;
Moos. 7:61–62.
12 a Moos. 7:41.
		b OL 86:3–7.
		c pko Sadonkorjuu.
		d OL 88:94; 101:65–66.
		e Matt. 13:30.

13 a OL 5:32–33.
15 a pko Rohkeus.
		b pko Pelko: Ihmisten
pelko.
16 a Moosia 4:16–18.
		b 1. Sam. 2:7.
		c Ap. t. 10:34;
Moroni 8:11–12;
OL 1:34–35.
17 a 1. Nefi 17:39; Abr. 2:7.
20 a OL 45:58.
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iankaikkisuudessa, eikä se enää
katoa.
21 Mutta totisesti minä sanon
teille, että lopulta teillä ei ole
kuningasta eikä hallitsijaa, sillä
minä olen teidän akuninkaanne
ja pidän teistä huolen.
22 Kuulkaa sen tähden minun
ääntäni ja aseuratkaa minua, niin
te olette bvapaa kansa, eikä teillä
ole muita lakeja kuin minun la
kini, kun minä tulen, sillä minä
olen teidän clainsäätäjänne, ja
mikä voi estää minun kättäni?
23 Mutta totisesti minä sanon
teille: aOpettakaa toinen tois
tanne sen viran mukaan, johon
minä olen kutsunut teidät;
24 ja jokainen apitäköön vel
jeään itsensä veroisena ja osoitta
koon bhyveellisyyttä ja cpyhyyttä
minun edessäni.
25 Ja vielä minä sanon teille:
Jokainen pitäköön veljeään it

sensä veroisena.
26 Sillä kuka teidän keskuudes
sanne oleva mies, jolla on kaksi
toista poikaa ja joka ei erottele
heitä ja jota he palvelevat kuu
liaisesti ja joka sanoo yhdelle:
Pukeudu sinä viittaan ja istu
tähän, ja toiselle: Pukeudu sinä
ryysyihin ja istu tuonne, voi kat
soa poikiaan ja sanoa olevansa
oikeamielinen?
21 a Sak. 14:9; 2. Nefi 10:14;
Alma 5:50.
22 a Joh. 10:27.
		b pko Jeesus Kristus:
Kristuksen
tuhatvuotinen
hallituskausi.
		c Jes. 33:22; Miika 4:2;
OL 45:59.
23 a OL 88:77–79, 118, 122.
pko Opettaminen.

27 Katso, tämän minä olen an
tanut teille vertauksena, ja se on
sellainen kuin minä olen. Minä
sanon teille: Olkaa yhtä; ja ellette
te ole ayhtä, te ette ole minun.
28 Ja vielä minä sanon teille, että
vihollinen salaisissa huoneissa
tavoittelee teidän ahenkeänne.
29 Te kuulette asodista kaukai
sissa maissa ja sanotte, että kau
kaisissa maissa on pian suuria
sotia, mutta te ette tunne ihmis
ten sydämiä omassa maassanne.
30 Minä sanon nämä asiat teille
teidän rukoustenne tähden;
a
kootkaa sen tähden bviisautta
sydämeenne, jottei ihmisten
jumalattomuus paljasta näitä
asioita teille heidän jumalatto
muudellaan, tavalla, joka puhuu
teidän korvissanne kovemmalla
äänellä kuin se, mikä järisyttää
maata; mutta jos te olette val
miita, te ette pelkää.
31 Ja jotta te voisitte välttyä
vihollisen voimalta ja kokoon
tua minulle vanhurskaaksi
kansaksi, atahrattomaksi ja
moitteettomaksi –
32 sen tähden, tästä syystä
minä annoin teille käskyn, että
teidän tulee mennä aOhioon, ja
siellä minä annan teille blakini,
ja siellä teille cannetaan voima
korkeudesta;

24 a 5. Moos. 17:20;
1. Kor. 4:6.
		b OL 46:33.
pko Hyveellisyys.
		c pko Pyhyys.
27 a Joh. 17:21–23;
1. Kor. 1:10;
Ef. 4:11–14;
3. Nefi 11:28–30;
Moos. 7:18.
pko Ykseys.

28 a OL 5:33; 38:13.
29 a OL 45:26, 63; 87:1–5;
130:12.
30 a JS–M 1:37.
		b pko Viisaus.
31 a 2. Piet. 3:14.
32 a OL 37:3.
		b OL 42.
		c Luuk. 24:49;
OL 39:15; 95:8;
110:9–10.
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33 ja sieltä kaikki, jotka minä
tahdon, alähtevät maailmaan
kaikkien kansakuntien keskuu
teen, ja heille sanotaan, mitä hei
dän tulee tehdä; sillä minulla on
suuri työ varattuna, sillä Israel
on bpelastuva, ja minä johdatan
sen, minne tahdon, eikä mikään
voima cestä minun kättäni.
34 Ja nyt minä annan kirkolle
näillä seuduilla käskyn, että
sen keskuudesta tulee nimittää
tiettyjä miehiä, ja heidät tulee
nimittää kirkon aäänellä;
35 ja heidän tulee huolehtia
köyhistä ja tarvitsevista ja an
taa heille aapua, niin etteivät he
kärsi, ja lähettää heidät siihen
paikkaan, johon minä olen käs
kenyt heidän mennä;
36 ja tämä on heidän työnsä:
hallita tämän kirkon omaisuus
asioita.
37 Ja ne, joilla on maatiloja, joita
ei voida myydä, jättäkööt ne tai
vuokratkoot, kuten hyväksi
näkevät.
38 Katsokaa,
että
kaikkea
varjellaan, ja kun ihmisille

annetaan voima korkeudesta

ja heidät lähetetään maailmaan,
kaikki tämä koottakoon kirkon
huomaan.
39 Ja jos te etsitte arikkauksia,
joita Isä tahtoo antaa teille, te
olette kaikista ihmisistä rik
kaimpia, sillä teillä on iankaik
kisuuden rikkauksia; ja maan
b
rikkauksien täytyy olla minun
annettavinani; mutta varokaa
c
ylpeyttä, ettei teistä tulisi sellai
sia kuin dnefiläiset muinoin.
40 Ja vielä minä sanon teille:
Minä annan teille käskyn, että
jokainen mies, sekä vanhin,
pappi, opettaja että myös jäsen,
ryhtyy kaikin voimin akättensä
työllä valmistamaan ja tekemään
sitä, mitä minä olen käskenyt.
41 Ja olkoon teidän asaarnaa
misenne bvaroittavana äänenä,
jokaisen lähimmäiselleen lem
peydessä ja sävyisyydessä.
42 Ja lähtekää apois jumalatto
mien keskuudesta. Pelastakaa it
senne. Pitäkää itsenne puhtaina,
te Herran astioiden kantajat.
Aivan niin. Aamen.
a

LUKU 39
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta James
Covelille Fayettessa New Yorkin osavaltiossa 5. tammikuuta 1831.
James Covel, joka oli ollut metodistipappi noin neljänkymmenen vuo
den ajan, teki Herran kanssa liiton, että hän noudattaisi mitä tahansa
käskyä, minkä Herra antaisi hänelle profeetta Josephin kautta.
33 a pko Lähetystyö.
		b Jes. 45:17; Jer. 30:10;
OL 136:22.
		c Dan. 4:32.
34 a pko Yhteinen
suostumus.

35 a pko Hyvinvoinnin
turvaaminen.
38 a pko Endaumentti.
39 a MK Jaak. 2:17–19;
OL 11:7.
		b Hagg. 2:8.

		c
		d
40 a
41 a
		b
42 a

pko Ylpeys.
Moroni 8:27.
1. Kor. 4:12.
pko Saarnaaminen.
pko Varoittaminen.
Jes. 52:11.

Oppi ja liitot 39:1–11
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1–4 Pyhillä on voima tulla Juma
lan lapsiksi. 5–6 Evankeliumin
vastaanottaminen merkitsee Kris
tuksen vastaanottamista. 7–14
James Covelia käsketään ottamaan
kaste ja tekemään työtä Herran
viinitarhassa. 15–21 Herran pal
velijoiden tulee saarnata evan
keliumia ennen toista tulemista.
22–24 Ne, jotka ottavat vastaan
evankeliumin, kootaan ajassa ja
iankaikkisuudessa.
Kuule ja kuuntele hänen ään
tänsä, hänen, joka on kaikesta
a
iankaikkisuudesta
kaikkeen
iankaikkisuuteen, suuri bMinä
Olen, nimittäin Jeesus Kristus –
2 maailman avalo ja elämä;
valo, joka loistaa pimeydessä,
eikä pimeys sitä käsitä;
3 sama, joka tuli ajan akeski
päivänä minun omieni luokse,
eivätkä minun omani ottaneet
minua vastaan;
4 mutta kaikille, jotka ottivat
minut vastaan, minä annoin voi
man tulla alapsikseni, ja aivan sa
moin minä annan kaikille, jotka
ottavat minut vastaan, voiman
tulla minun lapsikseni.
5 Ja totisesti, totisesti minä sa
non sinulle: Joka ottaa vastaan
minun evankeliumini, aottaa
vastaan minut; ja joka ei ota vas
taan minun evankeliumiani, ei
ota vastaan minua.
39 1 a Hepr. 13:8;
		b
2a
3a
4a

OL 20:12; 35:1; 38:1–4.
2. Moos. 3:14.
pko Jehova.
pko Valo, Kristuksen.
OL 20:26;
Moos. 6:57, 62.
Joh. 1:12.

6 Ja tämä on minun aevanke
liumini: parannus ja vesikaste,
ja sitten tulee tulen ja Pyhän
Hengen bkaste, nimittäin Loh
duttajan, joka ilmoittaa kaiken
ja copettaa rauhaa tuovia valta
kunnan asioita.
7 Ja nyt, katso, minä sanon si
nulle, palvelijani aJames: Minä
olen katsellut sinun tekojasi ja
tunnen sinut.
8 Ja totisesti minä sanon sinulle:
Sinun sydämesi on nyt vilpitön
minun edessäni tällä hetkellä; ja
katso, minä olen suonut suuria
siunauksia päällesi;
9 sinä olet kuitenkin tuntenut
suurta murhetta, sillä sinä olet
hylännyt minut monta kertaa
ylpeyden ja amaailman huolien
tähden.
10 Mutta katso, sinun vapau
tuksesi päivät ovat tulleet, jos
kuulet minun ääntäni, joka sa
noo sinulle: Nouse ja ota akaste ja
pese pois syntisi huutaen avuksi
minun nimeäni, niin sinä saat
minun Henkeni ja niin suuren
siunauksen, ettet ole milloin
kaan tiennyt sellaisesta.
11 Ja jos teet sen, minä olen
valmistanut sinut suurempaan
työhön. Sinä tulet saarnaamaan
minun evankeliumini täyteyttä,
jonka minä olen lähettänyt
maailmaan näinä viimeisinä
aikoina, liittoa, jonka minä olen

			 pko Jumalan pojat
ja tyttäret.
5 a Joh. 13:20.
6 a pko Evankeliumi;
Kaste, kastaminen;
Parannus.
		b pko Pyhä Henki;
Uudestisyntyminen

		c
7a
9a
10 a

Jumalasta.
OL 42:61.
OL 40:1.
Matt. 13:22.
OL 40.
pko Kaste,
kastaminen.
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lähettänyt maailmaan tuodak
seni takaisin kansani, joka on
Israelin huonetta.
12 Ja tapahtuu, että voima
a
tulee sinun päällesi; sinä saat
suuren uskon, ja minä olen sinun
kanssasi ja käyn sinun kasvojesi
edellä.
13 Sinut on kutsuttu atekemään
työtä minun viinitarhassani ja
vahvistamaan minun kirkkoani
ja btuomaan esiin Siion, jotta
se voi riemuita kukkuloilla ja
c
kukoistaa.
14 Katso, totisesti, totisesti
minä sanon sinulle, ettei sinua
ole kutsuttu lähtemään itäisille
seuduille, vaan sinut on kutsuttu
lähtemään Ohioon.
15 Ja sikäli kuin kansani ko
koontuu Ohioon, minä olen
pitänyt varattuna asiunauksen,
jollaisesta ei tiedetä ihmislasten
keskuudessa, ja se vuodatetaan
heidän päällensä. Ja sieltä lähtee
miehiä bkaikkien ckansakuntien
keskuuteen.
16 Katso, totisesti, totisesti
minä sanon sinulle, että Ohion
väki huutaa suuresti uskoen mi
nun puoleeni ajatellen, että minä
estän kättäni tuomitsemasta
kansakuntia, mutta minä en voi
kieltää sanaani.
17 Ryhdy sen tähden tekemään
a

11 a pko Israel: Israelin
kokoaminen.
12 a 2. Kor. 12:9.
13 a Matt. 20:1–16.
		b Jes. 52:8.
		c OL 117:7.
15 a OL 38:32; 95:8;
110:8–10.
		b OL 1:2.
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kaikin voimin työtä ja kutsu
uskollisia työmiehiä minun vii
nitarhaani, jotta se aleikattaisiin
viimeisen kerran.
18 Ja sikäli kuin he tekevät pa
rannuksen ja ottavat vastaan mi
nun evankeliumini täyteyden ja
tulevat pyhitetyiksi, minä estän
kättäni atuomitsemasta.
19 Mene sen tähden maailmaan
ja huuda kovalla äänellä sanoen:
Taivaan valtakunta on käsillä;
huuda: Hoosianna, siunattu
olkoon Korkeimman Jumalan
nimi!
20 Mene kastamaan vedellä,
valmistaen tietä minun kasvo
jeni edessä minun atulemiseni
aikaa varten;
21 sillä aika on lähellä; apäivää
tai hetkeä ei btiedä kukaan, mutta
se tulee varmasti.
22 Ja se, joka ottaa vastaan
nämä asiat, ottaa vastaan minut;
ja heidät kootaan minulle ajassa
ja iankaikkisuudessa.
23 Ja vielä, tapahtuu, että kaik
kien päälle, jotka kastat vedellä,
sinun on pantava akätesi, niin he
saavat Pyhän Hengen blahjan ja
c
odottavat minun dtulemiseni
merkkejä ja tuntevat minut.
24 Katso, minä tulen pian.
Aivan niin. Aamen.

		c pko Lähetystyö.
17 a MK Jaak. 5:61–75;
OL 24:19.
18 a pko Jeesus Kristus:
Tuomari.
20 a pko Jeesuksen
Kristuksen toinen
tuleminen.
21 a Matt. 24:36.

		b JS–M 1:40.
23 a pko Kätten
päällepaneminen.
		b pko Pyhän Hengen
lahja.
		c Ilm. 3:3;
OL 35:15; 45:39–44.
		d 2. Piet. 3:10–14.
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LUKU 40
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille ja Sidney Rig
donille Fayettessa New Yorkin osavaltiossa 6. tammikuuta 1831.
Tämän muistiin merkityn ilmoituksen edellä profeetan historiassa
sanotaan: ”Kun James [Covel] hylkäsi Herran sanan ja palasi entisiin
periaatteisiinsa ja entisen väkensä keskuuteen, Herra antoi minulle
ja Sidney Rigdonille seuraavan ilmoituksen” (ks. OL 39).
1–3 Vainon pelko ja maailman
huolet aiheuttavat evankeliumin
hylkäämisen.
Katso, totisesti minä sanon teille,
että palvelijani aJames Covelin sy
dän oli vilpitön minun edessäni,
sillä hän teki kanssani liiton, että
hän noudattaisi minun sanaani.

2 Ja hän aotti sanan vastaan
iloiten, mutta Saatana kiusasi
häntä heti, ja bvainon pelko ja
maailman huolet saivat hänet
c
hylkäämään sanan.
3 Sen tähden hän rikkoi minun
liittoni, ja minun asiakseni jää
tehdä hänelle, niin kuin hyväksi
näen. Aamen.

LUKU 41
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta kirkolle Kirt
landissa Ohiossa 4. helmikuuta 1831. Tässä ilmoituksessa profeettaa
ja kirkon vanhimpia kehotetaan rukoilemaan, jotta he saisivat Jumalan
”lain” (ks. OL 42). Joseph Smith oli juuri saapunut Kirtlandiin New
Yorkin osavaltiosta, ja Leman Copley, kirkon jäsen läheisessä Thomp
sonissa Ohiossa, ”pyysi veli Josephia ja Sidney [Rigdonia] – – asumaan
luonaan, niin hän järjestäisi heille talot ja elintarpeet”. Seuraavassa
ilmoituksessa selvennetään, missä Josephin ja Sidneyn tulee asua, ja
myös kutsutaan Edward Partridge kirkon ensimmäiseksi piispaksi.
1–3 Vanhimmat johtavat kirkkoa
ilmoituksen hengen mukaan. 4–6
Todelliset opetuslapset ottavat vas
taan ja pitävät Herran lain. 7–12
Edward Partridge nimitetään piis
paksi kirkolle.
Kuuntele ja kuule, oi sinä mi
nun kansani, sanoo Herra ja
40 1 a OL 39:7–11.

2 a Mark. 4:16–19.
		b Matt. 13:20–22.
pko Vaino.

sinun Jumalasi, sinä, jota minä
mielihyvin asiunaan suurim
milla kaikista siunauksista, si
nua, joka kuulet minua; ja teidät,
jotka ette kuule minua mutta
jotka olette muka btunnustaneet
minun nimeni, minä ckiroan ras
kaimmalla kaikista kirouksista.
2 Kuulkaa, oi te kirkkoni

		c pko Luopumus.
41 1 a pko Siunaus,
siunaaminen.
		b OL 56:1–4; 112:24–26.

		c 5. Moos. 11:26–28;
1. Nefi 2:23.
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vanhimmat, jotka minä olen
kutsunut: Katso, minä annan
teille käskyn, että teidän tulee
kokoontua yhteen ollaksenne
a
yhtä mieltä minun sanastani;
3 ja uskonne rukouksen kautta
te saatte minun alakini, jotta
tietäisitte, kuinka hallita minun
kirkkoani, ja kaikki olisi oikein
minun edessäni.
4 Ja minä olen teidän ahallitsi
janne, kun minä btulen; ja katso,
minä tulen pian, ja katsokaa, että
minun lakini pidetään.
5 Se, joka aottaa vastaan minun
lakini ja bnoudattaa sitä, se on
minun opetuslapseni; ja se, joka
sanoo ottavansa sen vastaan eikä
noudata sitä, se ei ole minun ope
tuslapseni, ja hänet ckarkotetta
koon teidän keskuudestanne;
6 sillä ei ole soveliasta, että
sitä, mikä kuuluu valtakunnan
lapsille, annettaisiin niille, jotka
eivät sitä ansaitse, tai akoirille, tai
että bhelmiä heitettäisiin sikojen
eteen.
7 Ja vielä, on soveliasta, että mi
nun palvelijalleni Joseph Smith

nuoremmalle rakennetaan talo,
jossa asua ja bkääntää.
8 Ja vielä, on soveliasta, että
palvelijani Sidney Rigdon asuu,
missä hyväksi näkee, kunhan
hän pitää minun käskyni.
9 Ja vielä, minä olen kutsunut
palvelijani aEdward Partridgen;
ja minä annan käskyn, että hänet
tulee nimittää kirkon äänellä ja
asettaa bpiispaksi kirkolle, mää
rätä luopumaan kaupankäyn
nistään ja ckäyttämään kaiken
aikansa kirkon töihin,
10 huolehtimaan
kaikista
asioista, kuten hänelle määrätään
minun laeissani sinä päivänä,
jona minä annan ne.
11 Ja tämä, koska hänen sydä
mensä on puhdas minun edes
säni, sillä hän on muinaisen
a
Natanaelin kaltainen, jossa ei
ole bvilppiä.
12 Nämä sanat on annettu teille,
ja ne ovat puhtaat minun edes
säni; katsokaa sen tähden, kuinka
pidätte ne, sillä teidän sielujenne
täytyy vastata niistä tuomio
päivänä. Aivan niin. Aamen.
a

LUKU 42
Ilmoitus, joka annettiin kahdessa osassa profeetta Joseph Smithin
kautta Kirtlandissa Ohiossa 9. ja 23. helmikuuta 1831. Ensimmäinen
osa, joka käsittää jakeet 1–72, saatiin kahdentoista vanhimman läsnä
ollessa ja Herran aikaisemmin antaman lupauksen täyttymykseksi,
2 a pko Ykseys.
3 a OL 42.
4 a Sak. 14:9; OL 45:59.
pko Jeesus Kristus:
Kristuksen tuhatvuoti
nen hallituskausi.
		b pko Jeesuksen
Kristuksen toinen
tuleminen.

5 a Matt. 7:24.
		b Jaak. 1:22–25;
OL 42:60.
		c OL 50:8–9.
pko Kirkosta
erottaminen.
6 a Matt. 15:26.
		b Matt. 7:6.
7 a OL 42:71.

		b eli kääntää
Raamattua.
OL 45:60–61.
9 a OL 36:1.
		b OL 72:9–12; 107:68–75.
pko Piispa.
		c OL 51.
11 a Joh. 1:47.
		b pko Vilppi.
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että ”laki” annettaisiin Ohiossa (ks. OL 38:32). Toinen osa käsittää
jakeet 73–93. Profeetta sanoo tästä ilmoituksesta nimenomaan, että
se ”käsittää kirkon lain”.
1–10 Vanhimpia kutsutaan saar
naamaan evankeliumia, kastamaan
käännynnäisiä ja vahvistamaan
kirkkoa. 11–12 Heidät täytyy
kutsua ja asettaa, ja heidän tu
lee opettaa kirjoituksissa olevia
evankeliumin periaatteita. 13–17
Heidän tulee opettaa ja profetoida
Hengen voimalla. 18–29 Pyhiä
kielletään tappamasta, varasta
masta, valehtelemasta, himoitse
masta, tekemästä aviorikosta tai
puhumasta pahaa toisista. 30–39
Omaisuuden pyhittämistä sääte
levät lait esitetään. 40–42 Ylpeys
ja laiskuus tuomitaan. 43–52 Sai
raat tulee parantaa siunaamalla ja
uskolla. 53–60 Kirkkoa hallitaan
kirjoitusten mukaan, ja niitä tulee
julistaa maailmalle. 61–69 Uuden-
Jerusalemin paikka ja valtakunnan
salaisuudet tullaan ilmoittamaan.
70–73 Pyhitettyä omaisuutta tu
lee käyttää kirkon virkailijoiden
elantoon. 74–93 Haureutta, avio
rikosta, tappamista, varastamista
ja syntien tunnustamista säätele
vät lait esitetään.
Kuulkaa, oi te minun kirkkoni
vanhimmat, jotka olette kokoon
tuneet yhteen minun nimessäni,
nimittäin Jeesuksen Kristuksen,
elävän Jumalan Pojan, maailman
Vapahtajan, koska te uskotte mi
nun nimeeni ja pidätte minun
käskyni.
2 Vielä minä sanon teille: kuun
42 2 a OL 58:23. pko Laki.
3 a OL 38:32.

nelkaa ja kuulkaa ja noudattakaa
a
lakia, jonka minä annan teille.
3 Sillä totisesti minä sanon:
Koska te olette kokoontuneet yh
teen sen akäskyn mukaan, jonka
minä annoin teille käskyksi, ja
olette yhtä mieltä btästä yhdestä
asiasta ja olette pyytäneet Isältä
minun nimessäni, niin te saatte.
4 Katso, totisesti minä sanon
teille: Minä annan teille tämän
ensimmäisen käskyn, että teidän
tulee lähteä maailmaan minun
nimessäni, jokaisen teistä, paitsi
palvelijoideni Joseph Smith nuo
remman ja Sidney Rigdonin.
5 Ja minä annan heille käskyn,
että heidän tulee lähteä maail
maan vähäksi aikaa, ja aHengen
voimalla ilmoitetaan, milloin
heidän tulee palata.
6 Ja teidän tulee lähteä maail
maan minun Henkeni voimassa
saarnaamaan minun evankeliu
miani akaksittain minun nimes
säni, korottamaan äänenne kuin
pasuunan äänellä, julistamaan
minun sanaani niin kuin Juma
lan enkelit.
7 Ja teidän tulee lähteä maail
maan ja kastaa vedellä ja sanoa:
Tehkää parannus, tehkää paran
nus, sillä taivaan valtakunta on
käsillä.
8 Ja tästä paikasta teidän tulee
lähteä maailmaan läntisille seu
duille; ja sikäli kuin te löydätte
niitä, jotka ottavat teidät vastaan,

		b Matt. 18:19.
5 a pko Pyhä Henki.

6 a Mark. 6:7.
pko Lähetystyö.
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teidän tulee vahvistaa minun
kirkkoani joka seudulla –
9 kunnes tulee aika, jolloin
teille ilmoitetaan korkeudesta,
a
Uuden-Jerusalemin
milloin
b
kaupunki on perustettava, jotta
teidät voidaan ckoota yhteen,
jotta te olisitte minun dkansani
ja minä teidän Jumalanne.
10 Ja vielä minä sanon teille,
että palvelijani aEdward Part
ridgen tulee hoitaa virkaa, johon
minä olen hänet nimittänyt. Ja
tapahtuu, että jos hän rikkoo,
b
toinen nimitetään hänen si
jaansa. Aivan niin. Aamen.
11 Vielä minä sanon teille, ettei
kenenkään tehtäväksi anneta
lähteä maailmaan asaarnaamaan
minun evankeliumiani eikä
vahvistamaan minun kirkkoani,
ellei hän ole jonkun sellaisen
b
asettama, jolla on cvaltuus, ja
ellei kirkko tiedä, että hänellä
on valtuus ja että kirkon johtajat
ovat asettaneet hänet asianmu
kaisella tavalla.
12 Ja vielä, tämän kirkon avan
hinten, pappien ja opettajien
tulee bopettaa minun evanke
liumini periaatteita, jotka ovat
c
Raamatussa ja dMormonin
9 a Et. 13:2–11;
OL 45:66–71; 84:2–5;
Moos. 7:62;
UK 1:10.
pko Uusi-Jerusalem.
		b OL 57:1–2.
		c pko Israel: Israelin
kokoaminen.
		d Sak. 8:8.
10 a OL 41:9–11; 124:19.
		b OL 64:40.
11 a pko Saarnaaminen.
		b pko Asettaminen;
Kutsumus.
		c pko Pappeus;
Valtuus.
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kirjassa, jossa on evankeliumin
täyteys.
13 Ja heidän tulee noudattaa
a
liittoja ja kirkon säännöksiä
pitäen ne, ja näitä heidän tu
lee opettaa kuten Henki heitä
ohjaa.
14 Ja Henki annetaan teille
uskon arukouksen kautta; ja
ellette saa bHenkeä, teidän ei tule
opettaa.
15 Ja kaikki tämä teidän tulee
tehdä tarkoin, kuten minä olen
käskenyt teidän opettamises
tanne, kunnes minun akirjoitus
teni täyteys annetaan.
16 Ja kun te korotatte äänenne
a
Lohduttajan mukaan, te pu
hutte ja profetoitte, kuten minä
hyväksi näen;
17 sillä katso, Lohduttaja tie
tää kaiken ja todistaa Isästä ja
Pojasta.
18 Ja nyt, katso, minä puhun
kirkolle. Älä atapa; ja se, joka
b
tappaa, ei saa anteeksiantoa
tässä maailmassa eikä tulevassa
maailmassa.
19 Ja vielä minä sanon: Älä
tapa; mutta sen, joka tappaa, on
a
kuoltava.
20 Älä avarasta; ja se, joka

12 a pko Vanhin.
		b Moosia 18:19–20;
OL 52:9, 36.
pko Opettaminen.
		c pko Raamattu.
		d pko Mormonin kirja;
Pyhät kirjoitukset:
Pyhien kirjoitusten
arvo.
		e pko Evankeliumi.
13 a eli OL 20
(ks. OL 20 johdanto).
14 a OL 63:64.
pko Rukous.
		b pko Opettaminen:
Hengen avulla

e

15 a
16 a
18 a

		b
19 a
20 a

opettaminen;
Pyhä Henki.
OL 42:56–58.
1. Kor. 2:10–14;
OL 68:2–4.
pko Lohduttaja.
2. Moos. 20:13–17;
Matt. 5:21–37;
2. Nefi 9:35;
Moosia 13:21–24;
3. Nefi 12:21–37.
pko Murha.
pko Kuolemanrangaistus.
pko Varastaminen.
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varastaa eikä tee parannusta, on
karkotettava.
21 Älä avalehtele; se, joka va
lehtelee eikä tee parannusta, on
karkotettava.
22 aRakasta vaimoasi koko sy
dämestäsi ja bliity häneen äläkä
kehenkään muuhun.
23 Ja se, joka katsoo naista niin,
että alkaa ahimoita häntä, kieltää
uskon, eikä hänellä ole Henkeä;
ja ellei hän tee parannusta, hänet
on karkotettava.
24 Älä tee aaviorikosta; ja se,
joka tekee aviorikoksen eikä tee
parannusta, on karkotettava.
25 Mutta sille, joka on tehnyt
aviorikoksen ja tekee aparannuk
sen koko sydämestään ja hylkää
sen eikä enää tee aviorikosta,
sinun on annettava banteeksi;
26 mutta jos hän tekee sen
a
uudestaan, hänelle ei saa an
taa anteeksi, vaan hänet on
karkotettava.
27 Älä apuhu pahaa lähim
mäisestäsi, äläkä tuota hänelle
mitään vahinkoa.
28 Sinä tiedät, että minun näitä
asioita koskevat lakini on an
nettu minun kirjoituksissani; se,
joka tekee syntiä eikä tee paran
nusta, on akarkotettava.
29 Jos sinä arakastat minua, sinä
21 a pko Rehellisyys;
Valehteleminen.
22 a pko Avioliitto;
Rakkaus.
		b 1. Moos. 2:23–24;
Ef. 5:25, 28–33.
23 a Matt. 5:28;
3. Nefi 12:28; OL 63:16.
pko Himo.
24 a pko Aviorikos.
25 a pko Parannus.
		b Joh. 8:3–11.
pko Anteeksianto.

palvelet minua ja cpidät kaikki
käskyni.
30 Ja katso, sinä amuistat köy
hiä ja bpyhität omaisuudestasi
heidän celannokseen sen, mitä
sinulla on annettavana heille,
liitoin ja sopimuksin, joita ei voi
rikkoa.
31 Ja kaiken, minkä te aannatte
omaisuudestanne bköyhille, te
annatte minulle; ja se lasketta
koon minun kirkkoni cpiispan
ja hänen neuvonantajiensa,
kahden vanhimman tai ylipapin
eteen, jotka hän nimittää tai on
nimittänyt ja derottanut siihen
tarkoitukseen.
32 Ja tapahtuu, että sen jälkeen
kun se on laskettu minun kirk
koni piispan eteen ja kun hän on
saanut nämä todistukset minun
kirkkoni omaisuuden apyhit
tämisestä, niin ettei sitä voida
ottaa kirkolta, minun käsky
jeni mukaan, jokainen tehdään
b
tilivelvolliseksi minulle, oman
omaisuutensa eli sen ctalouden
hoitajaksi, mitä hän on saanut
pyhittämisen kautta, sen verran,
mikä riittää hänelle itselleen ja
d
perheelle.
33 Ja vielä, jos kirkon tai kenen
kään sen yksilön käsissä on tä
män ensimmäisen pyhittämisen
b

26 a 2. Piet. 2:20–22;
OL 82:7.
27 a pko Juoruileminen.
28 a pko Kirkosta
erottaminen.
29 a Joh. 14:15, 21.
		b pko Palveleminen.
		c pko Kuuliaisuus.
30 a Moosia 4:16–26;
Alma 1:27.
pko Köyhät.
		b pko Pyhittää,
pyhityksen laki.

		c pko Hyvinvoinnin
turvaaminen.
31 a Moosia 2:17.
pko Almu.
		b pko Köyhät.
		c pko Piispa.
		d pko Erottaminen
tehtävään.
32 a OL 51:4.
		b OL 72:3–11.
pko Vastuullisuus.
		c pko Taloudenhoitaja.
		d OL 51:3.
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jälkeen enemmän omaisuutta
kuin heidän elannokseen on
tarpeen ja joka jää ayli pyhitettä
väksi piispalle, sitä pidettäköön
niiden auttamiseksi aika ajoin,
joilla ei ole, jotta jokainen, jolle
se on tarpeen, voi saada kylliksi
ja saada puutteidensa mukaan.
34 Sen tähden ylijäämä pidettä
köön minun varastohuoneessani
köyhien ja tarvitsevien auttami
seksi, siten kuin kirkon korkea
neuvosto ja piispa ja hänen neu
vostonsa määräävät;
35 ja maiden ostamisen tar
koitukseen kirkon yleiseksi
hyödyksi ja jumalanpalvelus
huoneiden rakentamiseksi sekä
a
Uuden-Jerusalemin rakentami
seksi, josta ilmoitetaan tämän
jälkeen –
36 jotta minun liittokansani
voidaan koota yhteen sinä päi
vänä, jona minä atulen btemppe
liini. Ja tämän minä teen kansani
pelastukseksi.
37 Ja tapahtuu, että se, joka te
kee syntiä eikä tee parannusta,
on akarkotettava kirkosta, eikä
hän saa takaisin sitä, minkä hän
on bpyhittänyt minun kirkkoni
köyhille ja tarvitseville eli toisin
sanoen minulle –
38 sillä kaiken, mitä ateette
vähimmille näistä, te teette
minulle.
33 a OL 42:55; 51:13;
119:1–3.
35 a pko Siion;
Uusi-Jerusalem.
36 a OL 36:8.
		b Mal. 3:1.
37 a OL 41:5; 50:8–9.
pko Kirkosta
erottaminen.
		b pko Pyhittää,
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39 Sillä tapahtuu, että se, mitä
minä
puhuin
profeettojeni
suulla, toteutuu; sillä minä py
hitän niiden rikkauksista, jotka
omaksuvat minun evankeliu
mini pakanoiden keskuudessa,
kansani köyhille, jotka ovat
Israelin huonetta.
40 Ja vielä, älä ole aylpeä sydä
messäsi; olkoot kaikki bvaatteesi
yksinkertaisia ja olkoon niiden
kauneus sinun omien kättesi
työn kauneutta;
41 ja tehtäköön kaikki minun
edessäni puhtaasti.
42 Älä ole laiska, sillä se, joka on
a
laiska, ei saa syödä työmiehen
leipää eikä pitää tämän vaatteita.
43 Ja kaikkia teidän keskuu
dessanne, jotka ovat asairaita ja
joilla ei ole uskoa tulla terveiksi
mutta jotka uskovat, ravitta
koon mitä hellimmin yrteillä ja
kevyellä ruoalla, eikä vihollisen
käsin.
44 Ja
kutsuttakoon
seura
kunnan vanhimmat, kaksi tai
useampia, ja he rukoilkoot hei
dän puolestaan ja pankoot akä
tensä heidän päällensä minun
nimessäni; ja jos he kuolevat, he
b
kuolevat minulle, ja jos he elä
vät, he elävät minulle.
45 aEläkää keskenänne brak
kaudessa, niin että citkette kuo
levien menetystä ja etenkin niitä,

pyhityksen laki.
38 a Matt. 25:34–40.
pko Hyvinvoinnin
turvaaminen;
Rakkaus.
40 a Sananl. 16:5.
pko Ylpeys.
		b pko Vaatimattomuus.
42 a OL 68:30–32.
pko Laiskuus.

43 a pko Sairaus.
44 a pko Kätten
päällepaneminen;
Sairaan voitelu ja
siunaus.
		b Room. 14:8; Ilm. 14:13;
OL 63:49.
45 a 1. Joh. 4:16, 20–21.
		b pko Rakkaus.
		c Alma 28:11–12.
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joilla ei ole dtoivoa kirkkauden
ylösnousemuksesta.
46 Ja tapahtuu, että ne, jotka
kuolevat minun ominani, eivät
maista akuolemaa, sillä se on
heille bsuloinen;
47 ja ne, jotka eivät kuole minun
ominani, voi heitä, sillä heidän
kuolemansa on katkera.
48 Ja vielä, tapahtuu, että se,
jolla on auskoa minuun tullak
seen bterveeksi ja jota ei ole cmää
rätty kuolemaan, tulee terveeksi.
49 Se, jolla on uskoa nähdä, on
näkevä.
50 Se, jolla on uskoa kuulla, on
kuuleva.
51 Rampa, jolla on uskoa hy
pätä, on hyppäävä.
52 Ja niillä, joilla ei ole uskoa
näiden tekemiseen mutta jotka
uskovat minuun, on voima tulla
minun alapsikseni, ja sikäli kuin
he eivät riko minun lakejani,
sinun on bkestettävä heidän
vajavuuksiaan.
53 Pysy ataloudenhoitopaikal
lasi.
54 Älä ota veljesi vaatetta;
maksa siitä, mitä saat veljeltäsi.
55 Ja jos asaat enemmän kuin
sen, mitä tarvitset elannoksesi,
anna se minun bvarastohuonee
seeni, jotta kaikki tehtäisiin sen
mukaan, mitä minä olen sanonut.
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56 Pyydä, niin minun akirjoi
tukseni annetaan, kuten minä
olen säätänyt, ja ne on bsäilytet
tävä turvassa;
57 ja on välttämätöntä, että
vaikenet niistä etkä opeta niitä,
ennen kuin olette saaneet ne
kokonaisuudessaan.
58 Ja minä annan teille käskyn,
että sitten teidän täytyy opettaa
niitä kaikille ihmisille, sillä niitä
täytyy opettaa akaikille kansa
kunnille, suvuille, kielille ja
kansoille.
59 Pidä niitä asioita, jotka olet
saanut ja jotka on annettu sinulle
minun kirjoituksissani laiksi,
minun lakinani minun kirkkoni
hallitsemiseksi;
60 ja se, joka atekee näiden
asioiden mukaan, pelastuu, ja se,
joka ei niitä tee, btuomitaan, jos
hän jatkaa niin.
61 Jos pyydät, sinä saat ailmoi
tusta ilmoituksen päälle, btietoa
tiedon päälle, jotta voit tuntea
c
salaisuuksia ja drauhaa tuovia
asioita – sen, mikä tuo eiloa,
sen, mikä tuo iankaikkisen
elämän.
62 Pyydä, niin sinulle ilmoite
taan minun hyväksi näkemänäni
aikana, minne aUusi-Jerusalem
tulee rakentaa.
63 Ja katso, tapahtuu, että

45 d 1. Kor. 15:19–22.
		b Room. 15:1.
pko Toivo.
pko Ystävyys.
46 a pko Kuolema, fyysinen. 53 a pko Taloudenhoitaja.
		b Ilm. 14:13.
55 a OL 82:17–19; 119:1–3.
48 a OL 46:19.
		b OL 42:34; 51:13.
pko Usko.
56 a OL 45:60–61.
		b pko Parantaminen.
		b pko Pyhät kirjoitukset:
		c Saarn. 3:1–2;
Pyhien kirjoitusten
Ap. t. 17:26; Hepr. 9:27;
arvo.
OL 122:9.
58 a OL 1:2.
52 a pko Jumalan pojat ja
60 a OL 41:5.
tyttäret.
pko Kuuliaisuus.

		b Moos. 5:15.
pko Tuomio.
61 a pko Ilmoitus.
		b Abr. 1:2.
pko Tieto;
Todistaminen.
		c OL 63:23.
pko Jumalan
salaisuudet.
		d OL 39:6.
		e pko Ilo.
62 a OL 57:1–5.
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minun palvelijani lähetetään
maailmaan itään ja länteen, poh
joiseen ja etelään.
64 Mutta jo nyt se, joka menee
itään, opettakoon niitä, jotka
kääntyvät, pakenemaan alänteen,
ja tämä sen tähden, mitä on tu
lossa maan päälle, ja bsalaliitto
jen tähden.
65 Katso, noudata kaikkia
näitä asioita, niin suuri on sinun
palkkasi, sillä sinä saat tuntea
valtakunnan salaisuudet, mutta
maailma ei saa niitä tuntea.
66 Noudattakaa lakeja, jotka
olette saaneet, ja olkaa uskolli
sia.
67 Ja tämän jälkeen te saatte kir
kon aliitot, ne, jotka riittävät teidän
vahvistamiseksenne sekä täällä
että Uudessa-Jerusalemissa.
68 Sen tähden, se, jolta puuttuu
a
viisautta, hän pyytäköön mi
nulta, niin minä annan hänelle
auliisti ja soimaamatta häntä.
69 Ylentäkää sydämenne ja rie
muitkaa, sillä teille on annettu
a
valtakunta eli toisin sanoen
kirkon bavaimet. Aivan niin.
Aamen.
70 aPapeilla ja bopettajilla tulee
olla ctaloudenhoitotoimensa sa
moin kuin jäsenillä.
71 Ja niiden vanhinten ja yli
pappien, jotka on nimitetty
auttamaan piispaa neuvon
antajina kaikessa, tulee saada
64 a
		b
67 a
68 a

OL 45:64.
pko Salaliitto.
OL 82:11–15.
Jaak. 1:5.
pko Viisaus.
69 a pko Jumalan
valtakunta eli taivaan
valtakunta.
		b Matt. 16:19;

70 a
		b
		c
71 a

perheelleen elanto siitä omai
suudesta, joka on apyhitetty piis
palle köyhien hyväksi ja muihin
tarkoituksiin, kuten edellä on
mainittu;
72 tai heidän tulee saada oi
keutettu korvaus kaikista palve
luksistaan, joko taloudenhoito-
omaisuutena tai muulla tavalla,
niin kuin neuvonantajat ja
piispa parhaaksi harkitsevat tai
päättävät.
73 Ja myös piispan tulee saada
elantonsa tai oikeutettu kor
vaus kaikista palveluksistaan
kirkossa.
74 Katso, totisesti minä sanon
teille, että keitään henkilöitä
keskuudessanne, jotka ovat hy
länneet kumppaninsa ahaureu
den tähden, eli toisin sanoen, jos
he todistavat teidän edessänne
kaikessa sydämen nöyryy
dessä, että näin on tapahtunut,
teidän ei tule karkottaa heitä
keskuudestanne;
75 mutta jos havaitsette, että
jotkut henkilöt ovat jättäneet
a
aviorikoksen
kumppaninsa
tähden ja he itse ovat rikkojia
ja heidän kumppaninsa elävät,
heidät on bkarkotettava teidän
keskuudestanne.
76 Ja vielä minä sanon teille,
että teidän tulee olla atarkkaa
vaisia ja huolellisia kaikessa
tutkinnassa, niin että ette ota

OL 65:2.
pko Pappeuden
avaimet.
pko Pappi, Aaronin
pappeus.
pko Opettaja, Aaronin
pappeus.
pko Taloudenhoitaja.
pko Pyhittää,

pyhityksen laki.
74 a pko Haureus;
Sukupuolinen
moraalittomuus.
75 a pko Aviorikos.
		b pko Kirkosta
erottaminen.
76 a pko Vartija.

Oppi ja liitot 42:77–93
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keitään sellaisia keskuuteenne,
jos he ovat naimisissa;
77 ja elleivät he ole naimisissa,
heidän on tehtävä parannus kai
kista synneistään, tai te ette saa
ottaa heitä.
78 Ja vielä, jokaisen henkilön,
joka kuuluu tähän Kristuksen
kirkkoon, tulee pitää tarkoin
kaikki kirkon käskyt ja liitot.
79 Ja tapahtuu, että jos jotkut
henkilöt teidän keskuudessanne
a
tappavat, heidät tulee luovuttaa
ja heitä tulee kohdella maan la
kien mukaan; sillä muistakaa,
ettei hänellä ole anteeksiantoa;
ja se osoitettakoon maan lakien
mukaan.
80 Ja jos joku mies tai nainen
tekee aviorikoksen, hänet tutkit
takoon kahden tai useamman
kirkon vanhimman edessä, ja
kahden kirkon todistajan, eikä
vihollisten, on vahvistettava
jokainen sana häntä vastaan;
mutta jos todistajia on enemmän
kuin kaksi, se on parempi.
81 Mutta hänet tuomitaan kah
den todistajan sanalla; ja vanhin
ten tulee viedä asia seurakunnan
eteen, ja seurakunnan tulee ko
hottaa kätensä häntä vastaan,
jotta häntä kohdeltaisiin Jumalan
lain mukaan.
82 Ja jos on mahdollista, on
välttämätöntä, että myös piispa
on saapuvilla.
83 Ja menetelkää näin kaikissa
tapauksissa, jotka tulevat teidän
eteenne.
84 Ja jos mies tai nainen ryöstää,
79 a pko Murha.
85 a pko Varastaminen.
86 a pko Rehellisyys;

hänet luovutettakoon maan tuo
miovallan käyttäjille.
85 Ja jos hän avarastaa, hänet
luovutettakoon maan tuomio
vallan käyttäjille.
86 Ja jos hän avalehtelee, hänet
luovutettakoon maan tuomio
vallan käyttäjille.
87 Ja jos hän tekee mitään ju
malatonta, hänet luovutettakoon
tuomiovallan, nimittäin Jumalan
tuomiovallan, käyttäjille.
88 Ja jos sinun aveljesi tai sisa
resi brikkoo sinua vastaan, ota
asia puheeksi hänen kanssansa
kahden kesken; ja jos hän ctun
nustaa, tee sovinto.
89 Mutta ellei hän tunnusta,
luovuta hänet kirkolle, ei jäse
nille, vaan vanhimmille. Ja se
tehtäköön kokouksessa, eikä
maailman edessä.
90 Ja jos sinun veljesi tai sisaresi
rikkoo monia vastaan, häntä
a
ojennettakoon monien edessä.
91 Ja jos joku rikkoo julkisesti,
häntä nuhdeltakoon julkisesti,
jotta hän häpeäisi. Ja ellei
hän tunnusta, hänet luovutet
takoon Jumalan tuomiovallan
käyttäjille.
92 Jos joku rikkoo salassa,
häntä nuhdeltakoon salassa, jotta
hänellä olisi mahdollisuus tun
nustaa salassa sille, jota vastaan
hän on rikkonut, ja Jumalalle, jot
tei seurakunta puhuisi hänestä
moittien.
93 Ja menetelkää näin kaikissa
asioissa.

Valehteleminen.
88 a pko Sisar;
Veli.

		b Matt. 18:15–17.
		c pko Tunnustaminen.
90 a pko Kuritus.
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LUKU 43
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlan
dissa Ohiossa helmikuussa 1831. Ihmiset, jotka väittivät valheelli
sesti saavansa ilmoituksia, aiheuttivat tänä aikana hämmennystä
joidenkuiden kirkon jäsenten keskuudessa. Profeetta kysyi Herralta
ja sai tämän kirkon vanhimmille osoitetun sanoman. Alkuosassa
käsitellään kirkon hallinnon asioita; loppuosa sisältää varoituksen,
joka vanhinten tulee antaa maan kansakunnille.
1–7 Ilmoitukset ja käskyt tulevat
ainoastaan sen kautta, joka on
nimitetty. 8–14 Pyhät pyhite
tään, kun he toimivat kaikessa
pyhyydessä Herran edessä. 15–22
Vanhimmat lähetetään maailmaan
huutamaan parannusta ja valmis
tamaan ihmisiä Herran suurta
päivää varten. 23–28 Herra kut
suu ihmisiä omalla äänellään ja
luonnonvoimilla. 29–35 Tuhat
vuotinen valtakunta tulee, ja
S aatana pannaan kahleisiin.
Oi, kuulkaa, te minun kirkkoni
vanhimmat, ja kallistakaa kor
vanne sanoille, jotka minä pu
hun teille.
2 Sillä katso, totisesti, totisesti
minä sanon teille, että te olette
saaneet käskyn alaiksi minun
kirkolleni hänen kauttaan, jonka
minä olen nimittänyt teille otta
maan vastaan bkäskyjä ja ilmoi
tuksia minun kädestäni.
3 Ja tämä tietäkää varmasti,
että teille ei ole nimitetty ketään
muuta vastaanottamaan käskyjä
ja ilmoituksia, ennen kuin hänet
otetaan, jos hän apysyy minussa.
43 2 a OL 42.

		b pko Ilmoitus;
Jumalan käskyt.
3 a Joh. 15:4.
4 a OL 28:2–3.

4 Mutta totisesti, totisesti minä
sanon teille, aettei ketään muuta
nimitetä tämän lahjan saajaksi
muuten kuin hänen kauttaan,
sillä jos se otetaan häneltä, hä
nellä ei ole muuta valtaa kuin
nimittää toinen sijaansa.
5 Ja tämä olkoon lakina teille,
että te ette saa ottaa vastaan
opetuksia keneltäkään, joka tu
lee teidän eteenne, ilmoituksina
ettekä käskyinä;
6 ja tämän minä annan teille,
jottei teitä aeksytettäisi, jotta tie
täisitte, että ne eivät ole minusta.
7 Sillä totisesti minä sanon
teille, että se, joka on minun
a
asettamani, tulee sisään bpor
tista, ja hänet asetetaan, kuten
minä olen sanonut teille aikai
semmin, opettamaan niitä ilmoi
tuksia, jotka te olette saaneet ja
saatte hänen kauttaan, jonka
minä olen nimittänyt.
8 Ja nyt, katso, minä annan
teille käskyn, että kun te olette
kokoontuneet yhteen, teidän tu
lee aopettaa ja rakentaa toisianne,
jotta tietäisitte, kuinka toimia ja
johtaa minun kirkkoani, kuinka

6 a OL 46:7.
pko Pettäminen.
7 a pko Asettaminen.
		b Matt. 7:13–14;
2. Nefi 9:41;

31:9, 17–18;
3. Nefi 14:13–14;
OL 22.
8 a OL 88:77.
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noudattaa minun antamieni lain
ja käskyjen kohtia.
9 Ja siten te saatte opetusta
minun kirkkoni laissa ja tulette
a
pyhitetyiksi siitä, mitä olette
saaneet, ja teidän tulee sitoutua
toimimaan kaikessa pyhyydessä
minun edessäni –
10 niin että sikäli kuin teette
niin, atuotatte kunniaa sille val
takunnalle, jonka olette saaneet.
Sikäli kuin ette tee niin, sekin,
mitä olette saaneet, botetaan pois.
11 Puhdistakaa pois apahuus,
jota keskuudessanne on; pyhit
täytykää minun edessäni;
12 ja jos te haluatte valtakunnan
kirkkauksia, nimittäkää palveli
jani Joseph Smith nuorempi ja
a
tukekaa häntä minun edessäni
uskon rukouksin.
13 Ja vielä minä sanon teille,
että jos te haluatte valtakunnan
a
salaisuuksia, antakaa hänelle
ruokaa ja vaatteita ja mitä hän
tarvitseekin täyttääkseen työn,
jonka minä olen käskenyt hänen
tehdä;
14 ja ellette te tee sitä, hän jää
niiden luokse, jotka ovat ottaneet
hänet vastaan, jotta minä voin
pitää itselläni apuhtaan kansan
edessäni.
15 Vielä minä sanon: Kuulkaa,
te minun kirkkoni vanhimmat,
9a
10 a
		b
11 a
12 a
13 a
14 a
15 a
		b

pko Pyhitys.
Alma 12:10.
Mark. 4:25.
pko Synti.
pko Tuen antaminen
kirkon johtajille.
pko Jumalan
salaisuudet.
pko Puhtaus.
pko Lähetystyö.
pko Opettaminen:

16 a
		b
		c
17 a
		b

jotka minä olen nimittänyt:
Teitä ei ole lähetetty maailmaan
opetettaviksi vaan aopettamaan
ihmislapsille asioita, jotka minä
olen pannut teidän käsiinne
b
Henkeni voimalla;
16 ja teidän on saatava aope
tusta korkeudesta. bPyhittäyty
kää, niin teille cannetaan voima
voidaksenne antaa, niin kuin
minä olen puhunut.
17 Kuulkaa, sillä katso, Herran
a
suuri bpäivä on käsillä.
18 Sillä päivä tulee, jolloin Herra
antaa aäänensä kuulua taivaasta;
taivaat bjärkkyvät ja maa cvapisee
ja Jumalan dpasuuna soi pitkään
ja kuuluvasti ja sanoo nukkuville
kansakunnille: Te pyhät, enous
kaa ylös elämään; te synninteki
jät, fjääkää gnukkumaan, kunnes
minä kutsun jälleen.
19 Vyöttäkää sen tähden ku
peenne, ettei teitä tavattaisi ju
malattomien keskuudesta.
20 Korottakaa äänenne älkääkä
arkailko. Kutsukaa kansakuntia
parannukseen, sekä vanhoja että
nuoria, sekä orjia että vapaita,
sanoen: Valmistautukaa Herran
suurta päivää varten;
21 sillä jos minä, joka olen ih
minen, korotan ääneni ja kutsun
teitä parannukseen ja te vihaatte
minua, mitä te sanotte, kun tulee

Hengen avulla
opettaminen.
pko Innoitus.
pko Pyhitys.
Luuk. 24:49;
OL 38:32; 95:8–9;
110:8–10.
Mal. 3:23;
OL 2:1; 34:6–9.
OL 29:8.
pko Jeesuksen

18 a
		b
		c
		d
		e
		f
		g

Kristuksen toinen
tuleminen.
Joel 2:11;
OL 133:50.
Joel 2:10; 4:16;
OL 45:48.
OL 88:87.
OL 29:13; 45:45.
pko Ylösnousemus.
OL 76:85; 88:100–101.
Morm. 9:13–14.
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päivä, jolloin ukkoset antavat
äänensä kuulua maan ääristä
puhuen kaikkien elävien kor
ville, sanoen: Tehkää parannus
ja valmistautukaa Herran suurta
päivää varten?
22 Niin, ja vielä, kun salamat
kiitävät idästä länteen ja antavat
äänensä kuulua kaikille eläville
ja panevat kaikkien kuulevien
korvat soimaan sanoen nämä
sanat: Tehkää parannus, sillä
Herran suuri päivä on tullut?
23 Ja vielä, Herra antaa äänensä
kuulua taivaasta sanoen: Kuun
nelkaa, oi te maan kansakunnat,
ja kuulkaa sen Jumalan sanat,
joka on tehnyt teidät.
24 Oi, te maan kansakunnat,
miten monesti olenkaan tah
tonut koota teidät yhteen, niin
kuin akanaemo kokoaa poikaset
siipiensä suojaan, mutta te bette
tahtoneet!
25 Miten monesti olenkaan
a
kutsunut teitä bpalvelijoideni
suulla ja enkelien cpalveluksella
ja omalla äänelläni ja ukkosten
äänellä ja salamoiden äänellä
ja myrskyjen äänellä ja maan
järistysten äänellä ja suurien
raemyrskyjen ja dnälänhätien
ja kaikenlaisten ruttotautien
äänellä ja kovalla pasuunan
a

21 a 2. Nefi 27:2;
OL 88:90.
24 a Matt. 23:37;
3. Nefi 10:4–6.
		b pko Kapinointi.
25 a Hel. 12:2–4.
		b Matt. 23:34.
pko Profeetta.
		c OL 7:6; 130:4–5.
		d Jer. 24:10;
Aam. 4:6;
OL 87:6;
JS–M 1:29.
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äänellä ja tuomion äänellä ja
armon äänellä kaiken päivää
sekä kirkkauden ja kunnian ja
iankaikkisen elämän rikkauk
sien äänellä ja olisin pelastanut
teidät fikuisella pelastuksella,
mutta te ette tahtoneet!
26 Katso, päivä on tullut, jolloin
minun suuttumukseni vihan
malja on täysi.
27 Katso, totisesti minä sanon
teille, että nämä ovat Herran,
teidän Jumalanne, sanoja.
28 Tehkää sen tähden työtä,
a
tehkää työtä minun viinitar
hassani viimeisen kerran – vii
meisen kerran kutsukaa maan
asukkaita.
29 Sillä hyväksi näkemänäni
aikana minä atulen maan päälle
tuomitsemaan, ja minun kansani
lunastetaan, ja se hallitsee minun
kanssani maan päällä.
30 Sillä suuri atuhatvuotinen
valtakunta, josta minä olen
puhunut palvelijoideni suulla,
tulee.
31 Sillä aSaatana pannaan bkah
leisiin, ja kun hänet päästetään
jälleen irti, hän hallitsee vain
c
vähän aikaa, ja sitten tulee maa
ilman dloppu.
32 Ja se, joka elää avanhurs
kaasti, bmuutetaan silmänrä
e

		e pko Armeliaisuus.
		f pko Iankaikkinen
elämä;
Kuolemattomuus;
Pelastus.
28 a MK Jaak. 5:71;
OL 33:3.
pko Herran viinitarha.
29 a pko Jeesuksen
Kristuksen toinen
tuleminen.
30 a pko Tuhatvuotinen
valtakunta.

31 a 1. Nefi 22:26.
pko Perkele.
		b OL 45:55; 84:100;
88:110.
		c Ilm. 20:3;
MK Jaak. 5:77;
OL 29:22.
		d pko Maailma:
Maailman loppu.
32 a pko Vanhurskaus.
		b 1. Kor. 15:51–52;
OL 63:51; 101:31.
pko Ylösnousemus.
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päyksessä, ja maa katoaa ikään
kuin tulessa.
33 Ja jumalattomat joutuvat
sammumattomaan atuleen, eikä
heidän loppuaan tiedä kukaan
ihminen maan päällä eikä saa
koskaan tietääkään, ennen kuin
he tulevat minun eteeni btuomit
taviksi.

34 Kuulkaa näitä sanoja. Katso,
minä olen Jeesus Kristus, maail
man aVapahtaja. bVaalikaa näitä
asioita sydämessänne ja antakaa
iankaikkisuuden cvakavien to
tuuksien dviipyä emielessänne.
35 Olkaa avakaita. Pitäkää
kaikki minun käskyni. Aivan
niin. Aamen.

LUKU 44
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille ja Sidney Rigdo
nille Kirtlandissa Ohiossa helmikuun lopulla 1831. Tässä esitetyn
vaatimuksen mukaisesti kirkko määräsi konferenssin pidettäväksi
tulevan kesäkuun alussa.
1–3 Vanhinten tulee kokoontua
konferenssiin. 4–6 Heidän tulee
järjestäytyä maan lakien mukaan
ja huolehtia köyhistä.
Katso, näin sanoo Herra teille,
minun palvelijoilleni: Minusta
on tarpeen, että kirkkoni van
himmat kutsutaan yhteen idästä
ja lännestä ja pohjoisesta ja ete
lästä, kirjeitse tai jollakin muulla
tavalla.
2 Ja tapahtuu, että sikäli kuin
he ovat uskollisia ja osoittavat
uskoa minuun, minä vuoda
tan aHenkeni heidän päällensä
päivänä, jona he kokoontuvat
yhteen.
3 Ja tapahtuu, että he menevät
maailmaan ympäröiville seu
33 a Matt. 3:12.
		b pko Jeesus Kristus:
Tuomari.
34 a pko Vapahtaja.
		b JS–M 1:37.
		c OL 84:61; 100:7–8.
		d pko Pohtiminen.

duille asaarnaamaan parannusta
kansalle.
4 Ja monet akääntyvät, niin että
te saatte voimaa järjestäytyä ih
misen blakien mukaan;
5 jottei teidän avihollisillanne
ole valtaa teihin, jotta te varjel
lutte kaikessa, jotta te kykenette
pitämään minun lakini, jotta
jokainen kahle, jolla vihollinen
yrittää tuhota minun kansani,
voidaan katkaista.
6 Katso, minä sanon teille,
että teidän täytyy akäydä kat
somassa köyhiä ja tarvitsevia ja
antaa heille apua, niin että heistä
huolehditaan, kunnes kaikki
voidaan tehdä minun lakini
mukaan, jonka te olette saaneet.
Aamen.

		e pko Mieli.
35 a Room. 12:3;
OL 18:21.
44 2 a Ap. t. 2:17.
3 a pko Saarnaaminen.
4 a pko Kääntyminen,
kääntymys.

		b OL 98:5–7.
5 a 2. Nefi 4:33.
6 a Jaak. 1:27.
pko Hyvinvoinnin
turvaaminen;
Myötätunto.
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LUKU 45
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta kirkolle Kirt
landissa Ohiossa 7. maaliskuuta 1831. Joseph Smithin historiassa
tämän muistiin merkityn ilmoituksen esipuheessa sanotaan, että
”tänä kirkon aikana – – julkaistiin – – ja levitettiin monia valheellisia
kirjoituksia – – ja mielettömiä tarinoita – – ihmisten estämiseksi
tutkimasta työtä tai omaksumasta uskoa – –. Mutta pyhien iloksi
– – sain seuraavaa.”
1–5 Kristus on meidän puolusta
jamme Isän luona. 6–10 Evanke
liumi on sanansaattaja tien val
mistamiseksi Herran edellä. 11–15
Herra otti Henokin ja tämän veljet
huomaansa. 16–23 Kristus ilmoitti
tulemisensa merkkejä sellaisina
kuin ne annettiin Öljymäellä.
24–38 Evankeliumi palautetaan,
pakanoiden ajat täyttyvät ja
autioittava sairaus peittää maan.
39–47 Toiseen tulemiseen liittyy
merkkejä, ihmeitä ja ylösnousemus.
48–53 Kristus on seisova Öljy
mäellä, ja juutalaiset näkevät haa
vat hänen käsissään ja jaloissaan.
54–59 Herra hallitsee tuhatvuo
tisen valtakunnan aikana. 60–62
Profeettaa kehotetaan aloittamaan
Uuden testamentin kääntäminen,
jonka myötä ilmaistaan tärkeää
tietoa. 63–75 Pyhiä käsketään ko
koontumaan ja rakentamaan Uusi-
Jerusalem, johon ihmiset kaikista
kansakunnista tulevat.
Kuule, oi sinä minun akirkkoni
kansa, jolle bvaltakunta on an
nettu; kuule ja kallista korvasi
45 1 a pko Jeesuksen

Kristuksen kirkko.
		b OL 50:35.
		c Jer. 14:22; 3. Nefi 9:15;
OL 14:9.
pko Luominen.

hänelle, joka on laskenut maan
perustukset ja joka on ctehnyt
taivaat ja kaiken, mitä niissä on,
ja jonka kautta on tehty kaikki,
mikä elää ja liikkuu ja on.
2 Ja vielä minä sanon: Kuulkaa
minun ääntäni, jottei akuolema
yllätä teitä; bhetkellä, jota ette
aavista, kesä on ohi ja csadon
korjuu päättynyt, mutta teidän
sielunne ovat pelastamatta.
3 Kuunnelkaa häntä, joka on
a
puolustaja Isän luona ja joka ajaa
teidän asiaanne hänen edessään
4 sanoen: Isä, katso hänen
a
kärsimyksiään ja kuolemaansa,
joka ei bsyntiä tehnyt ja johon
sinä olit mieltynyt; katso Poikasi
verta, joka vuodatettiin, hänen
vertansa, jonka sinä annoit, jotta
sinä itse saisit ckunnian;
5 sen tähden, Isä, säästä nämä
veljeni, jotka auskovat minun
nimeeni, jotta he voisivat tulla
minun luokseni ja saada bikuisen
elämän.
6 Kuulkaa, oi sinä minun kirk
koni kansa ja te vanhimmat,
kuunnelkaa yhdessä, ja kuulkaa

2 a Alma 34:33–35.
		b Matt. 24:44.
		c Jer. 8:20; OL 56:16.
pko Sadonkorjuu.
3 a OL 62:1.
pko Puolustaja.

4 a OL 19:18–19.
pko Sovitus.
		b Hepr. 4:15.
		c Joh. 12:28.
5 a OL 20:25; 35:2; 38:4.
		b Joh. 3:16.
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minun ääntäni niin kauan kuin
a
tämä päivä kestää, älkääkä paa
duttako sydäntänne;
7 sillä totisesti minä sanon
teille, että minä olen aAlfa ja
Oomega, alku ja loppu, maail
man valo ja elämä – bvalo, joka
loistaa pimeydessä, eikä pimeys
sitä käsitä.
8 Minä tulin omieni luokse,
eivätkä minun omani ottaneet
minua vastaan; mutta kaikille,
jotka ottivat minut vastaan, minä
annoin avoiman tehdä monia bih
meitä ja tulla Jumalan clapsiksi;
ja vielä niille, jotka duskoivat
minun nimeeni, minä annoin
voiman saada eiankaikkisen
elämän.
9 Ja aivan niin minä olen lä
hettänyt aikuisen bliittoni maa
ilmaan valoksi maailmalle ja
c
 viiriksi kansalleni ja dpakanoille,
jotta he pyrkisivät sen luokse, ja
e
sanansaattajaksi minun kasvo
jeni edellä tien valmistamiseksi
minun edelläni.
10 Tulkaa sen tähden sen
luokse; ja sen kanssa, joka tulee,
minä selvitän asiat kuten ihmis
ten kanssa muinaisina aikoina,
ja minä näytän teille avahvat
perusteluni.
11 Kuulkaa sen tähden yhdessä
ja antakaa minun tosiaankin
6 a Hepr. 3:13;
OL 64:23–25.
7 a Ilm. 1:8; 21:6; OL 19:1.
		b Joh. 1:5.
8 a Matt. 10:1.
pko Voima.
		b pko Ihme.
		c pko Jumalan pojat ja
tyttäret.
		d pko Usko.
		e OL 14:7.
9 a pko Uusi ja ikuinen

näyttää teille viisauteni – hänen
viisautensa, jonka te sanotte ole
van aHenokin ja hänen veljiensä
Jumala,
12 jotka avietiin pois maan
päältä ja otettiin minun huo
maani – bkaupunki, joka on
varattuna vanhurskauden ajan
tulemiseen asti – aikaan, jota
kaikki pyhät miehet ovat tavoi
telleet, mutta he eivät saavut
taneet sitä jumalattomuuden ja
iljetyksien tähden;
13 ja he tunnustivat olevansa
a
vieraita ja muukalaisia maan
päällä;
14 mutta saivat alupauksen, että
he saavuttaisivat sen ja näkisivät
sen lihassaan.
15 Ja nyt, kuulkaa, niin minä
selvitän asiat teidän kanssanne,
ja minä puhun teille ja profe
toin kuten ihmisille muinaisina
aikoina.
16 Ja minä näytän sen sel
keästi, kuten minä anäytin sen
opetuslapsilleni, kun minä sei
soin heidän edessään lihassa ja
puhuin heille sanoen: Koska te
olette kysyneet minulta minun
tulemiseni bmerkeistä aikana,
jolloin minä tulen kirkkaudes
sani taivaan pilvissä täyttämään
lupaukset, jotka minä olen anta
nut teidän isillenne,

liitto.
		b Jer. 31:31–34;
Morm. 5:20.
		c 2. Nefi 29:2.
		d Jes. 42:6;
2. Nefi 10:9–18.
		e Mal. 3:1.
10 a Jes. 41:21; OL 50:10–12.
11 a Moos. 7:69.
12 a jsr 1. Moos. 14:30–34
(Liiteosa);
OL 38:4; Moos. 7:21.

		b Moos. 7:62–64.
pko Siion.
13 a Hepr. 11:13;
1. Piet. 2:11.
14 a Hepr. 11:8–13;
Moos. 7:63.
16 a Matt. 24;
Luuk. 21:7–36;
JS–M 1.
		b pko Jeesuksen
Kristuksen toinen
tuleminen.
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17 sillä koska te olette pi
täneet ahenkenne pitkällistä
b
poissaoloa ruumiistanne van
keutena, minä näytän teille,
kuinka lunastuksen päivä tulee,
sekä chajallaan olevan Israelin
d
palauttamisen.
18 Ja nyt te näette tämän temp
pelin, joka on Jerusalemissa ja
jota te kutsutte Jumalan huo
neeksi, ja teidän vihollisenne
sanovat, ettei tämä rakennus
koskaan sorru.
19 Mutta totisesti minä sanon
teille, että hävitys tulee tämän
sukupolven osaksi kuin varas
yöllä, ja tämä kansa hävitetään
ja hajotetaan kaikkien kansa
kuntien sekaan.
20 Ja tämä temppeli, jonka te
nyt näette, revitään maahan, niin
ettei jää kiveä kiven päälle.
21 Ja tapahtuu, ettei tämä juu
talaisten sukupolvi katoa, ennen
kuin kaikki sitä kohtaavat hävi
tykset, joista minä olen kertonut
teille, tapahtuvat.
22 Te sanotte tietävänne, että
a
maailman loppu tulee; te sa
notte myös tietävänne, että tai
vaat ja maa katoavat;
23 ja tässä te sanotte oikein,
sillä niin tapahtuu, mutta nämä,
joista minä olen kertonut teille,
eivät katoa ennen kuin kaikki
täyttyy.
17 a pko Henki.
		b OL 138:50.
		c 1. Nefi 10:12–14.
pko Israel: Israelin
hajottaminen.
		d pko Israel: Israelin
kokoaminen.
22 a pko Maailma:
Maailman loppu.
24 a 2. Nefi 25:15.
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24 Ja tämän minä olen sanonut
teille Jerusalemista; ja kun se
päivä tulee, jäännös ahajotetaan
kaikkien kansakuntien sekaan;
25 mutta se akootaan jälleen;
mutta se jää, kunnes bpakanoi
den ajat täyttyvät.
26 Ja asinä aikana kuullaan
b
sodista ja sotahuhuja, ja koko

maa on levottomuuden vallassa,
ja ihmisten sydämet cpettävät
heidät, ja he sanovat, että Kristus
d
viivyttää tulemistansa maail
man loppuun asti.
27 Ja ihmisten rakkaus kylme
nee, ja pahuus lisääntyy.
28 Ja kun apakanoiden aika on
tullut, bvalo puhkeaa näkyviin
niiden keskuudessa, jotka istu
vat pimeydessä, ja se on minun
evankeliumini täyteys;
29 mutta he eivät aota sitä vas
taan, sillä he eivät näe valoa, ja
he kääntävät bsydämensä pois
minusta cihmiskäskyjen tähden.
30 Ja tuon sukupolven aikana
pakanoiden ajat täyttyvät.
31 Ja siinä sukupolvessa on
ihmisiä, jotka eivät kuole, ennen
kuin he näkevät ylitsevuotavan
a
vitsauksen, sillä autioittava sai
raus peittää maan.
32 Mutta minun opetuslapseni aseisovat pyhissä paikoissa
eivätkä horju, mutta jumalat
tomien keskuudessa ihmiset

25 a Neh. 1:9;
Jes. 11:12–14;
1. Nefi 22:10–12;
2. Nefi 21:12–14.
		b Luuk. 21:24.
26 a pko Myöhemmät ajat.
		b OL 87;
JS–M 1:23.
		c Luuk. 21:26.
		d 2. Piet. 3:3–10.

28 a 1. Nefi 15:13.
		b pko Evankeliumin
palautus;
Valo, Kristuksen.
29 a Joh. 1:5.
		b Matt. 15:8–9.
		c OL 3:6–8; 46:7;
JS–H 1:19.
31 a OL 5:19–20; 97:22–25.
32 a OL 101:21–22, 64.
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korottavat äänensä ja bkiroavat
Jumalaa ja kuolevat.
33 Ja monin paikoin on myös
a
maanjäristyksiä ja paljon hävi
tyksiä; kuitenkin ihmiset paadut
tavat sydämensä minua vastaan,
ja he tarttuvat bmiekkaan toinen
toistaan vastaan, ja he tappavat
toisiaan.
34 Ja nyt, kun minä, Herra, olin
puhunut nämä sanat opetuslap
silleni, he huolestuivat.
35 Ja minä sanoin heille: Äl
kää olko ahuolissanne, sillä kun
kaikki tämä tapahtuu, te tiedätte,
että teille annetut lupaukset
täyttyvät.
36 Ja kun valo alkaa puhjeta
esiin, se on heille kuin vertaus,
jonka minä esitän teille:
37 Te katsotte ja näette aviiku
napuita ja näette ne silmillänne,
ja te sanotte, kun ne alkavat
tulla lehteen ja niiden lehdet
ovat vielä hentoja, että kesä on
nyt käsillä;
38 aivan samoin on sinä päi
vänä, jolloin he näkevät kaikki
nämä asiat; silloin he tietävät,
että hetki on lähellä.
39 Ja tapahtuu, että se, joka apel
kää minua, bodottaa Herran suu
ren cpäivän tuloa, niin, dIhmisen
Pojan tulemisen emerkkejä.
40 Ja he näkevät merkkejä ja
Ilm. 16:11, 21.
OL 43:18; 88:87–90.
OL 63:33.
Matt. 24:6.
Mark. 13:28;
Luuk. 21:29–31.
39 a OL 10:55–56.
pko Kuuliaisuus;
Pelko: Jumalan pelko.
		b 2. Piet. 3:10–13;
OL 35:15–16;
Moos. 7:62.
32 b
33 a
		b
35 a
37 a

ihmeitä, sillä niitä näkyy yl
häällä taivaalla ja alhaalla maan
päällä.
41 Ja he näkevät verta ja atulta
ja savupilviä.
42 Ja ennen kuin Herran päivä
tulee, aaurinko pimenee ja kuu
värjäytyy vereen ja tähdet pu
toavat taivaalta.
43 Ja jäännös kootaan tähän
paikkaan;
44 ja silloin he odottavat mi
nua, ja katso, minä tulen, ja he
näkevät minut taivaan pilvissä
puettuna voimaan ja asuureen
kirkkauteen kaikkien pyhien en
kelien kanssa; ja se, joka ei bodota
minua, erotetaan pois.
45 Mutta ennen kuin Herran
käsivarsi iskee, enkeli puhaltaa
a
pasuunaansa ja poisnukkuneet
pyhät btulevat esiin minua vas
taan cpilven sisässä.
46 Ja nyt, jos te olette nukku
neet arauhassa, te olette siunat
tuja; sillä kuten te nyt katsotte
minua ja tiedätte, että minä olen,
aivan samoin te btulette minun
luokseni ja teidän sielunne
saavat celää ja teidän lunastuk
senne tehdään täydelliseksi; ja
pyhät tulevat esiin maan neljältä
ilmansuunnalta.
47 Silloin Herran akäsivarsi
iskee kansakuntia.

		c pko Jeesuksen
Kristuksen toinen
tuleminen.
		d pko Ihmisen Poika.
		e pko Aikojen merkit.
41 a OL 29:21; 97:25–26.
42 a Joel 2:10; Ilm. 6:12;
OL 88:87; 133:49.
44 a pko Jeesus Kristus:
Jeesuksen Kristuksen
kirkkaus.
		b Matt. 24:43–51;

Mark. 13:32–37.
45 a OL 29:13; 43:18.
		b OL 88:96–97.
pko Ylösnousemus.
		c 1. Tess. 4:16–17.
46 a Alma 40:12.
		b Jes. 55:3.
		c pko Iankaikkinen
elämä.
47 a OL 1:12–16.
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48 Ja silloin Herra laskee jal
kansa tälle amäelle ja se halkeaa
kahtia ja maa bvapisee ja hoiper
telee sinne tänne, ja taivaatkin
c
järkkyvät.
49 Ja Herra antaa äänensä
kuulua, ja kaikki maan ääret
kuulevat sen; ja maan kan
sakunnat amurehtivat, ja ne,
jotka ovat nauraneet, näkevät
järjettömyytensä.
50 Ja onnettomuus peittää ilk
kujan, ja pilkkaaja hävitetään; ja
pahuuteen kärkkäät kaadetaan
maahan ja heitetään tuleen.
51 Ja silloin ajuutalaiset bkatso
vat minuun ja sanovat: Mitä ovat
nämä haavat sinun käsissäsi ja
jaloissasi?
52 Silloin he saavat tietää, että
minä olen Herra; sillä minä sa
non heille: Nämä haavat ovat ne
haavat, joilla minua ahaavoitet
tiin ystävieni talossa. Minä olen
se, joka korotettiin. Minä olen
Jeesus, joka bristiinnaulittiin.
Minä olen Jumalan Poika.
53 Ja silloin he aitkevät pahuu
tensa tähden; silloin he valit
tavat, koska olivat vainonneet
b
kuningastaan.
54 Ja silloin apakanakansakun
nat lunastetaan ja ne, jotka eivät
48 a Sak. 14:4.
		b OL 43:18; 88:87.
		c Joel 4:16;
OL 49:23.
49 a OL 87:6.
51 a pko Juutalaiset.
		b Sak. 12:10.
52 a Sak. 13:6.
		b pko Ristiinnaulitse
minen.
53 a Ilm. 1:7.
		b Luuk. 23:38;
Joh. 19:3, 14–15.

54 a
		b
		c
55 a
		b
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ole tunteneet lakia, pääsevät
osallisiksi ensimmäisestä bylös
nousemuksesta, ja se on heille
c
siedettävä.
55 Ja aSaatana pannaan bkah
leisiin, niin ettei hänellä ole sijaa
ihmislasten sydämissä.
56 Ja sinä apäivänä, jolloin
minä tulen kirkkaudessani,
toteutuu se vertaus, jonka minä
puhuin kymmenestä bmorsius
neidosta.
57 Sillä niitä, jotka ovat viisaita
ja ovat ottaneet vastaan ato
tuuden ja ovat ottaneet Pyhän
Hengen boppaakseen eivätkä ole
c
eksyneet – totisesti minä sanon
teille, ettei heitä kaadeta maahan
eikä heitetä dtuleen, vaan he kes
tävät sen päivän.
58 Ja amaa annetaan heille
b
perinnöksi; ja he lisäänty
vät ja vahvistuvat, ja heidän
lapsensa cvarttuvat synnittä
d
pelastukseen.
59 Sillä Herra on heidän
a
keskellään, ja hänen kirkkau
tensa on heidän päällänsä, ja
hän on heidän kuninkaansa ja
b
lainsäätäjänsä.
60 Ja nyt, katso, minä sanon
teille, ettei teidän anneta enää
tietää muuta tästä luvusta ennen

Hes. 36:23; 39:21.
pko Ylösnousemus.
OL 75:22.
pko Perkele.
Ilm. 20:2;
1. Nefi 22:26;
OL 43:31; 88:110.
56 a pko Jeesuksen
Kristuksen toinen
tuleminen.
		b Matt. 25:1–13;
OL 63:54.
57 a pko Totuus.

		b pko Pyhä Henki.
		c JS–M 1:37.
		d OL 29:7–9; 63:34;
64:23–24; 101:22–25.
58 a pko Tuhatvuotinen
valtakunta.
		b Matt. 5:5.
		c OL 63:51; 101:29–31.
		d pko Pelastus.
59 a OL 29:11; 104:59.
		b 1. Moos. 49:10;
Sak. 14:9;
OL 38:21–22.
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kuin aUusi testamentti käänne
tään, ja siinä kaikki nämä asiat
ilmaistaan;
61 sen tähden minä annan
teidän kääntää sen nyt, jotta
voisitte valmistautua tuleviin
tapahtumiin.
62 Sillä totisesti minä sanon
teille, että suuret tapahtumat
odottavat teitä;
63 te kuulette asodista vie
raissa maissa; mutta katso,
minä sanon teille, että ne ovat
lähellä, aivan ovillanne, ja tästä
muutaman vuoden kuluttua te
saatte kuulla sodista omissa
maissanne.
64 Sen tähden minä, Herra, olen
sanonut: Lähtekää pois aitäisiltä
seuduilta, kokoontukaa yhteen,
te minun kirkkoni vanhimmat;
lähtekää maailmaan läntisille
seuduille, kutsukaa asukkaita
parannukseen, ja sikäli kuin he
tekevät parannuksen, perusta
kaa seurakuntia minulle.
65 Ja yksin sydämin ja yksin
mielin kootkaa rikkautenne, jotta
voitte aostaa perintömaan, joka
annetaan teille tämän jälkeen.
66 Ja sitä kutsutaan aUudeksi-
Jerusalemiksi, brauhan cmaaksi,
d
suojakaupungiksi,
turvapai
kaksi korkeimman Jumalan
pyhille;
67 ja Herran akirkkaus on siellä,
ja myös Herran pelko on siellä,
60 a pko Joseph Smithin
raamatunkäännös
(JSR). Katso myös
Valittuja kohtia
Joseph Smithin raama
tunkäännöksestä.
63 a OL 38:29; 87:1–5;
130:12.
64 a OL 42:64.

niin etteivät jumalattomat tule
sinne, ja sitä kutsutaan Siioniksi.
68 Ja jumalattomien keskuu
dessa tapahtuu, että jokaisen,
joka ei tartu miekkaansa lähim
mäistään vastaan, täytyy paeta
Siioniin turvaan.
69 Ja sinne akokoonnutaan kai
kista kansakunnista taivaan alla;
ja se on ainoa kansa, joka ei ole
sodassa toisen kanssa.
70 Ja jumalattomien keskuu
dessa sanotaan: Älkäämme läh
tekö ylös taistelemaan Siionia
vastaan, sillä Siionin asukkaat
ovat pelottavia; sen tähden me
emme voi kestää.
71 Ja tapahtuu, että vanhurs
kaat kootaan kaikkien kansa
kuntien keskuudesta, ja he tule
vat Siioniin laulaen ikuisen ilon
lauluja.
72 Ja nyt minä sanon teille:
Estäkää näiden asioiden pääsy
maailmaan, kunnes se on
minusta hyväksi, jotta voitte
suorittaa tämän työn kansan
nähden ja vihollistenne nähden,
jotteivät he voisi tietää teidän
teoistanne, ennen kuin te olette
suorittaneet sen, mitä minä olen
käskenyt;
73 jotta kun he saavat tietää
siitä, he voivat harkita näitä
asioita.
74 Sillä kun Herra ilmestyy, hän
on heistä apelottava, jotta pelko

65 a OL 63:27.
66 a Et. 13:5–6;
Moos. 7:62;
UK 1:10.
pko Siion;
Uusi-Jerusalem.
		b pko Rauha.
		c OL 57:1–3.
		d Jes. 4:6;

OL 115:6.
67 a OL 64:41–43; 97:15–18.
pko Jeesus Kristus:
Jeesuksen Kristuksen
kirkkaus.
69 a 5. Moos. 30:3;
Jer. 32:37–39;
OL 33:6.
74 a Sef. 2:11.
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valtaisi heidät, ja he seisovat kau
kana ja vapisevat.
75 Ja kaikki kansakunnat pel

käävät Herran pelottavuutta ja
hänen mahtinsa voimaa. Aivan
niin. Aamen.

LUKU 46
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta kirkolle
Kirtlandissa Ohiossa 8. maaliskuuta 1831. Tänä kirkon varhaisena
aikana ei vielä ollut muodostunut yhtenäistä kirkon kokousten joh
tamiskäytäntöä. Tapa päästää vain jäsenet ja vakavat tutkijat sakra
menttikokouksiin ja muihin kirkon kokouksiin oli kuitenkin käynyt
melko yleiseksi. Tämä ilmoitus ilmaisee Herran tahdon kokousten
hallitsemisesta ja johtamisesta sekä Hänen ohjeensa Hengen lahjojen
tavoittelemisesta ja erottamisesta.
1–2 Vanhinten tulee johtaa ko
kouksia siten kuin Pyhä Henki
johdattaa. 3–6 Totuudenetsijöitä
ei saa estää tulemasta sakramentti
kokouksiin. 7–12 Pyytäkää Juma
lalta ja tavoitelkaa Hengen lahjoja.
13–26 Eräitä näistä lahjoista lue
tellaan. 27–33 Kirkon johtajille an
netaan kyky erottaa Hengen lahjat.
Kuule, oi minun kirkkoni kansa,
sillä totisesti minä sanon sinulle,
että nämä asiat on puhuttu
sinulle sinun ahyödyksesi ja
opiksesi.
2 Mutta
huolimatta
niistä
asioista, jotka on kirjoitettu, mi
nun kirkkoni avanhimpia on aina
käsketty alusta asti ja aina käske
tään bjohtamaan kaikkia kokouk
sia sen mukaan kuin Pyhä Henki
heitä ohjaa ja johdattaa.
3 Kuitenkin teitä kielletään mil
loinkaan akarkottamasta ketään
46 1 a 2. Tim. 3:16–17.

2 a Alma 6:1.
		b Moroni 6:9;
OL 20:45.
3 a 3. Nefi 18:22–25.

julkisista kokouksistanne, jotka
pidetään maailman edessä.
4 Teitä kielletään myös karkot
tamasta sakramenttikokouksis
tanne ketään, joka kuuluu akirk
koon; kuitenkin, jos joku on
tehnyt rikkomuksen, hän bälköön
nauttiko sakramenttia ennen
kuin tekee sovinnon.
5 Ja vielä minä sanon teille, että
te ette saa karkottaa sakramentti
kokouksistanne keitään, jotka
etsivät vakavasti valtakuntaa –
minä sanon tämän niistä, jotka
eivät kuulu kirkkoon.
6 Ja vielä minä sanon teille
teidän akonfirmointikokouksis
tanne, että jos niissä on keitään,
jotka eivät kuulu kirkkoon mutta
jotka etsivät vakavasti valtakun
taa, te ette saa karkottaa heitä.
7 Mutta teitä käsketään kai
kessa apyytämään Jumalalta,
joka antaa auliisti; ja niin kuin

			 pko Ystävyys.
4 a pko Jeesuksen
Kristuksen kirkko.
		b 3. Nefi 18:26–32.
pko Sakramentti.

6 a eli hiljattain kas
tettujen konfirmoi
miseksi pidetyistä
kokouksista.
7 a Jaak. 1:5–6; OL 88:63.
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Henki todistaa teille, juuri niin
minä haluan teidän tekevän
kaikessa sydämen bpyhyydessä
vaeltaen oikeamielisesti minun
edessäni, cpitäen mielessä pe
lastuksenne päämäärän, tehden
kaiken rukoillen ja dkiittäen,
jotteivät pahat henget eviettelisi
teitä harhaan eivätkä friivaajien
opit eivätkä gihmiskäskyt, sillä
toiset ovat ihmisistä ja toiset
riivaajista.
8 Varokaa sen tähden, ettei
teitä eksytetä; ja jottei teitä ek
sytettäisi, atavoitelkaa vakaasti
parhaita lahjoja muistaen aina,
minkä vuoksi niitä annetaan;
9 sillä totisesti minä sanon
teille, että niitä annetaan niiden
hyödyksi, jotka rakastavat minua
ja pitävät kaikki minun käskyni,
ja sen, joka pyrkii tekemään niin,
jotta se olisi kaikkien niiden
hyödyksi, jotka etsivät tai jotka
pyytävät minulta, jotka pyytävät
mutta eivät amerkkiä bkuluttaak
seen sen himoissansa.
10 Ja vielä, totisesti minä sanon
teille: Minä tahdon teidän muis
tavan aina ja pitävän aina amie
lessänne, mitä ovat nuo blahjat,
jotka on annettu kirkolle.
11 Sillä kaikille ei ole annettu
jokaista lahjaa; sillä lahjoja on
monia, ja ajokaiselle ihmiselle on
annettu lahja Jumalan Hengen
kautta.
7 b pko Pyhyys.
		c pko Pohtiminen.
		d Ps. 100;
Alma 34:38.
pko Kiitollisuus.
		e 1. Tim. 4:1–4;
OL 43:5–7.
		f pko Perkele.
		g OL 3:6–7; 45:29.

8a
9a
		b
10 a
		b

12 Toisille on annettu toinen, ja
toisille on annettu toinen, jotta
kaikki siten hyötyisivät.
13 Pyhä Henki antaa toisten
a
tietää, että Jeesus Kristus on
Jumalan Poika ja että hänet ris
tiinnaulittiin maailman syntien
tähden.
14 Toisten annetaan auskoa
heidän sanoihinsa, jotta hekin
saisivat iankaikkisen elämän, jos
he pysyvät uskollisina.
15 Ja vielä, Pyhä Henki antaa
joidenkuiden tuntea aeri palve
lutehtäviä, niin kuin samalle
Herralle on mieleen, sen mukaan
kuin tahtoo Herra, joka sovit
taa armotekonsa ihmislasten
olosuhteisiin.
16 Ja vielä, Pyhä Henki antaa
joidenkuiden tietää erilaisista
voiman vaikutuksista, ovatko
ne Jumalasta, niin että Hengen
voidaan antaa ilmetä jokaiselle
ihmiselle, yhteiseksi hyödyksi.
17 Ja vielä, totisesti minä sanon
teille: Toisille Jumalan Henki on
antanut aviisauden sanan.
18 Toiselle on annettu atiedon
sana, jotta kaikkia voidaan opet
taa viisaiksi ja saamaan tietoa.
19 Ja vielä, toisille on annettu
a
usko parantua;
20 ja toisille on annettu usko
a
parantaa.
21 Ja vielä, toisten on suotu
tehdä aihmetekoja;

1. Kor. 12:31.
pko Merkki.
Jaak. 4:3.
pko Mieli.
1. Kor. 14:12.
pko Hengen lahjat.
11 a 1. Kor. 12:4–11.
13 a pko Todistaminen.
14 a 3. Nefi 12:2.

pko Usko.
15 a Moroni 10:8.
17 a Moroni 10:9.
pko Viisaus.
18 a pko Tieto.
19 a OL 42:48–52.
pko Usko.
20 a pko Parantaminen.
21 a pko Ihme.
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22 ja toisten on suotu profe
toida;
23 ja toisten aerottaa henkiä.
24 Ja vielä, toisten on suotu
puhua akielillä;
25 ja toisen on suotu tulkita
kieliä.
26 Ja kaikki nämä alahjat tule
vat Jumalalta Jumalan blasten
hyödyksi.
27 Ja kirkon apiispalle ja niille,
jotka Jumala nimittää ja asettaa
valvomaan kirkkoa ja kirkon
vanhimmiksi, annetaan kyky
b
erottaa kaikki nuo lahjat, jottei
keskuudessanne ole ketään, joka
väittää olevansa Jumalasta mutta
ei ole.
28 Ja tapahtuu, että se, joka pyy
tää aHengessä, saa Hengessä;
a

29 jotta joillekuille voidaan
antaa kaikki nuo lahjat, jotta voi
olla päämies, niin että jokainen
jäsen voisi siten hyötyä.
30 Se, joka apyytää bHengessä,
pyytää Jumalan ctahdon mu
kaan; sen tähden tapahtuu niin
kuin hän pyytää.
31 Ja vielä minä sanon teille,
että kaikki, mitä teette Hen
gessä, täytyy tehdä Kristuksen
nimessä;
32 ja teidän täytyy antaa akiitos
Jumalalle Hengessä kaikista siu
nauksista, joilla teitä on siunattu.
33 Ja teidän täytyy osoittaa
a
hyveellisyyttä ja bpyhyyttä mi
nun edessäni alati. Aivan niin.
Aamen.

LUKU 47
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa
Ohiossa 8. maaliskuuta 1831. John Whitmer, joka jo oli palvellut
profeetan kirjurina, aluksi empi, kun häntä pyydettiin palvelemaan
kirkon historioitsijana ja aikakirjanpitäjänä korvaten Oliver Cow
deryn. Hän kirjoitti: ”Mieluummin en tekisi sitä, mutta toimin niin
että Herran tahto tehdään, ja jos hän sitä haluaa, toivon, että hän
ilmaisee sen Josephin, näkijän, kautta.” Kun Joseph Smith oli saanut
tämän ilmoituksen, John Whitmer suostui ja palveli virassa, johon
hänet nimitettiin.
1–4 John Whitmer nimitetään pitä
mään kirkon historiaa ja kirjoitta
maan profeetan kirjurina.

Katso, minusta on tarpeen, että
palvelijani John kirjoittaa ja pi
tää asianmukaista ahistoriaa ja
auttaa sinua, palvelijani Joseph,

22 a pko Profetia,
tyttäret.
profetoiminen.
27 a pko Piispa.
23 a Moos. 1:13–15.
		b pko Erottamisen lahja.
24 a pko Kielillä puhumisen 28 a OL 88:64–65.
lahja.
30 a OL 50:29.
26 a Moroni 10:8–19.
		b pko Pyhä Henki.
		b pko Jumalan pojat ja
		c 2. Nefi 4:35.

32 a 1. Aik. 16:8–15;
1. Tess. 1:2; Alma 37:37;
OL 59:7, 21.
pko Kiitollisuus.
33 a pko Hyveellisyys.
		b pko Pyhyys.
47 1 a OL 69:2–8; 85:1–2.
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kaiken sen kirjoittamisessa, mikä
sinulle annetaan, kunnes hänet
kutsutaan muihin tehtäviin.
2 Vielä, totisesti minä sanon si
nulle, että hän voi myös korottaa
äänensä kokouksissa, milloin se
on hyväksi.
3 Ja vielä minä sanon sinulle,
että hänet nimitetään pitämään

kirkon aikakirjaa ja historiaa jat
kuvasti, sillä Oliver Cowderyn
minä olen nimittänyt toiseen
virkaan.
4 Sen tähden, sikäli kuin hän on
uskollinen, aLohduttaja antaa hä
nelle kirjoitettaviksi nämä asiat.
Aivan niin. Aamen.

LUKU 48
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa
Ohiossa 10. maaliskuuta 1831. Profeetta oli kysynyt Herralta, kuinka
maata tulisi hankkia pyhien asuttamiseen. Tämä oli tärkeä asia sen
tähden, että kirkon jäsenet olivat siirtymässä Yhdysvaltain itäosista
kuuliaisina Herran käskylle, että heidän tuli kokoontua Ohioon (ks.
OL 37:1–3; 45:64).
1–3 Ohion pyhien tulee jakaa
maansa veljiensä kanssa. 4–6
P yhien tulee ostaa maita, rakentaa
kaupunki ja noudattaa johtavien
virkailijoidensa neuvoa.
On välttämätöntä, että te jäätte
toistaiseksi asuinsijoillenne, si
käli kuin olosuhteisiinne sopii.
2 Ja sikäli kuin teillä on maita,
teidän tulee aantaa itäisille
veljille;
3 ja sikäli kuin teillä ei ole
maita, toistaiseksi he ostakoot
niitä ympäröiviltä seuduilta,
kuten hyväksi näkevät, sillä on
välttämätöntä, että heillä on tois
taiseksi asuinpaikkoja.
4 On välttämätöntä, että te
säästätte kaiken rahan, minkä
voitte, ja että hankitte kaiken,
4 a pko Lohduttaja;
Pyhä Henki.
48 2 a pko Hyvinvoinnin
turvaaminen.

4a
		b
5a
		b

minkä voitte, vanhurskaasti,
niin että voitte aikanaan aostaa
maata perinnöksi, niin, bkaupun
kia varten.
5 Paikkaa ei ilmoiteta vielä,
mutta kun veljenne tulevat idästä,
a
muutamia miehiä nimitettäköön,
ja heidän annetaan btietää paikka,
eli heille se ilmoitetaan.
6 Ja heidät nimitettäköön os
tamaan maita ja aloittamaan
a
kaupungin perustusten lasku;
ja silloin te alatte kokoontua
perheidenne kanssa, joka mies
b
perheineen,
olosuhteidensa
mukaan ja siten kuin kirkon
presidenttikunta ja piispa hä
nelle määräävät, niiden lakien
ja käskyjen mukaan, jotka olette
saaneet ja jotka te saatte tämän
jälkeen. Aivan niin. Aamen.

OL 57:4–5.
OL 42:35–36; 45:65–67.
OL 57:6–8.
OL 57:1–3.

6 a pko Uusi-Jerusalem.
		b OL 51:3.
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LUKU 49
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Sidney Rig
donille, Parley P. Prattille ja Leman Copleylle Kirtlandissa Ohiossa
7. toukokuuta 1831. Leman Copley oli omaksunut evankeliumin
mutta piti silti yhä kiinni eräistä shakereiden (Kristuksen toiseen
ilmestymiseen uskovien yhdistyneen seuran) opetuksista. Hän oli
aikaisemmin kuulunut shakereihin, jotka uskoivat muun muassa,
että Kristuksen toinen tuleminen oli jo tapahtunut ja että hän oli
ilmestynyt naisen, Ann Leen, muodossa. He eivät pitäneet vesikas
tetta välttämättömänä. He hylkäsivät avioliiton ja uskoivat elämään
täydellisessä selibaatissa. Jotkut shakerit kielsivät myös lihan syön
nin. Joseph Smithin historiassa tämän ilmoituksen edellä sanotaan:
”Saadakseni paremman ymmärryksen asiasta kysyin Herralta ja sain
seuraavaa.” Ilmoitus kumoaa eräitä shaker-r yhmän peruskäsityksiä.
Edellä mainitut veljet veivät jäljennöksen ilmoituksesta shakereiden
yhteisöön (lähelle Clevelandia Ohiossa) ja lukivat sen heille koko
naan, mutta se torjuttiin.
1–7 Kristuksen tulemisen päivä
ja hetki pysyvät tuntemattomina
hänen tulemiseensa asti. 8–14
Ihmisten täytyy tehdä parannus,
uskoa evankeliumiin ja noudattaa
toimituksia pelastuakseen. 15–16
Avioliitto on Jumalan säätämä.
17–21 Lihan syöminen hyväksy
tään. 22–28 Siion kukoistaa, ja
lamanilaiset puhkeavat kukkaan
kuin ruusu ennen toista tulemista.
Kuulkaa minun sanaani, palve
lijani Sidney ja Parley ja Leman,
sillä katso, totisesti minä sanon
teille, että minä annan teille
käskyn, että teidän tulee lähteä
a
saarnaamaan minun evanke
liumiani, jonka te olette saaneet,
sellaisena kuin olette sen saa
neet, shakereille.
49 1 a pko Saarnaaminen.
2 a Ap. t. 8:21.
4 a pko Evankeliumi;

2 Katso, minä sanon teille, että
he haluavat tuntea totuuden
osaksi mutta eivät kokonaan,
sillä he eivät ole avilpittömiä mi
nun edessäni, ja heidän täytyy
tehdä parannus.
3 Sen tähden minä lähetän tei
dät, palvelijani Sidney ja Parley,
saarnaamaan heille evankeliu
mia.
4 Ja palvelijani Leman ase
tettakoon tähän työhön, jotta
hän voi selvittää asian heidän
kanssansa, ei sen mukaan, mitä
hän on saanut heiltä, vaan sen
mukaan, mitä te, minun palveli
jani, aopetatte hänelle; ja kun hän
tekee niin, minä siunaan häntä;
muuten hän ei menesty.
5 Näin sanoo Herra, sillä minä
olen Jumala ja olen alähettänyt

			 Totuus.
5 a Joh. 3:16–17;
OL 132:24.

pko Jeesus Kristus:
Valtuus.
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ainosyntyisen Poikani maail
maan maailman blunastukseksi
ja olen säätänyt, että se, joka
ottaa hänet vastaan, pelastuu,
ja se, joka ei ota häntä vastaan,
c
tuomitaan –
6 ja he tekivät aIhmisen Pojalle
niin kuin tahtoivat; ja hän on
saanut valtansa hänen bkirk
kautensa coikealla puolella ja
hallitsee nyt taivaissa ja hal
litsee, kunnes hän laskeutuu
maan päälle saattaakseen kaikki
viholliset djalkojensa alle, mikä
aika on käsillä.
7 Minä, Herra Jumala, olen sen
puhunut; mutta sitä hetkeä ja
a
päivää ei tiedä kukaan ihminen
eivätkä enkelit taivaassa, eivätkä
he saakaan tietää, ennen kuin
hän tulee.
8 Ja nyt, minä tahdon, että
kaikki ihmiset tekevät paran
nuksen, sillä kaikki ovat asynnin
alaisia paitsi ne, jotka minä olen
varannut itselleni, bpyhät miehet,
joista te ette tiedä.
9 Ja nyt minä sanon teille, että
minä olen lähettänyt teille ikui
sen aliittoni, nimittäin sen, joka
on ollut alusta asti.
10 Ja sen, minkä minä olen lu
vannut, minä olen siten täyttä
5 b pko Lunastaja;
Lunastus.
		c pko Tuomio.
6 a pko Ihmisen Poika.
		b pko Jeesus Kristus:
Jeesuksen Kristuksen
kirkkaus.
		c Ap. t. 7:55–56;
OL 76:20–23.
		d 1. Kor. 15:25;
OL 76:61.
7 a Matt. 24:36;
Mark. 13:32–37;
Ilm. 16:15;

nyt, ja maailman akansakunnat
kumartavat sitä; ja elleivät itse,
heidät alennetaan, sillä se, joka
on nyt korottanut itsensä, calen
netaan väkipakolla.
11 Sen tähden minä annan teille
käskyn, että te amenette näiden
ihmisten keskuuteen ja sanotte
heille kuten muinainen aposto
lini, jonka nimi oli Pietari:
12 Uskokaa Herran Jeesuksen
nimeen, hänen, joka oli maan
päällä ja on tuleva, alku ja
loppu;
13 tehkää aparannus ja otta
kaa kaste Jeesuksen Kristuksen
nimeen pyhän käskyn mukaan
syntien anteeksisaamiseksi;
14 ja se, joka tekee tämän, saa
Pyhän Hengen alahjan kirkon
vanhinten bkätten päällepane
misen kautta.
15 Ja vielä, totisesti minä sanon
teille, että se, joka akieltää mene
mästä naimisiin, ei ole Jumalan
asettama, sillä bavioliitto on
Jumalan säätämä ihmiselle.
16 Sen tähden on laillista, että
miehellä on yksi avaimo, ja
he kaksi tulevat byhdeksi li
haksi, ja kaikki tämä, jotta cmaa
voisi vastata luomisensa tarkoitusta;
b

OL 133:11.
8 a Gal. 3:22;
Moosia 16:3–5.
		b Hepr. 13:2;
3. Nefi 28:25–29.
9 a 1. Moos. 17:7;
OL 66:2.
pko Uusi ja ikuinen
liitto.
10 a Sak. 2:15;
OL 45:66–69; 97:18–21.
		b Jes. 60:14.
		c Matt. 23:12.
11 a pko Lähetystyö.

13 a 3. Nefi 27:19–20.
14 a pko Pyhän Hengen
lahja.
		b pko Kätten
päällepaneminen.
15 a 1. Tim. 4:1–3.
		b 1. Moos. 2:18, 24;
1. Kor. 11:11.
pko Avioliitto.
16 a MK Jaak. 2:27–30.
		b 1. Moos. 2:24;
Matt. 19:5–6.
		c pko Maa: Luotu
ihmistä varten.
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17 ja jotta se täytettäisiin ihmis
ten määrällä, heidän aluomisensa
mukaan bennen kuin maailma
tehtiin.
18 Ja se, joka kieltää syömästä
a
lihaa ja sanoo, ettei ihminen
saisi syödä sitä, ei ole Jumalan
asettama;
19 sillä katso, maan aeläimet ja
taivaan linnut ja se, mikä tulee
maasta, on säädetty ihmisen
käytettäväksi ravinnoksi ja vaat
teiksi ja jotta hänellä olisi yllin
kyllin.
20 Mutta ei ole tarkoitus, että
toinen ihminen aomistaa enem
män kuin toinen; sen vuoksi
b
maailma on synnin vallassa.
21 Ja voi sitä ihmistä, joka avuo
dattaa verta tai tuhlaa lihaa,
vaikka ei tarvitse.
22 Ja vielä, totisesti minä sanon
teille, ettei Ihmisen Poika atule
naisen hahmossa, eikä maan
päällä vaeltavan miehen.
23 Ja nyt, älkää aeksykö, vaan
jatkakaa lujina bodottaen tai
vaiden vapisemista ja maan

järkkymistä ja hoipertelemista
sinne tänne kuten juopunut ja
c
laaksojen ylenemistä ja dvuorten
alenemista ja louhikkojen tasoit
tumista – ja kaikkea tätä, kun
enkeli soittaa etorveansa.
24 Mutta ennen kuin Herran
suuri päivä tulee, aJaakob ku
koistaa autiomaassa ja lamani
laiset bpuhkeavat kukkaan kuin
ruusu.
25 Siion akukoistaa bkukkuloilla
ja riemuitsee vuorilla ja kokoon
tuu yhteen minun määräämääni
paikkaan.
26 Katso, minä sanon teille:
Lähtekää maailmaan, kuten
minä olen teitä käskenyt; tehkää
parannus kaikista synneistänne;
a
pyytäkää, niin te saatte, kolkut
takaa, niin teille avataan.
27 Katso, minä kuljen teidän
edellänne ja aseuraan suojananne;
ja minä olen teidän bkeskellänne,
ettekä te joudu chäpeään.
28 Katso, minä olen Jeesus
Kristus ja minä tulen apian.
A ivan niin. Aamen.

LUKU 50
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa
Ohiossa 9. toukokuuta 1831. Joseph Smithin historiassa sanotaan,
että eräät vanhimmat eivät ymmärtäneet eri henkien ilmenemistä
kaikkialla maan päällä ja että tämä ilmoitus annettiin vastaukseksi
17 a Moos. 3:4–5.
pko Luominen.
		b pko Kuolevaisuutta
edeltävä elämä.
18 a 1. Moos. 9:3;
1. Tim. 4:1–3.
19 a OL 89:10–13.
20 a Ap. t. 4:32;
OL 51:3; 70:14; 78:6.
		b pko Maailmallisuus.
21 a jsr 1. Moos. 9:10–15

(Liiteosa).
22 a pko Jeesuksen
Kristuksen toinen
tuleminen.
23 a Matt. 24:4–5.
		b 2. Piet. 3:12;
OL 45:39.
		c Jes. 40:4; OL 109:74.
		d Miika 1:3–4.
		e Matt. 24:29–31.
24 a 3. Nefi 5:21–26.

		b Jes. 35:1; 2. Nefi 30:5–6;
3. Nefi 21:22–25;
OL 3:20; 109:65.
25 a OL 35:24.
		b 1. Moos. 49:26;
2. Nefi 12:2–3.
26 a OL 88:63.
27 a Jes. 52:12.
		b 3. Nefi 20:22.
		c 1. Piet. 2:6; OL 84:116.
28 a OL 1:12.
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hänen erityiseen kysymykseensä asiasta. Niin kutsutut hengelliset
ilmiöt olivat verraten tavallisia jäsenten keskuudessa, joista muuta
mat väittivät saavansa näkyjä ja ilmoituksia.
1–5 Monia vääriä henkiä on
kaikkialla maan päällä. 6–9 Voi
teeskentelijöitä ja niitä, jotka on
erotettu kirkosta. 10–14 Vanhin
ten tulee saarnata evankeliumia
Hengen mukaan. 15–22 Sekä
saarnaajat että kuulijat tarvitse
vat Hengen valaistusta. 23–25 Se,
mikä ei rakenna, ei ole Jumalasta.
26–28 Uskolliset saavat haltuunsa
kaiken. 29–36 Puhdistettujen
r ukouksiin vastataan. 37–46

Kristus on hyvä paimen ja Israelin
kallio.
Kuulkaa, oi te minun kirkkoni
vanhimmat, ja kallistakaa kor
vanne elävän Jumalan äänelle;
ja kuunnelkaa viisauden sanoja,
joita teille annetaan sen mukaan
kuin olette pyytäneet ja olette
yhtä mieltä kirkosta ja hengistä,
jotka ovat lähteneet kaikkialle
maan päälle.
2 Katso, totisesti minä sanon
teille, että on olemassa monia
henkiä, jotka ovat avääriä hen
kiä ja jotka ovat lähteneet maan
päälle eksyttämään maailmaa.
3 Ja myös aSaatana on yrittänyt
eksyttää teitä, jotta hän voisi
kukistaa teidät.
4 Katso, minä, Herra, olen kat
sonut teitä ja olen nähnyt ilje
50 2 a OL 129.

pko Henki: Pahat
henget.
3 a Luuk. 22:31;
3. Nefi 18:18.
4 a pko Jeesus Kristus:
Jeesuksen Kristuksen

tyksiä kirkossa, joka atunnustaa
minun nimeäni.
5 Mutta siunattuja ovat ne,
jotka ovat uskollisia ja akestävät
niin elämässä kuin kuolemassa,
sillä he perivät iankaikkisen
elämän.
6 Mutta voi niitä, jotka ovat
a
eksyttäjiä ja teeskentelijöitä, sillä
näin sanoo Herra: Minä vien hei
dät tuomiolle.
7 Katso, totisesti minä sanon
teille, että teidän keskuudes
sanne on ateeskentelijöitä, jotka
ovat eksyttäneet eräitä, mikä on
antanut bvastustajalle cvaltaa,
mutta katso, dsellaiset voitetaan
takaisin;
8 mutta teeskentelijät paljaste
taan ja aerotetaan joko elämässä
tai kuolemassa niin kuin minä
tahdon; ja voi niitä, jotka erote
taan minun kirkostani, sillä hei
dät on maailma voittanut.
9 Sen tähden jokainen varokoon
tekemästä sitä, mikä ei ole totta
ja vanhurskasta minun edessäni.
10 Ja nyt tulkaa, Herra sanoo
Hengen kautta kirkkonsa van
himmille, ja akeskustelkaamme
yhdessä, jotta ymmärtäisitte;
11 keskustelkaamme niin kuin
ihminen keskustelee toisen
kanssa kasvotusten.

			 nimen päällemme
ottaminen.
5 a pko Kestäminen.
6 a pko Pettäminen.
7 a Matt. 23:13–15;
Alma 34:28.
		b pko Perkele.

		c Moosia 27:8–9.
		d eli ne, joita on petetty.
8 a OL 1:14; 56:3; 64:35.
pko Kirkosta
erottaminen.
10 a Jes. 1:18;
OL 45:10.

Oppi ja liitot 50:12–26

12 Nyt, kun ihminen keskus
telee, ihminen ymmärtää häntä,
koska hän keskustelee kuin
ihminen; aivan samoin minä,
Herra, keskustelen teidän kans
sanne, että te aymmärtäisitte.
13 Sen tähden minä, Herra,
esitän teille tämän kysymyksen:
Mihin teidät on aasetettu?
14 Saarnaamaan minun evan
keliumiani aHengen avulla,
nimittäin bLohduttajan, joka lä
hetettiin maailmaan opettamaan
totuutta.
15 Ja sitten te saitte ahenkiä,
joita te ette voineet ymmärtää, ja
otitte ne vastaan kuin ne olisivat
olleet Jumalasta; ja oletteko te
tässä syyttömiä?
16 Katso, te saatte vastata tähän
kysymykseen itse; minä olen
teille kuitenkin armollinen; se,
joka on heikko teidän keskuu
dessanne, tehdään tämän jälkeen
a
vahvaksi.
17 Totisesti minä sanon teille:
Saarnaako se, jonka minä olen
asettanut ja lähettänyt maail
maan asaarnaamaan totuuden
sanaa Lohduttajan mukaan to
tuuden Hengessä, sitä totuuden
b
Hengessä vai jollakin muulla
tavalla?
18 Ja jos se tapahtuu jolla
kin muulla tavalla, se ei ole
Jumalasta.
12 a OL 1:24.
13 a pko Asettaminen.
14 a OL 43:15.
pko Opettaminen:
Hengen avulla
opettaminen.
		b pko Lohduttaja.
15 a pko Erottamisen lahja.
16 a Et. 12:23–27.
17 a pko Lähetystyö;

104

19 Ja vielä, ottaako se, joka ottaa
vastaan totuuden sanan, sen vas
taan totuuden Hengen kautta vai
jollakin muulla tavalla?
20 Jos se tapahtuu jolla
kin muulla tavalla, se ei ole
Jumalasta.
21 Miksi siis ette voi ymmärtää
ja tietää, että se, joka ottaa sanan
vastaan totuuden Hengen kautta,
ottaa sen vastaan sellaisena kuin
sitä saarnataan totuuden Hengen
mukaan?
22 Sen tähden se, joka saarnaa,
ja se, joka ottaa vastaan, ym
märtävät toisiansa, ja molemmat
a
rakentuvat ja briemuitsevat
yhdessä.
23 Ja se, mikä ei rakenna, ei ole
Jumalasta ja on apimeyttä.
24 Se, mikä on Jumalasta, on
a
valoa; ja se, joka ottaa vastaan
valoa ja bpysyy Jumalassa, saa
c
lisää valoa; ja se valo kirkastuu
kirkastumistaan täyteen päivään
saakka.
25 Ja vielä, totisesti minä sanon
teille, ja minä sanon sen, jotta te
saisitte tietää atotuuden, jotta
voisitte karkottaa pimeyden
keskuudestanne:
26 Se, joka on Jumalan asettama
ja lähettämä, on määrätty ole
maan asuurin riippumatta siitä,
että hän on vähäisin ja kaikkien
b
palvelija.

Saarnaaminen.
		b OL 6:15.
pko Pyhä Henki;
Totuus.
22 a 1. Kor. 14:26.
		b Joh. 4:36.
23 a pko Pimeys,
hengellinen.
24 a 1. Joh. 2:8–11;
Moroni 7:14–19;

		b
		c
25 a
26 a
		b

OL 84:45–47; 88:49.
pko Valo, Kristuksen.
Joh. 15:4–5, 10.
2. Nefi 28:30.
Joh. 8:32.
Matt. 23:11.
Mark. 10:42–45.
pko Palveleminen.
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27 Sen tähden hän on kaiken
haltija; sillä kaikki on hänelle
alamaista sekä taivaassa että
maan päällä, elämä ja valo,
Henki ja bvoima, lähetetty maa
ilmaan Isän tahdosta Jeesuksen
Kristuksen, hänen Poikansa,
kautta.
28 Mutta kukaan ihminen ei
ole kaiken haltija, ellei häntä ole
a
puhdistettu ja bpesty puhtaaksi
kaikesta synnistä.
29 Ja jos teidät on puhdistettu
ja pesty puhtaiksi kaikesta syn
nistä, te saatte apyytää, mitä
tahdotte, Jeesuksen nimessä, ja
se tapahtuu.
30 Mutta tietäkää tämä: Teille
annetaan, mitä teidän tulee
pyytää; ja koska teidät on nimi
tetty ajohtoon, henget ovat teille
alamaisia.
31 Sen tähden tapahtuu, että jos
te näette ahengen ilmenemisen,
jota ette voi ymmärtää, ettekä
saa sitä henkeä, pyytäkää Isältä
Jeesuksen nimessä; ja ellei hän
anna teille tuota henkeä, silloin
te voitte tietää, että se ei ole
Jumalasta.
32 Ja teille annetaan avalta sii
hen henkeen nähden; ja teidän
tulee julistaa sitä henkeä vastaan
kovalla äänellä, että se ei ole
Jumalasta –
a

27 a OL 76:5–10, 53–60;
84:34–41.
		b pko Voima.
28 a 3. Nefi 19:28–29;
OL 88:74–75.
pko Puhtaus;
Pyhitys.
		b 1. Joh. 1:7–9.
29 a Hel. 10:5;
OL 46:30.
pko Rukous.

33 ei aherjaten eikä syyttäen,
jottei teitä voitettaisi, eikä bylpeil
len eikä riemuiten, jottei se saisi
teitä valtaansa.
34 Se, joka saa Jumalalta, pitä
köön sitä Jumalalta tulleena; ja
hän riemuitkoon, että Jumala
pitää häntä arvollisena saamaan.
35 Ja ottamalla varteen ja teke
mällä sen mukaan, mitä olette
saaneet ja mitä saatte tämän
jälkeen – ja Isä on antanut teille
a
valtakunnan ja bvoiman voittaa
kaiken, mitä hän ei ole säätänyt.
36 Ja katso, totisesti minä sa
non teille: Siunattuja olette te,
jotka nyt kuulette nämä minun
sanani minun palvelijani suusta,
sillä teidän syntinne on annettu
teille aanteeksi.
37 Palvelijani Joseph Wakefield,
johon minä olen mieltynyt, ja
palvelijani aParley P. Pratt men
kööt seurakuntien keskuuteen
vahvistamaan niitä bkehotuksen
sanalla;
38 ja myös palvelijani John Cor
rill tai niin moni palvelijoistani
kuin tähän virkaan on asetettu,
ja he työskennelkööt aviinitar
hassa; älköönkä kukaan estäkö
heitä tekemästä sitä, mitä minä
olen määrännyt heille –
39 sen
tähden
palvelijani
a
Edward Partridge ei ole syytön

30 a pko Valtuus.
31 a 1. Joh. 4:1.
pko Henki: Pahat
henget.
32 a Matt. 10:1.
33 a Juud. 1:9.
		b OL 84:67, 73.
35 a pko Jumalan
valtakunta eli taivaan
valtakunta.
		b 1. Joh. 4:4;

OL 63:20, 47.
36 a OL 58:42–43.
pko Anteeksianto.
37 a pko Pratt, Parley
Parker.
		b OL 97:3–5.
38 a pko Herran viinitarha.
39 a pko Partridge,
Edward.
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tässä asiassa; mutta hän tehköön
parannuksen, niin hänelle anne
taan anteeksi.
40 Katso, te olette pieniä lap
sia, ettekä te voi akestää kaik
kia asioita nyt; teidän täytyy
b
kasvaa carmossa ja dtotuuden
tuntemisessa.
41 aÄlkää pelätkö, pienet blap
set, sillä te olette minun, ja minä
olen cvoittanut maailman, ja te
olette niitä, jotka minun Isäni on
minulle dantanut;
42 eikä kukaan niistä, jotka
minun Isäni on antanut minulle,
joudu ahukkaan.

43 Ja Isä ja minä olemme yhtä.
Minä olen Isässä ja Isä minussa;
ja koska te olette ottaneet vas
taan minut, te olette minussa ja
minä teissä.
44 Ja nyt, minä olen teidän
keskellänne, ja minä olen ahyvä
paimen ja Israelin bkallio. Se, joka
rakentaa tälle ckalliolle, ei dsorru
milloinkaan.
45 Ja päivä tulee, jolloin te
kuulette minun ääneni ja anäette
minut ja tiedätte, että minä
olen.
46 aValvokaa siis, että olisitte
b
valmiina. Aivan niin. Aamen.
a

LUKU 51
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Thompso
nissa Ohiossa 20. toukokuuta 1831. Itäisistä osavaltioista lähteneet
pyhät alkoivat saapua tänä aikana Ohioon, ja täsmälliset järjestelyt
heidän asuttamisekseen kävivät välttämättömiksi. Koska tämä työ
kuului erityisesti piispan virkaan, piispa Edward Partridge haki
neuvoa asiaan, ja profeetta kysyi Herralta.
1–8 Edward Partridge nimitetään
järjestämään taloudenhoitotehtä
viä ja omaisuuksia. 9–12 Pyhien
tulee toimia rehellisesti ja saada
tasaveroisesti. 13–15 Heidän tulee
hankkia piispan varastohuone ja
järjestää omaisuudet Herran lain
40 a 3. Nefi 17:2–3;
OL 78:17–18.
		b 1. Kor. 3:2–3;
OL 19:22–23.
		c pko Armo.
		d pko Totuus.
41 a 1. Joh. 4:18.
		b pko Jumalan pojat ja
tyttäret.
		c Joh. 16:33.
		d Joh. 10:27–29; 17:2;

42 a
43 a
44 a
		b

mukaan. 16–20 Ohio on väliaikai
nen kokoamispaikka.
Kuulkaa minua, sanoo Herra,
teidän Jumalanne, niin minä
puhun palvelijalleni aEdward
Partridgelle ja annan hänelle

3. Nefi 15:24;
OL 27:14; 84:63.
Joh. 17:12;
3. Nefi 27:30–31.
Joh. 17:20–23;
3. Nefi 11:35–36.
pko Jumala, jumaluus.
Joh. 10:14–15.
pko Hyvä paimen.
1. Moos. 49:24;
1. Piet. 2:4–8.

			 pko Kulmakivi.
		c 1. Kor. 10:1–4.
pko Jeesus Kristus;
Kallio.
		d Hel. 5:12.
45 a OL 67:10–13.
46 a pko Vartija.
		b Alma 34:32–33.
51 1 a pko Partridge,
Edward.
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ohjeita, sillä on välttämätöntä,
että hän saa ohjeita tämän kan
san järjestämiseksi.
2 Sillä on välttämätöntä, että se
järjestetään minun alakieni mu
kaan; muuten se erotetaan pois.
3 Sen tähden palvelijani Edward
Partridge ja ne, jotka hän on va
linnut, joihin minä olen mielty
nyt, määrätkööt tälle kansalle sen
osuudet, jokaiselle ayhtäläisesti
hänen perheensä mukaan, hänen
olosuhteidensa ja puutteidensa ja
b
tarpeidensa mukaan.
4 Ja kun palvelijani Edward
Partridge määrää jollekulle tä
män osuuden, hän antakoon
hänelle asiakirjan, joka turvaa
hänelle hänen osuutensa, jotta
hän saa pitää sen, nimittäin
oikeutensa ja perintöosansa kir
kossa, ellei hän tee rikkomusta ja
ellei häntä pidetä kirkon äänellä
kirkon lakien ja aliittojen mu
kaan arvottomana kuulumaan
kirkkoon.
5 Ja jos hän tekee rikkomuksen
eikä häntä pidetä arvollisena
kuulumaan kirkkoon, hänellä
ei ole oikeutta siihen osuuteen,
jonka hän on pyhittänyt piispalle
minun kirkkoni köyhiä ja tarvit
sevia varten; sen tähden hän ei
saa pitää lahjaa vaan hänellä on
oikeus ainoastaan siihen osuu
teen, joka hänelle on luovutettu.
2 a OL 42:30–39; 105:5.
pko Pyhittää,
pyhityksen laki.
3 a OL 49:20.
		b Ap. t. 2:44–45;
4. Nefi 1:2–3.
4 a eli luvusta 20
käytetään nimitystä
Kristuksen kirkon
säännökset ja liitot.

6a
		b
8a
		b
9a
		b

6 Ja näin kaikki asiat on varmis
tettava maan alakien bmukaan.
7 Ja se, mikä kuuluu tälle
kansalle, määrättäköön tälle
kansalle.
8 Ja arahat, jotka jäävät tälle
kansalle – nimitettäköön tälle
kansalle edustaja ottamaan
vastaan brahat ja hankkimaan
ruokaa ja vaatteita tämän kansan
puutteiden mukaan.
9 Ja jokainen toimikoon are
hellisesti ja olkoon tasaveroinen
tämän kansan keskuudessa ja
saakoon tasaveroisesti, niin että
olisitte byhtä, niin kuin minä olen
käskenyt teitä.
10 Älköönkä sitä, mikä kuu
luu näille jäsenille, otettako ja
annettako atoisen seurakunnan
jäsenille.
11 Sen tähden jos toinen seura
kunta haluaa saada rahaa tältä
seurakunnalta, se maksakoon
takaisin tälle seurakunnalle sen
mukaan kuin ne sopivat;
12 ja tämä tehtäköön piispan tai
edustajan välityksellä, joka tulee
nimittää seurakunnan aäänellä.
13 Ja vielä, piispa perustakoon
tälle seurakunnalle avarastohuo
neen; ja kaikkea, sekä rahaa että
ruokaa, mikä ylittää sen, mitä
b
tarvitaan tämän kansan puuttei
siin, pidettäköön piispan käsissä.
14 Ja hän varatkoon myös

OL 33:14; 42:13.
pko Liitto.
OL 58:21–22.
1. Piet. 2:13;
OL 98:5–7.
OL 84:104.
OL 104:15–18.
pko Rehellisyys.
OL 38:27.
pko Ykseys.

10 a eli kirkon toiselle
seurakunnalle,
ei toiselle
kirkkokunnalle.
12 a pko Yhteinen
suostumus.
13 a OL 42:55.
pko Varastohuone.
		b OL 42:33–34, 55;
82:17–19.
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itselleen omiin puutteisiinsa ja
perheensä puutteisiin, koska hän
tekee tätä työtä.
15 Ja näin minä suon tälle kan
salle etuoikeuden järjestäytyä
minun alakieni mukaisesti.
16 Ja minä pyhitän sille atämän
maan vähäksi aikaa, kunnes
minä, Herra, huolehdin siitä muu
ten ja käsken sen lähteä täältä;
17 eikä hetkeä eikä päivää ole
sille annettu, minkä vuoksi se
toimikoon tässä maassa ikään
kuin vuosia, niin se kääntyy sille
sen hyväksi.

18 Katso, tämä on esimerkkinä
minun palvelijalleni Edward
Partridgelle muissa paikoissa
kaikissa seurakunnissa.
19 Ja se, joka havaitaan uskolli
seksi, vanhurskaaksi ja viisaaksi
a
taloudenhoitajaksi, saa astua
Herransa biloon ja saa periä ian
kaikkisen elämän.
20 Totisesti minä sanon teille:
Minä olen Jeesus Kristus, joka
a
tulee pian, bhetkellä, jota ette
aavista. Aivan niin. Aamen.
a

LUKU 52
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta kirkon
vanhimmille Kirtlandissa Ohiossa 6. kesäkuuta 1831. Kirtlandissa
oli pidetty konferenssi, joka oli alkanut 3. päivänä ja päättynyt
6. päivänä kesäkuuta. Tässä konferenssissa suoritettiin ensimmäiset
nimenomaiset asettamiset ylipapin virkaan ja havaittiin tiettyjä vää
rien ja eksyttävien henkien ilmenemisiä ja näitä henkiä nuhdeltiin.
1–2 Seuraava konferenssi on määrä
pitää Missourissa. 3–8 Tiettyjä
vanhimpia määrätään kulkemaan
yhdessä. 9–11 Vanhinten tulee
opettaa, mitä apostolit ja profeetat
ovat kirjoittaneet. 12–21 Hengen
valaisemat tuottavat kiitoksen ja
viisauden hedelmää. 22–44 Eri
vanhimpia määrätään saarnaa
maan evankeliumia matkallaan
konferenssiin Missouriin.
Katso, näin sanoo Herra van
15 a OL 51:2.
16 a eli Kirtlandin alueen
Ohion osavaltiossa.
18 a eli malli.
19 a Matt. 24:45–47.
pko Taloudenhoitaja.

		b
20 a
		b
52 1 a
2a
		b

himmille, jotka hän on akutsu
nut ja valinnut näinä viimeisinä
aikoina Henkensä äänellä
2 sanoen: Minä, Herra, ilmaisen
teille, mitä minä tahdon teidän
tekevän tästä hetkestä seuraa
vaan konferenssiin, joka pide
tään Missourissa, amaassa, jonka
minä bpyhitän kansalleni, joka on
Jaakobin cjäännös, ja niille, jotka
ovat perillisiä dliiton mukaan.
3 Sen tähden totisesti minä
sanon teille: Palvelijani Joseph

pko Ilo.
Ilm. 22:6–16.
Matt. 24:44.
pko Kutsumus.
OL 57:1–3.
OL 58:57; 84:3–4.

		c Ps. 135:4;
3. Nefi 5:21–26.
		d Abr. 2:6–11.
pko Abrahamin liitto.
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Smith nuorempi ja Sidney Rig
don lähtekööt matkaan niin pian
kuin valmistelut voidaan tehdä
heidän lähteäkseen kodeistaan
ja matkatakseen Missourin
maahan.
4 Ja sikäli kuin he ovat uskol
lisia minulle, heille ilmaistaan,
mitä heidän tulee tehdä;
5 ja heille ilmaistaan myös,
sikäli kuin he ovat uskollisia,
teidän aperintömaanne.
6 Ja elleivät he ole uskollisia,
heidät erotetaan pois, niin kuin
minä tahdon, kuten hyväksi
näen.
7 Ja vielä, totisesti minä sanon
teille: Palvelijani Lyman Wight ja
palvelijani John Corrill lähtekööt
joutuin matkaan;
8 ja myös palvelijani John Mur
dock ja palvelijani Hyrum Smith
lähtekööt matkaan samaan paik
kaan Detroitin kautta.
9 Ja he matkatkoot sieltä saar
naten sanaa matkalla puhumatta
a
mistään muista asioista kuin
niistä, joista bprofeetat ja aposto
lit ovat kirjoittaneet, ja siitä, mitä
c
Lohduttaja opettaa heille uskon
rukouksen kautta.
10 He menkööt akaksittain, ja
siten he saarnatkoot matkalla
jokaisessa seurakunnassa ja kas
takoot bvedellä ja ckätten päälle
panemisella veden äärellä.
11 Sillä näin sanoo Herra:
Minä päätän äkkiä työni avan
5 a OL 57:1–3.
9 a Moosia 18:19–20.
		b OL 42:12; 52:36.
pko Pyhät kirjoitukset.
		c pko Lohduttaja;
Opettaminen: Hengen
avulla opettaminen;
Pyhä Henki.

hurskaasti, sillä päivät tulevat,
jolloin minä saatan oikeuden
voittoon.
12 Ja palvelijani Lyman Wight
varokoon, sillä Saatana haluaa
a
seuloa häntä kuin akanoita.
13 Ja katso, se, joka on auskol
linen, pannaan paljon haltijaksi.
14 Ja vielä, minä annan teille
mallin kaikkeen, jotta ette ek
syisi; sillä Saatana on irrallaan
maan päällä, ja hän kulkee
eksyttämässä kansakuntia –
15 ja nyt, sen, joka rukoilee
ja jonka mieli on amurtunut,
sen minä bhyväksyn, jos hän
on kuuliainen minun ctoimituk
silleni.
16 Se, joka puhuu ja jonka
mieli on murtunut ja jonka kieli
on sävyisä ja rakentaa, se on
Jumalasta, jos hän on kuuliainen
minun toimituksilleni.
17 Ja vielä, se, joka vapisee
minun valtani alla, tehdään avä
keväksi, ja hän tuottaa kiitoksen
ja bviisauden hedelmää niiden
ilmoitusten ja totuuksien mu
kaisesti, jotka minä olen antanut
teille.
18 Ja vielä, se, joka on voitettu
eikä atuota hedelmää, tosiaan
kaan, tämän mallin mukaisesti,
ei ole minusta.
19 Tämän mallin mukaisesti te
siis atunnette henget jokaisessa
tapauksessa kaikkien taivaiden
alla.

10 a Mark. 6:7;
OL 61:35.
		b Joh. 1:26.
		c Ap. t. 8:14–17.
11 a Room. 9:28.
12 a Luuk. 22:31;
3. Nefi 18:17–18.
13 a Matt. 25:23;

15 a
		b
		c
17 a
		b
18 a
19 a

OL 132:53.
pko Särkynyt sydän.
OL 97:8.
pko Toimitukset.
OL 66:8; 133:58.
pko Viisaus.
Matt. 3:10.
pko Erottamisen lahja.
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20 Ja päivät ovat tulleet; ihmi
sille atapahtuu heidän uskonsa
mukaan.
21 Katso, tämä käsky on an
nettu kaikille vanhimmille, jotka
minä olen valinnut.
22 Ja vielä, totisesti minä sanon
teille: Myös palvelijani aThomas
B. Marsh ja palvelijani Ezra
Thayre lähtekööt matkaan tähän
samaan maahan ja saarnatkoot
sanaa matkalla.
23 Ja vielä, palvelijani Isaac
Morley ja palvelijani Ezra Booth
lähtekööt matkaan ja myös saar
natkoot sanaa matkalla tähän
samaan maahan.
24 Ja vielä, palvelijani aEdward
Partridge ja Martin Harris läh
tekööt matkaan palvelijoideni
Sidney Rigdonin ja Joseph Smith
nuoremman kanssa.
25 Myös palvelijani David
Whitmer ja Harvey Whitlock
lähtekööt matkaan tähän samaan
maahan ja saarnatkoot matkalla.
26 Ja palvelijani aParley P.
Pratt ja bOrson Pratt lähtekööt
matkaan aina tähän samaan
maahan saakka ja saarnatkoot
matkalla.
27 Ja myös palvelijani Solomon
Hancock ja Simeon Carter läh
tekööt matkaan tähän samaan
maahan ja saarnatkoot matkalla.
28 Myös palvelijani Edson
Fuller ja Jacob Scott lähtekööt
matkaan.
29 Myös palvelijani Levi W.
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Hancock ja Zebedee Coltrin läh
tekööt matkaan.
30 Myös palvelijani Reynolds
Cahoon ja Samuel H. Smith läh
tekööt matkaan.
31 Myös palvelijani Wheeler
Baldwin ja William Carter lähte
kööt matkaan.
32 Ja palvelijani aNewel Knight
ja Selah J. Griffin molemmat
asetettakoon, ja lähtekööt hekin
matkaan.
33 Niin, totisesti minä sanon:
Kaikki nämä lähtekööt matkaan
yhteen paikkaan eri teitään, äl
köönkä toinen rakentako toisen
a
perustukselle älköönkä mat
katko toisen jälkiä.
34 Sitä, joka on uskollinen, sitä
varjellaan ja siunataan paljoilla
a
hedelmillä.
35 Ja vielä minä sanon teille:
Palvelijani Joseph Wakefield ja
Solomon Humphrey lähtekööt
matkaan itäisille seuduille;
36 he tehkööt työtä sukunsa
keskuudessa ajulistamatta mi
tään muuta kuin profeettoja ja
apostoleja, sitä mitä ovat bnäh
neet ja kuulleet ja varmasti cus
kovat, jotta profetiat täyttyisivät.
37 Rikkomuksen tähden se,
mitä suotiin Heman Bassetille,
a
otettakoon häneltä ja pantakoon
Simonds Ryderin pään päälle.
38 Ja vielä, totisesti minä sanon
teille: Jared Carter aasetettakoon
papiksi, ja myös George James
asetettakoon bpapiksi.

20 a Matt. 8:5–13.
		b pko Pratt, Orson.
		b Joh. 3:11.
22 a OL 56:5.
32 a OL 56:6–7.
		c pko Usko.
pko Marsh, Thomas B.
33 a Room. 15:20.
37 a Matt. 25:25–30.
24 a pko Partridge, Edward. 34 a Joh. 15:16; OL 18:15–16. 38 a OL 79:1.
26 a pko Pratt, Parley
36 a Moosia 18:19–20;
		b pko Pappi, Aaronin
Parker.
OL 52:9.
pappeus.
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39 Loput vanhimmista avalvo
koot seurakuntia ja julistakoot
sanaa niitä ympäröivillä seu
duilla; ja he tehkööt työtä omin
käsin, jottei mitään bepäjumalien
palvontaa eikä jumalattomuutta
harjoitettaisi.
40 Ja muistakaa kaikessa aköy
hiä ja btarvitsevia, sairaita ja
ahdistettuja, sillä se, joka ei näin
tee, se ei ole minun opetuslap
seni.
41 Ja vielä, palvelijani Joseph
Smith nuorempi ja Sidney
Rigdon ja Edward Partridge
ottakoot mukaansa asuosituk
sen kirkolta. Ja hankittakoon

sellainen myös palvelijalleni
Oliver Cowderylle.
42 Ja näin, niin kuin minä olen
sanonut, jos olette uskollisia, te
kokoonnutte yhteen riemuitak
senne aMissourin maassa, joka
on teidän bperintömaanne mutta
joka on nyt teidän vihollistenne
maa.
43 Mutta katso, minä, Herra,
kiirehdin kaupunkia aikanaan
ja kruunaan uskolliset ailolla ja
riemulla.
44 Katso, minä olen Jeesus
Kristus, Jumalan Poika, ja minä
a
ylennän heidät viimeisenä päi
vänä. Aivan niin. Aamen.

LUKU 53
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Algernon
Sidney Gilbertille Kirtlandissa Ohiossa 8. kesäkuuta 1831. Sidney
Gilbertin pyynnöstä profeetta kysyi Herralta veli Gilbertin työstä
ja kutsumuksesta kirkossa.
1–3 Sidney Gilbertin kutsumus ja
valinta kirkossa on tulla asetetuksi
vanhimmaksi. 4–7 Hänen tulee
palvella myös piispan edustajana.
Katso, minä sanon sinulle, pal
velijani Sidney Gilbert, että minä
olen kuullut rukouksesi; ja sinä
olet huutanut minua avuksi, jotta
Herra, sinun Jumalasi, ilmoittaisi
sinulle sinun kutsumuksestasi
ja avalinnastasi kirkossa, jonka
39 a Alma 6:1.
		b pko Epäjumalien
palvonta.
40 a OL 104:15–18.
pko Köyhät.
		b pko Hyvinvoinnin
turvaaminen.
41 a OL 20:64.

42 a
		b
43 a
44 a
53 1 a

minä, Herra, olen pystyttänyt
näinä viimeisinä aikoina.
2 Katso, minä, Herra, joka aris
tiinnaulittiin maailman syntien
tähden, annan sinulle käskyn,
että sinun on bhylättävä maa
ilma.
3 Ota päällesi minun asetta
miseni, nimittäin vanhimmaksi
asettaminen,
saarnataksesi
uskoa ja parannusta ja syntien
a
anteeksisaamista minun sanani

pko Siion.
OL 25:2; 57:1–3.
pko Ilo.
OL 88:96–98.
pko Kutsumus ja
valinta;
Valitseminen;
Valitut.

2 a pko Ristiinnaulitse
minen.
		b pko Maailma;
Maailmallisuus.
3 a pko Syntien
anteeksisaaminen.
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mukaan ja Pyhän Hengen saa
mista bkätten päällepanemisella,
4 ja myös ollaksesi tämän seu
rakunnan aedustaja paikassa,
jonka piispa määrää tämän
jälkeen annettavien käskyjen
mukaan.
5 Ja vielä, totisesti minä sanon
sinulle, että sinun tulee lähteä
matkaan palvelijoideni Joseph

Smith nuoremman ja Sidney
Rigdonin kanssa.
6 Katso, nämä ovat ensimmäiset
käskyt, jotka sinä saat; ja loput il
moitetaan tulevana aikana työsi
mukaan minun viinitarhassani.
7 Ja vielä, minä tahdon sinun
oppivan, että vain se pelastuu,
joka akestää loppuun asti. Aivan
niin. Aamen.

LUKU 54
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Newel
Knightille Kirtlandissa Ohiossa 10. kesäkuuta 1831.Thompsonissa
Ohiossa asuvat kirkon jäsenet olivat jakaantuneet kysymyksissä,
jotka liittyivät omaisuuden pyhittämiseen. Itsekkyyttä ja ahneutta
ilmeni. Shakereiden luokse tekemänsä lähetysmatkan jälkeen (ks. OL
49 johdanto) Leman Copley oli rikkonut liittonsa pyhittää iso maatilansa perintösijaksi Colesvillesta New Yorkin osavaltiosta saa
puville pyhille. Tämän seurauksena Newel Knight (Thompsonissa
asuvien jäsenten johtaja) ja muita vanhimpia oli tullut kysymään
profeetalta, miten toimia. Profeetta kysyi Herralta ja sai tämän il
moituksen, jossa Thompsonissa asuvia jäseniä käsketään lähtemään
Leman Copleyn maatilalta ja matkaamaan Missouriin.
1–6 Pyhien täytyy pitää evankeliu
min liitto saadakseen armon. 7–10
Heidän täytyy olla kärsivällisiä
ahdingossa.
Katso, näin sanoo Herra, ni
mittäin aAlfa ja Oomega, alku ja
loppu, nimittäin hän, joka bris
tiinnaulittiin maailman syntien
tähden:
2 Katso, totisesti, totisesti minä
sanon sinulle, palvelijani Newel
3 b pko Kätten
päällepaneminen.
4 a OL 57:6, 8–10, 14–15;
84:113.
7 a pko Kestäminen.

54 1 a Ilm. 1:8;

Knight, että sinun tulee pysyä
lujana siinä virassa, johon minä
olen sinut nimittänyt.
3 Ja mikäli veljesi haluavat
välttää vihollisensa, he tehkööt
parannuksen kaikista synneis
tään ja tulkoot todella anöyriksi
minun edessäni ja murtuneiksi.
4 Ja koska aliitto, jonka he teki
vät minun kanssani, on rikottu,
niin se on menettänyt bmerkityk
sensä ja rauennut.

OL 19:1.
pko Alfa ja Oomega.
		b pko Ristiinnaulitse
minen.

3 a pko Nöyryys.
4 a OL 42:30–39.
pko Pyhittää,
pyhityksen laki.
		b OL 58:32–33.
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5 Ja voi sitä, jonka kautta tämä
rikkomus tulee, sillä hänelle
olisi ollut parempi, että hänet
olisi hukutettu meren syvyyteen.
6 Mutta siunattuja ovat ne,
jotka ovat pitäneet liiton ja nou
dattaneet käskyä, sillä he saavat
a
armon.
7 Ja nyt, lähtekää pakoon
maasta, jotteivät teidän vihol
lisenne kävisi kimppuunne; ja
lähtekää matkaan ja nimittäkää
kenet haluatte johtajaksenne ja
hoitamaan maksunne.
8 Ja näin teidän tulee lähteä
a

matkaan läntisille seuduille,
a
Missourin maahan, lamanilais
ten rajoille.
9 Ja kun olette tehneet mat
kanne, katso, minä sanon teille:
Etsikää aelanto kuten muutkin
ihmiset, kunnes minä valmistan
teille sijan.
10 Ja vielä, olkaa akärsivällisiä
ahdingossa, kunnes minä btu
len; ja katso, minä tulen pian, ja
minun palkkani on minun mu
kanani; ja ne, jotka ovat cetsineet
minua varhain, löytävät dlevon
sielullensa. Aivan niin. Aamen.

LUKU 55
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta William W.
Phelpsille Kirtlandissa Ohiossa 14. kesäkuuta 1831. Kirjanpainaja
William W. Phelps perheineen oli juuri saapunut Kirtlandiin, ja
profeetta pyysi Herralta tietoa hänestä.
1–3 William W. Phelps on kutsuttu
ja valittu kastettavaksi, asetetta
vaksi vanhimmaksi ja saarnaamaan
evankeliumia. 4 Hänen tulee myös
kirjoittaa kirjoja kirkon koulujen
lapsille. 5–6 Hänen tulee mennä
Missouriin, joka on oleva hänen
työalueensa.
Katso, näin sanoo Herra sinulle,
palvelijani William, niin, nimit
täin koko amaan Herra: Sinä olet
kutsuttu ja valittu; ja sen jälkeen
kun sinut on bkastettu vedellä, ja
jos teet sen silmämääränä vain
5a
6a
8a
9a
10 a
		b

Matt. 18:6–7.
pko Armeliaisuus.
OL 52:42.
1. Tess. 4:11.
pko Kärsivällisyys.
Ilm. 22:12.
pko Jeesuksen

minun kunniani, saat anteeksi
syntisi ja saat Pyhän Hengen
c
kätten päällepanemisen kautta;
2 ja sitten palvelijani Joseph
Smith nuorempi asettaa sinut
kädellään vanhimmaksi tähän
kirkkoon saarnaamaan paran
nusta ja syntien aanteeksiantoa
kasteen kautta Jeesuksen Kristuksen, elävän Jumalan 
Pojan,
nimeen.
3 Ja keille tahansa, joiden päälle
panet kätesi, jos he ovat murtu
neita minun edessäni, sinulla on
valta antaa Pyhä Henki.

			 Kristuksen toinen
tuleminen.
		c Sananl. 8:17.
pko Rukous.
		d Matt. 11:28–30.
pko Lepo.
55 1 a 5. Moos. 10:14;

			 1. Nefi 11:6;
2. Nefi 29:7.
		b pko Kaste, kastaminen.
		c pko Kätten
päällepaneminen.
2 a pko Syntien
anteeksisaaminen.
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4 Ja vielä, sinut asetetaan
auttamaan palvelijaani Oliver
Cowderya tekemään painotyötä
ja valitsemaan ja kirjoittamaan
a
kirjoja tämän kirkon kouluille,
jotta pienet lapsetkin voivat
saada opetusta minun edessäni,
kuten minulle on mieleen.
5 Ja vielä, totisesti minä sanon
sinulle: Tämän vuoksi sinun

tulee lähteä matkaan palvelijani
Joseph Smith nuoremman ja Sid
ney Rigdonin kanssa, että sinut
a
asetettaisiin
perintömaahasi
tekemään tätä työtä.
6 Ja vielä, myös palvelijani
Joseph Coe lähteköön matkaan
heidän kanssansa. Loput ilmoi
tetaan tämän jälkeen, niin kuin
minä tahdon. Aamen.

LUKU 56
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlan
dissa Ohiossa 15. kesäkuuta 1831. Tässä ilmoituksessa Ezra Thay
rea nuhdellaan siitä, ettei hän ole noudattanut aiempaa ilmoitusta
(”käskyä”, johon viitataan jakeessa 8), jonka Joseph Smith oli saa
nut häntä varten ja jossa Thayrelle annettiin ohjeita hänen velvol
lisuuksistaan Frederick G. Williamsin maatilalla, missä hän asui.
Seuraavassa ilmoituksessa myös peruutetaan Thayren kutsu mennä
Missouriin Thomas B. Marshin kanssa (ks. OL 52:22).
1–2 Pyhien täytyy ottaa ristinsä
ja seurata Herraa saavuttaakseen
pelastuksen. 3–13 Herra käskee ja
peruuttaa, ja tottelemattomat kar
kotetaan pois. 14–17 Voi rikkaita,
jotka eivät auta köyhiä, ja voi köy
hiä, joiden sydän ei ole särkynyt.
18–20 Siunattuja ovat köyhät,
jotka ovat puhdassydämisiä, sillä
he perivät maan.
Kuulkaa, oi te ihmiset, jotka
tunnustatte minun nimeäni,
sanoo Herra, teidän Jumalanne;
sillä katso, minun vihani on syt
tynyt kapinallisia vastaan, ja he
a

4a
5a
56 1 a
		b

OL 88:118; 109:7, 14.
Aam. 9:15.
OL 41:1.
Jes. 10:3–4;
Morm. 9:2;
OL 1:13–14; 124:10.

saavat tuntea minun käsivarteni
ja minun suuttumukseni kansa
kuntia kohtaavana brangaistuk
sen ja vihan päivänä.
2 Ja se, joka ei ota aristiänsä ja
b
seuraa minua ja pidä minun
käskyjäni, se ei pelastu.
3 Katso, minä, Herra, käsken;
ja se, joka ei atottele, berotetaan
pois minun hyväksi näkemänäni
aikana, sen jälkeen kun minä
olen käskenyt ja minun käskyäni
rikotaan.
4 Sen tähden minä, Herra,
käsken ja aperuutan kuten hy
väksi näen; ja kaikki tämä tulee

2 a Luuk. 14:27.
		b 1. Piet. 2:21;
2. Nefi 31:10–13;
Moroni 7:11.
pko Jeesus Kristus:
Jeesuksen Kristuksen

esimerkki.
3 a pko Kuuliaisuus.
		b OL 1:14–16; 50:8.
4 a OL 58:31–33.
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kapinallisten
vastattavaksi,
sanoo Herra.
5 Sen tähden minä peruutan
käskyn, joka annettiin palveli
joilleni aThomas B. Marshille ja
Ezra Thayrelle, ja annan uuden
käskyn palvelijalleni Thomasille,
että hänen tulee lähteä joutuin
matkaan Missourin maahan, ja
palvelijani Selah J. Griffinin tulee
myös lähteä hänen mukaansa.
6 Sillä katso, minä peruutan
käskyn, joka annettiin palve
lijoilleni Selah J. Griffinille ja
Newel Knightille, Thompsonissa
olevan kansani uppiniskaisuu
den ja sen kapinoiden tähden.
7 Sen tähden palvelijani Newel
Knight jääköön heidän luokseen;
ja kaikki, jotka haluavat lähteä
ja jotka ovat murtuneita minun
edessäni, saavat lähteä ja antaa
hänen johdattaa heidät maahan,
jonka minä olen määrännyt.
8 Ja vielä, totisesti minä sa
non teille, että palvelijani Ezra
Thayren täytyy tehdä parannus
a
ylpeydestään ja itsekkyydestään
ja totella edellistä käskyä, jonka
minä olen antanut hänelle siitä
paikasta, jossa hän asuu.
9 Ja jos hän tekee tämän, koska
maata ei saa jakaa, hänet määrä
tään vielä lähtemään Missourin
maahan;
10 muuten hänen tulee saada
maksamansa raha ja lähteä pai
kasta ja hänet on aerotettava pois
b

. 4b
5a
8a
10 a

pko Kapinointi.
pko Marsh, Thomas B.
pko Ylpeys.
pko Kirkosta
erottaminen.
11 a 2. Nefi 9:16.
14 a MK Jaak. 4:10.

minun kirkostani, sanoo Herra
Jumala Sebaot;
11 ja vaikka taivas ja maa katoa
vat, nämä sanat eivät akatoa vaan
toteutuvat.
12 Ja jos palvelijani Joseph Smith
nuoremman täytyy maksaa raha,
katso, minä, Herra, maksan
sen hänelle takaisin Missourin
maassa, jotta ne, joilta hän saa,
voivat saada takaisin korvauksen
sen mukaan, mitä he tekevät;
13 sillä sen mukaan, mitä he te
kevät, he saavat, nimittäin maina
perintöosikseen.
14 Katso, näin sanoo Herra mi
nun kansalleni: Teillä on paljon
tehtävää ja paljon, mistä tehdä
parannus; sillä katso, teidän
syntinne ovat tulleet minulle,
eikä niitä ole annettu anteeksi,
koska te yritätte noudattaa omaa
a
neuvoanne.
15 Eivätkä teidän sydämenne
ole tyytyväisiä. Ettekä te nou
data totuutta vaan anautitte
vääryydestä.
16 Voi teitä arikkaita, jotka ette
halua bantaa omaisuudestanne
c
köyhille, sillä teidän drikkau
tenne turmelevat teidän sielunne;
ja tätä te valitatte rangaistuksen
ja tuomion ja suuttumuksen päi
vänä: eSadonkorjuu on ohi, kesä
on päättynyt, ja minun sieluni on
pelastamatta!
17 Voi teitä aköyhiä, joiden sy
dän ei ole särkynyt, joiden mieli

15 a Alma 41:10;
3. Nefi 27:11.
16 a Jer. 17:11;
2. Nefi 9:30.
		b pko Almu.
		c Sananl. 14:31;
Alma 5:55–56.

pko Köyhät.
		d Jaak. 5:3.
		e Jer. 8:20;
Alma 34:33–35;
OL 45:2.
17 a Moosia 4:24–27;
OL 42:42; 68:30–32.
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ei ole murtunut ja joiden vatsa
ei ole kylläinen ja jotka ette estä
käsiänne tarttumasta toisten ih
misten tavaroihin; joiden silmät
ovat täynnä bahneutta ja jotka
ette tahdo tehdä työtä omilla
käsillänne!
18 Mutta siunattuja ovat aköy
hät, jotka ovat puhdassydämi
siä, joiden sydän on bsärkynyt
ja joiden mieli on murtunut,
sillä he saavat nähdä Jumalan
c
valtakunnan tulevan voimassa

ja suuressa kirkkaudessa heidän
pelastuksekseen; sillä dmaan
rehevyys on heidän.
19 Sillä katso, Herra tulee, ja
hänen apalkkansa on hänen mu
kanaan, ja hän maksaa jokaiselle,
ja köyhät riemuitsevat;
20 ja heidän jälkeläisensä peri
vät amaan polvesta polveen aina
ja ikuisesti. Ja nyt minä lakkaan
puhumasta teille. Aivan niin.
Aamen.

LUKU 57
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Siionissa
Jacksonin piirikunnassa Missourissa 20. heinäkuuta 1831. Vanhim
mat olivat matkanneet Ohiosta Missourin länsirajalle noudattaen
Herran käskyä mennä Missouriin, jossa Hän ilmaisisi ”teidän pe
rintömaanne” (OL 52). Joseph Smith mietiskeli lamanilaisten tilaa
ja ihmetteli: ”Milloin autiomaa kukkii kuin ruusu? Milloin Siion
pystytetään kirkkaudessaan ja missä on oleva temppelisi, jonne
kaikki kansakunnat tulevat viimeisinä aikoina?” Sen jälkeen hän
sai tämän ilmoituksen.
1–3 Independence Missourissa on
Siionin kaupungin ja temppelin
paikka. 4–7 Pyhien tulee ostaa
maita ja hankkia perintöosia tuolta
alueelta. 8–16 Sidney Gilbertin
tulee perustaa kauppa, William W.
Phelpsin tulee ryhtyä kirjanpai
najaksi, ja Oliver Cowderyn tulee
toimittaa julkaistavaa aineistoa.
Kuulkaa, sanoo Herra, teidän
17 b pko Himo.
18 a Matt. 5:3, 8;
Luuk. 6:20;
3. Nefi 12:3.
pko Köyhät.
		b pko Särkynyt sydän.
		c pko Jumalan

Jumalanne, oi te minun kirk
koni vanhimmat, jotka olette
kokoontuneet yhteen minun
käskyjeni mukaan tähän maa
han, joka on aMissourin maa,
joka on bmaa, jonka minä olen
määrännyt ja cpyhittänyt pyhien
d
kokoontumiseen.
2 Sen tähden tämä on lupauk
sen maa ja aSiionin kaupungin
b
paikka.

valtakunta eli taivaan
valtakunta.
		d pko Maa.
19 a Ilm. 22:12;
OL 1:10.
20 a Matt. 5:5;
OL 45:56–58.

57 1 a OL 52:42.

		b OL 29:7–8; 45:64–66.
		c OL 61:17.
		d pko Israel: Israelin
kokoaminen.
2 a pko Siion.
		b OL 28:9; 42:9, 62.
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3 Ja näin sanoo Herra, teidän
Jumalanne: Jos haluatte saada
viisautta, tämä on viisautta.
Katso, paikka, jota kutsutaan
nyt Independenceksi, on keskus
paikka; ja atemppelin paikka si
jaitsee länsipuolella tontilla, joka
ei ole kaukana oikeustalosta.
4 Sen tähden on viisasta, että
pyhät aostavat maan ja myös
länsipuolelta jokaisen alan, aina
b
juutalaisten ja pakanoiden vä
lissä kulkevalle rajalle asti;
5 ja myös jokaisen alan, joka
rajoittuu preeriaan, sikäli kuin
opetuslapseni kykenevät aosta
maan maita. Katso, tämä on
viisasta, jotta he bsaisivat sen
ikuiseksi perintöosaksi.
6 Ja palvelijani Sidney Gilbert
hoitakoon virkaa, johon minä
olen hänet nimittänyt, ottaen vas
taan rahoja, ollen kirkon aedusta
jana, ostaen maata kaikilta ym
päröiviltä seuduilta, sikäli kuin
se voidaan tehdä vanhurskaasti
ja viisautta noudattaen.
7 Ja palvelijani aEdward Part
ridge hoitakoon virkaa, johon
minä olen hänet nimittänyt, ja
b
jakakoon pyhille heidän perin
töosansa, niin kuin minä olen
käskenyt; ja myös ne, jotka hän
on nimittänyt auttamaan itseään.
8 Ja vielä, totisesti minä sanon
teille: Palvelijani Sidney Gilbert
asettukoon tähän paikkaan ja pe
rustakoon kaupan, jotta hän voi
3 a OL 58:57; 97:15–17.
4 a OL 48:4.
		b eli juutalaiset
tarkoittaa tässä
lamanilaisia ja
pakanat valkoihoisia
uudisasukkaita.
5 a OL 58:49, 51;

myydä tarvikkeita ilman petosta,
jotta hän voi saada rahaa ostaak
seen maita pyhien hyväksi ja jotta
hän voi hankkia kaikkea, mitä
opetuslapset saattavat tarvita
asettuakseen perintöosalleen.
9 Ja palvelijani Sidney Gilbert
hankkikoon myös luvan – katso,
tämä on viisasta, ja lukija ym
märtäköön – jotta hän voi myös
lähettää tarvikkeita ihmisille,
keiden mukana hän vain ha
luaa, jotka ovat apulaisina työssä
hänen palveluksessaan;
10 ja siten huolehtia minun
pyhistäni, jotta minun evan
keliumiani voitaisiin saarnata
niille, jotka istuvat apimeydessä
ja bkuoleman varjon maassa.
11 Ja vielä, totisesti minä sa
non teille, että palvelijani aWil
liam W. Phelps asettukoon tähän
paikkaan ja ryhtyköön bkirjan
painajaksi kirkolle.
12 Ja katso, jos maailma ottaa
vastaan hänen kirjoituksensa –
katso, tämä on viisasta – hän
hankkikoon, mitä hän voi
hankkia vanhurskaasti, pyhien
hyväksi.
13 Ja palvelijani aOliver Cow
dery auttakoon häntä niin kuin
olen käskenyt, missä tahansa pai
kassa, minkä minä hänelle mää
rään, jäljentämään ja korjaamaan
ja valitsemaan, jotta kaikki olisi
oikein minun edessäni, kuten
Henki hänen kauttaan osoittaa.

101:68–74.
		b OL 56:20.
6 a OL 53.
7 a OL 58:24.
pko Partridge,
Edward.
		b OL 41:9–11; 58:14–18.
10 a Jes. 9:1;

		b
11 a
		b
13 a

Matt. 4:16.
pko Pimeys,
hengellinen.
Ps. 23:4.
pko Phelps,
William W.
OL 58:37, 40–41.
pko Cowdery, Oliver.
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14 Ja niin ne, joista olen puhu
nut, asettukoot Siionin maahan
niin pian kuin mahdollista per
heineen tehdäkseen nuo asiat,
niin kuin minä olen puhunut.
15 Ja nyt, mitä tulee kokoontu
miseen – piispa ja edustaja teh
kööt valmisteluja niille perheille,

joita on käsketty tulemaan tähän
maahan niin pian kuin mahdol
lista, ja asuttakoot heidät heidän
perintöosilleen.
16 Ja lopuille sekä vanhimmista
että jäsenistä annetaan lisää oh
jeita tämän jälkeen. Aivan niin.
Aamen.

LUKU 58
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Siionissa
Jacksonin piirikunnassa Missourissa 1. elokuuta 1831. Varhemmin,
ensimmäisenä sapattina profeetan saavuttua seurueineen Jacksonin
piirikuntaan Missouriin oli pidetty uskonnollinen tilaisuus ja kaksi
henkilöä oli otettu jäseniksi kasteen kautta. Tuolla viikolla saapui
Colesvillen pyhiä Thompsonin seurakunnasta ja muita (ks. OL 54).
Monet halusivat innokkaasti tietää Herran tahdon heihin nähden
uudessa kokoamispaikassa.
1–5 Ne, jotka kestävät ahdinkoa,
kruunataan kirkkaudella. 6–12 Py
hien tulee valmistautua Karitsan
häihin ja Herran juhla-
aterialle.
13–18 Piispat ovat Israelin tuoma
reita. 19–23 Pyhien tulee noudattaa
maan lakeja. 24–29 Ihmisten tulee
käyttää tahdonvapauttaan tehdäk
seen hyvää. 30–33 Herra käskee
ja peruuttaa. 34–43 Tehdäkseen
parannuksen ihmisten täytyy tun
nustaa ja hylätä syntinsä. 44–58
Pyhien tulee ostaa perintöosansa
ja kokoontua Missouriin. 59–65
Evankeliumia täytyy saarnata kai
kille luoduille.
Kuulkaa, oi te minun kirkkoni
vanhimmat, ja kallistakaa kor
58 1 a OL 57:1–8.

2 a Moosia 2:22.
		b 1. Piet. 4:6.
		c 2. Tess. 1:4.

		d
3a
		b
4a

vanne minun sanalleni ja oppi
kaa minulta, mitä minä tahdon
teistä ja myös atästä maasta, jo
hon minä olen lähettänyt teidät.
2 Sillä totisesti minä sanon
teille: Siunattu on se, joka apitää
minun käskyni, niin elämässä
kuin bkuolemassa; ja sen, joka
on cuskollinen dahdingossa, sen
palkka on suurempi taivaan
valtakunnassa.
3 Te ette voi nähdä luonnolli
silla silmillänne tällä hetkellä
a
Jumalanne suunnitelmaa niistä
asioista, jotka tulevat tämän
jälkeen, ettekä bkirkkautta, joka
seuraa paljoa ahdinkoa.
4 Sillä paljon aahdingon jälkeen
tulevat bsiunaukset. Sen tähden

pko Vastoinkäyminen.
pko Jumala, jumaluus.
pko Kirkkaus.
Ps. 30:6;

OL 101:2–7; 103:11–14;
109:76.
		b pko Siunaus,
siunaaminen.
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päivä tulee, jolloin teidät ckruuna
taan paljolla dkirkkaudella; hetki
ei ole vielä, mutta se on käsillä.
5 Muistakaa tämä, minkä minä
sanon teille etukäteen, jotta apa
nisitte sen sydämeen ja ottaisitte
vastaan sen, mikä seuraa.
6 Katso, totisesti minä sanon
teille: Tästä syystä minä olen
lähettänyt teidät – jotta olisitte
kuuliaisia ja jotta sydämenne
olisivat avalmiita btodistamaan
tulevista asioista;
7 ja myös, jotta teillä olisi kun
nia laskea perustus ja todistaa
siitä maasta, jossa Jumalan aSiion
on oleva;
8 ja myös, jotta herkkuruokien
ateria valmistettaisiin aköyhille;
niin, herkkuruokien ateria,
kirkkaaksi bseestettyjen viinien,
niin että maa voi tietää, että
profeettojen suun sanat eivät jää
toteutumatta;
9 niin, Herran huoneen juhla-
ateria, hyvin valmistettu, jolle
kaikki kansakunnat kutsutaan.
10 Ensiksi rikkaat ja oppineet,
viisaat ja ylhäiset;
11 ja sen jälkeen tulee minun
voimani päivä; silloin köyhät,
rammat ja sokeat ja kuurot tule
vat Karitsan ahäihin nauttimaan
ateriaa, joka on
Herran bjuhla-
valmistettu tulevaa suurta päi
vää varten.
12 Katso, minä, Herra, olen sen
puhunut.
4 c pko Korotus;
Kruunu.
		d Room. 8:17–18;
OL 136:31.
5 a 5. Moos. 11:18–19.
6 a OL 29:8.
		b pko Todistaminen.
7 a pko Siion.

13 Ja jotta atodistus lähtisi maa
ilmaan Siionista, niin, Jumalan
perintökaupungin suusta –
14 niin, tästä syystä minä olen
lähettänyt teidät tänne ja olen
valinnut palvelijani aEdward
Partridgen ja olen määrännyt
hänelle hänen tehtävänsä tässä
maassa.
15 Mutta ellei hän tee paran
nusta synneistään, joita ovat
epäusko ja sydämen sokeus, hän
ottakoon varteen, ettei alankea.
16 Katso, hänen tehtävänsä on
annettu hänelle, eikä sitä anneta
uudestaan.
17 Ja se, joka on tässä tehtä
vässä, on määrätty atuomariksi
Israelissa, niin kuin oli muinai
sina aikoina, jakamaan Jumalan
perintömaat hänen blapsilleen;
18 ja tuomitsemaan hänen kan
saansa vanhurskaiden todistuk
sen mukaan ja neuvonantajiensa
avulla valtakunnan lakien mu
kaan, jotka Jumalan aprofeetat
ovat antaneet.
19 Sillä totisesti minä sanon
teille, että minun lakini täytyy
pitää tässä maassa.
20 Älköön kukaan ajatelko
olevansa hallitsija; vaan Jumala
hallitkoon sitä, joka tuomitsee,
oman tahtonsa neuvon mu
kaan, eli toisin sanoen sitä, joka
neuvoo tai istuu tuomarinistui
mella.
21 Älköön kukaan rikkoko

8 a pko Köyhät.
		b Jes. 25:6.
11 a Matt. 22:1–14;
Ilm. 19:9;
OL 65:3.
		b Luuk. 14:16–24.
13 a Miika 4:2.
14 a pko Partridge,

Edward.
15 a 1. Kor. 10:12.
17 a OL 107:72–74.
pko Piispa.
		b pko Jumalan pojat ja
tyttäret.
18 a pko Profeetta.
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maan lakeja, sillä sen, joka pitää
Jumalan lait, ei tarvitse rikkoa
maan lakeja.
22 Olkaa sen tähden alamai
sia esivallalle, kunnes hallitsee
a
hän, jonka oikeutena on hallita
ja joka alistaa kaikki viholliset
jalkojensa alle.
23 Katso, alait, jotka olette saa
neet minun kädestäni, ovat kir
kon lakeja, ja tässä valossa teidän
tulee pitää ne esillä. Katso, tämä
on viisasta.
24 Ja nyt, kuten minä puhuin
palvelijastani Edward Partrid
gesta, tämä maa on hänen asuin
maansa ja niiden, jotka hän on
nimittänyt neuvonantajikseen;
ja myös sen asuinmaa, jonka
minä olen nimittänyt pitämään
a
varastohuonettani;
25 sen tähden he tuokoot per
heensä tähän maahan, niin kuin
he neuvottelevat keskenään ja
minun kanssani.
26 Sillä katso, ei ole soveliasta,
että minä käsken kaikessa; sillä
se, joka pakotetaan kaikkeen, se
on alaiska eikä viisas palvelija;
sen tähden hän ei saa palkkaa.
27 Totisesti minä sanon, että ih
misten tulisi tehdä ainnokkaasti
työtä hyvän asian puolesta ja
tehdä paljon omasta vapaasta
tahdostaan ja saada aikaan pal
jon vanhurskautta;
28 sillä heissä on voima, jonka
tähden he ovat avapaita toimi
a

21 a Luuk. 20:22–26;
OL 98:4–10; UK 1:12.
pko Hallitus.
22 a pko Jeesus Kristus;
Messias;
Tuhatvuotinen
valtakunta.
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maan tahtonsa mukaan. Ja sikäli
kuin ihmiset tekevät hyvää, he
eivät suinkaan jää palkkaansa
vaille.
29 Mutta se, joka ei tee mitään,
ennen kuin häntä käsketään, ja
ottaa käskyn vastaan epäilevin
sydämin ja pitää sen laiskasti, se
a
tuomitaan.
30 Mikä olen minä, joka atein
ihmisen, sanoo Herra, että pi
täisin syyttömänä sitä, joka ei
noudata minun käskyjäni?
31 Mikä olen minä, sanoo
Herra, että olisin aluvannut
mutta en olisi täyttänyt?
32 Minä käsken, eivätkä ih
miset tottele; minä aperuutan,
eivätkä he saa siunausta.
33 Sitten he sanovat sydämes
sään: Tämä ei ole Herran työtä,
sillä hänen lupauksensa eivät ole
täyttyneet. Mutta voi sellaisia,
sillä heidän palkkansa väijyy
a
alhaalla eikä tule ylhäältä.
34 Ja nyt minä annan teille lisää
ohjeita tästä maasta.
35 Minun viisauteni mukaista
on, että palvelijani Martin Har
ris on esimerkkinä kirkolle alas
kemalla rahansa kirkon piispan
eteen.
36 Ja myös, tämä on laki jokai
selle, joka tulee tähän maahan
saadakseen perintöosan; ja hä
nen tulee tehdä rahoillaan niin
kuin laki määrää.
37 Ja on myös viisasta, että

23 a pko Laki.
24 a OL 51:13; 70:7–11.
26 a Matt. 24:45–51;
OL 107:99–100.
27 a pko Ahkeruus;
Teot.
28 a pko Tahdonvapaus.

29 a pko Tuomio.
30 a Jes. 45:9–10;
Hel. 12:6.
31 a OL 1:37–38; 82:10.
32 a OL 56:3–4.
33 a OL 29:45.
35 a OL 42:30–32.
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Independencestä ostetaan maita
varastohuoneen paikaksi ja myös
a
kirjapainoa varten.
38 Ja Henki antaa muita pal
velijaani Martin Harrisia kos
kevia ohjeita hänelle, jotta hän
voi saada hyväksi näkemänsä
perintöosan;
39 ja hän tehköön parannuksen
synneistänsä, sillä hän tavoitte
lee maailman akunniaa.
40 Ja myös palvelijani aWil
liam W. Phelps hoitakoon virkaa,
johon minä olen hänet nimittä
nyt, ja saakoon perintöosansa
maassa;
41 ja myös hänen tarvitsee tehdä
parannus, sillä minä, Herra, en
ole mieltynyt häneen, sillä hän
pyrkii muiden edelle, eikä hän ole
kyllin sävyisä minun edessäni.
42 Katso, se, joka on tehnyt
a
parannuksen synneistään, se
saa banteeksi, enkä minä, Herra,
c
muista niitä enää.
43 Tästä te voitte tietää, tekeekö
ihminen parannuksen synneis
tänsä – katso, hän atunnustaa ne
ja bhylkää ne.
44 Ja nyt, totisesti minä sanon
lopuista kirkkoni vanhimmista,
ettei vielä moneen vuoteen tule
aika, jolloin he saavat perintö
osansa tässä maassa, elleivät
he toivo sitä uskon rukouksen
kautta, ellei Herra määrää sitä
heille.
45 Sillä katso, he apuskevat ih
misiä yhteen maan ääristä.
37 a OL 57:11–12.
39 a 2. Nefi 26:29;
OL 121:34–37.
40 a pko Phelps,
William W.
42 a pko Parannus.

46 Ja nyt, kokoontukaa yhteen;
ja ne, joita ei ole määrätty jää
mään tähän maahan, he saarnat
koot evankeliumia ympäröivillä
seuduilla; ja sen jälkeen he palat
koot koteihinsa.
47 He saarnatkoot matkan var
rella ja atodistakoot totuudesta
kaikissa paikoissa ja kutsukoot
rikkaita, ylhäisiä ja alhaisia ja
köyhiä parannukseen.
48 Ja he perustakoot seurakun
tia, sikäli kuin maan asukkaat
tekevät parannuksen.
49 Ja kirkon äänellä nimitettä
köön edustaja kirkolle Ohioon
ottamaan vastaan rahaa maiden
ostamiseen aSiionissa.
50 Ja minä annan palvelijalleni
Sidney Rigdonille käskyn, että
hänen tulee akirjoittaa kuvaus
Siionin maasta ja selitys Jumalan
tahdosta, niin kuin Henki sen
hänelle ilmaisee;
51 ja kirje ja keräyslista esitettä
väksi kaikille seurakunnille ra
hojen saamiseksi, piispan käsiin
pantaviksi, hänen tai edustajan,
kuten hän hyväksi näkee tai hän
ohjaa, maiden ostamiseksi perin
töosaksi Jumalan lapsille.
52 Sillä katso, totisesti minä
sanon teille: Herra tahtoo, että
opetuslapset ja ihmislapset avaa
vat sydämensä, nimittäin koko
tämän seutukunnan ostamiseksi
niin pian kuin aika sallii.
53 Katso, tämä on viisasta. He
tehkööt tämän, tai he eivät saa

		b Jes. 1:18.
pko Anteeksianto.
		c Jes. 43:25.
43 a OL 19:20; 64:7.
pko Tunnustaminen.
		b OL 82:7.

45 a 5. Moos. 33:17.
pko Israel: Israelin
kokoaminen.
47 a OL 68:8.
49 a pko Siion.
50 a OL 63:55–56.
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mitään perintöosaa paitsi verta
vuodattamalla.
54 Ja vielä, sikäli kuin maata
saadaan, kaikkien alojen työmie
hiä lähetettäköön tähän maahan
tekemään työtä Jumalan pyhien
hyväksi.
55 Kaikki tämä tehtäköön järjes
tyksessä; ja piispa tai kirkon edus
taja tiedottakoon maan suomista
mahdollisuuksista aika ajoin.
56 Älköönkä
kokoamistyötä
tehtäkö hätäillen eikä paeten,
vaan se tehtäköön, kuten kirkon
vanhimmat neuvovat konferens
seissa, sen tiedon mukaan, mitä
he saavat aika ajoin.
57 Ja palvelijani Sidney Rigdon
pyhittäköön ja vihkiköön tä
män maan ja atemppelin paikan
Herralle.
58 Ja kutsuttakoon konferenssi
kokous; ja sen jälkeen palvelijani
Sidney Rigdon ja Joseph Smith
nuorempi palatkoot ja myös Oli
ver Cowdery heidän mukanaan
suorittamaan lopun työstä, jonka
minä olen määrännyt heille hei
dän omassa maassaan, ja lopun
kuten konferenssit amääräävät.
59 Älköönkä kukaan palatko
tästä maasta atodistamatta mat
a

kan varrella siitä, minkä hän tie
tää ja mihin hän varmasti uskoo.
60 Se, mikä on suotu Ziba
Petersonille, otettakoon häneltä;
ja hän olkoon jäsen kirkossa ja
tehköön työtä omilla käsillään
veljien kanssa, kunnes häntä
on akuritettu riittävästi kaikista
synneistään; sillä hän ei tunnusta
niitä, ja hän aikoo kätkeä ne.
61 Pitäkööt loput tämän kirkon
vanhimmat, jotka ovat tulossa
tähän maahan ja joista jotkut
ovat sangen siunattuja, vieläpä
ylen määrin, myös konferenssin
tässä maassa.
62 Ja palvelijani Edward Part
ridge johtakoon konferenssia,
jonka he pitävät.
63 Ja palatkoot hekin saarnaten
evankeliumia matkan varrella,
todistaen asioista, joita heille on
ilmoitettu.
64 Sillä totisesti, äänen täytyy
lähteä tästä paikasta kaikkialle
maailmaan ja maan ääriin
saakka – evankeliumia täytyy
a
saarnata kaikille luoduille, ja
b
merkit seuraavat niitä, jotka
uskovat.
65 Ja katso, Ihmisen Poika
a
t ulee. Aamen.

LUKU 59
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Siionissa
Jacksonin piirikunnassa Missourissa 7. elokuuta 1831. Ennen tätä
ilmoitusta maa oli pyhitetty, kuten Herra oli käskenyt, ja tulevan
temppelin paikka oli vihitty. Samana päivänä, kuin tämä ilmoitus
53 a OL 63:27–31.
57 a OL 57:3; 84:3–5, 31;
97:10–17.
58 a pko Yhteinen

suostumus.
59 a pko Todistaminen.
60 a pko Kuritus.
64 a pko Saarnaaminen.

		b pko Merkki.
65 a pko Jeesuksen
Kristuksen toinen
tuleminen.
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saatiin, kuoli ensimmäinen jäsen Siionissa – Polly Knight, Joseph
Knight vanhemman vaimo. Varhaiset jäsenet kuvailivat, että tässä
ilmoituksessa ”opetettiin pyhille, kuinka pyhittää lepopäivä sekä
kuinka paastota ja rukoilla”.
1–4 Siionin uskollisia pyhiä siu
nataan. 5–8 Heidän tulee rakastaa
ja palvella Herraa ja pitää hänen
käskynsä. 9–19 Kun pyhät pyhittä
vät Herran päivän, heitä siunataan
ajallisesti ja hengellisesti. 20–24
Vanhurskaille luvataan rauha tässä
maailmassa ja iankaikkinen elämä
tulevassa maailmassa.
Katso, siunattuja ovat ne, sanoo
Herra, jotka ovat tulleet ylös
tähän maahan asilmämääränä
vain minun kunniani minun
käskyjeni mukaan.
2 Sillä ne, jotka elävät, saavat
a
periä maan, ja ne, jotka bkuo
levat, saavat levätä kaikista
töistänsä, ja heidän tekonsa seu
raavat heitä, ja he saavat ckruu
nun minun Isäni dhuoneissa,
jotka minä olen valmistanut
heille.
3 Niin, siunattuja ovat ne, joi
den jalat seisovat Siionin maalla
ja jotka ovat olleet kuuliaisia
minun evankeliumilleni; sillä
he saavat palkakseen maan
59 1 a Matt. 6:22–24;
2a
		b

		c
		d

OL 88:67.
Matt. 5:5;
OL 63:20, 48–49.
Ilm. 14:13.
pko Kuolema,
fyysinen;
Paratiisi.
pko Korotus;
Kruunu.
Joh. 14:2;
OL 72:4; 76:111;
81:6; 98:18.

hyvyyttä, ja se tuottaa täydellä
voimallaan.
4 Ja heidät kruunataan myös
siunauksilla ylhäältä, niin, ja
monilla käskyillä, ja ailmoituk
silla, kun niiden aika on – ne,
jotka ovat buskollisia ja cuutteria
minun edessäni.
5 Sen tähden minä annan heille
käskyn sanoen näin: aRakasta
Herraa, Jumalaasi, koko bsydä
mestäsi, koko väkevyydestäsi,
mielestäsi ja voimastasi; ja cpal
vele häntä Jeesuksen Kristuksen
nimessä.
6 Rakasta alähimmäistäsi niin
kuin itseäsi. Älä bvarasta; äläkä
tee caviorikosta, älä dtapa, äläkä
tee mitään sen kaltaista.
7 aKiitä Herraa, Jumalaasi,
kaikessa.
8 Uhraa auhri Herralle, Juma
lallesi, bvanhurskaasti, nimittäin
särkyneen sydämen ja cmurtu
neen mielen uhri.
9 Ja jotta voisit varjella itsesi
täydellisemmin, niin ettei maa
ilma asaastuta, mene rukous
a

3 a 1. Moos. 4:12;
Moos. 5:37.
4 a OL 42:61; 76:7; 98:12;
121:26–29.
pko Ilmoitus.
		b pko Kelvollisuus.
		c pko Ahkeruus.
5 a 5. Moos. 11:1;
Matt. 22:37;
Moroni 10:32;
OL 20:19.
pko Rakkaus.
		b pko Sydän.

		c
6a
		b
		c
		d
7a

8a
		b
		c
9a

pko Palveleminen.
pko Ystävyys.
pko Varastaminen.
pko Aviorikos.
pko Murha.
Ps. 92:2;
Alma 37:37;
OL 46:32.
pko Kiitollisuus.
pko Uhri.
pko Vanhurskaus.
pko Särkynyt sydän.
Jaak. 1:27.
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huoneeseen antamaan uhriksi
sakramenttisi minun bpyhänä
päivänäni;
10 sillä totisesti tämä on päivä,
joka on määrätty sinulle levä
täksesi töistäsi ja aomistaaksesi
hartautesi Korkeimmalle;
11 kuitenkin sinun tulee antaa
valasi uhriksi vanhurskaasti
kaikkina päivinä ja kaikkina
aikoina;
12 mutta muista, että tänä
Herran päivänä sinun tulee an
taa auhrilahjasi ja sakramenttisi
uhriksi Korkeimmalle btunnus
taen syntisi veljillesi ja Herran
edessä.
13 Äläkä tee tänä päivänä
muuta; valmista vain ruokasi
vilpittömin sydämin, jotta apaas
tosi olisi täydellinen, eli toisin
sanoen, jotta bilosi olisi täysi.
14 Totisesti, tämä on paasto ja
rukous eli toisin sanoen riemu ja
rukous.
15 Ja sikäli kuin te teette tämän
a
kiittäen, biloisin csydämin ja
kasvoin, ei paljon dnauraen, sillä
tämä on synti, vaan riemullisin
sydämin ja iloisin kasvoin –
16 totisesti minä sanon, että si
käli kuin te teette tämän, maan
täyteys on teidän, maan eläi
met ja ilman linnut ja se, mikä
kiipeää puissa ja kävelee maan
päällä;
17 niin, ja yrtit ja hyvyys, joka
9 b pko Lepopäivä.
10 a pko Jumalan
palveleminen.
12 a eli käyttää
aikaa, kykyjä tai
varoja Jumalan
ja lähimmäisten
palveluksessa.
pko Uhri.
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tulee maasta ravinnoksi tai vaat
teiksi, asunnoiksi tai aitoiksi tai
hedelmätarhoiksi tai puutar
hoiksi tai viinitarhoiksi;
18 niin, kaikki, mikä tulee
a
maasta omana aikanansa, on
tehty ihmisen hyödyksi ja käytet
täväksi, sekä miellyttämään sil
mää että ilahduttamaan sydäntä;
19 niin, ravinnoksi ja vaatteiksi,
mauksi ja tuoksuksi, vahvista
maan ruumista ja elävöittämään
sielua.
20 Ja Jumala on hyvillään siitä,
että hän on antanut kaiken tä
män ihmiselle; sillä tähän tarkoi
tukseen ne on tehty käytettäviksi
harkiten, ei kohtuuttomasti eikä
riistäen.
21 Eikä ihminen aloukkaa
Jumalaa millään tavalla, eikä hä
nen vihansa ole syttynyt keitään
muita vastaan kuin niitä, jotka
eivät btunnusta hänen kättänsä
kaikessa eivätkä noudata hänen
käskyjänsä.
22 Katso, tämä on lain ja pro
feettojen mukaista; ja nyt, älkää
vaivatko minua enää tällä asialla,
23 vaan tietäkää, että se, joka
tekee avanhurskaita tekoja, saa
b
palkkansa, nimittäin crau
han tässä maailmassa ja dian
kaikkisen elämän tulevassa
maailmassa.
24 Minä, Herra, olen sen puhu
nut, ja Henki todistaa. Aamen.

		b pko Tunnustaminen.
13 a pko Paasto,
paastoaminen.
		b pko Ilo.
15 a pko Kiitollisuus.
		b 2. Moos. 25:2;
OL 64:34.
		c Sananl. 17:22.
		d OL 88:69.

18 a
21 a
		b
23 a
		b

pko Maa.
pko Loukkaaminen.
Job 1:21.
pko Vanhurskaus.
pko Siunaus,
siunaaminen.
		c Matt. 11:28–30.
pko Rauha.
		d OL 14:7.
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LUKU 60
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Independen
cessä Jacksonin piirikunnassa Missourissa 8. elokuuta 1831. Tällöin
vanhimmat, jotka olivat matkustaneet Jacksonin piirikuntaan ja osal
listuneet maan ja temppelitontin pyhittämiseen, halusivat tietää,
mitä heidän tuli tehdä.
1–9 Vanhinten tulee saarnata
evankeliumia jumalattomien seu
rakunnissa. 10–14 He eivät saa
tuhlata aikaansa joutilaisuuteen ei
vätkä haudata talenttiansa. 15–17
He voivat pestä jalkansa todisteeksi
niitä vastaan, jotka hylkäävät
evankeliumin.
Katso, näin sanoo Herra kirk
konsa vanhimmille, joiden tulee
palata joutuin maahan, josta he
tulivat: Katso, minulle on mie
leen, että te olette tulleet tänne
ylös;
2 mutta eräisiin minä en ole
mieltynyt, sillä he eivät tahdo
avata asuutansa, vaan bihmis
pelosta he ckätkevät talentin,
jonka minä olen antanut heille.
Voi sellaisia, sillä minun vihani
on syttynyt heitä vastaan.
3 Ja tapahtuu, että elleivät he ole
uskollisempia minulle, heiltä aote
taan pois sekin, mikä heillä on.
4 Sillä minä, Herra, hallitsen
taivaissa ylhäällä ja maan asota
joukkojen keskuudessa; ja sinä
päivänä, jona minä kokoan bja
lokiveni, kaikki ihmiset saavat
tietää, mikä osoittaa Jumalan
voiman.
60 2 a Ef. 6:19–20.

		b Matt. 25:14–30.
pko Pelko: Ihmisten
pelko.
		c Luuk. 8:16, 18.

5 Mutta totisesti minä puhun
teille teidän matkastanne maa
han, josta te tulitte. Tehtäköön
alus tai ostettakoon, niin kuin
hyväksi näette, sillä ei ole väliä
minulle, ja matkatkaa joutuin
paikkaan, jota kutsutaan St.
Louisiksi.
6 Ja sieltä palvelijani Sidney
Rigdon, Joseph Smith nuorempi
ja Oliver Cowdery matkatkoot
Cincinnatiin;
7 ja he korottakoot äänensä
tässä paikassa ja julistakoot mi
nun sanaani kovalla äänellä il
man vihaa tai epäilyä kohottaen
pyhät kädet heidän ylitseen. Sillä
minä kykenen apyhittämään
teidät, ja teidän syntinne on
annettu teille banteeksi.
8 Ja loput lähtekööt matkaan St.
Louisista kaksittain ja saarnat
koot sanaa, ei kiireessä, jumalat
tomien seurakunnissa, kunnes
he palaavat seurakuntiin, joista
ovat tulleet.
9 Ja kaikki tämä seurakuntien
hyväksi; tämän vuoksi minä olen
heidät lähettänyt.
10 Ja palvelijani aEdward Part
ridge antakoon rahasta, jonka
minä olen hänelle antanut, osan

3 a Mark. 4:25;
OL 1:33.
4 a Alma 43:50.
		b Jes. 62:3; Sak. 9:16;
Mal. 3:17;

OL 101:3.
7 a pko Pyhyys.
		b pko Anteeksianto.
10 a pko Partridge,
Edward.
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vanhimmilleni, joiden on käs
ketty palata;
11 ja se, joka kykenee, palautta
koon sen edustajan välityksellä;
ja siltä, joka ei kykene, siltä sitä
ei vaadita.
12 Ja nyt minä puhun lopuista,
jotka tulevat tähän maahan.
13 Katso, heidät on lähetetty
saarnaamaan minun evankeliu
miani jumalattomien seurakun
nissa; ja nyt minä annan heille
tämän käskyn: Älä atuhlaa ai
kaasi joutilaisuuteen äläkä hau
taa btalenttiasi, niin että siitä ei
tiedettäisi.
14 Ja kun olet tullut ylös Siionin
maahan ja olet julistanut minun

sanaani, palaa joutuin, julistaen
minun sanaani jumalattomien
seurakunnissa, ei kiireessä eikä
a
vihaisesti eikä kiistellen.
15 Ja pudista apöly jaloistasi niitä
vastaan, jotka eivät ota sinua vas
taan, ei heidän läsnä ollessaan, et
tet vihoittaisi heitä, vaan salassa;
ja pese jalkasi todisteeksi heitä
vastaan tuomiopäivänä.
16 Katso, tämä riittää teille ja on
hänen tahtonsa, joka on lähettä
nyt teidät.
17 Ja palvelijani Joseph Smith
nuoremman suulla ilmoitetaan
Sidney Rigdonista ja Oliver Cow
derysta. Loput tämän jälkeen.
Aivan niin. Aamen.

LUKU 61
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Missouri
joen rannalla McIlwaine’s Bendissä 12. elokuuta 1831. Paluumatkal
laan Kirtlandiin profeetta ja kymmenen vanhinta olivat matkanneet
kanooteilla alas Missourijokea. Matkan kolmantena päivänä koettiin
monia vaaroja. Vanhin William W. Phelps näki päiväsaikaisessa
näyssä tuhoojan liikkuvan vallassa vesien päällä.
1–12 Herra on säätänyt monista
tuhoista vesillä. 13–22 Johannes
kirosi vedet, ja tuhooja liikkuu
niiden päällä. 23–29 Joillakuilla
on valta käskeä vesiä. 30–35 Van
hinten tulee matkata kaksittain
ja saarnata evankeliumia. 36–39
Heidän tulee valmistautua Ihmisen
Pojan tulemiseen.
Katsokaa ja kuulkaa hänen
13 a OL 42:42.
pko Laiskuus.
		b Matt. 25:24–30;
OL 82:18.

ääntänsä, hänen, jolla on kaikki
valta ja joka on ikuisesta ikui
seen, nimittäin bAlfa ja Oomega,
alku ja loppu.
2 Katso, totisesti näin sanoo
Herra teille, oi te minun kirk
koni vanhimmat, jotka olette
kokoontuneet tähän paikkaan
ja joiden synnit on nyt annettu
teille anteeksi, sillä minä, Herra,
annan synnit aanteeksi ja olen
a

14 a Sananl. 14:29.
15 a Matt. 10:14; Luuk. 9:5;
Ap. t. 13:51;
OL 24:15; 75:20; 84:92.

61 1 a pko Voima.

		b pko Alfa ja Oomega.
2 a Moosia 4:10–11.
pko Anteeksianto.
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armollinen niille, jotka ctunnus
tavat syntinsä nöyrin sydämin;
3 mutta totisesti minä sanon
teille, ettei koko tämän minun
vanhinteni joukon tarvitse kul
kea nopeasti vesillä, samalla kun
asukkaat kummallakin puolella
menehtyvät epäuskossa.
4 Kuitenkin minä sallin sen,
jotta te voisitte todistaa; katso,
vesillä on monia vaaroja ja eten
kin tämän jälkeen;
5 sillä minä, Herra, olen sää
tänyt vihassani paljon tuhoa
vesille; niin, ja erityisesti näille
vesille.
6 Kaikki liha on kuitenkin mi
nun kädessäni, eikä se, joka on
uskollinen teidän keskuudes
sanne, menehdy vesien kautta.
7 Sen tähden on välttämätöntä,
että palvelijani Sidney Gilbert ja
palvelijani aWilliam W. Phelps
kiiruhtavat toimeensa ja tehtä
väänsä.
8 Minä en kuitenkaan voinut
sallia teidän lähtevän, ennen
kuin teitä oli akuritettu kaikista
synneistänne, jotta olisitte yhtä,
jotta ette menehtyisi bjumalatto
muudessa;
9 mutta nyt, totisesti minä
sanon, että minusta on välttä
mätöntä, että te lähdette. Sen
tähden palvelijani Sidney Gilbert
ja William W. Phelps ottakoot
entiset toverinsa ja matkatkoot
kiireesti, jotta he voivat suorit
taa tehtävänsä, ja uskon kautta
he voittavat;
10 ja sikäli kuin he ovat
b

2 b pko Armeliaisuus.
		c pko Tunnustaminen.
7 a pko Phelps,
William W.

8a
		b
13 a
		b

uskollisia,
heitä
varjellaan,
ja minä, Herra, olen heidän
kanssansa.
11 Ja loput ottakoot sitä, mitä
tarvitsevat vaatetukseksi.
12 Palvelijani Sidney Gilbert
ottakoon mukaansa sen, mitä ei
tarvita, kuten sovitte.
13 Ja nyt, katso, teidän apar
haaksenne minä annoin teille
b
käskyn näistä asioista; ja minä,
Herra, selvitän asiat teidän kans
sanne kuten ihmisten kanssa
muinaisina aikoina.
14 Katso, minä, Herra, siunasin
a
vedet alussa, mutta viimeisinä
aikoina minä olen bkironnut
vedet palvelijani Johanneksen
suulla.
15 Sen tähden päivät tulevat,
jolloin mikään liha ei ole tur
vassa vesillä.
16 Ja tulevina aikoina sanotaan,
ettei kukaan voi mennä ylös Siio
nin maahan vesitse, paitsi se, joka
on oikeamielinen sydämeltä.
17 Ja niin kuin minä, Herra,
alussa akirosin maan, niin minä
olen viimeisinä aikoina siu
nannut sen sen omana aikana
pyhieni käyttöön, jotta he voivat
nauttia sen hedelmällisyydestä.
18 Ja nyt minä annan teille käs
kyn – minkä sanon yhdelle, sen
sanon kaikille – että teidän tulee
varoittaa veljiänne ennakolta
näistä vesistä, etteivät he tule
matkaten niillä, ettei heidän us
konsa pettäisi eivätkä he joutuisi
ansoihin;
19 minä, Herra, olen säätänyt,

pko Kuritus.
pko Jumalattomuus.
OL 21:6.
pko Jumalan käskyt.

14 a 1. Moos. 1:20.
		b Ilm. 8:8–11.
17 a Moos. 4:23.
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ja tuhooja liikkuu niiden päällä,
enkä minä peruuta säädöstä.
20 Minä, Herra, olin teihin
vihastunut eilen, mutta tänään
minun vihani on väistynyt pois.
21 Ja nyt, ne, joista minä olen
puhunut, että heidän pitäisi mat
kata kiireesti – minä sanon teille
vielä: He matkatkoot kiireesti.
22 Eikä minulle vähän ajan ku
luttua ole väliä, kunhan he suo
rittavat tehtävänsä, menevätkö
he vesitse vai maitse; se tapahtu
koon, kuten se ilmaistaan heille
heidän harkintansa mukaan
tämän jälkeen.
23 Ja nyt, mitä tulee palvelijoi
hini Sidney Rigdoniin, Joseph
Smith nuorempaan ja Oliver
Cowderyyn, älkööt he menkö
enää vesille, paitsi kanavassa,
kun he matkaavat koteihinsa;
eli toisin sanoen, heidän ei pidä
matkata vesitse, paitsi kanavassa.
24 Katso, minä, Herra, olen
määrännyt pyhieni matkaamis
tavan; ja katso, tämä on se tapa –
että kanavasta päästyään heidän
tulee matkata maitse, sikäli kuin
heitä käsketään matkaamaan ja
menemään ylös Siionin maahan;
25 ja heidän tulee tehdä kuten
Israelin lapset ja apystyttää telt
tansa tien varteen.
26 Ja katso, tämä käsky teidän
tulee antaa kaikille veljillenne.
27 Kuitenkin sille, jolle on an
nettu avalta käskeä vesiä, sille
Henki on antanut vallan tuntea
kaikki hänen tiensä;
28 sen tähden hän tehköön,
25 a 4. Moos. 9:18.
27 a pko Pappeus;
Voima.
31 a Alma 37:31;
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niin kuin elävän Jumalan Henki
häntä käskee, niin maalla kuin
vesilläkin, niin kuin minä tah
don tehtävän tämän jälkeen.
29 Ja teille annetaan reitti pyhiä
varten eli tie Herran leirikunnan
pyhien matkata.
30 Ja vielä, totisesti minä sanon
teille, ettei palvelijoideni Sidney
Rigdonin, Joseph Smith nuorem
man eikä Oliver Cowderyn pidä
avata suutaan jumalattomien
seurakunnissa, ennen kuin he
saapuvat Cincinnatiin;
31 ja siinä paikassa heidän tulee
korottaa äänensä Jumalan puo
leen sitä kansaa vastaan, niin,
hänen puoleensa, jonka viha on
syttynyt sen jumalattomuutta
vastaan, kansan, joka on lähes
a
kypsä tuhoon.
32 Ja sieltä he matkatkoot vel
jiensä seurakuntiin, sillä heidän
työtään tarvitaan nyt paljon
enemmän niiden keskuudessa
kuin jumalattomien seurakun
nissa.
33 Ja nyt, mitä tulee loppuihin,
he matkatkoot ja ajulistakoot
sanaa jumalattomien seurakun
nissa, siinä määrin kuin sitä
annetaan;
34 ja sikäli kuin he tekevät
näin, he apuhdistavat vaatteensa
ja he ovat tahrattomia minun
edessäni.
35 Ja he matkatkoot yhdessä
tai akaksittain kuten hyväksi
näkevät, mutta palvelijani Rey
nolds Cahoon ja palvelijani
Samuel H. Smith, joihin minä


Hel. 13:14;
OL 101:11.
33 a pko Saarnaaminen;
Todistaminen.

34 a 2. Nefi 9:44;
MK Jaak. 2:2;
Moosia 2:28.
35 a pko Lähetystyö.
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olen mieltynyt, älkööt erotko
toisistaan, ennen kuin he palaa
vat koteihinsa, ja tämä minun
viisasta tarkoitustani varten.
36 Ja nyt, totisesti minä sanon
teille, ja minkä sanon yhdelle,
sen sanon kaikille: Olkaa roh
kealla mielellä, alapsukaiset; sillä
minä olen teidän bkeskellänne,
enkä minä ole chylännyt teitä;
37 ja koska te olette nöyrtyneet

minun edessäni, avaltakunnan
siunaukset ovat teidän.
38 Vyöttäkää kupeenne ja aval
vokaa ja olkaa vakaita odottaen
Ihmisen Pojan tulemista, sillä hän
tulee hetkellä, jota ette aavista.
39 aRukoilkaa aina, että ette
joutuisi bkiusaukseen, että kes
täisitte hänen tulemisensa päi
vän, olittepa elossa tai kuolleita.
Aivan niin. Aamen.

LUKU 62
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Missourijoen
rannalla Charitonissa Missourissa 13. elokuuta 1831. Tänä päivänä
profeetta ja hänen ryhmänsä, jotka olivat matkalla Independencestä
Kirtlandiin, tapasivat useita vanhimpia, jotka olivat matkalla Siio
nin maahan, ja saivat riemukkaiden tervehdysten jälkeen tämän
ilmoituksen.
1–3 Todistukset kirjoitetaan muis
tiin taivaassa. 4–9 Vanhinten tulee
matkustaa ja saarnata harkin
nan mukaan ja siten kuin Henki
johdattaa.
Katsokaa ja kuulkaa, oi te
minun kirkkoni vanhimmat,
sanoo Herra, teidän Jumalanne,
nimittäin Jeesus Kristus, teidän
a
puolustajanne, joka tuntee
ihmisen heikkouden ja tietää,
kuinka bauttaa niitä, joita ckoe
tellaan.
2 Ja totisesti minun silmäni kat
sovat niitä, jotka eivät vielä ole
menneet ylös Siionin maahan;
36 a Joh. 13:33.
		b Matt. 18:20.
		c Jes. 41:15–17;
1. Nefi 21:14–15.
37 a OL 50:35.
38 a pko Vartija.

sen tähden teidän tehtävänne ei
ole vielä suoritettu.
3 Te olette kuitenkin siunattuja,
sillä atodistus, jonka te olette esit
täneet, on bkirjoitettu muistiin
taivaassa enkelien nähtäväksi;
ja he riemuitsevat teistä, ja tei
dän csyntinne on annettu teille
anteeksi.
4 Ja nyt jatkakaa matkaanne.
Kokoontukaa aSiionin maahan;
ja pitäkää kokous ja riemuitkaa
yhdessä ja antakaa sakramentti
uhriksi Korkeimmalle.
5 Ja sitten te voitte palata todis
tamaan, niin, nimittäin kaikki
yhdessä tai kaksittain kuten

39 a pko Rukous.
		b pko Kiusaus.
62 1 a OL 45:3–4.
pko Puolustaja.
		b Hepr. 2:18;
Alma 7:12.

		c pko Kiusaus.
3 a Luuk. 12:8–9.
pko Todistaminen.
		b pko Elämän kirja.
		c OL 84:61.
4 a OL 57:1–2.
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hyväksi näette, sillä ei ole väliä
minulle; mutta olkaa uskollisia
ja ajulistakaa ilosanomaa maan
asukkaille eli jumalattomien
seurakunnissa.
6 Katso, minä, Herra, olen tuo
nut teidät yhteen, jotta täyttyisi
lupaus, että uskolliset teidän
keskuudessanne varjeltuvat ja
riemuitsevat yhdessä Missourin
maassa. Minä, Herra, lupaan
uskollisille enkä voi avalehdella.
7 Minä, Herra, tahdon, jos jotkut

teidän keskuudessanne haluavat
ratsastaa hevosella tai muulilla
tai ajaa vaunuilla, antaa heille
tämän siunauksen, jos he ottavat
sen vastaan Herran kädestä, kai
kesta akiitollisin sydämin.
8 Nämä asiat jäävät teidän teh
täväksenne harkinnan ja Hengen
ohjeiden mukaan.
9 Katso, avaltakunta on teidän.
Ja katsokaa ja nähkää, minä olen
uskollisten bkanssa aina. Aivan
niin. Aamen.

LUKU 63
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa
Ohiossa 30. elokuuta 1831. Profeetta, Sidney Rigdon ja Oliver Cow
dery olivat saapuneet Missourin-matkaltaan Kirtlandiin 27. elokuuta.
Joseph Smithin historiassa tätä ilmoitusta kuvataan: ”Näinä kirkon
lapsuusaikoina oli suuri into saada Herran sana jokaiseen asiaan,
joka jotenkin koski meidän pelastustamme; ja koska Siionin maa oli
nyt tärkein ajallinen tavoite näköpiirissä, pyysin Herralta lisää tietoa
pyhien kokoamisesta ja maan ostamisesta ja muista asioista.”
1–6 Vihan päivä kohtaa juma
lattomia. 7–12 Merkit tulevat
uskon kautta. 13–19 Sydämeltään
avionrikkojat kieltävät uskon, ja
heidät heitetään tuliseen järveen.
20 Uskolliset saavat perintöosan
kirkastetun maan päällä. 21 Täyttä
kertomusta Kirkastusvuoren tapah
tumista ei ole vielä ilmoitettu. 22–
23 Kuuliaiset saavat valtakunnan
salaisuudet. 24–31 Siionista tulee
ostaa perintöosia. 32–35 Herra sää
tää sotia, ja jumalattomat tappavat
jumalattomia. 36–48 Pyhien tulee
kokoontua Siioniin ja antaa rahaa
5 a pko Lähetystyö.
6 a Et. 3:12.

sen rakentamiseen. 49–54 Uskol
lisille luvataan siunauksia toisessa
tulemisessa, ylösnousemuksessa ja
tuhatvuotisen valtakunnan aikana.
55–58 Tämä on varoituksen päivä.
59–66 Herran nimeä käyttävät
väärin ne, jotka käyttävät sitä
ilman valtuutta.
Kuule, oi kansa, ja avatkaa sydä
menne ja kallistakaa korvanne
kaukana; ja kuunnelkaa te, jotka
kutsutte itseänne Herran kan
saksi, ja kuulkaa Herran sana ja
hänen tahtonsa teihin nähden.

7 a pko Kiitollisuus.
9 a OL 61:37.

		b Matt. 28:20.
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2 Niin, totisesti minä sanon:
Kuulkaa hänen sanansa, jonka
viha on syttynyt jumalattomia
ja akapinallisia vastaan
3 ja joka ottaa juuri ne, jotka hän
tahtoo aottaa, ja säilyttää elossa
ne, jotka hän tahtoo säilyttää;
4 ja joka rakentaa oman tah
tonsa ja mielensä mukaan ja
hävittää, milloin mielii, ja pys
tyy syöksemään sielun alas
helvettiin.
5 Katso, minä, Herra, annan ää
neni kuulua, ja sitä on toteltava.
6 Sen tähden, totisesti minä sa
non: Jumalattomat ottakoot var
teen, ja kapinalliset pelätkööt ja
vapiskoot; ja epäuskoiset pidättä
kööt huulensa, sillä avihan päivä
kohtaa heitä kuin bpyörretuuli, ja
kaikki liha on ctietävä, että minä
olen Jumala.
7 Ja se, joka etsii merkkejä,
saa nähdä amerkkejä mutta ei
pelastukseksi.
8 Totisesti minä sanon teille,
että teidän keskuudessanne on
niitä, jotka etsivät merkkejä, ja
sellaisia on ollut aina alusta asti;
9 mutta katso, usko ei tule
merkkien kautta, vaan merkit
seuraavat niitä, jotka uskovat.
10 Niin, merkit tulevat auskon
kautta, eivät ihmisten tahdosta
eivätkä heidän mielensä mukaan
vaan Jumalan tahdosta.
11 Niin, merkit tulevat uskon
kautta voimateoiksi, sillä ilman
63 2 a pko Kapinointi.

3 a pko Kuolema,
fyysinen.
6 a pko Jeesuksen
Kristuksen toinen
tuleminen;
Oikeudenmukaisuus.

uskoa ei kukaan ole Jumalan
mielen mukainen; ja johon
Jumala on vihastunut, se ei ole
hänelle mieleen; sen tähden hän
ei näytä merkkejä sellaisille,
paitsi bvihassa heidän ctuomiok
seen.
12 Ja nyt, minä, Herra, en ole
mieltynyt niihin teidän keskuu
dessanne, jotka ovat etsineet
merkkejä ja ihmeitä uskon täh
den eivätkä ihmisten hyväksi,
minun kunniakseni.
13 Kuitenkin minä annan käs
kyjä, ja monet ovat kääntyneet
pois minun käskyistäni eivätkä
ole pitäneet niitä.
14 Teidän keskuudessanne on
ollut aavionrikkojia ja avion
rikkojattaria, joista toiset ovat
kääntyneet pois teistä, ja teidän
keskuudessanne on edelleen
toisia, jotka paljastetaan tämän
jälkeen.
15 Varokoot sellaiset ja tehkööt
parannuksen joutuin, jottei tuo
mio kohtaa heitä kuin ansa ja
heidän järjettömyytensä paljastu
ja heidän tekonsa seuraa heitä
ihmisten silmissä.
16 Ja totisesti minä sanon teille,
kuten olen sanonut ennen, että
se, joka akatsoo naista bhimoiten
tätä, eli jos jotkut tekevät cavio
rikoksen sydämessään, heillä ei
ole Henkeä, vaan he kieltävät
uskon ja pelkäävät.
17 Sen tähden minä, Herra, olen
a

		b Jer. 30:23.
		c Jes. 49:26.
7 a OL 46:9.
pko Merkki.
10 a Moroni 7:37.
pko Usko.
11 a Hepr. 11:6.

OL 35:11.
OL 88:65.
OL 42:24–25.
Matt. 5:27–28;
OL 42:23–26.
		b pko Himo.
		c pko Aviorikos.
		b
		c
14 a
16 a
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sanonut, että pelkurit ja epä
uskoiset ja kaikki bvalehtelijat ja
jokainen, joka rakastaa valhetta
ja cnoudattaa sitä, ja irstailijat ja
noidat saavat osansa siinä djär
vessä, jossa palaa tuli ja tulikivi,
mikä on etoinen kuolema.
18 Totisesti minä sanon, että he
eivät pääse osallisiksi aensim
mäisestä ylösnousemuksesta.
19 Ja nyt, katso, minä, Herra,
sanon teille, että te ette ole asyyt
tömiä, koska tällaista on teidän
keskuudessanne.
20 Kuitenkin se, joka akestää us
kossa ja tekee minun tahtoni, se
voittaa ja saa bperintöosan maan
päällä, kun kirkastumisen päivä
tulee,
21 kun amaa bkirkastetaan,
tosiaankin sen mallin mukaan,
joka näytettiin minun aposto
leilleni cvuorella, mistä te ette ole
vielä saaneet täyttä kertomusta.
22 Ja nyt, totisesti minä sanon
teille, että niin kuin minä sanoin
teille, että minä ilmaisisin teille
tahtoni, katso, minä ilmaisen sen
teille, en käskynä, sillä on monia,
jotka eivät pyri pitämään minun
käskyjäni.
23 Mutta sille, joka pitää
minun käskyni, minä annan
valtakuntani asalaisuudet, ja
ne ovat hänessä belävän veden
a

17 a
		b
		c
		d

Ilm. 21:8.
pko Valehteleminen.
Ilm. 22:15; OL 76:103.
Ilm. 19:20;
2. Nefi 9:8–19, 26;
28:23;
MK Jaak. 6:10;
Alma 12:16–18;
OL 76:36.
pko Helvetti.
		e pko Kuolema,
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lähde, joka kumpuaa ikuiseen
elämään.
24 Ja nyt, katso, tämä on
Herran, teidän Jumalanne, tahto
hänen pyhiinsä nähden, että he
kokoontuvat Siionin maahan
yhteen, eivät kiireesti, ettei tulisi
sekaannusta, mikä aiheuttaa
onnettomuutta.
25 Katso, aSiionin maa – minä,
Herra, pidän sen omissa käsis
säni;
26 kuitenkin minä, Herra, an
nan akeisarille, mitä keisarille
kuuluu.
27 Ja nyt, minä, Herra, tahdon,
että te ostatte maat, jotta teillä
olisi edullinen asema maailmaan
nähden, jotta voisitte vaatia
oikeuksianne maailmalta, niin
ettei sitä kiihotettaisi vihaan.
28 Sillä aSaatana panee heidän
sydämeensä vihan teitä vastaan
ja veren vuodatuksen.
29 Ja nyt, Siionin maata ei
hankita muuten kuin ostamalla
tai verellä; muuten teille ei ole
m itään perintöosaa.
30 Ja jos ostamalla, katso, te
olette siunattuja;
31 ja jos verellä, niin koska
teitä on kielletty vuodattamasta
verta, katso, teidän vihollisenne
ovat teidän kimpussanne ja teitä
ajetaan kaupungista kaupunkiin

hengellinen.
18 a Ilm. 20:6.
19 a pko Syyttömäksi
julistaminen.
20 a OL 101:35.
		b Matt. 5:5;
OL 59:2; 88:25–26.
21 a pko Maa: Maan
lopullinen tila.
		b pko Maailma:
Maailman loppu.

c

		c Matt. 17:1–3.
23 a Alma 12:9–11;
OL 42:61; 84:19;
107:18–19.
		b pko Elävä vesi.
		c Joh. 4:14.
25 a pko Siion.
26 a Luuk. 20:25;
OL 58:21–23.
pko Hallitus.
28 a pko Perkele.
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ja synagogasta synagogaan, ja
vain muutama jää jäljelle saaden
perintöosan.
32 Minä, Herra, olen vihastunut
jumalattomiin; minä pidätän
Henkeni maan asukkailta.
33 Minä olen vannonut vihas
sani ja säätänyt asotia maan
päälle, ja jumalattomat surmaa
vat jumalattomia, ja pelko valtaa
jokaisen;
34 ja apyhätkin vaivoin vältty
vät; kuitenkin minä, Herra, olen
heidän kanssansa ja btulen alas
taivaasta Isäni luota ja poltan cju
malattomat sammumattomalla
d
tulella.
35 Ja katso, tämä ei tapahdu
vielä mutta pian.
36 Ja nyt, koska minä, Herra,
olen säätänyt kaiken tämän
maan päälle, minä tahdon, että
minun pyhäni kokoontuvat Siio
nin maahan
37 ja että jokainen ottaa avan
hurskauden käsiinsä ja uskol
lisuuden uumilleen ja korottaa
varoittavan bäänen maan asuk
kaille ja julistaa sekä sanoin että
pakenemalla, että chävitys koh
taa jumalattomia.
38 Ja nyt, opetuslapseni, jotka
asuvat Kirtlandissa tällä maa
tilalla, järjestäkööt ajalliset
asiansa.
39 Palvelijani Titus Billings,
jonka huostassa maa on, myy
köön sen, niin että hän olisi
tulevana keväänä valmis mat
kaamaan ylös Siionin maahan
33 a pko Sota.
34 a pko Pyhä.
		b pko Jeesuksen
Kristuksen toinen
tuleminen.

niiden kanssa, jotka asuvat
tilalla, lukuun ottamatta niitä,
jotka minä varaan itselleni ja
jotka eivät saa lähteä, ennen kuin
minä käsken heitä.
40 Ja kaikki rahat, jotka voidaan
säästää – minulle ei ole väliä,
onko niitä vähän vai paljon –
lähetettäköön ylös Siionin maa
han niille, jotka minä olen nimit
tänyt vastaanottamaan.
41 Katso, minä, Herra, annan
palvelijalleni Joseph Smith
nuoremmalle voiman, että hän
kykenee atietämään Hengen
avulla ne, joiden tulee mennä
ylös Siionin maahan, ja minun
opetuslapsistani ne, joiden tulee
jäädä.
42 Palvelijani Newel K. Whit
ney pitäköön kauppansa eli toi
sin sanoen kaupan vielä vähän
aikaa.
43 Hän antakoon kuitenkin
kaiken rahan, minkä hän voi
antaa, lähetettäväksi ylös Siionin
maahan.
44 Katso, nämä asiat ovat hänen
omissa käsissään, menetelköön
hän viisaasti.
45 Totisesti minä sanon: Hänet
asetettakoon edustajaksi opetus
lapsille, jotka jäävät, ja hänet
asetettakoon tähän valtuuteen;
46 ja nyt, käy joutuin seurakun
nissa selittämässä näitä asioita
niille palvelijani Oliver Cowde
ryn kanssa. Katso, tämä on mi
nun tahtoni: hankkia rahaa, niin
kuin minä olen käskenyt.

		c Matt. 3:12;
2. Nefi 26:6;
OL 45:57; 64:24;
101:23–25, 66.
pko Jumalattomuus.

		d
37 a
		b
		c
41 a

pko Tuli.
pko Vanhurskaus.
OL 1:4.
Jes. 47:11.
pko Erottamisen lahja.
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47 Se, joka on uskollinen ja
kestää, voittaa maailman.
48 Se, joka lähettää rahaa ylös
Siionin maahan, saa aperintö
osan tässä maailmassa – ja hänen
tekonsa seuraavat häntä – sekä
palkan tulevassa maailmassa.
49 Niin, ja siunattuja ovat kuol
leet, jotka vastedes akuolevat
Herran omina; kun Herra tulee
ja vanha bkatoaa ja kaikki tulee
uudeksi, he cnousevat kuolleista
eivätkä dkuole sen jälkeen ja saa
vat perintöosan Herran edessä
pyhästä kaupungista.
50 Ja se, joka elää, kun Herra
tulee, ja on säilyttänyt uskon,
a
siunattu on hän; kuitenkin hä
nen on määrä bkuolla ihmisen
iässä.
51 Ja nyt, lapset avarttuvat,
kunnes heistä tulee vanhoja;
vanhat ihmiset kuolevat; mutta
he eivät nuku tomussa, vaan hei
dät bmuutetaan silmänräpäyk
sessä.
52 Ja nyt, tämän vuoksi aposto
lit saarnasivat maailmalle kuol
leiden ylösnousemusta.
53 Nämä asiat ovat asioita, joita
teidän tulee odottaa; ja Herran
tavan mukaan puhuen ne ovat
nyt akäsillä ja tapahtuvat tule
vana aikana, nimittäin Ihmisen
Pojan tulemisen päivänä.
54 Ja siihen aikaan asti on
a

47 a Moosia 2:41; OL 6:13.
48 a OL 101:18.
49 a Ilm. 14:13;
OL 42:44–47.
		b 2. Kor. 5:17.
		c pko Ylösnousemus.
		d Ilm. 21:4; Alma 11:45;
OL 88:116.
pko Kuolemattomuus.
50 a pko Siunaus,
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tyhmiä morsiusneitoja viisai
den joukossa; ja sinä aikana
tulee vanhurskaiden ja juma
lattomien täysi erotus, ja sinä
päivänä minä lähetän enkelini
b
kitkemään pois jumalattomat ja
heittämään heidät sammumat
tomaan tuleen.
55 Ja nyt, katso, totisesti minä
sanon teille: Minä, Herra, en ole
mieltynyt palvelijaani aSidney
Rigdoniin; hän bkorotti itsensä
sydämessään eikä ottanut vas
taan neuvoja vaan tuotti surua
Hengelle;
56 sen tähden hänen akirjoituk
sensa ei ole otollinen Herralle ja
hänen täytyy tehdä toinen; ja el
lei Herra ota sitä vastaan, katso,
hän ei ole enää virassa, johon
minä olen hänet nimittänyt.
57 Ja vielä, totisesti minä sa
non teille: aNe, jotka haluavat
sydämessään lempeästi bkehot
taa synnintekijöitä parannuk
seen, heidät asetettakoon tähän
valtuuteen.
58 Sillä tämä on varoituksen
päivä eikä monien sanojen
päivä. Sillä minä, Herra, en salli
itseäni pilkattavan viimeisinä
aikoina.
59 Katso, minä olen ylhäältä
ja minun valtani on alhaalla.
Minä olen kaiken yläpuolella
ja kaikessa ja kaiken kautta ja

siunaaminen.
		b pko Kuolema,
fyysinen.
51 a Jes. 65:20–22;
OL 45:58; 101:29–31.
pko Tuhatvuotinen
valtakunta.
		b 1. Kor. 15:51–52;
OL 43:32.
53 a OL 35:15.

a

54 a Matt. 25:1–13;
OL 45:56–59.
		b Moosia 16:2.
55 a pko Rigdon, Sidney.
		b pko Ylpeys.
56 a OL 58:50.
57 a OL 4:3–6.
		b OL 18:14–15.
pko Lähetystyö;
Varoittaminen.
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tutkin kaiken, ja päivä tulee, jol
loin kaikki on minulle alamaista.
60 Katso, minä olen aAlfa
ja 
Oomega, nimittäin Jeesus
Kristus.
61 Ja nyt, kaikki ihmiset varo
koot, kuinka he käyttävät minun
a
nimeäni huulillaan –
62 sillä katso, totisesti minä
sanon, että tämän tuomion alai
sia ovat monet, jotka käyttävät
Herran nimeä ja käyttävät sitä
väärin, ilman valtuutta.
63 Ja nyt, kirkon jäsenet tehkööt
parannuksen synneistään, niin
minä, Herra, tunnustan heidät
omikseni; muuten heidät erote
taan pois.
a

64 Muistakaa, että se, mikä
tulee ylhäältä, on apyhää, ja siitä
täytyy bpuhua varoen ja Hengen
kehotuksen mukaan; ja tässä ei
ole mitään tuomiota, ja te saatte
Hengen rukouksen ckautta; sen
tähden ilman tätä tuomio jää.
65 Palvelijani Joseph Smith
nuorempi ja Sidney Rigdon et
sikööt itselleen kodin, niin kuin
Henki neuvoo heitä arukouksen
kautta.
66 Nämä asiat jäävät voitetta
viksi kärsivällisyydellä, jotta ne,
jotka voittavat, saisivat määrät
tömän suuren ja iankaikkisen
a
kirkkauden, muuten suurem
man tuomion. Aamen.

LUKU 64
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta kirkon van
himmille Kirtlandissa Ohiossa 11. syyskuuta 1831. Profeetta val
mistautui muuttamaan Hiramiin Ohioon aloittaakseen uudestaan
raamatunkäännöstyönsä, joka oli ollut syrjään pantuna hänen olles
saan Missourissa. Joukko veljiä, joiden oli käsketty matkata Siioniin
(Missouriin), valmistautui vakaasti lähtemään lokakuussa. Ilmoitus
saatiin tänä kiireisenä aikana.
1–11 Pyhiä käsketään antamaan
toisilleen anteeksi, jottei heille jäisi
suurempi synti. 12–22 Parannusta
tekemättömät on tuotava seurakun
nan eteen. 23–25 Se, joka maksaa
kymmenyksensä, ei pala Herran
tulemisessa. 26–32 Pyhiä varoi
tetaan velasta. 33–36 Kapinalliset
erotetaan pois Siionista. 37–40
Kirkko on tuomitseva kansakunnat.
41–43 Siion on kukoistava.
59 a
60 a
61 a
64 a

1. Kor. 2:10.
pko Alfa ja Oomega.
pko Rienaaminen.
pko Pyhä.

		b
		c
65 a
66 a

Katso, näin sanoo Herra, teidän
Jumalanne, teille: Oi te minun
kirkkoni vanhimmat, kuun
nelkaa ja kuulkaa ja ottakaa
vastaan minun tahtoni teihin
nähden.
2 Sillä totisesti minä sanon
teille: Minä tahdon, että te avoi
tatte maailman; sen tähden minä
osoitan blaupeutta teitä kohtaan.
3 Teidän keskuudessanne on

pko Kunnioitus.
OL 42:14.
pko Rukous.
2. Kor. 4:17;

			 Room. 8:18;
OL 58:4; 136:31.
64 2 a 1. Joh. 5:4.
		b pko Myötätunto.
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niitä, jotka ovat tehneet syntiä;
mutta totisesti minä sanon,
että vain tämän kerran, omaksi
a
kunniakseni ja sielujen pelas
tukseksi, minä olen antanut teille
teidän syntinne banteeksi.
4 Minä olen armollinen teitä
kohtaan, sillä minä olen antanut
teille valtakunnan.
5 Eikä valtakunnan salaisuuk
sien aavaimia oteta palvelijaltani
Joseph Smith nuoremmalta sää
tämälläni tavalla hänen eläes
sään, sikäli kuin hän on kuuliai
nen minun bsäädöksilleni.
6 Eräät ovat etsineet syytä
häntä vastaan ilman aihetta;
7 hän on kuitenkin tehnyt
syntiä; mutta totisesti minä sa
non teille: Minä, Herra, annan
synnit aanteeksi niille, jotka
b
tunnustavat syntinsä minun
edessäni ja pyytävät anteeksi
ja jotka eivät ole tehneet syntiä
c
kuolemaksi.
8 Minun opetuslapseni etsi
vät muinaisina aikoina asyytä
toinen toistaan vastaan eivätkä
antaneet toisilleen anteeksi sy
dämessään; ja tämän pahuuden
tähden heitä ahdistettiin ja bku
ritettiin ankarasti.
9 Sen tähden minä sanon teille,
että teidän tulee antaa aanteeksi
toinen toisellenne; sillä se, joka
ei anna veljelleen banteeksi
hänen rikkomuksiaan, seisoo
3 a Moos. 1:39.
		b Jes. 43:25.
5 a OL 28:7; 84:19.
pko Pappeuden
avaimet.
		b pko Säädökset.
7 a pko Anteeksianto;
Syntien
anteeksisaaminen.
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tuomittuna Herran edessä; sillä
hänelle jää suurempi synti.
10 Minä, Herra, annan aanteeksi
kenelle tahdon, mutta teiltä
vaaditaan, että annatte banteeksi
kaikille ihmisille.
11 Ja teidän tulee sanoa sy
dämessänne: Jumala atuomit
koon minun ja sinun välillä ja
maksakoon sinulle btekojesi
mukaan.
12 Ja se, joka ei tee parannusta
synneistään eikä tunnusta niitä,
teidän on tuotava aseurakunnan
eteen ja tehtävä hänelle, niin
kuin kirjoitukset teille sanovat,
joko käskyn tai ilmoituksen
kautta.
13 Ja tämä tehkää, jotta Jumala
saisi kunnian – ei siksi, että ette
anna anteeksi, koska teillä ei ole
myötätuntoa, vaan jotta olisitte
syyttömiä lain silmissä, jotta ette
loukkaisi häntä, joka on teidän
lainsäätäjänne –
14 totisesti minä sanon, että
tästä syystä teidän tulee tehdä
näin.
15 Katso, minä, Herra, olin vi
hastunut sille, joka oli palvelijani,
Ezra Boothille, sekä palvelijalleni
Isaac Morleylle, sillä he eivät pi
täneet lakia eivätkä käskyä;
16 he etsivät pahuutta sydä
messään, ja minä, Herra, epäsin
Henkeni. He atuomitsivat pa
haksi sen, missä ei ollut mitään

		b 4. Moos. 5:6–7;
OL 19:20; 58:43.
pko Tunnustaminen.
		c OL 76:31–37.
8 a pko Kiista.
		b pko Kuritus.
9 a Mark. 11:25–26;
OL 82:1.
		b Matt. 6:14–15;

Ef. 4:32.
10 a 2. Moos. 33:19;
Alma 39:6; OL 56:14.
		b Moosia 26:29–31.
11 a 1. Sam. 24:13.
		b 2. Tim. 4:14.
12 a OL 42:80–93.
16 a 2. Nefi 15:20;
OL 121:16.
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pahaa; minä olen kuitenkin an
tanut anteeksi palvelijalleni Isaac
Morleylle.
17 Ja myös palvelijani aEdward
Partridge, katso, hän on tehnyt
syntiä, ja bSaatana yrittää hävit
tää hänen sielunsa; mutta kun
nämä asiat ilmaistaan heille
ja he tekevät parannuksen
pahuudesta, heille annetaan
anteeksi.
18 Ja nyt, totisesti minä sanon,
että minusta on tarpeen, että
palvelijani Sidney Gilbert palaa
muutaman viikon kuluttua toi
meensa ja edustajaksi Siionin
maahan
19 ja että se, mitä hän on näh
nyt ja kuullut, voidaan ilmaista
minun opetuslapsilleni, jotta he
eivät huku. Ja tästä syystä minä
olen puhunut nämä asiat.
20 Ja vielä minä sanon teille:
Jotta palvelijani Isaac Morleyn
a
kiusaukset eivät kävisi suurem
miksi kuin hän kykenee kestä
mään ja jotta hän ei antaisi vääriä
neuvoja teidän vahingoksenne,
minä annoin käskyn, että hänen
maatilansa tulee myydä.
21 Minä en tahdo, että palveli
jani Frederick G. Williams myy
maatilansa, sillä minä, Herra,
tahdon pitää turvapaikan Kirt
landin maassa viiden vuoden
ajan, joiden kuluessa minä en
17 a pko Partridge,
Edward.
		b pko Perkele.
20 a pko Kiusaus.
22 a pko Syyllisyys.
		b 2. Moos. 35:5;
OL 59:15; 64:34.
23 a OL 45:6; 64:24–25.
		b pko Jeesuksen
Kristuksen toinen

kukista jumalattomia, jotta voin
siten pelastaa muutamia.
22 Ja sen ajan jälkeen minä,
Herra, en pidä asyyllisenä ke
tään, joka menee avoimin sydä
min ylös Siionin maahan; sillä
minä, Herra, vaadin ihmislasten
b
sydämen.
23 Katso, nyt sanotaan atänä
päivänä Ihmisen Pojan btule
miseen asti, ja totisesti se on
c
uhripäivä ja minun kansani
kymmenysten päivä; sillä se, joka
maksaa dkymmenykset, ei epala
hänen tulemisessaan.
24 Sillä tämän päivän jälkeen
tulee apalaminen – tämä on
Herran puhetavan mukaan – sillä
totisesti minä sanon: Huomenna
kaikki bylpeät 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 cBabyloniin.
25 Sen tähden, jos te uskotte
minua, te teette työtä niin kauan
kuin sanotaan tänä päivänä.
26 Eikä ole soveliasta, että
palvelijani aNewel K. Whitney
ja Sidney Gilbert myyvät bkaup
pansa ja omaisuutensa täällä;
sillä tämä ei ole viisasta, ennen
kuin loput kirkosta, jotka jäävät
tähän paikkaan, lähtevät ylös
Siionin maahan.

tuleminen.
		c pko Uhri.
		d Mal. 3:10–11.
pko Kymmenykset.
		e Mal. 3:19;
3. Nefi 25:1;
JS–H 1:37.
24 a Jes. 66:15–16.
pko Maa: Maan
puhdistaminen;

		b
		c
26 a
		b

Maailma: Maailman
loppu.
Mal. 3:15;
2. Nefi 12:12; 23:11.
pko Ylpeys.
OL 1:16.
pko Babylon.
pko Whitney,
Newel K.
OL 57:8.
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27 Katso, minun laeissani sa
notaan eli kielletään avelkaantu
masta vihollisillenne;
28 mutta katso, ei ole sanottu
milloinkaan, ettei Herra saisi
ottaa, milloin mielii, ja maksaa,
kuten hän hyväksi näkee.
29 Ja nyt, koska te olette edus
tajia, te olette Herran asialla; ja
mitä teettekin Herran tahdon
mukaan, se on Herran työtä.
30 Ja hän on asettanut teidät
huolehtimaan pyhistään näinä
viimeisinä aikoina, jotta he saisi
vat aperintöosan Siionin maassa.
31 Ja katso, minä, Herra, julis
tan teille – ja minun asanani ovat
varmat eivätkä jää btoteutu
matta – että he saavat sen.
32 Mutta kaiken täytyy tapah
tua aikanaan.
33 Ja nyt, älkää aväsykö teke
mään hyvää, sillä te laskette suu
ren työn perustusta. Ja bpienestä
lähtee se, mikä on suurta.
34 Katso, Herra avaatii bsydäntä ja altista mieltä; ja alttiit ja
c
kuuliaiset saavat syödä Siionin
maan hyvyyttä näinä viimeisinä
aikoina.
35 Ja akapinalliset berotetaan
pois Siionin maasta ja lähetetään
pois, eivätkä he saa periä maata.
36 Sillä totisesti minä sanon,
27 a pko Velka.
30 a OL 63:48.
31 a Mark. 13:31;
2. Nefi 31:15;
OL 1:37–38.
		b OL 76:3.
33 a Gal. 6:9.
		b OL 123:16.
34 a Miika 6:8.
		b 5. Moos. 32:46;
Joos. 22:5;
Morm. 9:27.
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etteivät kapinalliset ole Efrai
min verta, minkä vuoksi heidät
kitketään pois.
37 Katso, minä, Herra, olen
tehnyt kirkkoni näinä viimeisinä
aikoina tuomarin kaltaiseksi,
joka istuu kukkulalla tai kor
kealla paikalla tuomitsemassa
kansakuntia.
38 Sillä tapahtuu, että Siionin
asukkaat atuomitsevat kaikki
Siionia koskevat asiat.
39 Ja he osoittavat valehtelijat ja
teeskentelijät, ja ne, jotka eivät ole
a
apostoleja eivätkä profeettoja,
paljastetaan.
40 Ja vieläpä apiispa, joka on
b
tuomari, ja hänen neuvonanta
jansa, elleivät he ole uskollisia
c
taloudenhoidossaan,
tuomi
taan, ja dmuita asetetaan heidän
sijaansa.
41 Sillä katso, minä sanon
teille, että aSiion on kukoistava
ja Herran bkirkkaus on oleva sen
yllä;
42 ja se on oleva amerkkiviirinä
ihmisille, ja sinne tullaan kai
kista kansakunnista taivaan alla.
43 Ja tulee aika, jolloin maan
kansakunnat avapisevat sen
tähden ja pelkäävät sen kau
histavien tähden. Herra on sen
puhunut. Aamen.

pko Sydän.
		c Jes. 1:19.
pko Kuuliaisuus.
35 a pko Kapinointi.
		b OL 41:5; 50:8–9; 56:3.
pko Kirkosta
erottaminen.
36 a 5. Moos. 33:16–17.
38 a Jes. 2:3–4;
OL 133:21.
39 a Ilm. 2:2.
pko Apostoli.

a

40 a
		b
		c
		d
41 a
		b

pko Piispa.
OL 58:17; 107:72–74.
pko Taloudenhoitaja.
OL 107:99–100.
pko Siion.
OL 45:67; 84:4–5;
97:15–20.
pko Kirkkaus.
42 a pko Merkkiviiri.
43 a Jes. 60:14;
OL 97:19–20.
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LUKU 65
Rukousta koskeva ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin
kautta Hiramissa Ohiossa 30. lokakuuta 1831.
1–2 Jumalan valtakunnan avaimet
on annettu ihmiselle maan päällä,
ja evankeliumin asia voittaa. 3–6
Taivaan tuhatvuotinen valtakunta
tulee ja yhdistyy Jumalan valta
kuntaan maan päällä.
Kuulkaa ja katsokaa – kuin
erään ääni, korkeudesta lähete
tyn, joka on väkevä ja voimalli
nen ja joka menee maan ääriin,
niin, jonka ääni ihmisille on:
a
Valmistakaa Herralle tie, tehkää
hänen polkunsa suoriksi.
2 Jumalan avaltakunnan bavai
met on annettu ihmiselle maan
päällä, ja sieltä evankeliumi vierii
maan ääriin niin kuin vuoresta
käden koskematta irronnut ckivi
vierii, kunnes se on dtäyttänyt
koko maan.
3 Niin, ääni huutaa: Valmis
takaa Herralle tie, valmistakaa
Karitsan aateria, valmistautukaa
b
Ylkää varten.

4 Rukoilkaa Herraa, huutakaa
avuksi hänen pyhää nimeään,
ilmoittakaa hänen ihmeellisistä
teoistaan kansan keskuudessa.
5 Huutakaa avuksi Herraa,
jotta
hänen
valtakuntansa
edistyisi maan päällä, jotta sen
asukkaat ottaisivat sen vastaan
ja valmistautuisivat tulevien
aikojen varalle, jolloin Ihmisen
Poika atulee alas taivaan halki
b
vaatetettuna sädehtivään ckirk
kauteensa kohtaamaan Jumalan
d
valtakunnan, joka on perustettu
maan päälle.
6 Ja nyt, edistyköön aJuma
lan valtakunta, jotta btaivaan
valtakunta voi tulla, jotta sinä,
oi Jumala, saisit kirkkautta tai
vaassa sekä maan päällä, jotta
sinun vihollisesi alistettaisiin;
sillä csinun on kunnia, voima
ja kirkkaus aina ja ikuisesti.
Aamen.

LUKU 66
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Hiramissa
Ohiossa 29. lokakuuta 1831. William E. McLellin oli salassa pyy
tänyt Herraa ilmoittamaan profeetan kautta vastauksen viiteen
65 1 a Jes. 40:3;

Matt. 3:3;
Joh. 1:23.
2 a OL 90:1–5.
		b Matt. 16:19;
OL 42:69.
pko Pappeuden
avaimet.
		c Dan. 2:34–45.

		d Ps. 72:19.
pko Daniel: Danielin
kirja;
Myöhemmät ajat.
3 a Matt. 22:1–14;
Ilm. 19:9;
OL 58:11.
		b pko Sulhanen.
5 a Matt. 24:30.

Ps. 93:1.
pko Kirkkaus.
Dan. 2:44.
pko Jumalan valta
kunta eli taivaan
valtakunta.
		b Ilm. 11:15.
		c 1. Aik. 29:11;
Matt. 6:13.
		b
		c
		d
6a
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kysymykseen, joita Joseph Smith ei tiennyt. McLellinin pyynnöstä
profeetta kysyi Herralta ja sai tämän ilmoituksen.
1–4 Ikuinen liitto on evankeliu
min täyteys. 5–8 Vanhinten tulee
saarnata, todistaa ja keskustella
ihmisten kanssa. 9–13 Uskollinen
palvelutyö varmistaa iankaikkisen
elämän perinnön.
Katso, näin sanoo Herra pal
velijalleni William E. McLelli
nille: Siunattu olet sinä, koska
olet kääntynyt pois pahoista
teoistasi ja olet ottanut vastaan
minun totuuteni, sanoo Herra,
sinun L
unastajasi, maailman
Vapahtaja, aivan kaikkien, jotka
a
uskovat minun nimeeni.
2 Totisesti minä sanon sinulle:
Siunattu olet sinä, koska olet
ottanut vastaan minun aikui
sen liittoni, nimittäin minun
evankeliumini täyteyden, joka
on lähetetty ihmislapsille, jotta
heillä olisi belämä ja he pääsisivät
osallisiksi kirkkauksista, jotka
on määrä ilmoittaa viimeisinä ai
koina, kuten profeetat ja apostolit
kirjoittivat muinaisina aikoina.
3 Totisesti minä sanon sinulle,
palvelijani William, että sinä
olet puhdas, mutta et kokonaan;
tee sen tähden parannus niistä
asioista, jotka eivät ole mieluisia
minun silmissäni, sanoo Herra,
sillä Herra anäyttää ne sinulle.
4 Ja nyt, totisesti minä, Herra,
66 1 a Joh. 1:12.

pko Usko.
2 a pko Uusi ja ikuinen
liitto.
		b Joh. 10:10;
3. Nefi 5:13.
3 a MK Jaak. 4:7;

			
5a
7a
		b
8a
9a

näytän sinulle, mitä minä tahdon
sinusta eli mikä on minun tah
toni sinuun nähden.
5 Katso, totisesti minä sanon
sinulle, että minun tahtoni on,
että sinä ajulistat minun evanke
liumiani maasta maahan ja kau
pungista kaupunkiin, niin, niillä
ympäröivillä seuduilla, joilla sitä
ei ole julistettu.
6 Älä jää tähän paikkaan mo
neksi päiväksi; älä vielä mene
ylös Siionin maahan; mutta
sikäli kuin voit lähettää, lähetä;
muuten älä ajattele omaisuuttasi.
7 aMene itäisille seuduille, bto
dista joka paikassa, kaikille ih
misille ja heidän synagogissaan,
keskustellen ihmisten kanssa.
8 Palvelijani Samuel H. Smith
lähteköön mukaasi, äläkä hyl
kää häntä, ja opeta häntä; ja se,
joka on uskollinen, tehdään avä
keväksi joka paikassa; ja minä,
Herra, kuljen kanssasi.
9 Pane akätesi sairaiden päälle,
niin he btoipuvat. Älä palaa, en
nen kuin minä, Herra, lähetän
sinut. Ole kärsivällinen ahdin
goissa. cPyydä, niin sinä saat;
kolkuta, niin sinulle avataan.
10 Pyri välttämään murhetta.
Hylkää kaikki vääryys. Älä tee
a
aviorikosta – kiusaus, joka sinua
on huolestuttanut.

Et. 12:27.
Mark. 16:15.
OL 75:6.
pko Todistaminen.
OL 52:17; 133:58.
pko Kätten
päällepaneminen;

Sairaan voitelu ja
siunaus.
		b Matt. 9:18.
pko Parantaminen.
		c Jaak. 1:5.
10 a pko Aviorikos.
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11 aPidä nämä sanat, sillä ne
ovat totta ja luotettavia; ja pidä
kunniassa virkasi ja puske bSiio
niin monia ihmisiä, jotka kan
tavat päänsä päällä ikuisen ilon
c
lauluja.
12 aJatka näissä asioissa aina
loppuun asti, niin saat ian

kaikkisen elämän bkruunun
minun Isäni oikealla puolella,
hänen, joka on täynnä armoa ja
totuutta.
13 Totisesti näin sanoo Herra,
sinun aJumalasi, sinun Lunas
tajasi, nimittäin Jeesus Kristus.
Aamen.

LUKU 67
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Hiramissa
Ohiossa marraskuun alussa 1831. Tämä tapahtui erityiskonferens
sissa, ja Herralta profeetan kautta jo saatujen ilmoitusten julkaise
mista harkittiin ja siitä päätettiin (ks. OL 1 johdanto). William W.
Phelps oli vastikään perustanut kirkon kirjapainon Independenceen
Missouriin. Konferenssissa päätettiin julkaista ilmoitukset nimellä
Book of Commandments [Käskyjen kirja] ja painattaa teosta 10 000
kappaletta (mikä odottamattomien vaikeuksien vuoksi vähennettiin
myöhemmin 3 000 kappaleeseen). Monet veljet todistivat vakaasti,
että silloin julkaistaviksi kootut ilmoitukset olivat totisesti totta, ku
ten heidän päällensä vuodatettu Pyhä Henki todisti. Joseph Smithin
historiassa sanotaan, että sen jälkeen kun lukuna OL 1 tunnettu
ilmoitus oli saatu, ilmoituksissa käytetystä kielestä oli käyty jonkin
verran keskustelua. Tämä ilmoitus seurasi.
1–3 Herra kuulee vanhintensa
rukoukset ja varjelee heitä. 4–9
Hän haastaa viisaimman henkilön
jäljittelemään vähäisintä ilmoituk
sistaan. 10–14 Henki elävöittää
uskollisia vanhimpia, ja he saavat
nähdä Jumalan kasvot.
Katsokaa ja kuulkaa, oi te mi
nun kirkkoni avanhimmat, jotka
olette kokoontuneet yhteen ja joi
den rukoukset minä olen kuullut
11 a OL 35:24.
		b OL 11:6.
		c Jes. 35:10;
OL 45:71.
pko Laulu.

ja joiden sydämet minä tunnen
ja joiden toiveet ovat tulleet ylös
minun eteeni.
2 Katsokaa ja nähkää, minun
a
silmäni katsovat teitä, ja taivaat
ja maa ovat minun käsissäni, ja
iankaikkisuuden rikkaudet ovat
minun annettavinani.
3 Te yrititte uskoa, että saisitte
siunauksen, joka tarjottiin teille;
mutta katso, totisesti minä sa
non teille, että sydämessänne oli

12 a 2. Tim. 3:14–15;
2. Nefi 31:20.
		b Jes. 62:3;
Matt. 25:21;
1. Piet. 5:4.

13 a pko Jumala,
jumaluus: Poika
Jumala.
67 1 a pko Vanhin.
2 a Ps. 34:16.
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pelko, ja totisesti tämä on syy,
miksi ette saaneet.
4 Ja nyt minä, Herra, annan
teille atodistuksen näiden tei
dän edessänne olevien käskyjen
totuudellisuudesta.
5 Teidän silmänne ovat katso
neet palvelijaani Joseph Smith
nuorempaa, ja hänen apuhe
tapansa te olette tunteneet; ja
hänen vajavaisuutensa te olette
tunteneet; ja te olette etsineet sy
dämessänne tietoa, jotta voisitte
ilmaista hänen puhetapaansa pa
remmin; tämän te myös tiedätte.
6 Etsikää nyt Käskyjen kirjasta
vähäisin, joka on niiden jou
kossa, ja nimittäkää se, joka on
a
viisain keskuudessanne;
7 tai jos teidän keskuudessanne
on joku, joka tekee sen kaltaisen,
silloin teillä on oikeus sanoa, että
ette tiedä niiden olevan totta;
8 mutta ellette osaa tehdä sen
kaltaista, te olette tuomion alai
sia, ellette atodista, että ne ovat
totta.
9 Sillä te tiedätte, ettei niissä
ole mitään epävanhurskasta, ja
se, mikä on avanhurskasta, tulee
alas ylhäältä, bvalojen Isältä.
a

10 Ja vielä, totisesti minä sanon
teille, että teidän oikeutenne on,
ja minä annan lupauksen teille,
jotka on asetettu tähän palvelu
työhön, että sikäli kuin riisutte
yltänne akateudet ja bpelot ja
c
nöyrrytte minun edessäni, sillä
te ette ole kyllin nöyriä, dväli
verho repäistään ja te enäette
minut ja tiedätte, että minä olen –
ette lihallisella ettekä luonnolli
sella mielellä vaan hengellisellä.
11 Sillä akukaan ei ole koskaan
nähnyt Jumalaa lihassa, paitsi
Jumalan Hengen elävöittämänä.
12 Eikä kukaan aluonnollinen
ihminen voi kestää Jumalan
kirkkautta, eikä kukaan, jolla on
lihallinen mieli.
13 Te ette kykene kestämään
Jumalan kirkkautta nyt, ette liioin
enkelien palvelusta; jatkakaa sen
tähden akärsivällisesti, kunnes
teistä tehdään btäydellisiä.
14 Älkää antako mielenne kään
tyä takaisin, ja kun olette aarvol
lisia, minun hyväksi näkemänäni
aikana te saatte nähdä ja tietää
sen, mikä on suotu teille minun
palvelijani Joseph Smith nuorem
man kätten kautta. Aamen.

LUKU 68
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Hiramissa
Ohiossa 1. marraskuuta 1831 vastauksena rukoukseen, että Herran
3 a pko Pelko.
4 a pko Todistaminen;
Totuus.
5 a OL 1:24.
6 a 2. Nefi 9:28–29, 42.
8 a pko Todistaja.
9 a Moroni 7:15–18.
		b Jaak. 1:17;
OL 50:24; 84:45; 88:49.

10 a
		b
		c
		d
		e
11 a

pko Kateus.
OL 84:19–22;
pko Pelko.
Moos. 1:11, 14.
pko Nöyryys.
12 a Moosia 3:19.
pko Väliverho.
pko Luonnollinen
OL 88:68; 93:1; 97:16.
ihminen.
jsr 2. Moos. 33:20, 23
13 a Room. 2:7.
(Liiteosa);
pko Kärsivällisyys.
Joh. 1:18; 6:46;
		b Matt. 5:48; 3. Nefi 12:48.
jsr 1. Joh. 4:12 (Liiteosa); 14 a pko Kelvollisuus.
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mieli Orson Hydestä, Luke S. Johnsonista, Lyman E. Johnsonista ja
William E. McLellinistä ilmaistaisiin. Vaikka osa tästä ilmoituksesta
oli osoitettu näille neljälle miehelle, suuri osa sisällöstä koskee koko
kirkkoa. Tätä ilmoitusta laajennettiin Joseph Smithin johdolla, kun
se julkaistiin Opin ja liittojen vuoden 1835 laitoksessa.
1–5 Vanhinten sanat Pyhän Hen
gen innoittamina ovat pyhä kirjoi
tus. 6–12 Vanhinten tulee saarnata
ja kastaa, ja merkit seuraavat tosi
uskovia. 13–24 Esikoinen Aaronin
poikien keskuudessa voi palvella
johtavana piispana (se on, pitää
piispana hallussaan johtamisavai
mia) ensimmäisen presidenttikun
nan johdolla. 25–28 Vanhempia
käsketään opettamaan evankeliu
mia lapsilleen. 29–35 Pyhien tulee
viettää sapattia, tehdä uutterasti
työtä ja rukoilla.
Palvelijani Orson Hyde kutsut
tiin asettamisellaan julistamaan
ikuista evankeliumia elävän
Jumalan aHengen mukaan, kan
sasta kansaan ja maasta maahan,
jumalattomien seurakunnissa,
heidän synagogissaan, keskus
tellen heidän kanssaan ja selit
täen heille kaikkia kirjoituksia.
2 Ja katso ja näe, tämä on malli
kaikille niille, jotka on asetettu
tähän pappeuteen ja joiden
tehtäväksi on määrätty lähteä
maailmaan –
3 ja tämä on malli heille, että
heidän täytyy apuhua, kuten
Pyhä Henki heitä innoittaa.
4 Ja mitä he puhuvatkin aPyhän
68 1 a pko Pyhä Henki.

3 a 2. Piet. 1:21;
OL 18:32; 42:16; 100:5.
4 a pko Ilmoitus;
Pyhä Henki.
		b Room. 1:16.

6a
7a
8a
		b

Hengen innoittamina, se on pyhä
kirjoitus, on Herran tahto, on
Herran mieli, on Herran sana, on
Herran ääni ja Jumalan bvoima
pelastukseksi.
5 Katso, tämä on Herran lupaus
teille, oi te minun palvelijani.
6 Ja nyt, olkaa rohkealla mie
lellä älkääkä apelätkö, sillä minä,
Herra, olen teidän kanssanne ja
seison teidän rinnallanne; ja tei
dän tulee todistaa minusta, ni
mittäin Jeesuksesta Kristuksesta,
että minä olen elävän Jumalan
Poika, että minä olin, että minä
olen ja että minä olen tuleva.
7 Tämä on Herran sana sinulle,
palvelijani aOrson Hyde, sekä
palvelijalleni Luke Johnsonille
ja palvelijalleni Lyman Johnso
nille ja palvelijalleni William E.
McLellinille ja kaikille kirkkoni
uskollisille vanhimmille:
8 aMenkää kaikkeen maail
maan, bsaarnatkaa evankeliu
mia kaikille cluoduille toimien
d
valtuudella, jonka minä olen
antanut teille, ekastaen Isän ja
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
9 Ja ajoka uskoo ja ottaa kasteen,
se bpelastuu, ja joka ei usko, se
c
tuomitaan.
10 Ja sitä, joka uskoo, siunataan

Jes. 41:10.
pko Hyde, Orson.
OL 1:2; 63:37.
pko Lähetystyö;
Saarnaaminen.
		c Mark. 16:15.

		d pko Valtuus.
		e pko Kaste,
kastaminen.
9 a Mark. 16:16; OL 20:25.
		b pko Pelastus.
		c pko Tuomio.
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merkeillä, jotka seuraavat, niin
kuin on kirjoitettu.
11 Ja teidän annetaan tuntea
aikojen amerkit ja Ihmisen Pojan
tulemisen merkit;
12 ja mitä tulee kaikkiin, joista
Isä todistaa, teille annetaan valta
a
sinetöidä heidät iankaikkiseen
elämään. Aamen.
13 Ja nyt, mitä tulee liittojen ja
käskyjen lisäksi tuleviin asioi
hin, ne ovat nämä:
14 Tästedes kirkolle on erotet
tava muita apiispoja Herran hy
väksi näkemänä aikana palvele
maan aivan ensimmäisen tavoin;
15 ja nyt, heidän tulee olla ayli
pappeja – ja kelvollisia, ja heidän
tulee olla Melkisedekin pappeu
den bensimmäisen presidentti
kunnan nimittämiä – elleivät he
ole cAaronin todellisia jälkeläisiä.
16 Ja jos he ovat aAaronin todel
lisia jälkeläisiä, heillä on laillinen
oikeus piispan virkaan, jos he
ovat esikoisia Aaronin poikien
joukossa;
17 sillä esikoisella on oikeus
johtaa tätä pappeutta ja sen aavai
met eli valtuus.
18 Kenelläkään miehellä ei ole
laillista oikeutta tähän virkaan,
tämän pappeuden avaimien hal
lussa pitämiseen, ellei hän ole
Aaronin atodellinen jälkeläinen
ja esikoinen.
19 Mutta koska Melkisedekin
pappeuden aylipapilla on valtuus
a

10 a pko Merkki.
11 a pko Aikojen merkit.
12 a OL 1:8; 132:49.
pko Sinetöiminen.
14 a pko Piispa.
15 a OL 72:1.
		b pko Ensimmäinen
presidenttikunta.
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toimia kaikissa vähäisemmissä
viroissa, hän voi toimia bpiispan
virassa, milloin ketään Aaronin
todellista jälkeläistä ei voida
löytää, mikäli hänet kutsutaan ja
erotetaan ja asetetaan tähän vir
kaan Melkisedekin pappeuden
ensimmäisen presidenttikunnan
kätten alla.
20 Ja todellisenkin Aaronin
jälkeläisen täytyy olla tämän
presidenttikunnan osoittama ja
kelvolliseksi havaitsema, ja hä
net on avoideltava ja basetettava
tämän presidenttikunnan kätten
alla; muuten hänellä ei ole laillista
valtuutta toimia pappeudessaan.
21 Mutta sen säädöksen nojalla,
joka koskee heidän oikeuttaan
pappeuteen, joka polveutuu
isältä pojalle, he voivat vaatia
voiteluaan, milloin he vain voi
vat osoittaa syntyperänsä tai
saavat tietää sen Herran ilmoi
tuksen kautta edellä mainitun
presidenttikunnan kätten alla.
22 Ja vielä, ketään piispaa tai
ylipappia, joka erotetaan tähän
palvelutyöhön, ei saa viedä
oikeuteen eikä tuomita mistään
rikoksesta muuten kuin kirkon
a
ensimmäisen presidenttikun
nan edessä;
23 ja jos hänet tämän president
tikunnan edessä havaitaan syyl
liseksi todistein, joita ei voida
kiistää, hänet tuomittakoon;
24 ja jos hän tekee parannuksen,

		c pko Aaron,
Mooseksen veli.
16 a OL 107:15–17.
pko Aaronin pappeus.
17 a pko Pappeuden
avaimet.
18 a 2. Moos. 40:12–15;
OL 84:18;

19 a
		b
20 a
		b
22 a

107:13–16, 70–76.
pko Ylipappi.
pko Piispa.
pko Voiteleminen.
pko Asettaminen.
pko Ensimmäinen
presidenttikunta.

Oppi ja liitot 68:25–35

145

hänelle annettakoon aanteeksi
kirkon liittojen ja käskyjen
mukaan.
25 Ja vielä, sikäli kuin Siionissa
tai missään sen järjestetyistä
a
vaarnoista on lasten bvan
hempia, jotka eivät copeta heitä
ymmärtämään oppia paran
nuksesta, uskosta Kristukseen,
elävän Jumalan Poikaan, ja kas
teesta ja Pyhän Hengen lahjasta
kätten päällepanemisen kautta
d
kahdeksan vuoden iässä, esynti
on vanhempien päällä.
26 Sillä tämä on laki aSiionin
asukkaille eli kaikissa sen jär
jestetyissä vaarnoissa.
27 Ja heidän lapsensa akas
tettakoon syntiensä banteeksi
saamiseksi ckahdeksan vuoden
iässä ja he saakoot kätten päälle
panemisen.
28 Ja heidän tulee myös opettaa
lapsiaan arukoilemaan ja vaelta
maan oikeamielisesti Herran
edessä.
29 Ja Siionin asukkaiden tulee
myös viettää asapatinpäivää ja
pyhittää se.
30 Ja Siionin asukkaiden tulee

myös muistaa työnsä, jos heidät
on määrätty tekemään työtä, kai
kessa uskollisuudessa; sillä lais
kuri muistetaan Herran edessä.
31 Nyt minä, Herra, en ole miel
tynyt Siionin asukkaisiin, sillä
heidän keskuudessaan on alais
kureita; ja myös heidän lapsensa
varttuvat bjumalattomuudessa;
he eivät myöskään cetsi vakaasti
iankaikkisuuden
rikkauksia,
vaan heidän silmänsä ovat
täynnä ahneutta.
32 Sellaista ei saa olla, ja sen
täytyy loppua heidän keskuu
dessaan; sen tähden palvelijani
Oliver Cowdery vieköön nämä
sanat Siionin maahan.
33 Ja käskyn minä annan
heille – että se, joka ei pidä aru
kouksiaan Herran edessä, kun
on rukouksen aika, se bmuistet
takoon minun kansani tuomarin
edessä.
34 Nämä asanat ovat todet ja
luotettavat; älkää siis rikkoko
niitä, älkääkä bottako niistä.
35 Katso, minä olen aAlfa ja
Oomega, ja minä btulen pian.
Aamen.

LUKU 69
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Hiramissa
Ohiossa 11. marraskuuta 1831. Ilmoituskokoelma, joka oli tarkoitettu
24 a pko Anteeksianto.
25 a pko Vaarna.
		b pko Perhe:
Vanhempien
velvollisuudet.
		c pko Opettaminen.
		d OL 18:42; 20:71.
		e MK Jaak. 1:19;
OL 29:46–48.
26 a pko Siion.

27 a pko Kaste,
kastaminen.
		b pko Syntien
anteeksisaaminen.
		c pko Vastuullisuus.
28 a pko Rukous.
29 a OL 59:9–12.
pko Lepopäivä.
31 a pko Laiskuus.
		b pko Jumalattomuus.

		c OL 6:7.
33 a pko Rukous.
		b pko Kuritus;
Tuomitseminen.
34 a Ilm. 22:6.
		b OL 20:35; 93:24–25.
35 a pko Alfa ja Oomega.
		b OL 1:12.
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julkaistavaksi pian, oli hyväksytty erityiskonferenssissa 1.–2. mar
raskuuta. Ilmoitus, joka on tässä lukuna 133 ja jota myöhemmin
kutsuttiin Liitteeksi, lisättiin 3. marraskuuta. Oliver Cowdery oli
aiemmin valittu viemään koottujen ilmoitusten ja käskyjen käsikir
joitus painettavaksi Independenceen Missouriin. Hänen piti ottaa
mukaansa myös rahat, jotka oli lahjoitettu kirkon vahvistamiseksi
Missourissa. Tässä ilmoituksessa John Whitmerille annetaan ohje
lähteä Oliver Cowderyn mukaan ja Whitmeriä käsketään myös mat
kaamaan ja keräämään historiallista aineistoa tehtävässään kirkon
historioitsijana ja aikakirjanpitäjänä.
1–2 John Whitmerin tulee lähteä
Oliver Cowderyn mukana Missou
riin. 3–8 Hänen tulee myös saar
nata sekä koota, merkitä muistiin ja
kirjoittaa historiallisia tietoja.
Kuulkaa minua, sanoo Herra,
teidän Jumalanne, palvelijani
a
Oliver Cowderyn vuoksi. Ei ole
minun viisauteni mukaista, että
hänelle uskotaan käskyt ja rahat,
jotka hänen tulee viedä Siionin
maahan, ellei hänen mukanaan
mene joku, joka on luotettava ja
uskollinen.
2 Sen tähden minä, Herra, tah
don, että palvelijani aJohn Whit
mer lähtee palvelijani Oliver
Cowderyn mukaan;
3 ja myös että hän edelleen
kirjoittaa ja alaatii historiaa kai
kista tärkeistä asioista, joita hän
havaitsee ja saa tietää minun
kirkostani;

4 ja myös että hän ottaa vastaan
neuvoja ja apua palvelijaltani
Oliver Cowderylta ja muilta.
5 Ja myös palvelijoideni, jotka
ovat eri tahoilla maan päällä,
tulee lähettää tilinteot atalouden
hoidostaan Siionin maahan;
6 sillä Siionin maa on oleva kes
kus ja paikka, jossa kaikki nämä
otetaan vastaan ja tehdään.
7 Kuitenkin palvelijani John
Whitmer matkatkoon monta
kertaa paikasta paikkaan ja
seurakunnasta seurakuntaan,
jotta hän voisi saada helpommin
tietoa –
8 saarnaten ja selittäen, kirjoit
taen, jäljentäen, valikoiden ja
hankkien kaikkea, mikä on hy
väksi kirkolle ja nouseville suku
polville, jotka varttuvat aSiionin
maassa omistaakseen sen pol
vesta polveen aina ja ikuisesti.
Aamen.
a

LUKU 70
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Hiramissa
Ohiossa 12. marraskuuta 1831. Profeetan historiassa kerrotaan,
että marraskuun 1. ja 12. päivän välisenä aikana pidettiin neljä
69 1 a pko Cowdery, Oliver.
2 a pko Whitmer, John.

3 a OL 47:1–3; 85:1.
4 a pko Neuvo.

5 a pko Taloudenhoitaja.
8 a pko Siion.
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erityiskonferenssia. Viimeisessä näistä kokouksista pohdittiin niiden
ilmoitusten suurta merkitystä, jotka myöhemmin julkaistaisiin ni
mellä Book of Commandments [Käskyjen kirja] ja sitten nimellä Oppi
ja liitot. Tämä ilmoitus annettiin sen jälkeen kun konferenssi oli
päättänyt äänestämällä, että ilmoitukset olivat ”kirkolle koko maan
rikkauksien arvoiset”. Joseph Smithin historiassa ilmoituksia kut
sutaan ”kirkon perustukseksi näinä viimeisinä aikoina ja hyödyksi
maailmalle, sillä se osoittaa, että meidän Vapahtajamme valtakunnan
salaisuuksien avaimet on jälleen uskottu ihmiselle”.
1–5 Taloudenhoitajat nimitetään
julkaisemaan ilmoitukset. 6–13
Ne, jotka tekevät hengellistä työtä,
ovat palkkansa ansainneet. 14–18
Pyhien tulee olla yhdenvertaisia
ajallisissa asioissa.
Katsokaa ja kuulkaa, oi te Siio
nin asukkaat ja kaikki te minun
kirkkoni jäsenet, jotka olette kau
kana, ja kuulkaa Herran sana,
jonka minä annan palvelijalleni
Joseph Smith nuoremmalle sekä
palvelijalleni Martin Harrisille
sekä palvelijalleni Oliver Cow
derylle sekä palvelijalleni John
Whitmerille sekä palvelijalleni
Sidney Rigdonille sekä palve
lijalleni William W. Phelpsille
käskynä heille.
2 Sillä minä annan heille käs
kyn; sen tähden kuunnelkaa ja
kuulkaa, sillä näin sanoo Herra
heille:
3 Minä, Herra, olen nimittänyt
heidät ja asettanut heidät niiden
ilmoitusten ja käskyjen atalou
denhoitajiksi, jotka minä olen an
tanut heille ja jotka minä annan
heille tämän jälkeen;
4 ja tilinteon tästä talouden
70 3 a 1. Kor. 4:1;
OL 72:20.

hoidosta minä vaadin heiltä
tuomiopäivänä.
5 Sen tähden minä olen mää
rännyt heille, ja tämä on heidän
tehtävänsä Jumalan kirkossa:
huolehtia niistä ja niihin liit
tyvistä asioista, niin, niiden
tuotosta.
6 Sen tähden minä annan heille
käskyn, etteivät he saa antaa sitä
kirkolle eivätkä maailmalle;
7 kuitenkin, sikäli kuin he
saavat enemmän kuin on tar
peen heidän välttämättömiin
tarpeisiinsa ja puutteeseensa,
se annettakoon minun avarasto
huoneeseeni;
8 ja tuotto tulee pyhittää Siio
nin asukkaille ja heidän jälkipol
villeen, sikäli kuin heistä tulee
a
perillisiä valtakunnan lakien
mukaan.
9 Katso, tämän Herra vaatii
jokaiselta hänen ataloudenhoi
dossaan, niin kuin minä, Herra,
olen määrännyt tai määrään
kenellekään tämän jälkeen.
10 Ja katso, ketkään sellaiset,
jotka kuuluvat elävän Jumalan
kirkkoon, eivät voi jättää nou
dattamatta tätä lakia;

7 a OL 72:9–10.
8 a OL 38:20.

9 a pko Taloudenhoitaja.
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11 niin, ei piispa eikä edustaja,
joka pitää Herran varastohuo
netta, eikä se, joka on nimitetty
ajallisten asioiden taloudenhoi
tajaksi.
12 Se, joka on määrätty hal
litsemaan hengellisiä asioita,
se on palkkansa aansainnut sa
moin kuin ne, jotka on määrätty
johtamaan ajallisten asioiden
taloudenhoitoa;
13 niin, vielä runsaammin, joka
runsaus moninkertaistuu heille
Hengen ilmoitusten kautta.
14 Ajallisissa asioissanne teidän
kuitenkin tulee olla asamanar
voisia, eikä sitä vastahakoisesti,
muuten Hengen ilmoitusten run
saus evätään.
a

15 Nyt, tämän käskyn minä
annan palvelijoilleni heidän
hyödykseen heidän eläessään,
osoitukseksi minun siunauksis
tani heidän päällensä ja palkaksi
heidän buutteruudestaan ja hei
dän turvakseen,
16 ravinnoksi ja avaatteiksi,
perintöosaksi, taloiksi ja maiksi,
mihin oloihin minä, Herra, hei
dät asetankin ja minne minä,
Herra, heidät lähetänkin.
17 Sillä he ovat olleet uskollisia
a
paljossa ja ovat tehneet oikein, si
käli kuin eivät ole tehneet syntiä.
18 Katso, minä, Herra, olen aar
mollinen ja siunaan heitä, ja he
saavat iloa näistä asioista. Aivan
niin. Aamen.
a

LUKU 71
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille ja Sidney Rigdo
nille Hiramissa Ohiossa 1. joulukuuta 1831. Profeetta oli jatkanut
Raamatun kääntämistä Sidney Rigdon kirjurinaan, kunnes tämä
ilmoitus saatiin, jolloin työ pantiin väliaikaisesti syrjään, niin että he
kykenivät täyttämään tässä annetut ohjeet. Veljien oli määrä lähteä
maailmaan saarnaamaan niiden epäystävällisten tunteiden hälven
tämiseksi, joita oli ilmennyt kirkkoa vastaan seurauksena luopio Ezra
Boothin kirjoittamien kirjeiden julkaisemisesta.
1–4 Joseph Smith ja Sidney Rigdon
lähetetään maailmaan julistamaan
evankeliumia. 5–11 Pyhien vihol
liset tullaan saattamaan häpeään.
Katso, näin sanoo Herra teille,
palvelijani Joseph Smith nuo
11 a OL 57:6.
12 a Luuk. 10:7.
14 a OL 49:20.
pko Pyhittää,
pyhityksen laki.

15 a
		b
16 a
17 a
18 a

rempi ja aSidney Rigdon, että aika
on totisesti tullut, jolloin minusta
on välttämätöntä ja tarpeen,
että te avaatte suunne bjulista
maan minun evankeliumiani,
valtakunnan asioita, ja selitätte
kirjoituksista sen csalaisuuksia

5. Moos. 10:12–13.
pko Ahkeruus.
OL 59:16–20.
Matt. 25:21–23.
pko Armeliaisuus.

71 1 a pko Rigdon, Sidney.
		b pko Lähetystyö.
		c OL 42:61, 65.
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sen Hengen ja voiman määrän
mukaan, joka teille annetaan,
niin kuin minä tahdon.
2 Totisesti minä sanon teille:
Julistakaa maailmalle ympäröi
villä seuduilla sekä kirkossa jon
kin aikaa, kunnes se ilmaistaan
teille.
3 Totisesti tämä on joksikin
aikaa tehtävä, jonka minä annan
teille.
4 Tehkää siis työtä minun vii
nitarhassani. Kutsukaa maan
asukkaita ja todistakaa ja val
mistakaa tie käskyille ja ilmoi
tuksille, jotka ovat tuleva.
5 Nyt, katso, tämä on viisasta;
lukija aymmärtäköön ja ottakoon
myös bvastaan;
6 sillä sille, joka ottaa sen

vastaan, annetaan ayltäkyllin,
vieläpä voimaa.
7 Ja nyt, saattakaa vihollisenne
a
häpeään; kutsukaa heitä bkoh
taamaan teidät sekä julkisesti
että yksityisesti; ja jos olette
uskollisia, heidän häpeänsä
paljastetaan.
8 Ja nyt, he esittäkööt vahvat
todisteensa Herraa vastaan.
9 Totisesti näin sanoo Herra
teille: Mikään aase, joka taotaan
teitä vastaan, ei tehoa;
10 ja jos joku korottaa äänensä
teitä vastaan, hänet saatetaan
häpeään minun hyväksi näke
mänäni aikana.
11 Ja nyt, pitäkää minun käs
kyni; ne ovat todet ja luotettavat.
Aivan niin. Aamen.

LUKU 72
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa
Ohiossa 4. joulukuuta 1831. Useita vanhimpia ja jäseniä oli kokoon
tunut saadakseen tietää velvollisuutensa ja rakentuakseen edelleen
kirkon opetuksissa. Tähän lukuun on yhdistetty kolme ilmoitusta,
jotka saatiin samana päivänä. Jakeissa 1–8 ilmaistaan Newel K.
Whitneyn kutsuminen piispaksi. Sitten hänet kutsuttiin ja asetettiin,
minkä jälkeen saatiin jakeet 9–23, joissa annetaan lisätietoja piispan
velvollisuuksista. Sen jälkeen annettiin jakeet 24–26, joissa annetaan
ohjeita Siioniin kokoontumisesta.
1–8 Vanhinten tulee antaa tilinteko
taloudenhoidostaan piispalle. 9–15
Piispa pitää varastohuonetta ja
huolehtii köyhistä ja tarvitsevista.
16–26 Piispojen tulee todistaa van
hinten kelvollisuus.
5a
		b
6a
7a

pko Ymmärrys.
Alma 12:9–11.
Matt. 13:12.
Moos. 7:13–17.

		b
9a
72 1 a
		b

Kuulkaa ja kuunnelkaa Herran
ääntä, oi te, jotka olette kokoon
tuneet yhteen, jotka olette minun
kirkkoni aylipappeja ja joille bval
takunta ja voima on annettu.
2 Sillä totisesti näin sanoo

OL 63:37; 68:8–9.
Jes. 54:17.
OL 68:14–19.
pko Jumalan

			 valtakunta eli taivaan
valtakunta.

Oppi ja liitot 72:3–17

Herra: Minusta on tarpeen, että
teille eli teistä nimitetään apiispa
kirkolle Herran viinitarhan tä
hän osaan.
3 Ja tässä te totisesti olette teh
neet viisaasti, sillä Herra vaatii
jokaisen ataloudenhoitajan kä
destä, että hän antaa btilinteon
c
taloudenhoidostaan sekä ajassa
että iankaikkisuudessa.
4 Sillä sitä, joka on uskollinen
ja aviisas ajassa, pidetään arvol
lisena perimään Isäni hänelle
valmistamat bhuoneet.
5 Totisesti minä sanon teille:
Kirkon vanhinten tulee minun
a
viinitarhani tässä osassa antaa
tilinteko
taloudenhoidostaan
piispalle, jonka minä nimitän
viinitarhani tähän osaan.
6 Niitä tulee pitää virallisina
asiakirjoina annettaviksi Siionin
piispalle.
7 Ja apiispan velvollisuudet
ilmoitetaan käskyjen kautta,
jotka on annettu, ja konferenssin
äänellä.
8 Ja nyt, totisesti minä sanon
teille, että palvelijani aNewel K.
Whitney on mies, joka tulee
nimittää ja asettaa tähän vir
kaan. Tämä on Herran, teidän
Jumalanne, teidän Lunastajanne,
tahto. Aivan niin. Aamen.
9 Herran sana – sen lain
lisäksi, joka on annettu – jossa
ilmoitetaan sen piispan velvolli
suudet, joka on asetettu kirkolle
2a
3a
		b
		c
4a
		b
5a

pko Piispa.
pko Taloudenhoitaja.
OL 42:32; 104:11–13.
Luuk. 19:11–27.
Matt. 24:45–47.
OL 59:2.
pko Herran viinitarha.
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viinitarhan tässä osassa, ja joka
sana on totisesti tämä:
10 pitää Herran avarastohuo
netta; ottaa vastaan kirkon varoja
viinitarhan tässä osassa;
11 ottaa vanhinten tilinteko,
kuten edellä on käsketty; ja
a
huolehtia heidän puutteistaan;
heidän tulee maksaa siitä, mitä
saavat, sikäli kuin heillä on,
millä maksaa;
12 niin että tämäkin pyhitettäi
siin kirkon hyväksi köyhille ja
tarvitseville.
13 Ja siltä, jolla aei ole, millä
maksaa, pyydettäköön selvitys
ja annettakoon Siionin piispalle,
joka maksaa velan siitä, mitä
Herra panee hänen käsiinsä.
14 Ja niiden uskollisten työ,
jotka tekevät työtä hengellisten
asioiden parissa, ovat vastuussa
evankeliumista ja valtakunnan
asioista kirkossa ja maailmassa,
vastatkoon velan maksua Siionin
piispalle;
15 siten se tulee kirkolta, sillä
a
lain mukaan jokaisen, joka tu
lee ylös Siioniin, täytyy panna
kaikki piispan eteen Siionissa.
16 Ja nyt, totisesti minä sanon
teille, että koska jokaisen van
himman viinitarhan tässä osassa
täytyy antaa tilinteko talouden
hoidostaan piispalle viinitarhan
tässä osassa,
17 atodistus tuomarilta eli piis
palta viinitarhan tässä osassa

7 a OL 42:31; 46:27;
58:17–18; 107:87–88.
8 a pko Whitney,
Newel K.
10 a OL 70:7–11; 78:3.
pko Varastohuone.
11 a OL 75:24.

13 a pko Köyhät.
15 a OL 42:30–31.
pko Pyhittää,
pyhityksen laki.
17 a OL 20:64, 84.
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Siionin piispalle osoittaa kunkin
hyväksytyksi ja vastaa kaikkia
vaatimuksia perintöosan saami
seksi, ja hänet tulee ottaa vastaan
viisaana btaloudenhoitajana ja
uskollisena työntekijänä;
18 muuten Siionin piispan ei
tule hyväksyä häntä.
19 Ja nyt, totisesti minä sanon
teille: Saakoon jokainen vanhin,
joka antaa tilinteon kirkon piis
palle viinitarhan tässä osassa,
suosituksen seurakunnalta tai
seurakunnilta, joissa hän työs
kentelee, jotta hänet ja hänen
tilintekonsa voidaan hyväksyä
kaikissa asioissa.
20 Ja vielä, palvelijoillani, jotka
on nimitetty kirkkoni akirjallis
ten asioden taloudenhoitajiksi,
olkoon oikeus pyytää apua
piispalta tai piispoilta kaikkiin
asioihin,
21 jotta ailmoitukset voidaan
julkaista ja ne voivat lähteä maan

ääriin; jotta he voivat myös saada
varoja, joista on kirkolle hyötyä
kaikissa asioissa;
22 jotta heidätkin voidaan
hyväksyä kaikissa asioissa ja
heitä voidaan pitää viisaina
taloudenhoitajina.
23 Ja nyt, katso, tämä olkoon
esimerkkinä kaikille kirkkoni
eri seurakunnille, mihin maahan
niitä perustettaneenkin. Ja nyt
minä päätän sanani. Aamen.
24 Muutama sana lisäyksenä
valtakunnan lakeihin, jotka kos
kevat kirkon jäseniä: Ne, jotka
Pyhä Henki on akutsunut mene
mään ylös Siioniin, ja ne, joilla on
etuoikeus mennä ylös Siioniin,
25 ne tuokoot piispalle todis
tuksen kolmelta kirkon vanhim
malta tai todistuksen piispalta;
26 muuten sitä, joka lähtee ylös
Siionin maahan, ei pidetä vii
saana taloudenhoitajana. Tämä
on myös esimerkki. Aamen.

LUKU 73
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille ja Sidney Rigdo
nille Hiramissa Ohiossa 10. tammikuuta 1832. Profeetta ja Sidney
olivat olleet saarnaamassa edeltäneen joulukuun alkupuolelta asti,
ja tällä keinoin oli saavutettu paljon kirkkoa vastaan nousseiden
epäsuopeiden tunteiden vähentämiseksi (ks. OL 71 johdanto).
1–2 Vanhinten tulee saarnata edel
leen. 3–6 Joseph Smithin ja Sidney
Rigdonin tulee jatkaa Raamatun
kääntämistä, kunnes se tulee
valmiiksi.
Sillä totisesti näin sanoo Herra:
17 b OL 42:32.
20 a OL 70:3–5.
21 a pko Oppi ja liitot.

Minusta on tarpeen, että ahe edel
leen saarnaavat evankeliumia ja
kehottavat seurakuntia ympäröi
villä seuduilla konferenssiin asti;
2 ja silloin, katso, heille ilmoi
tetaan konferenssin aäänellä
heidän kunkin tehtävät.

24 a pko Kutsumus.

73 1 a eli muut

lähetystyössä olleet;

			 katso OL 57–68.
2 a OL 20:63.

Oppi ja liitot 73:3–74:5
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3 Nyt, totisesti minä sanon
teille, palvelijani Joseph Smith
nuorempi ja Sidney Rigdon,
sanoo Herra, että on atarpeen
b
kääntää jälleen;
4 ja sikäli kuin se on mahdol
lista, saarnata ympäröivillä
seuduilla konferenssiin asti; ja
sen jälkeen on tarpeen jatkaa

käännöstyötä, kunnes se tulee
valmiiksi.
5 Ja olkoon tämä mallina van
himmille, kunnes he saavat lisää
tietoa, niin kuin on kirjoitettu.
6 Nyt minä en anna teille enem
pää tällä kertaa. aVyöttäkää ku
peenne ja olkaa vakaita. Aivan
niin. Aamen.

LUKU 74
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Waynen piirikun
nassa New Yorkin osavaltiossa vuonna 1830. Jo ennen kirkon pe
rustamista oli ilmennyt kysymyksiä oikeasta kastamistavasta, mikä
sai profeetan etsimään vastauksia asiaan. Joseph Smithin historiassa
sanotaan, että tämä ilmoitus on selitys kohdalle 1. Kor. 7:14, jota oli
usein käytetty perusteluna lapsikasteelle.
1–5 Paavali neuvoo oman aikansa
kirkkoa olemaan noudattamatta
Mooseksen lakia. 6–7 Pienet lap
set ovat pyhiä ja ovat pyhitettyjä
sovituksen kautta.
Sillä mies, joka aei usko, on vai
mon pyhittämä, ja vaimo, joka ei
usko, on miehen pyhittämä; muu
ten lapsenne olisivat epäpuhtaita,
mutta nyt he ovat pyhiä.
2 Nyt, apostolien aikoina nou
datettiin
ympärileikkauksen
lakia kaikkien juutalaisten kes
kuudessa, jotka eivät uskoneet
Jeesuksen Kristuksen evanke
liumiin.
3 Ja tapahtui, että kansan kes
3 a eli Josephia ja Sidneyä
oli aiemmin käsketty
keskeyttämään
Raamatun
kääntäminen ja
saarnaamaan
evankeliumia.

kuudessa nousi suuri ariita bym
pärileikkauksen laista, sillä mies,
joka ei uskonut, halusi, että hä
nen lapsensa ympärileikattaisiin
ja he tulisivat cMooseksen lain
alaisiksi, joka laki oli täytetty.
4 Ja tapahtui, että koska lapset
oli kasvatettu Mooseksen lain
alaisuudessa, he ottivat varteen
isiensä aperinteet eivätkä us
koneet Kristuksen evankeliu
miin, minkä vuoksi heistä tuli
epäpyhiä.
5 Sen tähden, tästä syystä apos
toli kirjoitti kirkolle antaen sille
käskyn, ei Herralta vaan itsel
tään, ettei sellainen, joka uskoo,
saanut aliittyä sellaiseen, joka ei

			 OL 71:2.
		b OL 45:60–61; 76:15.
pko Joseph Smithin
raamatunkäännös
(JSR).
6 a 1. Piet. 1:13.
74 1 a 1. Kor. 7:14–19.

3 a Ap. t. 15:1–35;
Gal. 2:1–5.
		b pko Ympärileikkaus.
		c pko Mooseksen laki.
4 a pko Perimätiedot.
5 a pko Avioliitto:
Eriuskoisten avioliitto.
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usko; paitsi jos heidän keskuu
dessaan lakattaisiin noudatta
masta bMooseksen lakia,
6 jotta heidän lapsensa jäisi
vät ympärileikkaamatta ja jotta
lakkaisi perimätieto, joka sanoo,
että pienet lapset ovat epäpyhiä;

sillä se oli olemassa juutalaisten
keskuudessa;
7 mutta pienet alapset ovat bpy
hiä, koska heidät on cpyhitetty
Jeesuksen Kristuksen dsovituk
sen kautta; ja tätä kirjoitukset
tarkoittavat.

LUKU 75
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Amherstissa
Ohiossa 25. tammikuuta 1832. Tämä luku koostuu kahdesta erilli
sestä ilmoituksesta (ensimmäinen jakeissa 1–22 ja toinen jakeissa
23–36), jotka annettiin samana päivänä. Silloin oli konferenssi, jossa
Joseph Smith hyväksyttiin ja asetettiin ylipappeuden presidentiksi.
Tietyt vanhimmat halusivat saada enemmän tietoa senhetkisistä
tehtävistään. Nämä ilmoitukset seurasivat.
1–5 Uskolliset vanhimmat, jotka
saarnaavat evankeliumia, saavat
iankaikkisen elämän. 6–12 Rukoil
kaa saadaksenne Lohduttajan, joka
opettaa kaiken. 13–22 Vanhimmat
tulevat tuomitsemaan ne, jotka hyl
käävät heidän sanomansa. 23–36
Lähetyssaarnaajien perheiden tulee
saada apua kirkolta.
Totisesti, totisesti minä sanon
teille, minä, joka puhun, niin,
Henkeni aäänellä, nimittäin bAlfa
ja Oomega, teidän Herranne ja
Jumalanne:
2 Kuulkaa, oi te, jotka olette
antaneet nimenne lähteäksenne
maailmaan julistamaan minun
5 b 2. Nefi 25:24–27.
7 a Moroni 8:8–15;
OL 29:46–47; 137:10.
		b pko Pyhä.
		c pko Pelastus: Lasten
pelastus.
		d pko Sovitus.
75 1 a pko Ilmoitus.

evankeliumiani ja aleikkaamaan
minun bviinitarhaani.
3 Katso, minä sanon teille, että
minun tahtoni on, että te lähdette
maailmaan, ettekä viivyttele
ettekä ole alaiskoja, vaan teette
työtä kaikin voimin –
4 korottaen äänenne niin kuin
pasuunan äänellä, ajulistaen
b
totuutta ilmoitusten ja käskyjen
mukaan, jotka minä olen antanut
teille.
5 Ja niin, jos te olette uskollisia,
teille annetaan kuormaksi monia
a
lyhteitä ja teidät bkruunataan
c
kunnialla ja dkirkkaudella ja
e
kuolemattomuudella ja fiankaik
kisella elämällä.

		b Ilm. 1:8.
pko Alfa ja Oomega.
2 a MK Jaak. 5:62.
		b pko Herran viinitarha.
3 a pko Laiskuus.
4 a pko Lähetystyö.
		b OL 19:37.
5 a Ps. 126:6;

		b
		c
		d
		e
		f

Alma 26:5.
pko Kruunu.
pko Kunnioitus.
pko Kirkkaus.
pko Kuolemattomuus.
pko Iankaikkinen
elämä.
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6 Sen tähden, totisesti minä
sanon palvelijalleni William E.
McLellinille: Minä aperuutan
tehtävän, jonka minä annoin
hänelle, lähteä itäisille seuduille;
7 ja minä annan hänelle uuden
tehtävän ja uuden käskyn, jossa
minä, Herra, anuhtelen häntä hä
nen sydämensä bnurinasta;
8 ja hän on tehnyt syntiä;
minä kuitenkin annan hänelle
anteeksi ja sanon hänelle vielä:
Mene eteläisille seuduille.
9 Ja palvelijani Luke Johnson
lähteköön hänen kanssansa, ja
he julistakoot asioita, joita minä
olen käskenyt heidän julistaa –
10 huutaen avuksi Herran ni
meä saadakseen aLohduttajan,
joka opettaa heille kaiken, mikä
on heille tarpeen –
11 arukoillen aina, niin etteivät
lannistu; ja sikäli kuin he tekevät
näin, minä olen heidän kans
sansa aina loppuun asti.
12 Katso, tämä on Herran,
teidän Jumalanne, tahto teihin
nähden. Aivan niin. Aamen.
13 Ja vielä, totisesti näin sanoo
Herra: Palvelijani aOrson Hyde
ja palvelijani bSamuel H. Smith
lähtekööt matkaan itäisille seu
duille ja julistakoot niitä asioita,
joita minä olen käskenyt heidän
julistaa; ja sikäli kuin he ovat us
kollisia, katso, minä olen heidän
c
kanssansa aina loppuun asti.
14 Ja vielä, totisesti minä sanon
palvelijalleni Lyman Johnsonille
6 a OL 66.
7 a pko Kuritus.
		b pko Ajatukset;
Nurista.
10 a Joh. 14:26.
pko Lohduttaja.

11 a
13 a
		b
		c
14 a
16 a

ja palvelijalleni Orson Prattille:
Myös heidän tulee lähteä mat
kaan itäisille seuduille; ja katso
ja näe, minä olen myös heidän
kanssansa aina loppuun asti.
15 Ja vielä minä sanon palveli
jalleni Asa Doddsille ja palvelijal
leni Calves Wilsonille, että myös
heidän tulee lähteä matkaan län
tisille seuduille ja julistaa minun
evankeliumiani, niin kuin minä
olen käskenyt heitä.
16 Ja se, joka on uskollinen,
voittaa kaiken, ja hänet aylenne
tään viimeisenä päivänä.
17 Ja vielä minä sanon palveli
jalleni Major N. Ashleylle ja pal
velijalleni Burr Riggsille: Myös
he lähtekööt matkaan eteläiselle
seudulle.
18 Niin, kaikki nuo lähtekööt
matkaan, kuten minä olen käs
kenyt heitä, ja kulkekoot talosta
taloon ja kylästä kylään ja kau
pungista kaupunkiin.
19 Ja mihin taloon te tulettekin,
ja teidät otetaan vastaan, jättäkää
siunauksenne sille talolle.
20 Ja mihin taloon te tulettekin,
eikä teitä oteta vastaan, lähtekää
joutuin siitä talosta ja apudista
kaa pöly jaloistanne todistuk
seksi heitä vastaan.
21 Ja ailo ja riemu täyttävät
teidät; ja tietäkää tämä, että tuo
miopäivänä te olette sen talon
b
tuomareita ja tuomitsette heidät;
22 ja siedettävämpää on paka
noilla tuomiopäivänä kuin sillä

2. Nefi 32:9.
pko Hyde, Orson.
pko Smith, Samuel H.
Matt. 28:19–20.
pko Pratt, Orson.
OL 5:35.

a

20 a Matt. 10:14;
Luuk. 10:11–12;
OL 24:15; 60:15.
21 a Matt. 5:11–12.
		b pko Tuomitseminen.
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talolla; avyöttäkää sen tähden
kupeenne ja olkaa uskollisia,
niin te voitatte kaiken ja teidät
ylennetään viimeisenä päivänä.
Aivan niin. Aamen.
23 Ja vielä, näin sanoo Herra
teille, oi te minun kirkkoni van
himmat, jotka olette antaneet ni
menne, jotta saisitte tietää hänen
tahtonsa teihin nähden:
24 Katso, minä sanon teille, että
kirkon velvollisuus on auttaa
niiden perheiden ylläpidossa ja
myös ylläpitää niiden perheitä,
jotka on kutsuttu ja jotka täytyy
lähettää maailmaan julistamaan
evankeliumia maailmalle.
25 Sen tähden minä, Herra,
annan teille tämän käskyn, että
hankitte paikan perheellenne,
sen mukaan kuin veljenne
haluavat avata sydämensä.
26 Älköötkä ketkään sellaiset,
jotka voivat hankkia paikan per
heelleen ja kirkon ylläpidon sille,
jättäkö lähtemättä maailmaan,
olipa se itään tai länteen tai poh
joiseen tai etelään.
27 He pyytäkööt, niin he saavat,
kolkuttakoot, niin heille avataan,
ja heille ilmoittaa korkeudesta,
tosiaankin aLohduttaja, minne
heidän tulee mennä.

28 Ja vielä, totisesti minä sanon
teille, että jokainen mies, jonka
velvollisuutena on ahuolehtia
omasta bperheestään, huolehti
koon, niin hän ei suinkaan jää
kruunuaan vaille; ja hän tehköön
työtä kirkossa.
29 Olkoon jokainen auuttera
kaikissa asioissa. Älköönkä blais
kurilla olko sijaa kirkossa, ellei
hän tee parannusta ja paranna
tapojaan.
30 Ja nyt, palvelijani Simeon
Carter ja palvelijani Emer Harris
olkoot yhdessä palvelutyössä;
31 ja myös palvelijani Ezra
Thayre ja palvelijani aThomas B.
Marsh;
32 myös palvelijani Hyrum
Smith ja palvelijani Reynolds
Cahoon;
33 ja myös palvelijani Daniel
Stanton ja palvelijani Seymour
Brunson;
34 ja myös palvelijani Sylves
ter Smith ja palvelijani Gideon
Carter;
35 ja myös palvelijani Ruggles
Eames ja palvelijani Stephen
Burnett;
36 ja myös palvelijani Micah B.
Welton ja myös palvelijani Eden
Smith. Aivan niin. Aamen.

LUKU 76
Näky, joka annettiin profeetta Joseph Smithille ja Sidney Rigdonille
Hiramissa Ohiossa 16. helmikuuta 1832. Joseph Smithin historiassa
tämän muistiin merkityn näyn esipuheessa sanotaan: ”Palattuani
Amherstin konferenssista ryhdyin taas kääntämään kirjoituksia.
22 a Ef. 6:14; OL 27:15–18.
27 a 2. Nefi 32:5;
OL 8:2.

pko Pyhä Henki.
28 a 1. Tim. 5:8; OL 83:2.
		b pko Perhe.

29 a pko Ahkeruus.
		b pko Laiskuus.
31 a pko Marsh, Thomas B.
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Saatujen eri ilmoitusten perusteella oli ilmeistä, että monia tärkeitä
ihmisen pelastusta koskevia kohtia oli otettu pois Raamatusta tai ka
donnut ennen sen kokoamista. Jäljellä olevien totuuksien perusteella
tuntui itsestään selvältä, että jos Jumala palkitsee jokaisen tekojen
mukaan, jotka on tehty ruumiissa, ’taivaan’, pyhille tarkoitettuna
iankaikkisena kotina, täytyy sisältää useampia valtakuntia kuin yksi.
Niinpä – – kääntäessämme Johanneksen evankeliumia minä ja van
hin Rigdon näimme seuraavan näyn.” Tämän näyn antamisaikaan
profeetta käänsi kohtaa Joh. 5:29.
1–4 Herra on Jumala. 5–10 Val
takunnan salaisuudet ilmoitetaan
kaikille uskollisille. 11–17 Kaikki
tulevat esiin vanhurskaiden tai
jumalattomien
ylösnousemuk
sessa. 18–24 Monien maailmojen
asukkaat ovat Jumalalle Jeesuksen
Kristuksen sovituksen kautta syn
tyneitä poikia ja tyttäriä. 25–29
Jumalan enkeli lankesi, ja hänestä
tuli Perkele. 30–49 Kadotuksen po
jat kärsivät iankaikkisen tuomion;
kaikki muut saavat jonkinasteisen
pelastuksen. 50–70 Korotettujen
olentojen kirkkautta ja palkkaa se
lestisessä valtakunnassa kuvataan.
71–80 Terrestrisen valtakunnan
perijöitä kuvataan. 81–113 Telesti
sessä, terrestrisessä ja selestisessä
kirkkaudessa olevien asemaa seli
tetään. 114–119 Uskolliset voivat
nähdä ja ymmärtää Pyhän Hengen
voimasta Jumalan valtakunnan
salaisuuksia.
a

Kuulkaa, oi te taivaat, ja kallista

76 1 a Jes. 1:2.

korva, oi maa, ja riemuitkaa,
te sen asukkaat, sillä Herra on
b
Jumala, ceikä ole muuta dVapah
tajaa kuin hän.
2 aSuuri on hänen viisautensa,
b
ihmeelliset ovat hänen tiensä,
eikä hänen tekojensa määrää voi
kukaan saada selville.
3 Hänen atarkoituksensa eivät
raukea, eikä kukaan voi estää
hänen kättänsä.
4 Iankaikkisuudesta iankaikki
suuteen hän on asama, eivätkä
hänen vuotensa blopu milloin
kaan.
5 Sillä näin sanoo Herra: Minä,
Herra, olen aarmollinen ja lau
pias niille, jotka bpelkäävät mi
nua, ja kunnioitan mielihyvin
niitä, jotka cpalvelevat minua
vanhurskaasti ja vilpittömästi
loppuun asti.
6 Suuri on oleva heidän palk
kansa, ja iankaikkinen on oleva
heidän akirkkautensa.
7 Ja heille minä ailmoitan kaikki

		b Ilm. 15:3.
		b 5. Moos. 6:13;
		b Jer. 10:10.
3 a 1. Kun. 8:56;
Joos. 4:23–24.
pko Jumala, jumaluus:
OL 1:38; 64:31.
pko Kunnioitus;
Poika Jumala.
4 a Hepr. 13:8;
Pelko.
		c Jes. 43:11;
OL 35:1; 38:1–4; 39:1–3. 		c OL 4:2.
Hoos. 13:4.
		b Ps. 102:26–28;
6 a pko Selestinen
		d pko Vapahtaja.
Hepr. 1:12.
kirkkaus.
2 a 2. Nefi 2:24;
5 a 2. Moos. 34:6; Ps. 103:8.
7 a OL 42:61; 59:4; 98:12;
OL 38:1–3.
pko Armeliaisuus.
121:26–33.
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salaisuudet, niin, kaikki valta
kuntani kätketyt salaisuudet
muinaisista ajoista asti, ja tule
viin aikoihin asti minä ilmaisen
heille tahtoni hyvän mielisuosion
kaikista asioista, jotka liittyvät
minun valtakuntaani.
8 Niin, jopa iankaikkisuuden
ihmeet he saavat tietää, ja tu
levat tapahtumat minä näytän
heille, jopa monien sukupolvien
tapahtumat.
9 Ja heidän aviisautensa on
oleva suuri, ja heidän bymmär
ryksensä yltää taivaaseen; ja
heidän edessään viisaiden vii
saus chäviää ja ymmärtäväisten
ymmärrys katoaa.
10 Sillä aHengelläni minä bva
laisen heidät, ja cvoimallani minä
ilmaisen heille tahtoni salaisuu
det – aivan niin, mitä dsilmä ei
ole nähnyt eikä korva kuullut ja
mikä ei vielä ole käynyt ihmisen
sydämeen.
11 Me, Joseph Smith nuorempi
ja Sidney Rigdon, olimme
a
Hengessä helmikuun kuuden
tenatoista päivänä Herramme
vuonna tuhatkahdeksansataa
kolmekymmentäkaksi.
b
voimasta
sil
12 aHengen
mämme aukenivat ja ymmär
ryksemme valaistui, niin että
me näimme ja ymmärsimme sitä,
mikä on Jumalan –
b

7 b pko Jumalan
salaisuudet.
9 a pko Viisaus.
		b pko Ymmärrys.
		c Jes. 29:14;
2. Nefi 9:28–29.
10 a Moroni 10:5.
		b pko Ilmoitus;
Todistaminen.
		c pko Voima.

13 nimittäin sitä, mikä on ollut
alusta asti, ennen kuin maailma
oli, ja minkä Isä on säätänyt
ainosyntyisen Poikansa kautta,
joka on ollut Isän huomassa aina
a
alusta asti
14 ja josta me todistamme; ja
todistus, jonka me annamme,
on sen Jeesuksen Kristuksen
evankeliumin täyteys, joka on
Poika, jonka me näimme ja jonka
kanssa me apuhuimme taivaalli
sessa bnäyssä.
15 Sillä tehdessämme akäännös
työtä, jonka Herra oli määrännyt
meille, tulimme Johanneksen
viidennen luvun kahdenteen
kymmenenteenyhdeksänteen
jakeeseen, joka annettiin meille
seuraavasti –
16 ja jossa puhutaan kuolleiden
ylösnousemuksesta, niistä, jotka
a
kuulevat bIhmisen Pojan äänen:
17 Ja he tulevat esiin – ahyvää
tehneet bvanhurskaiden cylös
nousemuksessa ja pahaa tehneet
jumalattomien ylösnousemuk
sessa.
18 Nyt tämä sai meidät ihmet
telemään, sillä Henki antoi sen
meille.
19 Ja amietiskellessämme näitä
asioita Herra kosketti meidän
ymmärryksemme silmiä, ja ne
avautuivat, ja Herran kirkkaus
loisti ympärillä.

		d Jes. 64:3;
1. Kor. 2:9;
3. Nefi 17:15–17;
OL 76:114–116.
11 a Ilm. 1:10.
12 a pko Kirkastuminen.
		b OL 110:1; 137:1;
138:11, 29.
13 a Moos. 4:2.
14 a OL 109:57.

		b pko Näky.
15 a pko Joseph Smithin
raamatunkäännös
(JSR).
16 a Joh. 5:28.
		b pko Ihmisen Poika.
17 a pko Teot.
		b pko Ylösnousemus.
		c Ap. t. 24:15.
19 a pko Pohtiminen.
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20 Ja me näimme Pojan kirk
kauden bIsän coikealla puolella
ja saimme hänen täyteydestään;
21 ja näimme pyhät aenkelit ja
ne, jotka ovat bpyhitettyjä hänen
valtaistuimensa edessä, palvele
massa Jumalaa ja Karitsaa, ja he
c
palvelevat häntä aina ja ikuisesti.
22 Ja nyt, niiden monien todis
tusten jälkeen, jotka hänestä on
annettu, tämän atodistuksen,
kaikista uusimman, me an
namme hänestä, että hän belää!
23 Sillä me anäimme hänet,
tosiaankin bJumalan oikealla
puolella; ja me kuulimme äänen
todistavan, että hän on Isän
c
Ainosyntyinen –
24 että juuri ahän on luonut
nykyiset ja menneet bmaailmat

ja että niiden asukkaat ovat
Jumalalle syntyneitä cpoikia ja
tyttäriä.
25 Ja myös tämän me näimme
ja todistamme, että Jumalan
a
enkeli, joka oli valta-asemassa
Jumalan luona ja joka kapinoi
ainosyntyistä Poikaa vastaan,
jota Isä rakasti ja joka oli Isän
huomassa, syöstiin alas Jumalan
ja Pojan luota
26 ja nimitettiin Kadotukseksi,
a

20 a pko Jeesus Kristus:
Jeesuksen Kristuksen
kirkkaus.
		b pko Jumala, jumaluus:
Isä Jumala.
		c Ap. t. 7:56.
21 a Matt. 25:31;
OL 130:6–7; 136:37.
		b pko Pyhitys.
		c pko Jumalan
palveleminen.
22 a pko Todistaminen.
		b OL 20:17.
23 a pko Jeesus Kristus:
Kristuksen

		b
		c
24 a
		b
		c

ja taivaat itkivät häntä – hän oli
Lusifer, sarastuksen poika.
27 Ja me näimme, ja katso, hän
on apudonnut, on pudonnut, vie
läpä sarastuksen poika!
28 Ja meidän ollessamme vielä
Hengessä Herra käski meitä,
että meidän tuli kirjoittaa näky;
sillä me näimme Saatanan,
tuon vanhan akäärmeen, nimit
täin bPerkeleen, joka ckapinoi
Jumalaa vastaan ja yritti ottaa
meidän Jumalamme ja hänen
Kristuksensa valtakunnan –
29 sen tähden hän käy asotaa Ju
malan pyhiä vastaan ja piirittää
heitä joka taholta.
30 Ja me näimme näyn niiden
kärsimyksistä, joita vastaan hän
kävi sotaa ja voitti, sillä näin tuli
Herran ääni meille:
31 Näin sanoo Herra kaikista
niistä, jotka tuntevat minun
voimani ja ovat päässeet siitä
osallisiksi ja sallineet Perkeleen
voiman avoittaa itsensä ja salli
neet itsensä kieltää totuuden ja
uhmata minun voimaani.
32 He ovat niitä, jotka ovat aka
dotuksen bpoikia, joista minä sa
non, että heille olisi ollut parempi,
etteivät he olisi syntyneetkään;
a

ilmestymiset
kuolemansa jälkeen.
pko Jumala, jumaluus:
Isä Jumala.
Joh. 1:14.
pko Ainosyntyinen.
Hepr. 1:1–3;
3. Nefi 9:15;
OL 14:9; 93:8–10.
Moos. 1:31–33; 7:30.
pko Luominen.
Ap. t. 17:28, 29;
Hepr. 12:9.
pko Jumalan pojat ja
tyttäret.

25 a OL 29:36–39;
Moos. 4:1–4.
pko Perkele.
26 a Jes. 14:12–17.
pko Lusifer.
27 a Luuk. 10:18.
28 a Ilm. 12:9.
		b pko Perkele.
		c pko Sota taivaassa.
29 a Ilm. 13:7;
2. Nefi 2:18; 28:19–23.
31 a pko Luopumus.
32 a OL 76:26;
Moos. 5:22–26.
		b pko Kadotuksen pojat.
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33 sillä he ovat vihan astioita,
tuomittuja kärsimään Jumalan
vihaa Perkeleen ja hänen enke
liensä kanssa iankaikkisuudessa;
34 heistä minä olen sanonut,
ettei aanteeksiantoa ole tässä
maailmassa
eikä
tulevassa
maailmassa,
35 koska he ovat akieltäneet
Pyhän Hengen saatuaan sen ja
koska he ovat kieltäneet Isän
ainosyntyisen Pojan, koska he
ovat itse bristiinnaulinneet hä
net ja nostaneet hänet kaikkien
pilkattavaksi.
36 Nämä ovat niitä, jotka joutu
vat atuli-ja tulikivijärveen Perke
leen ja hänen enkeliensä kanssa –
37 ja ainoat, joihin toisella akuo
lemalla on mitään valtaa;
38 niin, totisesti, aainoat, joita
ei lunasteta Herran hyväksi nä
kemänä aikana hänen vihansa
kärsimisen jälkeen.
39 Sillä kaikki muut atuodaan
esiin kuolleiden bylösnousemuk
sessa cKaritsan voiton ja kirkkau
den kautta, hänen, joka teuras
tettiin ja joka oli Isän huomassa
ennen kuin maailmat tehtiin.
40 Ja tämä on aevankeliumi,
ilosanoma, josta ääni taivaista
todisti meille –
34 a Matt. 12:31–32.
pko Anteeksianto.
35 a 2. Piet. 2:20–22;
Alma 39:6.
pko Anteeksiantamaton synti.
		b Hepr. 6:4–6;
1. Nefi 19:7;
OL 132:27.
36 a Ilm. 19:20; 20:10; 21:8;
2. Nefi 9:16; 28:23;
Alma 12:16–18;
OL 63:17.
37 a pko Kuolema,

41 että hän tuli maailmaan,
nimittäin Jeesus, aristiinnau
littavaksi maailman tähden ja
b
kantamaan cmaailman synnit
ja dpyhittämään maailman ja
e
puhdistamaan sen kaikesta
vääryydestä;
42 jotta hänen kauttaan apelas
tuisivat kaikki, jotka Isä oli an
tanut hänen valtaansa ja tehnyt
hänen kauttaan;
43 joka kirkastaa Isän ja pelas
taa kaikki hänen kättensä teot,
paitsi niitä kadotuksen poikia,
jotka kieltävät Pojan, sen jälkeen
kun Isä on ilmoittanut hänet.
44 Sen tähden hän pelastaa
kaikki paitsi heidät – he joutuvat
a
ikuiseen brangaistukseen, joka
on loputon rangaistus, joka on
iankaikkinen rangaistus, hal
litakseen cPerkeleen ja hänen
enkeliensä kanssa iankaikkisuu
dessa, missä heidän dmatonsa ei
kuole eikä tuli sammu, mikä on
heidän piinansa –
45 eikä sen aloppua eikä sen
paikkaa eikä heidän piinaansa
tiedä kukaan ihminen;
46 eikä sitä ole ilmoitettu eikä
ilmoiteta eikä tulla ilmoittamaan
ihmiselle, paitsi niille, jotka jou
tuvat osallisiksi siitä;

hengellinen.
38 a pko Kadotuksen pojat.
39 a eli lunastetut; katso
jae 38. Kaikki nousevat
ylös. Katso
Alma 11:41–45.
pko Tehdä eläväksi.
		b pko Ylösnousemus.
		c pko Jeesus Kristus.
40 a 3. Nefi 27:13–22.
pko Evankeliumi;
Lunastussuunnitelma.
41 a pko Ristiinnaulitse
minen.

		b Jes. 53:4–12;
Hepr. 9:28.
		c 1. Joh. 2:1–2.
		d pko Pyhitys.
		e pko Lunastus.
42 a pko Pelastus.
44 a OL 19:6–12.
		b pko Tuomio.
		c pko Perkele.
		d Jes. 66:24;
Mark. 9:43–48.
45 a OL 29:28–29.

Oppi ja liitot 76:47–60

160

47 kuitenkin minä, Herra, näy
tän sen näyssä monille, mutta
suljen sen heti uudestaan;
48 sen tähden sen loppua, le
veyttä, korkeutta, asyvyyttä ja
kurjuutta he eivät ymmärrä, eikä
kukaan ihminen paitsi ne, joille
tämä btuomio määrätään.
49 Ja me kuulimme äänen sa
novan: Kirjoittakaa näky, sillä
katso, näky jumalattomien kär
simyksistä päättyy tähän.
50 Ja vielä me todistamme –
sillä me näimme ja kuulimme,
ja tämä on Kristuksen evanke
liumin atodistus niistä, jotka
tulevat esiin vanhurskaiden
b
ylösnousemuksessa:
51 He ovat niitä, jotka ottivat
vastaan todistuksen Jeesuksesta
ja auskoivat hänen nimeensä ja
jotka bkastettiin samalla ctavalla
kuin hänet haudattiin, dhaudat
tiin veteen hänen nimeensä, ja
tämä käskyn mukaan, jonka hän
on antanut –
52 jotta kun he pitävät käskyt,
heidät apestäisiin ja bpuhdis
tettaisiin kaikista synneistään
ja he saisivat Pyhän Hengen
tähän cvaltuuteen dasetetun ja
48 a
		b
50 a
		b
51 a
		b
		c
		d
52 a
		b
		c
		d
		e

Ilm. 20:1.
Alma 42:22.
pko Todistaminen.
pko Ylösnousemus.
OL 20:25–27, 37.
pko Kaste,
kastaminen.
OL 128:13.
Room. 6:3–5.
pko Kaste, kastami
nen: Upotuskaste.
2. Nefi 9:23;
Moroni 8:25–26.
pko Puhtaus.
pko Valtuus.
pko Asettaminen.
pko Kätten

53 a
		b

54 a
55 a
56 a
57 a

sinetöidyn kätten päällepane
misella,
53 ja jotka voittavat uskon
kautta ja jotka asinetöi blupauk
sen Pyhä Henki, jonka Isä vuo
dattaa kaikkien niiden päälle,
jotka ovat vanhurskaita ja us
kollisia.
54 He ovat niitä, jotka ovat
a
Esikoisen kirkko.
55 He ovat niitä, joiden käsiin
Isä on antanut akaiken.
56 He ovat niitä, jotka ovat
a
pappeja ja kuninkaita, jotka ovat
saaneet hänen täyteydestään ja
hänen kirkkaudestaan
57 ja ovat Korkeimman apap
peja Melkisedekin järjestyksen
mukaan, joka oli bHenokin jär
jestyksen mukaan ja joka oli ai
nosyntyisen Pojan cjärjestyksen
mukaan.
58 Sen tähden, kuten on kirjoi
tettu, he ovat ajumalia, nimittäin
b
Jumalan clapsia;
59 sen tähden akaikki on hei
dän, niin elämä kuin kuolema,
niin nykyinen kuin tuleva, kaikki
on heidän, ja he ovat Kristuksen,
ja Kristus on Jumalan.
60 Ja he avoittavat kaiken.

päällepaneminen;
Pyhän Hengen lahja.
pko Sinetöiminen.
Ef. 1:13;
OL 88:3–5.
pko Lupauksen Pyhä
Henki.
Hepr. 12:23;
OL 93:21–22.
pko Esikoinen.
2. Piet. 1:3–4;
OL 50:26–28; 84:35–38.
2. Moos. 19:6;
Ilm. 1:5–6; 20:6.
pko Pappi,
Melkisedekin
pappeus.

e

		b 1. Moos. 5:21–24.
pko Henok.
		c OL 107:1–4.
58 a Ps. 82:1, 6;
Joh. 10:34–36.
pko Ihminen:
Ihmisestä voi tulla
taivaallisen Isän
kaltainen.
		b OL 121:32.
pko Jumala, jumaluus.
		c pko Jumalan pojat ja
tyttäret.
59 a Luuk. 12:42–44;
3. Nefi 28:10;
OL 84:36–38.
60 a Ilm. 3:5; 21:7.
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61 Ja nyt, älköön kukaan ayl
peilkö ihmisestä vaan bylpeil
köön sen sijaan Jumalasta, joka
c
alistaa kaikki viholliset jalko
jensa alle.
62 Nämä saavat aasua Jumalan
ja hänen Kristuksensa bluona
aina ja ikuisesti.
63 Nämä ovat aniitä, jotka hän
tuo mukanaan, kun hän btulee
taivaan pilvissä challitsemaan
maan päällä kansaansa.
64 Nämä ovat niitä, joilla on
osa aensimmäisessä ylösnouse
muksessa.
65 Nämä ovat niitä, jotka
tulevat esiin avanhurskaiden
ylösnousemuksessa.
66 Nämä ovat niitä, jotka ovat
tulleet aSiioninvuorelle ja elävän
Jumalan kaupunkiin, taivaal
liseen paikkaan, pyhimpään
kaikista.
67 Nämä ovat niitä, jotka ovat
tulleet enkelien lukemattomaan
joukkoon, aHenokin ja bEsikoisen
yleiseen kokoukseen ja kirkkoon.
68 Nämä ovat niitä, joiden
nimet on akirjoitettu taivaassa,
61 a Joh. 5:41–44;
1. Kor. 3:21–23.
		b 2. Nefi 33:6;
Alma 26:11–16.
pko Kirkkaus.
		c OL 49:6.
62 a Ps. 15:1–3; 24:3–4;
1. Nefi 15:33–34;
Moos. 6:57.
		b OL 130:7.
pko Iankaikkinen
elämä.
63 a OL 88:96–98.
pko Jeesuksen
Kristuksen toinen
tuleminen.
		b Matt. 24:30.
		c OL 58:22.
pko Jeesus Kristus:

64 a
65 a
66 a

67 a
		b
68 a
		b
69 a
		b
		c

jossa Jumala ja Kristus ovat kaik
kien btuomarina.
69 Nämä ovat niitä, jotka ovat
a
vanhurskaita ihmisiä, jotka on
tehty btäydellisiksi Jeesuksen,
c
uuden liiton välimiehen kautta,
joka sai aikaan tämän täydelli
sen dsovituksen vuodattamalla
oman everensä.
70 Nämä ovat niitä, joiden ruu
mis on aselestinen, joiden bkirk
kaus on cauringon, tosiaankin
Jumalan kirkkaus, korkeimman
kaikista, ja joiden kirkkauden on
kirjoitettu olevan taivaankannen
auringon kaltainen.
71 Ja vielä me näimme ater
restrisen maailman, ja katso ja
näe, nämä ovat niitä, jotka ovat
terrestrisestä maailmasta, joiden
kirkkaus eroaa Esikoisen kirkon
kirkkaudesta, joka kirkko on saa
nut Isän täyteydestä, niin kuin
b
kuun kirkkaus eroaa taivaan
kannen auringosta.
72 Katso, nämä ovat niitä, jotka
kuolivat ailman blakia;
73 sekä niitä, jotka ovat avanki
lassa pidettyjä ihmisten bhenkiä

Kristuksen tuhatvuoti
nen hallituskausi.
Ilm. 20:6.
pko Ylösnousemus.
Jes. 24:23;
Hepr. 12:22–24;
Ilm. 14:1;
OL 84:2; 133:56.
pko Siion.
OL 45:9–12.
Hepr. 12:23;
OL 76:53–54.
pko Esikoinen.
pko Elämän kirja.
pko Jeesus Kristus:
Tuomari.
OL 129:3; 138:12.
Moroni 10:32–33.
pko Uusi ja ikuinen

liitto.
		d pko Sovitus.
		e pko Veri.
70 a OL 88:28–29; 131:1–4;
137:7–10.
pko Selestinen kirkkaus.
		b OL 137:1–4.
		c Matt. 13:43.
71 a OL 88:30.
pko Terrestrinen
kirkkaus.
		b 1. Kor. 15:40–41.
72 a OL 137:7, 9.
		b pko Laki.
73 a OL 88:99; 138:8.
pko Helvetti;
Kuolleiden pelastus.
		b Alma 40:11–14.
pko Henki.
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ja joiden luona Poika kävi saar
naamassa heille devankeliumia,
jotta heidät tuomittaisiin kuten
ihmiset lihassa,
74 ja jotka eivät ottaneet vas
taan atodistusta Jeesuksesta li
hassa, mutta ottivat sen vastaan
jälkeenpäin.
75 Nämä ovat niitä, jotka ovat
maan kunniallisia ihmisiä mutta
jotka ihmisten viekkaus sokaisi.
76 Nämä ovat niitä, jotka saa
vat hänen kirkkaudestaan mutta
eivät hänen täyteydestään.
77 Nämä ovat niitä, jotka saavat
Pojan kirkkaudesta mutta eivät
Isän täyteydestä.
78 Sen tähden heidän aruu
miinsa on terrestrinen eikä seles
tinen ja eroaa kirkkaudessa niin
kuin kuu eroaa auringosta.
79 Nämä ovat niitä, jotka ei
vät ole arohkeita todistuksessa
Jeesuksesta; sen tähden he eivät
saa meidän Jumalamme valta
kunnan kruunua.
80 Ja nyt tähän päättyy näky,
jonka me näimme terrestrisestä
maailmasta ja jonka Herra käski
meidän kirjoittaa, kun me vielä
olimme Hengessä.
81 Ja vielä me näimme ateles
tisen maailman kirkkauden,
joka kirkkaus on vähäisemmän
maailman kirkkaus, samoin kuin
tähtien kirkkaus eroaa kuun
kirkkaudesta taivaankannessa.
82 Nämä ovat niitä, jotka eivät
ottaneet vastaan Kristuksen
c

73 c 1. Piet. 3:19–20; 4:6;
OL 138:28–37.
		d pko Evankeliumi.
74 a pko Todistaminen.
78 a 1. Kor. 15:40–42.
79 a OL 56:16.

evankeliumia eivätkä todistusta
Jeesuksesta.
83 Nämä ovat niitä, jotka eivät
kiellä Pyhää Henkeä.
84 Nämä ovat niitä, jotka syös
tään alas ahelvettiin.
85 Nämä ovat niitä, joita ei
lunasteta aPerkeleeltä ennen
kuin bviimeisessä ylösnouse
muksessa, ennen kuin Herra,
nimittäin Kristus cKaritsa, on
päättänyt työnsä.
86 Nämä ovat niitä, jotka eivät
saa hänen täyteydestään ian
kaikkisessa maailmassa vaan
Pyhästä Hengestä terrestristen
palveluksen kautta;
87 ja terrestriset selestisten
a
palveluksen kautta.
88 Ja myös telestiset saavat siitä
niiden enkelien palveluksesta,
jotka on määrätty palvelemaan
heitä eli jotka on määrätty pal
veleviksi hengiksi heille; sillä he
perivät pelastuksen.
89 Ja näin me näimme taivaalli
sessa näyssä telestisen maailman
kirkkauden, joka ylittää kaiken
ymmärryksen;
90 eikä kukaan ihminen tunne
sitä, paitsi se, jolle Jumala on
ilmoittanut sen.
91 Ja näin me näimme ter
restrisen maailman kirkkauden,
joka ylittää kaikessa telestisen
maailman kirkkauden, nimit
täin kirkkaudessa ja voimassa ja
väkevyydessä ja vallassa.
92 Ja näin me näimme selestisen

81 a OL 88:31.
pko Telestinen
kirkkaus.
82 a OL 138:21.
84 a 2. Nefi 9:12;
Alma 12:11.

a

pko Helvetti.
85 a pko Perkele.
		b Alma 11:41;
OL 43:18; 88:100–101.
		c pko Jumalan Karitsa.
87 a OL 138:37.
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maailman kirkkauden, joka on
ylin kaikessa ja jossa Jumala,
tosiaankin Isä, hallitsee valta
istuimellaan aina ja ikuisesti,
93 hän, jonka valtaistuimen
edessä kaikki olennot kumar
tavat nöyrän akunnioittavasti ja
ylistävät häntä aina ja ikuisesti.
94 Ne, jotka asuvat hänen aluo
naan, ovat bEsikoisen kirkko; ja
he näkevät, niin kuin heidät näh
dään, ja ctuntevat, niin kuin heidät
tunnetaan, saatuaan hänen täy
teydestään ja hänen darmostaan;
95 ja hän tekee heidät asaman
arvoisiksi voimassa ja mahdissa
ja vallassa.
96 Ja selestisen maailman
kirkkaus on toisenlainen, niin
kuin aauringon kirkkaus on
toisenlainen.
97 Ja terrestrisen maailman kirk
kaus on toisenlainen, niin kuin
kuun kirkkaus on toisenlainen.
98 Ja telestisen maailman kirk
kaus on toisenlainen, niin kuin
tähtien kirkkaus on toisenlainen;
sillä niin kuin toinen tähti eroaa
toisesta tähdestä kirkkaudessa,
aivan samoin toinen eroaa toi
sesta kirkkaudessa telestisessä
maailmassa;
99 sillä nämä ovat niitä, jotka
ovat aPaavalin ja Apolloksen ja
Keefaksen.
100 Nämä ovat niitä, jotka
93 a
94 a
		b
		c
		d
95 a

pko Kunnioitus.
OL 130:7.
pko Esikoinen.
1. Kor. 13:12.
pko Armo.
OL 29:13; 78:5–7;
84:38; 88:107; 132:20.
96 a 1. Kor. 15:40–41.
99 a 1. Kor. 3:4–7, 22.
101 a pko Uusi ja ikuinen

sanovat olevansa toiset toisen ja
toiset toisen – toiset Kristuksen
ja toiset Johanneksen ja toiset
Mooseksen ja toiset Eliaksen ja
toiset Esaiaksen ja toiset Jesajan
ja toiset Henokin –
101 mutta jotka eivät ottaneet
vastaan evankeliumia eivätkä
todistusta Jeesuksesta, eivät pro
feettoja eivätkä aikuista liittoa.
102 Viimeiseksi kaikista, nämä
kaikki ovat niitä, joita ei koota
pyhien kanssa atemmattaviksi
b
Esikoisen kirkkoon eikä oteta
pilveen.
103 Nämä ovat aniitä, jotka ovat
b
valehtelijoita ja noitia ja cavion
rikkojia ja irstailijoita, ja kaikkia
niitä, jotka rakastavat valhetta ja
noudattavat sitä.
104 Nämä ovat niitä, jotka kärsi
vät Jumalan avihaa maan päällä.
105 Nämä ovat niitä, jotka kär
sivät iankaikkisen tulen akostoa.
106 Nämä ovat niitä, jotka syös
tään alas ahelvettiin ja jotka bkär
sivät ckaikkivaltiaan Jumalan
vihaa aikojen dtäyttymiseen
asti, jolloin Kristus on ealistanut
kaikki viholliset jalkojensa alle ja
on fpäättänyt työnsä;
107 jolloin hän luovuttaa valta
kunnan ja antaa sen Isälle tah
rattomana ja sanoo: Minä olen
voittanut ja olen apolkenut bvii
nikuurnan yksinäni, nimittäin

liitto.
102 a 1. Tess. 4:16–17;
OL 88:96–98.
		b OL 78:21.
103 a Ilm. 21:8;
OL 63:17–18.
		b pko Valehteleminen.
		c pko Aviorikos.
104 a pko Tuomio.
105 a Juud. 1:7.

106 a
		b
		c
		d
		e
		f
107 a

pko Helvetti.
OL 19:3–20.
OL 87:6.
Ef. 1:10.
1. Kor. 15:24–28.
Hepr. 10:14.
Ilm. 19:15;
OL 88:106; 133:46–53.
		b 1. Moos. 49:10–12;
Jes. 63:1–3.
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kaikkivaltiaan Jumalan vihan
hehkun viinikuurnan.
108 Silloin hänet kruunataan
kirkkautensa kruunulla ja hän
istuu voimansa avaltaistuimelle
hallitsemaan aina ja ikuisesti.
109 Mutta katso ja näe, me
näimme telestisen maailman
kirkkauden ja asukkaat, että he
olivat yhtä lukuisia kuin tähdet
taivaankannessa tai hiekka me
ren rannalla;
110 ja kuulimme Herran äänen
sanovan: Nämä kaikki ovat
polvistuva, ja jokainen kieli on
a
tunnustava hänelle, joka istuu
valtaistuimella aina ja ikuisesti;
111 sillä heidät tuomitaan ate
kojensa mukaan, ja jokainen saa
oman valtapiirinsä omien teko
jensa mukaan bhuoneissa, jotka
on valmistettu;
112 ja he ovat Korkeimman
palvelijoita; mutta sinne, amissä
Jumala ja Kristus basuvat, he

eivät voi päästä ikimaailmassa.
113 Tähän päättyy näky, jonka
me näimme ja joka meitä käsket

tiin kirjoittamaan, kun me vielä
olimme Hengessä.
114 Mutta asuuret ja ihmeelliset
ovat Herran teot ja hänen valta
kuntansa bsalaisuudet, jotka hän
näytti meille ja joiden kirkkaus ja
väkevyys ja valta ylittävät kaiken
ymmärryksen
115 ja joita hän kielsi meitä
kirjoittamasta meidän vielä
Hengessä ollessamme ja joista
ihmisen ei ole alupa puhua;
116 eikä ihminen akykenekään
ilmaisemaan niitä, sillä niitä voi
nähdä ja bymmärtää vain Pyhän
Hengen voimasta, jonka Jumala
suo niille, jotka rakastavat
häntä ja puhdistautuvat hänen
edessään;
117 joille hän suo tämän oikeu
den nähdä ja tietää itse;
118 jotta he Hengen voiman ja
ilmoituksen kautta voivat lihassa
ollessaan kestää hänen kirkkau
tensa kirkkauden maailmassa.
119 Ja Jumalalle ja Karitsalle ol
koon kirkkaus ja kunnia ja valta
aina ja ikuisesti. Aamen.

LUKU 77
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Hiramissa Ohiossa
maaliskuun 1832 tienoilla. Joseph Smithin historiassa sanotaan:
”Kirjoitusten kääntämisen yhteydessä sain seuraavan selityksen
Johanneksen ilmestyksestä.”
1–4 Eläimillä on henki, ja ne saavat
asustaa iankaikkisessa autuudessa.
5–7 Tällä maalla on 7 000 vuoden
108 a OL 137:3.
110 a Fil. 2:9–11;
Moosia 27:31.
111 a Ilm. 20:12–13.
pko Teot.
		b Joh. 14:2;

ajallinen olemassaolo. 8–10 Useat
eri enkelit palauttavat evankeliu
min ja palvelevat maan päällä.

OL 59:2; 81:6.
112 a OL 29:29.
		b Ilm. 21:23–27.
114 a Ilm. 15:3;
Morm. 9:16–18;
Moos. 1:3–5.

		b MK Jaak. 4:8.
115 a 2. Kor. 12:4.
116 a 3. Nefi 17:15–17;
19:32–34.
		b 1. Kor. 2:10–12.
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11 Sinetillä merkitään 144 000.
12–14 Kristus tulee seitsemännen
vuosituhannen alussa. 15 Kaksi
profeettaa nostetaan juutalaiskan
sakunnalle.
K. Mikä on alasinen meri, josta
Johannes puhuu Ilmestyskirjan
4. luvussa ja 6. jakeessa?
V. Se on bmaa pyhitetyssä, kuo
lemattomassa ja ciankaikkisessa
tilassaan.
2 K. Mitä meidän on ymmär
rettävä neljällä olennolla, joista
puhutaan samassa jakeessa?
V. Ne ovat akuvaannollisia il
mauksia, joita Ilmestyksensaaja,
Johannes, käytti kuvatessaan
b
taivasta, Jumalan cparatiisia,
ihmisen ja villieläinten ja ma
telijoiden ja ilman lintujen don
nea; se, mikä on hengellistä, on
sen kaltaista, mikä on ajallista;
ja se, mikä on ajallista, on sen
kaltaista, mikä on hengellistä;
ihmisen ehenki on hänen per
soonansa kaltainen, niin myös
f
eläimen henki ja jokaisen muun
luodun, jonka Jumala on luonut.
3 K. Rajoittuvatko neljä olentoa
yksityisiin olentoihin vai edusta
vatko ne luokkia tai järjestyksiä?
V. Ne rajoittuvat neljään yksi
tyiseen olentoon, jotka näytet
tiin Johannekselle, ja edustavat
olentoluokkien kirkkautta niiden
määrätyssä järjestyksessä tai
77 1 a OL 130:6–9.

		b OL 88:17–20, 25–26.
		c pko Maa: Maan
lopullinen tila;
Selestinen kirkkaus.
2 a pko Vertauskuvallisuus.
		b pko Taivas.
		c pko Paratiisi.

luomispiirissä niiden nauttiessa
iankaikkisesta bautuudestaan.
4 K. Mitä meidän on ymmär
rettävä silmillä ja siivillä, joita
olennoilla oli?
V. Niiden silmät kuvaavat valoa
ja atietoa, toisin sanoen ne ovat
täynnä tietoa; ja niiden siivet ku
vaavat bkykyä liikkua, toimia jne.
5 K. Mitä meidän on ymmärret
tävä niillä kahdellakymmenellä
neljällä avanhimmalla, joista
Johannes puhuu?
V. Meidän tulee ymmärtää, että
nämä vanhimmat, jotka Johan
nes näki, olivat vanhimpia, jotka
olivat olleet buskollisia palveluk
sen työssä ja olivat kuolleet; jotka
olivat kuuluneet cseitsemään
seurakuntaan ja olivat silloin
Jumalan paratiisissa.
6 K. Mitä meidän on ymmärret
tävä kirjalla, jonka Johannes näki
ja joka oli asinetöity ulkopuolelta
seitsemällä sinetillä?
V. Meidän on ymmärrettävä,
että se sisältää Jumalan ilmoite
tun tahdon, bsalaisuudet ja teot;
hänen hallintonsa salat, jotka
koskevat tätä cmaata sen olemi
sen seitsemäntuhannen vuoden
eli sen ajallisen olemassaolon
aikana.
7 K. Mitä meidän on ymmärret
tävä seitsemällä sinetillä, joilla se
oli sinetöity?
V. Meidän on ymmärrettävä,
a

		d pko Ilo.
		e Et. 3:15–16;
Abr. 5:7–8.
pko Henki.
		f Moos. 3:19.
3 a OL 93:30;
Moos. 3:9.
		b OL 93:33–34.
4 a pko Tieto.

pko Voima.
Ilm. 4:4, 10.
Ilm. 14:4–5.
Ilm. 1:4.
Ilm. 5:1.
pko Jumalan
salaisuudet.
		c pko Maa.
		b
5a
		b
		c
6a
		b
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että ensimmäinen sinetti sisältää
a
ensimmäisen vuosituhannen
asiat ja samoin toinen sinetti
toisen vuosituhannen ja niin
edelleen seitsemänteen asti.
8 K. Mitä meidän on ymmärret
tävä neljällä enkelillä, joista pu
hutaan Ilmestyskirjan 7. luvussa
ja 1. jakeessa?
V. Meidän on ymmärrettävä,
että he ovat neljä enkeliä, jotka
Jumala on lähettänyt maailmaan
ja joille on annettu valta maan
neljään ääreen, pelastaa elämä
ja tuhota; nämä ovat niitä, joilla
on aikuinen evankeliumi annet
tavana jokaiselle kansakunnalle,
suvulle, kielelle ja kansalle ja
joilla on valta sulkea taivaat, si
netöidä elämään tai syöstä alas
pimeyden bseuduille.
9 K. Mitä meidän on ymmärret
tävä idästä nousevalla enkelillä,
Ilmestyskirja, 7. luku ja 2. jae?
V. Meidän on ymmärrettävä,
että idästä nouseva enkeli on se,
jolle on annettu elävän Juma
lan sinetti aIsraelin kahtatoista
heimoa varten; sen tähden hän
huutaa neljälle enkelille, joilla
on ikuinen evankeliumi, sanoen:
Älkää vahingoittako maata, äl
kää merta, älkääkä puita, ennen
kuin olemme painaneet sinetin
Jumalamme palvelijoiden bot
saan. Ja jos haluatte ottaa vas
taan, tämä on cElias, jonka oli
määrä tulla kokoamaan yhteen
7 a OL 88:108–110.
8 a Ilm. 14:6–7.
		b Matt. 8:11–12; 22:1–14;
OL 133:71–73.
9 a Ilm. 7:4–8.
		b Hes. 9:4.
		c pko Elia(s).
		d pko Evankeliumin
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Israelin heimot ja palauttaa
kaikki.
10 K. Milloin tässä luvussa
mainittujen asioiden on määrä
toteutua?
V. Niiden on määrä toteutua
a
kuudentena vuosituhantena eli
kuudetta sinettiä avattaessa.
11 K. Mitä meidän on ymmär
rettävä sillä, että asataneljä
kymmentäneljätuhatta kaikista
Israelin heimoista merkitään
sinetillä – kaksitoistatuhatta
jokaisesta heimosta?
V. Meidän on ymmärrettävä,
että ne, jotka merkitään sinetillä,
ovat bylipappeja, Jumalan py
hään järjestykseen asetettuja hal
litsemaan ikuista evankeliumia;
sillä he ovat niitä, jotka enke
lit – joille on annettu valta maan
kansakuntiin tuoda kaikki, jotka
haluavat tulla, cEsikoisen kirk
koon – ovat asettaneet jokaisesta
kansakunnasta, suvusta, kielestä
ja kansasta.
12 K. Mitä meidän on ymmär
rettävä atorvien soitolla, joka
mainitaan Ilmestyskirjan 8.
luvussa?
V. Meidän on ymmärrettävä,
että niin kuin Jumala teki maail
man kuudessa päivässä ja päätti
työnsä seitsemäntenä päivänä ja
b
pyhitti sen sekä muovasi ihmi
sen maan ctomusta, niin Herra
Jumala dpyhittää maan seitse
männen vuosituhannen alussa

palautus.
Ilm. 6:12–17.
Ilm. 14:3–5.
pko Ylipappi.
OL 76:51–70.
pko Esikoinen.
12 a Ilm. 8:2.
		b 1. Moos. 2:1–3;
10 a
11 a
		b
		c

d

2. Moos. 20:11;
31:12–17;
Moosia 13:16–19;
Moos. 3:1–3;
Abr. 5:1–3.
		c 1. Moos. 2:7.
		d OL 88:17–20.
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ja saattaa päätökseen ihmisen
pelastuksen ja etuomitsee kaiken
ja flunastaa kaiken, paitsi sitä,
mitä hän ei ole ottanut valtaansa,
kun hän on merkinnyt kaiken
sinetillä kaiken loppuun asti; ja
seitsemän enkelin torvien soitto
merkitsee hänen työnsä valmis
tamista ja päättämistä seitse
männen vuosituhannen alussa –
tien valmistamista ennen hänen
tulemisensa aikaa.
13 K. Milloin niiden asioiden
on määrä toteutua, joista kirjoi
tetaan Ilmestyskirjan 9. luvussa?
V. Niiden on määrä toteutua
seitsemännen sinetin avaami
sen jälkeen ennen Kristuksen
tulemista.
14 K. Mitä meidän on ymmär

rettävä pienellä kirjalla, jonka
Johannes asöi, kuten mainitaan
Ilmestyskirjan 10. luvussa?
V. Meidän on ymmärrettävä,
että se oli hänen tehtävänsä ja
käskynsä bkoota Israelin heimot;
katso, tämä on Elias, jonka, ku
ten on kirjoitettu, täytyy tulla ja
c
palauttaa kaikki.
15 K. Mitä on ymmärrettävä
kahdella atodistajalla Ilmestys
kirjan 11. luvussa?
V. He ovat kaksi profeettaa,
jotka nostetaan bjuutalaiskansa
kunnalle cviimeisinä aikoina,
d
palauttamisen aikana, ja jotka
profetoivat juutalaisille, sen jäl
keen kun he ovat kokoontuneet
ja he ovat rakentaneet Jerusale
min kaupungin isiensä emaahan.

LUKU 78
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlan
dissa Ohiossa 1. maaliskuuta 1832. Tuona päivänä profeetta ja muut
johtajat olivat kokoontuneet keskustelemaan kirkon asioista. Tässä
ilmoituksessa profeettaa, Sidney Rigdonia ja Newel K. Whitneyä
käskettiin alun perin matkaamaan Missouriin ja järjestämään kir
kon kaupallisia ja julkaisemiseen liittyviä hankkeita perustamalla
”yhtiö”, joka valvoisi näitä pyrkimyksiä hankkimalla varoja Siionin
perustamiseen ja köyhien hyväksi. Tämä yhtiö, josta käytettiin ni
mitystä yhdistynyt yhtiö, perustettiin huhtikuussa 1832 ja lakkau
tettiin vuonna 1834 (ks. OL 82). Ilmoituksen ilmaus ”kauppa-ja
julkaisuyhtiö” vaihdettiin jolloinkin yhtiön toiminnan lopettamisen
jälkeen Joseph Smithin johdolla ilmaukseen ”organisaatio varasto
huoneen asioiden järjestämiseksi – köyhiä varten” ja sana ”yhtiö”
vaihdettiin sanaan ”veljeskunta”.
12 e pko Jeesus Kristus:
Tuomari.
		f pko Lunastus.
14 a Hes. 2:9–10; 3:1–4;
Ilm. 10:10.

		b pko Israel: Israelin
kokoaminen.
		c Matt. 17:11.
15 a Ilm. 11:1–14.
		b pko Juutalaiset.

		c pko Myöhemmät ajat.
		d pko Evankeliumin
palautus.
		e Aam. 9:14–15.
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1–4 Pyhien tulee järjestää ja pe
rustaa varastohuone. 5–12 Heidän
omaisuutensa viisas käyttö johtaa
pelastukseen. 13–14 Kirkon tulee
olla riippumaton maallisista val
loista. 15–16 Mikael (Aadam) pal
velee Pyhän (Kristuksen) johdolla.
17–22 Siunattuja ovat uskolliset,
sillä he perivät kaiken.
Herra puhui Joseph Smith nuo
remmalle sanoen: Kuulkaa mi
nua, sanoo Herra, teidän Juma
lanne, te, jotka on asetettu minun
kirkkoni aylipappeuteen ja jotka
olette kokoontuneet yhteen;
2 ja kuunnelkaa hänen aneu
voaan, joka on basettanut teidät
korkeudesta ja joka puhuu teidän
korvissanne viisauden sanoja,
jotta teillä olisi pelastus siinä,
minkä olette tuoneet minun
eteeni, sanoo Herra Jumala.
3 Sillä totisesti minä sanon
teille, että aika on tullut ja on
nyt käsillä; ja katso ja näe, on
välttämätöntä, että kansallani on
a
organisaatio bvarastohuoneen
asioiden järjestämiseksi ja va
kiinnuttamiseksi kansani cköy
hiä varten sekä tässä paikassa
että dSiionin maassa –
4 pysyväksi ja ikuiseksi laitok
seksi ja veljeskunnaksi minun
kirkolleni, edistämään asiaa, jolle
olette omistautuneet, ihmisen
pelastukseksi ja teidän Isänne
kunniaksi, joka on taivaassa;
78 1 a pko Melkisedekin
2a
		b
3a
		b
		c

pappeus.
pko Neuvo.
pko Asettaminen.
OL 82:11–12, 15–21.
OL 72:9–10; 83:5–6.
OL 42:30–31.
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5 jotta voitte olla samanarvoi
sia taivaallisten asioiden yhdis
täminä, niin, ja maanpäällisten
asioiden myös, saadaksenne
taivaallisia.
6 Sillä ellette ole samanarvoisia
maanpäällisissä asioissa, ette voi
olla samanarvoisia taivaallisten
saamisessa;
7 sillä jos te tahdotte, että minä
annan teille sijan aselestisessä
maailmassa, teidän täytyy bval
mistautua ctekemällä sitä, mitä
minä olen käskenyt teidän tehdä
ja olen vaatinut teiltä.
8 Ja nyt, totisesti näin sanoo
Herra: On tarpeen, että te, jotka
olette liittyneet yhteen tähän
a
veljeskuntaan, teette kaiken
minun bkunniakseni;
9 eli toisin sanoen, palvelijani
Newel K. Whitney ja palvelijani
Joseph Smith nuorempi ja pal
velijani Sidney Rigdon istukoot
neuvostossa pyhien kanssa, jotka
ovat Siionissa.
10 Muuten aSaatana pyrkii
kääntämään heidän sydämensä
pois totuudesta, niin että heistä
tulee sokeita eivätkä he ymmärrä
niitä asioita, jotka on valmistettu
heille.
11 Sen tähden minä annan teille
käskyn valmistautua ja järjestäy
tyä sitoutumalla eli tekemällä
ikuisen aliiton, jota ei voi rikkoa.
12 Ja se, joka rikkoo sen, me
nettää virkansa ja asemansa

			 pko Hyvinvoinnin
turvaaminen.
		d OL 57:1–2.
5 a OL 49:20.
pko Pyhittää,
pyhityksen laki.
7 a pko Selestinen

a

		b
		c
8a
		b
10 a
11 a

kirkkaus.
OL 29:8; 132:3.
OL 82:10.
OL 92:1.
Moos. 1:39.
pko Perkele.
pko Liitto.
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kirkossa, ja hänet luovutetaan
Saatanan arusikoitavaksi lunas
tuksen päivään asti.
13 Katso, tämä on valmistau
tumista, jolla minä valmistan
teitä, ja perustus ja esimerkki,
jonka minä annan teille ja jonka
avulla te voitte toteuttaa käskyt,
jotka on annettu teille;
14 jotta minun sallimukseni
kautta, huolimatta aahdingosta,
joka laskeutuu teidän päällenne,
kirkko voi pysyä riippumatto
mana kaikista muista luoduista
selestisen maailman alapuolella;
15 jotta voitte tavoittaa akruu
nun, joka on valmistettu teille, ja
tulla monien valtakuntien bhal
litsijoiksi, sanoo Herra Jumala,
Siionin Pyhä, joka on laskenut
c
Aadam-ondi-Ahmanin perus
tukset
16 ja joka on nimittänyt aMikae
lin teidän ruhtinaaksenne ja vah
vistanut hänen jalkansa ja nosta
nut hänet korkeuteen ja antanut
hänelle pelastuksen avaimet
Pyhän neuvosta ja johdolla, hä
nen, joka on vailla päivien alkua
tai elämän loppua.

17 Totisesti, totisesti minä sa
non teille: Te olette pieniä lapsia,
ettekä te ole vielä ymmärtäneet,
kuinka suuria siunauksia Isällä
on käsissään ja valmistettuna
teille;
18 ettekä te voi akestää kaikkea
nyt; olkaa kuitenkin rohkealla
mielellä, sillä minä bjohdatan
teitä. Valtakunta on teidän, ja
sen siunaukset ovat teidän, ja
c
iankaikkisuuden rikkaudet ovat
teidän.
19 Ja se, joka ottaa kaiken
vastaan akiitollisin mielin, kir
kastetaan; ja sitä, mikä on tästä
maasta, lisätään hänelle jopa bsa
takertaisesti, niin, enemmänkin.
20 Tehkää sen tähden sitä, mitä
minä olen käskenyt, sanoo teidän
Lunastajanne, nimittäin Poika
a
Ahman, joka valmistaa kaiken,
ennen kuin hän bottaa teidät;
21 sillä te olette aEsikoisen
kirkko, ja hän btempaa teidät
ylös pilven sisässä ja määrää
jokaiselle hänen osansa.
22 Ja se, joka on uskollinen
ja aviisas btaloudenhoitaja, saa
periä ckaiken. Aamen.

LUKU 79
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Hiramissa
Ohiossa 12. maaliskuuta 1832.
12 a 1. Kor. 5:5;
OL 82:21; 104:8–10.
14 a OL 58:2–4.
15 a pko Korotus;
Kruunu.
		b Ilm. 5:10;
OL 76:56–60; 132:19.
		c pko Aadam-ondi-
Ahman.

16 a OL 27:11; 107:54–55.
pko Aadam.
18 a Joh. 16:12;
3. Nefi 17:2–3;
OL 50:40.
		b OL 112:10.
		c pko Iankaikkinen
elämä.
19 a Moosia 2:20–21.

		b
20 a
		b
21 a
		b
22 a
		b
		c

pko Kiitollisuus.
Matt. 19:29.
OL 95:17.
1. Tess. 4:17.
OL 76:53–54.
OL 88:96–98.
OL 72:3–4.
pko Taloudenhoitaja.
OL 84:38.
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1–4 Jared Carter kutsutaan saar
naamaan evankeliumia Lohdutta
jan mukaan.
Totisesti minä sanon sinulle,
että minun tahtoni on, että pal
velijani Jared Carter lähtee taas
itäisille seuduille, paikasta paik
kaan ja kaupungista kaupunkiin
sen aasettamisen voimin, jolla
hänet on asetettu, julistamaan
suuren ilon ilosanomaa, nimit
täin ikuista evankeliumia.

2 Ja minä lähetän hänelle Loh
duttajan, joka opettaa hänelle
totuuden ja tien, jota hänen tulee
kulkea;
3 ja jos hän on uskollinen, minä
kruunaan hänet sen tähden
lyhteillä.
4 Iloitkoon sen tähden sydä
mesi, palvelijani Jared Carter,
äläkä apelkää, sanoo Herrasi,
nimittäin Jeesus Kristus. Aamen.
a

LUKU 80
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Stephen
Burnettille Hiramissa Ohiossa 7. maaliskuuta 1832.
1–5 Stephen Burnett ja Eden Smith
kutsutaan saarnaamaan, missä he
haluavat.
Totisesti näin sanoo Herra si
nulle, palvelijani Stephen Bur
nett: Lähde, lähde maailmaan
a
saarnaamaan
evankeliumia
jokaiselle luodulle, joka tulee
äänesi kuuluville.
2 Ja koska haluat kumppanin,
minä annan sinulle palvelijani
Eden Smithin.

3 Ja nyt, lähtekää saarnaamaan
minun evankeliumiani pohjoi
seen tai etelään, itään tai länteen,
sillä ei ole väliä, sillä ette voi
mennä harhaan.
4 Ja nyt, julistakaa asioita, jotka
olette kuulleet ja totisesti uskotte
ja joiden atiedätte olevan totta.
5 Katso, tämä on hänen tah
tonsa, hänen, joka on akutsunut
teidät, teidän Lunastajanne,
n imittäin Jeesuksen Kristuksen.
Aamen.

LUKU 81
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Hiramissa
Ohiossa 15. maaliskuuta 1832. Frederick G. Williams kutsutaan
ylipapiksi ja neuvonantajaksi ylipappeuden presidenttikuntaan. His
torian kirjat osoittavat, että kun tämä ilmoitus saatiin maaliskuussa
1832, Jesse Gause kutsuttiin siinä Joseph Smithin neuvonantajan
79 1 a OL 52:38.

pko Asettaminen.
2 a Joh. 14:26.

			 pko Lohduttaja.
4 a OL 68:5–6.
80 1 a Mark. 16:15.

4 a pko Todistaminen.
5 a pko Kutsumus.
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virkaan presidenttikunnassa. Mutta kun hän ei jatkanut tämän vi
ran mukaisella tavalla, kutsu siirrettiin myöhemmin Frederick G.
Williamsille. Ilmoitusta (päivätty maaliskuussa 1832) on pidettävä
askeleena kohti ensimmäisen presidenttikunnan muodollista järjes
tämistä; siinä nimenomaan mainitaan neuvonantajan virka tuossa
ryhmässä ja selitetään viran arvokkuutta. Veli Gause palveli jon
kin aikaa, mutta hänet erotettiin kirkosta joulukuussa 1832. Veli
Williams asetettiin mainittuun virkaan 18. maaliskuuta 1833.
1–2 Valtakunnan avaimet ovat aina
ensimmäisen presidenttikunnan
hallussa. 3–7 Jos Frederick G. Wil
liams on uskollinen palvelutyös
sään, hän saa iankaikkisen elämän.
Totisesti, totisesti minä sanon
sinulle, palvelijani Frederick G.
Williams: Kuuntele hänen ään
tänsä, joka puhuu, Herran, sinun
Jumalasi, sanaa, ja kuule kutsu
musta, johon sinut on kutsuttu,
nimittäin aylipapiksi minun
kirkkooni ja neuvonantajaksi
palvelijalleni Joseph Smith nuo
remmalle,
2 jolle minä olen antanut valta
kunnan aavaimet, jotka kuuluvat
aina ylipappeuden bpresidentti
kunnalle:
3 Sen tähden minä totisesti tun
nustan hänet ja siunaan häntä ja
myös sinua, sikäli kuin olet us
kollinen neuvoissa siinä virassa,

jonka minä olen antanut sinulle,
rukouksessa alati, ääneen ja sy
dämessäsi, julkisesti ja yksityi
sesti, myös palvelutyössäsi evan
keliumin julistamisessa elävien
maassa ja veljiesi keskuudessa.
4 Ja näin tehdessäsi teet eniten
hyvää lähimmäisillesi ja edis
tät hänen akunniaansa, joka on
sinun Herrasi.
5 Ja nyt, ole uskollinen; hoida
virkaa, jonka minä olen sinulle
antanut; aauta heikkoja, nosta
hervonneita käsiä ja bvahvista
c
voimattomia polvia.
6 Ja jos olet uskollinen loppuun
asti, sinä saat akuolemattomuu
den ja biankaikkisen elämän
kruunun chuoneissa, jotka minä
olen valmistanut Isäni kodissa.
7 Katso ja näe, nämä ovat Alfan
ja Oomegan, nimittäin Jeesuksen
Kristuksen, sanoja. Aamen.

LUKU 82
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Independencessä
Jacksonin piirikunnassa Missourissa 26. huhtikuuta 1832. Tämä
81 1 a pko Ylipappi.

2 a pko Pappeuden
avaimet.
		b OL 107:8–9, 22.
pko Ensimmäinen
presidenttikunta.

4a
5a
		b
		c
6a
		b

Moos. 1:39.
Moosia 4:15–16.
OL 108:7.
Jes. 35:3.
pko Kuolemattomuus.
pko Iankaikkinen

elämä;
Korotus.
		c Joh. 14:2–3;
OL 59:2; 106:8.
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tapahtui kirkon ylipappien ja kirkon vanhinten kokouksessa. Samassa
kokouksessa profeetta Joseph Smith hyväksyttiin ylipappeuden pre
sidentiksi, johon virkaan hänet oli aikaisemmin asetettu ylipappien,
vanhinten ja jäsenten konferenssissa Amherstissa Ohiossa 25. tam
mikuuta 1832 (ks. OL 75 johdanto). Tässä ilmoituksessa toistetaan
aiemmassa ilmoituksessa (OL 78) annetut ohjeet perustaa yhtiö –
josta käytettiin nimitystä yhdistynyt yhtiö (Joseph Smithin johdolla
sana ”yhtiö” vaihdettiin myöhemmin sanaan ”veljeskunta”) – kirkon
kaupallisten ja julkaisemiseen liittyvien hankkeiden ohjaamiseksi.
1–4 Missä paljon on annettu, siinä
paljon vaaditaan. 5–7 Pimeys val
litsee maailmassa. 8–13 Herra on
sidottu, kun me teemme, mitä hän
sanoo. 14–18 Siionin täytyy kasvaa
kauneudessa ja pyhyydessä. 19–24
Jokaisen ihmisen tulee tavoitella
lähimmäisensä parasta.
Totisesti, totisesti minä sanon
teille, palvelijani, että koska te
olette antaneet toisillenne aan
teeksi rikkomuksenne, niin minä,
Herra, annan anteeksi teille.
2 Kuitenkin teidän keskuudes
sanne on niitä, jotka ovat tehneet
tavattomasti syntiä; aivan niin,
a
kaikki teistä ovat tehneet syn
tiä; mutta totisesti minä sanon
teille: pitäkää vastedes varanne
ja pidättäytykää synnistä, etteivät
ankarat tuomiot kohtaisi teitä.
3 Sillä siltä, jolle apaljon on
annettu, paljon bvaaditaan; ja
se, joka tekee csyntiä suurempaa
d
valoa vastaan, saa suuremman
tuomion.
82 1 a Matt. 6:14–15;
2a
3a
		b
		c

OL 64:9–11.
Room. 3:23.
Luuk. 12:48;
Jaak. 4:17.
pko Vastuullisuus.
pko Taloudenhoitaja.
pko Luopumus;

4 Te huudatte avuksi minun
nimeäni saadaksenne ailmoi
tuksia, ja minä annan niitä
teille; ja sikäli kuin te ette pidä
minun sanojani, jotka minä an
nan teille, teistä tulee rikkojia; ja
b
oikeudenmukaisuus ja tuomio
ovat rangaistus, joka on liitetty
minun lakiini.
5 Ja nyt, minkä sanon yhdelle,
sen sanon kaikille: aValvokaa,
sillä bvastustaja levittää valtapii
riään ja cpimeys vallitsee;
6 ja Jumalan viha syttyy maan
asukkaita vastaan; eikä kukaan
tee hyvää, sillä kaikki ovat poi
kenneet atieltä.
7 Ja nyt, totisesti minä sanon
teille: Minä, Herra, en vaadi
teitä tilille mistään asynnistä;
kulkekaa tietänne, älkääkä enää
syntiä tehkö; mutta sille sielulle,
joka tekee syntiä, palaavat benti
set synnit, sanoo Herra, teidän
Jumalanne.
8 Ja vielä minä sanon teille:
Minä annan teille auuden käs

			 Synti.
		d Joh. 15:22–24.
pko Valo, Kristuksen.
4 a pko Ilmoitus.
		b pko Oikeuden
mukaisuus.
5 a pko Vartija.
		b pko Perkele.

		c pko Pimeys,
hengellinen.
6 a Room. 3:12;
OL 1:16.
7 a pko Synti.
		b OL 1:32–33; 58:43.
8 a Joh. 13:34.
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kyn, jotta te voitte ymmärtää
minun tahtoni teihin nähden;
9 eli toisin sanoen, minä an
nan teille ohjeita, kuinka teidän
tulee akäyttäytyä minun edes
säni, niin että se koituisi teidän
pelastukseksenne.
10 Minä, Herra, olen asidottu,
kun te teette, mitä minä sa
non; mutta kun te ette tee, mitä
minä sanon, teillä ei ole mitään
lupausta.
11 Ja nyt, totisesti minä sanon
teille, että on tarpeen, että pal
velijani Edward Partridge ja
Newel K. Whitney, A. Sidney
Gilbert ja Sidney Rigdon ja palve
lijani Joseph Smith ja John Whit
mer ja Oliver Cowdery ja W. W.
Phelps ja Martin Harris sidotaan
a
yhteen teidän eri taloudenhoi
doissanne sitoumuksin ja liitoin,
joita ei voi rikkoa rikkomuksella,
ilman että tuomio heti seuraa –
12 huolehtiaksenne
köyhien
asioista ja kaikista asioista, jotka
liittyvät piispakuntaan sekä
Siionin maassa että Kirtlandin
maassa;
13 sillä minä olen pyhittänyt
Kirtlandin maan hyväksi nä
kemänäni aikana K
 orkeimman
pyhien hyväksi ja Siionin
a
vaarnaksi.
14 Sillä Siionin täytyy kasvaa
kauneudessa ja pyhyydessä;
sen rajojen täytyy laajentua; sen
9 a OL 43:8.
10 a Joos. 23:14;
1. Kun. 8:23;
OL 1:38; 130:20–21.
pko Kuuliaisuus;
Siunaus, siunaaminen.
11 a OL 78:3–7, 11–15.
13 a Jes. 33:20; 54:2.
pko Vaarna.

vaarnat täytyy vahvistaa; niin,
totisesti minä sanon teille, että
a
Siionin täytyy nousta ja pukeu
tua bkauniisiin vaatteisiinsa.
15 Sen tähden minä annan
teille tämän käskyn, että sidotte
itsenne tällä liitolla, ja sen tulee
tapahtua Herran lakien mukaan.
16 Katso, tämä on myös mi
nun viisauteni mukaista teidän
parhaaksenne.
17 Ja teidän tulee olla asaman
arvoisia, eli toisin sanoen teillä
tulee olla yhtäläinen oikeus
omaisuuteen voidaksenne huo
lehtia paremmin taloudenhoi
tonne asioista, jokainen puuttei
densa ja tarpeidensa mukaan,
sikäli kuin hänen tarpeensa ovat
oikeutettuja –
18 ja kaikki tämä elävän Juma
lan kirkon hyväksi, jotta jokainen
voi kartuttaa talenttiaan, jotta
jokainen voi hankkia toisia ata
lentteja, niin, jopa satakertaisesti,
vietäviksi Herran bvarastohuo
neeseen koko kirkon yhteiseksi
omaisuudeksi –
19 jokaisen tavoitellessa lähim
mäisensä parasta ja tehdessä kai
ken asilmämääränä vain Jumalan
kunnia.
20 Tämän aveljeskunnan minä
olen määrännyt ikuiseksi vel
jeskunnaksi teille ja teidän seu
raajillenne, sikäli kuin ette tee
syntiä.

14 a pko Siion.
		b Jes. 52:1;
OL 113:7–8.
17 a OL 51:3.
pko Pyhittää,
pyhityksen laki.
18 a Matt. 25:14–30;
OL 60:13.
pko Hengen lahjat;

Lahja.
		b OL 42:30–34, 55;
119:1–3.
pko Varastohuone.
19 a OL 88:67.
pko Silmä.
20 a pko Yhdistynyt
veljeskunta.
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21 Ja sen sielun kanssa, joka
tekee syntiä tätä liittoa vastaan
ja paaduttaa sydämensä sitä
vastaan, tulee menetellä minun
kirkkoni lakien mukaan, ja hänet
luovutettakoon Saatanan arusikoi
tavaksi lunastuksen päivään asti.
22 Ja nyt, totisesti minä sanon
teille, ja tämä on viisasta: Ystä
vystykää väärän mammonan
kanssa, niin se ei hävitä teitä.

23 Jättäkää
tuomio
yksin
minulle, sillä se on minun, ja
minä amaksan tekojen mukaan.
Rauha olkoon teidän kanssanne;
minun siunaukseni ovat teillä
jatkuvasti.
24 Sillä yhä vielä avaltakunta
on teidän ja on oleva ikuisesti,
jos ette lankea lujuudestanne.
Aivan niin. Aamen.

LUKU 83
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Indepen
dencessä Missourissa 30. huhtikuuta 1832. Tämä ilmoitus saatiin
profeetan pitäessä neuvoa veljiensä kanssa.
1–4 Naisilla ja lapsilla on oikeus
saada elantonsa mieheltään ja isäl
tään. 5–6 Leskillä ja orvoilla on
oikeus saada elantonsa kirkolta.
Totisesti näin sanoo Herra li
säyksenä kirkon lakeihin, jotka
koskevat naisia ja lapsia, niitä,
jotka kuuluvat kirkkoon ja jotka
ovat amenettäneet miehensä tai
isänsä:
2 Naisilla on aoikeus saada elan
tonsa mieheltään, kunnes heidän
miehensä otetaan; ja ellei heitä
havaita rikkojiksi, he saavat olla
täysivaltaisia jäseniä kirkossa.
3 Ja elleivät he ole uskollisia, he

eivät saa olla täysivaltaisia jäse
niä kirkossa; he voivat kuiten
kin pysyä perintöosillaan maan
lakien mukaan.
4 Kaikilla alapsilla on oikeus
saada elantonsa vanhemmiltaan,
kunnes he tulevat täysi-ikäisiksi.
5 Ja sen jälkeen heillä on oikeus
saada kirkolta eli toisin sanoen
Herran avarastohuoneesta, ellei
heidän vanhemmillaan ole, mistä
antaa heille perintöä.
6 Ja varastohuonetta ylläpidet
täköön kirkon jäsenten pyhittä
millä lahjoituksilla; ja aleskistä ja
orvoista on huolehdittava, sekä
b
köyhistä. Aamen.

LUKU 84
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa
21 a OL 104:8–10.
23 a Room. 12:19;
Morm. 3:15.
24 a Luuk. 12:32;
OL 64:3–5.
pko Jumalan valta-

			 kunta eli taivaan
valtakunta.
83 1 a Jaak. 1:27.
2 a 1. Tim. 5:8.
4 a Moosia 4:14.
5 a OL 78:3.

			 pko Varastohuone.
6 a pko Leski.
		b Moosia 4:16–26;
Hel. 4:11–13;
OL 42:30–39.
pko Köyhät.
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Ohiossa 22. ja 23. syyskuuta 1832. Syyskuun aikana vanhimmat
olivat alkaneet palata lähetystyöstä itäisistä osavaltioista ja antaa
selontekoja työstään. Heidän ollessaan koolla tänä ilon aikana saatiin
seuraava ilmoitus. Profeetta kutsui sitä ilmoitukseksi pappeudesta.
1–5 Uusi-
Jerusalem ja temppeli
rakennetaan Missouriin. 6–17
Pappeuden seuraanto Mooseksesta
Aadamiin annetaan. 18–25 Suu
rempi pappeus pitää hallussaan
Jumalan tuntemuksen avainta.
26–32 Vähäisempi pappeus pitää
hallussaan enkelien palveluksen ja
valmistavan evankeliumin avainta.
33–44 Miehet saavat iankaikkisen
elämän pappeuden valan ja liiton
kautta. 45–53 Kristuksen Henki
valaisee ihmiset, ja maailma on
synnin vallassa. 54–61 Pyhien
täytyy todistaa niistä asioista,
joita he ovat saaneet. 62–76 Heidän
tulee saarnata evankeliumia, niin
merkit seuraavat. 77–91 Vanhin
ten tulee lähteä maailmaan ilman
kukkaroa ja laukkua, niin Herra
pitää huolen heidän tarpeistaan.
92–97 Vitsaukset ja kiroukset
odottavat niitä, jotka hylkäävät
evankeliumin. 98–102 Siionin
lunastuksen uusi laulu annetaan.
103–110 Jokainen hoitakoon oman
virkansa ja tehköön työtä omassa
kutsumuksessaan. 111–120 Herran
palvelijoiden tulee julistaa viimeis
ten aikojen hävityksen iljetystä.
Jeesuksen Kristuksen ilmoi
tus palvelijalleen Joseph Smith
84 1 a pko Rukous.

2 a pko Israel: Israelin
kokoaminen.
		b Ap. t. 3:19–21.
		c pko Pyhä.
		d Jes. 2:2–5;
Hepr. 12:22;

nuoremmalle ja kuudelle van
himmalle, kun he liittivät yh
teen sydämensä ja akohottivat
äänensä korkeuteen;
2 niin, Herran sana hänen kir
kostaan, joka on perustettu vii
meisinä aikoina hänen kansansa
a
palauttamiseksi, niin kuin hän
on puhunut bprofeettojensa
suulla, ja hänen cpyhiensä ko
koamiseksi seisomaan dSiionin
vuorella, joka on oleva eUuden-
Jerusalemin kaupunki;
3 joka kaupunki rakennetaan
alkaen atemppelitontilta, jonka
Herran sormi on osoittanut Mis
sourin osavaltion länsirajoilta ja
jonka Joseph Smith nuoremman
ja muiden, joihin Herra oli miel
tynyt, käsi on vihkinyt.
4 Totisesti tämä on Herran sana,
että kokoontuvien pyhien tulee
a
Uuden-Jerusalemin
rakentaa
kaupunki tästä paikasta alkaen,
nimittäin temppelin paikasta,
joka btemppeli pystytetään tämän
sukupolven aikana.
5 Sillä totisesti tämä sukupolvi
ei katoa kokonaan, ennen kuin
huone rakennetaan Herralle, ja
pilvi on lepäävä sen yllä, joka
pilvi on tosiaankin Herran akirk
kaus, joka täyttää huoneen.

			 Ilm. 14:1;
OL 76:66; 84:32;
133:18, 56.
		e Et. 13:2–11;
OL 42:8–9; 45:66–67;
UK 1:10.
pko Uusi-Jerusalem.

3 a OL 57:3.
4 a pko Uusi-Jerusalem.
		b pko Temppeli, Herran
huone.
5 a OL 45:67; 64:41–43;
97:15–20; 109:12, 37.
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6 Ja Mooseksen pojat pyhän
pappeuden mukaan, jonka hän
sai appensa aJetron bkäden alla;
7 ja Jetro sai sen Kalebin käden
alla;
8 ja Kaleb sai sen Elihun käden
alla;
9 ja Elihu Jeremin käden alla;
10 ja Jeremi Gadin käden alla;
11 ja Gad Esaiaksen käden alla;
12 ja Esaias sai sen Jumalan
käden alla.
13 Edelleen, Esaias eli Abraha
min aikoina ja sai siunauksen
häneltä –
14 joka aAbraham sai pappeu
den bMelkisedekiltä, joka sai
sen isiensä linjan kautta aina
c
Nooaan asti;
15 ja Nooasta aHenokiin heidän
isiensä linjan kautta;
16 ja Henokista aAbeliin, joka
sai surmansa veljensä bsalajuo
nen kautta ja joka csai pappeu
den Jumalan käskyjen mukaan
isänsä dAadamin käden kautta,
hänen, joka oli ensimmäinen
ihminen, –
a
pappeus
jatkuu
17 joka
Jumalan kirkossa kaikkien su

kupolvien aikana ja on vailla
päivien alkua ja vuosien loppua.
18 Ja Herra vahvisti apappeuden
6 a pko Kätten
päällepaneminen.
		b pko Jetro.
14 a pko Abraham.
		b pko Melkisedek.
		c pko Nooa, Raamatun
patriarkka.
15 a pko Henok.
16 a pko Abel.
		b Moos. 5:29–32.
		c OL 107:40–57.
		d pko Aadam.
17 a Alma 13:1–19;
Abr. 2:9, 11.

18 a
		b
		c
19 a
		b
20 a
21 a
22 a

myös Aaronille ja hänen jälke
läisilleen kautta heidän kaikkien
sukupolviensa, joka pappeus
myös jatkuu ja cpysyy ikuisesti
sen pappeuden kanssa, joka on
Jumalan pyhimmän järjestyksen
mukaan.
19 Ja tämä suurempi pappeus
hallitsee evankeliumia ja pitää
hallussaan valtakunnan asa
laisuuksien avainta, nimittäin
Jumalan btuntemisen avainta.
20 Sen tähden sen atoimituk
sissa ilmenee jumalisuuden
voima.
21 Ja ilman sen toimituksia ja
pappeuden avaltuutta jumali
suuden voima ei ilmene ihmisille
lihassa;
22 sillä ilman tätä kukaan aih
minen ei voi nähdä Jumalan,
tosiaankaan Isän, kasvoja ja elää.
23 Nyt tätä aMooses opetti
selkeästi Israelin lapsille autio
maassa ja pyrki uutterasti bpy
hittämään kansansa, niin että se
c
näkisi Jumalan kasvot;
24 mutta se apaadutti sydä
mensä eikä voinut kestää hänen
kirkkauttaan; sen tähden Herra
vannoi bvihassaan, sillä hänen
suuttumuksensa syttyi heitä vas
taan, etteivät he cpääsisi hänen
b

pko Melkisedekin
pappeus.
pko Aaronin pappeus.
pko Aaron, Mooseksen
veli.
OL 13.
OL 63:23; 107:18–19.
pko Jumalan
salaisuudet.
Abr. 1:2.
pko Toimitukset.
pko Pappeus;
Valtuus.
OL 67:11.

23 a 2. Moos. 19:5–11; 33:11.
		b pko Pyhitys.
		c 2. Moos. 24:9–11;
OL 93:1.
24 a 2. Moos. 20:18–21; 32:8;
5. Moos. 9:23;
1. Nefi 17:30–31, 42.
		b Ps. 95:8; Hepr. 3:8–11;
MK Jaak. 1:7–8;
Alma 12:36.
		c jsr 2. Moos. 34:1–2
(Liiteosa);
4. Moos. 14:23;
Hepr. 4:1–11.
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lepoonsa autiomaassa ollessaan,
joka lepo on hänen kirkkautensa
täyteys.
25 Sen tähden hän otti aMoo
seksen pois heidän keskuudes
taan sekä pyhän bpappeuden;
26 ja vähäisempi apappeus
jatkui, joka pappeus pitää hal
lussaan enkelien bpalveluksen
ja valmistavan evankeliumin
c
avainta;
27 joka evankeliumi on aparan
nuksen ja bkasteen ja syntien can
teeksisaamisen ja sen dlihallisten
käskyjen elain evankeliumi,
jonka Herra vihassaan antoi jat
kua Aaronin huoneessa Israelin
lasten keskuudessa fJohannek
seen asti, jonka Jumala nosti ja
joka oli gtäynnä Pyhää Henkeä
äitinsä kohdusta asti.
28 Sillä hänet kastettiin, kun
hän oli vielä lapsi, ja Jumalan
enkeli asetti hänet aikana, jol
loin hän oli kahdeksan päivän
ikäinen, tähän voimaan, kukista
maan juutalaisten valtakunnan ja
a
tekemään Herran tien suoraksi
hänen kansansa kasvojen edessä,
valmistamaan sitä Herran tule
miseen, Herran, jonka käteen on
annettu bkaikki valta.
29 Ja vielä, vanhimman ja piis
pan virat ovat välttämättömiä
25 a 5. Moos. 34:1–5.
		b pko Melkisedekin
pappeus.
26 a pko Aaronin pappeus.
		b OL 107:20.
		c OL 13.
27 a pko Parannus.
		b pko Kaste,
kastaminen.
		c pko Syntien
anteeksisaaminen.
		d Hepr. 7:11–16.
		e pko Mooseksen laki.

lisäyksiä, jotka kuuluvat yli
pappeuteen.
30 Ja vielä, opettajan ja diako
nin virat ovat välttämättömiä
lisäyksiä, jotka kuuluvat vähäi
sempään pappeuteen, joka pap
peus vahvistettiin Aaronille ja
hänen pojilleen.
31 Ja nyt, kuten minä sanoin
Mooseksen pojista – sillä Moo
seksen pojat sekä Aaronin po
jat uhraavat otollisen auhrin ja
lahjan Herran huoneessa, joka
huone rakennetaan Herralle tä
män sukupolven aikana, pyhitet
tyyn bpaikkaan, kuten minä olen
määrännyt.
32 Ja Mooseksen ja Aaronin po
jat täytetään Herran akirkkaudella
b
Siioninvuorella Herran huo
neessa; te olette heidän poikiaan
ja samoin monet, jotka minä olen
kutsunut ja lähettänyt maailmaan
vahvistamaan ckirkkoani.
33 Sillä ne, jotka ovat auskollisia,
niin että saavat nämä kaksi bpap
peutta, joista minä olen puhunut,
ja pitävät kunniassa kutsumuk
sensa, Henki cpyhittää heidän
ruumiinsa uudistamiseksi.
34 Heistä tulee Mooseksen ja
Aaronin poikia ja aAbrahamin
b
jälkeläisiä ja Jumalan kirkko ja
valtakunta ja cvalitut.
a

		f pko Johannes Kastaja.
		g Luuk. 1:15.
28 a Jes. 40:3;
Matt. 3:1–3;
Joh. 1:23.
		b Matt. 28:18;
Joh. 17:2;
1. Piet. 3:22;
OL 93:16–17.
29 a OL 107:5.
31 a OL 128:24.
		b OL 57:3.
32 a pko Kirkkaus.

		b Hepr. 12:22;
OL 76:66; 84:2; 133:56.
		c pko Jeesuksen
Kristuksen kirkko.
33 a pko Kelvollisuus.
		b pko Pappeus.
		c pko Pyhitys.
34 a Gal. 3:29; Abr. 2:9–11.
pko Abraham:
Abrahamin jälkeläiset.
		b OL 132:30–32.
pko Abrahamin liitto.
		c pko Valitut.
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35 Ja myös kaikki ne, jotka ot
tavat vastaan tämän pappeuden,
ottavat vastaan minut, sanoo
Herra;
36 sillä se, joka ottaa vastaan
minun palvelijani, aottaa vastaan
minut;
37 ja se, joka aottaa vastaan mi
nut, ottaa vastaan minun Isäni;
38 ja se, joka ottaa vastaan mi
nun Isäni, ottaa vastaan minun
Isäni valtakunnan; sen tähden
a
kaikki, mitä minun Isälläni on,
annetaan hänelle.
39 Ja tämä on sen avalan ja
liiton mukaista, joka kuuluu
pappeuteen.
40 Sen tähden kaikki ne, jotka
ottavat vastaan pappeuden, otta
vat vastaan tämän minun Isäni
valan ja liiton, jota hän ei voi
rikkoa, eikä sitä voi kumota.
41 Mutta se, joka arikkoo tämän
liiton otettuaan sen vastaan ja
kääntyy kokonaan siitä pois,
b
ei saa syntien anteeksiantoa
tässä maailmassa eikä tulevassa
maailmassa.
42 Ja voi kaikkia niitä, jotka
eivät tule tähän pappeuteen,
jonka te olette ottaneet vastaan ja
jonka minä nyt vahvistan teidän
päällenne, jotka olette läsnä tänä
päivänä, omalla äänelläni tai
vaista; ja minä olen jopa antanut
36 a Matt. 10:40–42;
Luuk. 10:16;
OL 112:20.
37 a Joh. 13:20.
38 a Luuk. 12:43–44;
Room. 8:32;
Ilm. 21:7;
3. Nefi 28:10;
OL 132:18–20.
pko Korotus.
39 a pko Pappeuden vala
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taivaallisille joukoille ja enkeleil
leni akäskyn teistä.
43 Ja nyt minä annan teille
käskyn tarkkailla itseänne, ottaa
tunnollisesti avarteen iankaikki
sen elämän sanat.
44 Sillä teidän tulee aelää jo
kaisesta sanasta, joka lähtee
Jumalan suusta.
45 Sillä Herran asana on totta, ja
kaikki, mikä on btotta, on valoa,
ja kaikki, mikä on valoa, on
Hengestä, nimittäin Jeesuksen
Kristuksen Hengestä.
46 Ja Henki antaa avalon bjokai
selle ihmiselle, joka tulee maail
maan; ja Henki valaisee kautta
maailman jokaisen ihmisen, joka
kuulee Hengen ääntä.
47 Ja jokainen, joka kuulee
Hengen ääntä, tulee Jumalan,
tosiaankin Isän luokse.
48 Ja Isä aopettaa hänelle blii
tosta, jonka hän on uudistanut ja
vahvistanut teille ja joka on vah
vistettu teille teidän tähtenne,
eikä ainoastaan teidän tähtenne
vaan koko maailman tähden.
49 Ja koko amaailma on synnin
vallassa ja huokaa bpimeyden
alaisena ja synnin orjuuden
alaisena.
50 Ja tästä te voitte tietää, että
se on asynnin borjuuden alainen,
koska se ei tule minun luokseni.

ja liitto.
pko Luopumus.
OL 76:34–38; 132:27.
OL 84:88.
1. Nefi 15:23–25;
OL 1:14.
44 a 5. Moos. 8:3;
Matt. 4:4; OL 98:11.
45 a Ps. 33:4.
pko Jumalan sana.
		b pko Totuus.
41 a
		b
42 a
43 a

46 a pko Omatunto;
Valo, Kristuksen.
		b Joh. 1:9; OL 93:2.
48 a pko Innoitus.
		b pko Liitto;
Uusi ja ikuinen liitto.
49 a 1. Joh. 5:19.
		b pko Pimeys,
hengellinen.
50 a Gal. 4:9.
		b pko Synti.
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51 Sillä se, joka ei tule minun
luokseni, on synnin orjuuden
alainen.
52 Ja se, joka ei ota vastaan
minun ääntäni, ei tunne aminun
ääntäni eikä ole minusta.
53 Ja tästä te voitte erottaa
vanhurskaat jumalattomista ja
tietää, että koko amaailma bhuo
kaa csynnin ja pimeyden alaisena
juuri nytkin.
54 Ja teidän mielenne on pi
mentynyt menneinä aikoina
a
epäuskon tähden ja koska te
olette suhtautuneet kevyesti
siihen, mitä olette saaneet –
55 mikä aturhuus ja epäusko on
saattanut koko kirkon tuomion
alaiseksi.
56 Ja tämä tuomio on Siionin
lasten päällä, aivan kaikkien.
57 Ja he jäävät tämän tuomion
alaisiksi, kunnes tekevät paran
nuksen ja muistavat uuden alii
ton, nimittäin bMormonin kirjan
ja caikaisemmat käskyt, jotka
minä olen antanut heille, eivät
ainoastaan puhuakseen vaan
d
tehdäkseen sen mukaan, mitä
minä olen kirjoittanut,
58 jotta he voivat tuottaa Isänsä
valtakuntaan soveliasta hedel
mää; muuten jää jäljelle vitsaus ja
tuomio vuodatettavaksi Siionin
lasten päälle.
59 Sillä saavatko valtakunnan
52 a
53 a
		b
		c
54 a
55 a
57 a
		b
		c
		d

lapset saastuttaa minun pyhän
maani? Totisesti minä sanon
teille: Eivät.
60 Totisesti, totisesti minä
sanon teille, jotka nyt kuulette
minun asanani, jotka ovat minun
ääneni: Siunattuja olette te, sikäli
kuin te otatte vastaan nämä asiat;
61 sillä minä annan teille tei
dän syntinne aanteeksi tällä
käskyllä – että te pysytte lujina
mielessänne, bvakaina ja rukouk
sen hengessä, todistatte koko
maailmalle niistä asioista, joita
teille on ilmoitettu.
62 Ja nyt, amenkää kaikkialle
maailmaan; ja minne te ette voi
mennä, lähettäkää sana, jotta to
distus voi lähteä teiltä kaikkialle
maailmaan kaikille luoduille.
63 Ja niin kuin minä sanoin
apostoleilleni, juuri niin minä
sanon teille, sillä te olette minun
a
apostolejani, nimittäin Jumalan
ylipappeja; te olette niitä, jotka
minun Isäni on bantanut minulle;
te olette minun cystäviäni;
64 sen tähden, niin kuin minä
sanoin apostoleilleni, minä sa
non myös teille, että jokainen
a
sielu, joka buskoo teidän sa
noihinne ja ottaa vesikasteen
syntien canteeksisaamiseksi, saa
d
Pyhän Hengen.
65 Ja nämä atunnusmerkit seu
raavat niitä, jotka uskovat:

Joh. 10:27.
OL 42:13–15.
pko Maailma.
60 a OL 18:34–36.
Room. 8:22; Moos. 7:48. 61 a Dan. 9:9.
pko Maailmallisuus.
pko Anteeksianto.
pko Epäusko.
		b OL 43:34; 88:121; 100:7.
pko Turhuus.
62 a Mark. 16:15; OL 1:2–5.
Jer. 31:31–34.
pko Lähetystyö.
pko Mormonin kirja.
63 a pko Apostoli.
1. Nefi 13:40–41.
		b 3. Nefi 15:24;
Jaak. 1:22–25;
OL 50:41–42.

		c Joh. 15:13–15; OL 93:45.
64 a pko Sielu.
		b Mark. 16:15–16.
pko Usko.
		c pko Syntien
anteeksisaaminen.
		d pko Pyhän Hengen
lahja.
65 a Mark. 16:17–18.
pko Merkki.
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66 Minun nimessäni he tekevät
monia ihmeellisiä atekoja;
67 minun animessäni he ajavat
ulos riivaajia;
68 minun nimessäni he aparan
tavat sairaita;
69 minun nimessäni he avaavat
sokeiden silmät ja aukaisevat
kuurojen korvat;
70 ja mykkien kieli puhuu;
71 ja jos joku antaa heille amyrk
kyä, se ei heitä vahingoita;
72 eikä käärmeen myrkyllä ole
voimaa vahingoittaa heitä.
73 Mutta käskyn minä an
nan heille, että he eivät saa
a
ylpeillä näistä asioista eivätkä
puhua niistä maailman edessä;
sillä nämä asiat on annettu
teille teidän hyödyksenne ja
pelastukseksenne.
74 Totisesti, totisesti minä sa
non teille: Ne, jotka eivät usko
teidän sanoihinne eivätkä ota
a
vesikastetta minun nimeeni
syntiensä anteeksisaamiseksi,
jotta he saisivat Pyhän Hengen,
b
tuomitaan, eivätkä he pääse
minun Isäni valtakuntaan, jossa
minun Isäni ja minä olemme.
75 Ja tämä ilmoitus teille ja
käsky on voimassa heti tästä het
kestä lähtien koko maailmassa,
ja evankeliumi on kaikille, jotka
eivät ole saaneet sitä.
76 Mutta totisesti minä sanon
kaikille niille, joille valtakunta on
annettu: Teidän täytyy saarnata
66 a
67 a
68 a
71 a

pko Teot.
Matt. 17:14–21.
pko Parantaminen.
Mark. 16:18;
Ap. t. 28:3–9;
OL 24:13; 124:98–100.
73 a OL 105:24.
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sitä heille, jotta he tekevät paran
nuksen aikaisemmista pahoista
teoistaan; sillä heitä täytyy nuh
della epäuskoisen sydämensä
pahuudesta ja teidän Siionissa
olevia veljiänne kapinoimises
taan teitä vastaan aikana, jona
minä lähetin teidät.
77 Ja vielä minä sanon teille,
ystäväni, sillä vastedes minä
kutsun teitä ystäviksi, että on
tarpeen, että minä annan teille
tämän käskyn, jotta teistä tulee
sellaisia kuin minun ystäväni
aikoina, jolloin minä olin heidän
kanssansa vaeltaen saarnaa
massa evankeliumia voimallani;
78 sillä minä en sallinut heidän
pitää akukkaroa enkä laukkua
enkä kahta takkia.
79 Katso, minä lähetän teidät
koettelemaan maailmaa, ja työ
mies on apalkkansa ansainnut.
80 Eikä kenenkään, joka lähtee
a
saarnaamaan tätä valtakunnan
b
evankeliumia ja joka pysyy
uskollisena kaikessa, mieli väsy
eikä pimene, ei ruumis, jäse
net eivätkä nivelet; eikä hänen
päänsä chiuskarva putoa maahan
huomaamatta. Eivätkä he käy
nälkäisinä eivätkä janoisina.
81 Älkää siis ahuolehtiko huo
mispäivästä, mitä syötte tai mitä
juotte tai millä vaatetatte itsenne.
82 Sillä ajatelkaa kedon liljoja,
kuinka ne kasvavat; eivät ne näe
vaivaa eivätkä kehrää; eivätkä

pko Ylpeys.
74 a 2. Nefi 9:23;
OL 76:50–52.
pko Kaste,
kastaminen: Yleistä.
		b Joh. 3:18.
78 a Matt. 10:9–10;

79 a
80 a
		b
		c
81 a

OL 24:18.
OL 31:5.
pko Lähetystyö.
pko Evankeliumi.
Luuk. 21:18.
Matt. 6:25–28.
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maailman valtakunnat kaikessa
loistossaan ole niin kaunistettuja
kuin yksi niistä.
83 Sillä teidän aIsänne, joka on
taivaassa, btietää, että te tarvit
sette kaikkea tätä.
84 Huominen pitäköön siis
a
huolen itsestään.
85 Älkääkä olko etukäteen
huolissanne siitä, amitä sanotte;
vaan bkootkaa mieleenne alati
elämän sanoja, niin teille canne
taan tuona hetkenä se osa, joka
mitataan kullekin ihmiselle.
86 Sen tähden älköön teidän
keskuudessanne kukaan, joka
lähtee maailmaan julistamaan
tätä valtakunnan evankeliu
mia – sillä tämä käsky on kaikille
a
uskollisille, jotka Jumala on kut
sunut kirkossa palvelutyöhön –
ottako tästä lähtien kukkaroa
älköönkä laukkua.
87 Katso, minä alähetän teidät
nuhtelemaan maailmaa kaikista
sen vääristä teoista ja opetta
maan sille tuomiosta, joka on
tuleva.
88 Ja sen luona, joka ottaa tei
dät avastaan, minäkin olen, sillä
minä käyn teidän kasvojenne
edellä. Minä olen teidän oikealla
puolellanne ja vasemmalla, ja mi
nun Henkeni on teidän sydämes
sänne ja minun benkelini teidän
ympärillänne tukeakseen teitä.
83 a
		b
84 a
85 a

pko Isä, taivaallinen.
Matt. 6:8.
Matt. 6:34.
Matt. 10:19–20;
Luuk. 12:11–12;
OL 100:6.
		b 2. Nefi 31:20;
Alma 17:2–3;
OL 6:20; 11:21–26.
pko Pohtiminen.

89 Joka ottaa vastaan teidät,
ottaa vastaan minut; ja se sama
ruokkii teitä ja vaatettaa teitä ja
antaa teille rahaa.
90 Eikä se, joka ruokkii teitä
ja vaatettaa teitä tai antaa teille
rahaa, suinkaan jää palkkaansa
a
vaille.
91 Eikä se, joka ei näin tee, ole
a
minun opetuslapseni; tästä te
voitte tuntea minun opetuslap
seni.
92 Sen luota, joka ei ota teitä
vastaan, menkää pois, niin
että olette yksin, itseksenne, ja
a
peskää jalkanne, niin, vedellä,
puhtaalla vedellä, olipa lämmin
tai kylmä, ja todistakaa siitä
Isällenne, joka on taivaassa,

älkääkä palatko enää sen ihmi
sen luokse.
93 Ja mihin kylään tai kaupun
kiin menettekin, tehkää samoin.
94 Etsikää kuitenkin uutterasti
älkääkä arkailko, ja voi sitä ta
loa tai sitä kylää tai kaupunkia,
joka hylkää teidät tai teidän sa
nanne tai teidän todistuksenne
minusta.
95 Voi, sanon jälleen, sitä taloa
tai sitä kylää tai kaupunkia, joka
hylkää teidät tai teidän sananne
tai teidän todistuksenne minusta,
96 sillä minä, aKaikkivaltias,
olen laskenut käteni kansa
kuntien päälle bkurittaakseni

		c pko Opettaminen:
Hengen avulla
opettaminen.
86 a Matt. 24:44–46;
OL 58:26–29;
107:99–100.
87 a pko Lähetystyö.
88 a Matt. 10:40;
Joh. 13:20.
		b OL 84:42.

pko Enkelit.
90 a Matt. 10:42;
Mark. 9:41.
91 a Joh. 13:35.
92 a Matt. 10:14;
Luuk. 9:5;
OL 60:15.
96 a pko Kaikkivaltius.
		b OL 1:13–14.
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niitä niiden jumalattomuuden
tähden.
97 Ja vitsaukset lähtevät maa
ilmaan, eikä niitä oteta maan
päältä, ennen kuin minä olen
täyttänyt työni, joka päättyy
a
äkkiä vanhurskaasti –
98 kunnes kaikki, jotka jäävät,
aina
pienimmästä
suurim
paan, tuntevat minut ja ovat
täynnä Herran tuntemusta ja
näkevät asilmästä silmään ja
korottavat äänensä ja blaulavat
yhteen ääneen tätä uutta laulua
sanoen:
99 Herra on palauttanut Siionin;
Herra on alunastanut kansansa
b
Israelin,
c
armossaan dvalitun,
mikä tapahtui heidän isiensä
uskon ja eliiton kautta.
100 Herra on lunastanut kan
sansa;
ja Saatana on pantu akahleisiin,
eikä aikaa enää ole.
Herra on yhdistänyt byhdeksi
kaiken.
Herra on tuonut cSiionin alas
korkeudesta.
Herra on dtuonut Siionin ylös
alhaalta.
101 aMaa on ollut tuskissa ja
synnyttänyt väkevyytensä;
ja totuus on vahvistunut sen si
sällä;
ja taivaat ovat hymyilleet sille;
c

96 c
97 a
98 a
		b

pko Jumalattomuus.
Matt. 24:22.
Jes. 52:8.
Ps. 96:1;
Ilm. 15:3;
OL 25:12; 133:56.
pko Laulu.
99 a Ilm. 5:9;
OL 43:29.
		b pko Israel.
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ja se on puettuna Jumalansa
b
kirkkauteen;
sillä hän seisoo kansansa kes
kellä.
102 Kirkkaus ja kunnia ja valta
ja voima
kuulukoot meidän Jumalal
lemme; sillä hän on täynnä
laupeutta,
oikeutta, aarmoa ja totuutta ja
b
rauhaa
aina ja ikuisesti. Aamen.
103 Ja vielä, totisesti, totisesti
minä sanon teille: On tarpeen,
että jokainen, joka lähtee maail
maan julistamaan minun ikuista
evankeliumiani, että sikäli kuin
hänellä on perhe ja hän saa rahaa
lahjaksi, että hän lähettää sen
sille tai käyttää sen sen hyväksi,
kuten Herra häntä ohjaa, sillä
minä näen sen hyväksi.
104 Ja kaikki ne, joilla ei ole per
hettä ja jotka saavat arahaa, lähet
täkööt sen piispalle ylös Siioniin
tai piispalle Ohioon, jotta se
pyhitettäisiin ilmoitusten julki
tuomiseen ja niiden painamiseen
ja Siionin vahvistamiseen.
105 Ja jos joku antaa jollekulle
teistä takin tai puvun, ottakaa
vanha ja antakaa se aköyhille ja
jatkakaa matkaanne riemuiten.
106 Ja jos joku teidän kes
kuudessanne on Hengessä vä
kevä, hän aottakoon kaikessa

pko Armo.
pko Valitseminen.
pko Abrahamin liitto.
Ilm. 20:2–3;
OL 43:31; 45:55; 88:110.
		b Ef. 1:10;
OL 27:13.
		c OL 45:11–14;
Moos. 7:62–64.
pko Siion.
		c
		d
		e
100 a

OL 76:102; 88:96.
pko Maa.
pko Kirkkaus.
pko Armeliaisuus.
pko Rauha.
OL 51:8–9, 12–13.
pko Köyhät:
Aineellisesti köyhät.
106 a pko Ystävyys.

		d
101 a
		b
102 a
		b
104 a
105 a
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sävyisyydessä mukaansa sen,
joka on heikko, jotta tämä ra
kentuisi, jotta hänestäkin tulisi
väkevä.
107 Ja nyt, ottakaa mukaanne
niitä, jotka on asetettu avähäi
sempään pappeuteen, ja lähettä
kää heidät edellänne sopimaan
tilaisuuksista ja valmistamaan
tietä ja menemään sovittuihin
tilaisuuksiin, joihin ette itse voi
mennä.
108 Katso, tämä on tapa, jolla
minun apostolini muinaisina
aikoina vahvistivat minun kirk
koani minulle.
109 Ja nyt, jokainen hoitakoon
oman virkansa ja tehköön työtä
omassa kutsumuksessaan; äl
köönkä pää sanoko jaloille, ettei
se tarvitse jalkoja; sillä kuinka
ruumis voi seistä ilman jalkoja?
110 Edelleen, ruumis tarvitsee
jokaista ajäsentä, jotta kaikki
rakentuisivat yhdessä, jotta eli
mistö pysyisi täydellisenä.
111 Ja katso, aylipappien tulee
matkustaa sekä vanhinten sekä
vähäisempien bpappien; mutta
c
diakoneja ja dopettajia tulee ni
mittää evalvomaan seurakuntaa,
olemaan pysyviä palvelijoita
seurakunnalle.
112 Ja piispa Newel K. Whit
neyn tulee myös matkustaa
ympäriinsä ja kaikissa seura
kunnissa etsien köyhiä ahuo
lehtiakseen heidän puutteistaan
b

106 b
107 a
110 a
111 a
		b

pko Sävyisyys.
pko Aaronin pappeus.
1. Kor. 12:12–23.
pko Ylipappi.
pko Pappi, Aaronin
pappeus.
		c pko Diakoni.

tekemällä rikkaat ja ylpeät
b
nöyriksi.
113 Hänen tulee myös käyttää
a
edustajaa, joka ottaa vastuun ja
hoitaa hänen maalliset toimensa,
kuten hän ohjaa.
114 Kuitenkin piispa menköön
New Yorkin kaupunkiin, myös
Albanyn kaupunkiin ja myös
Bostonin kaupunkiin varoit
tamaan noiden kaupunkien
asukkaita evankeliumin äänellä,
kovalla äänellä, ahävityksestä ja
täydellisestä tuhosta, joka odot
taa heitä, jos he hylkäävät nämä
asiat.
115 Sillä jos he hylkäävät nämä
asiat, heidän tuomionsa hetki
on lähellä ja heidän talonsa jää
heille aautioksi.
116 Hän aluottakoon minuun,
niin hän ei joudu bhäpeään; eikä
c
hiuskarva hänen päästään putoa
maahan huomaamatta.
117 Ja totisesti minä sanon teille
lopuille palvelijoilleni: Lähtekää
maailmaan, sikäli kuin olo
suhteenne sallivat, eri tehtävis
sänne suuriin ja huomattaviin
kaupunkeihin ja kyliin ja nuh
delkaa maailmaa vanhurskaasti
kaikista sen vääristä ja jumalat
tomista teoista tuoden selvästi ja
ymmärrettävästi julki iljetyksen
hävityksen viimeisinä aikoina.
118 Sillä teidän kauttanne, sa
noo Herra Kaikkivaltias, minä
a
revin heidän valtakuntansa;

		d pko Opettaja, Aaronin
pappeus.
		e pko Vartija.
112 a pko Hyvinvoinnin
turvaaminen.
		b OL 56:16.
113 a OL 90:22.

114 a
115 a
116 a
		b

OL 1:13–14.
Luuk. 13:35.
pko Luottamus.
Ps. 22:6;
1. Piet. 2:6.
		c Matt. 10:29–31.
118 a Dan. 2:44–45.

Oppi ja liitot 84:119–85:6

minä en ainoastaan järkytä
maata, vaan tähtiset taivaat
vapisevat.
119 Sillä minä, Herra, olen
ojentanut käteni käyttääkseni
taivaan voimia; te ette voi nähdä
b
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sitä nyt – vielä vähän aikaa, niin
te saatte nähdä sen ja tiedätte,
että minä olen ja että minä atulen
b
hallitsemaan kansani kanssa.
120 Minä olen aAlfa ja Oomega,
alku ja loppu. Aamen.

LUKU 85
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa
Ohiossa 27. marraskuuta 1832. Tämä luku on ote profeetan kirjeestä
William W. Phelpsille, joka asui Independencessä Missourissa. Se
vastaa kysymyksiin niistä pyhistä, jotka olivat muuttaneet Siioniin
mutta jotka eivät olleet noudattaneet käskyä pyhittää omaisuutensa
eivätkä siten olleet saaneet perintöosaansa kirkon vahvistetun jär
jestyksen mukaan.
1–5 Perintöosat tulee saada Siio
nissa pyhittämisen kautta. 6–12
Mahtava ja voimakas antaa pyhille
heidän perintöosansa Siionissa.
Herran kirjurin, jonka hän on
nimittänyt, velvollisuutena on
pitää historiaa ja yleistä kirkon
a
kirjaa kaikesta, mitä Siionissa
tapahtuu, ja kaikista niistä, jotka
b
pyhittävät omaisuuden ja saavat
laillisesti perintöosan piispalta;
2 sekä heidän elämäntavastaan,
heidän uskostaan ja teoistaan
sekä luopioista, jotka luopuvat
saatuaan perintöosansa.
3 On vastoin Jumalan tahtoa ja
käskyä, että niiden nimet on lue
teltu Jumalan kansan joukossa,
118 b Joel 2:10;
OL 43:18; 45:33, 48;
88:87, 90.
pko Aikojen merkit;
Myöhemmät ajat.
119 a OL 1:12, 35–36;
29:9–11; 45:59.
pko Jeesuksen
Kristuksen toinen

jotka eivät saa perintöosaansa
pyhittämisen kautta hänen
lakinsa mukaan, jonka hän on
antanut, jotta hän voisi kantaa
kansaltaan bkymmenykset val
mistaakseen sitä ckoston ja pala
misen päivää varten.
4 Eikä liioin heidän sukuluet
teloaan tule pitää eikä säilyt
tää missään kirkon kirjoissa
eikä historiassa, mistä se voisi
löytyä.
5 Heidän nimiään ei saa löytyä,
ei isien nimiä eikä lasten nimiä,
kirjoitettuina Jumalan lain akir
jasta, sanoo Herra Sebaot.
6 Niin, näin sanoo ahiljainen
vieno ääni, joka kuiskaa läpi ja
b
lävistää kaiken, ja usein se saa
a

			 tuleminen.
		b pko Tuhatvuotinen
valtakunta.
120 a pko Alfa ja
Oomega.
85 1 a OL 21:1; 47:1; 69:3–6.
		b OL 42:30–35.
3 a pko Pyhittää,
pyhityksen laki.

		b pko Kymmenykset.
		c Mal. 3:10–11, 17;
OL 97:25–26.
5 a pko Elämän kirja.
6 a 1. Kun. 19:11–12;
Hel. 5:30–31;
3. Nefi 11:3–7.
		b Hepr. 4:12.
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minun luuni vapisemaan, kun se
antaa ilmoitusta sanoen:
7 Ja tapahtuu, että minä, Herra
Jumala, lähetän mahtavan ja voi
makkaan, jolla on vallan valtikka
kädessään ja joka on vaatetettu
verhoavalla valolla ja jonka suu
lausuu sanoja, iankaikkisia sa
noja, ja hänen sisimpänsä on
totuuden lähde, saattamaan
järjestykseen Jumalan huoneen
ja järjestämään arvalla niiden
pyhien perintöosat, joiden nimet
löytyvät, ja heidän isiensä ja hei
dän lastensa nimet, lueteltuina
Jumalan lain kirjasta;
8 kun taas mies, jonka Jumala
on kutsunut ja nimittänyt ja
joka ojentaa kätensä tukeakseen
Jumalan aarkkua, on kaatuva
kuoleman vasamasta niin kuin
puu, johon salaman häikäisevä
vasama iskee.
9 Eikä kukaan niistä, jotka eivät
löydy kirjoitettuina amuistokir

jasta, saa mitään perintöosaa
sinä päivänä, vaan heidät haka
taan kappaleiksi ja heille määrä
tään heidän osansa epäuskoisten
joukossa, jossa bvalitetaan ja
k iristellään hampaita.
10 Näin sanoessani en puhu
omiani; ja nyt, mitä Herra puhuu,
sen hän myös toteuttaa.
11 Eivätkä ne, jotka ovat yli
pappeutta ja joiden nimet eivät
löydy kirjoitettuina alain kirjasta
eli jotka havaitaan bluopuneiksi
tai kirkosta cerotetuiksi, eikä
myöskään vähäisempi pappeus
eivätkä jäsenet, saa tuona päi
vänä perintöosaa Korkeimman
pyhien keskuudessa;
12 sen tähden heille tehtäköön
kuten papin lapsille, kuten
löytyy kirjoitettuna Esran toi
sessa luvussa ja kuudennessa
kymmenennessäyhdennessä ja
-kahdennessa jakeessa.

LUKU 86
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa
Ohiossa 6. joulukuuta 1832. Tämä ilmoitus saatiin profeetan tarkis
taessa ja toimittaessa raamatunkäännöksen käsikirjoitusta.
1–7 Herra antaa vehnän ja rikkavil
jan vertauksen merkityksen. 8–11
Hän selittää pappeuden siunaukset
niille, jotka ovat laillisia perillisiä
lihan mukaan.
Totisesti näin sanoo Herra teille,
8 a 2. Sam. 6:6–7;
1. Aik. 13:9–10.
pko Liitonarkku.
9 a 3. Nefi 24:16;
Moos. 6:5–6.

		b
11 a
		b
		c

palvelijoilleni, vehnän ja rikka
viljan avertauksesta:
2 Katso, totisesti minä sanon,
että pelto oli maailma ja apostolit
olivat siemenen kylväjät;
3 ja kun he ovat nukkuneet pois,
kirkon suuri vainooja, luopio,

pko Muistokirja.
OL 19:5.
pko Elämän kirja.
pko Luopumus.
pko Kirkosta

			 erottaminen.
86 1 a Matt. 13:6–43;
OL 101:64–67.
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huora, nimittäin Babylon, joka
juottaa
maljastaan
kaikkia
kansakuntia, joiden sydämessä
vihollinen, nimittäin Saatana,
istuu hallitsemassa – katso, hän
kylvää rikkaviljan; ja nyt, rikka
vilja tukahduttaa vehnän ja ajaa
b
kirkon autiomaahan.
4 Mutta katso, aviimeisinä ai
koina, juuri nyt kun Herra alkaa
tuoda julki sanaa ja lehti nousee
ja on vielä hento,
5 katso, totisesti minä sanon
teille, että aenkelit huutavat
Herran puoleen päivin ja öin ja
ovat valmiina ja odottavat, että
heidät lähetettäisiin maailmaan
b
leikkaamaan pellot;
6 mutta Herra sanoo heille:
Älkää vetäkö rikkaviljaa lehden
ollessa vielä hento (sillä totisesti
teidän uskonne on heikko), että
ette hävittäisi vehnääkin.
7 Antakaa sen tähden vehnän ja
rikkaviljan kasvaa yhdessä, kun
nes sato on täysin tuleentunut;
a

kootkaa sitten ensiksi vehnä
rikkaviljan seasta, ja vehnän
kokoamisen jälkeen, katso ja

näe, rikkavilja sidotaan kim
puiksi ja pelto jää poltettavaksi.
8 Ja nyt, näin sanoo Herra
teille, joilla apappeus on jatkunut
isienne sukuperän kautta –
9 sillä te olette laillisia ape
rillisiä lihan mukaan ja olette
olleet maailmalta bkätkettyinä
Kristuksen kanssa Jumalassa –
10 sen tähden teidän henkenne
ja pappeus ovat säilyneet, ja sen
täytyy säilyä teidän ja teidän
sukunne kautta kaiken apalaut
tamiseen asti, mistä on puhuttu
kaikkien pyhien profeettojen
suulla maailman alusta asti.
11 Sen tähden siunattuja olette
te, jos te pysytte minun hyvyy
dessäni, avalona pakanoille ja
tämän pappeuden kautta pe

lastajina kansalleni bIsraelille.
Herra on sen sanonut. Aamen.

LUKU 87
Ilmoitus ja profetia sodasta, annettu profeetta Joseph Smithin kautta
Kirtlandissa Ohiossa tai sen lähellä 25. joulukuuta 1832. Tänä aikana
Yhdysvalloissa kiisteltiin yleisesti orjuudesta ja Etelä-Carolinan pää
töksestä mitätöidä liittovaltion tariffit. Joseph Smithin historiassa
sanotaan, että ”kansojen keskuudessa ilmenevät selkkaukset” alkoi
vat käydä profeetalle ”näkyvämmiksi kuin ne olivat aiemmin olleet
aina siitä lähtien kun kirkko aloitti vaelluksensa esiin autiomaasta”.
1–4 Pohjoisvaltioiden ja eteläval
tioiden välinen sota ennustetaan.
3 a Ilm. 17:1–9.
pko Babylon.
		b Ilm. 12:6, 14.
4 a pko Myöhemmät ajat.
5 a OL 38:12.
		b pko Sadonkorjuu.

5–8 Suuret onnettomuudet kohtaa
vat kaikkia maan asukkaita.

8 a OL 113:8.
pko Melkisedekin
pappeus.
9 a Abr. 2:9–11.
pko Abrahamin liitto.
		b Jes. 49:2–3.

10 a Ap. t. 3:19–21.
pko Evankeliumin
palautus.
11 a Jes. 49:6.
		b OL 109:59–67.
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Totisesti näin sanoo Herra so
dista, joita pian on tuleva alkaen
a
Etelä-
Carolinan kapinasta ja
jotka lopulta päättyvät monien
sielujen kuolemaan ja kurjuuteen;
2 ja tulee aika, jolloin asota vuo
datetaan kaikkien kansakuntien
päälle alkaen tästä paikasta.
3 Sillä katso, etelävaltiot erot
tautuvat pohjoisvaltioita vastaan,
ja etelävaltiot kutsuvat apuun
muita kansakuntia, nimittäin
Ison-Britannian kansakuntaa,
kuten sitä kutsutaan, ja ne kut
suvat apuun myös muita kansa
kuntia puolustautuakseen muita
kansakuntia vastaan; ja sitten
a
sota vuodatetaan kaikkien kan
sakuntien päälle.
4 Ja monen päivän jälkeen
tapahtuu, että aorjat nousevat
isäntiään vastaan ja heidät jär
jestetään ja harjoitetaan sotaan.
5 Ja tapahtuu myös, että jään
nökset, jotka ovat jäljellä maassa,

järjestäytyvät ja tulevat tavat
toman vihaisiksi ja ahdistavat
pakanoita ankaralla ahdingolla.
6 Ja siten, miekalla ja veren
vuodatuksella, maan asukkaat
saatetaan amurehtimaan; ja
b
nälänhädällä ja vitsauksilla ja
maanjäristyksellä ja taivaan uk
kosella sekä ankaralla, häikäise
vällä salamalla maan asukkaat
saatetaan tuntemaan kaikkival
tiaan Jumalan viha ja suuttumus
ja ckurittava käsi, kunnes sää
detty hävitys on tehnyt täyden
d
lopun kaikista kansakunnista,
7 jotta pyhien ja pyhien averen
huuto lakkaa nousemasta Herran
b
Sebaotin korviin maan päältä
ja vaatimasta kostoa heidän
vihollisilleen.
8 aSeisokaa siis pyhissä pai
koissa, älkääkä horjuko, Herran
päivän tulemiseen asti; sillä
katso, se tulee bpian, sanoo
Herra. Aamen.

LUKU 88
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlan
dissa Ohiossa 27. ja 28. joulukuuta 1832 sekä 3. tammikuuta 1833.
Profeetta sanoi, että se on ”’oliivipuun lehti’ – – taitettu paratiisin
puusta, Herran rauhansanoma meille”. Ilmoitus annettiin sen jäl
keen kun ylipapit olivat konferenssissa rukoilleet ”erikseen ja ääneen
Herraa ilmoittamaan meille tahtonsa Siionin rakentamisesta”.
1–5 Uskolliset pyhät saavat sen
Lohduttajan, joka on iankaikkisen
elämän lupaus. 6–13 Kristuksen
87 1 a OL 130:12–13.

2 a Joel 4:9–16;
Matt. 24:6–7;
OL 45:26, 63; 63:33.
3 a OL 45:68–69.
4 a OL 134:12.

6a
		b
		c
		d

valo valvoo ja hallitsee kaikkea.
14–16 Ylösnousemus tulee lunas
tuksen kautta. 17–31 Kuuliaisuus

OL 29:14–21; 45:49.
JS–M 1:29.
pko Kuritus.
pko Maailma:
Maailman loppu.
7 a Et. 8:22–24.

		b Jaak. 5:4;
OL 88:2; 95:7.
8 a Matt. 24:15;
OL 45:32; 101:21–22.
		b Ilm. 3:11.
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selestistä, terrestristä tai telestistä
lakia kohtaan valmistaa ihmisiä
noihin eri valtakuntiin ja kirk
kauksiin. 32–35 Ne, jotka haluavat
pysyä synnissä, jäävät yhä saas
taisiksi. 36–41 Kaikkia valtakun
tia hallitaan lailla. 42–45 Jumala
on antanut lain kaikelle. 46–50
Ihminen käsittää Jumalan. 51–61
Vertaus miehestä, joka lähetti
palvelijansa pellolle ja kävi heidän
luonaan vuorotellen. 62–73 Lähes
tykää Herraa, niin saatte nähdä
hänen kasvonsa. 74–80 Pyhittäy
tykää ja opettakaa toisillenne valta
kunnan oppeja. 81–85 Jokaisen
ihmisen, jota on varoitettu, tulee
varoittaa lähimmäistään. 86–94
Merkit, luonnonmullistukset ja
enkelit valmistavat tietä Herran
tulemiselle. 95–102 Enkelien pa
suunat kutsuvat kuolleita niiden
järjestyksessä. 103–116 Enkelien
pasuunat julistavat evankeliumin
palautusta, Babylonin sortumista
ja suuren Jumalan taistelua. 117–
126 Etsikää oppia, perustakaa Ju
malan huone (temppeli) ja pukekaa
päällenne rakkauden side. 127–141
Profeettojen koulun järjestys esite
tään, mukaan luettuna jalkojen
pesutoimitus.
Totisesti näin sanoo Herra teille,
jotka olette kokoontuneet yhteen
saadaksenne hänen tahtonsa
teitä kohtaan:
2 Katso, tämä on teidän
88 2 a Luuk. 15:10.

		b Ap. t. 10:1–4.
pko Rukous.
		c Jaak. 5:4; OL 95:7.
		d pko Elämän kirja.
3 a Joh. 14:16.
		b OL 76:53.
pko Lupauksen
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Herranne mieleen, ja enkelit
a
riemuitsevat teistä; teidän ru
koustenne balmut ovat tulleet
ylös Herran cSebaotin korviin,
ja ne on kirjoitettu pyhitettyjen,
nimittäin selestisen maailman
asukkaiden, nimien dkirjaan.
3 Ja nyt, minä lähetän teille
toisen aLohduttajan, tosiaankin
teille ystävilleni, jotta se jäisi tei
dän sydämeenne, nimittäin blu
pauksen Pyhä Henki, joka toinen
Lohduttaja on sama, jonka minä
lupasin opetuslapsilleni, kuten
on kirjoitettuna Johanneksen
todistuksessa.
4 Tämä Lohduttaja on lupaus,
jonka minä annan teille aian
kaikkisesta elämästä, nimittäin
selestisen valtakunnan bkirk
kaudesta;
5 joka kirkkaus on aEsikoisen
kirkon kirkkaus, nimittäin Juma
lan, pyhimmän kaikista, Jeesuk
sen Kristuksen, hänen Poikansa,
kautta –
6 ahänen, joka nousi ylös kor
keuteen, kuten hän myös blas
keutui kaiken alapuolelle, niin
että hän ckäsitti kaiken, jotta hän
voi olla kaikessa ja kaiken kautta,
totuuden dvalo;
7 joka totuus loistaa. Tämä on
Kristuksen avalo. Kuten hän
on myös auringossa ja aurin
gon valo ja sen voima, jolla se
b
tehtiin.
8 Kuten hän on myös kuussa ja

			 Pyhä Henki.
4 a OL 14:7.
		b pko Selestinen
kirkkaus.
5 a pko Esikoinen.
6 a pko Jeesus Kristus.
		b OL 122:8.
pko Sovitus.

		c pko Kaikkitietävyys.
		d OL 93:2, 8–39.
pko Totuus;
Valo, Kristuksen.
7 a Moroni 7:15–19;
OL 84:45.
		b 1. Moos. 1:16.
pko Luominen.
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on kuun valo ja sen voima, jolla
se tehtiin;
9 kuten myös tähtien valo, ja
niiden voima, jolla ne tehtiin;
10 kuten myös maan ja sen
voima, tosiaankin sen maan,
jonka päällä te aseisotte.
11 Ja valo, joka loistaa ja joka an
taa teille valoa, on hänen kaut
taan, joka valaisee teidän sil
männe, ja se on sama valo, joka
elävöittää teidän aymmärryk
senne;
12 joka avalo lähtee Jumalan
luota ja btäyttää avaruuden
äärettömyyden –
13 valo, joka on akaikessa ja
joka antaa belämän kaikelle ja
joka on claki, jolla kaikkea halli
taan, tosiaankin Jumalan voima,
hänen, joka istuu valtaistuimel
laan ja joka on iankaikkisuuden
huomassa ja joka on keskellä
kaikkea.
14 Nyt, totisesti minä sanon
teille, että alunastuksen kautta,
joka on suoritettu teitä varten,
on saatu aikaan ylösnousemus
kuolleista.
15 Ja ahenki ja bruumis ovat ih
misen csielu.
16 Ja aylösnousemus kuolleista
on sielun lunastus.
17 Ja sielun lunastus tulee hä
10 a
11 a
12 a
		b
13 a
		b

Moos. 2:1.
pko Ymmärrys.
pko Valo, Kristuksen.
Jer. 23:24.
Kol. 1:16–17.
5. Moos. 30:20;
OL 10:70.
		c Job 38;
OL 88:36–38.
pko Laki.
14 a pko Lunastus
suunnitelma;
Sovitus.

nen kauttansa, joka tekee elä
väksi kaiken ja jonka huomassa
on säädetty, että amaan bköyhät
ja csävyisät perivät sen.
18 Sen tähden se täytyy pyhit
tää kaikelta vääryydeltä, jotta
se voidaan valmistaa aselestistä
kirkkautta varten;
19 sillä kun se on täyttänyt luo
misensa tarkoituksen, se kruu
nataan akirkkaudella, nimittäin
Isän Jumalan läsnäololla;
20 jotta ruumiit, jotka kuuluvat
selestiseen valtakuntaan, voivat
pitää sitä ahallussaan aina ja
ikuisesti; sillä tätä btarkoitusta
varten se tehtiin ja luotiin, ja
tätä tarkoitusta varten ne on
c
pyhitetty.
21 Ja niiden, joita ei pyhitetä
lain kautta, jonka minä olen an
tanut teille, nimittäin Kristuksen
lain kautta, täytyy periä toinen
valtakunta, nimittäin terrestri
nen valtakunta tai telestinen
valtakunta.
22 Sillä se, joka ei voi pysyä se
lestisen valtakunnan alaissa, ei
voi kestää selestistä kirkkautta.
23 Ja se, joka ei voi pysyä ter
restrisen valtakunnan laissa, ei
voi kestää aterrestristä kirkkautta.
24 Ja se, joka ei voi pysyä teles
tisen valtakunnan laissa, ei voi

15 a pko Henki;
Ihminen: Ihminen,
taivaallisen Isän
henkilapsi.
		b pko Ruumis.
		c 1. Moos. 2:7.
pko Sielu.
16 a Alma 11:42.
pko Ylösnousemus.
17 a pko Maa: Maan
lopullinen tila.
		b pko Köyhät.
		c pko Sävyisyys.

18 a pko Selestinen
kirkkaus.
19 a OL 130:7–9.
20 a OL 38:20.
		b Moos. 1:39.
pko Ihminen:
Ihmisestä voi tulla
taivaallisen Isän
kaltainen.
		c pko Pyhitys.
22 a OL 105:5.
23 a pko Terrestrinen
kirkkaus.
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kestää telestistä kirkkautta; sen
tähden hän ei ole sovelias kirk
kauden valtakuntaan. Sen täh
den hänen täytyy jäädä valta
kuntaan, joka ei ole kirkkauden
valtakunta.
25 Ja vielä, totisesti minä sanon
teille, että amaa pysyy selestisen
valtakunnan laissa, sillä se täyt
tää luomisensa tarkoituksen eikä
riko lakia –
26 sen tähden se apyhitetään;
niin, vaikka se bkuolee, se teh
dään jälleen eläväksi, ja se kestää
voiman, jolla se tehdään eläväksi,
ja cvanhurskaat dperivät sen.
27 Sillä vaikka he kuolevat, he
myös anousevat jälleen ylös bhen
gellisessä ruumiissa.
28 Ne, joilla on selestinen henki,
saavat saman ruumiin, joka oli
luonnollinen ruumis; tosiaankin
te saatte ruumiinne, ja teidän
a
kirkkautenne on se kirkkaus,
jolla teidän ruumiinne tehdään
b
eläväksi.
29 Te, jotka tehdään eläviksi
osalla aselestistä kirkkautta, saatte
silloin sitä, vieläpä täyteyden.
30 Ja ne, jotka tehdään eläviksi
osalla aterrestristä kirkkautta,
saavat silloin sitä, vieläpä täy
teyden.
31 Ja myös ne, jotka tehdään
eläviksi osalla atelestistä kirk
a

24 a pko Telestinen
kirkkaus.
25 a pko Maa.
26 a pko Maa: Maan
lopullinen tila.
		b pko Maailma:
Maailman loppu.
		c 2. Piet. 3:11–14.
pko Vanhurskaus.
		d Matt. 5:5;
OL 45:58; 59:2; 63:49.
27 a pko Ylösnousemus.
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kautta, saavat silloin sitä, vieläpä
täyteyden.
32 Ja ne, jotka jäävät jäljelle,
tehdään myös aeläviksi; kuiten
kin he palaavat takaisin omaan
paikkaansa iloitsemaan siitä,
mitä ovat bhalukkaita ottamaan
vastaan, koska he eivät olleet
halukkaita nauttimaan siitä, mitä
he olisivat voineet saada.
33 Sillä mitä hyödyttää ihmistä,
jos hänelle suodaan lahja eikä
hän ota lahjaa vastaan? Katso,
hän ei riemuitse siitä, mikä hä
nelle annetaan, eikä riemuitse
siitä, joka on lahjan antaja.
34 Ja vielä, totisesti minä sanon
teille, että sen, mitä laki hallitsee,
sen laki suojelee ja tekee täydelli
seksi ja apyhittää.
35 Niitä, jotka arikkovat lakia
eivätkä pysy laissa vaan pyrki
vät tulemaan laiksi itselleen ja
haluavat pysyä synnissä ja py
syvät kokonaan synnissä, ei laki
voi pyhittää eikä barmo, coikeu
denmukaisuus eikä oikeus. Sen
tähden heidän täytyy yhä jäädä
d
saastaisiksi.
36 Kaikille valtakunnille on
annettu laki;
37 ja avaltakuntia on monia;
sillä ei ole avaruutta, jossa ei ole
valtakuntaa; eikä ole valtakun
taa, jossa ei ole avaruutta, olipa

1. Kor. 15:44.
pko Viimeinen tuomio.
OL 43:32; 63:51; 101:31.
pko Ihminen:
Ihmisestä voi tulla
taivaallisen Isän
kaltainen;
Selestinen kirkkaus.
30 a pko Terrestrinen
kirkkaus.
31 a pko Telestinen
kirkkaus.

		b
28 a
		b
29 a

32 a
		b
34 a
35 a
		b
		c

Alma 11:41–45.
pko Tahdonvapaus.
pko Pyhitys.
pko Kapinointi.
pko Armeliaisuus.
pko Oikeuden
mukaisuus.
		d Ilm. 22:11;
1. Nefi 15:33–35;
2. Nefi 9:16;
Alma 7:21.
37 a OL 78:15.
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se suurempi tai vähäisempi val
takunta.
38 Ja jokaiselle valtakunnalle on
annettu alaki; ja jokaisella lailla
on myös tietyt rajat ja ehdot.
39 Mitkään olennot, jotka eivät
pysy noissa aehdoissa, eivät ole
b
syyttömiä.
40 Sillä aäly liittyy älyyn; bvii
saus ottaa vastaan viisautta;
c
totuus omaksuu totuutta; dhyve
rakastaa hyvettä; evalo liittyy
valoon; armolla on fmyötätuntoa
armolle, ja se vaatii itselleen sa
maa; oikeudenmukaisuus jatkaa
tietään ja vaatii itselleen samaa;
tuomio käy hänen kasvojensa
edellä, joka istuu valtaistuimella
ja hallitsee ja toteuttaa kaiken.
41 Hän akäsittää kaiken, ja
kaikki on hänen edessään, ja
kaikki on hänen ympärillään,
ja hän on kaiken yläpuolella ja
kaikessa ja on kaiken kautta ja
on kaiken ympärillä; ja kaikki
on hänen kauttaan ja hänestä, eli
Jumalasta, aina ja ikuisesti.
42 Ja vielä, totisesti minä sa
non teille, että hän on antanut
kaikelle lain, jonka mukaan
kaikki liikkuu aaikoinaan ja
hetkinään;
43 ja niiden radat on määrätty,
nimittäin niiden taivaiden ja
sen maan radat, jotka käsittävät
maan ja kaikki kiertotähdet.
38 a OL 88:13.
39 a OL 130:20–21.
		b pko Syyttömäksi
julistaminen.
40 a pko Äly.
		b pko Viisaus.
		c pko Totuus.
		d pko Hyveellisyys.
		e pko Valo, Kristuksen.
		f pko Myötätunto.

44 Ja ne antavat avaloa toisilleen
aikoinaan ja hetkinään, minuut
tiensa, tuntiensa, päiviensä,
viikkojensa, kuukausiensa, vuo
siensa mukaan – kaikki nämä
ovat byksi vuosi Jumalalle mutta
eivät ihmiselle.
45 Maa vierii siivillään, ja aau
rinko antaa valoaan päivällä, ja
kuu antaa valoaan yöllä, ja myös
tähdet antavat valoaan, kun ne
vierivät siivillään kirkkaudes
saan keskellä Jumalan bvoimaa.
46 Mihin minä vertaan näitä
valtakuntia, jotta te voitte
ymmärtää?
47 Katso, kaikki nämä ovat
valtakuntia, ja jokainen, joka
on nähnyt jonkin tai vähäisim
män näistä, on anähnyt Jumalan
liikkuvan ylhäisyydessään ja
voimassaan.
48 Minä sanon teille, että hän
on nähnyt hänet; kuitenkaan
häntä, joka tuli aomiensa luokse,
ei käsitetty.
49 aValo loistaa pimeydessä,
eikä pimeys sitä käsitä; kuiten
kin tulee päivä, jolloin te bkäsi
tätte Jumalan, koska teidät teh
dään eläviksi hänessä ja hänen
kauttaan.
50 Silloin te tiedätte, että te
olette nähneet minut, että minä
olen ja että minä olen todelli
nen valo, joka on teissä, ja että

41 a 1. Joh. 3:20; 1. Nefi 9:6;
2. Nefi 9:20;
OL 38:1–3.
pko Kaikkitietävyys.
42 a Dan. 2:20–22;
Abr. 3:4–19.
44 a pko Valo, Kristuksen.
		b Ps. 90:4; 2. Piet. 3:8.
45 a 1. Moos. 1:16;
Abr. 4:16.

		b OL 88:7–13.
47 a Alma 30:44;
Moos. 1:27–28; 6:63;
Abr. 3:21.
48 a Joh. 1:11; 3. Nefi 9:16;
OL 39:1–4.
49 a OL 6:21; 50:23–24;
84:45–47.
		b Joh. 17:3;
OL 93:1, 28.
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te olette minussa; muuten te ette
voisi menestyä.
51 Katso, minä vertaan näitä
valtakuntia mieheen, jolla on
pelto, ja hän lähetti palvelijansa
pellolle kääntämään peltoa.
52 Ja hän sanoi ensimmäiselle:
Mene tekemään työtä pellolla,
niin ensimmäisenä tuntina minä
tulen luoksesi ja sinä saat nähdä
minun kasvojeni ilon.
53 Ja hän sanoi toiselle: Mene
sinäkin pellolle, niin toisena tun
tina minä tulen luoksesi iloisin
kasvoin.
54 Ja myös kolmannelle sanoen:
Minä tulen sinun luoksesi;
55 ja neljännelle ja niin edelleen
kahdenteentoista asti.
56 Ja pellon herra meni ensim
mäisen luo ensimmäisenä tun
tina ja jäi hänen luokseen koko
siksi tunniksi, ja hänen herransa
kasvojen valo teki hänet iloiseksi.
57 Ja sitten hän lähti ensim
mäisen luota voidakseen mennä
myös toisen luokse ja kolmannen
ja neljännen ja niin edelleen kah
denteentoista asti.
58 Ja siten he kaikki saivat
herransa kasvojen valon, jokai
nen tuntinaan ja aikanaan ja
hetkenään –
59 alkaen ensimmäisestä ja
niin edelleen aviimeiseen asti,
ja viimeisestä ensimmäiseen ja
ensimmäisestä viimeiseen;
60 jokainen omalla vuorollaan,
59 a
61 a
62 a
		b
		c

Matt. 20:1–16.
OL 76:24.
OL 84:63; 93:45.
pko Pohtiminen.
Jes. 55:6; Jaak. 1:5;
OL 46:7.
63 a Sak. 1:3;
Jaak. 4:8;
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kunnes hänen tuntinsa oli men
nyt, tosiaankin sen mukaan kuin
hänen herransa oli käskenyt
häntä, jotta hänen herransa saisi
kunniaa hänessä ja hän her
rassaan, että he kaikki saisivat
kunniaa.
61 Ja nyt, tähän vertaukseen
minä vertaan kaikkia näitä val
takuntia ja niiden aasukkaita –
kutakin valtakuntaa sen tuntina
ja sen aikana ja sen hetkenä, to
siaankin sen säädöksen mukaan,
jonka Jumala on tehnyt.
62 Ja vielä, totisesti minä sanon
teille, aystäväni, että minä jätän
nämä sanat teidän bpohdiskelta
viksenne sydämessänne tämän
käskyn myötä, jonka minä an
nan teille, että chuudatte minua
avuksi, kun minä olen lähellä –
63 alähestykää minua, niin
minä lähestyn teitä; betsikää mi
nua uutterasti, niin te clöydätte
minut; pyytäkää, niin te saatte;
kolkuttakaa, niin teille avataan.
64 Mitä sellaista apyydättekin
Isältä minun nimessäni, mikä on
teille btarpeen, se annetaan teille;
65 ja jos te pyydätte mitään,
mikä ei ole teille atarpeen, se
kääntyy teidän btuomioksenne.
66 Katso, se, mitä te kuulette,
on kuin huutavan aääni autio
maassa – autiomaassa, koska ette
voi nähdä häntä – minun ääneni,
koska minun ääneni on bHenki;
minun Henkeni on totuus;

Ilm. 3:20.
		b 1. Aik. 28:9;
Et. 12:41;
OL 101:38.
		c OL 4:7; 49:26.
64 a pko Rukous.
		b OL 18:18; 46:28–30.
65 a Jaak. 4:3.

		b OL 63:7–11.
66 a Jes. 40:3;
1. Nefi 17:13;
Alma 5:37–38;
OL 128:20.
		b pko Pyhä Henki;
Valo, Kristuksen.
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totuus pysyy eikä sillä ole lop
pua; ja jos sitä on teissä, sitä on
runsaasti.
67 Ja jos teidän asilmämäärä
nänne on vain minun bkunniani,
koko teidän ruumiinne täytetään
valolla, eikä teissä ole pimeyttä;
ja se ruumis, joka on täynnä va
loa, ckäsittää kaiken.
68 aPyhittäytykää siis, jotta
b
mielenne määränä on yksin
Jumala, niin päivät tulevat, jol
loin te saatte cnähdä hänet; sillä
hän paljastaa kasvonsa teille, ja
se tapahtuu hänen omana aika
naan ja hänen omalla tavallaan
ja hänen oman tahtonsa mukaan.
69 Muistakaa suuri ja viimei
nen lupaus, jonka minä olen an
tanut teille; heittäkää pois aturhat
ajatuksenne ja yletön bnaurunne
kauas teistä.
70 Jääkää, jääkää tähän paik
kaan ja kutsukaa juhlakokous,
nimittäin niiden, jotka ovat
tämän viimeisen valtakunnan
ensimmäisiä työntekijöitä.
71 Ja ne, joita he ovat avaroit
taneet matkoillaan, huutakoot
avuksi Herraa ja pohtikoot sy
dämessään varoitusta, jonka ovat
saaneet, vähän aikaa.
72 Katso ja näe, minä pidän
huolen teidän laumoistanne ja
c

66 c pko Totuus.
67 a Matt. 6:22;
Luuk. 11:34–36;
OL 82:19.
		b Joh. 7:18.
		c Sananl. 28:5; OL 93:28.
pko Erottamisen lahja.
68 a pko Pyhitys.
		b pko Mieli.
		c OL 67:10–13; 93:1;
97:15–17.
69 a Matt. 12:36;

		b
71 a
74 a
		b
		c
		d
75 a

nostan vanhimpia ja lähetän
heidät niiden luokse.
73 Katso, minä joudutan työtäni
aikanaan.
74 Ja minä annan teille, jotka
olette ensimmäisiä atyöntekijöitä
tässä viimeisessä valtakunnassa,
käskyn, että kokoonnutte yhteen
ja järjestäydytte ja valmistau
dutte ja bpyhittäydytte; niin,
puhdistakaa sydämenne ja cpes
kää kätenne ja jalkanne minun
edessäni, niin että minä voin
tehdä teidät dpuhtaiksi;
75 jotta minä voin todistaa tei
dän aIsällenne ja teidän Jumalal
lenne ja minun Jumalalleni, että
te olette puhtaat tämän jumalat
toman sukupolven verestä; jotta
minä voin täyttää tämän lupauk
sen, tämän suuren ja viimeisen
lupauksen, jonka minä olen
antanut teille, kun minä tahdon.
76 Minä annan teille myös käs
kyn, että teidän tulee arukoilla
ja bpaastota jatkuvasti tästä het
kestä lähtien.
77 Ja minä annan teille käskyn,
että teidän tulee aopettaa toisil
lenne valtakunnan boppia.
78 Opettakaa tunnollisesti, niin
minun aarmoni on teidän kans
sanne, niin että voitte saada täy
dellisempää bopetusta teoriassa,

Moosia 4:29–30;
Alma 12:14.
OL 59:15; 88:121.
pko Varoittaminen.
Matt. 20:1, 16.
3. Moos. 20:7–8;
3. Nefi 19:28–29;
OL 50:28–29; 133:62.
pko Puhdas ja
epäpuhdas.
Et. 12:37.
pko Ihminen: Ihminen,

76 a
		b
77 a
		b
78 a
		b

taivaallisen Isän
henkilapsi;
Isä, taivaallinen;
Jumala, jumaluus: Isä
Jumala.
pko Rukous.
pko Paasto,
paastoaminen.
pko Opettaminen.
pko Kristuksen oppi.
pko Armo.
OL 88:118; 90:15; 93:53.
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periaatteessa, opissa, evankeliu
min laissa, kaikessa, mikä liittyy
Jumalan valtakuntaan ja mitä
teidän on tarpeen ymmärtää;
79 siitä, mikä on niin ataivaassa
kuin maan päällä ja maan alla;
siitä, mikä on ollut; siitä, mikä on;
siitä, minkä täytyy pian tapah
tua; siitä, mikä on kotimaassa;
siitä, mikä on ulkomailla; kan
sakuntien bsodista ja sekasor
rosta; ja tuomioista, jotka ovat
maan päällä; sekä tietoa maista
ja valtakunnista –
80 jotta olisitte valmiita kai
kessa, kun minä lähetän teidät
jälleen pitämään kunniassa kut
sumusta, johon minä olen teidät
kutsunut, ja tehtävää, johon minä
olen antanut teille valtuuden.
81 Katso, minä lähetin teidät
maailmaan atodistamaan ja
varoittamaan kansaa, ja jokai

sen, jota on varoitettu, kuuluu
b
varoittaa lähimmäistään.
82 Ja nyt, he eivät voi puolus
tautua, ja heidän syntinsä ovat
heidän itsensä päällä.
83 Se, joka aetsii minua bvar
hain, löytää minut, eikä häntä
hylätä.
84 Ja nyt, jääkää ja tehkää uut
terasti työtä, jotta tulisitte täydel
lisiksi palvelutyössänne lähteäk
senne apakanoiden keskuuteen
79 a
		b
81 a
		b
83 a
		b
84 a
		b

pko Taivas.
pko Sota.
pko Todistaminen.
OL 63:58.
pko Varoittaminen.
5. Moos. 4:29–31;
Jer. 29:12–14;
OL 54:10.
Alma 37:35.
JS–H 1:41.
Jes. 8:16–17.
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viimeisen kerran, kaikki, jotka
Herran suu mainitsee, bsitoak
senne lain ja sinetöidäksenne
todistuksen ja valmistaaksenne
pyhiä tuomion hetkeen, joka on
tuleva;
85 jotta heidän sielunsa välttyi
sivät Jumalan vihalta, iljetyksen
a
hävitykseltä, joka odottaa juma
lattomia sekä tässä maailmassa
että tulevassa maailmassa. Toti
sesti minä sanon teille: Ne, jotka
eivät ole ensimmäisiä vanhimpia,
jatkakoot viinitarhassa, kunnes
Herran suu bkutsuu heitä, sillä
heidän aikansa ei ole vielä tullut;
heidän vaatteensa eivät ole cpuh
taita tämän sukupolven verestä.
86 Pysykää avapaudessa, jolla
teidät on tehty bvapaiksi; älkää
c
kietoutuko dsyntiin, vaan olkoot
kätenne epuhtaat kunnes Herra
tulee.
87 Sillä ei montakaan päivää
tästä, niin amaa bjärkkyy ja hoi
pertelee sinne tänne kuin juopu
nut; ja caurinko kätkee kasvonsa
ja kieltäytyy antamasta valoa; ja
kuu kylpee dveressä; ja etähdet
tulevat tavattoman vihaisiksi ja
heittäytyvät alas kuin viikuna,
joka putoaa viikunapuusta.
88 Ja teidän todistuksenne jäl
keen viha ja suuttumus kohtaa
vat ihmisiä.

85 a Matt. 24:15.
		b OL 11:15.
		c 1. Nefi 12:10–11;
MK Jaak. 1:19; 2:2;
OL 112:33.
pko Puhtaus.
86 a Moosia 5:8.
pko Vapaus.
		b Joh. 8:36.
pko Tahdonvapaus;
Vapaus.

		c Gal. 5:1.
		d pko Synti.
		e Job 17:9;
Ps. 24:4;
Alma 5:19.
87 a Jes. 13:4–13.
		b OL 43:18.
		c Joel 2:10;
OL 45:42; 133:49.
		d Ilm. 6:12.
		e Joel 4:15.
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89 Sillä teidän todistuksenne
jälkeen tulee amaanjäristysten
todistus, joka saa aikaan jyrinää
maan uumenissa, ja ihmiset
kaatuvat maahan eivätkä pysty
seisomaan.
90 Ja myös tulee ukkosten aää
nen ja salamoiden äänen ja myrs
kyjen äänen ja yli äyräidensä
nousevien meren aaltojen äänen
todistus.
91 Ja kaikki on alevottomuuden
vallassa; ja totisesti, ihmisten sy
dämet pettävät heidät; sillä pelko
valtaa kaikki ihmiset.
92 Ja aenkelit lentävät taivaan
laen halki huutaen kovalla ää
nellä, soittaen Jumalan pasuu
naa, sanoen: Valmistautukaa,
valmistautukaa, oi te maan asuk
kaat; sillä meidän Jumalamme
tuomio on tullut. Katsokaa ja
nähkää, bYlkä tulee; menkää
häntä vastaan.
93 Ja taivaalle ilmestyy heti
a
suuri merkki, ja kaikki ihmiset
näkevät sen yhtä aikaa.
94 Ja toinen enkeli soittaa pa
suunaansa ja sanoo: Se asuuri
b
kirkko, iljetysten cäiti, joka
juotti kaikki kansakunnat dhau
reutensa vihan viinillä ja joka
vainoaa Jumalan pyhiä ja joka
vuodatti heidän vertansa – se,
joka istuu suurten vesien päällä
ja meren saarilla – katso, hän on
89 a
90 a
91 a
92 a

OL 45:33.
Ilm. 8:5; OL 43:17–25.
OL 45:26.
Ilm. 8:13;
OL 133:17.
		b Matt. 25:1–13;
OL 33:17; 133:10, 19.
93 a Matt. 24:30;
Luuk. 21:25–27.
pko Aikojen merkit.

maan erikkavilja; hänet sidotaan
kimpuiksi; hänen siteensä vah
vistetaan, kukaan ei voi irrottaa
niitä; sen tähden hän on valmis
f
poltettavaksi. Ja enkeli soittaa
pasuunaansa pitkään ja kuu
luvasti, ja kaikki kansakunnat
kuulevat sen.
95 Ja taivaassa vallitsee aäänet
tömyys puolen tunnin ajan; ja
heti sen jälkeen taivaan verho
avataan niin kuin bkäärö aukais
taan, kun se on kääritty kokoon,
ja Herran ckasvot paljastetaan;
96 ja pyhät, jotka ovat maan
päällä ja jotka ovat elossa, teh
dään eläviksi ja atemmataan
häntä vastaan.
97 Ja ne, jotka ovat nukkuneet
haudoissaan, atulevat esiin, sillä
heidän hautansa avataan; ja hei
dätkin temmataan häntä vastaan
taivaan pylvään keskelle –
98 he ovat Kristuksen, aensi
hedelmä, ne, jotka laskeutuvat
ensiksi hänen kanssansa, ja ne,
jotka ovat maan päällä ja hau
doissaan ja jotka ensiksi tem
mataan häntä vastaan; ja kaikki
tämä Jumalan enkelin pasuunan
soittamisen äänestä.
99 Ja tämän jälkeen toinen
enkeli soittaa, mikä on toinen
pasuuna; ja silloin tulee niiden
lunastus, jotka ovat Kristuksen
hänen tulemisessaan; jotka ovat

94 a 1. Nefi 13:4–9.
		b pko Perkele: Perkeleen
kirkko.
		c Ilm. 17:5.
		d Ilm. 14:8.
		e Matt. 13:38.
		f OL 64:23–24;
101:23–25.
pko Maa: Maan
puhdistaminen.

95 a OL 38:12.
		b Ilm. 6:14.
		c pko Jeesuksen
Kristuksen toinen
tuleminen.
96 a 1. Tess. 4:16–17.
97 a OL 29:13; 45:45–46;
133:56.
pko Ylösnousemus.
98 a 1. Kor. 15:23.
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saaneet osansa siinä vankilassa,
joka on valmistettu heille, jotta
he voivat ottaa vastaan evan
keliumin ja tulla btuomituiksi
kuten ihmiset lihassa.
100 Ja vielä soi pasuuna, joka
on kolmas pasuuna; ja silloin
tulevat niiden ihmisten ahenget,
jotka on määrä tuomita ja jotka
havaitaan btuomion alaisiksi;
101 ja nämä ovat loput akuol
leista; eivätkä he herää eloon,
ennen kuin btuhat vuotta on
kulunut loppuun, eivätkä ennen
maailman loppua.
102 Ja vielä soi pasuuna, joka on
neljäs pasuuna, sanoen: Niiden
keskuudessa, joiden on määrä
jäädä siihen suureen ja viimei
seen päivään asti, nimittäin lop
puun asti, on niitä, jotka jäävät
yhä asaastaisiksi.
103 Ja vielä soi pasuuna, joka on
viides pasuuna, ja tämä on viides
enkeli, joka antaa aikuisen evan
keliumin – lentäen taivaan laen
halki – kaikille kansakunnille,
suvuille, kielille ja kansoille;
104 ja tämä on hänen pasuu
nansa ääni, joka sanoo kaikille
ihmisille niin taivaassa kuin
maan päällä sekä niille, jotka ovat
maan alla – sillä ajokainen korva
on kuuleva sen, ja jokainen polvi
on bnotkistuva ja jokainen kieli
a

99 a OL 76:73; 138:8.
pko Kuolleiden
pelastus.
		b 1. Piet. 4:6.
100 a Ilm. 20:12–13;
Alma 11:41;
OL 43:18; 76:85.
		b pko Tuomitseminen.
101 a Ilm. 20:5.
		b pko Tuhatvuotinen
valtakunta.
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on tunnustava, kun he kuulevat
pasuunan äänen, joka sanoo:
c
Pelätkää Jumalaa ja antakaa

kunnia hänelle, joka istuu valta
istuimella aina ja ikuisesti; sillä
hänen tuomionsa aika on tullut.
105 Ja vielä, pasuunaansa soit
taa enkeli, joka on kuudes enkeli,
ja sanoo: aKukistunut on hän,
joka juotti kaikki kansakunnat
haureutensa vihan viinillä; hän
on kukistunut, on kukistunut!
106 Ja vielä, pasuunaansa soit
taa enkeli, joka on seitsemäs
enkeli, ja sanoo: Se on täytetty;
se on täytetty! Jumalan aKaritsa
on bvoittanut ja cpolkenut viini
kuurnan yksinään, nimittäin
kaikkivaltiaan Jumalan vihan
hehkun viinikuurnan.
107 Ja sitten enkelit kruunataan
hänen voimansa kirkkaudella ja
a
pyhät täytetään hänen bkirk
kaudellaan, ja he saavat cperin
töosansa ja heidät tehdään dsa
manarvoisiksi hänen kanssansa.
108 Ja silloin ensimmäinen
enkeli soittaa taas pasuunaansa
kaikkien elävien kuullen ja
a
paljastaa ihmisten salaiset teot
ja Jumalan voimalliset teot ben
simmäisten tuhannen vuoden
aikana.
109 Ja sitten toinen enkeli soit
taa pasuunaansa ja paljastaa

102 a pko Saastaisuus.
103 a Ilm. 14:6–7.
pko Evankeliumin
palautus.
104 a Ilm. 5:13.
		b Jes. 45:23;
Fil. 2:9–11.
		c pko Kunnioitus;
Pelko: Jumalan pelko.
105 a Ilm. 14:8; OL 1:16.
106 a pko Jumalan Karitsa.

		b 1. Kor. 15:25.
		c Jes. 63:3–4;
Ilm. 19:15;
OL 76:107; 133:50.
107 a pko Pyhä.
		b pko Selestinen
kirkkaus.
		c pko Korotus.
		d OL 76:95.
108 a Alma 37:25; OL 1:3.
		b OL 77:6–7.
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ihmisten salaiset teot ja heidän
sydämensä ajatukset ja aikeet ja
Jumalan voimalliset teot toisen
tuhannen vuoden aikana –
110 ja niin edelleen, kunnes
seitsemäs enkeli soittaa pasuu
naansa; ja hän seisoo maan päällä
ja meren päällä ja vannoo hänen
nimessään, joka istuu valtaistui
mella, ettei aaikaa enää ole; ja
b
Saatana pannaan kahleisiin, tuo
vanha käärme, jota kutsutaan
Perkeleeksi, eikä häntä päästetä
irti ctuhanteen vuoteen.
111 Ja sitten hänet päästetään
a
irti vähäksi aikaa, niin että hän
voi koota yhteen sotajoukkonsa.
112 Ja aMikael, seitsemäs en
keli eli ylienkeli, kokoaa yhteen
sotajoukkonsa, nimittäin taivaan
joukot.
113 Ja Perkele kokoaa yhteen
sotajoukkonsa – nimittäin hel
vetin joukot – ja tulee ylös
taistelemaan Mikaelia ja hänen
sotajoukkojaan vastaan.
114 Ja sitten tulee suuren
Jumalan ataistelu; ja Perkele ja
hänen sotajoukkonsa karkote
taan omaan paikkaansa, niin
ettei heillä ole enää mitään valtaa
pyhiin.
115 Sillä Mikael taistelee heidän
taistelunsa ja voittaa sen, joka
a
tavoittelee hänen valtaistuin

110 a OL 84:100.
		b Ilm. 20:1–3;
1. Nefi 22:26;
OL 101:28.
pko Perkele.
		c pko Tuhatvuotinen
valtakunta.
111 a OL 29:22; 43:30–31.
112 a pko Mikael.
114 a Ilm. 16:14.
115 a Jes. 14:12–17;

taan, joka istuu valtaistuimella,
nimittäin Karitsan.
116 Tämä on Jumalan ja apyhi
tettyjen kunnia; eivätkä he näe
enää bkuolemaa.
117 Ja nyt, totisesti minä sanon
teille, aystäväni: Kutsukaa koolle
juhlakokouksenne kuten minä
olen käskenyt teitä.
118 Ja koska kaikilla ei ole us
koa, etsikää uutterasti ja aopetta
kaa toisillenne bviisauden sanoja;
niin, etsikää parhaista ckirjoista
viisauden sanoja; etsikää oppia
vieläpä tutkimalla ja myös uskon
kautta.
119 Järjestäytykää; valmistakaa
kaikki tarpeellinen; ja perustakaa
a
huone, nimittäin rukoushuone,
paastohuone, uskon huone, opin
huone, kirkkauden huone, järjes
tyksen huone, J umalan huone;
120 jotta menisitte sisään
Herran nimessä; jotta menisitte
ulos Herran nimessä; jotta ter
vehtisitte aina Herran nimessä,
Korkeimmalle kohotetuin käsin.
121 Ja nyt, alopettakaa kaikki ke
vyt puheenne, kaikki bnaurunne,
kaikki chimokkaat halunne,
kaikki dylpeytenne ja kevytmie
lisyytenne ja kaikki jumalattomat
tekonne.
122 Nimittäkää keskuuteenne
opettaja, älköötkä kaikki puhuko

Moos. 4:1–4.
116 a pko Korotus;
Pyhitys.
		b Ilm. 21:4;
Alma 11:45; 12:18;
OL 63:49.
pko Kuolemattomuus.
117 a OL 109:6.
118 a OL 88:76–80.
pko Opettaminen.
		b pko Viisaus.

		c OL 55:4; 109:7, 14.
119 a OL 95:3; 97:10–17;
109:2–9; 115:8.
pko Temppeli, Herran
huone.
121 a OL 43:34; 100:7.
		b OL 59:15; 88:69.
		c pko Lihallinen.
		d pko Ylpeys.
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samanaikaisesti; vaan yksi
puhukoon kerrallaan ja kaikki
kuunnelkoot hänen sanojaan,
niin että kun kaikki ovat puhu
neet, kaikki olisivat rakentuneet
kaikkien sanoista ja jotta jokai
sella olisi yhtäläinen oikeus.
123 Katsokaa, että arakastatte
toisianne; lakatkaa olemasta bah
neita; oppikaa antamaan toisil
lenne, kuten evankeliumi vaatii.
124 Lakatkaa olemasta alaiskoja;
lakatkaa olemasta epäpuhtaita;
lakatkaa betsimästä vikoja toi
sistanne; lakatkaa nukkumasta
pitempään kuin on tarpeellista;
käykää vuoteeseenne aikaisin,
että ette olisi väsyneitä; nouskaa
varhain, jotta ruumiinne ja mie
lenne olisivat virkistyneitä.
125 Ja ennen kaikkea, pukekaa
päällenne – kuten viitta – arak
kauden side, joka on täydellisyy
den ja brauhan side.
126 aRukoilkaa aina, jotta ette
lannistuisi, ennen kuin minä btu
len. Katso ja näe, minä tulen pian
ja otan teidät luokseni. Aamen.
127 Ja vielä, sen huoneen jär
jestys, joka on valmistettu apro
feettojen koulun johtokunnalle ja
joka on perustettu heidän opet
tamisekseen kaikessa, mikä on
heille tarpeen, nimittäin kaikille
kirkon bvirkailijoille, eli toisin
sanoen niille, jotka on kutsuttu
palvelutyöhön kirkossa, ylipa
peista alkaen aina diakoneihin
asti –
123 a
		b
124 a
		b

pko Rakkaus.
pko Himo.
pko Laiskuus.
OL 64:7–10.
pko Pahan
puhuminen.

125 a
		b
126 a
		b
127 a
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128 ja tämä on oleva koulun
johtokunnan huoneenjärjestys:
Sen, joka on nimitetty johtajaksi
tai opettajaksi, tulee seistä pai
kallaan huoneessa, joka hänelle
valmistetaan.
129 Sen tähden hänen tulee
olla ensimmäisenä Jumalan
huoneessa, paikassa, josta huo
neessa olevat voivat kuulla hä
nen sanansa tarkasti ja selvästi,
ilman että hänen tarvitsee puhua
kovaa.
130 Ja kun hän tulee Jumalan
huoneeseen, sillä hänen tulee
olla ensimmäisenä huoneessa –
katso tämä on kaunista, jotta hän
olisi esimerkkinä –
131 hän apitäköön itse rukouk
sen polvillaan Jumalan edessä
ikuisen liiton merkiksi eli
muistoksi.
132 Ja kun joku tulee sisään
hänen jälkeensä, opettaja nous
koon ja taivasta kohti kohotetuin
käsin, tosiaankin aivan suoraan,
tervehtiköön veljeään tai veljiään
näillä sanoilla:
133 Oletko sinä veli tai oletteko
te veljiä? Minä tervehdin sinua
Herran Jeesuksen Kristuksen
nimessä ikuisen liiton merkiksi
eli muistoksi, jossa liitossa minä
otan sinut ajäseneksi lujasti, järk
kymättömästi ja muuttumatto
masti päättäneenä olla y
 stäväsi
ja bveljesi Jumalan armon kautta
rakkauden
siteissä,
vaeltaa
kaikissa Jumalan käskyissä

pko Rakkaus.
pko Rauha.
pko Rukous.
OL 1:12.
pko Profeettojen
koulu.

		b pko Virka.
131 a pko Jumalan
palveleminen.
133 a pko Ystävyys.
		b pko Sisar;
Veli.
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nuhteettomasti, kiittäen, aina ja
ikuisesti. Aamen.
134 Älköönkä sillä, joka ha
vaitaan kelvottomaksi tähän
tervehdykseen, olko sijaa teidän
keskuudessanne; sillä te ette saa
sallia, että hän asaastuttaa minun
huoneeni.
135 Ja se, joka tulee sisään ja on
uskollinen minun edessäni ja on
veli, tai jos he ovat veljiä, he ter
vehtikööt johtajaa tai opettajaa
taivasta kohti kohotetuin käsin
tällä samalla rukouksella ja lii
tolla tai sanomalla aamen sen
merkiksi.
136 Katso, totisesti minä sa
non teille, että tämä on teille
malli toistenne tervehtimisestä
Jumalan huoneessa, profeettojen
koulussa.
137 Ja teitä kehotetaan teke
mään tämä rukoillen ja kiittäen,
sen mukaan kuin Henki antaa

sanat kaikissa teidän tekemisis
sänne Herran huoneessa, pro
feettojen koulussa, jotta siitä voi
tulla pyhäkkö, Pyhän Hengen
maja teidän arakennukseksenne.
138 Ettekä te saa ottaa keskuu
teenne tähän kouluun ketään,
ellei hän ole puhdas tämän suku
polven averestä;
139 ja hänet tulee ottaa vastaan
jalkojenpesutoimituksella, sillä
tätä tarkoitusta varten ajalkojen
pesutoimitus asetettiin.
140 Ja vielä, kirkon presidentin
tai johtavan vanhimman tulee
suorittaa jalkojenpesutoimitus.
141 Se tulee aloittaa rukouk
sella; ja leivän ja viinin anautti
misen jälkeen hänen tulee vyöt
tää itsensä sen bmallin mukaan,
joka on annettu Johanneksen
minua koskevan todistuksen
kolmannessatoista
luvussa.
Aamen.

LUKU 89
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa
Ohiossa 27. helmikuuta 1833. Seurauksena siitä, että varhaiset veljet
käyttivät kokouksissaan tupakkaa, profeettaa johdatettiin pohtimaan
asiaa; niinpä hän kysyi siitä Herralta. Tämä ilmoitus, joka tunnetaan
viisauden sanana, seurasi.
1–9 Viinin, väkijuomien, tupakan
ja kuumien juomien käyttö kielle
tään. 10–17 Yrtit, hedelmät, liha ja
vilja on säädetty ihmisen ja eläin
ten käytettäviksi. 18–21 Kuuliai
suus evankeliumin lakia kohtaan,
mukaan luettuna viisauden sana,
134 a OL 97:15–17; 110:7–8.
137 a OL 50:21–24.
138 a OL 88:74–75, 84–85.

tuottaa ajallisia
siunauksia.

ja

hengellisiä

Viisauden sana Kirtlandissa
kokoontuneen ylipappien neu
voston ja kirkon sekä Siionin
pyhien hyväksi –

a

139 a pko Pesu.
141 a pko Sakramentti.
		b Joh. 13:4–17.

89 1 a pko Viisauden sana.
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2 lähetettäväksi
tervehdyk
senä, ei käskynä eikä pakkona
vaan ilmoituksena ja viisauden
sanana, joka osoittaa Jumalan
järjestyksen ja atahdon kaikkien
pyhien ajalliseksi pelastukseksi
viimeisinä aikoina –
3 annettu periaatteeksi, johon
sisältyy alupaus, sovitettuna
heikkojen kyvyn mukaan ja kai
kista bpyhistä heikoimpienkin,
jotka ovat pyhiä tai joita voidaan
kutsua pyhiksi.
4 Katso, totisesti näin sanoo
Herra teille: Sen apahuuden ja
niiden juonien tähden, joita on
ja tulee olemaan bvehkeilevien
ihmisten sydämissä viimeisinä
aikoina, minä olen cvaroittanut
teitä ja edeltä varoitan teitä an
tamalla teille tämän viisauden
sanan ilmoituksen kautta,
5 että sikäli kuin joku juo
a
viiniä tai väkijuomaa teidän
keskuudessanne, katso, se ei
ole hyvästä eikä soveliasta tei
dän Isänne silmissä, paitsi kun
kokoonnutte yhteen antamaan
uhriksi sakramenttinne hänen
edessään.
6 Ja katso, tämän tulee olla
viiniä, niin, apuhdasta viiniä
viinirypäleistä, teidän itsenne
valmistamaa.
7 Ja vielä, aväkijuomat eivät ole
vatsaa varten vaan ruumiinne
pesua varten.
8 Ja vielä, tupakka ei ole aruu
2 a OL 29:34.
pko Jumalan käskyt.
3 a OL 89:18–21.
		b pko Pyhä.
4 a pko Pettäminen.
		b pko Salaliitto.
		c pko Varoittaminen.
5 a 3. Moos. 10:9–11;

6a
7a
8a
10 a

mista eikä vatsaa varten eikä ole
hyväksi ihmiselle, vaan se on
yrtti ruhjevammoihin ja kaikelle
sairaalle karjalle käytettäväksi
harkiten ja taidokkaasti.
9 Ja vielä, kuumat juomat ei
vät ole ruumista eivätkä vatsaa
varten.
10 Ja vielä, totisesti minä sanon
teille, että Jumala on säätänyt
kaikki terveelliset ayrtit ihmisen
ruumista, elimistöä ja käyttöä
varten –
11 jokaisen yrtin aikanaan ja
jokaisen hedelmän aikanaan;
kaikki nämä käytettäviksi ym
märtäväisesti ja akiittäen.
12 Niin, myös aeläinten ja ilman
lintujen blihan minä, Herra, olen
säätänyt ihmisen käytettäväksi
kiittäen; sitä on kuitenkin käy
tettävä csäästeliäästi;
13 ja minulle on mieleen, että
sitä käytetään ainoastaan tal
ven tai kylmän tai nälänhädän
aikana.
14 Kaikki avilja on säädetty
ihmisen ja eläinten käytettä
väksi, elämän turvaksi, ei pel
kästään ihmisen vaan kotieläin
ten ja taivaan lintujen ja kaikkien
villieläinten, jotka juoksevat tai
matelevat maan päällä;
15 ja nämä Jumala on tehnyt
ihmisen käytettäviksi ainoastaan
nälänhädän ja ankaran nälän
aikana.
16 Kaikki vilja on hyvää ihmi

Jes. 5:11–12;
1. Kor. 6:10.
OL 27:1–4.
Sananl. 20:1; 23:29–35.
1. Kor. 3:16–17.
pko Ruumis.
eli kasvit.
1. Moos. 1:29;

OL 59:17–20.
11 a pko Kiitollisuus.
12 a 1. Tim. 4:3–4;
OL 49:18–21.
		b 1. Moos. 9:3;
3. Moos. 11:1–8.
		c OL 59:20.
14 a Dan. 1:6–20.
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sen ravinnoksi; samoin kuin vii
niköynnöksen hedelmä, se, mikä
tuottaa hedelmää niin maassa
kuin maan päällä –
17 kuitenkin vehnä ihmiselle ja
maissi härälle ja kaura hevoselle
ja ruis linnuille ja sialle ja kaikille
kotieläimille ja ohra kaikille hyö
tyeläimille ja mietoihin juomiin,
kuten muukin vilja.
18 Ja kaikki pyhät, jotka muis
tavat pitää nämä sanat ja tehdä
niiden mukaan vaeltaen kuuliai

sina käskyille, saavat aterveyttä
napaansa ja ydintä luihinsa,
19 ja löytävät aviisautta ja suu
ria btiedon aarteita, tosiaankin
salattuja aarteita,
20 ja ajuoksevat eivätkä uuvu ja
vaeltavat eivätkä väsy.
21 Ja minä, Herra, annan heille
a
lupauksen, että tuhon enkeli
b
kulkee heidän ohitseen kuten
Israelin lasten ohitse, eikä sur
maa heitä. Aamen.

LUKU 90
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Kirtlandissa
Ohiossa 8. maaliskuuta 1833. Tämä ilmoitus on askel kehityksessä
kohti ensimmäisen presidenttikunnan järjestämistä (ks. OL 81 joh
danto); sen seurauksena mainitut neuvonantajat asetettiin 18. maa
liskuuta 1833.
1–5 Valtakunnan avaimet on an
nettu Joseph Smithille ja hänen
kauttaan kirkolle. 6–7 Sidney
Rigdonin ja Frederick G. William
sin tulee palvella ensimmäisessä
presidenttikunnassa. 8–11 Evan
keliumia tulee saarnata Israelin
kansakunnille, pakanoille ja juu
talaisille, niin että jokainen kuulee
omalla kielellään. 12–18 Joseph
Smithin ja hänen neuvonantajiensa
tulee saattaa kirkko järjestykseen.
19–37 Herra neuvoo eri henkilöitä
vaeltamaan oikeamielisesti ja pal
velemaan hänen valtakunnassaan.
Näin sanoo Herra: Totisesti,
18 a Sananl. 3:8.
19 a pko Viisaus.
		b pko Tieto;
Todistaminen.
20 a Jes. 40:31.

21 a
		b
90 1 a
2a

totisesti minä sanon sinulle,
poikani, että syntisi on annettu
sinulle aanteeksi anomisesi mu
kaan, sillä sinun rukouksesi ja
sinun veljiesi rukoukset ovat
tulleet ylös minun korviini.
2 Sen tähden siunattu olet vast
edes sinä, jonka hallussa ovat
sinulle annetut valtakunnan
a
avaimet, joka bvaltakunta tulee
esiin viimeisen kerran.
3 Totisesti minä sanon sinulle,
ettei tämän valtakunnan avaimia
oteta sinulta milloinkaan, niin
kauan kuin olet maailmassa,
eikä myöskään tulevassa maail
massa;

OL 84:80.
2. Moos. 12:23, 29.
pko Anteeksianto.
OL 65:2.
pko Pappeuden

			 avaimet.
		b pko Jumalan
valtakunta eli taivaan
valtakunta.
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4 lisäksi ilmoituksia annetaan
sinun kauttasi toiselle, niin, ni
mittäin kirkolle.
5 Ja kaikki ne, jotka saavat
Jumalan ilmoitukset, avarokoot,
missä arvossa pitävät niitä, et
tei niitä pidettäisi köykäisinä ja
etteivät he siten joudu tuomion
alaisiksi ja kompastu ja kaadu,
kun myrskyt lankeavat ja tuulet
puhaltavat ja bsateet lankeavat ja
piiskaavat heidän taloaan.
6 Ja vielä, totisesti minä sanon
veljillesi Sidney Rigdonille ja
Frederick G. Williamsille, että
myös heidän syntinsä on annettu
heille anteeksi, ja heitä pidetään
samanarvoisina sinun kanssasi
tämän viimeisen valtakunnan
avainten haltijoina;
7 kuten sinun johdossasi myös
sen aprofeettojen koulun avain
ten, jonka minä olen käskenyt
perustaa;
8 niin että he voivat siten tulla
täydellisiksi
palvelutyössään
Siionin pelastamiseksi ja Israe
lin kansakuntien ja pakanoiden,
kaikkien, jotka uskovat;
9 niin että he voivat sinun joh
dossasi saada sanan ja heidän
palveluksensa kautta sana voi
lähteä maan ääriin, apakanoille
b
ensiksi, ja sitten, katso ja näe, he
kääntyvät juutalaisten puoleen.
a

4 a Ap. t. 7:38;
Room. 3:2;
Hepr. 5:12;
OL 124:39, 126.
pko Profetia,
profetoiminen.
5 a OL 1:14.
		b Matt. 7:26–27.
7 a pko Profeettojen koulu.
9 a 1. Nefi 13:42;
OL 107:33; 133:8.
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10 Ja sitten tulee päivä, jolloin
Herran käsivarsi ailmoitetaan
voimakkaana kansakuntien –
pakanakansakuntien, bJoosefin
huoneen – saamiseksi vakuut
tuneiksi niiden pelastuksen
evankeliumista.
11 Sillä sinä päivänä tapahtuu,
että jokainen saa akuulla evan
keliumin täyteyden oman puhe
tapansa mukaan ja omalla kie
lellään niiltä, jotka on basetettu
tähän cvoimaan sen dLohduttajan
palveluksella, joka on vuodatettu
heidän päällensä Jeesuksen
Kristuksen ilmoittamiseksi.
12 Ja nyt, totisesti minä sanon
sinulle: Minä annan sinulle käs
kyn, että jatkat apalvelutyössä ja
presidentinvirassa.
13 Ja kun olet saanut valmiiksi
profeettojen käännöksen, siitä
lähtien sinun tulee ajohtaa kirkon
ja bkoulun asioita
14 ja aika ajoin, sen mukaan
kuin Lohduttaja ilmaisee, ottaa
vastaan ailmoituksia valtakun
nan bsalaisuuksien paljastami
seksi
15 ja saattaa järjestykseen seu
rakunnat ja atutkia ja boppia ja
perehtyä kaikkiin hyviin kirjoi
hin ja ckieliin ja puhetapoihin ja
kansoihin.
16 Ja tämä on teidän työnne ja

		b Matt. 19:30;
Et. 13:10–12.
10 a OL 43:23–27;
88:84, 87–92.
		b 1. Moos. 49:22–26;
1. Nefi 15:13–14.
11 a pko Lähetystyö.
		b pko Asettaminen;
Kutsumus.
		c pko Pappeus.
		d pko Lohduttaja.

12 a
13 a
		b
14 a
		b

pko Palveleminen.
OL 107:91–92.
pko Profeettojen koulu.
pko Ilmoitus.
pko Jumalan
salaisuudet.
15 a OL 88:76–80, 118; 93:53.
		b OL 107:99–100;
130:18–19.
		c pko Kieli.
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tehtävänne koko elämänne ajan:
johtaa neuvostoa ja saattaa järjes
tykseen kaikki tämän kirkon ja
valtakunnan asiat.
17 Älkää saattako itseänne ahä
peään älkääkä pilkan kohteiksi,
vaan ottakaa vastaan ojennusta
kaikesta ylimielisyydestänne ja
b
ylpeydestänne, sillä ne johtavat
teidän sielunne ansaan.
18 Saattakaa kotinne järjestyk
seen, pitäkää alaiskuus ja bepä
puhtaus kaukana itsestänne.
19 Nyt, totisesti minä sanon
sinulle: Hankittakoon, niin pian
kuin se on mahdollista, paikka
sinun neuvonantajasi ja kirjurisi,
nimittäin Frederick G. William
sin, perheelle.
20 Ja iäkäs palvelijani aJoseph
Smith vanhempi jääköön per
heineen paikkaan, jossa hän nyt
asuu; älköönkä sitä myytäkö,
ennen kuin Herran suu käskee.
21 Ja neuvonantajani, nimittäin
a
Sidney Rigdon, jääköön sinne,
missä hän nyt asuu, kunnes
Herran suu käskee.
22 Ja piispa etsiköön uutterasti
saadakseen aedustajan, ja tämä
olkoon mies, jolla on brikkauksia
varastossa – Jumalan ja vahvan
uskon mies –
23 niin että hän kykenee siten
maksamaan jokaisen velan, jot
tei Herran varastohuone joutuisi
huonoon maineeseen ihmisten
silmissä.
17 a Room. 1:16;
2. Nefi 6:13.
		b OL 88:121.
pko Ylpeys.
18 a OL 58:26–29.
pko Laiskuus.
		b OL 38:42.
20 a pko Smith, Joseph

21 a
22 a
		b
24 a
		b
		c

24 Etsikää auutterasti, brukoil
kaa alati ja uskokaa, niin ckaikki
yhdessä koituu teidän parhaak
senne, jos vaellatte oikeamieli
sesti ja muistatte dliiton, jonka
olette tehneet toistenne kanssa.
25 aOlkoot perheenne pieniä,
etenkin iäkkään palvelijani
Joseph Smith vanhemman perhe,
mitä tulee niihin, jotka eivät
kuulu perheisiinne,
26 niin ettei sitä, mitä teille on
annettu minun työni toteuttami
seksi, otettaisi teiltä ja annettaisi
niille, jotka eivät ole arvollisia –
27 eikä teitä siten estettäisi to
teuttamasta sitä, mitä minä olen
käskenyt teidän tehdä.
28 Ja vielä, totisesti minä sanon
teille: Tahtoni on, että palvelijat
tareni Vienna Jaques saa rahaa
kattaakseen kulunsa ja menee
ylös Siionin maahan
29 ja loput rahat pyhitetään mi
nulle, ja hän saa palkan minun
hyväksi näkemänäni aikana.
30 Totisesti minä sanon teille,
että minun silmissäni on sove
liasta, että hän menee ylös Siio
nin maahan ja saa perintöosan
piispan kädestä;
31 niin että hän voi asettua asu
maan rauhassa, sikäli kuin hän
on uskollinen eikä vietä päiviään
joutilaisuudessa sen jälkeen.
32 Ja katso, totisesti minä sanon
teille, että teidän tulee kirjoittaa
tämä käsky ja sanoa veljillenne

vanhempi.
pko Rigdon, Sidney.
OL 84:112–113.
MK Jaak. 2:17–19.
pko Ahkeruus.
pko Rukous.
Esra 8:22;
Room. 8:28;

OL 100:15; 122:7–8.
		d pko Liitto.
25 a eli niiden köyhien
määrä perheessä,
joista Joseph Smith
vanhempi piti huolta.
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Siionissa rakastavin terveisin,
että minä olen kutsunut teidät
a
johtamaan myös Siionia hyväksi
näkemänäni aikana.
33 Sen tähden he lakatkoot vai
vaamasta minua tällä asialla.
34 Katso, minä sanon teille, että
teidän veljenne Siionissa alkavat
tehdä parannusta, ja enkelit rie
muitsevat heistä.
35 Monet asiat eivät kuiten
kaan ole minulle mieleen, enkä
minä ole mieltynyt palvelijaani

William E. McLelliniin enkä
palvelijaani Sidney Gilbertiin; ja
myös piispan ja muiden on teh
tävä parannus monesta asiasta.
36 Mutta totisesti minä sanon
teille, että minä, Herra, taiste
len aSiionin kanssa ja vetoan
sen vahvoihin ja bkuritan sitä,
kunnes se voittaa ja on cpuhdas
minun edessäni.
37 Sillä sitä ei siirretä sijaltansa.
Minä, Herra, olen sen puhunut.
Aamen.
a

LUKU 91
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlan
dissa Ohiossa 9. maaliskuuta 1833. Profeetta oli paneutunut tuolloin
Vanhan testamentin kääntämiseen. Päästyään muinaisten kirjoitus
ten siihen osaan, jota kutsutaan apokryfisiksi kirjoiksi, hän kysyi
Herralta ja sai tämän ohjeen.
1–3 Suurimmaksi osaksi apokry
fiset kirjat on käännetty oikein,
mutta niissä on monia ihmiskätten
tekemiä lisäyksiä, jotka eivät ole
totta. 4–6 Ne ovat hyödyksi niille,
jotka Henki on valaissut.
Totisesti näin Herra sanoo si
nulle aapokryfisista kirjoista:
Niissä on paljon sellaisia asioita,
jotka ovat totta, ja suurimmaksi
osaksi ne on käännetty oikein;
2 niissä on paljon sellaisia
asioita, jotka eivät ole totta ja
32 a OL 107:91–92.
35 a OL 66:1; 75:6–9.
36 a pko Siion.
		b pko Kuritus.

jotka ovat ihmiskätten tekemiä
lisäyksiä.
3 Totisesti minä sanon sinulle,
ettei apokryfisia kirjoja tarvitse
kääntää.
4 Ja nyt, joka niitä lukee, aym
märtäköön, sillä Henki ilmaisee
totuuden;
5 ja sille, jonka aHenki valaisee,
ne ovat hyödyksi;
6 ja sille, joka ei saa Hengen
kautta, ei voi olla hyötyä. Sen
tähden niitä ei tarvitse kääntää.
Aamen.

		c pko Puhtaus.
91 1 a pko Apokryfiset
kirjat.
4 a pko Ymmärrys.

5 a pko Innoitus;
Pyhä Henki.
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LUKU 92
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Kirtlandissa
Ohiossa 15. maaliskuuta 1833. Ilmoituksessa Frederick G. William
sille, joka oli hiljattain nimitetty Joseph Smithin neuvonantajaksi,
annetaan ohjeita hänen velvollisuuksistaan yhdistyneessä yhtiössä
(ks. OL 78 johdanto ja 82 johdanto).
1–2 Herra antaa yhdistyneeseen
veljeskuntaan pääsemistä koskevan
käskyn.
Totisesti näin sanoo Herra:
Minä annan ayhdistyneelle vel
jeskunnalle, joka on järjestetty
aikaisemmin annetun käskyn
mukaisesti, palvelijaani Frede
rick G. Williamsia koskevan il
moituksen ja käskyn, että teidän

on otettava hänet veljeskuntaan.
Minkä minä sanon yhdelle, sen
sanon kaikille.
2 Ja vielä minä sanon sinulle,
palvelijani Frederick G. Wil
liams, että sinun tulee olla toi
miva jäsen tässä veljeskunnassa;
ja sikäli kuin pidät uskollisesti
kaikki aikaisemmat käskyt, si
nua siunataan ikuisesti. Aamen.

LUKU 93
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa
Ohiossa 6. toukokuuta 1833.
1–5 Kaikki, jotka ovat uskolli
sia, saavat nähdä Herran. 6–18
Johannes todisti, että Jumalan
Poika edistyi armosta armoon,
kunnes hän sai Isän kirkkauden
täyteyden. 19–20 Myös uskolliset
ihmiset, jotka edistyvät armosta
armoon, saavat hänen täyteydes
tään. 21–22 Ne, jotka ovat synty
neet Kristuksen kautta, ovat Esi
koisen kirkko. 23–28 Kristus sai
kaiken totuuden täyteyden, ja ole
malla kuuliainen ihminenkin voi
saada. 29–32 Ihminen oli alussa
Jumalan luona. 33–35 Aineet ovat
92 1 a OL 82:11, 15–21.
pko Yhdistynyt
veljeskunta.

iankaikkisia, ja ihminen voi saada
ilon täyteyden ylösnousemuk
sessa. 36–37 Jumalan kirkkaus on
äly. 38–40 Lapset ovat viattomia
Jumalan edessä Kristuksen lunas
tuksen tähden. 41–53 Johtavia
veljiä käsketään saattamaan per
heensä järjestykseen.
Totisesti näin sanoo Herra:
apahtuu, että jokainen sielu,
T
joka ahylkää syntinsä ja tulee mi
nun luokseni ja bhuutaa avuksi
minun nimeäni ja ctottelee minun
ääntäni ja pitää minun käskyni,

93 1 a pko Kelvollisuus;
Parannus.
		b Joel 3:5.

		c pko Kuuliaisuus.
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saa nähdä minun kasvoni ja
tietää, että minä olen
2 ja että minä olen todellinen
a
valo, joka valaisee jokaisen ih
misen, joka tulee maailmaan,
3 ja että minä olen aIsässä ja Isä
minussa, ja Isä ja minä olemme
yhtä –
4 Isä, akoska hän bantoi minulle
täyteydestään, ja Poika, koska
minä olin maailmassa ja otin
c
lihan majakseni ja asuin ihmis
lasten keskuudessa.
5 Minä olin maailmassa ja sain
Isältäni, ja hänen atekonsa tulivat
selvästi julki.
6 Ja aJohannes näki minun
b
kirkkauteni täyteyden ja todisti
siitä, ja cJohanneksen kertomus
ilmoitetaan täydellisenä tämän
jälkeen.
7 Ja hän todisti sanoen: Minä
näin hänen kirkkautensa, että
hän oli aalussa, ennen kuin maa
ilma oli;
8 sen tähden alussa oli aSana,
sillä hän oli Sana, nimittäin pe
lastuksen sanansaattaja –
9 maailman avalo ja bLunastaja;
totuuden Henki, joka tuli maa
ilmaan, koska hän oli tehnyt
d

1 d 2. Moos. 33:11;
OL 38:7–8; 67:10–12;
88:68; 101:23; 130:3.
pko Lohduttaja.
		e jsr 1. Joh. 4:12
(Liiteosa).
2 a Joh. 1:4–9;
OL 14:9; 84:45–47;
88:6–7.
pko Valo, Kristuksen.
3 a Joh. 10:25–38;
17:20–23;
OL 50:43–45.
4 a Moosia 15:1–7.
		b pko Jeesus Kristus:
Valtuus.

e
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maailman, ja hänessä oli ihmis
ten elämä ja ihmisten valo.
10 Hän teki maailmat; hän ateki
ihmiset; hän on tehnyt kaiken
kauttaan ja itsestään.
11 Ja minä, Johannes, todistan,
että minä katselin hänen kirk
kauttansa, Isän Ainosyntyisen
kirkkautta; hän on täynnä armoa
ja totuutta, nimittäin totuuden
Henki, joka tuli ja asui lihassa ja
asui meidän keskellämme.
12 Ja minä, Johannes, näin, ettei
hän aluksi saanut atäyteydestä,
vaan sai barmoa armon lisäksi;
13 eikä hän aluksi saanut täy
teydestä vaan jatkoi aarmosta ar
moon, kunnes hän sai täyteyden;
14 ja siksi häntä kutsuttiin
Jumalan aPojaksi, koska hän ei
aluksi saanut täyteydestä.
15 Ja minä, aJohannes, todis
tan, ja katso, taivaat aukenivat
ja bPyhä Henki laskeutui hänen
päällensä ckyyhkysen hahmossa
ja asettui hänen päällensä, ja tai
vaasta tuli ääni, joka sanoi: Tämä
on minun drakas Poikani.
16 Ja minä, Johannes, todistan,
että hän sai Isän kirkkauden
täyteyden;

		c Luuk. 1:26–35; 2:4–14;
3. Nefi 1:12–14;
Et. 3:14–16.
5 a Joh. 5:36; 10:25;
14:10–12.
6 a Joh. 1:34.
		b pko Jeesus Kristus:
Jeesuksen Kristuksen
kirkkaus.
		c Joh. 20:30–31.
7 a Joh. 1:1–3, 14; 17:5;
OL 76:39.
8 a pko Jeesus Kristus;
Jehova.
9 a pko Valo, Kristuksen.
		b pko Lunastaja.

10 a Hepr. 1:1–3;
OL 76:24;
Moos. 1:31–33.
12 a Fil. 2:6–11.
		b Joh. 1:16–17.
13 a Luuk. 2:52.
14 a Luuk. 1:31–35;
OL 6:21.
pko Jumala, jumaluus:
Poika Jumala.
15 a Joh. 1:29–34.
		b pko Pyhä Henki.
		c pko Kyyhkysen
merkki.
		d Matt. 3:16–17.
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17 ja hän sai akaiken bvallan
sekä taivaassa että maan päällä,
ja cIsän kirkkaus oli hänen kans
sansa, sillä hän asui hänessä.
18 Ja on tapahtuva, että jos te
olette uskollisia, te saatte Johan
neksen kertomuksen täyteyden.
19 Minä annan teille nämä
sanat, jotta te voitte ymmärtää
ja tietää, kuinka apalvella, ja tie
tää, mitä palvelette, jotta voitte
tulla Isän luokse minun nimes
säni ja ajan tullen saada hänen
täyteydestään.
20 Sillä jos te pidätte minun
a
käskyni, te saatte hänen btäy
teydestään ja teidät ckirkastetaan
minussa, kuten minut on kirkas
tettu Isässä; sen tähden minä
sanon teille, että te saatte darmoa
armon lisäksi.
21 Ja nyt, totisesti minä sanon
teille: Minä olin aalussa Isän
luona ja olen bEsikoinen;
22 ja kaikki, jotka syntyvät
minun kauttani, ovat aosallisia
minun bkirkkaudestani ja ovat
Esikoisen kirkko.
23 Tekin olitte alussa Isän
a
luona, se, mikä on Henki, nimit
täin totuuden Henki;
17 a Matt. 28:18;
Joh. 17:2;
1. Piet. 3:22.
		b pko Jeesus Kristus:
Valtuus;
Voima.
		c pko Jumala, jumaluus:
Isä Jumala.
19 a Joh. 4:21–26; 17:3;
Ap. t. 17:22–25.
pko Jumalan
palveleminen.
20 a OL 50:28.
		b Joh. 1:16;
OL 84:36–39.
		c Joh. 17:4–5, 22.
pko Ihminen:

		d
21 a
		b
22 a
		b
23 a
24 a
		b

24 ja atotuus on btieto asioista
sellaisina kuin ne ovat ja kuin
ne ovat olleet ja kuin ne tulevat
olemaan;
25 ja kaikki, mikä on aenemmän
tai vähemmän kuin tämä, on sen
Pahan henkeä, joka on ollut bva
lehtelija alusta asti.
Henki
on
26 aTotuuden
Jumalasta. Minä olen totuuden
Henki, ja Johannes todisti mi
nusta sanoen: Hän sai totuuden
täyteyden, niin, nimittäin kaiken
totuuden täyteyden.
27 Eikä kukaan saa atäyteyttä,
ellei hän pidä hänen käskyjänsä.
28 Se, joka pitää ahänen käs
kynsä, saa totuutta ja bvaloa,
kunnes hänet kirkastetaan to
tuudessa ja hän ctietää kaiken.
29 Myös ihminen oli aalussa
Jumalan luona. bÄlyä eli totuu
den valoa ei ole luotu eikä tehty,
eikä sitä voidakaan luoda eikä
tehdä.
30 Kaikki totuus on riippuma
tonta siinä piirissä, mihin Jumala
on sen asettanut, atoimimaan
vapaasti, samoin kuin myös
kaikki äly; muuten ei ole mitään
olemassaoloa.

Ihmisestä voi tulla
taivaallisen Isän
kaltainen.
pko Armo.
Joh. 1:1–2;
1. Piet. 1:19–20;
Moos. 4:2.
pko Esikoinen.
1. Piet. 5:1;
OL 133:57.
pko Selestinen
kirkkaus.
pko Ihminen: Ihminen,
taivaallisen Isän
henkilapsi.
pko Totuus.
pko Tieto.

25 a OL 20:35.
		b Joh. 8:44;
2. Nefi 2:18;
Moos. 4:4.
26 a Joh. 14:6.
27 a pko Täydellinen.
28 a pko Kuuliaisuus.
		b OL 50:24; 84:45.
pko Valo, Kristuksen.
		c Joh. 17:3;
OL 88:49, 67.
29 a Abr. 3:18.
pko Ihminen;
Kuolevaisuutta
edeltävä elämä.
		b pko Äly.
30 a 2. Nefi 2:13–27.
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31 Katso, tässä on ihmisen tah
donvapaus, ja tässä on ihmisen
tuomio; koska se, mikä on ollut
alusta asti, on ilmaistu heille
b
selkeästi, eivätkä he ota vastaan
valoa.
32 Ja jokainen ihminen, jonka
henki ei ota vastaan avaloa, on
tuomion alainen.
33 Sillä ihminen on ahenki. bAi
neet ovat iankaikkisia, ja henki
ja aine erottamattomasti yhteen
liitettyinä saavat ilon täyteyden;
34 ja kun ne ovat aerillään, ih
minen ei voi saada bilon täyteyttä.
35 aAineet ovat Jumalan maja;
niin, ihminen on Jumalan maja,
nimittäin btemppeli; ja mikä
temppeli turmellaankin, sen
temppelin Jumala hävittää.
36 Jumalan akirkkaus on bäly eli
toisin sanoen cvalo ja totuus.
37 Valo ja totuus hylkäävät
a
Paholaisen.
38 Jokaisen ihmisen henki oli
a
viaton alussa; ja koska Jumala
on blunastanut ihmisen clan
keemuksesta, ihmisistä tuli jäl
leen, lapsentilassaan, dviattomia
Jumalan edessä.
39 Ja tuo Paha tulee ja aottaa
a

31 a pko Tahdonvapaus.
		b 5. Moos. 30:11–14;
OL 84:23–24.
32 a pko Totuus;
Valo, Kristuksen.
33 a OL 77:2;
Abr. 5:7–8.
pko Ihminen: Ihminen,
taivaallisen Isän
henkilapsi.
		b OL 131:7–8; 138:17.
pko Ylösnousemus.
34 a 2. Nefi 9:8–10.
		b pko Ilo.
35 a OL 130:22.
		b 1. Kor. 3:16–17.

pois valon ja totuuden tottele
mattomuuden kautta ihmislap
silta ja heidän isiensä bperimä
tiedon tähden.
40 Mutta minä olen käskenyt
teidän kasvattaa alapsenne va
lossa ja totuudessa.
41 Mutta totisesti minä sanon
sinulle, palvelijani Frederick G.
Williams, että sinä olet pysynyt
tämän tuomion alaisena;
42 et ole aopettanut lapsillesi
valoa ja totuutta käskyjen mu
kaan; ja tuolla Pahalla on yhä
vielä valtaa sinuun, ja tämä on
sinun ahdistuksesi syy.
43 Ja nyt, käskyn minä an
nan sinulle: Jos tahdot päästä
vapaaksi, sinun tulee saattaa
a
järjestykseen oma kotisi, sillä
kodissasi on paljon sellaista,
mikä ei ole oikein.
44 Totisesti minä sanon palve
lijalleni Sidney Rigdonille, että
joissakin asioissa hän ei ole pi
tänyt lapsiaan koskevia käskyjä;
sen tähden saata ensiksi järjes
tykseen kotisi.
45 Totisesti minä sanon palve
lijalleni Joseph Smith nuorem
malle, eli toisin sanoen, minä

36 a pko Jeesus Kristus:
Jeesuksen Kristuksen
kirkkaus;
Kirkkaus.
		b OL 130:18–19;
Abr. 3:19.
pko Äly.
		c OL 88:6–13.
37 a Moos. 1:12–16.
pko Perkele.
38 a pko Viattomuus.
		b Moosia 27:24–26;
Moos. 5:9; UK 1:3.
pko Lunastus.
		c pko Aadamin ja Eevan
lankeemus.

		d Moroni 8:8, 12, 22;
OL 29:46–47.
pko Pelastus: Lasten
pelastus.
39 a Matt. 13:18–19;
2. Kor. 4:3–4;
Alma 12:9–11.
		b Hes. 20:18–19;
Alma 3:8.
pko Perimätiedot.
40 a pko Perhe:
Vanhempien
velvollisuudet.
42 a 1. Sam. 3:11–13;
OL 68:25–31.
43 a 1. Tim. 3:4–5.
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kutsun teitä aystäviksi, sillä te
olette minun ystäviäni ja te saatte
perintöosan minun kanssani –
46 minä kutsuin teitä apalve
lijoiksi maailman tähden, ja te
olette sen palvelijoita minun
tähteni –
47 ja nyt, totisesti minä sanon
Joseph Smith nuoremmalle:
Sinä et ole pitänyt käskyjä, ja
sinun täytyy olla aojennettavana
Herran edessä;
48 aperheesi täytyy tehdä pa
rannus ja hylätä eräitä asioita ja
ottaa vakavammin varteen si
nun sanasi, tai se siirretään pois
sijaltansa.
49 Minkä sanon yhdelle, sen
sanon kaikille; arukoilkaa alati,
ettei tuolla Pahalla ole voimaa
teissä eikä hän siirrä teitä pois
sijaltanne.
50 Myös palvelijani Newel K.
Whitneyn, kirkkoni piispan,
tulee saada nuhteita ja saat
taa perheensä järjestykseen ja
huolehtia siitä, että se on uutte
rampi ja huolehtivampi kotona

ja rukoilee alati, tai se siirretään
pois asijaltansa.
51 Nyt minä sanon teille, ystä
väni: Palvelijani Sidney Rigdon
lähteköön matkalleen ja kii
ruhtakoon ja julistakoon myös
Herran asuosiollista vuotta ja
pelastuksen evankeliumia, sen
mukaan kuin minä annan hä
nelle puhekykyä; ja teidän yh
teisellä uskon rukouksellanne
minä tuen häntä.
52 Ja myös palvelijani Joseph
Smith nuorempi ja Frederick G.
Williams kiiruhtakoot, niin heille
annetaan tosiaankin uskon ru
kouksen mukaan; ja sikäli kuin
te pidätte minun sanani, te ette
joudu häpeään tässä maailmassa
ettekä tulevassa maailmassa.
53 Ja totisesti minä sanon
teille, että tahtoni on, että jou
dutatte kirjoitusteni akääntä
mistä ja btiedon chankkimista
historiasta ja maista ja valta
kunnista, Jumalan ja ihmisen
laeista, ja kaikki tämä Siionin
pelastukseksi. Aamen.

LUKU 94
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa
Ohiossa 2. elokuuta 1833. Hyrum Smith, Reynolds Cahoon ja Jared
Carter nimitetään kirkon rakennuskomiteaksi.
1–9 Herra antaa käskyn talon pys
tyttämisestä
presidenttikunnan
työtä varten. 10–12 Kirjapaino
45 a OL 84:63; 88:62.
46 a 3. Moos. 25:55;
1. Nefi 21:3–8.
pko Palveleminen.
47 a OL 95:1–2.
pko Kuritus.

on rakennettava. 13–17 Tiettyjä
perintöosia määrätään.

48 a pko Perhe: Lapsen
velvollisuudet.
49 a 3. Nefi 18:15–21.
50 a OL 64:40.
51 a Luuk. 4:19.
53 a pko Joseph Smithin

raamatunkäännös
(JSR).
		b pko Tieto.
		c OL 88:76–80, 118.
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Ja vielä, totisesti minä sanon
teille, aystäväni: Käskyn minä
annan teille, että teidän on ryh
dyttävä työhön suunnitellak
senne ja valmistellaksenne Siio
nin bvaarnan kaupungin alkua ja
perustamista tänne Kirtlandin
maahan minun huoneestani
alkaen.
2 Ja katso, se täytyy tehdä sen
a
kaavan mukaan, jonka minä
olen antanut teille.
3 Ja ensimmäinen tontti etelä
puolella pyhitettäköön minulle
presidenttikunnalle rakennet
tavaa taloa varten, presidentti
kunnan työhön ilmoitusten
vastaanottamisessa ja apresident
tikunnan palvelutyöhön kaikissa
kirkkoon ja valtakuntaan liitty
vissä asioissa.
4 Totisesti minä sanon teille,
että se tulee rakentaa sisämitoil
taan viisikymmentäviisi jalkaa
leveäksi ja kuusikymmentäviisi
jalkaa pitkäksi.
5 Ja siinä tulee olla alakerta
ja yläkerta sen mallin mukaan,
joka annetaan teille tämän
jälkeen.
6 Ja se tulee pyhittää Herralle
sen perustuksesta lähtien pap
peuden järjestyksen mukaan,
mallin mukaan, joka annetaan
teille tämän jälkeen.
7 Ja se tulee pyhittää kokonaan
Herralle presidenttikunnan työ
hön.
8 Ettekä te saa sallia minkään
a
epäpuhtaan tulla sen sisälle; ja
94 1 a OL 93:45.
		b
2a
3a
8a

pko Vaarna.
OL 52:14–15.
OL 107:9, 22.
Luuk. 19:45–46;
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minun kirkkauteni on siellä; ja
minä itse olen siellä.
9 Mutta jos siihen tulee jotakin
a
epäpuhdasta, minun kirkkau
teni ei ole siinä; enkä minä ole
siinä läsnä.
10 Ja vielä, totisesti minä sanon
teille: Toinen tontti eteläpuolella
pyhitettäköön minulle talon
rakentamiseksi minulle kirjoi
tusteni akäännöksen ja kaiken
muun, mitä minä käsken teidän
painaa, bpainotyötä varten.
11 Ja sen tulee olla sisämitoil
taan viisikymmentäviisi jalkaa
leveä ja kuusikymmentäviisi jal
kaa pitkä; ja siinä tulee olla ala-ja
yläkerros.
12 Ja tämä talo tulee pyhittää
kokonaan Herralle sen perus
tuksesta lähtien kaiken sen
painotyötä varten, mitä minä
käsken teidän painaa, niin että
se on pyhä, tahraton, kaikessa
sen mallin mukaan, joka teille
annetaan.
13 Ja kolmannelta tontilta pal
velijani Hyrum Smith saakoon
perintöosansa.
14 Ja ensimmäiseltä ja toiselta
tontilta pohjoisenpuolella palve
lijani Reynolds Cahoon ja Jared
Carter saakoot perintöosansa,
15 jotta he voivat tehdä työn,
jonka minä olen heille antanut:
olla komitea minun talojeni ra
kentamista varten käskyn mu
kaan, jonka minä, Herra Jumala,
olen antanut teille.
16 Näitä kahta taloa ei saa

			 OL 109:16–20.
		b 1. Kun. 8:10–11.
pko Kirkkaus.
9 a OL 97:15–17.
10 a pko Joseph Smithin

b

raamatunkäännös
(JSR).
		b OL 104:58–59.
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rakentaa, ennen kuin minä an
nan teille käskyn niistä.

17 Enkä minä nyt anna teille
enempää tällä kertaa. Aamen.

LUKU 95
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa
Ohiossa 1. kesäkuuta 1833. Tämä ilmoitus on jatkoa jumalallisille
ohjeille rakentaa jumalanpalvelus-ja opetushuone, Herran huone
(ks. OL 88:119–136).
1–6 Pyhiä kuritetaan, koska he
eivät ole rakentaneet Herran huo
netta. 7–10 Herra haluaa käyttää
huonettaan antaakseen kansalleen
voiman korkeudesta. 11–17 Huone
tulee pyhittää jumalanpalveluspai
kaksi ja apostolien koulua varten.
Totisesti näin sanoo Herra
teille, joita minä rakastan; ja
joita minä rakastan, minä myös
a
kuritan, jotta heidän syntinsä
annettaisiin banteeksi, sillä kuri
tuksella minä valmistan keinon
heidän cpäästä dkiusauksesta
kaikessa, ja minä olen rakasta
nut teitä.
2 Ja nyt, teidän täytyy olla kuri
tettavina ja nuhdeltavina minun
kasvojeni edessä,
3 sillä te olette tehneet minua
vastaan hyvin vakavan synnin
siinä, että ette ole kaikin ta
voin ottaneet huomioon suurta
95 1 a 5. Moos. 11:1–8;

		b
		c
		d
3a

Sananl. 13:18;
Hepr. 12:5–11;
Hel. 15:3;
OL 101:4–5; 105:6.
pko Kuritus.
pko Anteeksianto.
1. Kor. 10:13.
pko Kiusaus.
Hagg. 1:7–11;
OL 88:119.

käskyä, jonka minä olen antanut
teille ahuoneeni rakentamisesta,
4 sitä valmistamista varten,
jolla minä aion valmistaa apos
tolejani aleikkaamaan viinitar
haani viimeisen kerran, jotta
minä voin toteuttaa bmerkillisen
tekoni, jotta minä voin cvuodat
taa Henkeni kaiken lihan päälle.
5 Mutta katso, totisesti minä
sanon teille, että teidän keskuu
dessanne on monia, jotka on
asetettu ja jotka minä olen kut
sunut, mutta harvat heistä ovat
a
valittuja.
6 Ne, jotka eivät ole valittuja,
ovat tehneet hyvin vakavan syn
nin siinä, että kulkevat apimeässä
keskipäivällä.
7 Ja tästä syystä minä annoin
teille käskyn, että teidän tulee
kutsua koolle ajuhlakokouk
senne, jotta teidän bpaastonne
ja murehtimisenne tulisi ylös

			 pko Temppeli, Herran
huone.
4 a MK Jaak. 5:61–75;
OL 24:19; 33:3–4.
pko Herran viinitarha.
		b Jes. 28:21;
OL 101:95.
		c Sananl. 1:23;
Joel 3:1;
OL 19:38.
pko Hengen lahjat;

Pyhä Henki.
5 a Matt. 20:16;
OL 105:35–37;
121:34–40.
pko Valitseminen.
6 a pko Pimeys,
hengellinen.
7 a OL 88:70, 74–82,
117–120.
		b pko Paasto,
paastoaminen.
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hänen korviinsa, joka on Herra
c
Sebaot, joka on tulkittuna en
simmäisen päivän dluoja, alku ja
loppu.
8 Niin, totisesti minä sanon
teille: Minä annoin teille käskyn,
että teidän tulee rakentaa huone,
jossa huoneessa minä aion aantaa
niille, jotka minä olen valinnut,
voiman korkeudesta,
9 sillä tämä on Isän alupaus
teille; sen tähden minä käsken
teitä jäämään, samoin kuin apos
tolejani Jerusalemissa.
10 Minun palvelijani tekivät
kuitenkin hyvin vakavan syn
nin; ja aprofeettojen koulussa
nousi bkiistoja, mikä oli minusta
hyvin murheellista, sanoo teidän
Herranne; sen tähden minä lähe
tin heidät pois kuritettaviksi.
11 Totisesti minä sanon teille:
Tahtoni on, että te rakennatte
huoneen. Jos te pidätte minun
käskyni, te saatte voimaa sen
rakentamiseen.
12 Ellette te apidä minun käs
kyjäni, Isän brakkaus ei pysy
teissä; sen tähden te saatte kul
kea pimeässä.

13 Nyt tämä on viisasta ja
Herran mieli: Huone rakennet
takoon, ei maailman tavan mu
kaan, sillä minä en anna teidän
elää maailman tavan mukaan;
14 sen tähden se rakennetta
koon sen tavan mukaan, jonka
minä näytän kolmelle teistä,
jotka teidän tulee nimittää ja
asettaa tähän toimivaltaan.
15 Ja sen koko olkoon sisämi
toiltaan viisikymmentäviisi jal
kaa leveä, ja sen pituus olkoon
kuusikymmentäviisi jalkaa.
16 Ja alakerran keskussali pyhi
tettäköön minulle teidän sakra
menttiuhrianne varten ja teidän
saarnaamistanne varten ja teidän
paastoanne ja rukoustanne ja tei
dän pyhimpien toiveidenne mi
nulle aesittämistä varten, sanoo
teidän Herranne.
17 Ja yläkerta pyhitettäköön
minulle minun apostolieni kou
lua varten, sanoo Poika aAhman
eli toisin sanoen Alfus eli toisin
sanoen Oomegus, tosiaankin
Jeesus Kristus, teidän bHerranne.
Aamen.

LUKU 96
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Kirtlandissa
Ohiossa 4. kesäkuuta 1833 ja jossa esitetään Siionin kaupungin tai
vaarnan järjestys malliksi Kirtlandin pyhille. Tämä tapahtui yli
pappien konferenssissa, ja pääasiana oli harkita, mitä tehdä tietyille
maa-alueille, jotka tunnettiin Frenchin maatilana lähellä Kirtlandia
7 c pko Jehova.
		d pko Luominen.
8 a OL 38:32; 39:15; 43:16;
110:9–10.
pko Endaumentti.

9 a Luuk. 24:49.
10 a pko Profeettojen
koulu.
		b pko Kiista.
12 a Joh. 15:10.

		b
16 a
17 a
		b

1. Joh. 2:10, 15.
OL 59:9–14.
OL 78:20.
pko Herra.
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ja jotka kirkko omisti. Koska konferenssi ei pystynyt sopimaan, kenen
pitäisi ottaa vastuu maatilasta, kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että
asiaa piti kysyä Herralta.
1 Siionin Kirtlandin vaarnasta on
tehtävä vahva. 2–5 Piispan tulee
jakaa perintöosat pyhille. 6–9 John
Johnsonin on oltava yhdistyneen
veljeskunnan jäsen.
Katso, minä sanon teille: Tämä
on viisautta, jonka avulla voitte
tietää, kuinka menetellä tässä
asiassa, sillä minusta on välttä
mätöntä, että tästä avaarnasta,
jonka minä olen perustanut
Siionin voimaksi, tehdään vahva.
2 Sen
tähden
palvelijani
Newel K. Whitney ottakoon vas
tuun paikasta, joka on mainittu
keskuudessanne ja jolle minä
aion rakentaa pyhän huoneeni.
3 Ja vielä, se jaettakoon ton
teiksi viisauden mukaan niiden
hyväksi, jotka etsivät perintö
osia, kuten neuvonpidossa kes
kuudessanne päätetään.
4 Ja nyt, pitäkää varanne, että
huolehditte tästä asiasta ja siitä
osuudesta, joka on välttämä
tön minun aveljeskuntani hy
väksi, minun sanani viemiseksi
ihmislapsille.
5 Sillä katso, totisesti minä
sanon teille: Tämä on minusta

erittäin välttämätöntä, että mi
nun sanani lähtee maailmaan
ihmislapsille ihmislasten sy
dänten voittamiseksi teidän par
haaksenne. Aivan niin. Aamen.
6 Ja vielä, totisesti minä sa
non teille: Minusta on viisasta
ja välttämätöntä, että palveli
jani John Johnson, jonka uhrin
minä olen hyväksynyt ja jonka
rukoukset minä olen kuullut ja
jolle minä annan iankaikkisen
elämän lupauksen, sikäli kuin
hän pitää minun käskyni tästä
lähtien –
7 sillä hän on aJoosefin jälkeläi
nen ja osallinen hänen isilleen
annetun lupauksen siunauksiin –
8 totisesti minä sanon teille:
Minusta on välttämätöntä, että
hänestä tulee veljeskunnan
jäsen, niin että hän voi auttaa
minun sanani viemisessä maail
maan ihmislapsille.
9 Sen tähden teidän tulee aset
taa hänet tähän siunaukseen, ja
hänen tulee pyrkiä uutterasti
poistamaan rasitukset, jotka on
talolla, joka on mainittu teidän
keskuudessanne, jotta hän voi
asua siinä. Aivan niin. Aamen.

LUKU 97
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlan
dissa Ohiossa 2. elokuuta 1833. Vastauksena profeetan pyyntöön
96 1 a Jes. 33:20; 54:2.
pko Vaarna.
4 a OL 78:3–4.

			 pko Yhdistynyt
veljeskunta.
7 a pko Joosef, Jaakobin

poika.
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saada tietoa Herralta tämä ilmoitus koskee erityisesti pyhien asioita
Siionissa Jacksonin piirikunnassa Missourissa. Missourissa olevia
kirkon jäseniä vainottiin tänä aikana ankarasti, ja 23. heinäkuuta
1833 heidät oli pakotettu allekirjoittamaan sopimus, että he lähtevät
Jacksonin piirikunnasta.
1–2 Monet pyhät Siionissa (Jack
sonin piirikunnassa Missourissa)
ovat siunattuja uskollisuutensa
vuoksi. 3–5 Parley P. Prattia
kiitetään hänen työstään Siionin
koulussa. 6–9 Herra hyväksyy ne,
jotka pitävät liittonsa. 10–17 Siio
niin tulee rakentaa huone, jossa
puhdassydämiset saavat nähdä
Jumalan. 18–21 Siion on puhdas
sydämiset. 22–28 Jos Siion on
uskollinen, se välttää Herran
vitsauksen.
Totisesti minä sanon teille, ys
täväni: Minä puhun teille äänel
läni, nimittäin Henkeni äänellä,
jotta minä voin ilmaista teille
tahtoni teidän aSiionin maassa
oleviin veljiinne nähden, joista
monet ovat todella nöyriä ja
pyrkivät uutterasti oppimaan
viisautta ja löytämään totuuden.
2 Totisesti, totisesti minä sa
non teille: Siunattuja ovat sel
laiset, sillä he saavat; sillä minä,
Herra, osoitan armoa kaikille
a
sävyisille ja kaikille, joille minä
tahdon, jotta minä tuomitsisin
oikein, kun minä tuon heidät
tuomiolle.
3 Katso, minä sanon teille Siio
nin akoulusta: Minä, Herra, olen
97 1 a pko Siion.

2 a Matt. 5:5;
Moosia 3:19.
3 a pko Profeettojen
koulu.
		b pko Pratt, Parley

			
6a
7a
		b

mieltynyt siihen, että Siionissa
on koulu, ja myös palvelijaani
b
Parley P. Prattiin, sillä hän py
syy minussa.
4 Ja sikäli kuin hän pysyy yhä
minussa, hän johtaa edelleen kou
lua Siionin maassa, kunnes minä
annan hänelle muita käskyjä.
5 Ja minä siunaan häntä lu
kuisilla siunauksilla kaikkien
kirjoitusten ja salaisuuksien
selittämisessä koulun ja kirkon
rakennukseksi Siionissa.
6 Ja lopulle koulusta minä,
Herra, tahdon osoittaa armoa;
on kuitenkin niitä, joita täytyy
a
kurittaa, ja heidän tekonsa saa
tetaan julki.
7 aKirves on pantu puiden
juurelle; ja jokainen puu, joka
ei tee hyvää bhedelmää, kaade
taan maahan ja heitetään tuleen.
Minä, Herra, olen sen puhunut.
8 Totisesti minä sanon teille:
Kaikki heidän keskuudessaan,
jotka tietävät, että heidän asydä
mensä on bvilpitön ja särkynyt
ja heidän mielensä murtunut, ja
jotka chaluavat noudattaa liitto
jaan duhrin kautta – niin, jokai
sen uhrin, jonka minä, Herra,
käsken antaa – heidät minä
e
hyväksyn.

Parker.
pko Kuritus.
Matt. 3:10.
Luuk. 6:43–45;
Alma 5:36, 52;
3. Nefi 14:15–20.

8a
		b
		c
		d
		e

pko Särkynyt sydän.
pko Rehellisyys.
OL 64:34.
pko Uhri.
OL 52:15; 132:50.
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9 Sillä minä, Herra, panen
heidät tuottamaan sangen he
delmällisenä puuna, joka on is
tutettu hyvään maahan puhtaan
virran partaalle ja joka tuottaa
paljon arvokasta hedelmää.
10 Totisesti minä sanon teille,
että minun tahtoni on, että mi
nulle rakennetaan ahuone Siio
nin maahan sen bmallin mukaan,
jonka minä olen antanut teille.
11 Niin, se rakennettakoon
joutuin minun kansani kymme
nyksillä.
12 Katso, tämä on akymmenyk
set ja uhri, jonka minä, Herra,
vaadin heidän käsistään, jotta
minulle rakennettaisiin bhuone
Siionin pelastukseksi –
13 akiitospaikaksi kaikille py
hille ja opetuspaikaksi kaikille
niille, jotka on kutsuttu palve
luksen työhön heidän kaikissa
eri kutsumuksissaan ja virois
saan;
14 jotta he voivat tulla täydelli
siksi palvelutyönsä aymmärryk
sessä, teoriassa, periaatteessa
ja opissa, kaikessa, mikä liittyy
Jumalan bvaltakuntaan maan
päällä, jonka valtakunnan cavai
met on suotu teille.
15 Ja jos minun kansani raken
taa minulle huoneen Herran
nimessä eikä salli minkään aepä
puhtaan tulla sen sisälle, jottei se
10 a
		b
12 a
		b

OL 57:3; 88:119; 124:51.
OL 115:14–16.
pko Kymmenykset.
pko Temppeli, Herran
huone.
13 a pko Kiitollisuus.
14 a pko Ymmärrys.
		b pko Jumalan
valtakunta eli taivaan
valtakunta.

saastu, minun bkirkkauteni on
lepäävä sen yllä;
16 niin, ja minä aitse olen siellä,
sillä minä tulen sinne, ja kaikki
b
puhdassydämiset, jotka tulevat
sinne, saavat nähdä Jumalan.
17 Mutta jos se saastutetaan,
minä en tule sinne, eikä minun
kirkkauteni ole siellä; sillä minä
en tule epäpyhiin temppeleihin.
18 Ja nyt, katso, jos Siion tekee
tämän, se amenestyy ja levittäy
tyy ja tulee sangen loistavaksi,
sangen suureksi ja sangen
pelottavaksi.
a
kansakunnat
19 Ja
maan
kunnioittavat sitä ja sanovat:
Totisesti bSiion on meidän
Jumalamme kaupunki, eikä

Siion totisesti voi kukistua eikä
sitä voida siirtää sijaltansa, sillä
Jumala on siellä ja Herran käsi on
siellä;
20 ja hän on vannonut mahtinsa
voiman kautta olevansa sen
pelastus ja sen korkea atorni.
21 Sen tähden, totisesti näin
sanoo Herra: Siion riemuitkoon,
sillä tämä on aSiion: puhdassydä
miset; sen tähden Siion riemuit
koon, kun kaikki jumalattomat
murehtivat.
22 Sillä katso ja näe, akosto koh
taa jumalattomia joutuin kuin
pyörretuuli; ja kuka voi välttyä
siltä?

		c pko Pappeuden
avaimet.
15 a OL 94:9; 109:20–21.
		b Hagg. 2:7; OL 84:5.
16 a OL 110:1–10.
		b Matt. 5:8;
OL 67:10–13; 88:68.
pko Puhtaus.
18 a OL 90:24; 100:15.
19 a Jes. 60:14;

		b
20 a
21 a
22 a

Sak. 2:14–16;
OL 45:66–70; 49:10.
pko Uusi-Jerusalem.
2. Sam. 22:3.
Moos. 7:18.
pko Puhtaus;
Siion.
pko Kosto.
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23 Herran vitsaus tulee öin ja
päivin, ja sanoma siitä vaivaa
kaikkia ihmisiä; niin, sitä ei py
säytetä, ennen kuin Herra tulee;
24 sillä Herran suuttumus on
syttynyt heidän iljetyksiään ja
kaikkia heidän jumalattomia
tekojansa vastaan.
25 Kuitenkin Siion avälttää sen,
jos se noudattaa tarkoin kaikkea,
mitä minä olen käskenyt sen
tehdä.
26 Mutta ellei se noudata tar
koin, mitä tahansa minä olenkin
käskenyt sen tehdä, minä atuotan
a

sille kaikkien sen tekojen mu
kaan ankaraa ahdinkoa, bruttoa,
vitsauksia, miekkaa, ckostoa,
d
ahnasta tulta.
27 Kuitenkin luettakoon tämän
kerran sen korville, että minä,
Herra, olen hyväksynyt sen
uhrin, ja ellei se enää tee syntiä,
a
mikään näistä ei kohtaa sitä;
28 ja minä asiunaan sitä siu
nauksilla ja annan moninkertai
sesti lukuisia siunauksia sille ja
sen sukupolville aina ja ikuisesti,
sanoo Herra, teidän Jumalanne.
Aamen.

LUKU 98
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa
Ohiossa 6. elokuuta 1833. Tämä ilmoitus tuli seurauksena pyhien
vainosta Missourissa. Kirkon jäsenten kasvava uudisasutus Missou
rissa vaivasi eräitä muita uudisasukkaita, jotka pitivät pyhien mää
rää, poliittista ja taloudellista vaikutusvaltaa sekä kulttuurillisia ja
uskonnollisia eroavuuksia uhkaavina. Heinäkuussa 1833 väkijoukko
hävitti kirkon omaisuutta, levitti tervaa ja höyheniä kahden kirkon
jäsenen päälle sekä vaati pyhiä lähtemään Jacksonin piirikunnasta.
Vaikka osa Missourin ongelmien uutisista oli epäilemättä saavuttanut
profeetan Kirtlandissa (1 450 kilometrin päässä), tuona päivänä hän
saattoi tietää tilanteen vakavuudesta ainoastaan ilmoituksen kautta.
1–3 Pyhien ahdingot koituvat
heidän parhaakseen. 4–8 Pyhien
tulee tukea maan perustuslakia.
9–10 Maallisiin virkoihin tulee
kannattaa rehellisiä, viisaita ja
hyviä ihmisiä. 11–15 Ne, jotka
antavat henkensä Herran asiassa,
saavat iankaikkisen elämän. 16–
18 Tuomitkaa sota ja julistakaa
23 a Jes. 28:14–19;
OL 45:31.
25 a 2. Nefi 6:13–18;
OL 63:34; JS–M 1:20.

rauhaa. 19–22 Kirtlandin pyhiä
nuhdellaan ja käsketään tekemään
parannus. 23–32 Herra ilmoittaa
lakinsa, jotka koskevat hänen kan
sansa vainoja ja ahdinkoja. 33–38
Sota on oikeutettua ainoastaan,
kun Herra käskee siihen. 39–48
Pyhien tulee antaa anteeksi vi
hollisilleen, jotka, jos he tekevät

26 a OL 84:54–59.
		b Luuk. 21:10–13.
		c Mal. 3:19–21;
3. Nefi 21:20–21.

		d Joel 1:15–20.
27 a Hes. 18:27.
28 a pko Siunaus,
siunaaminen.
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parannuksen, myös
Herran kostolta.

välttyvät

Totisesti minä sanon teille, ys
täväni: Älkää apelätkö, olkoon
sydämenne lohdullinen; niin,
riemuitkaa aina ja bkiittäkää
kaikesta
2 aodottaen kärsivällisesti Her
raa, sillä teidän rukouksenne
ovat tulleet Herran Sebaotin
korviin ja ne on kirjoitettu
muistiin tällä sinetillä ja todis
tuksella vahvistettuina – Herra
on vannonut ja säätänyt, että ne
toteutetaan.
3 Sen tähden hän antaa teille
tämän lupauksen peruuttamat
tomin liitoin, että ne täytetään;
ja kaikki, millä teitä on aahdis
tettu, koituu yhdessä teidän
parhaaksenne ja minun nimeni
kunniaksi, sanoo Herra.
4 Ja nyt, totisesti minä sanon
teille maan laeista: Minun tah
toni on, että minun kansani
noudattaa tarkoin kaikkea, mitä
minä käsken sen tehdä.
5 Ja sellainen maan alaki, joka
on bperustuslain mukainen ja
tukee tuota vapauden periaa
tetta suojelemalla oikeuksia ja
vapauksia, kuuluu koko ihmis
kunnalle ja on oikeutettu minun
edessäni.
6 Sen tähden minä, Herra, julis
98 1 a OL 68:6.

		b pko Kiitollisuus.
2 a Ps. 27:14;
Jes. 30:18–19;
OL 133:45.
3 a OL 122:7.
pko Vastoinkäyminen.
5 a 1. Piet. 2:13–14;
OL 58:21; 134:5.
		b OL 101:77–80; 109:54.

tan syyttömiksi teidät ja teidän
veljenne kirkossani, kun te tuette
sellaista lakia, joka on perustus
lain mukainen maan laki;
7 ja mitä tulee ihmisen lakiin,
kaikki, mikä on enemmän tai vä
hemmän kuin tämä, on pahasta.
8 Minä, Herra Jumala, teen tei
dät vapaiksi; sen tähden te olette
todella avapaita; ja myös laki
tekee teidät vapaiksi.
9 Mutta kun ajumalattomat hal
litsevat, kansa huokaa.
10 Sen tähden tulee etsiä uutte
rasti arehellisiä miehiä ja viisaita
miehiä, ja hyviä miehiä ja viisaita
miehiä teidän tulee kannattaa;
muuten kaikki, mikä on vähem
män kuin tämä, on pahasta.
11 Ja minä annan teille käskyn,
että teidän tulee hylätä kaikki
paha ja pysyä kaikessa hyvässä,
että teidän täytyy elää jokaisesta
a
sanasta, joka lähtee Jumalan
suusta.
12 Sillä hän aantaa uskollisille
rivin rivin päälle, käskyn käskyn
päälle; ja minä btutkin ja koette
len teitä täten.
13 Ja joka aantaa henkensä
minun asiassani minun nimeni
tähden, löytää sen jälleen, tosi
aankin iankaikkisen elämän.
14 Älkää siis apelätkö viholli
sianne, sillä minä olen säätänyt
sydämessäni, sanoo Herra, että

			 pko Perustuslaki,
Yhdysvaltain;
Vapaus.
8 a Joh. 8:32;
2. Kor. 3:17.
pko Tahdonvapaus;
Vapaus.
9 a Sananl. 29:2.
10 a pko Rehellisyys.
11 a 5. Moos. 8:3;

12 a
		b
13 a

14 a

Matt. 4:4;
OL 84:43–44.
Jes. 28:10; OL 42:61.
Abr. 3:25–26.
Luuk. 9:24;
OL 101:35–38;
103:27–28.
pko Marttyyri.
Neh. 4:8;
OL 122:9.
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minä koettelen teitä kaikessa
nähdäkseni, pysyttekö te mi
nun liitossani aina ckuolemaan
asti, jotta teidät havaittaisiin
arvollisiksi.
15 Sillä ellette te pysy minun
liitossani, te ette ole minulle
arvollisia.
16 Ja nyt, atuomitkaa bsota ja
julistakaa crauhaa ja pyrkikää
uutterasti dkääntämään lasten
sydämet heidän isiensä puoleen
ja isien sydämet lasten puoleen,
17 ja vielä, ajuutalaisten sydä
met profeettojen puoleen ja pro
feettojen juutalaisten puoleen;
jotten minä tulisi ja löisi koko
maata kirouksella ja kaikki liha
palaisi minun edessäni.
18 Älköön sydämenne olko le
voton, sillä minun Isäni kodissa
on amonta huonetta, ja minä olen
valmistanut teille sijan; ja missä
minun Isäni ja minä olemme,
siellä teidänkin pitää oleman.
19 Katso, moniin, jotka ovat kir
kossa Kirtlandissa, minä, Herra,
en ole mieltynyt,
20 sillä he eivät hylkää synte
jään ja pahoja tapojaan, sydä
mensä kopeutta ja ahneuttaan
ja kaikkia iljetyksiään eivätkä
noudata viisauden ja iankaikki
sen elämän sanoja, jotka minä
olen heille antanut.
21 Totisesti minä sanon teille,
että minä, Herra, akuritan heitä ja
teen mitä tahdon, elleivät he tee
b

14 b OL 124:55.
		c Ilm. 2:10;
OL 136:31, 39.
16 a Alma 48:14.
pko Rauhantekijä.
		b pko Sota.
		c pko Rauha.
		d Mal. 3:23–24;
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parannusta ja noudata kaikkea,
mitä minä olen sanonut heille.
22 Ja vielä minä sanon teille,
että jos te anoudatatte tarkoin
sitä, mitä minä käskenkin teidän
tehdä, minä, Herra, käännän
pois kaiken vihan ja suuttumuk
sen teistä, eivätkä helvetin bportit
voita teitä.
23 Nyt minä puhun teille teidän
perheistänne: Jos ihmiset alyövät
teitä tai teidän perheitänne ker
ran ja te kestätte sen kärsivälli
sesti ettekä herjaa heitä vastaan
ettekä tavoittele kostoa, teidät
palkitaan;
24 mutta ellette te kestä sitä
kärsivällisesti, se lasketaan
a
mitatuksi oikeudenmukaiseksi
mitaksi teille.
25 Ja vielä, jos teidän vihol
lisenne lyö teitä toisen kerran
ettekä te herjaa vihollistanne
vastaan ja kestätte sen kärsivälli
sesti, teidän palkkanne on oleva
satakertainen.
26 Ja vielä, jos hän lyö teitä
kolmannen kerran ja te kestätte
sen akärsivällisesti, teidän palk
kanne karttuu teille nelinkertai
sena;
27 ja nämä kolme todistusta
ovat voimassa teidän vihollis
tanne vastaan, ellei hän tee pa
rannusta, eikä niitä pyyhitä pois.
28 Ja nyt, totisesti minä sanon
teille: Jos tuo vihollinen vält
tyy minun kostoltani, niin ettei

OL 2:1–2.
17 a pko Juutalaiset.
18 a Joh. 14:2;
OL 59:2; 76:111; 81:6.
21 a Moosia 23:21;
Hel. 12:3.
pko Kuritus.
22 a pko Kuuliaisuus.

		b Matt. 16:17–18;
OL 33:12–13.
23 a Luuk. 6:29;
Alma 43:46–47.
pko Vaino.
24 a Matt. 7:1–2.
26 a pko Kärsivällisyys.
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häntä
tuoda
tuomittavaksi
minun eteeni, niin teidän on
huolehdittava siitä, että avaroi
tatte häntä minun nimessäni,
ettei hän enää käy teidän eikä
perheenne, nimittäin lastenne
lasten, kimppuun kolmanteen ja
neljänteen sukupolveen.
29 Ja sitten, jos hän käy teidän
tai lastenne tai lastenne lasten
kimppuun kolmanteen ja nel
jänteen sukupolveen, minä jätän
vihollisesi sinun käsiisi;
30 ja jos sinä silloin säästät
hänet, sinut palkitaan vanhurs
kaudestasi, ja samoin lapsesi ja
lastesi lapset kolmanteen ja nel
jänteen sukupolveen.
31 Kuitenkin vihollisesi on
sinun käsissäsi; ja jos maksat hä
nelle hänen tekojensa mukaan,
olet syytön; jos hän on tavoitellut
henkeäsi ja hän saattaa henkesi
vaaraan, vihollisesi on käsissäsi
ja sinä olet syytön.
32 Katso, tämä on laki, jonka
minä
annoin
palvelijalleni
Nefille ja aisillesi Joosefille ja Jaa
kobille ja Iisakille ja Abrahamille
ja kaikille muinaisille profeetoil
leni ja apostoleilleni.
33 Ja vielä, tämä on alaki, jonka
minä annoin muinaisilleni, ettei
heidän pitänyt lähteä taisteluun
mitään kansakuntaa, sukua,
kieltä eikä kansaa vastaan, ellen
minä, Herra, käskenyt heitä.
34 Ja jos joku kansakunta, kieli
tai kansa olisi julistanut sodan
heitä vastaan, heidän olisi pitä
nyt ensiksi nostaa arauhan lippu
28 a pko Varoittaminen.
32 a OL 27:10.
33 a 5. Moos. 20:10;
Alma 48:14–16.

tuolle kansalle, kansakunnalle
tai kielelle;
35 ja ellei tuo kansa hyväksynyt
rauhantarjousta, ei toisellakaan
eikä kolmannella kerralla, hei
dän piti viedä nämä todistukset
Herran eteen;
36 silloin minä, Herra, olisin
antanut heille käskyn ja oikeut
tanut heidän lähtönsä taisteluun
tuota kansakuntaa, kieltä tai
kansaa vastaan.
37 Ja minä, Herra, olisin atais
tellut heidän taistelunsa ja hei
dän lastensa taistelut ja heidän
lastensa lasten, kunnes he olisi
vat kostaneet kaikille vihollisil
leen kolmanteen ja neljänteen
sukupolveen.
38 Katso, tämä on malli kaikille
ihmisille, sanoo Herra, teidän
Jumalanne, syyttömyyden puo
lustamisesta minun edessäni.
39 Ja vielä, totisesti minä sanon
teille: Jos vihollisesi, sen jälkeen
kun hän on käynyt sinua vas
taan ensimmäisen kerran, tekee
parannuksen, tulee luoksesi
rukoillen anteeksiantoasi, sinun
tulee antaa hänelle anteeksi, etkä
saa enää pitää sitä todisteena
vihollistasi vastaan,
40 ja niin edelleen toiseen ja
kolmanteen kertaan asti; ja niin
usein kuin vihollisesi tekee
parannuksen
rikkomuksesta,
jolla hän on rikkonut sinua vas
taan, sinun tulee antaa aanteeksi
hänelle jopa seitsemänkym
mentä kertaa seitsemän kertaa.
41 Ja jos hän rikkoo sinua

34 a OL 105:38–41.
37 a Joos. 23:10;
Jes. 49:25.
40 a Matt. 18:21–22;

OL 64:9–11.
pko Anteeksianto.
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vastaan eikä tee parannusta
ensimmäisellä kerralla, sinun
on kuitenkin annettava hänelle
anteeksi.
42 Ja jos hän rikkoo sinua
vastaan toisen kerran eikä tee
parannusta, sinun on kuitenkin
annettava hänelle anteeksi.
43 Ja jos hän rikkoo sinua vas
taan kolmannen kerran eikä tee
parannusta, sinun on vieläkin
annettava hänelle anteeksi.
44 Mutta jos hän rikkoo sinua
vastaan neljännen kerran, sinä et
saa antaa hänelle anteeksi, vaan
sinun tulee viedä nämä todisteet
Herran eteen, eikä niitä pyyhitä
pois, ennen kuin hän tekee pa
rannuksen ja hyvittää sinulle
nelinkertaisesti kaiken, millä
hän on rikkonut sinua vastaan.
45 Ja jos hän tekee tämän, sinun
on annettava hänelle anteeksi
koko sydämestäsi; ja ellei hän tee
sitä, minä, Herra, akostan sinun

puolestasi sinun vihollisillesi
satakertaisesti;
46 ja hänen lapsilleen ja hänen
lastensa lapsille, kaikkien niiden,
jotka minua vihaavat, akolman
teen ja neljänteen sukupolveen.
47 Mutta jos lapset tekevät
parannuksen tai lasten lapset
ja akääntyvät Herran, heidän
Jumalansa, puoleen koko sydä
mestään, kaikesta väkevyydes
tään, mielestään ja voimastaan
ja hyvittävät nelinkertaisesti
kaikki rikkomuksensa, joilla he
ovat rikkoneet tai joilla heidän
isänsä tai heidän isiensä isät ovat
rikkoneet, silloin sinun suuttu
muksesi on käännyttävä pois;
48 eikä akosto enää kohtaa heitä,
sanoo Herra, sinun Jumalasi,
eikä heidän rikkomuksiaan
enää milloinkaan tuoda Herran
eteen todisteeksi heitä vastaan.
Aamen.

LUKU 99
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta John Murdo
ckille 29. elokuuta 1832 Hiramissa Ohiossa. John Murdock oli ollut
yli vuoden saarnaamassa evankeliumia samaan aikaan kun hänen
lapsensa – jäätyään äidittömiksi, kun hänen vaimonsa Julia Clapp
oli kuollut huhtikuussa 1831 – asuivat muissa perheissä Ohiossa.
1–8 John Murdock kutsutaan julis
tamaan evankeliumia, ja ne, jotka
ottavat hänet vastaan, ottavat vas
taan Herran ja heidät armahdetaan.
Katso, näin sanoo Herra pal
velijalleni John Murdockille:
Sinut on kutsuttu lähtemään
45 a Morm. 8:20.
46 a 5. Moos. 5:9–10.

itäisille seuduille talosta taloon,
kylästä kylään ja kaupungista
kaupunkiin julistamaan minun
ikuista evankeliumiani niiden
asukkaille keskellä avainoa ja
jumalattomuutta.
2 Ja se, joka ottaa avastaan sinut,
ottaa vastaan minut; ja sinulla

47 a Moosia 7:33; Morm. 9:6. 99 1 a pko Vaino.
48 a Hes. 18:19–23.
2 a Matt. 10:40.
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on oleva voimaa julistaa minun
sanaani minun Pyhän Henkeni
b
osoitukseksi.
3 Ja se, joka ottaa sinut vas
taan akuin pieni lapsi, ottaa
vastaan minun bvaltakuntani,
ja siunattuja ovat he, sillä heidät
c
armahdetaan.
4 Ja sen, joka hylkää sinut, mi
nun Isäni ja hänen huoneensa
a
hylkää; ja pese bjalkasi salaisissa
paikoissa tien ohessa todistuk
seksi heitä vastaan.
5 Ja katso ja näe, minä atulen
pian btuomitsemaan, osoitta
maan kaikille heidän jumalat
tomat tekonsa, jotka he ovat

tehneet minua vastaan, kuten
minusta on kirjoitettu kirjoitus
ten kirjassa.
6 Ja nyt, totisesti minä sanon
sinulle, ettei sinun tarvitse läh
teä, ennen kuin sinun lapsistasi
on huolehdittu ja heidät on lähe
tetty ystävällisesti ylös Siionin
piispalle.
7 Ja muutaman vuoden kulut
tua, jos pyydät minulta, myös
sinä saat mennä ylös hyvään
maahan ottamaan haltuun
perintöosasi;
8 muuten sinun tulee jatkaa mi
nun evankeliumini julistamista,
a
kunnes sinut otetaan. Aamen.

LUKU 100
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille ja Sidney Rigdo
nille Perrysburgissa New Yorkin osavaltiossa 12. lokakuuta 1833.
Kaksi veljeä, jotka olivat olleet monta päivää poissa perheidensä
luota, olivat niistä huolissaan.
1–4 Josephin ja Sidneyn tulee
saarnata evankeliumia sielujen pe
lastukseksi. 5–8 Heille annetaan
juuri oikealla hetkellä, mitä heidän
tulee sanoa. 9–12 Sidneyn tulee
olla puhemiehenä, ja Josephin tulee
olla ilmoituksensaajana ja väkevä
todistuksessa. 13–17 Herra nos
taa puhtaan kansan, ja kuuliaiset
pelastuvat.
Totisesti näin sanoo Herra teille,
ystäväni aSidney ja bJoseph:
2 b 1. Kor. 2:4–5.
3 a Matt. 18:1–6.
		b pko Jumalan
valtakunta eli taivaan
valtakunta.
		c pko Armeliaisuus.

4a
		b
5a
		b

Teidän perheenne voivat hyvin;
ne ovat minun kädessäni, ja minä
teen niille, kuten hyväksi näen;
sillä minulla on kaikki valta.
2 Seuratkaa sen tähden minua
ja kuunnelkaa neuvoa, jonka
minä annan teille.
3 Katso ja näe, minulla on
paljon väkeä tässä paikassa,
ympäröivillä seuduilla; ja teille
avataan ovi menestykselliseen
työhön ympäröivillä seuduilla
tällä maan itäisellä alueella.

Joh. 12:44–50.
OL 75:19–22.
OL 1:11–14.
Juud. 1:14–15.
pko Jeesus Kristus:
Tuomari.

8 a Matt. 19:29.

100 1 a pko Rigdon, Sidney.
		b pko Smith, Joseph
nuorempi.
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4 Sen tähden minä, Herra, olen
sallinut teidän tulla tähän paik
kaan; sillä se oli minusta välttä
mätöntä sielujen apelastukseksi.
5 Sen tähden, totisesti minä sa
non teille: Korottakaa äänenne
tälle kansalle; apuhukaa ajatuk
sia, joita minä panen teidän sydä
meenne, niin ette joudu häpeään
ihmisten edessä,
6 sillä teille aannetaan tuona het
kenä, niin, tuossa silmänräpäyk
sessä, mitä teidän tulee sanoa.
7 Mutta käskyn minä annan
teille, että teidän tulee ajulistaa,
mitä julistattekin, minun nimes
säni, vakain sydämin, bsävyisyy
den hengessä kaikessa.
8 Ja minä annan teille tämän
lupauksen, että sikäli kuin
teette tämän, aPyhä Henki vuo
datetaan, niin että hän todistaa
kaikesta, mitä te sanotte.
9 Ja minusta on välttämätöntä,
että sinä, palvelijani Sidney, olet
a
puhemiehenä tälle kansalle;
niin, totisesti minä asetan sinut
tähän kutsumukseen, nimittäin
olemaan puhemiehenä palveli
jalleni Josephille.
10 Ja minä annan hänelle voi
maa olla väkevä atodistuksessa.
11 Ja minä annan sinulle voi

maa olla väkevä kaikkien kirjoi
tusten selittämisessä, jotta sinä
voit olla puhemiehenä hänelle,
ja hän on bilmoituksensaajana
sinulle, niin että voit olla varma
kaikista asioista, jotka liittyvät
minun valtakuntani asioihin
maan päällä.
12 Ja nyt, jatkakaa matkaanne ja
iloitkoot sydämenne; sillä katso
ja näe, minä olen teidän kans
sanne aina loppuun asti.
13 Ja nyt minä annan teille
sanan aSiionista. Siion blunas
tetaan, vaikka sitä kuritetaan
vähän aikaa.
14 Teidän veljenne, palvelijani
a
Orson Hyde ja John Gould, ovat
minun kädessäni; ja sikäli kuin
he pitävät minun käskyni, he
pelastuvat.
15 Olkoot siis sydämenne
lohdulliset; sillä akaikki koituu
niiden parhaaksi, jotka vaelta
vat oikeamielisesti, ja kirkon
pyhitykseksi.
16 Sillä minä nostan itselleni
a
puhtaan kansan, joka palvelee
minua vanhurskaasti;
17 ja kaikki, jotka ahuutavat
avuksi Herran nimeä ja pitävät
hänen käskynsä, pelastuvat.
Aivan niin. Aamen.
a

LUKU 101
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Kirtlandissa
4 a pko Pelastus.
5 a Hel. 5:18;
OL 68:3–4.
6 a Matt. 10:19–20;
OL 84:85.
7 a OL 84:61.
		b pko Sävyisyys.
8 a 2. Nefi 33:1–4.

9 a 2. Moos. 4:14–16;
2. Nefi 3:17–18;
OL 124:103–104.
10 a pko Todistaminen.
11 a Alma 17:2–3.
		b OL 124:125.
13 a pko Siion.
		b OL 84:99;

105:9–10, 31, 37.
14 a pko Hyde, Orson.
15 a Room. 8:28;
OL 90:24; 105:40.
16 a pko Puhtaus.
17 a Joel 3:5;
Alma 38:4–5.
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Ohiossa 16. ja 17. joulukuuta 1833. Missouriin kokoontuneet py
hät kärsivät tänä aikana suurta vainoa. Väkivaltaiset joukot olivat
karkottaneet heidät heidän kodeistaan Jacksonin piirikunnassa, ja
muutamat pyhistä olivat yrittäneet asettua Van Burenin, Lafayetten
ja Rayn piirikuntiin, mutta vaino seurasi heitä. Pyhien pääryhmä oli
tuolloin Clayn piirikunnassa Missourissa. Kirkon yksittäisiä jäseniä
uhattiin monesti kuolemalla. Jacksonin piirikunnan pyhät olivat me
nettäneet huonekaluja, vaatteita, karjaa ja muuta henkilökohtaista
omaisuutta, ja heidän satonsa oli hävitetty monin paikoin.
1–8 Pyhiä kuritetaan ja ahdis
tetaan heidän rikkomustensa
tähden. 9–15 Herran suuttumus
kohtaa kansakuntia, mutta hänen
kansansa kootaan ja sitä lohdute
taan. 16–21 Siionia ja sen vaarnoja
vahvistetaan. 22–31 Tuhatvuoti
sen valtakunnan aikaisen elämän
luonnetta kuvaillaan. 32–42 P
 yhiä
siunataan ja palkitaan silloin.
43–62 Vertaus ylhäisestä mie
hestä ja oliivipuista kuvaa Siionin
vastoinkäymisiä ja lopulta tapah
tuvaa lunastusta. 63–75 Pyhien
tulee kokoontua edelleen yhteen.
76–80 Herra sääti Yhdysvaltain
perustuslain. 81–101 Pyhien on
haettava hyvitystä kärsimyksiinsä
naisen ja väärämielisen tuomarin
vertauksen mukaan.
Totisesti minä sanon teille vel
jistänne, joita on ahdistettu ja
a
vainottu ja bkarkotettu perintö
maaltaan:
2 Minä, Herra, olen sallinut aah
dingon, jolla heitä on ahdistettu,
101 1 a pko Vaino.

		b OL 103:1–2, 11;
109:47.
2 a OL 58:3–4.
		b Moosia 7:29–30;
OL 103:4; 105:2–10.
3 a Jes. 62:3; Mal. 3:17;
OL 60:4.

kohdata heitä heidän brikkomus
tensa tähden;
3 mutta minä tunnustan hei
dät omikseni, ja he ovat aminun
päivänä, jona minä tulen kokoa
maan jalokiveni.
4 Ja nyt, heitä täytyy akurittaa ja
koetella niin kuin bAbrahamia,
jota käskettiin uhraamaan ainoa
poikansa.
5 Sillä ne, jotka eivät tahdo kes
tää kuritusta vaan akieltävät mi
nut, eivät voi tulla bpyhitetyiksi.
6 Katso, minä sanon teille: Hei
dän keskuudessaan oli epäsopua
ja ariitoja ja bkateutta ja kiistoja
ja chimokkaita ja ahneita haluja;
sen tähden he saastuttivat näillä
perintöosansa.
7 He olivat hitaita akuulemaan
Herran, heidän Jumalansa,
ääntä; sen tähden Herra, heidän
Jumalansa, on hidas kuulemaan
heidän rukouksiaan, vastaa
maan heille heidän ahdinkonsa
päivänä.
8 Rauhansa päivänä he pitivät

4 a OL 95:1–2; 136:31.
pko Kuritus.
		b 1. Moos. 22:1–14;
MK Jaak. 4:5.
pko Abraham.
5 a Matt. 10:32–33;
Room. 1:16;
2. Nefi 31:14.

		b
6a
		b
		c
7a

pko Pyhitys.
pko Kiista.
pko Kateus.
pko Himo.
Jes. 59:2;
Moosia 11:22–25;
21:15;
Alma 5:38.
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minun neuvoani vähäarvoisena;
mutta aahdinkonsa päivänä
he pakosta bhapuilevat minua
etsien.
9 Totisesti minä sanon teille:
Heidän synneistään huolimatta
minun sisimpäni on täynnä
a
myötätuntoa heitä kohtaan. Minä
en täysin bhylkää heitä; ja cvihan
päivänä minä muistan armon.
10 Minä olen vannonut, ja ju
listus on lähtenyt maailmaan
aiemman käskyn myötä, jonka
minä olen antanut teille, että
minä annan suuttumukseni
a
miekan iskeä kansani puolesta;
ja niin kuin olen sanonut, on
tapahtuva.
11 Minun suuttumukseni vuo
datetaan pian määrättömänä
kaikkien kansakuntien päälle;
ja tämän minä teen, kun niiden
pahuuden malja on atäysi.
12 Ja sinä päivänä kaikki ne,
jotka ovat avartiotornissa, eli
toisin sanoen koko Israelini,
pelastetaan.
13 Ja ne, jotka on hajotettu,
a
kootaan.
14 Ja kaikki ne, jotka ovat olleet
a
murheellisia, saavat lohdutuk
sen.
15 Ja kaikki ne, jotka ovat a nta
neet ahenkensä minun n
 imeni
tähden, kruunataan.
8 a Hel. 12:3.
		b Ap. t. 17:27;
Alma 32:5–16.
9 a pko Armeliaisuus;
Myötätunto.
		b Jer. 30:11.
		c OL 98:21–22.
10 a OL 1:13–14.
11 a Hel. 13:14;
Et. 2:9–11.
12 a pko Vartija.
13 a 5. Moos. 30:3–6;

14 a
15 a
16 a
		b
17 a
18 a
		b

16 Sen tähden olkoon sydä
menne lohdullinen, mitä tulee
Siioniin; sillä kaikki liha on mi
nun akäsissäni; olkaa levollisia ja
b
tietäkää, että minä olen Jumala.
17 aSiionia ei siirretä sijaltansa,
vaikka sen lapset on hajotettu.
18 Ne, jotka jäävät jäljelle ja
ovat puhdassydämisiä, palaavat
ja tulevat aperintöosillensa, he
ja heidän lapsensa, ikuisen ilon
b
lauluin, crakentamaan Siionin
autioita paikkoja –
19 ja kaikki tämä, jotta profeet
tojen kirjoitukset täyttyisivät.
20 Ja katso, mitään muuta
a
paikkaa ei ole määrätty kuin se,
jonka minä olen määrännyt; eikä
mitään muuta paikkaa määrätä
kään kuin se, jonka minä olen
määrännyt pyhieni kokoamis
työtä varten,
21 kunnes tulee päivä, jolloin
heille ei enää löydy tilaa; ja sil
loin minulla on muita paikkoja,
jotka minä määrään heille, ja
niitä kutsutaan avaarnoiksi telt
takankaita varten eli Siionin
vahvistukseksi.
22 Katso, tahtoni on, että kaikki
ne, jotka huutavat avuksi minun
nimeäni ja palvelevat minua
minun ikuisen evankeliumini
mukaan, akokoontuvat yhteen ja
b
seisovat pyhissä paikoissa;

1. Nefi 10:14.
pko Israel: Israelin
kokoaminen.
Matt. 5:4.
Matt. 10:39.
pko Marttyyri.
Moos. 6:32.
2. Moos. 14:13–14;
Ps. 46:11.
pko Siion.
OL 103:11–14.
Jes. 35:10;

		c
20 a
21 a
22 a
		b

OL 45:71.
pko Laulu.
Aam. 9:13–15;
OL 84:2–5; 103:11.
OL 57:1–4.
OL 82:13–14;
115:6, 17–18.
pko Vaarna.
pko Israel: Israelin
kokoaminen.
Matt. 24:15;
OL 45:32; 115:6.
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23 ja valmistautuvat ilmoi
tukseen, joka on tuleva, jolloin
telttamajassani oleva aväliverho,
joka peittää temppelini ja joka
kätkee maan, poistetaan, ja
kaikki liha saa bnähdä minut
yhtä aikaa.
24 Ja kaikki akatoavainen, sekä
ihmisestä että maan eläimistä
ja taivaiden linnuista ja meren
kaloista, jotka asuvat koko maan
päällä, bhävitetään;
25 ja myös se, mikä on alku
aineesta, asulaa hehkuvassa
kuumuudessa; ja kaikki tulee
b
uudeksi, niin että minun tunte
mukseni ja ckirkkauteni voi olla
koko maan päällä.
26 Ja sinä päivänä ihmisen
a
vihamielisyys
ja
eläinten
vihamielisyys, niin, kaiken lihan
vihamielisyys blakkaa minun
kasvojeni edestä.
27 Ja mitä tahansa kuka tahansa
pyytääkin sinä päivänä, se anne
taan hänelle.
28 Eikä aSaatanalla ole sinä
päivänä valtaa kiusata ketään
ihmistä.
29 Eikä amurhetta ole, koska ei
ole kuolemaa.
30 Sinä päivänä asylilapsi ei
kuole, ennen kuin hän on vanha;
23 a pko Väliverho.
		b Jes. 40:5;
OL 38:8; 93:1.
pko Jeesuksen
Kristuksen toinen
tuleminen.
24 a OL 29:24.
		b Sef. 1:2–3;
Mal. 3:19;
OL 88:94;
JS–H 1:37.
25 a Aam. 9:5;
2. Piet. 3:10–14.
pko Maa: Maan

ja hänen elinaikansa on kuin
puun ikä;
31 ja kun hän kuolee, hän ei
nuku, nimittäin maassa, vaan
hänet amuutetaan silmänräpäyk
sessä ja btemmataan ylös, ja
hänen leponsa on loistava.
32 Niin, totisesti minä sanon
teille: Sinä apäivänä, jolloin Herra
tulee, hän bilmoittaa kaiken –
33 menneet asiat ja asalatut
asiat, joita kukaan ei ole tiennyt,
asioita maasta, minkä kautta se
on tehty, ja sen tarkoituksen ja
lopun –
34 kallisarvoisimmat asiat, sen
mikä on ylhäällä ja sen mikä on
alhaalla, sen mikä on maassa ja
maan päällä ja taivaassa.
35 Ja kaikki ne, jotka kärsivät
a
vainoa minun nimeni tähden ja
kestävät uskossa, vaikka heidät
kutsutaan antamaan henkensä
minun btähteni, pääsevät kui
tenkin osallisiksi kaikesta tästä
kirkkaudesta.
36 Älkää sen tähden pelätkö
edes akuolemaa, sillä tässä maa
ilmassa teidän ilonne ei ole täysi,
mutta minussa teidän bilonne on
täysi.
37 Älkää siis huolehtiko ruu
miista älkääkä ruumiin elämästä,

puhdistaminen.
		b Ilm. 21:5.
		c pko Tuhatvuotinen
valtakunta.
26 a Jes. 11:6–9.
pko Viha.
		b pko Rauha.
28 a Ilm. 20:2–3;
1. Nefi 22:26;
OL 88:110.
29 a Ilm. 21:4.
30 a Jes. 65:20–22;
OL 63:51.
31 a 1. Kor. 15:52;

OL 43:32.
		b 1. Tess. 4:16–17.
32 a OL 29:11.
pko Tuhatvuotinen
valtakunta.
		b OL 121:26–28.
33 a pko Jumalan
salaisuudet.
35 a OL 63:20.
pko Vaino.
		b OL 98:13.
36 a pko Kuolema,
fyysinen.
		b pko Ilo.
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vaan huolehtikaa sielusta ja sie
lun elämästä.
38 Ja aetsikää alati Herran kas
voja, jotta voittaisitte bkärsiväl
lisyydellä omaksenne sielunne,
niin saatte iankaikkisen elämän.
39 Kun ihmisiä kutsutaan mi
nun aikuiseen evankeliumiini
ja he tekevät ikuisen liiton, heitä
pidetään maan bsuolana ja ihmis
ten makuna;
40 heidät on kutsuttu ihmisten
mauksi; sen tähden, jos tuo maan
suola menettää makunsa, katso,
se ei kelpaa enää muuhun kuin
ulos heitettäväksi ja ihmisten
jalkoihin tallattavaksi.
41 Katso, tämä on viisasta Siio
nin lapsiin nähden, niin, moniin
mutta ei kaikkiin: heidät havait
tiin rikkojiksi, sen tähden heitä
täytyy akurittaa.
42 Joka itsensä akorottaa, se
alennetaan, ja joka itsensä balen
taa, se korotetaan.
43 Ja nyt minä esitän teille
vertauksen, jotta te voitte tie
tää minun tahtoni Siionin
lunastuksesta.
44 Eräällä aylhäisellä miehellä
oli maapalsta, hyvin oivallinen;
ja hän sanoi palvelijoillensa:
Menkää minun bviinitarhaani,
nimittäin tälle sangen oivalli
selle maakappaleelle, ja istutta
kaa kaksitoista oliivipuuta;
45 ja asettakaa avartijoita niiden
ympärille ja rakentakaa torni,
a

37 a pko Sielu.
38 a 2. Aik. 7:14;
OL 93:1.
		b pko Kärsivällisyys.
39 a pko Uusi ja ikuinen
liitto.
		b Matt. 5:13;
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niin että joku voi valvoa ympä
röivää maata, olla vartijana
tornissa, niin ettei minun oliivi
puitani kaadettaisi maahan, kun
vihollinen tulee ryöstämään ja
ottamaan itselleen minun viini
tarhani hedelmät.
46 Nyt, ylhäisen miehen pal
velijat menivät ja tekivät, kuten
heidän herransa oli käskenyt
heitä, ja istuttivat oliivipuut ja
rakensivat aidan ympärille ja
asettivat vartijoita ja alkoivat
rakentaa tornia.
47 Ja ollessaan vielä laskemassa
sen perustusta he alkoivat sanoa
keskenään: Ja mihin herrani tar
vitsee tätä tornia?
48 Ja he neuvottelivat pitkän
aikaa sanoen keskenään: Mihin
herrani tarvitsee tätä tornia, sillä
tämä on rauhan aikaa?
49 Eikö tämä raha voitaisi antaa
rahanvaihtajille? Sillä ei näitä
tarvita.
50 Ja ollessaan keskenään
eripuraisia he kävivät hyvin
laiskoiksi, eivätkä he kuulleet
herransa käskyjä.
51 Ja vihollinen tuli yöllä ja
kaatoi maahan aaidan; ja ylhäi
sen miehen palvelijat nousivat ja
olivat peloissaan ja pakenivat; ja
vihollinen hävitti heidän työnsä
ja kaatoi maahan oliivipuut.
52 Nyt, katso, ylhäinen mies,
viinitarhan herra, kutsui palve
lijoitansa ja sanoi heille: Miksi?

OL 103:10.
41 a pko Kuritus.
42 a Ob. 1:3–4;
Luuk. 14:11;
Hel. 4:12–13.
		b Luuk. 18:14.
pko Nöyryys.

44 a OL 103:21–22.
		b pko Herran viinitarha.
45 a Hes. 33:2, 7;
3. Nefi 16:18.
pko Vartija.
51 a Jes. 5:1–7.
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Mikä on syynä tähän suureen
pahuuteen?
53 Eikö teidän olisi pitänyt
tehdä, niin kuin minä käskin
teitä ja – kun olitte istuttaneet
viinitarhan ja rakentaneet ympä
rille aidan ja asettaneet vartijoita
sen muureille – rakentaa myös
torni ja asettaa vartija torniin ja
vartioida minun viinitarhaani
eikä nukkua, niin ettei viholli
nen olisi käynyt kimppuunne?
54 Ja katso, vartija tornissa olisi
nähnyt vihollisen tämän ollessa
vielä kaukana; ja silloin te olisitte
voineet valmistautua ja estää
vihollista kaatamasta maahan
sen aitaa ja pelastaa viinitarhani
tuhoojan käsiltä.
55 Ja viinitarhan herra sanoi
yhdelle palvelijoistaan: Mene ja
kokoa yhteen loput palvelijois
tani ja ota akoko taloni voima,
jota ovat soturini, nuoret mie
heni ja myös ne, jotka ovat keski-
ikäisiä kaikkien palvelijoideni
keskuudessa ja jotka ovat taloni
voima, ainoastaan niitä lukuun
ottamatta, jotka minä olen mää
rännyt jäämään;
56 ja menkää heti minun viini
tarhani maalle ja lunastakaa
minun viinitarhani, sillä se on
minun; minä olen ostanut sen
rahalla.
57 Lähtekää siis heti minun
maalleni, kaatakaa maahan vi
hollisteni muurit; kukistakaa
heidän torninsa ja ajakaa hajalle
heidän vartijansa.
58 Ja sikäli kuin he kokoontuvat
55 a OL 103:22, 29–30;
105:16, 29–30.
58 a OL 97:22–24; 105:15.
61 a OL 78:22.

		b
62 a
64 a
		b

yhteen teitä vastaan, akostakaa
minun puolestani minun vihol
lisilleni, että minä voin tulla
pian lopun talonväkeni kanssa
ja ottaa maan haltuuni.
59 Ja palvelija sanoi herralleen:
Milloin tämä tapahtuu?
60 Ja hän sanoi palvelijalleen:
Kun minä tahdon; mene heti ja
tee kaikki, mitä minä olen käs
kenyt sinun tehdä;
61 ja tämä on minun sinettini
ja siunaukseni sinulle: sinä olet
uskollinen ja aviisas taloudenhoi
taja talossani, bhallitsija minun
valtakunnassani.
62 Ja hänen palvelijansa meni
heti ja teki kaiken, mitä hänen
herransa käski hänen tehdä; ja
a
monen päivän kuluttua kaikki
oli täytetty.
63 Vielä, totisesti minä sanon
teille: Minä näytän teille, mikä
on minun viisauteni mukaista,
mitä tulee kaikkiin seurakun
tiin, sikäli kuin ne haluavat,
että niitä opastetaan oikealla ja
soveliaalla tiellä niiden pelas
tukseksi –
64 jotta minun pyhieni yhteen
kokoamisen työ voi jatkua, jotta
minä voin vahvistaa heitä ni
melleni apyhissä paikoissa; sillä
b
elonkorjuun aika on tullut, ja
minun sanani täytyy ctoteutua.
65 Sen tähden minun on koot
tava yhteen kansani vehnän ja
a
rikkaviljan vertauksen mukai
sesti, jotta vehnä voi olla turvassa
aitoissa saadakseen omaksi ian
kaikkisen elämän ja tullakseen

Matt. 25:20–23.
OL 105:37.
OL 87:8.
OL 33:3, 7.

pko Sadonkorjuu.
		c OL 1:38.
65 a Matt. 13:6–43;
OL 86:1–7.
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kruunatuksi selestisellä kirk
kaudella, kun minä tulen Isäni
valtakuntaan maksamaan jokai
selle hänen tekojensa mukaan;
66 kun taas rikkavilja sidotaan
kimpuiksi ja niiden siteet vah
vistetaan, niin että ne voidaan
a
polttaa
sammumattomassa
tulessa.
67 Sen tähden minä annan kai
kille seurakunnille käskyn, että
niiden tulee edelleen kokoontua
yhteen paikkoihin, jotka minä
olen määrännyt.
68 Kuitenkin, kuten minä olen
sanonut teille aikaisemmassa
käskyssä, älköön akokoontumi
senne tapahtuko kiireessä eikä
paeten; vaan kaikki valmistetta
koon teidän edellänne.
69 Ja jotta kaikki olisi valmista
teidän edellänne, noudattakaa
käskyä, jonka minä olen antanut
näistä asioista
70 ja joka sanoo tai opettaa, että
teidän tulee aostaa rahalla kaikki
maat, jotka voidaan rahalla
ostaa, sitä maata ympäröivältä
seudulta, jonka minä olen mää
rännyt Siionin maaksi, pyhieni
kokoamisen aluksi;
71 kaiken maan, joka voidaan
ostaa Jacksonin piirikunnasta
ja ympäröivistä piirikunnista, ja
jättäkää loput minun käteeni.
72 Nyt, totisesti minä sanon
teille: Kaikki seurakunnat koot
koot yhteen kaikki rahansa;
nämä asiat tehtäköön aikanaan
mutta ei akiireessä; ja huolehtikaa
b

65 b pko Selestinen
kirkkaus.
66 a Nah. 1:5;
Matt. 3:12;
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siitä, että kaikki valmistetaan tei
dän edellänne.
73 Ja kunniallisia miehiä ni
mitettäköön, nimittäin viisaita
miehiä, ja lähettäkää heidät
ostamaan näitä maita.
74 Ja seurakunnat itäisillä seu
duilla, kun ne ovat vahvistuneet,
jos ne kuulevat tätä neuvoa, ne
voivat ostaa maita ja kokoontua
yhteen niille; ja tällä tavalla ne
voivat vahvistaa Siionia.
75 Jo nyt on riittävästi, niin, vie
läpä runsaasti, varattuna Siionin
lunastamiseen ja sen autioiden
paikkojen vahvistamiseen, niin
ettei niitä enää kukisteta, jos
seurakunnat, jotka kutsuvat
itseään minun nimeni mukaan,
a
haluavat kuulla minun ääntäni.
76 Ja vielä minä sanon teille,
niille, jotka heidän vihollisensa
ovat hajottaneet: Tahtoni on,
että he hakevat yhä hyvitystä
ja omaisuuden palauttamista
niiden käsistä, jotka on asetettu
hallitusmiehiksi ja joilla on valta
teidän ylitsenne –
77 kansan lakien ja aperustus
lain mukaan, jotka minä olen
sallinut säätää ja joita tulee yllä
pitää kaiken lihan boikeuksien ja
turvan vuoksi vanhurskaiden ja
pyhien periaatteiden mukaan;
78 niin että jokainen voi toi
mia tulevaisuutta koskevassa
opissa ja periaatteessa moraali
sen atahdonvapauden mukaan,
jonka minä olen antanut hä
nelle, niin että jokainen voi olla

OL 38:12; 63:33–34.
68 a OL 58:56.
70 a OL 63:27–29.
72 a Jes. 52:10–12.

75 a
77 a
		b
78 a

Alma 5:37–39.
pko Hallitus.
pko Vapaus.
pko Tahdonvapaus.
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vastuussa omista synneistään
tuomiopäivänä.
79 Sen tähden ei ole oikein, että
kukaan olisi toisen orjuudessa.
80 Ja tätä tarkoitusta varten
minä olen säätänyt tämän maan
a
perustuslain niiden viisaiden
miesten käsillä, jotka minä
nostin juuri tätä tarkoitusta var
ten, ja lunastanut maan verta
b
vuodattamalla.
81 Nyt, mihin minä vertaan
Siionin lapsia? Minä vertaan
heitä naisen ja väärämielisen
tuomarin avertaukseen – sillä
ihmisten tulee brukoilla aina,
lannistumatta – jossa sanotaan:
82 Eräässä kaupungissa oli tuo
mari, joka ei pelännyt Jumalaa
eikä piitannut ihmisistä.
83 Ja siinä kaupungissa oli
leskivaimo, ja hän tuli hänen
luokseen ja sanoi: Tee minulle
oikeutta vastustajaani vastaan.
84 Mutta hän ei suostunut pit
kään aikaan, mutta jälkeenpäin
hän sanoi itsekseen: Vaikka minä
en pelkääkään Jumalaa enkä piit
taa ihmisistä, siitä huolimatta,
koska tästä leskestä on minulle
vaivaa, minä teen hänelle oikeu
den, jottei hän väsyttäisi minua
alituisilla käynneillään.
85 Näin minä vertaan Siionin
lapsia.
86 He anokoot tuomarin jalko
jen juuressa;
87 ja ellei hän kuuntele heitä,
b
c

78 b pko Vastuullisuus.
		c pko Viimeinen
tuomio.
80 a 2. Nefi 1:7–9;
OL 98:5–6.
pko Perustuslaki,
Yhdysvaltain.
		b 1. Nefi 13:13–19.

he anokoot kuvernöörin jalkojen
juuressa;
88 ja ellei kuvernööri kuuntele
heitä, he anokoot presidentin
jalkojen juuressa;
89 ja ellei presidentti kuuntele
heitä, silloin Herra nousee ja
tulee esiin apiilopaikastaan ja
vaivaa raivoissaan kansakuntaa;
90 ja ankarassa kiivaudessaan
ja hehkuvassa vihassaan aika
naan erottaa pois nuo jumalatto
mat, epäuskoiset ja väärämieliset
a
taloudenhoitajat ja määrää heille
heidän osansa teeskentelijöiden
ja bepäuskoisten joukossa;
91 tosiaankin, ulkoisessa pi
meydessä, missä aitketään ja va
litetaan ja kiristellään hampaita.
92 Rukoilkaa sen tähden, että
heidän korvansa avautuisivat
teidän huudoillenne, jotta minä
olisin aarmollinen heille, niin
etteivät nämä asiat kohtaisi heitä.
93 Sen, mitä minä olen sano
nut teille, täytyy tapahtua, jotta
kaikki ihmiset jäisivät vaille
a
puolustusta;
94 jotta viisaat miehet ja hal
litusmiehet saisivat kuulla ja
tietää sen, mitä he eivät ole mil
loinkaan aajatelleet;
95 jotta minä voin ryhtyä teke
mään tekoani, aoutoa tekoani,
ja suorittamaan työtäni, outoa
työtäni, niin että ihmiset voivat
b
erottaa vanhurskaan jumalatto
masta, sanoo teidän Jumalanne.

81 a Luuk. 18:1–8.
		b pko Rukous.
89 a Jes. 45:15;
OL 121:1, 4; 123:6.
90 a pko Taloudenhoitaja.
		b Ilm. 21:8.
pko Epäusko.
91 a Matt. 25:30; OL 19:5;

29:15–17; 124:8.
92 a pko Armeliaisuus.
93 a Room. 1:18–21.
94 a Jes. 52:15;
3. Nefi 20:45; 21:8.
95 a Jes. 28:21; OL 95:4.
		b Mal. 3:18.
pko Erottamisen lahja.
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96 Ja vielä minä sanon teille:
On vastoin minun käskyäni ja
minun tahtoani, että palvelijani
Sidney Gilbert myisi minun
a
varastohuoneeni, jonka minä

olen perustanut kansalleni,
vihollisteni käsiin.
97 Älkööt viholliseni saastut
tako sitä, minkä minä olen pe
rustanut, niiden suostumuksella,
jotka akutsuvat itseään minun
nimeni mukaan;
98 sillä tämä on erittäin raskas
ja vakava synti minua vastaan ja
minun kansaani vastaan niiden
tapahtumien tähden, jotka minä
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olen säätänyt ja jotka pian koh
taavat kansakuntia.
99 Sen tähden tahtoni on, että
minun kansani vaatii sitä, minkä
minä olen säätänyt sille, ja pysyy
vaatimuksessa, vaikkei se saisi
kaan asua siellä.
100 Minä en kuitenkaan sano,
ettei se ole asuva siellä; sillä si
käli kuin se tuottaa minun val
takuntaani soveliaita hedelmiä
ja tekoja, se tulee asumaan siellä.
101 Se rakentaa, eikä toinen
a
peri sitä; se istuttaa viinitarhoja,
ja se syö niiden hedelmät. Aivan
niin. Aamen.

LUKU 102
Pöytäkirja kirkon ensimmäisen korkean neuvoston järjestämisestä
Kirtlandissa Ohiossa 17. helmikuuta 1834. Alkuperäisen pöytäkir
jan laativat vanhimmat Oliver Cowdery ja Orson Hyde. Profeetta
korjasi pöytäkirjaa seuraavana päivänä, ja sitä seuraavana päivänä
korkea neuvosto hyväksyi korjatun pöytäkirjan yksimielisesti kirkon
”korkean neuvoston muodoksi ja säännöksi”. Jakeet 30–32, jotka
koskevat kahdentoista apostolin neuvostoa, lisättiin Joseph Smithin
johdolla vuonna 1835, jolloin tämä luku valmisteltiin Opissa ja lii
toissa julkaisemista varten.
1–8 Korkea neuvosto määrätään
selvittämään
merkityksellisiä
vaikeuksia, joita kirkossa syn
tyy. 9–18 Asioiden kuulemisen
menettelytavat esitetään. 19–23
Neuvoston johtaja tekee päätöksen.
24–34 Muutoksenhakumenettely
esitetään.
Tänä päivänä kaksikymmentä
neljä ylipappia kokoontui saadun
96 a pko Varastohuone.
97 a OL 103:4; 112:25–26;
125:2.

ilmoituksen mukaan yleiseen ko
koukseen Joseph Smith nuorem
man kotiin ja ryhtyi järjestämään
Kristuksen kirkon akorkeaa neu
vostoa, jonka tuli koostua kah
destatoista ylipapista ja yhdestä
tai kolmesta johtajasta asian
vaatimusten mukaan.
2 Korkea neuvosto perustettiin
ilmoituksen kautta sitä tarkoi
tusta varten, että se selvittäisi

101 a Jes. 65:21–22.
pko Tuhatvuotinen
valtakunta.

102 1 a pko Korkea
neuvosto.
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merkityksellisiä
vaikeuksia,
joita kirkossa voi syntyä ja joita
seurakunta tai apiispanneuvosto
ei ole voinut ratkaista osapuolia
tyydyttävällä tavalla.
3 Joseph Smith nuorempi,
Sidney Rigdon ja Frederick G.
Williams tunnustettiin joh
tajiksi neuvoston äänellä; ja
Joseph Smith vanhempi, John
Smith, Joseph Coe, John Johnson,
Martin Harris, John S. Carter,
Jared Carter, Oliver Cowdery,
Samuel H. Smith, Orson Hyde,
Sylvester Smith ja Luke Johnson,
ylipappeja, valittiin pysyväksi
neuvostoksi kirkolle neuvoston
yksimielisellä äänellä.
4 Yllä mainituilta neuvosmie
hiltä kysyttiin sitten, hyväksyi
vätkö he nimityksensä ja toimi
sivatko he tuossa virassa taivaan
lain mukaan, mihin he kaikki
vastasivat, että he hyväksyivät
nimityksensä ja täyttäisivät vir
kansa heille suodun Jumalan
armon mukaan.
5 Sen neuvoston jäsenmäärä,
joka äänesti kirkon nimessä
ja puolesta nimittäessään yllä
mainitut neuvosmiehet, oli nel
jäkymmentäkolme seuraavasti:
yhdeksän ylipappia, seitsemän
toista vanhinta, neljä pappia ja
kolmetoista jäsentä.
6 Äänestettiin, että korkealla
neuvostolla ei voi olla valtaa
toimia ilman että seitsemän yllä
mainituista neuvosmiehistä tai
heidän asianmukaisesti nimite
tyistä seuraajistaan on läsnä.
7 Näillä seitsemällä on valta
2 a OL 107:72–74.
9 a pko Ilmoitus.

nimittää muita ylipappeja, joita
he pitävät kelvollisina ja kykene
vinä, toimimaan poissa olevien
neuvosmiesten paikalla.
8 Äänestettiin, että milloin vain
kenen tahansa yllä mainitun
neuvosmiehen paikka vapautuu
kuoleman, virasta rikkomuksen
vuoksi erottamisen tai tältä kir
kon hallintoalueelta muuttami
sen tähden, se tulee täyttää joh
tajan tai johtajien nimityksellä ja
vahvistaa sitä tarkoitusta varten
kokoontuvan, kirkon nimessä
toimivan, ylipappien yleisen
kokouksen äänellä.
9 Kirkon presidentti, joka on
myös neuvoston johtaja, nimi
tetään ailmoituksen kautta ja
b
hyväksytään johtotehtäväänsä
kirkon äänellä.
10 Ja hänen virkansa arvokkuu
den mukaista on, että hän joh
taa kirkon neuvostoa; ja hänen
oikeutenaan on saada apua kah
delta muulta johtajalta, jotka on
nimitetty samalla tavalla kuin
hänet itse on nimitetty.
11 Ja toisen tai molempien niistä
poissa ollessa, jotka on n
 imitetty
auttamaan häntä, hänellä on
valta johtaa neuvostoa ilman
apulaista; ja siinä tapauksessa,
että hän itse on poissa, toisilla
johtajilla on valta johtaa hänen
asemestaan, molemmilla tai
kummalla tahansa heistä.
12 Milloin Kristuksen kirkon
korkea neuvosto vain on asian
mukaisesti järjestetty edellä
esitetyn kaavan mukaisesti, kah
dentoista neuvosmiehen tulee

		b pko Tuen antaminen
kirkon johtajille.
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vetää arpaa numeroista ja siten
ratkaista, kuka kahdestatoista
puhuu ensiksi, alkaen numerosta
yksi ja niin edelleen järjestyk
sessä numeroon kaksitoista.
13 Milloin tämä neuvosto ko
koontuu käsittelemään jotakin
asiaa, kahdentoista neuvosmie
hen tulee harkita, onko se vai
kea vai ei; ellei se ole, ainoastaan
kaksi neuvosmiehistä puhuu
siitä edellä kirjoitetun kaavan
mukaisesti.
14 Mutta jos sitä pidetään vai
keana, neljä määrättäköön; ja
jos vaikeampana, kuusi; mutta
enempää kuin kuusi älköön
määrättäkö puhumaan missään
tapauksessa.
15 Syytetyllä
on
kaikissa
asioissa oikeus puoleen neuvos
tosta loukkaamisen ja vääryyden
välttämiseksi.
16 Ja neuvoston edessä puhu
maan nimettyjen neuvosmiesten
tulee esittää asia, kun todisteet
on tutkittu, sen oikeassa valossa
neuvoston edessä; ja jokaisen
tulee puhua tasapuolisesti ja
a
oikeudenmukaisesti.
17 Neuvosmiesten, jotka saavat
parilliset numerot, eli 2, 4, 6, 8,
10 ja 12, tulee puhua syytetyn
puolesta ja estää loukkaaminen
ja vääryys.
18 Syyttäjällä ja syytetyllä tu
lee olla kaikissa asioissa oikeus
puhua puolestaan neuvoston
edessä, kun todisteet on kuultu
ja kun neuvosmiehet, jotka on
nimetty puhumaan asiassa, ovat
päättäneet puheensa.
16 a pko Oikeuden
mukaisuus.

232

19 Kun todisteet on kuultu,
euvosmiehet, syyttäjä ja syy
n
tetty ovat puhuneet, johtaja an
takoon päätöksen sen mukaan,
kuinka hän asian ymmärtää, ja
pyytäköön kahtatoista neuvos
miestä vahvistamaan sen äänel
lään.
20 Mutta jos muut neuvosmie
het, jotka eivät ole puhuneet, tai
kuka tahansa heistä, todisteet ja
lausunnot puolueettomasti kuul
tuaan havaitsee virheen johtajan
päätöksessä, he voivat ilmaista
sen, ja asia tulee ottaa uudelleen
kuultavaksi.
21 Ja jos asiaan saadaan lisää
valoa huolellisen uudelleen
kuulemisen jälkeen, päätöstä
muutettakoon sen mukaisesti.
22 Mutta siinä tapauksessa,
ettei mitään lisävaloa anneta,
ensimmäinen päätös pysyköön
voimassa, ja neuvoston enem
mistöllä on valta päättää siitä.
23 Siinä tapauksessa, että vai
keus koskee aoppia tai periaa
tetta, ellei asiasta ole kirjoitettu
riittävästi, niin että se olisi selvä
neuvoston mielessä, johtaja voi
kysyä ja saada tietää Herran
mielen bilmoituksen kautta.
24 Ylipapeilla on muualla ol
lessaan valta kutsua ja järjestää
neuvosto edellä esitetyllä tavalla
selvittämään vaikeuksia, kun
osapuolet tai kumpi tahansa
niistä pyytää sitä.
25 Ja mainitulla ylipappien neu
vostolla on valta nimittää yksi
omasta keskuudestaan johtamaan
sellaista neuvostoa väliaikaisesti.

23 a 4. Moos. 9:8.
		b pko Ilmoitus.
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26 Mainitun neuvoston velvol
lisuutena olkoon lähettää heti
jäljennös pöytäkirjasta täysin
selvityksin heidän päätökseensä
liittyvistä todistuksista kirkon
ensimmäisen presidenttikunnan
sijaintipaikan korkealle neuvos
tolle.
27 Jos osapuolet tai kumpi
tahansa niistä on tyytymätön
mainitun neuvoston päätökseen,
ne voivat vedota kirkon ensim
mäisen presidenttikunnan sijain
tipaikan korkeaan neuvostoon ja
tulla uudelleen kuulluiksi, joka
asia tulee käsitellä siellä edellä
kirjoitetun kaavan mukaisesti,
ikään kuin mitään päätöstä ei
olisi tehty.
28 Tämä muualla olevien yli
pappien neuvosto tulee kutsua
koolle vain kaikkein avaikeim
missa kirkon asioiden tapauk
sissa; eikä mikään yleinen tai
tavallinen asia riitä sellaisen
neuvoston kutsumiseen.
29 Matkustavilla tai paikalli
silla ylipapeilla on muualla valta
sanoa, onko sellaisen neuvoston
koolle kutsuminen välttämä
töntä vai ei.
30 Korkean
neuvoston
eli
muualla amatkustavien ylipap
pien ja kahdestatoista baposto
lista koostuvan matkustavan

korkean neuvoston päätöksillä
on eroa.
31 Edellisen päätöksestä voi
daan valittaa; mutta jälkimmäi
sen päätöksestä ei voida.
32 Jälkimmäisen voivat aset
taa kyseenalaiseksi vain kirkon
johtavat auktoriteetit rikkomus
tapauksessa.
33 Päätettiin, että kirkon en
simmäisen presidenttikunnan
sijaintipaikan presidentti tai
presidentit saavat vallan päättää,
onko jokin sellainen asia, josta
saadaan valittaa, asianmukai
sesti oikeutettu uudelleenkuule
miseen, tutkittuaan vetoomuk
sen ja todisteet ja siihen liittyvät
lausunnot.
34 Kaksitoista neuvosmiestä
ryhtyivät sitten vetämään arpaa
eli arpomaan ratkaistakseen,
kuka puhuisi ensiksi, ja tulos
oli seuraava, nimittäin: 1. Oli
ver Cowdery; 2. Joseph Coe; 3.
Samuel H. Smith; 4. Luke John
son; 5. John S. Carter; 6. Sylvester
Smith; 7. John Johnson; 8. Orson
Hyde; 9. Jared Carter; 10. Joseph
Smith vanhempi; 11. John Smith;
12. Martin Harris. Rukouksen
jälkeen konferenssi päättyi.
Oliver Cowdery
Orson Hyde
kirjurit

LUKU 103
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa
Ohiossa 24. helmikuuta 1834. Tämä ilmoitus saatiin Parley P. Prat
tin ja Lyman Wightin saavuttua Missourista Kirtlandiin Ohioon
28 a OL 107:78.

30 a OL 107:23–24, 35–38.

		b pko Apostoli.
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keskustelemaan profeetan kanssa pyhien auttamisesta ja heidän
palaamisestaan omille mailleen Jacksonin piirikuntaan.
1–4 Miksi Herra salli pyhiä vai
nottavan Jacksonin piirikunnassa.
5–10 Pyhät ovat voitollisia, jos he
pitävät käskyt. 11–20 Siion lunas
tetaan voimalla, ja Herra on käyvä
kansansa edellä. 21–28 Pyhien tu
lee kokoontua Siioniin, ja ne, jotka
antavat henkensä, löytävät sen
jälleen. 29–40 Eri veljiä kutsutaan
järjestämään Siionin leirikunta ja
menemään Siioniin; heille luvataan
voitto, jos he ovat uskollisia.
Totisesti minä sanon teille, ys
täväni: Katso, minä annan teille
ilmoituksen ja käskyn, jotta tie
dätte, kuinka amenetellä velvol
lisuuksienne täyttämisessä, mitä
tulee niiden veljienne pelastuk
seen ja blunastukseen, jotka on
hajotettu Siionin maahan
2 vihollisteni käsien akarkotta
mina ja lyöminä, vihollisten, joi
den päälle minä vuodatan vihani
määrättömänä omana aikanani.
3 Sillä minä olen kärsinyt heitä
tähän asti, jotta he atäyttäisivät
pahuutensa mitan, jotta heidän
maljansa olisi täysi;
4 ja jotta niitä, jotka kutsuvat
itseään minun nimeni mukaan,
a
kuritettaisiin vähän aikaa an
karalla ja kovalla kurituksella,
koska he eivät bkuulleet täysin
säädöksiä ja käskyjä, jotka minä
annoin heille.
103 1 a OL 43:8.
		b
2a
3a
4a

5 Mutta totisesti minä sanon
teille, että minä olen säätänyt
säädöksen, jonka minun kansani
toteuttaa, sikäli kuin se heti tästä
hetkestä lähtien kuulee aneuvoja,
jotka minä, Herra, sen Jumala,
annan sille.
6 Katso, se alkaa, sillä minä
olen niin säätänyt, päästä voitolle
minun vihollisistani heti tästä
hetkestä lähtien.
7 Ja kun se akuulee noudat
taakseen kaikkia sanoja, jotka
minä, Herra, sen Jumala, puhun
sille, se ei lakkaa milloinkaan
olemasta voitolla, kunnes maa
ilman bvaltakunnat on alistettu
minun jalkojeni alle ja maa on
c
annettu dpyhille, niin että he
saavat pitää sitä ehallussaan aina
ja ikuisesti.
8 Mutta jos he eivät apidä mi
nun käskyjäni eivätkä kuule
noudattaakseen kaikkia minun
sanojani, maailman valtakunnat
voittavat heidät.
9 Sillä heidät pantiin avaloksi
maailmalle ja ihmisten pelasta
jiksi;
10 ja sikäli kuin he eivät ole
ihmisten pelastajia, he ovat kuin
a
suola, joka on menettänyt ma
kunsa eikä kelpaa enää muuhun
kuin ulos heitettäväksi ja ihmis
ten jalkoihin tallattavaksi.
11 Mutta totisesti minä sanon

		b OL 101:2; 105:2–6.
OL 101:43–62.
5 a pko Neuvo.
OL 101:1; 109:47.
7 a OL 35:24.
Alma 14:10–11; 60:13.
pko Kuuliaisuus.
OL 95:1.
		b Dan. 2:44.
pko Kuritus.
		c Dan. 7:27.

		d
		e
8a
9a
10 a

pko Pyhä.
OL 38:20.
Moosia 1:13; OL 82:10.
1. Nefi 21:6.
Matt. 5:13–16;
OL 101:39–40.
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teille: Minä olen säätänyt, että
teidän veljenne, jotka on hajo
tettu, palaavat aperintömail
lensa ja rakentavat Siionin autiot
paikat.
12 Sillä apaljon ahdingon jäl
keen, kuten olen sanonut teille
aikaisemmassa käskyssä, tulee
siunaus.
13 Katso, tämä on siunaus,
jonka minä olen luvannut tei
dän ahdinkojenne ja teidän
veljienne ahdinkojen jälkeen:
teidän lunastuksenne ja teidän
veljienne lunastus, niin, heidän
palauttamisensa Siionin maahan
vahvistettaviksi, ei enää maahan
kukistettaviksi.
14 Kuitenkin, jos he saastut
tavat perintöosansa, heidät ku
kistetaan; sillä minä en säästä
heitä, jos he saastuttavat perin
töosansa.
15 Katso, minä sanon teille, että
Siion täytyy lunastaa voimalla;
16 sen tähden minä nostan kan
salleni miehen, joka johtaa sitä,
niin kuin aMooses johti Israelin
lapsia.
17 Sillä te olette Israelin lapsia
ja Abrahamin ajälkeläisiä, ja
teidät täytyy johdattaa pois or
juudesta voimalla ja ojennetulla
käsivarrella.
18 Ja niin kuin teidän isiänne
johdatettiin aikoinaan, juuri niin
Siionin lunastus tapahtuu.
19 Sen tähden älköön sydä
11 a OL 101:18.
12 a Ilm. 7:13–14;
OL 58:4; 112:13.
16 a 2. Moos. 3:2–10;
OL 107:91–92.
pko Mooses.
17 a pko Abraham:

19 a
		b
20 a
		b
21 a

menne nääntykö, sillä minä en
sano teille, niin kuin sanoin tei
dän isillenne: Minun aenkelini
kulkee teidän edellänne mutta
en minä bitse.
20 Vaan minä sanon teille:
Minun aenkelini kulkevat teidän
edellänne sekä minä itse, ja aika
naan te saatte bhaltuunne hyvän
maan.
21 Totisesti, totisesti minä
sanon teille, että minun palveli
jani Joseph Smith nuorempi on
a
mies, jota minä vertasin palve
lijaan, jolle bviinitarhan herra
puhui vertauksessa, jonka minä
annoin teille.
22 Sen
tähden
palvelijani
Joseph Smith nuorempi sano

koon minun taloni avoimalle,
nuorille miehilleni ja keski-
ikäisille: Kokoontukaa yhteen
Siionin maahan, maahan, jonka
minä olen ostanut rahalla, joka
on pyhitetty minulle.
23 Ja kaikki seurakunnat lähet
täkööt viisaita miehiä niiden ra
hat mukanaan aostamaan maita,
niin kuin minä olen käskenyt
niitä.
24 Ja sikäli kuin minun vi
holliseni hyökkäävät teidän
kimppuunne ajaakseen teidät
minun hyvältä amaaltani, jonka
minä olen pyhittänyt Siionin
maaksi, nimittäin teidän omilta
mailtanne, näiden todistusten
jälkeen, jotka te olette tuoneet

Abrahamin jälkeläiset;
Abrahamin liitto.
pko Enkelit.
OL 84:18–24.
2. Moos. 14:19–20.
OL 100:13.
OL 101:55–58.

		b pko Herran viinitarha.
22 a OL 35:13–14;
105:16, 29–30.
23 a OL 42:35–36; 57:5–7;
58:49–51; 101:68–74.
24 a OL 29:7–8; 45:64–66;
57:1–2.
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minun eteeni heitä vastaan,
k irotkaa heidät;
25 ja kenet te kiroattekin, minä
kiroan, ja teidän tulee kostaa
minun puolestani minun vihol
lisilleni.
26 Ja minä itse olen teidän
kanssanne, tosiaankin teidän
a
kostaessanne minun puolestani
minun vihollisilleni niiden kol
manteen ja neljänteen polveen,
jotka vihaavat minua.
27 Älköön kukaan pelätkö
antaa henkeään minun tähteni;
sillä se, joka aantaa henkensä
minun tähteni, löytää sen jälleen.
28 Eikä se, joka ei ole valmis an
tamaan henkeään minun tähteni,
ole minun opetuslapseni.
29 Tahtoni on, että palvelijani
a
Sidney Rigdon korottaa äänensä
seurakunnissa itäisillä seuduilla
valmistaen seurakuntia pitä
mään käskyt, jotka minä olen
antanut niille Siionin palautuk
sesta ja lunastuksesta.
30 Tahtoni on, että palvelijani
a
Parley P. Pratt ja palvelijani
Lyman Wight eivät palaa vel

jiensä maahan, ennen kuin he
ovat saaneet komppanioita, jotka
lähtevät ylös Siionin maahan
kymmenineen tai kaksinekym
menineen tai viisinekymmeni
neen tai satoineen, ennen kuin he
ovat saaneet viidensadan mää
rään asti minun taloni bvoimasta.
31 Katso, tämä on minun tah
toni; pyytäkää, niin te saatte;
mutta ihmiset aeivät aina tee
minun tahtoni mukaan.
26 a OL 97:22.
27 a Matt. 10:39;
Luuk. 9:24;
OL 98:13–15; 124:54.
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32 Sen tähden, ellette voi saada
viittäsataa, etsikää uutterasti,
jotta saisitte mahdollisesti kolmesataa.
33 Ja ellette voi saada kolmea
sataa, etsikää uutterasti, jotta
saisitte mahdollisesti sata.
34 Mutta totisesti minä sanon
teille: Käskyn minä annan teille,
että te ette saa mennä ylös Siio
nin maahan, ennen kuin olette
saaneet sata minun taloni voi
masta lähtemään kanssanne ylös
Siionin maahan.
35 Sen tähden, kuten sanoin
teille, pyytäkää, niin te saatte;
rukoilkaa vakaasti, että palve
lijani Joseph Smith nuorempi
voisi mahdollisesti lähteä teidän
mukaanne ja johtaa kansani kes
kuudessa ja järjestää minun val
takuntani apyhitetyssä maassa ja
vahvistaa Siionin lapsia niiden
lakien ja käskyjen perustalla,
jotka on annettu ja jotka anne
taan teille.
36 Te saavutatte täyden voiton
ja kirkkauden auutteruutenne,
uskollisuutenne ja uskon bru
koustenne kautta.
37 Palvelijani Parley P. Pratt
matkatkoon palvelijani Joseph
Smith nuoremman kanssa.
38 Palvelijani Lyman Wight
matkatkoon palvelijani Sidney
Rigdonin kanssa.
39 Palvelijani Hyrum Smith
matkatkoon palvelijani Frede
rick G. Williamsin kanssa.
40 Palvelijani Orson Hyde mat
katkoon palvelijani Orson Prattin

29 a pko Rigdon, Sidney.
30 a pko Pratt, Parley
Parker.
		b OL 101:55.

31 a
35 a
36 a
		b

OL 82:10.
OL 84:31.
pko Ahkeruus.
OL 104:79–82.
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kanssa, minne palvelijani Joseph
Smith nuorempi neuvookin
heitä, heidän täyttäessään nämä

käskyt, jotka minä olen antanut
teille, ja jättäkää muu minun kä
siini. Aivan niin. Aamen.

LUKU 104
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Kirtlandissa
Ohiossa tai sen lähellä 23. huhtikuuta 1834 ja joka koski yhdisty
nyttä yhtiötä (ks. lukujen OL 78 ja 82 johdannot). Tämä tapahtui to
dennäköisesti yhdistyneen yhtiön jäsenneuvoston kokouksessa, jossa
pohdittiin kirkon pakottavia ajallisia tarpeita. Yhtiön aiemmassa ko
kouksessa 10. huhtikuuta oli päätetty, että yhtiö lakkautetaan. Tässä
ilmoituksessa yhtiö sen sijaan käsketään järjestämään uudestaan.
Yhtiön omaisuus oli määrä jakaa hoitotalouksiksi sen jäsenten kes
ken. Joseph Smithin johdolla ilmaus ”yhdistynyt yhtiö” vaihdettiin
myöhemmin ilmoituksessa ”yhdistyneeksi veljeskunnaksi”.
1–10 Pyhät, jotka rikkovat yhdis
tynyttä veljeskuntaa vastaan, ovat
oleva kirottuja. 11–16 Herra huo
lehtii pyhistään omalla tavallaan.
17–18 Evankeliumin laki määrää,
kuinka köyhistä on huolehdittava.
19–46 Eri veljien hoitotaloudet
ja siunaukset osoitetaan. 47–53
Kirtlandin yhdistyneen veljeskun
nan ja Siionin veljeskunnan tulee
toimia erillisinä. 54–66 Herran
pyhä rahastohuone perustetaan
kirjoitusten painamista varten.
67–77 Yhdistyneen veljeskunnan
yleisen rahastohuoneen on määrä
toimia yhteisen suostumuksen
pohjalta. 78–86 Yhdistyneeseen
veljeskuntaan kuuluvien tulee
maksaa kaikki velkansa, niin
Herra vapauttaa heidät taloudel
lisesta orjuudesta.
Totisesti minä sanon teille,
104 1 a OL 78:3–15.

pko Yhdistynyt

ystäväni: Minä annan teille neu
voja ja käskyn kaikesta omai
suudesta, joka kuuluu veljeskun
nalle, jonka minä käskin järjestää
ja perustaa ayhdistyneeksi veljes
kunnaksi ja ikuiseksi veljeskun
naksi minun kirkkoni hyväksi ja
ihmisten pelastukseksi, kunnes
minä tulen –
2 peruuttamattomin ja muutta
mattomin lupauksin, että sikäli
kuin ne, joita minä käskin, olisi
vat uskollisia, heitä siunattaisiin
lukuisilla siunauksilla;
3 mutta sikäli kuin he eivät olisi
uskollisia, heitä uhkaisi kirous.
4 Sen tähden, koska eräät pal
velijoistani eivät ole pitäneet
käskyä vaan ovat rikkoneet liiton
a
ahneudessa ja teeskentelevillä
sanoilla, minä olen kironnut
heidät hyvin ankaralla ja kovalla
kirouksella.

			 veljeskunta.
4 a pko Himo.
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5 Sillä minä, Herra, olen sää
tänyt sydämessäni, että sikäli
kuin joku veljeskuntaan kuuluva
mies havaitaan rikkojaksi eli hän
toisin sanoen rikkoo liiton, jolla
te olette sidottuja, hän on oleva
kirottu elämässään, ja hänet
polkee maahan se, jonka minä
tahdon;
6 sillä minä, Herra, en salli
a
pilkattavan
näissä
itseäni
asioissa –
7 ja kaikki tämä, jottei viatto
mia teidän keskuudessanne tuo
mittaisi jumalattomien kanssa
ja jotteivät syylliset teidän kes
kuudessanne välttyisi; koska
minä, Herra, olen luvannut teille
kirkkauden akruunun oikealla
puolellani.
8 Sen tähden, jos teidät havai
taan rikkojiksi, te ette voi välttyä
minun vihaltani elinaikananne.
9 Jos teidät on aerotettu pois
rikkomuksen tähden, te ette voi
välttyä bSaatanan crusikoinnilta
lunastuksen päivään asti.
10 Ja nyt minä annan teille val
lan heti tästä hetkestä lähtien –
jos joku teidän keskuudessanne,
veljeskunnasta, havaitaan rikko
jaksi, eikä hän tee parannusta
pahuudesta – jättää hänet Saata
nan rusikoitavaksi, eikä hänellä
ole valtaa atehdä teille pahaa.
11 Se on minun viisauteni
6 a Gal. 6:7–9.
7 a Jes. 62:3; OL 76:56.
pko Kirkkaus.
9 a pko Kirkosta
erottaminen.
		b pko Perkele.
		c OL 82:21.
10 a OL 109:25–27.
11 a OL 42:32.
pko Taloudenhoitaja.
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mukaista; ja nyt, minä annan
teille käskyn, että teidän tulee
järjestäytyä ja määrätä jokaiselle
miehelle hänen ahoitotaloutensa,
12 niin että jokainen voi antaa
minulle tilinteon hoitotalou
desta, joka hänelle on määrätty.
13 Sillä on tarpeen, että minä,
Herra, teen jokaisesta atilivel
vollisen niiden maanpäällisten
siunausten btaloudenhoitajana,
jotka minä olen tehnyt ja valmis
tanut luoduilleni.
14 Minä, Herra, levitin auki tai
vaat ja arakensin maan, todelli
sen bkätteni teon; ja kaikki niissä
on minun.
15 Ja minun tarkoitukseni on
huolehtia pyhistäni, sillä kaikki
on minun.
16 Mutta se täytyy tehdä mi
nun omalla atavallani; ja katso,
tämä on tapa, jonka minä, Herra,
olen säätänyt huolehtiakseni
pyhistäni, niin että bköyhät on
korotettava siten, että rikkaat
alennetaan.
17 Sillä amaa on täysi, ja siinä on
yllin kyllin; niin, minä valmistin
kaiken ja olen antanut ihmis
lapsille btahdonvapauden.
18 Sen tähden, jos siis joku ottaa
a
runsaudesta, jonka minä olen
tehnyt, eikä anna osastaan mi
nun evankeliumini blain mukaan
c
köyhille ja tarvitseville, hän

13 a pko Vastuullisuus.
		b OL 72:3–5, 16–22.
14 a Jes. 42:5; 45:12.
pko Luominen.
		b Ps. 19:2; 24:1.
16 a OL 105:5.
pko Hyvinvoinnin
turvaaminen.
		b 1. Sam. 2:7–8;
Luuk. 1:51–53;

OL 88:17.
17 a OL 59:16–20.
pko Maa.
		b pko Tahdonvapaus.
18 a Luuk. 3:11;
Jaak. 2:15–16.
		b OL 42:30.
		c Sananl. 14:21;
Moosia 4:26;
OL 52:40.
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kohottaa katseensa jumalatto
mien kanssa dhelvetin piinassa.
19 Ja nyt, totisesti minä sanon
teille aveljeskunnan omaisuu
desta:
20 Palvelijani Sidney Rigdonille
määrättäköön paikka, jossa hän
nyt asuu, ja parkitsimon tontti
hänen hoitotaloudekseen, hänen
elannokseen hänen tehdessään
työtä minun viinitarhassani, niin
kuin minä tahdon, kun minä
käsken häntä.
21 Ja kaikki tehtäköön veljes
kunnan neuvojen mukaan ja sen
veljeskunnan yhteisellä suos
tumuksella tai äänellä, joka on
Kirtlandin maassa.
22 Ja tämän hoitotalouden ja
siunauksen minä, Herra, suon
palvelijalleni Sidney Rigdonille
siunaukseksi hänelle ja hänen
jälkeläisilleen hänen jälkeensä;
23 ja minä annan hänelle
moninkertaisesti
siunauksia,
sikäli kuin hän on nöyrä minun
edessäni.
24 Ja vielä, palvelijalleni Mar
tin Harrisille määrättäköön
hänen hoitotaloudekseen maa
tontti, jonka palvelijani John
Johnson sai vaihdossa aikaisem
masta perintöosastaan, hänelle
ja hänen jälkeläisilleen hänen
jälkeensä;
25 ja sikäli kuin hän on us
kollinen, minä annan monin
kertaisesti siunauksia hänelle
ja hänen jälkeläisilleen hänen
jälkeensä.
26 Ja palvelijani Martin Harris
pyhittäköön rahansa minun
18 d Luuk. 16:20–31.
19 a pko Yhdistynyt

sanojeni julistamiseen, sen mu
kaan kuin palvelijani Joseph
Smith nuorempi neuvoo.
27 Ja vielä, palvelijani Frede
rick G. Williams saakoon paikan,
jossa hän nyt asuu.
28 Ja palvelijani Oliver Cow
dery saakoon tontin, joka on
erillään mutta rajoittuu tulevan
kirjapainon taloon ja joka on
tontti numero yksi, sekä tontin,
jolla hänen isänsä asuu.
29 Ja palvelijani Frederick G.
Williams ja Oliver Cowdery saa
koot kirjapainon ja kaiken, mitä
siihen kuuluu.
30 Ja tämä olkoon heidän hoi
totaloutensa, joka heille määrä
tään.
31 Ja sikäli kuin he ovat uskol
lisia, katso, minä siunaan heitä
ja annan heille moninkertaisesti
siunauksia.
32 Ja tämä on sen hoitotalouden
alku, jonka minä olen määrännyt
heille ja heidän jälkeläisilleen
heidän jälkeensä.
33 Ja sikäli kuin he ovat uskol
lisia, minä annan moninkertai
sesti siunauksia heille ja heidän
jälkeläisilleen heidän jälkeensä,
vieläpä lukuisia siunauksia.
34 Ja vielä, palvelijani John
Johnson saakoon talon, jossa
hän asuu, ja perintöosan, kaiken
lukuun ottamatta maata, joka on
varattu minun talojeni araken
tamiseen ja joka kuuluu tuohon
perintöosaan, ja niitä tontteja,
jotka on määrätty palvelijalleni
Oliver Cowderylle.
35 Ja sikäli kuin hän on

veljeskunta.
34 a OL 94:3, 10.
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uskollinen, minä annan hänelle
lukuisia siunauksia.
36 Ja tahtoni on, että hän myy
tontit, jotka on mitattu erilleen
pyhieni kaupungin rakenta
mista varten, sen mukaan kuin
Hengen aääni sen hänelle ilmai
see ja veljeskunnan neuvojen
mukaan ja veljeskunnan äänen
mukaan.
37 Ja tämä on sen hoitotalouden
alku, jonka minä olen määrännyt
hänelle, siunaukseksi hänelle
ja hänen jälkeläisilleen hänen
jälkeensä.
38 Ja sikäli kuin hän on uskolli
nen, minä annan hänelle monin
kertaisesti lukuisia siunauksia.
39 Ja
vielä,
palvelijalleni
a
Newel K. Whitneylle määrättä
köön talot ja tontti, jolla hän nyt
asuu, ja tontti ja rakennus, jossa
kauppaliike sijaitsee, sekä tontti,
joka on kulmauksessa etelään
kauppaliikkeestä, sekä tontti,
jolla potaskatehdas sijaitsee.
40 Ja kaiken tämän minä
olen määrännyt palvelijalleni
Newel K. Whitneylle hänen
hoitotaloudekseen, siunauksesi
hänelle ja hänen jälkeläisilleen
hänen jälkeensä, veljeskuntani
kauppaliikkeen hyväksi, jonka
veljeskunnan minä olen perusta
nut vaarnaani varten Kirtlandin
maahan.
41 Niin, totisesti, tämä on hoi
totalous, jonka minä olen mää
rännyt palvelijalleni N. K. Whit
neylle, tosiaankin tämä koko
kauppaliike, hänelle ja hänen
36 a pko Ilmoitus.
39 a pko Whitney,
Newel K.
41 a OL 84:112–113.
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edustajalleen ja hänen jälkeläi
silleen hänen jälkeensä.
42 Ja sikäli kuin hän on uskol
linen minun käskyjeni pitämi
sessä, jotka minä olen antanut
hänelle, minä annan monin
kertaisesti siunauksia hänelle
ja hänen jälkeläisilleen hänen
jälkeensä, vieläpä lukuisia siu
nauksia.
43 Ja vielä, palvelijani Joseph
Smith nuorempi, määrättäköön
hänelle tontti, joka on mitattu
erilleen minun huoneeni raken
tamista varten ja joka on neljä
kymmentä arodia pitkä ja kaksi
toista leveä, sekä perintöosa, jolla
hänen isänsä nyt asuu;
44 ja tämä on sen hoitotalouden
alku, jonka minä olen määrännyt
hänelle, siunaukseksi hänelle ja
hänen isälleen.
45 Sillä katso, minä olen va
rannut
perintöosan
hänen
a
isälleen tämän elannoksi; sen
tähden hänet luettakoon palve
lijani Joseph Smith nuoremman
perhekuntaan.
46 Ja minä annan moninker
taisesti siunauksia palvelijani
Joseph Smith nuoremman per
hekunnalle, sikäli kuin hän on
uskollinen, vieläpä lukuisia
siunauksia.
47 Ja nyt, käskyn minä annan
teille Siionista, että te ette enää
ole sidottuja yhdistyneenä veljes
kuntana Siionin veljiinne, paitsi
tällä tavalla:
48 Kun olette järjestäytyneet,
teitä kutsuttakoon Siionin avaar
a

43 a Yksi rod on noin viisi
metriä.
45 a OL 90:20.
pko Smith, Joseph

vanhempi.
48 a OL 82:13; 94:1; 109:59.
pko Vaarna.
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nan, Kirtlandin kaupungin
yhdistyneeksi veljeskunnaksi.
Ja veljiänne, kun he ovat järjes
täytyneet, kutsuttakoon Siionin
kaupungin yhdistyneeksi vel
jeskunnaksi.
49 Ja heidät järjestettäköön
omilla nimillään ja omalla
nimellään; ja he tehkööt liike
toimensa omassa nimessään ja
omissa nimissään.
50 Ja teidän tulee tehdä liike
toimenne omassa nimessänne ja
omissa nimissänne.
51 Ja tämän minä olen käskenyt
tehtäväksi teidän pelastuksek
senne sekä heidän pelastuksek
sensa, seurauksena heidän pois
a
ajamisestaan ja siitä, mikä on
tuleva.
52 Koska aliitot on rikottu rik
komuksen kautta, bahneudessa ja
teeskentelevillä sanoilla –
53 sen tähden teidät on lakkau
tettu yhdistyneenä veljeskun
tana veljienne kanssa, niin että
te ette ole sidottuja heihin, paitsi
tähän hetkeen saakka, paitsi tällä
tavalla, kuten minä sanoin, lai
nalla, sen mukaan kuin tämä
veljeskunta päättää neuvos
tossa, sen mukaan kuin olosuh
teenne sallivat ja neuvoston ääni
ohjaa.
54 Ja vielä, käskyn minä annan
teille teidän hoitotaloudestanne,
jonka minä olen määrännyt
teille.
55 Katso, kaikki tämä omai
suus on minun, tai muuten tei
dän uskonne on turha ja teidät
51 a
52 a
		b
56 a

OL 109:47.
pko Liitto.
pko Himo.
pko Taloudenhoitaja.

havaitaan teeskentelijöiksi, ja
liitot, jotka olette tehneet minun
kanssani, on rikottu;
56 ja jos omaisuus on minun,
niin te olette ataloudenhoitajia,
muuten te ette ole taloudenhoi
tajia.
57 Mutta totisesti minä sanon
teille: Minä olen nimittänyt teidät
taloni taloudenhoitajiksi, niin,
todellakin taloudenhoitajiksi.
58 Ja tätä tarkoitusta varten
minä olen käskenyt teidän jär
jestäytyä, nimittäin aminun
sanojeni painamiseksi, kirjoitus
teni täyteyden, ilmoitusten, jotka
minä olen antanut teille ja joita
minä annan teille tämän jälkeen
aika ajoin –
59 minun kirkkoni ja valtakun
tani maan päälle rakentamisen
tarkoitusta varten ja minun kan
sani valmistamiseksi sitä aaikaa
varten, jolloin minä basun sen
kanssa, joka aika on käsillä.
60 Ja teidän tulee valmistaa
itsellenne paikka rahastohuo
netta varten ja pyhittää se minun
nimelleni.
61 Ja teidän tulee nimittää yksi
keskuudestanne pitämään rahas
tohuonetta, ja hänet tulee asettaa
tähän siunaukseen.
62 Ja rahastohuoneen päällä
tulee olla sinetti, ja kaikki pyhät
esineet toimitettakoon rahasto
huoneeseen; älköönkä kukaan
keskuudestanne kutsuko sitä
omakseen tai mitään osaa siitä,
sillä sen tulee kuulua teille kai
kille yhteisesti.

58 a pko Joseph Smithin
raamatunkäännös
(JSR).
59 a pko Tuhatvuotinen

valtakunta.
		b OL 1:35–36; 29:9–11.
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63 Ja minä annan sen teille heti
tästä hetkestä lähtien; ja pitäkää
nyt huoli siitä, että käytätte hoi
totaloutta, jonka minä olen mää
rännyt teille, lukuun ottamatta
pyhiä esineitä, näiden pyhien
asioiden painamisen tarkoituk
seen, kuten minä olen sanonut.
64 Ja pyhien asioiden atuotto
tulee pitää rahastohuoneessa;
ja sen päällä tulee olla sinetti,
eikä sitä saa käyttää eikä ottaa
pois rahastohuoneesta kukaan,
eikä sen päälle pantua sinettiä
saa irrottaa, paitsi veljeskunnan
äänellä tai käskystä.
65 Ja näin teidän tulee säilyttää
pyhien asioiden tuotto rahasto
huoneessa pyhiä tarkoituksia
varten.
66 Ja tätä kutsuttakoon Herran
pyhäksi rahastohuoneeksi; ja
sen päällä pidettäköön sinettiä,
jotta se olisi pyhä ja pyhitetty
Herralle.
67 Ja vielä, valmistettakoon
toinen rahastohuone, ja nimitet
täköön rahastohuoneenhoitaja
pitämään rahastohuonetta, ja
sinetti pantakoon sen päälle;
68 ja kaikki rahat, jotka te saatte
hoitotalouksissanne
kartutta
malla omaisuutta, jonka minä
olen määrännyt teille, taloja
tai maita tai karjaa eli kaikkea
muuta paitsi pyhiä kirjoituksia,
jotka minä olen varannut itsel
leni pyhiä tarkoituksia varten,
vietäköön rahastohuoneeseen
niin pian kuin saatte rahoja,
satoja tai viisiäkymmeniä tai
kaksiakymmeniä tai kymmeniä
tai viisiä.
64 a eli voitto.
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69 Eli toisin sanoen, jos joku
teidän keskuudessanne hankkii
viisi dollaria, hän vieköön ne
rahastohuoneeseen; tai jos hän
hankkii kymmenen tai kaksi
kymmentä tai viisikymmentä tai
sata, hän tehköön samoin;
70 älköönkä kukaan teidän kes
kuudessanne sanoko, että se on
hänen omaansa; sillä sitä ei saa
kutsua hänen omakseen, eikä
mitään osaa siitä.
71 Eikä mitään osaa siitä saa
käyttää eikä ottaa rahastohuo
neesta, paitsi veljeskunnan
äänellä ja yhteisellä suostumuk
sella.
72 Ja tämä olkoon veljeskunnan
ääni ja yhteinen suostumus – että
jos kuka tahansa teidän keskuu
dessanne sanoo rahastohuoneen
hoitajalle: Minä tarvitsen tätä
avuksi hoitotaloudessani –
73 olipa se viisi dollaria tai olipa
se kymmenen dollaria tai kaksi
kymmentä tai viisikymmentä tai
sata, rahastohuoneenhoitaja an
takoon hänelle summan, jota hän
pyytää avuksi hoitotalouteensa –
74 ellei häntä havaita rikko
jaksi ja veljeskunnan neuvoston
edessä selvästi ilmene, että hän
on uskoton ja aymmärtämätön
taloudenhoitaja.
75 Mutta niin kauan kuin hän
on täysivaltainen jäsen ja hän on
uskollinen ja viisas talouden
hoidossaan, tämä olkoon hänen
merkkinsä
rahastohuoneen
hoitajalle, jottei rahastohuoneen
hoitaja kieltäydy.
76 Mutta rikkomustapauksessa
rahastohuoneenhoitaja olkoon

74 a Luuk. 16:1–12.
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veljeskunnan neuvoston ja äänen
alainen.
77 Ja siinä tapauksessa, että ra
hastohuoneenhoitaja havaitaan
uskottomaksi ja ymmärtämättö
mäksi taloudenhoitajaksi, hänen
tulee olla veljeskunnan neuvos
ton ja äänen alainen, ja hänet
tulee siirtää pois paikaltansa,
ja atoinen tulee nimittää hänen
sijaansa.
78 Ja vielä, totisesti minä sanon
teille teidän veloistanne: Katso,
tahtoni on, että te amaksatte
kaikki bvelkanne.
79 Ja tahtoni on, että te anöyr
rytte minun edessäni ja saatte
tämän siunauksen buutteruu
tenne ja nöyryytenne ja uskon
rukouksen kautta.
80 Ja sikäli kuin te olette uutteria
ja nöyriä ja arukoilette uskossa,
katso, minä pehmitän niiden
sydämet, joille te olette velassa,
kunnes minä lähetän teille varoja
teidän vapauttamiseksenne.
81 Kirjoittakaa sen tähden
joutuin New Yorkiin ja kirjoit
takaa sen mukaan kuin minun
a
Henkeni ilmaisee; niin minä
pehmitän niiden sydämet, joille

te olette velassa, niin että heidän
mielestään otetaan pois ahdin
gon tuottaminen teille.
82 Ja jos te olette anöyriä ja
uskollisia ja huudatte avuksi

m inun nimeäni, katso, minä

annan teille bvoiton.
83 Minä annan teille lupauk
sen, että teidät vapautetaan
tämän kerran orjuudestanne.
84 Jos saatte mahdollisuuden
lainata rahaa sadoittain tai
t uhansittain, kunnes lainaatte

riittävästi vapauttaaksenne it
senne orjuudesta, se on teidän
oikeutenne.
85 Ja kiinnittäkää omaisuus,
jonka minä olen pannut teidän
käsiinne, tämän kerran anta
malla nimenne yhteisellä suos
tumuksella tai muuten, niin kuin
hyväksi näette.
86 Minä annan teille tämän
oikeuden tämän kerran; ja katso,
jos jatkatte tehden sitä, minkä
minä olen pannut teidän eteenne,
minun käskyjeni mukaan, kaikki
tämä on minun ja te olette minun
taloudenhoitajiani, eikä talon
herra anna hajottaa taloansa.
Aivan niin. Aamen.

LUKU 105
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Fishingjoella
Missourissa 22. kesäkuuta 1834. Ohiosta ja muualta tulleet pyhät
marssivat profeetan johdolla Missouriin retkikunnassa, joka myö
hemmin tunnettiin Siionin leirikuntana. Heidän tarkoituksenaan
oli saattaa karkotetut Missourin pyhät takaisin maillensa Jacksonin
piirikuntaan. Pyhiä aiemmin vainonneet missourilaiset pelkäsivät
77 a OL 107:99–100.
78 a OL 42:54.
		b pko Velka.

79 a pko Nöyryys.
		b pko Ahkeruus.
80 a Jaak. 5:15.

81 a pko Pyhä Henki.
82 a Luuk. 14:11; OL 67:10.
		b OL 103:36.
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Siionin leirikunnan kostoa ja hyökkäsivät ennakolta eräiden Clayn
piirikunnassa Missourissa asuvien pyhien kimppuun. Kun Missou
rin kuvernööri oli perunut lupauksensa tukea pyhiä, Joseph Smith
sai tämän ilmoituksen.
1–5 Siion rakennetaan selestisen
lain mukaisesti. 6–13 Siionin lu
nastusta lykätään vähän aikaa.
14–19 Herra taistelee Siionin
taistelut. 20–26 Pyhien tulee olla
viisaita eikä ylpeillä voimateoista,
kun he kokoontuvat. 27–30 Maita
tulee ostaa Jacksonin piirikunnasta
ja sen naapuripiirikunnista. 31–34
Vanhinten tulee saada endaumentti
Herran huoneessa Kirtlandissa.
35–37 Pyhät, jotka ovat sekä kut
suttuja että valittuja, pyhitetään.
38–41 Pyhien tulee nostaa rauhan
viiri maailmalle.
Totisesti minä sanon teille, jotka
olette kokoontuneet yhteen, jotta
saisitte tietää minun tahtoni ah
distetun kansani alunastuksesta:
2 Katso, minä sanon teille, että
ellei kansani olisi arikkonut,
puhuen kirkosta enkä yksilöistä,
se olisi voitu lunastaa jo nyt.
3 Mutta katso, se ei ole oppinut
olemaan kuuliainen sille, mitä
minä vaadin sen käsistä, vaan
on täynnä kaikenlaista pahuutta
eikä aanna omaisuudestaan
kuten pyhille sopii, köyhille ja
ahdistetuille keskuudessaan;
4 eikä ole ayhtä sen ykseyden
mukaan, jota selestisen valta
kunnan laki vaatii;
105 1 a OL 100:13.

2 a OL 104:4–5, 52.
3 a Ap. t. 5:1–11;
OL 42:30.
pko Pyhittää,
pyhityksen laki.

4a
5a
		b
		c
6a

5 eikä aSiionia voida rakentaa
muuten kuin selestisen valta
kunnan clain periaatteiden mu
kaan; muuten minä en voi ottaa
sitä luokseni.
6 Ja minun kansaani täytyy
a
kurittaa, kunnes se oppii bkuu
liaisuutta siitä, mistä se kärsii,
jos niin täytyy olla.
7 Minä en puhu niistä, jotka on
nimitetty johtamaan kansaani ja
jotka ovat kirkkoni aensimmäisiä
vanhimpia, sillä eivät he kaikki
ole tämän tuomion alaisia;
8 vaan minä puhun seurakun
nistani muualla – on monia,
jotka sanovat: Missä on heidän
Jumalansa? Katso, hän pelastaa
heidät ahdingon aikana; muuten
me emme mene ylös Siioniin ja
pidämme rahamme.
9 Sen tähden, kansani arik
komusten vuoksi, minusta on
välttämätöntä, että vanhimpani
odottavat vähän aikaa Siionin
lunastusta –
10 niin että he itse voivat val
mistautua ja että minun kan
saani voitaisiin opettaa täydelli
semmin ja se saisi kokemusta ja
tietäisi täydellisemmin avelvol
lisuuksistaan ja siitä, mitä minä
vaadin sen käsistä.
11 Eikä tämä voi tapahtua, en
b

OL 78:3–7.
pko Siion.
OL 104:15–16.
OL 88:22.
OL 95:1–2.
pko Kuritus.

		b
7a
9a
10 a

pko Kuuliaisuus.
OL 20:2–3.
OL 103:4.
pko Velvollisuus.
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nen kuin minun avanhimmilleni
b
annetaan voima korkeudesta.
12 Sillä katso, minä olen val
mistanut suuren endaumentin
ja siunauksen avuodatettavaksi
heidän päällensä, jos he ovat
uskollisia ja pysyvät nöyrinä
minun edessäni.
13 Sen tähden minusta on
välttämätöntä, että vanhimpani
odottavat vähän aikaa Siionin
lunastusta.
14 Sillä katso, minä en vaadi
heidän käsistään, että he tais
telisivat Siionin taisteluja; sillä
sen, mitä sanoin aikaisemmassa
käskyssä, sen toteutan: Minä
a
taistelen teidän taistelunne.
15 Katso, atuhoojan minä olen
lähettänyt tuhoamaan ja autioit
tamaan vihollisiani; eikä heitä
muutaman vuoden kuluttua ole
jäljellä saastuttamassa minun pe
rintöosaani eikä bpilkkaamassa
minun nimeäni maissa, jotka
minä olen cpyhittänyt pyhieni
yhteen kokoamiseen.
16 Katso, minä olen käske
nyt palvelijaani Joseph Smith
nuorempaa sanomaan taloni
a
voimalle, nimittäin sotureil
leni, nuorille miehilleni ja keski-
ikäisille, että heidän tulee ko
koontua yhteen minun kansani
lunastamiseksi ja kukistaa vi
hollisteni tornit ja ajaa hajalle
heidän bvartijansa;
17 mutta minun taloni voima ei
ole kuullut minun sanojani.
11 a pko Vanhin.
		b OL 38:32; 95:8.
pko Endaumentti.
12 a OL 110.
14 a Joos. 10:12–14;
Jes. 49:25;

18 Mutta sikäli kuin on niitä,
jotka ovat kuulleet minun sano
jani, minä olen valmistanut siu
nauksen ja aendaumentin heille,
jos he pysyvät uskollisina.
19 Minä olen kuullut heidän
rukouksensa ja hyväksyn hei
dän uhrinsa; ja minusta on vält
tämätöntä, että heidät tuotiin
näin kauas heidän auskonsa
koettelemiseksi.
20 Ja nyt, totisesti minä sanon
teille: Käskyn minä annan teille,
että kaikkien, jotka ovat tul
leet tänne ja jotka voivat jäädä
ympäröivälle seudulle, tulee
jäädä;
21 ja ne, jotka eivät voi jäädä,
joilla on perhe idässä, jääkööt
vähäksi aikaa, sikäli kuin palve
lijani Joseph käskee heitä;
22 sillä minä neuvon häntä
tässä asiassa, ja kaikki, mitä hän
käskee heidän tehdä, täyttyy.
23 Ja olkoon kaikki väkeni, joka
asuu ympäröivillä seuduilla,
hyvin uskollista ja rukoilevaa ja
nöyrää minun edessäni älköönkä
paljastako asioita, jotka minä
olen ilmoittanut sille, ennen kuin
on minun viisauteni mukaista,
että ne paljastetaan.
24 Älkää puhuko tuomioista äl
kääkä aylpeilkö uskosta älkääkä
voimateoista, vaan kokoontukaa
varovaisesti yhteen, niin paljon
yhdelle seudulle kuin on mah
dollista ihmisten tunteet huo
mioon ottaen;

OL 98:37.
15 a OL 1:13–14.
		b OL 112:24–26.
pko Jumalanpilkka.
		c OL 84:3–4; 103:35.
16 a OL 101:55; 103:22, 30.

		b
18 a
19 a
24 a

pko Vartija.
OL 110:8–10.
pko Usko.
OL 84:73.
pko Ylpeys.
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25 ja katso, minä annan teille
suosion ja armon heidän silmis
sään, niin että te saatte levätä
a
rauhassa ja turvassa, niin kauan
kuin sanotte ihmisille: Toteutta
kaa oikeus ja vanhurskaus meitä
kohtaan lain mukaan ja hyvittä
kää meille meidän kärsimämme
vääryydet.
26 Nyt, katso, minä sanon teille,
ystäväni: Tällä tavalla te voitte
saada suosion ihmisten silmissä,
kunnes Israelin asotajoukosta
t ulee hyvin suuri.
27 Ja minä pehmitän ihmisten
sydämet aika ajoin, kuten peh
mitin afaraon sydämen, kun
nes palvelijallani Joseph Smith
nuoremmalla ja vanhimmillani,
jotka olen nimittänyt, on aikaa
koota taloni voima
28 ja lähettää aviisaita mie
hiä täyttämään se, mitä minä
olen käskenyt kaikkien niiden
maiden bostamisesta Jacksonin
piirikunnasta, jotka voidaan
ostaa, ja naapuripiirikunnista
ympäriltä.
29 Sillä minun tahtoni on, että
nämä maat ostetaan ja että kun
ne on ostettu, pyhäni ottavat
ne haltuunsa apyhittämisen la
kien mukaan, jotka minä olen
antanut.
30 Ja kun nämä maat on ostettu,
minä pidän Israelin asotajouk
koja syyttöminä siinä, että ne
25 a
26 a
27 a
28 a
		b
29 a

pko Rauha.
Joel 2:11.
1. Moos. 47:1–12.
OL 101:73.
OL 42:35–36.
OL 42:30.
pko Pyhittää,
pyhityksen laki;
Yhdistynyt
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ottavat haltuun omat maansa,
jotka ne ovat aikaisemmin os
taneet rahoillaan, ja kukistavat
vihollisteni tornit, jotka saattavat
olla heidän maillaan, ja ajavat
heidän vartijansa hajalle, ja bkos
tavat minun puolestani minun
vihollisilleni niiden kolmanteen
ja neljänteen sukupolveen, jotka
vihaavat minua.
31 Mutta tulkoon sotajoukos
tani ensiksi hyvin suuri, ja se
a
pyhittäytyköön minun edessäni,
jotta siitä tulisi kaunis kuin au
rinko ja kirkas kuin bkuu ja jotta
sen viirit pelottaisivat kaikkia
kansakuntia;
32 jotta tämän maailman valta
kuntien olisi pakko tunnustaa,
että Siionin valtakunta on to
siaankin meidän Jumalamme ja
hänen Kristuksensa avaltakunta;
b
alistukaamme sen tähden sen
lakeihin.
33 Totisesti minä sanon teille:
Minusta on välttämätöntä, että
minun kirkkoni ensimmäiset
vanhimmat saavat aendau
menttinsa korkeudesta minun
huoneessani, jonka minä olen
käskenyt rakentaa nimelleni
Kirtlandin maahan.
34 Ja ne käskyt, jotka minä olen
antanut Siionista ja sen alaeista,
toteutettakoon ja täytettäköön
sen lunastuksen jälkeen.
35 aKutsumisen päivä on ollut,

veljeskunta.
30 a OL 35:13–14; 101:55;
103:22, 26.
		b OL 97:22.
31 a pko Pyhitys.
		b Laul. l. 6:10;
OL 5:14; 109:73.
32 a Ilm. 11:15.
pko Jumalan

		b
33 a
34 a
35 a

valtakunta eli taivaan
valtakunta.
pko Hallitus.
OL 95:8–9.
pko Endaumentti.
eli OL 42 tunnetaan
”lakina”.
pko Kutsumus.
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mutta valitsemisen päivän aika
on tullut; ja ne valittakoon, jotka
ovat barvollisia.
36 Ja palvelijalleni ilmaistaan
Hengen äänellä ne, jotka on
a
valittu; ja heidät bpyhitetään;
37 ja sikäli kuin he noudattavat
saamiaan aneuvoja, heillä on
monen päivän kuluttua voima
saavuttaa kaikki, mikä koskee
Siionia.
38 Ja vielä minä sanon teille:
Anokaa rauhaa, ei ainoastaan
niille ihmisille, jotka ovat

lyöneet teitä, vaan myös kaikille
ihmisille;
39 ja kohottakaa arauhan bviiri
ja laatikaa rauhan julistus maan
äärille;
40 ja tehkää rauhanehdotuksia
niille, jotka ovat lyöneet teitä,
teissä olevan Hengen äänen
mukaan, niin akaikki yhdessä
koituu teidän parhaaksenne.
41 Ja nyt, olkaa uskollisia, niin
katso ja näe, aminä olen teidän
kanssanne aina loppuun saakka.
Aivan niin. Aamen.

LUKU 106
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa
Ohiossa 25. marraskuuta 1834. Tämä ilmoitus on osoitettu War
ren A. Cowderylle, Oliver Cowderyn vanhemmalle veljelle.
1–3 Warren A. Cowdery kutsutaan
paikalliseksi johtavaksi virkaili
jaksi. 4–5 Toinen tuleminen ei
yllätä valon lapsia kuin varas. 6–8
Uskollisesta palvelusta kirkossa
seuraa suuria siunauksia.
Tahtoni on, että palvelijani
Warren A. Cowdery nimitetään
ja asetetaan johtavaksi ylipapiksi
kirkolleni aFreedomin maassa ja
sitä ympäröivillä seuduilla
2 ja että hän saarnaa minun
ikuista evankeliumiani ja ko
rottaa äänensä ja varoittaa
35 b pko Kelvollisuus.
36 a OL 95:5.
pko Valitseminen.
		b pko Pyhitys.
37 a pko Neuvo.
39 a pko Rauha.
		b pko Merkkiviiri.
40 a Room. 8:28;

ihmisiä, ei ainoastaan omalla
paikkakunnallaan vaan myös
naapuripiirikunnissa,
3 ja omistaa kaiken aikansa
tälle korkealle ja pyhälle kutsu
mukselle, jonka minä nyt annan
hänelle, aetsien uutterasti taivaan
b
valtakuntaa ja sen vanhurs
kautta, niin kaikki välttämätön
annetaan sen lisäksi; sillä ctyö
mies on palkkansa ansainnut.
4 Ja vielä, totisesti minä sanon
teille: Herran atulo blähestyy, ja
se yllättää maailman kuin cvaras
yöllä.

			 OL 90:24; 100:15.
41 a Matt. 28:19–20.
106 1 a eli Freedomin
kaupunki
ympäristöineen
New Yorkin
osavaltiossa.
3 a Matt. 6:33.

		b pko Jumalan
valtakunta eli taivaan
valtakunta.
		c Matt. 10:10;
OL 31:5.
4 a Jaak. 5:8.
		b pko Myöhemmät ajat.
		c 1. Tess. 5:2.
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5 Vyöttäkää siis kupeenne, jotta
olisitte avalon lapsia ja jottei tuo
päivä byllätä teitä kuin varas.
6 Ja vielä, totisesti minä sanon
teille, että taivaassa iloittiin,
kun palvelijani Warren kumarsi
minun valtikkaani ja hylkäsi ih
misten juonet;
7 sen tähden siunattu on pal
velijani Warren, sillä minä olen
hänelle armollinen; ja hänen

sydämensä turhamaisuudesta
huolimatta minä korotan hä
net, jos hän nöyrtyy minun
edessäni.
8 Ja minä annan hänelle aarmon
ja varmuuden, joiden avulla hän
voi kestää; ja jos hän pysyy us
kollisena todistajana ja valona
kirkolle, minulla on valmistet
tuna hänelle kruunu Isäni bhuo
neissa. Aivan niin. Aamen.
a

LUKU 107
Pappeutta koskeva ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin
kautta Kirtlandissa Ohiossa huhtikuun 1835 tienoilla. Vaikka tämä
luku kirjoitettiin muistiin vuonna 1835, historialliset asiakirjat
vahvistavat, että suurimpaan osaan jakeista 60–100 on sisällytetty
Joseph Smithin kautta 11. marraskuuta 1831 annettu ilmoitus.
Tämä luku liittyi kahdentoista koorumin järjestämiseen helmi–
maaliskuussa 1835. Todennäköisesti profeetta lausui sen niiden läsnä
ollessa, jotka valmistautuivat lähtemään kooruminsa ensimmäiselle
lähetysmatkalle 3. toukokuuta 1835.
1–6 On kaksi pappeutta: Melkise
dekin ja Aaronin. 7–12 Niillä, joilla
on Melkisedekin pappeus, on valta
toimia kaikissa viroissa kirkossa.
13–17 Piispakunta johtaa Aaronin
pappeutta, joka palvelee ulkoisissa
toimituksissa. 18–20 Melkisedekin
pappeus pitää hallussaan kaikkien
hengellisten siunauksien avaimia;
Aaronin pappeus pitää hallussaan
enkelien palveluksen avaimia. 21–
38 Ensimmäinen presidenttikunta,
kaksitoista ja seitsemänkymmentä
muodostavat johtavat kooru
mit, joiden päätökset tulee tehdä
5 a pko Valo, Kristuksen.
		b Ilm. 16:15.
7 a pko Turhuus.

yksimielisesti ja vanhurskaasti.
39–52 Patriarkaalinen järjestys
Aadamista Nooaan vahvistetaan.
53–57 Muinaiset pyhät kokoon
tuivat
Aadam-ondi-Ahmaniin,
ja Herra ilmestyi heille. 58–67
Kahdentoista tulee saattaa kirkon
virkailijat järjestykseen. 68–76
Piispat palvelevat Israelin yleisinä
tuomareina. 77–84 Ensimmäinen
presidenttikunta ja kaksitoista
muodostavat korkeimman oikeuden
kirkossa. 85–100 Pappeusjohtajat
johtavat kukin koorumiaan.

8 a pko Armo.
		b Joh. 14:2;
Et. 12:32–34;

OL 59:2; 76:111; 81:6;
98:18.
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Kirkossa on kaksi pappeutta,
a
Melkisedekin
ja
nimittäin
b
Aaronin, mukaan luettuna lee
viläinen pappeus.
2 Ensimmäistä kutsutaan Mel
kisedekin pappeudeksi, koska
a
Melkisedek oli sangen suuri
ylipappi.
3 Ennen
hänen
aikaansa
sitä kutsuttiin pyhäksi pappeu
deksi Jumalan Pojan ajärjestyksen
mukaan.
4 Mutta kunnioituksesta ja aar
vostuksesta Korkeimman Olen
non nimeä kohtaan, välttääkseen
hänen nimensä liiallista toista
mista he, kirkko, kutsuivat tuota
pappeutta muinaisina aikoina
Melkisedekin mukaan eli Mel
kisedekin pappeudeksi.
5 Kaikki muut valtuudet tai vi
rat kirkossa ovat alisäyksiä tähän
pappeuteen.
6 Mutta on olemassa kaksi
jaostoa eli suurta osastoa: toinen
on Melkisedekin pappeus ja toi
nen on Aaronin eli aleeviläinen
pappeus.
kuuluu
7 aVanhimman virka 
Melkisedekin pappeuden alaisuuteen.
8 Melkisedekin pappeudella on
oikeus johtaa, ja sillä on voima
ja avaltuus kaikkiin virkoihin
kirkossa kaikkina maailman
aikoina, palvella hengellisissä
asioissa.
9 Ylipappeuden apresidentti
107 1 a pko Melkisedekin

pappeus.
		b pko Aaronin
pappeus.
2 a jsr 1. Moos.
14:25–40 (Liiteosa);
OL 84:14.
pko Melkisedek.

kunnalla Melkisedekin järjes
tyksen mukaan on oikeus toimia
kaikissa viroissa kirkossa.
10 aYlipapeilla Melkisedekin
järjestyksen mukaan on boikeus
toimia omassa asemassaan pre
sidenttikunnan johdon alaisina,
palvella hengellisissä asioissa ja
myös vanhimman, (leeviläisen
järjestyksen) papin, opettajan,
diakonin ja jäsenen virassa.
11 Vanhimmalla on oikeus toi
mia ylipapin sijasta, kun läsnä ei
ole ylipappia.
12 Ylipapin ja vanhimman tu
lee palvella hengellisissä asioissa
kirkon liittojen ja käskyjen mu
kaan; ja heillä on oikeus toimia
kaikissa näissä kirkon viroissa,
kun läsnä ei ole korkeampia
auktoriteetteja.
13 Toista pappeutta kutsutaan
a
Aaronin pappeudeksi, koska
se annettiin bAaronille ja hänen
jälkeläisilleen kautta heidän
kaikkien sukupolviensa.
14 Sitä kutsutaan vähäisem
mäksi pappeudeksi, koska se on
a
lisäys suurempaan eli Melki
sedekin pappeuteen ja siinä on
valta suorittaa ulkoisia toimi
tuksia.
15 aPiispakunta on tämän pap
peuden johtokunta, ja sillä on sen
avaimet eli valtuus.
16 Kenelläkään miehellä ei ole
laillista oikeutta tähän virkaan,
tämän pappeuden avaimien

3 a Alma 13:3–19;
OL 76:57.
4 a pko Kunnioitus.
5 a OL 84:29; 107:14.
6 a 5. Moos. 10:8–9.
7 a pko Vanhin.
8 a pko Valtuus.
9 a OL 81:2;

107:22, 65–67, 91–92.
pko Ylipappi.
OL 121:34–37.
pko Aaronin pappeus.
pko Aaron,
Mooseksen veli.
14 a OL 20:52; 107:5.
15 a pko Piispa.

10 a
		b
13 a
		b
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hallussa pitämiseen, ellei hän ole
Aaronin atodellinen jälkeläinen.
17 Mutta koska Melkisedekin
pappeuden ylipapilla on valtuus
toimia kaikissa vähäisemmissä
viroissa, hän voi toimia piispan
virassa, milloin ketään Aaronin
todellista jälkeläistä ei voida
löytää, mikäli Melkisedekin pap
peuden apresidenttikunta kutsuu
ja erottaa ja basettaa hänet kä
tensä hänen päällensä panemalla
tähän virkaan.
18 Korkeamman eli Melkisede
kin pappeuden voima ja valtuus
on pitää hallussaan kaikkien
kirkon hengellisten siunausten
a
avaimia –
19 saada oikeus taivaan valta
kunnan asalaisuuksien saami
seen, nähdä taivaiden avautuvan
heille, olla yhteydessä Esikoisen
b
yleiseen kokoukseen ja kirk
koon ja nauttia Isän Jumalan ja
Jeesuksen, uuden liiton cvälimie
hen, yhteydestä ja läsnäolosta.
20 Vähäisemmän eli Aaronin
pappeuden voima ja valtuus
on pitää hallussaan enkelien
palveluksen aavaimia ja pal
vella ulkoisissa btoimituksissa,
evankeliumin kirjaimessa, pa
rannuksen ckasteessa syntien
d
anteeksisaamiseksi liittojen ja
käskyjen mukaan.
21 Välttämättä täytyy olla johta
jia eli johtavia virkailijoita, jotka
16 a OL 68:14–21;
107:68–76.
17 a pko Asettaminen.
		b OL 68:15.
18 a pko Pappeuden
avaimet.
19 a Alma 12:9–11;
OL 63:23; 84:19–22.
pko Jumalan
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nousevat tai jotka nimitetään
niistä tai niiden keskuudesta,
jotka on asetettu eri virkoihin
näissä kahdessa pappeudessa.
22 aMelkisedekin pappeudesta
b
johtavaa
ylipappia,
kolme
kirkon valitsemaa, tuohon vir
kaan nimitettyä ja asetettua ja
kirkon luottamuksen, uskon ja
rukouksen ctukemaa, muodos
tavat kirkon presidenttikunnan
koorumin.
matkustavaa
23 aKaksitoista
neuvosmiestä kutsutaan kah
deksitoista bapostoliksi eli Kris
tuksen nimen erityiseksi todis
tajaksi koko maailmaan – siten
he poikkeavat kirkon muista
virkailijoista
kutsumuksensa
velvollisuuksissa.
24 Ja he muodostavat kooru
min, samanarvoisen valtuudessa
ja voimassa kolmen aikaisemmin
mainitun presidentin kanssa.
25 Myös aseitsemänkymmentä
kutsutaan saarnaamaan evanke
liumia ja erityisiksi todistajiksi
pakanoille ja koko maailmaan –
siten he poikkeavat kirkon
muista virkailijoista kutsumuk
sensa velvollisuuksissa.
26 Ja he muodostavat kooru
min, samanarvoisen valtuudessa
juuri mainittujen kahdentoista
erityisen todistajan eli apostolin
valtuuden kanssa.
27 Ja jokainen päätös, jonka

salaisuudet.
pappeus.
Hepr. 12:22–24.
		b OL 90:3, 6; 107:9,
pko Välimies.
65–67, 78–84, 91–92.
OL 13; 84:26–27.
		c pko Tuen antaminen
pko Toimitukset.
kirkon johtajille.
pko Kaste, kastaminen. 23 a OL 107:33–35.
pko Syntien
		b pko Apostoli.
anteeksisaaminen.
25 a pko Seitsenkymmen.
22 a pko Melkisedekin

		b
		c
20 a
		b
		c
		d
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mikä tahansa näistä kooru
meista tekee, täytyy tehdä sen
yksimielisellä äänellä; toisin
sanoen jokaisen jäsenen kussa
kin koorumissa täytyy olla yhtä
mieltä sen päätöksistä, jotta nii
den päätöksillä olisi sama voima
tai pätevyys keskenään –
28 enemmistö voi muodostaa
päätösvaltaisen koorumin, kun
muu ei ole mahdollista olosuh
teiden vuoksi –
29 ellei näin ole, heidän päätök
sillään ei ole oikeutta samoihin
siunauksiin kuin kolmen pre
sidentin koorumin päätöksillä
oli muinoin, jotka presidentit
asetettiin Melkisedekin järjes
tyksen mukaan ja jotka olivat
vanhurskaita ja pyhiä miehiä.
30 Näiden koorumien – tai
minkä tahansa niistä – päätök
set on tehtävä kaikessa avan
hurskaudessa, pyhyydessä ja
sydämen nöyryydessä, sävyi
syydessä ja pitkämielisyydessä
ja uskossa ja bhyveellisyydessä ja
tiedossa, kohtuullisuudessa, kär
sivällisyydessä, jumalisuudessa,
veljellisessä ystävällisyydessä ja
rakkaudessa;
31 koska lupauksena on, että
jos heillä on näitä runsaasti, he
eivät jää availle hedelmää Herran
tuntemisessa.
32 Ja siinä tapauksessa, että
jokin näiden koorumien päätös
tehdään epävanhurskaasti, se
voidaan viedä eri koorumien ylei
seen kokoukseen, jotka koorumit
muodostavat kirkon hengelliset
30 a OL 121:36.
pko Vanhurskaus.
		b OL 121:41.
pko Hyveellisyys.

auktoriteetit; muuten niiden pää
töksestä ei voida valittaa.
33 Kaksitoista ovat matkustava
johtava korkea neuvosto, joka
toimii Herran nimessä, kirkon
presidenttikunnan johdolla, ja
joka taivaan säädöksen mukaan
vahvistaa kirkkoa ja johtaa sen
kaikkia asioita kaikkien kansa
kuntien keskuudessa, ensiksi
a
pakanoiden ja toiseksi juuta
laisten.
34 Seitsemänkymmenen tulee
toimia Herran nimessä akah
dentoista eli matkustavan kor
kean neuvoston johdolla kirkon
vahvistamiseksi ja sen kaikkien
asioiden johtamiseksi kaikkien
kansakuntien
keskuudessa,
ensiksi pakanoiden ja sitten
juutalaisten;
35 ja kaksitoista lähetetään
maailmaan, ja heillä on avaimet
avata ovi julistamalla Jeesuksen
Kristuksen evankeliumia – ja
ensiksi pakanoille ja sitten
juutalaisille.
36 Pysyvät akorkeat neuvostot
Siionin vaarnoissa muodostavat
koorumin, joka on samanarvoi
nen valtuudessa presidenttikun
nan koorumin ja matkustavan
korkean neuvoston kanssa kai
kissa kirkon asioita koskevissa
päätöksissään.
37 Siionin korkea neuvosto
muodostaa koorumin, joka on
samanarvoinen valtuudessa Siio
nin vaarnojen kahdentoista neu
vostojen kanssa kaikissa kirkon
asioita koskevissa päätöksissään.

31 a 2. Piet. 1:5–8.
33 a 1. Nefi 13:42;
3. Nefi 16:4–13;
OL 90:8–9.

34 a OL 112:21.
36 a pko Korkea neuvosto.
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38 Matkustavan korkean neu
voston velvollisuutena on apua
tarvitessaan kääntyä aseitsemän
kymmenen puoleen eri pyyntö
jen täyttämiseksi saarnaamista ja
evankeliumin johtamista varten,
eikä kenenkään muun.
39 Kahdentoista velvollisuu
tena on asettaa kirkon kaikkiin
suuriin seurakuntiin aevankeli
sia palvelijoita, sen mukaan kuin
heidät osoitetaan heille ilmoituk
sen kautta.
40 Tämän pappeuden järjestys
vahvistettiin siirtymään isältä
pojalle, ja se kuuluu oikeute
tusti sen valitun suvun todelli
sille jälkeläisille, jolle lupaukset
annettiin.
41 Tämä järjestys perustettiin
a
Aadamin aikana, ja se siirtyi
b
suvussa seuraavalla tavalla:
42 Aadamilta aSetille, jonka
Aadam asetti tämän ollessa kuu
denkymmenenyhdeksän vuoden
iässä ja jonka hän (Aadam) siu
nasi kolme vuotta ennen kuo
lemaansa ja joka sai 
Jumalalta
isänsä kautta lupauksen, että
hänen jälkeläisensä olisivat
Herran valittuja ja että heidät

varjeltaisiin maailman loppuun,
43 koska hän (Set) oli atäydel
linen mies ja hän oli näöltänsä
aivan isänsä bnäköinen, niin että
hän näytti olevan isänsä kal
tainen kaikessa ja hänet voitiin
erottaa tästä ainoastaan ikänsä
perusteella.
44 Aadamin käsi asetti Enosin
38 a pko Seitsenkymmen.
39 a pko Evankelista;
Patriarkka.
41 a pko Aadam.
		b 1. Moos. 5; OL 84:6–16;

42 a
43 a
		b
48 a

sadankolmenkymmenenneljän
vuoden ja neljän kuukauden
iässä.
45 Jumala kutsui Kenania erä
maassa hänen neljäntenäkym
menentenä ikävuotenaan; ja
hän tapasi Aadamin matkalla
Sedolamak-
paikkaan. Hän oli
kahdeksankymmentäseitsemän
vuotta vanha, kun hän sai aset
tamisensa.
46 Mahalalel oli neljäsataayh
deksänkymmentäkuusi vuotta
ja seitsemän päivää vanha,
kun hänet asetti Aadamin käsi,
Aadamin, joka myös siunasi
hänet.
47 Jered oli kaksisataa vuotta
vanha, kun hänet asetettiin
Aadamin käden alla, Aadamin,
joka myös siunasi hänet.
48 aHenok oli kaksikymmentä
viisi vuotta vanha, kun hänet
asetettiin Aadamin käden alla;
ja hän oli kuusikymmentäviisi,
kun Aadam siunasi hänet.
49 Ja hän näki Herran, ja hän
a
vaelsi hänen kanssansa ja oli
hänen kasvojensa edessä alati;
ja hän vaelsi Jumalan kanssa
kolmesataakuusikymmentäviisi
vuotta, niin että hän oli neljä
sataakolmekymmentä
vuotta
vanha, kun hänet bmuutettiin.
50 aMetuselah oli sata vuotta
vanha, kun hänet asetettiin
Aadamin käden alla.
51 Lemek oli kolmekymmentä
kaksi vuotta vanha, kun hänet
asetettiin Setin käden alla.

Moos. 6:10–25.
pko Set.
pko Täydellinen.
1. Moos. 5:3.
pko Henok.

49 a 1. Moos. 5:22;
Hepr. 11:5;
Moos. 7:69.
		b pko Muutetut olennot.
50 a pko Metuselah.
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52 aNooa oli kymmenen vuotta
vanha, kun hänet asetettiin
Metuselahin käden alla.
53 Kolme vuotta ennen kuo
lemaansa Aadam kutsui Setin,
Enosin, Kenanin, Mahalalelin,
Jeredin, Henokin ja Metuselahin,
jotka kaikki olivat aylipappeja,
sekä muut vanhurskaat jälkeläi
sensä bAadam-ondi-Ahmanin
laaksoon ja antoi heille siellä
viimeisen siunauksensa.
54 Ja Herra ilmestyi heille, ja he
nousivat ja ylistivät aAadamia ja
kutsuivat häntä bMikaeliksi, ruh
tinaaksi, ylienkeliksi.
55 Ja Herra soi lohtua Aadamille
ja sanoi hänelle: Minä olen aset
tanut sinut pääksi; kansakuntien
paljous tulee sinusta, ja sinä olet
niiden aruhtinas ikuisesti.
56 Ja Aadam nousi seisomaan
väen keskellä, ja siitä huolimatta,
että hän oli iän painama, täynnä
Pyhää Henkeä hän aennusti,
mikä kaikki oli kohtaava hänen
jälkeläisiään viimeiseen suku
polveen asti.
57 Kaikki nämä asiat kirjoitet
tiin Henokin kirjaan, ja niistä
todistetaan aikanaan.
58 aKahdentoista velvollisuu
tena on myös basettaa ja saattaa
järjestykseen kaikki muut kirkon
virkailijat ilmoituksen mukaan,
jossa sanotaan:
59 Kristuksen kirkolle Siionin
52 a pko Nooa, Raamatun
patriarkka.
53 a pko Ylipappi.
		b OL 78:15; 116.
pko Aadam-ondi-
Ahman.
54 a OL 128:21.
pko Aadam.

		b
55 a
56 a
58 a
		b
59 a
60 a
61 a

maassa lisäyksenä kirkon ala
keihin, jotka koskevat kirkon
asioita.
60 Totisesti minä sanon teille,
sanoo Herra Sebaot: Täytyy olla
a
johtavia vanhimpia, jotka johta
vat niitä, joilla on vanhimman
virka;
61 sekä apappeja, jotka johtavat
niitä, joilla on papin virka;
62 sekä opettajia, jotka ajoh
tavat niitä, joilla on opettajan
virka, samalla tavalla, sekä
diakoneja –
63 ja niin diakonista opettajaan
ja opettajasta pappiin ja papista
vanhimpaan, kullekin heidän
nimityksensä mukaan, kirkon
liittojen ja käskyjen mukaan.
64 Sitten tulee ylipappeus, joka
on suurin kaikista.
65 Sen tähden yksi ylipappeu
desta täytyy nimittää johtamaan
pappeutta, ja häntä kutsut
takoon kirkon ylipappeuden
presidentiksi
66 eli toisin sanoen kirkon
ylipappeuden ajohtavaksi yli
papiksi.
67 Häneltä tulee toimitusten ja
siunausten antaminen kirkolle
a
kätten päällepanemisen kautta.
68 Sen tähden piispan virka ei
ole samanarvoinen sen kanssa;
sillä apiispan virkaan kuuluu
palveleminen kaikissa ajallisissa
asioissa;

pko Mikael.
OL 78:16.
Moos. 5:10.
pko Apostoli.
pko Asettaminen.
OL 43:2–9.
OL 107:89–90.
OL 107:87.

62 a OL 107:85–86.
66 a OL 107:9, 91–92.
pko Presidentti.
67 a pko Kätten
päällepaneminen.
68 a pko Piispa.

Oppi ja liitot 107:69–81

69 kuitenkin piispa täytyy
 alita aylipappeuden haltijoista,
v
ellei hän ole Aaronin btodellinen
jälkeläinen;
70 sillä ellei hän ole Aaronin
todellinen jälkeläinen, hän ei voi
pitää hallussaan tuon pappeuden
avaimia.
71 Kuitenkin ylipappi, toisin
sanoen Melkisedekin järjestyk
sen mukaan, voidaan erottaa
palvelemaan ajallisissa asioissa,
ja hän saa tietoa niistä totuuden
Hengen kautta;
72 sekä atuomariksi Israeliin,
hoitamaan kirkon asioita, istu
maan tuomitsemaan rikkojia
todistuksen perusteella, sen
mukaan kuin se tuodaan hänen
eteensä lakien mukaan hänen
neuvonantajiensa avustuksella,
jotka hän on valinnut tai valitsee
kirkon vanhinten joukosta.
73 Tämä on sellaisen piispan
velvollisuus, joka ei ole Aaronin
todellinen jälkeläinen, mutta on
asetettu ylipappeuteen Melkise
dekin järjestyksen mukaan.
74 Siten hänen tulee olla tuo
mari, nimittäin yleinen tuomari
Siionin asukkaiden keskuudessa
tai Siionin vaarnassa tai missä
tahansa kirkon seurakunnassa,
jossa hänet erotetaan tähän pal
velutyöhön, kunnes Siionin rajat
laajentuvat ja käy välttämättö
mäksi saada muita piispoja ja
tuomareita Siioniin tai muualle.
75 Ja sikäli kuin muita piispoja
nimitetään, heidän tulee toimia
samassa virassa.
76 Mutta Aaronin todellisella
69 a pko Melkisedekin
pappeus.
		b OL 68:14–24; 84:18;
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jälkeläisellä on laillinen oikeus
tämän pappeuden johtamiseen,
tämän palvelutyön aavaimiin,
toimia piispan virassa itsenäi
sesti ilman neuvonantajia –
paitsi siinä tapauksessa, että
ylipappeuden presidentti Melki
sedekin järjestyksen mukaan on
tuomittavana – istua tuomarina
Israelissa.
77 Ja päätöksen, jonka kumpi
tahansa näistä neuvostoista an
taa, tulee olla sen käskyn mukai
nen, jossa sanotaan:
78 Vielä, totisesti minä sanon
teille: Kirkon tärkeimmät asiat
ja kirkon avaikeimmat oikeus
tapaukset, sikäli kuin tyytyväi
syyttä piispan tai tuomarien
päätökseen ei ole, siirrettäköön
ja vietäköön kirkon neuvostolle
ylipappeuden bpresidenttikun
nan eteen.
79 Ja ylipappeuden neuvoston
johtokunnalla on valta kutsua
muita ylipappeja, nimittäin
kaksitoista, auttamaan neuvon
antajina; ja siten ylipappeuden
presidenttikunnalla ja sen neu
vonantajilla on valta antaa päätös
todistuksen perusteella kirkon
lakien mukaan.
80 Ja tämän päätöksen jälkeen
sitä älköön pidettäkö enää muis
tissa Herran edessä, sillä tämä on
Jumalan kirkon korkein neuvosto
ja lopullinen päätös kiistoihin
hengellisissä asioissa.
81 Ei ole ketään kirkkoon
kuuluvaa henkilöä, jota tämän
kirkon neuvoston tuomiovalta ei
koske.

107:13–17.
72 a OL 58:17–18.
76 a pko Pappeuden

avaimet.
78 a OL 102:13, 28.
		b OL 68:22.
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82 Ja jos ylipappeuden pre
sidentti tekee rikkomuksen,
hän joutukoon muistiin kirkon
yleisen neuvoston edessä, jota
kahdentoista neuvonantajan yli
pappeudesta tulee avustaa;
83 ja heidän häntä koskeva
päätöksensä lopettakoon häntä
koskevat kiistat.
84 Siten Jumalan aoikeudenmu
kaisuus ja lait koskevat kaikkia,
niin että kaikki voidaan tehdä
järjestyksessä ja vakaasti hänen
edessään totuuden ja vanhurs
kauden mukaan.
85 Ja vielä, totisesti minä
sanon teille: aDiakonin viran
johtajan velvollisuutena on joh
taa kahtatoista diakonia, istua
neuvostossa heidän kanssansa
ja bopettaa heille heidän velvol
lisuuksiaan rakentaen toinen
toistansa, kuten on annettu liit
tojen mukaan.
86 Ja myös aopettajien viran
johtajan velvollisuutena on joh
taa kahtakymmentäneljää opet
tajaa ja istua neuvostossa heidän
kanssansa opettaen heille heidän
virkansa velvollisuuksia, kuten
liitoissa on annettu.
87 Myös Aaronin pappeuden
johtajan velvollisuutena on joh
taa neljääkymmentäkahdeksaa
a
pappia ja istua neuvostossa
heidän kanssansa, opettaa heille
heidän virkansa velvollisuuksia,
kuten on annettu liitoissa.
84 a pko Oikeuden
mukaisuus.
85 a pko Diakoni.
		b OL 38:23;
88:77–79, 118.
86 a OL 20:53–60.
pko Opettaja, Aaronin
pappeus.

88 Tämän johtajan tulee olla
piispa, sillä tämä on yksi tämän
pappeuden velvollisuuksista.
89 Vielä, avanhinten viran joh
tajan velvollisuutena on johtaa
yhdeksääkymmentäkuutta van
hinta ja istua neuvostossa heidän
kanssansa ja opettaa heitä liitto
jen mukaan.
90 Tämä johtokunta on eri kuin
seitsemänkymmenen johtokunta
ja on tarkoitettu niille, jotka eivät
a
matkusta kaikkeen maailmaan.
91 Ja vielä, ylipappeuden v
 iran
presidentin velvollisuutena on
a
johtaa koko kirkkoa ja olla
b
Mooseksen kaltainen –
92 katso, tämä on viisasta; niin,
olla anäkijä, bilmoituksensaaja,
kääntäjä ja cprofeetta, ja hänellä
on kaikki Jumalan dlahjat, jotka
hän suo kirkon päämiehelle.
93 Ja on sen näyn mukaista,
joka osoittaa aseitsemänkymme
nen järjestyksen, että heillä on
seitsemän johtajaa, jotka johtavat
heitä ja jotka on valittu seitse
mänkymmenen joukosta;
94 ja seitsemännen johtajan
näistä johtajista tulee johtaa
kuutta;
95 ja näiden seitsemän johtajan
tulee valita toiset seitsemänkym
mentä niiden ensimmäisten seit
semänkymmenen lisäksi, joihin
he kuuluvat, ja tulee johtaa heitä;
96 ja myös toiset seitsemän
kymmentä, aina seitsemän
a

87 a pko Pappi, Aaronin
pappeus.
88 a pko Piispa.
89 a pko Vanhin.
90 a OL 124:137.
91 a OL 107:9, 65–67.
		b OL 28:2; 103:16–21.
92 a Moosia 8:13–18.

pko Näkijä.
		b pko Ilmoitus.
		c OL 21:1.
pko Profeetta.
		d pko Hengen lahjat.
93 a OL 107:38.
pko Seitsenkymmen.
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kertaa seitsemänkymmentä, jos
työ viinitarhassa sitä välttämättä
vaatii.
97 Ja näiden seitsemänkym
menen tulee olla amatkustavia
palvelijoita, pakanoille ensiksi
sekä juutalaisille.
98 Kun taas muiden kirkon
virkailijoiden, jotka eivät kuulu
kahteentoista eivätkä seitse
määnkymmeneen,
tehtävänä
ei ole matkustaa kaikkien kan
sakuntien keskuudessa, vaan
heidän tulee matkustaa, sikäli
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kuin heidän olosuhteensa sal
livat; siitä huolimatta heillä voi
olla yhtä korkeita ja vastuullisia
virkoja kirkossa.
99 Ja niin, jokainen oppikoon
nyt avelvollisuutensa ja toimi
maan virassa, johon hänet on ni
mitetty, kaikessa buutteruudessa.
100 Sitä, joka on alaiska, ei
lueta barvolliseksi pysymään, ja
sitä, joka ei opi velvollisuuttaan
ja osoittautuu kunnottomaksi,
ei lueta arvolliseksi pysymään.
Aivan niin. Aamen.

LUKU 108
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa
Ohiossa 26. joulukuuta 1835. Tämä luku saatiin Lyman Shermanin
pyynnöstä. Hänet oli asetettu aikaisemmin seitsenkymmeneksi, ja
hän tuli profeetan luokse pyytämään ilmoitusta saadakseen tietää
tehtävänsä.
1–3 Lyman Sherman saanut an
teeksi syntinsä. 4–5 Hänet lue
taan kirkon johtavien vanhinten
joukkoon. 6–8 Hänet kutsutaan
saarnaamaan evankeliumia ja vah
vistamaan veljiään.
Totisesti näin sanoo Herra
sinulle,
palvelijani
Lyman:
Syntisi on annettu sinulle an
teeksi, koska olet ollut minun
äänelleni kuuliainen tulemalla
tänne tänä aamuna saamaan
neuvoja häneltä, jonka minä olen
nimittänyt.
2 Sen tähden sielusi olkoon
a
levossa, mitä tulee hengelliseen
97 a OL 124:138–139.
99 a pko Velvollisuus.
		b pko Ahkeruus.

tilaasi, äläkä enää vastusta
m inun ääntäni.
3 Ja nouse ja noudata vastedes
tunnollisemmin valojasi, jotka
olet antanut ja jotka annat, niin
sinua siunataan sangen suurilla
siunauksilla.
4 Odota kärsivällisesti, kunnes
palvelijani kutsuvat koolle ajuh
lakokouksen; silloin sinua muis
tetaan ensimmäisten vanhinteni
joukossa ja saat asettamisen
kautta oikeuden loppujen van
hinteni kanssa, jotka minä olen
valinnut.
5 Katso, tämä on Isän alupaus
sinulle, jos pysyt uskollisena.

100 a OL 58:26–29.
pko Laiskuus.
		b pko Kelvollisuus.

108 2 a pko Lepo.

4 a OL 109:6–10.
5 a OL 82:10.
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6 Ja se täytetään sinulle sinä
päivänä, niin että sen jälkeen
siitä hetkestä lähtien sinulla on
oikeus asaarnata minun evanke
liumiani siellä, minne minä sinut
lähetänkin.
7 aVahvista siis veljiäsi kaikissa

puheissasi, kaikissa rukouksis
sasi, kaikissa kehotuksissasi ja
kaikissa tekemisissäsi.
8 Ja katso ja näe, minä olen
iäti sinun kanssasi siunatakseni
sinua ja apelastaakseni sinut.
Aamen.

LUKU 109
Rukous, joka esitettiin temppelin vihkiäisissä Kirtlandissa Ohiossa
27. maaliskuuta 1836. Profeetan kirjoittaman maininnan mukaan
tämä rukous annettiin hänelle ilmoituksen kautta.
1–5 Kirtlandin temppeli raken
nettiin paikaksi, johon Ihmisen
Poika voi tulla. 6–21 Se olkoon
rukouksen, paaston, uskon, opin,
kirkkauden ja järjestyksen huone
ja Jumalan huone. 22–33 Paran
nusta tekemättömät ihmiset, jotka
vastustavat Herran kansaa, saa
tettakoon häpeään. 34–42 Pyhät
lähtekööt voimassa maailmaan
kokoamaan vanhurskaita Siioniin.
43–53 Pyhät pelastettakoon niistä
kauheuksista, jotka vuodatetaan
jumalattomien päälle viimeisinä
aikoina. 54–58 Kansakuntia ja
kansoja ja kirkkoja valmistetta
koon evankeliumia varten. 59–67
Juutalaiset, lamanilaiset ja koko
Israel lunastettakoon. 68–80 Py
hät kruunattakoon kirkkaudella ja
kunnialla, ja he saakoot iankaikki
sen pelastuksen.
Kiitos olkoon sinun nimellesi,
oi Herra, Israelin Jumala, joka

a

6a
7a
8a
109 1 a

pko Lähetystyö.
Luuk. 22:31–32.
2. Nefi 9:19.
Alma 37:37;
OL 46:32.

pidät bliiton ja osoitat armoa
palvelijoillesi, jotka vaeltavat
oikeamielisesti sinun edessäsi
koko sydämestään –
2 sinä, joka olet käskenyt
palvelijoidesi arakentaa huo
neen nimellesi tähän paikkaan
[Kirtlandiin].
3 Ja nyt sinä näet, oi Herra, että
palvelijasi ovat tehneet sinun
käskysi mukaan.
4 Ja nyt me pyydämme sinua,
pyhä Isä, Jeesuksen Kristuksen,
oman Poikasi, nimessä, jonka
nimessä ainoastaan pelastus
voidaan suoda ihmislapsille,
me pyydämme sinua, oi Herra,
hyväksymään tämän ahuoneen,
meidän, palvelijoidesi, kätten
b
työn, jonka sinä käskit meidän
rakentaa.
5 Sillä sinä tiedät, että me
olemme tehneet tämän työn
suuressa ahdingossa; ja köyhyy
dessämme me olemme antaneet

			 pko Kiitollisuus.
		b Dan. 9:4.
pko Liitto.
2 a OL 88:119.
4 a 1. Kun. 9:3.

pko Temppeli, Herran
huone.
		b 2. Nefi 5:16.

Oppi ja liitot 109:6–20

omaisuudestamme rakentaak
semme ahuoneen sinun nimellesi,
jotta Ihmisen Pojalla olisi paikka
ilmaista itsensä kansallensa.
6 Ja kuten olet sanonut meille
annetussa ailmoituksessa, jossa
kutsuit meitä ystäviksesi ja
sanoit: Kutsukaa koolle juhla
kokouksenne, kuten minä olen
käskenyt teitä.
7 Ja koska kaikilla ei ole uskoa,
etsikää uutterasti ja opettakaa
toisillenne viisauden sanoja;
niin, etsikää parhaista kirjoista
viisauden sanoja; etsikää oppia
vieläpä tutkimalla ja myös uskon
kautta;
8 järjestäytykää; valmistakaa
kaikki tarpeellinen; ja perustakaa
huone, nimittäin rukoushuone,
paastohuone, uskon huone, opin
huone, kirkkauden huone, järjes
tyksen huone, Jumalan huone;
9 jotta tulisitte sisään Herran
nimessä, jotta menisitte ulos
Herran nimessä; jotta kaikki
tervehdyksenne olisivat Herran
nimessä Korkeimmalle kohote
tuin käsin.
10 Ja nyt, pyhä Isä, me pyy
dämme sinua auttamaan meitä,
sinun kansaasi, armollasi, kun
kutsumme koolle juhlakokouk
semme, jotta se pidettäisiin sinun
kunniaksesi ja sinun, Jumalan,
hyväksymänä
11 ja sellaisella tavalla, että
meidät havaittaisiin arvolli
siksi sinun silmissäsi, niin että
a
lupaukset, jotka olet antanut
meille, kansallesi, meille anne
tuissa ilmoituksissa, täyttyvät,
5 a OL 124:27–28.
6 a OL 88:117–120.
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12 niin että sinun kirkkautesi
asettuisi kansasi päälle ja tämän
huoneesi päälle, jonka me nyt
omistamme sinulle, jotta se olisi
pyhitetty ja vihitty pyhäksi ja
jotta sinun pyhä kirkkautesi olisi
alati tässä huoneessa
13 ja jotta kaikki ihmiset, jotka
astuvat Herran huoneen kyn
nyksen yli, tuntisivat sinun voi
masi ja tuntisivat, että heidän on
pakko tunnustaa, että sinä olet
pyhittänyt sen ja että se on sinun
huoneesi, sinun pyhyytesi sija.
14 Ja suo, pyhä Isä, että kaikille
niille, jotka palvelevat tässä
huoneessa, opetettaisiin viisau
den sanoja parhaista kirjoista
ja että he etsisivät oppia vieläpä
tutkimalla ja myös uskon kautta,
kuten sinä olet sanonut,
15 ja että he kasvaisivat sinussa
ja saisivat Pyhän Hengen täy
teyden ja järjestäytyisivät sinun
lakiesi mukaan ja valmistautuisi
vat saamaan kaiken tarpeellisen
16 ja että tämä huone olisi
rukoushuone,
paastohuone,
uskon huone, kirkkauden ja
Jumalan huone, tosiaankin sinun
huoneesi,
17 että kansasi tulisi sisään
tähän huoneeseen aina Herran
nimessä,
18 että se menisi ulos tästä huo
neesta aina Herran nimessä
19 ja että se tervehtisi aina
Herran nimessä pyhin, Korkeim
malle kohotetuin käsin
20 ja ettei minkään aepäpuh
taan sallita tulla sinun huonee
seesi saastuttamaan sitä;

11 a OL 38:32;
105:11–12, 18, 33.

a

12 a pko Kirkkaus.
20 a OL 94:8–9; 97:15–17.
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21 ja kun sinun kansasi rik
koo, ketkä tahansa siitä, että he
tekisivät joutuin parannuksen
ja palaisivat sinun luoksesi ja
saisivat suosion sinun silmissäsi
ja heille palautettaisiin ne siu
naukset, jotka sinä olet säätänyt
vuodatettaviksi niiden päälle,
a
kunnioittavat
sinua
jotka
huoneessasi.
22 Ja me pyydämme sinua, pyhä
Isä, että sinun palvelijasi lähtisi
vät maailmaan tästä huoneesta
varustettuina sinun voimallasi
ja että sinun nimesi olisi heidän
päällänsä ja sinun kirkkautesi
ympäröisi heitä ja sinun aenkelisi
varjelisivat heitä
23 ja että he veisivät tästä pai
kasta sangen suurta ja loistavaa
sanomaa maan aääriin totuu
dessa, jotta he tietäisivät, että
tämä on sinun työtäsi ja että sinä
olet ojentanut kätesi toteuttaak
sesi sen, mitä sinä olet puhunut
profeettojen suulla viimeisistä
ajoista.
24 Me pyydämme sinua, pyhä
Isä, vahvistamaan kansaa, joka
palvelee ja jolla on kunniallinen
nimi ja asema tässä sinun huo
neessasi, kaikkien sukupolvien
ajan ja iankaikkisesti,
25 ettei mikään sitä vastaan
a
taottu ase tehoa, että se, joka
sille bkuoppaa kaivaa, itse siihen
lankeaa,
26 ettei millään jumalattomalla
liitolla ole voimaa nousta ja avoit
taa sinun kansaasi, jonka päälle
21 a
22 a
23 a
25 a
		b

pko Kunnioitus.
pko Enkelit.
OL 1:2.
Jes. 54:17.
Sananl. 26:27;

sinun bnimesi pannaan tässä
huoneessa;
27 ja jos jokin kansa nousee tätä
kansaa vastaan, että sinun vihasi
syttyisi sitä vastaan;
28 ja jos se lyö tätä kansaa, että
sinä lyöt sitä, että sinä kamp
pailet kansasi puolesta kuten
teit taistelun aikana, niin että
se voitaisiin pelastaa kaikkien
vihollistensa käsistä.
29 Me pyydämme sinua, pyhä
Isä, hämmentämään ja häm
mästyttämään ja saattamaan
häpeään ja ymmälle kaikki
ne, jotka ovat levittäneet val
heellisia tietoja laajalti ympäri
maailman sinun palvelijaasi tai
palvelijoitasi vastaan, elleivät
he tee parannusta, kun ikuista
evankeliumia julistetaan heidän
korviinsa,
30 ja että kaikki heidän tekonsa
raukeaisivat tyhjiin ja ne pyyhit
täisiin pois arakeilla ja tuomioilla,
jotka sinä lähetät heille vihassasi,
jotta bvalehtelu ja panettelu sinun
kansaasi vastaan lakkaisi.
31 Sillä sinä tiedät, oi Herra,
että palvelijasi ovat olleet viatto
mia sinun edessäsi todistaessaan
sinun nimestäsi, minkä vuoksi
he ovat kärsineet näistä,
32 sen tähden me vetoamme
sinun edessäsi päästäksemme
täysin ja kokonaan tämän aikeen
alta;
33 murra se, oi Herra; murra se
palvelijoidesi niskasta voimal
lasi, niin että me voimme nousta

1. Nefi 14:3; 22:14.
26 a OL 98:22.
		b 1. Kun. 8:29.
30 a Jes. 28:17;
Moosia 12:6;

OL 29:16.
		b 3. Nefi 21:19–21.
32 a pko Ies.
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tämän sukupolven keskuudessa
ja tehdä sinun työtäsi.
34 Oi Jehova, ole armollinen
tälle kansalle, ja koska kaikki
ihmiset tekevät asyntiä, anna
anteeksi kansasi rikkomukset ja
pyyhittäköön ne pois ainiaaksi.
35 Sinun palvelijoidesi avoitelu
sinetöitäköön heidän päällensä
voimalla korkeudesta.
36 Tapahtukoon se heille kuten
ihmisille helluntaipäivänä; vuo
datettakoon akielillä puhumisen
lahja sinun kansasi päälle, nimit
täin bjakautuneita kieliä, kuin
tulesta, ja niiden tulkitsemisen
lahja.
37 Ja täytettäköön huoneesi
sinun akirkkaudellasi kuin kohi
sevalla rajulla tuulella.
38 Pue palvelijoidesi päälle
liiton atodistus, niin että kun
he lähtevät maailmaan julista
maan sinun sanaasi, he voivat
b
sinetöidä lain ja valmistaa sinun
pyhiesi sydämiä kaikkiin niihin
tuomioihin, jotka sinä vihassasi
lähetät cmaan asukkaiden päälle
heidän rikkomustensa vuoksi,
niin ettei sinun kansasi lannis
tuisi ahdingon aikana.
39 Ja mihin kaupunkiin palve
lijasi menevätkin, ja tuon kau
pungin asukkaat ottavat vastaan
heidän todistuksensa, sinun rau
hasi ja sinun pelastuksesi olkoot
tuon kaupungin yllä, niin että he
voivat koota tuosta kaupungista
vanhurskaat, niin että nämä
34 a Room. 3:23; 5:12.
pko Synti.
35 a pko Voiteleminen.
36 a pko Kielillä
puhumisen lahja.
		b Ap. t. 2:1–3.
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voivat tulla Siioniin tai sen
vaarnoihin, sinun määräämiisi
paikkoihin, ikuisen ilon lauluin;
40 ja ennen kuin tämä toteutuu,
älä anna tuomioidesi kohdata
tuota kaupunkia.
41 Ja mihin kaupunkiin palve
lijasi menevätkin, eivätkä tuon
kaupungin asukkaat ota vastaan
palvelijoidesi todistusta ja pal
velijasi kehottavat heitä pelas
tautumaan tästä kieroutuneesta
sukupolvesta,
tapahtukoon
tuolle kaupungille sen mukaan,
mitä olet puhunut profeettojesi
suulla.
42 Mutta pelasta, oi Jehova,
pyydämme sinua, palvelijasi hei
dän käsistään ja puhdista heidät
heidän verestään.
43 Oi Herra, me emme iloitse
lähimmäistemme tuhosta; hei
dän asielunsa ovat kallisarvoisia
sinun edessäsi,
44 mutta sinun sanasi täytyy
toteutua. Auta palvelijoitasi sa
nomaan aarmosi avulla: Tapah
tukoon sinun tahtosi, oi Herra,
eikä meidän.
45 Me tiedämme, että sinä olet
puhunut profeettojesi suulla
kauhistavia asioita jumalatto
mista aviimeisinä aikoina – että
sinä vuodatat tuomiosi määrät
töminä;
46 sen tähden, oi Herra, pelasta
kansasi jumalattomien onnetto
muudesta; anna palvelijoidesi
sinetöidä laki ja sitoa todistus,

37 a OL 84:5; 109:12.
pko Kirkkaus.
38 a pko Todistaminen.
		b Jes. 8:16;
OL 1:8.
		c pko Maa: Maan

a

39 a
43 a
44 a
45 a

puhdistaminen.
Jes. 35:10.
pko Sielu.
pko Armo.
pko Myöhemmät ajat.
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jotta he olisivat valmistautuneita
palamisen päivää varten.
47 Me pyydämme sinua, pyhä
Isä, muistamaan niitä, jotka Jack
sonin piirikunnan asukkaat Mis
sourissa ovat ajaneet pois heidän
perintömailtaan, ja murra, oi
Herra, tämä ahdingon ies, joka
on pantu heidän päällensä.
48 Sinä tiedät, oi Herra, että
jumalattomat ihmiset ovat sorta
neet ja ahdistaneet heitä paljon;
ja meidän sydämemme avuotaa
murheesta heidän raskaiden
kuormiensa tähden.
49 Oi Herra, akuinka kauan sal
lit tämän kansan kärsiä tätä ah
dinkoa ja sen viattomien huuto
jen nousta ylös korviisi ja heidän
b
verensä tulla ylös todistukseksi
sinun eteesi osoittamatta todis
tustasi heidän puolestaan.
50 Ole aarmollinen, oi Herra,
jumalattomille joukoille, jotka
ovat ajaneet kansaasi, jotta ne
lakkaisivat ryöstämästä, jotta
ne tekisivät parannuksen syn
neistään, mikäli parannus on
mahdollinen,
51 mutta elleivät ne halua,
paljasta käsivartesi, oi Herra, ja
a
lunasta se, minkä määräsit Siio
niksi kansallesi.
52 Ja ellei toisin voi olla, jottei
kansasi asia raukeaisi tyhjiin si
nun edessäsi, vihasi syttyköön ja
suuttumuksesi kohdatkoon niitä,
niin että ne häviävät juurineen ja
oksineen taivaan alta,
53 mutta sikäli kuin ne tekevät
48 a
49 a
		b
50 a
51 a

pko Myötätunto.
Ps. 13:1–2.
pko Marttyyri.
pko Armeliaisuus.
OL 100:13; 105:2.

parannuksen, sinä olet laupias
ja armollinen ja käännät pois
vihasi, kun katsot Voideltusi
kasvoja.
54 Ole armollinen, oi Herra,
kaikille maan kansakunnille;
ole armollinen maamme halli
tusmiehille; vahvistukoot ikui
sesti ne periaatteet, joita isämme
puolustivat sangen kunnialli
sesti ja jalomielisesti, nimittäin
maamme aperustuslaki.
55 Muista maan kuninkaita,
ruhtinaita, ylhäisiä ja mahtavia
ja kaikkia ihmisiä ja kirkkoja,
kaikkia maan köyhiä, tarvitsevia
ja ahdistettuja,
56 jotta heidän sydämensä peh
menisivät, kun palvelijasi lähte
vät sinun huoneestasi, oi Jehova,
todistamaan sinun nimestäsi;
jotta heidän ennakkoluulonsa
väistyisivät atotuuden tieltä ja
sinun kansasi saisi suosion kaik
kien silmissä;
57 jotta kaikki maan ääret
tietäisivät, että me, palvelijasi,
olemme akuulleet äänesi ja että
sinä olet lähettänyt meidät;
58 jotta kaikkien näiden jou
kosta palvelijasi, Jaakobin pojat,
voivat koota vanhurskaat raken
tamaan pyhää kaupunkia sinun
nimellesi, kuten olet käskenyt
heitä.
59 Me pyydämme sinua perus
tamaan Siioniin muita avaarnoja
tämän lisäksi, jonka olet perusta
nut, niin että kansasi bkokoami
nen voi vieriä eteenpäin sangen

54 a 1. Piet. 2:13–15;
OL 98:5–7; 101:77, 80.
pko Perustuslaki,
Yhdysvaltain.
56 a pko Totuus.

57 a OL 20:16; 76:22–24.
59 a Jes. 54:2.
		b pko Israel: Israelin
kokoaminen.
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voimallisesti ja mahtavasti, niin
että työsi voidaan päättää cäkkiä
vanhurskaasti.
60 Nyt nämä sanat, oi Herra, me
olemme puhuneet sinun edessäsi
ilmoituksista ja käskyistä, jotka
sinä olet antanut meille, jotka
samastetaan apakanoihin.
61 Mutta sinä tiedät, että si
nulla on suuri rakkaus Jaakobin
lapsia kohtaan, jotka ovat olleet
hajallaan vuorilla pitkän aikaa
pilvisenä ja synkkänä päivänä.
62 Sen tähden me pyydämme
sinua olemaan armollinen Jaa
kobin lapsille, jotta aJerusalemia
voidaan alkaa lunastaa tästä het
kestä lähtien
63 ja orjuuden iestä voidaan al
kaa murtaa aDaavidin huoneelta
64 ja aJuudan lapset voivat alkaa
palata bmaihin, jotka sinä annoit
Abrahamille, heidän isälleen.
65 Ja akäännytä Jaakobin bjään
nökset, joita on kirottu ja lyöty
rikkomustensa tähden, villistä ja
raa’asta tilastaan ikuisen evanke
liumin täyteyteen,
66 jotta he laskisivat maahan
verenvuodatusaseensa ja lopet
taisivat kapinansa.
67 Ja tulkoot kaikki aIsraelin ha
jotetut jäännökset, jotka on ajettu
maan ääriin, totuuden tuntemi
seen, uskokoot Messiaaseen ja
tulkoot lunastetuiksi sorrosta ja
riemuitkoot sinun edessäsi.
59 c Matt. 24:22.
60 a 1. Nefi 13:1–32;
15:13–18.
62 a 3. Nefi 20:29.
pko Jerusalem.
63 a pko Daavid.
64 a Sak. 12:6–9;
Mal. 3:4;
OL 133:13, 35.

262

68 Oi Herra, muista palveli
jaasi Joseph Smith nuorempaa
ja kaikkia hänen ahdinkojaan ja
vainojaan – että hän on tehnyt
a
liiton bJehovan kanssa ja van
nonut valan sinulle, oi Jaakobin
väkevä Jumala – ja käskyjä, jotka
sinä olet antanut hänelle, ja että
hän on pyrkinyt vilpittömästi
tekemään sinun tahtosi.
69 Ole armollinen, oi Herra,
hänen vaimolleen ja lapsilleen,
jotta heidät korotettaisiin sinun
edessäsi ja sinun hoivaava kätesi
varjelisi heitä.
70 Ole armollinen kaikille hei
dän alähiomaisilleen, niin että
heidän ennakkoluulonsa mur
tuisivat ja huuhtoutuisivat pois
kuin tulvan vieminä; niin että
he kääntyisivät ja heidät lunas
tettaisiin Israelin mukana ja he
tietäisivät, että sinä olet Jumala.
71 Muista, oi Herra, president
tejä, tosiaankin kutakin kirkkosi
presidenttiä, jotta oikea kätesi
korottaisi heidät, heidän kunkin
perheen ja lähiomaisten kanssa,
jotta heidän nimensä säilyisivät
ja pysyisivät ikuisesti muistossa
polvesta polveen.
72 Muista kaikkia kirkkosi jäse
niä, oi Herra, ja kaikkia heidän
perheitään ja kaikkia heidän lähiomaisiaan, kaikkia heidän sai
raitaan ja ahdistettujaan, kaikkia
maan köyhiä ja sävyisiä; niin että

pko Juuda.
		b 1. Moos. 17:1–8.
pko Luvattu maa.
65 a 2. Nefi 30:6;
3. Nefi 21:20–22.
pko Kääntyminen,
kääntymys.
		b 2. Nefi 30:3;
Alma 46:23–24;

67 a
68 a
		b
70 a

3. Nefi 20:15–21;
OL 19:27.
pko Israel: Israelin
kokoaminen.
pko Liitto.
pko Jehova.
eli lähisukulaisille.
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valtakunnasta, jonka sinä olet
pystyttänyt käsin koskematta,
tulisi suuri vuori ja se täyttäisi
koko maan,
73 niin että sinun kirkkosi tulisi
esiin pimeyden erämaasta ja lois
taisi kauniina kuin akuu ja kirk
kaana kuin aurinko ja pelotta
vana kuin sotajoukko viireineen
74 ja se kaunistettaisiin kuin
morsian sitä päivää varten, jol
loin sinä paljastat taivaat ja panet
vuoret avirtaamaan alas edessäsi
ja blaaksot ylenemään ja louhikot
tasoittumaan, niin että kirkkau
tesi voi täyttää maan,
75 niin että kun pasuuna soi
kuolleille, meidät atemmataan
ylös pilven sisässä sinua vastaan,
niin että me saamme olla aina
Herran kanssa,
76 niin että vaatteemme olisi
vat puhtaat, jotta yllämme olisi
vanhurskauden aviitta, palmun
oksia käsissämme ja kirkkau
den bkruunu päässämme ja me
korjaisimme iankaikkisen cilon
kaikista dkärsimyksistämme.
77 Oi Herra Jumala Kaikkival
a

tias, kuule nämä meidän pyyn
tömme ja vastaa meille taivaasta,
pyhästä asuinpaikastasi, jossa
sinä istut valtaistuimella akirk
kaudessa, kunniassa, voimassa,
ylhäisyydessä, väkevyydessä,
vallassa, totuudessa, oikeuden
mukaisuudessa,
oikeudessa,
armossa ja loputtomassa täytey
dessä ikuisesta ikuiseen.
78 Oi kuule, oi kuule, oi kuule
meitä, oi Herra! Ja vastaa näihin
pyyntöihin ja hyväksy tämän
huoneen vihkiminen sinulle,
kättemme työ, jonka me olemme
rakentaneet sinun nimellesi,
79 sekä tämä kirkko pannak
sesi siihen nimesi. Ja auta meitä
Henkesi voimalla, niin että me
voisimme yhdistää äänemme nii
den kirkkaiden, loistavien asera
fien ääneen, jotka ovat valtaistui
mesi ympärillä, ylistyskiitoksin,
laulaen: Hoosianna Jumalalle ja
b
Karitsalle!
80 Ja avaatetettakoon nämä,
voideltusi, pelastuksella, ja
huutakoot pyhäsi ääneen ilosta.
Aamen ja aamen.

LUKU 110
Näkyjä, jotka näytettiin profeetta Joseph Smithille ja Oliver Cow
derylle temppelissä Kirtlandissa Ohiossa 3. huhtikuuta 1836. Tämä
tapahtui sapatinpäivän kokouksessa. Joseph Smithin historiassa
sanotaan: ”Iltapäivällä avustin muita presidenttejä Herran ehtool
lisen jakamisessa seurakunnalle. Saimme sen kahdeltatoista, joiden
72 a Dan. 2:44–45;
OL 65:2.
73 a Laul. l. 6:10;
OL 5:14; 105:31.
74 a OL 133:21–22, 40.
		b Jes. 40:4;
Luuk. 3:5;

OL 49:23.
75 a 1. Tess. 4:17.
76 a Ilm. 7:13–15;
2. Nefi 9:14.
		b pko Korotus;
Kruunu.
		c pko Ilo.

		d Hepr. 12:1–11;
OL 58:4.
77 a pko Kirkkaus.
79 a Jes. 6:1–2.
		b pko Jumalan Karitsa.
80 a Ps. 132:16.
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etuoikeutena oli toimittaa pyhää pöytäpalvelusta tänä päivänä.
Suoritettuani tämän palveluksen veljilleni vetäydyin korokkeelle
verhojen ollessa alas laskettuina ja kumarruin Oliver Cowderyn
kanssa vakavaan ja hiljaiseen rukoukseen. Noustuamme rukouksesta
seuraava näky avattiin meille molemmille.”
1–10 Herra, Jehova, ilmestyy kirk
kaudessa ja hyväksyy Kirtlandin
temppelin huoneekseen. 11–12
Mooses ja Elias ilmestyvät kumpi
kin ja antavat avaimensa ja talou
denhoitokautensa. 13–16 Elia palaa
ja antaa taloudenhoitokautensa
avaimet, kuten Malakia lupasi.
Verho poistettiin mielestämme,
ja ymmärryksemme bsilmät
avattiin.
2 Me näimme Herran sei
somassa korokkeen kaiteella
edessämme; ja hänen jalkojensa
alla oli puhtaalla kullalla pääl
lystetty alusta, väriltään kuin
meripihka.
3 Hänen asilmänsä olivat kuin
tulenliekki; hänen päänsä hiuk
set olivat valkoiset kuin puhdas
lumi; hänen bkasvonsa loistivat
kirkkaammin kuin aurinko; ja
hänen cäänensä oli kuin suurten
vesien pauhu, nimittäin dJehovan
ääni, joka sanoi:
4 Minä olen aensimmäinen ja
viimeinen; minä olen hän, joka
b
elää, minä olen hän, joka teuras
tettiin; minä olen teidän cpuolus
tajanne Isän luona.
a

110 1 a pko Väliverho.

		b OL 76:12, 19; 136:32;
138:11.
3 a Ilm. 1:14.
		b Ilm. 1:16;
JS–H 1:17.
		c Hes. 43:2;
Ilm. 1:15;
OL 133:21–22.

		d
4a
		b
		c
5a
6a
7a
		b

5 Katso, teidän syntinne on
annettu teille aanteeksi; te olette
puhtaita minun edessäni; nosta
kaa siis päänne ja riemuitkaa.
6 Veljienne sydämet riemuit
koot, ja kaiken kansani, joka on
kaikin voimin arakentanut tä
män huoneen minun nimelleni,
sydämet riemuitkoot.
7 Sillä katso, minä olen ahyväk
synyt tämän bhuoneen, ja minun
nimeni on oleva täällä; ja minä
ilmaisen itseni kansalleni armol
lisesti tässä huoneessa.
8 Niin, minä ailmestyn palve
lijoilleni ja puhun heille omalla
äänelläni, jos minun kansani pi
tää minun käskyni eikä bsaastuta
tätä cpyhää huonetta.
9 Niin, tuhansien ja kymmenientuhansien sydämet riemuitse
vat suuresti asiunausten tähden,
jotka vuodatetaan, ja bendaumen
tin tähden, joka palvelijoilleni on
suotu tässä huoneessa.
10 Ja tämän huoneen maine
leviää vieraisiin maihin; ja tämä
on sen siunauksen alku, joka
a
vuodatetaan minun kansani
päälle. Aivan niin. Aamen.
11 Tämän näyn asulkeuduttua

pko Jehova.
pko Esikoinen.
5. Moos. 5:24.
pko Puolustaja.
pko Anteeksianto.
OL 109:4–5.
2. Aik. 7:16.
pko Temppeli, Herran
huone.

8a
		b
		c
9a

OL 50:45.
OL 97:15–17.
pko Pyhä.
1. Moos. 12:1–3;
OL 39:15; Abr. 2:8–11.
		b OL 95:8.
pko Endaumentti.
10 a OL 105:12.
11 a pko Näky.

Oppi ja liitot 110:12–16

265

taivaat aukenivat meille uu
destaan; ja bMooses ilmestyi
eteemme ja antoi meidän hal
tuumme cavaimet Israelin dko
koamiseksi maan neljältä ääreltä
ja kymmenen heimon johdatta
miseksi epohjoisesta maasta.
12 Tämän jälkeen aElias ilmes
tyi ja antoi bAbrahamin evan
keliumin ctaloudenhoitokauden
ja sanoi, että meidän ja meidän
jälkeläistemme kautta siunattai
siin kaikkia sukupolvia meidän
jälkeemme.
13 Kun tämä näky oli sulkeutu
nut, vielä yksi suuri ja kirkkau
den näky puhkesi meille; sillä
profeetta aElia, joka botettiin

taivaaseen maistamatta kuole
maa, seisoi meidän edessämme
ja sanoi:
14 Katso, on tullut täysin aika,
josta Malakian suu puhui –
todistaen, että hänet [Elia] lähe
tettäisiin, ennen kuin Herran
suuri ja pelottava päivä tulee
15 akääntämään isien sydämet
lasten puoleen ja lapset isien
puoleen, jottei koko maata lyö
täisi kirouksella –
16 sen tähden tämän talouden
hoitokauden avaimet on annettu
teidän käsiinne; ja tästä te voitte
tietää, että Herran suuri ja pe
lottava apäivä on lähellä, aivan
ovella.

LUKU 111
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Salemissa
Massachusettsissa 6. elokuuta 1836. Kirkon johtajat olivat tuolloin
raskaissa veloissa palvelutyössä tekemiensä töiden vuoksi. Kuul
tuaan, että heidän saatavillaan olisi Salemissa suuri rahasumma,
profeetta, Sidney Rigdon, Hyrum Smith ja Oliver Cowdery mat
kustivat sinne Kirtlandista Ohiosta ottamaan selkoa tästä väitteestä
sekä saarnaamaan evankeliumia. Veljet saattoivat päätökseen useita
kirkon asioita ja saarnasivat jonkin verran. Kun kävi ilmeiseksi, ettei
rahaa ollut saatavissa, he palasivat Kirtlandiin. Useat merkittävät
taustatekijät kuvastuvat tämän ilmoituksen sanoista.
1–5 Herra pitää huolen palvelijoi
densa ajallisista tarpeista. 6–11
Hän kohtelee Siionia armollisesti
11 b Matt. 17:3.
		c pko Pappeuden
avaimet.
		d MK Jaak. 6:2;
OL 29:7.
pko Israel: Israelin
kokoaminen.
		e OL 133:26–32.

ja järjestää kaiken palvelijoidensa
parhaaksi.

pko Israel: Israelin
kymmenen
kadonnutta heimoa.
12 a pko Elia(s).
		b pko Taloudenhoito
kausi.
		c Gal. 3:6–29.
pko Abrahamin liitto.

13 a pko Elia.
		b pko Muutetut olennot.
15 a JS–H 1:38–39.
pko Kuolleiden
pelastus;
Sukuluettelo.
16 a pko Myöhemmät ajat.
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Minä, Herra, teidän Juma
lanne, en ole tyytymätön teidän
tälle matkalle lähtönne vuoksi
teidän
mielettömyyksistänne
huolimatta.
2 Minulla on tässä kaupungissa
paljon aarteita teille Siionin hy
väksi ja tässä kaupungissa paljon
ihmisiä, jotka minä kokoan pois
oikeaan aikaan Siionin hyväksi
teidän avullanne.
3 Sen tähden on tarpeen, että
tutustutte tämän kaupungin ih
misiin, kuten teitä johdatetaan ja
kuten teille annetaan.
4 Ja on tapahtuva oikeaan ai
kaan, että minä annan tämän
kaupungin teidän käsiinne, niin
että teillä on valtaa siihen nähden
siinä määrin, etteivät sen asuk
kaat saa selville teidän aikeitanne;
ja sen rikkaus, mitä tulee kultaan
ja hopeaan, on oleva teidän.
5 Älkää
olko
huolissanne

veloistanne, sillä minä annan
teille kykyä maksaa ne.
6 Älkää olko huolissanne Siio
nista, sillä minä kohtelen sitä
armollisesti.
7 Viipykää tässä paikassa ja
ympäröivillä seuduilla;
8 ja paikka, jossa teidän tahtoni
mukaan tulee enimmäkseen
viipyä, ilmaistaan teille minun
Henkeni arauhalla ja voimalla,
jotka virtaavat teihin.
9 Tämän paikan voitte saada
vuokraamalla. Ja tiedustelkaa
uutterasti tämän kaupungin van
hoista asukkaista ja perustajista;
10 sillä tässä kaupungissa on
teille enemmän kuin yksi aarre.
11 Ja nyt, olkaa aviisaita kuin
käärmeet mutta kuitenkin ilman
syntiä, niin minä järjestän kai
ken teidän bparhaaksenne niin
pian kuin kykenette ottamaan
sen vastaan. Aamen.
a

LUKU 112
Ilmoitus, joka annettiin Karitsan kahdestatoista apostolista profeetta
Joseph Smithin kautta Thomas B. Marshille Kirtlandissa Ohiossa
23. heinäkuuta 1837. Tämä ilmoitus annettiin päivänä, jona van
himmat Heber C. Kimball ja Orson Hyde saarnasivat evankeliumia
ensimmäisen kerran Englannissa. Thomas B. Marsh oli tuolloin
kahdentoista apostolin koorumin presidentti.
1–10 Kahdentoista tulee lähettää
evankeliumi ja korottaa varoit
tava ääni kaikille kansakunnille
ja kansoille. 11–15 Heidän tulee
ottaa ristinsä, seurata Jeesusta ja
ruokkia hänen lampaitaan. 16–20
111 5 a OL 64:27–29.
8 a OL 27:16.

Ne, jotka ottavat vastaan ensim
mäisen presidenttikunnan, ottavat
vastaan Herran. 21–29 Pimeys
peittää maan, ja ainoastaan ne,
jotka uskovat ja ottavat kasteen,
pelastuvat. 30–34 Ensimmäisellä

			 pko Rauha.
11 a Matt. 10:16.

		b Room. 8:28;
OL 90:24; 100:15.
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presidenttikunnalla ja kahdella
toista on aikojen täyttymisen
taloudenhoitokauden avaimet.
Totisesti näin sanoo Herra si
nulle, palvelijani Thomas: Minä
olen kuullut rukouksesi, ja sinun
almusi ovat nousseet amuisto
uhrina minun eteeni niiden
veljiesi puolesta, jotka on valittu
todistamaan minun nimestäni
ja blähettämään todistuksensa
maailmaan kaikkien kansakun
tien, sukujen, kielten ja kansojen
keskuuteen ja jotka on asetettu
palvelijoideni kautta.
2 Totisesti minä sanon sinulle,
että sydämessäsi ja sinussa on
ollut jotakin sellaista, mikä ei ole
ollut minulle, Herralle, mieleen.
3 Kuitenkin, koska olet aalenta
nut itsesi, sinut korotetaan; sen
tähden kaikki syntisi on annettu
sinulle anteeksi.
4 Sydämesi olkoon arohkealla
mielellä minun kasvojeni edessä;
ja sinun tulee todistaa minun
nimestäni, ei ainoastaan bpaka
noille vaan myös cjuutalaisille;
ja sinun tulee lähettää minun
sanani maan ääriin.
5 aKilvoittele sen tähden aa
musta aamuun; ja päivästä päi
vään lähetä bvaroittava äänesi
maailmaan; ja kun yö tulee, älä
anna maan asukkaiden nukkua
puheeltasi.
6 Tiedettäköön, että asuinpaik
kasi on Siionissa, äläkä amuuta
112 1 a Ap. t. 10:4.

		b OL 18:28.
3 a Matt. 23:12;
Luuk. 14:11.
4 a Matt. 9:2;
Joh. 16:33.

		b
		c
5a
		b
6a
7a

talostasi; sillä minulla, Herralla,
on suuri työ sinun tehtäväksesi
minun nimeni julistamisessa
ihmislasten keskuudessa.
7 aVyötä sen tähden kupeesi
työhön. Pane myös jalkineet
jalkaasi, sillä sinä olet valittu ja
sinun polkusi on vuorten kes
kellä ja monien kansakuntien
keskellä.
8 Ja sinun sanasi kautta monet
ylhäiset aalennetaan, ja sinun
sanasi kautta monet alhaiset
korotetaan.
9 Sinun äänesi on nuhteena
rikkojalle; ja sinun nuhteestasi
panettelijan kieli lopettakoon
parjauksensa.
10 Ole anöyrä, niin Herra, sinun
Jumalasi, johdattaa sinua kädestä
ja antaa sinulle vastauksen
rukouksiisi.
11 Minä tunnen sinun sydä
mesi ja olen kuullut rukouksesi
veljistäsi. Älä ole puolueellinen
heitä kohtaan arakastamalla
heitä enemmän kuin monia
muita, vaan olkoon rakkautesi
heitä kohtaan samanlaista kuin
itseäsikin kohtaan; ja olkoon si
nulla runsaasti rakkautta kaik
kia ihmisiä kohtaan ja kaikkia
kohtaan, jotka rakastavat minun
nimeäni.
12 Ja rukoile veljiesi, kahden
toista, puolesta. Ojenna heitä
ankarasti minun nimeni tähden,
ja ojennettakoon heitä kaikista
heidän synneistään, ja ole

OL 18:6; 90:8–9.
OL 19:27.
Juud. 1:3.
OL 1:4–5.
Ps. 125:1.
Ef. 6:13–17.

8 a pko Nöyryys.
10 a Sananl. 18:12.
11 a Matt. 5:43–48.
pko Rakkaus.

Oppi ja liitot 112:13–23

uskollinen minun edessäni mi
nun animelleni.
13 Ja heidän akoetustensa ja
paljon bahdingon jälkeen, katso,
minä, Herra, etsin heitä, ja ellei
vät he paaduta sydäntään eivätkä
niskoittele minua vastaan, heidät
c
käännytetään ja minä parannan
heidät.
14 Nyt minä sanon sinulle, ja
minkä sanon sinulle, sen sanon
kaikille kahdelletoista: Nouskaa
ja vyöttäkää kupeenne, ottakaa
a
ristinne, seuratkaa minua ja
b
ruokkikaa minun lampaitani.
15 Älkää korottako itseänne;
älkää akapinoiko palvelijaani
Josephia vastaan; sillä totisesti
minä sanon teille, että minä
olen hänen kanssansa ja minun
käteni on hänen päällänsä; eikä
b
avaimia, jotka minä olen an
tanut hänelle sekä teille, oteta
häneltä, ennen kuin minä tulen.
16 Totisesti minä sanon sinulle,
palvelijani Thomas: Sinä olet
mies, jonka minä olen valinnut
pitämään hallussaan minun
valtakuntani avaimia, mitä
tulee kahteentoista, ulkomaail
massa kaikkien kansakuntien
keskuudessa –
17 jotta sinä voisit olla palveli
jani, joka avaa valtakunnan oven
kaikissa paikoissa, jonne palveli
jani Joseph ja palvelijani aSidney
12 a pko Jeesus Kristus:
Jeesuksen Kristuksen
nimen päällemme
ottaminen.
13 a pko Kiusaus.
		b Joh. 16:33;
Ilm. 7:13–14;
OL 58:3–4.
		c 3. Nefi 18:32.
pko Kääntyminen,
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ja palvelijani Hyrum eivät voi
mennä;
18 sillä heidän päällensä minä
olen laskenut kaikkien seura
kuntien kuorman vähäksi aikaa.
19 Sen tähden, minne he teidät
lähettävätkin, menkää, niin minä
olen teidän kanssanne; ja missä
paikassa te julistattekin minun
nimeäni, teille avataan ovi ame
nestykselliseen työhön, niin että
he voivat ottaa vastaan minun
sanani.
20 Joka ottaa avastaan minun
sanani, ottaa vastaan minut, ja
joka ottaa vastaan minut, ottaa
vastaan ensimmäisen president
tikunnan, ne, jotka minä olen
lähettänyt ja jotka minä olen teh
nyt neuvonantajiksi teille nimeni
tähden.
21 Ja vielä minä sanon teille,
että kaikilla, jotka te lähetätte
minun nimessäni veljienne,
a
kahdentoista, äänellä asianmu
kaisesti suositeltuina ja teidän
b
valtuuttaminanne, on valta
avata minun valtakuntani ovi
mille tahansa kansakunnalle,
jonka keskuuteen te lähetätte
heidät –
22 sikäli kuin he nöyrtyvät mi
nun edessäni ja pysyvät minun
sanassani ja akuulevat minun
Henkeni ääntä.
23 Totisesti, totisesti minä

kääntymys.
14 a Matt. 16:24;
jsr Matt. 16:25–26
(Liiteosa);
Luuk. 9:23.
		b Joh. 21:15–17.
15 a pko Kapinointi.
		b OL 28:7.
pko Pappeuden
avaimet.

b

17 a pko Rigdon, Sidney.
		b pko Smith, Hyrum.
19 a 1. Kor. 16:9;
OL 118:3.
20 a OL 84:35–38.
21 a OL 107:34–35.
		b pko Valtuus.
22 a pko Kuuliaisuus;
Kuulla.
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sanon teille: aPimeys peittää
maan ja synkkä pimeys ihmisten
mielen, ja kaikki liha on bturmel
tunut minun kasvojeni edessä.
24 Katso, akosto kohtaa joutuin
maan asukkaita, vihan päivä,
palamisen päivä, hävityksen, bit
kun, surun ja valituksen päivä; ja
kuin pyörretuuli se kohtaa koko
maan pintaa, sanoo Herra.
25 Ja minun huoneestani se
a
alkaa, ja minun huoneestani se
lähtee maailmaan, sanoo Herra;
26 ensiksi niiden keskuudesta
teidän keskuudessanne, sanoo
Herra, jotka ovat aväittäneet
tuntevansa minun nimeni ei
vätkä ole btunteneet minua ja
ovat cpilkanneet minua keskellä
huonettani, sanoo Herra.
27 Sen tähden katsokaa, että
ette vaivaa itseänne minun
kirkkoni asioilla tässä paikassa,
sanoo Herra.
28 Vaan apuhdistakaa sydä
menne minun edessäni; ja sitten
b
menkää kaikkialle maailmaan
ja saarnatkaa minun evankeliu
miani jokaiselle luodulle, joka ei
ole ottanut sitä vastaan;
29 ja joka auskoo ja ottaa bkas
teen, on pelastuva, ja joka ei usko
ja ota kastetta, se ctuomitaan.
23 a Jes. 60:2;
Miika 3:6;
OL 38:11.
pko Luopumus:
Kristillisen
varhaiskirkon
luopumus.
		b OL 10:20–23.
24 a pko Kosto.
		b OL 124:8.
25 a 1. Piet. 4:17–18.
26 a Matt. 7:21–23;
OL 41:1; 56:1.
		b Luuk. 6:46;

		c
28 a
		b
29 a
		b
		c
30 a
		b
		c

30 Sillä teille, akahdelletoista, ja
niille, bensimmäiselle president
tikunnalle, jotka on nimitetty
teidän kanssanne antamaan
teille neuvoja ja johtamaan
teitä, tämän pappeuden voima
on annettu viimeisen kerran ja
viimeisiä aikoja varten, jolloin
aikojen täyttymisen ctalouden
hoitokausi on,
31 joka voima teillä on yhdessä
kaikkien niiden kanssa, jotka ovat
saaneet taloudenhoitokauden mi
nään aikana luomisen alusta asti;
32 sillä totisesti minä sanon
teille, että ne taloudenhoito
kauden aavaimet, jotka te olette
saaneet, ovat btulleet isiltä ja
on viimeksi lähetetty teille alas
taivaasta.
33 Totisesti minä sanon teille:
Katso, kuinka suuri on teidän
kutsumuksenne. aPuhdistakaa
sydämenne ja vaatteenne, ettei
tämän sukupolven verta bvaa
dittaisi teidän käsistänne.
34 Olkaa uskollisia, kunnes
minä tulen, sillä minä atulen
pian; ja minun palkkani on
minun mukanani maksaakseni
jokaiselle hänen btekojensa mu
kaan. Minä olen Alfa ja Oomega.
Aamen.

Moosia 26:24–27;
3. Nefi 14:21–23.
pko Jumalanpilkka.
pko Puhtaus.
Mark. 16:15–16.
Morm. 9:22–23;
OL 20:25–26.
pko Kaste,
kastaminen.
pko Tuomio.
pko Apostoli.
pko Ensimmäinen
presidenttikunta.
Ef. 1:10;

32 a
		b
33 a
		b
34 a
		b

OL 27:13; 124:40–42.
pko Taloudenhoito
kausi.
OL 110:11–16.
pko Pappeuden
avaimet.
Abr. 1:2–3.
MK Jaak. 1:19.
OL 72:3.
Ilm. 22:7, 12;
OL 49:28; 54:10.
pko Teot.
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LUKU 113
Vastauksia, jotka profeetta Joseph Smith antoi tiettyihin kysymyk
siin Jesajan kirjoituksista Far Westissä Missourissa tai sen lähellä
maaliskuussa 1838.
1–6 Iisain kanto, siitä lähtevä verso
ja Iisain juurivesa selitetään. 7–10
Siionin hajotetuilla jäännöksillä on
oikeus pappeuteen, ja niitä kutsu
taan palaamaan Herran luokse.
Kuka on aIisain kanto, josta pu
hutaan Jesajan 11. luvun 1., 2., 3.,
4. ja 5. jakeessa?
2 Totisesti näin sanoo Herra:
Hän on Kristus.
3 Mikä on verso, josta puhutaan
Jesajan 11. luvun ensimmäisessä
jakeessa ja joka lähtee Iisain
kannosta?
4 Katso, näin sanoo Herra: Se on
palvelija Kristuksen kädessä, ja
hän on osaksi Iisain samoin kuin
a
Efraimin jälkeläinen eli Joosefin
huoneesta, ja hänen päälleen on
laskettu paljon bvaltaa.
5 Mikä on Iisain juurivesa, josta
puhutaan 11. luvun 10. jakeessa?
6 Katso, näin sanoo Herra: Se
on Iisain samoin kuin Joosefin
jälkeläinen, jolle oikeutetusti
kuuluu pappeus ja valtakunnan
a
avaimet bviirinä ja minun kan
sani ckokoamiseksi viimeisinä
aikoina.
7 Elias Higbeen kysymyksiä:
113 1 a pko Iisai.

4 a 1. Moos. 41:50–52;
OL 133:30–34.
pko Efraim.
		b pko Voima.
6 a pko Pappeuden

Mitä tarkoitetaan Jesajassa 52. lu
vussa 1. jakeessa käskyllä, jossa
sanotaan: Pukeudu voimaasi,
oi Siion – ja mitä kansaa Jesaja
tarkoitti?
8 Hän tarkoitti niitä, jotka
Jumala oli kutsuva viimeisinä
aikoina ja joilla oli oleva pappeu
den voima tuoda takaisin aSiion
ja lunastaa Israel; ja sen pukeu
tuminen bvoimaansa on pukeu
tumista pappeuden valtuuteen,
johon sillä, Siionilla, on coikeus
syntyperänsä vuoksi; myös sen
vallan takaisin saamista, jonka
se oli menettänyt.
9 Mitä meidän on ymmärret
tävä sillä, että Siion irrottaa kah
leet kaulastaan; 2. jae?
10 Meidän on ymmärrettävä,
että ahajotettuja jäännöksiä ke
hotetaan bpalaamaan Herran
luokse, mistä ne ovat langenneet;
jos ne sen tekevät, Herra lupaa,
että hän puhuu niille eli antaa
niille ilmoitusta. Katso 6., 7. ja
8. jae. Sen kaulan kahleet ovat
Jumalan kirouksia sen tai Is
raelin jäännösten päällä niiden
hajotetussa tilassa pakanoiden
keskuudessa.

			 avaimet.
		b OL 45:9.
pko Merkkiviiri.
		c pko Israel: Israelin
kokoaminen.
8 a pko Siion.

		b OL 82:14.
		c pko Esikoisoikeus.
10 a pko Israel: Israelin
hajottaminen.
		b Hoos. 3:4–5;
2. Nefi 6:11.
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LUKU 114
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Far Westissä
Missourissa 11. huhtikuuta 1838.
1–2 Kirkon virat, jotka ovat sellais
ten hallussa, jotka eivät ole uskolli
sia, annetaan muille.
Totisesti näin sanoo Herra:
Palvelijani David W. Pattenin on
viisasta selvittää kaikki liiketoi
mensa niin pian kuin hän suin
kin voi ja toimittaa pois kaup
patavaransa, niin että hän voi
mennä lähetystyöhön minulle
ensi keväänä yhdessä muiden

kanssa, nimittäin kahdentoista,
hänet itsensä mukaan luettuna,
todistaakseen minun nimestäni
ja viedäkseen ilosanoman kaik
kialle maailmaan.
2 Sillä totisesti näin sanoo
Herra, että sikäli kuin teidän kes
kuudessanne on sellaisia, jotka
kieltävät minun nimeni, toisia
tulee aasettaa heidän bsijaansa, ja
näiden tulee saada heidän tehtä
vänsä. Aamen.

LUKU 115
Profeetta Joseph Smithin kautta Far Westissä Missourissa 26. huhti
kuuta 1838 annettu ilmoitus, jossa ilmaistaan Jumalan tahto tuon
paikan ja Herran huoneen rakentamisesta. Tämä ilmoitus on osoi
tettu kirkon johtaville virkailijoille ja jäsenille.
1–4 Herra antaa kirkolleen nimen
Myöhempien Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen Kirkko. 5–6
Siion ja sen vaarnat ovat turva- ja
pakopaikkoja pyhille. 7–16 Pyhiä
käsketään rakentamaan Herran
huone Far Westiin. 17–19 Joseph
Smithillä on hallussaan Juma
lan valtakunnan avaimet maan
päällä.
Totisesti näin sanoo Herra teille,
palvelijani aJoseph Smith nuo
rempi sekä palvelijani bSidney
Rigdon sekä palvelijani cHyrum
114 2 a OL 118:1, 6.

		b OL 64:40.
115 1 a pko Smith, Joseph

Smith, ja sinun neuvonantajillesi,
jotka on nimitetty ja nimitetään
tämän jälkeen;
2 sekä
sinulle,
palvelijani
a
Edward Partridge, ja sinun
neuvonantajillesi;
3 sekä uskollisille palvelijoil
leni, jotka ovat minun kirkkoni
korkeasta neuvostosta Siionissa,
sillä siten sitä on kutsuttava, ja
kaikille Myöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkkoni vanhimmille ja kan
salle hajallaan koko maailmassa;
4 sillä näin akirkkoani on

			 nuorempi.
		b pko Rigdon, Sidney.
		c pko Smith, Hyrum.

2 a pko Partridge,
Edward.
4 a 3. Nefi 27:4–8.
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kutsuttava viimeisinä aikoina,
nimittäin bMyöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkoksi.
5 Totisesti minä sanon teille
kaikille: aNouskaa ja loistakaa,
jotta valonne olisi bviirinä kansa
kunnille
6 ja jotta yhteen akokoontu
minen bSiionin maahan ja sen
c
vaarnoihin olisi puolustuk
seksi ja dsuojaksi myrskyltä ja
vihalta, kun sitä evuodatetaan
laimentamattomana koko maan
päälle.
7 Olkoon kaupunki, Far West,
minulle apyhää ja pyhitettyä
maata; ja sitä kutsuttakoon kaik
kein pyhimmäksi, sillä maa, jolla
te seisotte, on pyhää.
8 Ja nyt, minä käsken teitä
a
rakentamaan minulle huoneen
minun pyhieni yhteen kokoa
miseksi, jotta he voivat bpalvella
minua.
9 Ja tämä työ aloitettakoon ja
perustus, ja valmistelut tehtä
köön tänä tulevana kesänä;
10 ja alku tehtäköön seuraavan
heinäkuun neljäntenä päivänä; ja
siitä ajasta lähtien kansani teh
köön uutterasti työtä rakentaak
seen huoneen minun nimelleni;
11 ja ayhden vuoden kuluttua
tästä päivästä he alkakoot uu
destaan laskea minun bhuoneeni
perustusta.
4 b pko Myöhempien
Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen
Kirkko.
5 a Jes. 60:1–3.
		b Jes. 11:12.
pko Merkkiviiri.
6 a pko Israel: Israelin
kokoaminen.
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12 Siten he tehkööt uutterasti
työtä siitä ajasta lähtien, kunnes
se on valmis, sen kulmakivestä
sen huippuun, kunnes jäljellä ei
ole mitään, mikä ei ole valmis.
13 Totisesti minä sanon teille:
Älköön
palvelijani
Joseph
älköönkä palvelijani Sidney

älköönkä palvelijani Hyrum

enää ottako velkaa huoneen ra
kentamiseen minun nimelleni;
14 vaan huone rakennettakoon
minun nimelleni amallin mu
kaan, jonka minä näytän heille.
15 Ja ellei kansani rakenna sitä
sen mallin mukaan, jonka minä
näytän sen presidenttikunnalle,
minä en ota sitä vastaan sen
käsistä.
16 Mutta jos kansani rakentaa
sen sen mallin mukaan, jonka
minä näytän sen presidentti
kunnalle, nimittäin palvelijalleni
Josephille ja hänen neuvonanta
jilleen, silloin minä otan sen
vastaan kansani käsistä.
17 Ja vielä, totisesti minä sanon
teille: Tahtoni on, että Far Westin
kaupunki rakennetaan nopeasti
pyhien kokoamisen kautta;
18 sekä että avaarnoille mää
rätään muita paikkoja ympäröi
villä seuduilla, sen mukaan kuin
niitä ilmaistaan palvelijalleni
Josephille aika ajoin.
19 Sillä katso, minä olen hänen
kanssansa, ja minä pyhitän hänet

		b pko Siion.
		c OL 101:21.
pko Vaarna.
		d Jes. 25:1, 4;
OL 45:66–71.
		e Ilm. 14:10;
OL 1:13–14.
7 a pko Pyhä.
8 a OL 88:119; 95:8.

		b pko Jumalan
palveleminen.
11 a OL 118:5.
		b OL 124:45–54.
14 a Hepr. 8:5;
OL 97:10.
18 a OL 101:21.
pko Vaarna.
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kansan edessä, sillä hänelle minä
olen antanut tämän valtakunnan

ja palvelutyön aavaimet. Aivan
niin. Aamen.

LUKU 116
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Wight’s Ferryn
lähellä paikassa nimeltä Spring Hill Daviessin piirikunnassa Mis
sourissa 19. toukokuuta 1838.
Herra on antanut Spring Hillille
a
nimen
Aadam-ondi-Ahman,
koska, hän sanoi, se on paikka,
jonne bAadam tulee tapaamaan

kansaansa eli jossa cIkiaikainen
on istuva, kuten profeetta Daniel
on puhunut.

LUKU 117
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Far Westissä
Missourissa 8. heinäkuuta 1838 William Marksin, Newel K. Whit
neyn ja Oliver Grangerin välittömistä tehtävistä.
1–9 Herran palvelijoiden ei pidä
himoita sellaista, mikä on ajallista,
sillä mitä on omaisuus Herralle?
10–16 Heidän tulee hylätä pikku
sieluisuutensa, niin heidän uhrinsa
ovat pyhiä Herralle.
Totisesti näin sanoo Herra
palvelijalleni William Marksille
sekä palvelijalleni Newel K.
Whitneylle: He selvittäkööt jou
tuin liiketoimensa ja matkusta
koot Kirtlandin maasta, ennen
kuin minä, Herra, lähetän taas
lumet maan päälle.
2 He herätkööt ja nouskoot ja
tulkoot sieltä vitkastelematta,
sillä minä, Herra, käsken niin.
3 Sen tähden, jos he vitkastele
vat, heille ei käy hyvin.
19 a pko Pappeuden
avaimet.
116 1 a OL 78:15.
pko Aadam-ondi-

4 He tehkööt parannuksen
kaikista synneistään ja kaikista
ahneista haluistaan minun
edessäni, sanoo Herra, sillä mitä
on aomaisuus minulle? sanoo
Herra.
5 Käytettäköön
Kirtlandin
omaisuus avelkojen maksuun, sa
noo Herra. Antakaa sen mennä,
sanoo Herra, ja mitä jää jäljelle, se
jääköön teidän käsiinne, sanoo
Herra.
6 Sillä eikö minulla ole tai
vaan linnut sekä meren kalat ja
vuorten eläimet? Enkö minä ole
tehnyt maan? Enkö minä pidä
hallussani maan kansakuntien
kaikkien sotajoukkojen akohta
loita?
7 Enkö minä sen tähden saata

Ahman.
		b pko Aadam.
		c Dan. 7:13–14, 22.
117 4 a OL 104:14.

5 a OL 104:78.
6 a Ap. t. 17:26;
1. Nefi 17:36–39.
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yksinäisiä paikkoja nupulle ja
kukkimaan ja tuottamaan he
delmää yllin kyllin? sanoo Herra.
8 Eikö aAadam-ondi-Ahmanin
vuorilla ja Olaha bŠinehahin
tasangoilla eli cmaassa, jossa
Aadam asui, ole kylliksi tilaa, niin
ettei teidän tarvitse himoita sitä,
mikä on vain pisara, ja laimin
lyödä sitä, mikä on tärkeämpää?
9 Tulkaa sen tähden ylös tänne
minun kansani maahan, nimit
täin Siioniin.
10 Palvelijani William Marks
olkoon auskollinen vähässä,
niin hänestä tulee paljon haltija.
Hän johtakoon kansani keskuu
dessa Far Westin kaupungissa,
ja siunattakoon häntä kansani
siunauksilla.
11 Palvelijani Newel K. Whit
ney hävetköön anikolaiittojen
joukkoa ja kaikkia sen bsalaisia
iljetyksiä ja kaikkea pikkusie
luisuuttaan minun edessäni,
sanoo Herra, ja tulkoon ylös
Aadam-ondi-Ahmanin maahan
ja olkoon cpiispana kansalleni,
sanoo Herra, ei nimellisesti vaan
teoissa, sanoo Herra.
12 Ja vielä minä sanon teille:
Minä muistan palvelijaani aOli
a

ver Grangeria; katso, totisesti
minä sanon hänelle, että hänen
nimensä pidetään pyhänä muis
tossa polvesta polveen aina ja
ikuisesti, sanoo Herra.
13 Ja nyt, hän kamppailkoon
vakavasti kirkkoni ensimmäisen
presidenttikunnan
lunastuk
seksi, sanoo Herra; ja kun hän
lankeaa, hän nousee uudestaan,
sillä hänen auhrinsa on minulle
pyhempi kuin hänen menestyk
sensä, sanoo Herra.
14 Ja nyt, hän tulkoon ylös
tänne joutuin, Siionin maahan;
ja aikanaan hänet tehdään kaup
piaaksi minun nimelleni, sanoo
Herra, minun kansani hyväksi.
15 Sen tähden, älköön kukaan
halveksiko palvelijaani Oliver
Grangeria, vaan kansani siu
naukset olkoot hänen päällänsä
aina ja ikuisesti.
16 Ja vielä, totisesti minä sanon
teille: Kaikki palvelijani Kirtlan
din maassa muistakoot Herraa,
Jumalaansa, sekä minun huo
nettani, pitääkseen ja varjellak
seen sen pyhänä ja kaataakseen
rahanvaihtajat minun hyväksi

näkemänäni aikana, sanoo
Herra. Aivan niin. Aamen.

LUKU 118
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Far Westissä
Missourissa 8. heinäkuuta 1838 vastauksena pyyntöön: ”Osoita
meille tahtosi, oi Herra, kahteentoista nähden.”
7 a Jes. 35:1;
OL 49:24–25.
8 a OL 116.
pko Aadam-ondi-
Ahman.
		b Abr. 3:13.

		c
10 a
11 a
		b
		c
12 a

pko Eeden.
Matt. 25:23.
Ilm. 2:6, 15.
pko Salaliitto.
pko Piispa.
eli edustaja, jonka

profeetta jätti
selvittämään profeetan
asioita Kirtlandiin.
13 a pko Uhri.

Oppi ja liitot 118:1–6
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1–3 Herra huolehtii kahden
toista perheistä. 4–6 Kahdentoista
vapautuneet paikat täytetään.
Totisesti näin sanoo Herra:
idettäköön heti konferenssi,
P
kaksitoista järjestettäköön, ja
miehiä nimitettäköön atäyttä
mään niiden paikat, jotka ovat
langenneet.
2 Palvelijani aThomas jääköön
joksikin aikaa Siionin maahan
julkaisemaan minun sanaani.
3 Loput jatkakoot saarnaa
mista siitä hetkestä lähtien, ja
jos he tekevät tämän kaikessa
sydämen vaatimattomuudessa ja
sävyisyydessä ja anöyryydessä
ja bpitkämielisyydessä, minä,
Herra, annan heille lupauksen,
että minä huolehdin heidän

perheistään; ja ovi menestyksek
kääseen työhön avataan heille
siitä lähtien.
4 Ja ensi keväänä he lähtekööt
mennäkseen suurten vesien yli
ja julistaakseen siellä minun
evankeliumiani, sen täyteyttä,
ja todistakoot minun nimestäni.
5 He jättäkööt jäähyväiset py
hilleni Far Westin kaupungissa
ensi huhtikuun 26. päivänä mi
nun huoneeni rakennuspaikalla,
sanoo Herra.
6 Palvelijani John Taylor sekä
palvelijani John E. Page sekä pal
velijani Wilford Woodruff sekä
palvelijani Willard Richards ni
mitettäköön täyttämään niiden
paikat, jotka ovat langenneet, ja
ilmoitettakoon heille virallisesti
heidän nimityksestään.

LUKU 119
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Far Westissä
Missourissa 8. heinäkuuta 1838 vastauksena hänen pyyntöönsä:
”Oi Herra! Osoita palvelijoillesi, kuinka paljon sinä vaadit kan
sasi omaisuudesta kymmenyksinä.” Kymmenysten lakia sellaisena
kuin se nykyisin ymmärretään ei ollut annettu kirkolle ennen tätä
ilmoitusta. Sana kymmenykset juuri lainatussa rukouksessa ja
aikaisemmissa ilmoituksissa (64:23; 85:3; 97:11) ei ollut merkinnyt
pelkästään kymmenesosaa vaan kaikkia vapaaehtoisia uhrauksia tai
lahjoituksia kirkon rahastoihin. Herra oli antanut kirkolle aikaisem
min omaisuuden pyhittämisen ja taloudenhoidon lain, jota jäsenet
(pääasiassa johtavat vanhimmat) ryhtyivät noudattamaan tekemällä
liiton, jonka oli määrä kestää ikuisesti. Koska monet eivät pystyneet
pitämään tätä liittoa, Herra otti sen pois joksikin aikaa ja antoi tilalle
kymmenysten lain koko kirkolle. Profeetta kysyi Herralta, kuinka
paljon heidän omaisuudestaan hän vaati pyhiin tarkoituksiin. Vas
tauksena oli tämä ilmoitus.
118 1 a Ap. t. 1:13, 16–17,
22–26.

2 a pko Marsh, Thomas B.
3 a pko Nöyryys.

		b pko Kestäminen.

Oppi ja liitot 119:1–120:1

1–5 Pyhien tulee maksaa ylimää
räinen omaisuutensa ja antaa sit
ten kymmenyksinä kymmenesosa
tuloistaan vuosittain. 6–7 Sellainen
menettely pyhittää Siionin maan.
Totisesti näin sanoo Herra:
Minä vaadin kaiken heidän ayli
määräisen omaisuutensa pan
tavaksi kirkkoni piispan käsiin
Siionissa,
2 minun ahuoneeni rakenta
miseksi ja Siionin perustusten
laskemiseksi ja pappeutta varten
ja kirkkoni presidenttikunnan
velkoja varten.
3 Ja tämä olkoon kansani akym
menysten alku.
4 Ja sen jälkeen ne, jotka ovat
siten maksaneet kymmenykset,
maksakoot yhden kymmenes
osan kaikista tuloistaan vuosit
tain; ja tämä olkoon pysyvä laki
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heille ikuisesti, minun pyhää
pappeuttani varten, sanoo Herra.
5 Totisesti minä sanon teille:
Tapahtuu, että kaikkien niiden,
jotka kokoontuvat aSiionin maa
han, tulee maksaa kymmenyk
sinä ylimääräinen omaisuutensa
ja noudattaa tätä lakia, tai heitä
ei havaita arvollisiksi pysymään
teidän keskuudessanne.
6 Ja minä sanon teille: Ellei mi
nun kansani noudata tätä lakia
pitäen sen pyhänä eikä pyhitä
tämän lain kautta aSiionin maata
minulle, niin että minun säädök
seni ja minun tuomioni voidaan
pitää siellä, niin että se voi olla
kaikkein pyhin, katso, totisesti
minä sanon teille, ettei se ole
Siionin maa teille.
7 Ja tämä olkoon esimerkkinä
kaikille Siionin avaarnoille.
Aivan niin. Aamen.

LUKU 120
Profeetta Joseph Smithin kautta Far Westissä Missourissa 8. heinä
kuuta 1838 annettu ilmoitus, jossa sanotaan, kuinka edellisessä
ilmoituksessa, luvussa 119, mainittua kymmenyksinä lahjoitettua
omaisuutta tulee käyttää.
Totisesti näin sanoo Herra: Aika
on nyt tullut, jolloin asitä käyt
tävät neuvosto, johon kuuluvat
kirkkoni ensimmäinen presi
denttikunta ja piispa ja hänen

neuvostonsa ja minun korkea
neuvostoni, sekä minun oma ää
neni heille, sanoo Herra. Aivan
niin. Aamen.

LUKU 121
Rukous ja profetioita, jotka profeetta Joseph Smith kirjoitti kirjeessä
119 1 a OL 42:33–34, 55;
51:13; 82:17–19.
2 a OL 115:8.
3 a Mal. 3:8–12;

			 OL 64:23.
pko Kymmenykset.
5 a OL 57:2–3.
6 a pko Siion.

7 a pko Vaarna.

120 1 a eli kymmenykset.

Oppi ja liitot 121:1–11
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kirkolle ollessaan vankina Libertyn vankilassa Missourissa, päi
vätty 20. maaliskuuta 1839. Profeetta useine kumppaneineen oli
ollut kuukausia vankilassa. Heidän hallinnollisille ja oikeudellisille
viranomaisille osoittamistaan anomuksista ja vetoomuksista ei ollut
koitunut heille apua.
1–6 Profeetta vetoaa Herraan kär
sivien pyhien puolesta. 7–10 Herra
puhuu hänelle rauhaa. 11–17 Kirot
tuja ovat kaikki ne, jotka nostavat
valheellisia rikkomushuutoja Her
ran kansaa vastaan. 18–25 Heillä
ei ole oikeutta pappeuteen, ja hei
dät tuomitaan. 26–32 Kirkkauden
ilmoituksia luvataan niille, jotka
kestävät uskollisina. 33–40 Miksi
monet ovat kutsuttuja mutta har
vat valittuja? 41–46 Pappeutta saa
käyttää ainoastaan vanhurskaasti.
Oi Jumala, missä olet, ja missä on
maja, joka kätkee apiilopaikkasi?
2 aKuinka kauan kätesi viipyy
ja silmäsi, niin, puhdas silmäsi
katsoo iankaikkisista taivaista
kansasi ja palvelijoidesi koh
taamaa vääryyttä ja heidän
huutonsa tunkeutuvat sinun
korvaasi?
3 Niin, oi Herra, akuinka kauan
heidän on kärsittävä tätä vää
ryyttä ja laitonta sortoa, ennen
kuin sydämesi pehmenee heitä
kohtaan ja sisimpäsi liikuttuu
myötätunnosta heitä kohtaan?
4 Oi Herra Jumala aKaikkival
tias, taivaan, maan ja merien ja
kaiken niissä olevan Luoja, joka
valvot Perkelettä ja Seolin pi
meää ja yönsynkkää valtakuntaa
121 1 a Ps. 13:1–2; 102:1–2.
2 a Hab. 1:2.
3 a OL 109:49.
4 a pko Kaikkivaltius.

		b
5a
7a
8a

ja alistat ne valtaasi – ojenna kä
tesi; anna silmäsi lävistää; anna
nostaa ylös majasi; älä anna bpii
lopaikkasi enää olla kätkettynä;
anna korvasi kallistua; anna
sydämesi pehmetä ja sisimpäsi
liikuttua myötätunnosta meitä
kohtaan!
5 Anna vihasi syttyä viholli
siamme vastaan; ja sydämesi kii
vaudessa miekallasi akosta puo
lestamme meidän vääryytemme.
6 Muista kärsiviä pyhiäsi, oi
Jumalamme, niin palvelijasi iloit
sevat sinun nimessäsi ikuisesti.
7 Poikani, rauha olkoon sielul
lesi; avastoinkäymisesi ja ahdin
kosi kestävät vain pienen hetken,
8 ja sitten, jos akestät ne
hyvin, Jumala korottaa sinut

korkeuteen; sinä voitat kaikki
vihollisesi.
9 aYstäväsi seisovat rinnallasi,
ja he tervehtivät sinua jälleen
lämpimin sydämin ja ystävälli
sin käsin.
10 Sinä et ole vielä kuin aJob; ys
täväsi eivät kiistele sinua vastaan
eivätkä syytä sinua rikkomuk
sesta, kuten Jobia syytettiin.
11 Ja ne, jotka syyttävät sinua
rikkomuksesta, niiden toivo
häviää, ja heidän odotuksensa
haihtuvat pois, kuten akuura

OL 123:6.
Luuk. 18:7–8.
pko Vastoinkäyminen.
1. Piet. 2:19–23.

pko Kestäminen.
9 a OL 122:3.
10 a pko Job.
11 a 2. Moos. 16:14.

Oppi ja liitot 121:12–26

sulaa nousevan auringon poltta
vien säteiden edessä;
12 ja myös Jumala on ojentanut
kätensä ja pannut sinettinsä
muuttaakseen aajat ja hetket ja
sokaistakseen heidän mielensä,
niin etteivät he voi ymmärtää
hänen ihmeellisiä tekojansa; niin
että hän voi myös koetella heitä
ja saada heidät kiinni heidän
omasta viekkaudestaan;
13 myös koska heidän sydä
mensä ovat turmeltuneet, ja
jotta se, minkä he mielellään
tuottavat toisten osaksi ja mistä
he haluavat antaa toisten kärsiä,
kohtaisi heitä aitseänsä viimei
seen asti;
14 että he myös pettyisivät ja
heidän toivonsa häviäisi;
15 ja ettei tästä ajasta kulu
monta vuotta, kun heidät ja
heidän jälkeläisensä hävitetään
taivaan alta, sanoo Jumala, niin
ettei yksikään heistä jää seiso
maan seinän viereen.
16 Kirottuja ovat kaikki ne,
jotka nostavat kantapäänsä
minun avoideltujani vastaan,
sanoo Herra, ja huutavat, että
nämä ovat tehneet bsyntiä, kun
he eivät ole tehneet syntiä minun
edessäni, sanoo Herra, vaan ovat
tehneet sitä, mikä on soveliasta
minun silmissäni ja mitä minä
olen käskenyt heidän tehdä.
17 Mutta ne, jotka huutavat
rikkomus, tekevät niin, koska
12 a Dan. 2:21.
13 a Sananl. 28:10;
1. Nefi 14:3.
16 a 1. Sam. 26:9;
Ps. 105:15.
		b 2. Nefi 15:20;
Moroni 7:14, 18.

278

he ovat synnin palvelijoita ja itse
ovat tottelemattomuuden alapsia.
18 Ja ne, jotka vannovat väärin
minun palvelijoitani vastaan
saattaakseen heidät vankeuteen
ja kuolemaan –
19 voi heitä; koska he ovat arik
koneet pienokaisiani vastaan,
heidät erotetaan minun huoneeni
b
toimituksista.
20 Heidän akorinsa ei tule ole
maan täysi, heidän talonsa ja
aittansa tuhoutuvat ja ne, jotka
ovat heitä mielistelleet, tulevat
halveksimaan heitä.
21 Heillä ei ole oikeutta apap
peuteen, eikä heidän jälkeläisil
lään heidän jälkeensä polvesta
polveen.
22 Heille olisi ollut aparempi,
että heidän kaulaansa olisi ri
pustettu myllynkivi ja heidät
olisi hukutettu meren syvyyteen.
23 Voi kaikkia niitä, jotka ah
distelevat minun kansaani ja aja
vat ja murhaavat sitä ja todistavat
sitä vastaan, sanoo Herra Sebaot;
a
käärmeiden sukupolvi ei välty
helvetin tuomiolta.
24 Katso, minun silmäni anä
kevät ja tuntevat kaikki heidän
tekonsa; ja minulla on varattuna
pikainen btuomio aikanansa
heille kaikille;
25 sillä hetki on amäärätty jo
kaiselle ihmiselle sen mukaan,
millaisia hänen btekonsa ovat.
26 Jumala antaa teille aPyhän

17 a Ef. 5:6.
19 a Matt. 18:6.
pko Loukkaaminen.
		b pko Toimitukset.
20 a 5. Moos. 28:15–20.
21 a pko Pappeus.
22 a Matt. 18:6; OL 54:5.

23 a Matt. 12:34.
24 a pko Kaikkitietävyys.
		b Hel. 8:25.
pko Tuomitseminen.
25 a Job 7:1; OL 122:9.
		b pko Teot.
26 a OL 8:2–3.

Oppi ja liitot 121:27–36
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Henkensä kautta, nimittäin
Pyhän Hengen sanomattoman
suuren blahjan kautta, ctiedon,
jota ei ole ilmoitettu maailman
alusta asti ennen kuin nyt
27 ja jota meidän esi-
isämme
odottivat innokkain odotuksin
ilmoitettavaksi viimeisinä ai
koina ja johon enkelit kohdisti
vat heidän mielensä, että se oli
pidetty varattuna heidän kirk
kautensa täyteyttä varten,
28 tulevana aikana, jolloin
a
mitään ei salata; olipa olemassa
yksi Jumala tai monta bjumalaa,
heidät ilmaistaan.
29 Kaikki valtaistuimet ja
herruudet, vallat ja voimat ail
moitetaan ja suodaan kaikille,
jotka ovat kestäneet uskollisina
Jeesuksen Kristuksen evankeliu
min tähden.
30 Ja myös, jos on määrätty
a
rajoja taivaille tai merille tai
kuivalle maalle tai auringolle,
kuulle tai tähdille,
31 kaikki niiden kiertoajat,
kaikki määrätyt päivät, kuukau
det ja vuodet ja kaikkien niiden
päivien, kuukausien ja vuosien
päivät ja kaikki niiden kirkkau
det, lait ja määräajat ilmoitetaan
aikojen täyttymisen atalouden
hoitokauden aikoina
26 b pko Pyhän Hengen
lahja.
		c Dan. 2:20–22;
UK 1:9.
pko Ilmoitus.
28 a OL 42:61; 76:7–8; 98:12.
		b Ps. 82:1, 6;
Joh. 10:34–36;
1. Kor. 8:5–6;
OL 76:58; 132:20;
Abr. 4:1; 5:1–2.
29 a OL 101:32.
30 a Job 26:7–14;

31 a
32 a
		b
		c

		d
33 a

32 sen mukaan, mitä säädet
tiin keskellä kaikkien muiden
jumalien iankaikkisen aJumalan
b
neuvonpitoa, ennen kuin tämä
maailma oli, varattavaksi sen
päätökseen ja loppuun asti, jol
loin jokainen ihminen on astuva
hänen ceteensä iankaikkisuu
teen ja hänen kuolemattomaan
d
lepoonsa.
33 Kuinka kauan voi virtaava
vesi pysyä epäpuhtaana? Mikä
voima estää taivaita? Yhtä hyvin
ihminen voisi ojentaa heiveröi
sen käsivartensa pysäyttääkseen
Missourivirran säädetyn juok
sun tai kääntää sen ylävirtaan
kuin estää Kaikkivaltiasta vuo
dattamasta atietoa alas taivaasta
myöhempien aikojen pyhien
päälle.
34 Katso, monet ovat akutsut
tuja, mutta harvat ovat bvalittuja.
Ja miksi he eivät ole valittuja?
35 Koska heidän sydämensä on
kiinnittynyt niin paljon siihen,
mikä on tästä amaailmasta, ja
pyrkii saamaan ihmisten bkun
nianosoituksia, etteivät he opi
tätä yhtä opittavaa –
36 että pappeuden aoikeudet on
liitetty erottamattomasti taivaan
b
voimiin ja ettei taivaan voimia
voida hallita eikä käyttää muuten

Ps. 104:5–9;
Ap. t. 17:26.
pko Taloudenhoito
kausi.
pko Neuvonpito
taivaassa.
5. Moos. 10:17.
pko Ihminen:
Ihmisestä voi tulla
taivaallisen Isän
kaltainen.
pko Lepo.
OL 128:19.

pko Tieto.
34 a Matt. 20:16; 22:1–14;
OL 95:5–6.
pko Kutsumus.
		b pko Valitseminen.
35 a pko Maailmallisuus.
		b Matt. 6:2;
2. Nefi 26:29.
36 a pko Pappeus;
Valtuus.
		b pko Voima.

Oppi ja liitot 121:37–46
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kuin vanhurskauden periaattei
den mukaan.
37 Että ne voidaan suoda meille,
on totta; mutta kun me pyrimme
a
peittelemään bsyntejämme tai
c
ylpeyttämme,
tyydyttämään
turhamaista kunnianhimoamme
tai hallitsemaan tai vallitsemaan
tai pakottamaan ihmislasten
sieluja pienimmälläkään vääryy
dellä, katso, taivaat dvetäytyvät;
Herran Henki tulee murheelli
seksi, ja kun se on vetäytynyt,
se on sen miehen pappeuden eli
valtuuden loppu.
38 Katso, ennen kuin hän aavis
taakaan, hän on jäänyt itsekseen
a
potkimaan pistintä vastaan,
b
vainoamaan pyhiä ja taistele
maan Jumalaa vastaan.
39 Olemme oppineet murheel
lisesta kokemuksesta, että mel
kein kaikkien ihmisten aluonnon
ja taipumuksen mukaista on, että
niin pian kuin he saavat vähän
valtaa, kuten he kuvittelevat,
he alkavat heti käyttää valtaa
väärin.
40 Sen tähden monet ovat
kutsuttuja mutta harvat valittuja.
41 Mitään valtaa ja vaikutus
valtaa ei voi eikä saa pitää yllä
pappeuden avulla, ainoastaan
c

taivuttelemalla, pitkämielisyy
dellä, lempeydellä, sävyisyydellä
ja vilpittömällä rakkaudella,
42 ystävällisyydellä ja puhtaalla
tiedolla, joka avartaa sielua suu
resti vailla ateeskentelyä ja vailla
b
vilppiä –
43 anuhdellen vakavasti ajal
lansa, kun Pyhä Henki kehottaa;
ja osoittaen sen jälkeen suurem
paa brakkautta sitä kohtaan, jota
olet nuhdellut, jottei hän pidä
sinua vihollisenaan;
44 jotta hän tietäisi, että sinun
uskollisuutesi on vahvempi kuin
kuoleman siteet.
45 Edelleen sisimpäsi olkoon
täynnä rakkautta kaikkia ih
misiä ja uskon huonekuntaa
kohtaan, ja ahyve kaunistakoon
b
ajatuksiasi lakkaamatta; silloin
sinun luottamuksesi vahvistuu
Jumalan edessä ja pappeuden
oppi laskeutuu sieluusi kuin
c
kaste taivaasta.
46 aPyhä Henki on kumppanisi
alati ja valtikkasi muuttumaton
vanhurskauden ja totuuden
valtikka; ja sinun bherruutesi on
oleva ikuinen herruus, ja ilman
pakkoa se virtaa sinulle aina ja
ikuisesti.
a

b

LUKU 122
Herran sana profeetta Joseph Smithille tämän ollessa vankina
36 c
37 a
		b
		c
		d
38 a
		b

pko Vanhurskaus.
Sananl. 28:13.
pko Synti.
pko Ylpeys.
OL 1:33.
Ap. t. 9:5.
pko Vaino.

39 a pko Luonnollinen
ihminen.
41 a 1. Piet. 5:1–3.
		b 2. Kor. 6:4–6.
42 a Jaak. 3:17.
		b pko Vilppi.
43 a pko Kuritus.

pko Rakkaus.
pko Hyveellisyys.
pko Ajatukset.
5. Moos. 32:1–2;
OL 128:19.
46 a pko Pyhä Henki.
		b Dan. 7:13–14.
		b
45 a
		b
		c

Oppi ja liitot 122:1–9
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Libertyn vankilassa Missourissa. Tämä luku on ote 20. maaliskuuta
1839 päivätystä kirjeestä kirkolle (ks. OL 121 johdanto).
1–4 Maan ääret tulevat kysymään
Joseph Smithin nimeä. 5–7 Kaikki
hänen vaaransa ja vaivansa an
tavat hänelle kokemusta ja ovat
hänen hyväkseen. 8–9 Ihmisen
Poika on laskeutunut kaiken tämän
alapuolelle.
Maan ääret tulevat kysymään
nimeäsi, ja hullut tulevat pilk
kaamaan sinua, ja helvetti tulee
raivoamaan sinua vastaan;
2 kun taas puhdassydämiset ja
viisaat ja jalot ja hyveelliset etsi
vät alati aneuvoa ja valtuutta ja
siunauksia sinun kätesi alla.
3 Eikä kansasi koskaan käänny
sinua vastaan pettureiden todis
tuksesta.
4 Ja vaikka heidän vaikutuk
sensa saattaa sinut ahdinkoon
ja kaltereiden ja muurien taakse,
sinua pidetään kunniassa; ja
pientä atuokiota lukuun otta
matta äänesi on vanhurskautesi
tähden vihollistesi keskellä pe
lottavampi kuin raivoisa bleijona;
ja sinun Jumalasi seisoo rinnal
lasi aina ja ikuisesti.
5 Jos sinä joudut kokemaan ah
dinkoa; jos olet vaaroissa valhe
veljien parissa; jos olet vaaroissa
rosvojen keskellä; jos olet vaa
roissa maalla tai merellä;
6 jos sinua syytetään kaiken
laisilla väärillä syytöksillä; jos
a

122 1 a JS–H 1:33.

2 a pko Neuvo.
4 a OL 121:7–8.
		b 3. Nefi 20:16–21;
21:12.
6 a Luuk. 10:3.

vihollisesi käyvät kimppuusi; jos
he raastavat sinut irti isäsi ja äitisi
ja veljiesi ja sisartesi yhteydestä;
ja jos vihollisesi paljastetuin mie
koin raastavat sinut vaimoltasi ja
lapsiltasi ja vanhin poikasi, iäl
tään vasta kuusi vuotta, takertuu
vaatteisiisi ja sanoo: Isäni, isäni,
mikset voi jäädä luoksemme?
Oi, isäni, mitä miehet aikovat
tehdä sinulle? Ja jos hänet sitten
sysätään miekalla eroon sinusta
ja sinut raahataan vankilaan ja
vihollisesi vaanivat ympärilläsi
kuin asudet karitsan verta;
7 ja jos sinut heitetään kuop
paan tai murhaajien käsiin ja
kuolemantuomio
langetetaan
päällesi; jos sinut heitetään asy
vyyteen; jos hyökyvät aallot veh
keilevät sinua vastaan; jos anka
rista tuulista tulee vihollisiasi;
jos taivaat kasaavat synkeytensä
ja kaikki luonnonvoimat yhdis
tyvät tukkiakseen tien; ja ennen
kaikkea, jos itse bhelvetti aukai
see kitansa ammolleen sinua
tavoitellen, tiedä, poikani, että
kaikki tämä antaa sinulle ckoke
musta ja on sinun hyväksesi.
8 aIhmisen Poika on blaskeu
tunut kaiken tämän alapuolelle.
Oletko sinä suurempi kuin hän?
9 Ja nyt, pysy tielläsi, niin pap
peus apysyy sinulla, sillä heidän
b
rajansa on määrätty; he eivät voi

7 a Joona 2:4–7.
		b 2. Sam. 22:5–7;
JS–H 1:15–16.
		c 2. Kor. 4:17;
Hepr. 12:10–11;
2. Nefi 2:11.

8 a pko Ihmisen Poika.
		b Hepr. 2:9, 17–18;
OL 76:107; 88:6.
9 a OL 90:3.
		b Ap. t. 17:26.
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päästä yli. Päiväsi ovat tiedossa,
eikä sinun vuosiasi vähennetä;
älä siis dpelkää, mitä ihminen voi
c

tehdä, sillä Jumala on kanssasi
aina ja ikuisesti.

LUKU 123
Pyhien velvollisuudet vainoojiaan kohtaan sellaisina kuin profeetta
Joseph Smith ne kirjoitti ollessaan vankina Libertyn vankilassa Mis
sourissa. Tämä luku on ote 20. maaliskuuta 1839 päivätystä kirjeestä
kirkolle (ks. OL 121 johdanto).
1–6 Pyhien tulee koota ja julkaista
selvitys kärsimyksistään ja vainois
taan. 7–10 Sama henki, joka muo
vasi väärät uskontunnustukset,
johtaa myös pyhien vainoon. 11–17
Monet kaikkien lahkojen joukossa
ottavat vielä vastaan totuuden.
Ja vielä haluamme ehdottaa
harkittavaksenne, olisiko tar
koituksenmukaista, että kaikki
pyhät kokoavat tietoja kaikista
tositapahtumista ja kärsimyk
sistä ja vääryyksistä, joita tämän
osavaltion asukkaat ovat heille
aiheuttaneet;
2 sekä kaikesta omaisuudesta
ja heidän kärsimiensä sekä mai
neen että henkilövammojen sa
moin kuin kiinteän omaisuuden
vahinkojen määrästä;
3 sekä kaikkien henkilöiden
nimet, joilla on ollut kätensä hei
dän sortamisessaan, sikäli kuin
niistä voidaan saada tietoja ja ne
voidaan löytää.
4 Ja ehkä voidaan nimittää
toimikunta ottamaan tästä sel
vää ja hankkimaan lausuntoja
ja valaehtoisia todistuksia sekä
9 c OL 121:25.
		d Neh. 4:8;
Ps. 56:5; 118:6;

keräämään häväistysjulkaisuja,
joita on liikkeellä,
5 ja kaikkia, joita on aikakaus
lehdissä ja tietosanakirjoissa, ja
kaikkia häväistyskertomuksia,
joita on julkaistu ja kirjoitetaan, ja
kuka ne on kirjoittanut, ja esittä
mään koko se pirullisen kataluu
den ja rikollisten ja murhaavien
vääryyksien sarja, joka on pantu
tämän kansan kestettäväksi,
6 jotta emme ainoastaan julkai
sisi niitä koko maailmalle vaan
esittäisimme ne hallituksen pää
miehille kaikessa niiden synk
kyydessä ja helvetinkarvaudessa
viimeisenä yrityksenä, johon
taivaallinen Isämme on meitä
velvoittanut, ennen kuin me
voimme täysin ja kokonaan vaatia
lupausta, joka kutsuu hänet esiin
a
piilopaikastaan; sekä jotta koko
kansakunta jäisi vaille puolus
tusta, ennen kuin hän voi lähettää
mahtavan käsivartensa voiman.
7 Se on ehdoton velvollisuus,
joka meillä on Jumalaa, enkeleitä,
joiden rinnalle meidät viedään
seisomaan, sekä itseämme, vai
mojamme ja lapsiamme kohtaan,

Sananl. 3:5–6;
Jes. 51:7;
Luuk. 12:4–5;

			 2. Nefi 8:7;
OL 3:7; 98:14.
123 6 a OL 101:89; 121:1, 4.
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jotka on painettu kumaraan su
remaan, murehtimaan ja huoleh
timaan kaikkein kirotuimman
murhan, hirmuvallan ja sorron
käden alle, jota on tukenut ja
yllyttänyt ja ylläpitänyt sen hen
gen vaikutus, joka on niitannut
valheita perineiden isien uskon
tunnustukset hyvin lujasti lasten
sydämiin ja täyttänyt maailman
sekasorrolla ja on kasvanut yhä
voimakkaammaksi ja on nyt
kaiken turmeluksen päälähde, ja
koko maa avaikeroi sen pahuu
den painon alla.
8 Se on rautainen aies, se on
luja side; se on itse helvetin käsi
raudat ja kettingit ja kahleet ja
jalkaraudat.
9 Ja nyt, se on ehdoton vel
vollisuus, joka meillä on, ei ai
noastaan omia vaimojamme ja
lapsiamme vaan myös leskiä ja
isättömiä kohtaan, joiden miehet
ja isät on amurhattu sen rautaisen
käden alla;
10 mitkä pimeät ja mustutta
vat teot riittävät saamaan itse
helvetin värisemään ja kauhis
tumaan ja kalpenemaan, ja itse
Perkeleen kädet vapisemaan ja
vääntelehtimään.
11 Ja se on myös ehdoton vel
vollisuus, joka meillä on koko
nousevaa sukupolvea ja kaikkia
puhdassydämisiä kohtaan –

12 sillä maan päällä on kaik
kien lahkojen, ryhmien ja us
kontokuntien keskuudessa vielä
monia, jotka on asokaissut ihmis
ten katala viekkaus, jota käyttäen
nämä väijyvät pettääkseen, ja
jotka ovat erossa totuudesta vain
siksi, että eivät btiedä, mistä sen
löytäisivät –
13 sen tähden, että me kulut
taisimme ja käyttäisimme elä
mämme tuomalla valoon kaikki
pimeyden akätköt, sikäli kuin
tunnemme ne; ja ne totisesti
ilmaistaan taivaasta –
14 näistä tulee siis huolehtia
hyvin vakavasti.
15 Älköön kukaan pitäkö näitä
pikkuasioina, sillä tulevaisuu
dessa on paljon pyhiä koskevaa,
mikä riippuu niistä.
16 Te tiedätte, veljet, että sangen
suurelle laivalle on sangen paljon
a
hyötyä sangen pienestä peräsi
mestä myrskyn aikana, koska se
pysyy oikeassa suunnassa tuu
leen ja aaltoihin nähden.
17 Sen tähden, suuresti rakas
tetut veljet, tehkäämme ailoisin
mielin kaikki, mikä on meidän
vallassamme; ja pysykäämme
sitten sijoillamme täysin var
moina saadaksemme nähdä
Jumalan bpelastuksen ja hänen
käsivartensa ilmoittamisen.

LUKU 124
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Nauvoossa
7a
8a
9a
12 a

Moos. 7:48–49.
pko Ies.
OL 98:13; 124:54.
Kol. 2:8;

OL 76:75.
		b 1. Nefi 8:21–23.
13 a 1. Kor. 4:5.
16 a Jaak. 3:4;

Alma 37:6–7;
OL 64:33.
17 a OL 59:15.
		b 2. Moos. 14:13.
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Illinoisissa 19. tammikuuta 1841. Pyhiin kohdistuvien lisäänty
vien vainojen ja virkamiesten laittomuuksien vuoksi pyhien oli
ollut pakko lähteä Missourista. Missourin kuvernöörin Lilburn W.
Boggsin 27. lokakuuta 1838 antama hävityskäsky ei ollut jättänyt
heille muuta mahdollisuutta. Vuonna 1841, jolloin tämä ilmoitus
annettiin, pyhät olivat jo rakentaneet entisen Commercen kylän
paikalle Illinoisiin Nauvoon kaupungin, ja kirkon keskuspaikka oli
perustettu sinne.
1–14 Joseph Smithiä käsketään
antamaan vakava julistus evanke
liumista Yhdysvaltain presiden
tille, kuvernööreille ja kaikkien
kansakuntien hallitsijoille. 15–21
Hyrum Smith, David W. Patten,
Joseph Smith vanhempi ja eräät
muut elävien ja kuolleiden jou
kossa ovat siunattuja vilpittömyy
tensä ja hyveidensä vuoksi. 22–28
Pyhiä käsketään rakentamaan
Nauvooseen sekä talo muukalais
ten majoittamiseksi että temppeli.
29–36 Kasteet kuolleiden puo
lesta tulee suorittaa temppeleissä.
37–44 Herran kansa rakentaa aina
temppeleitä pyhien toimitusten
suorittamista varten. 45–55 Py
hien ei tarvitse rakentaa temppe
liä Jacksonin piirikuntaan heidän
vihollistensa sortotoimien vuoksi.
56–83 Ohjeita Nauvootalon ra
kentamisesta annetaan. 84–96
Hyrum Smith kutsutaan patriar
kaksi ja vastaanottamaan avaimet
ja toimimaan Oliver Cowderyn
paikalla. 97–122 William Law’lle
ja muille annetaan heidän työtään
koskevia neuvoja. 123–145 Johta
via ja paikallisia virkailijoita ni
mitetään, ja heidän tehtävänsä ja
yhteytensä koorumeihin esitetään.
124 1 a 1. Kor. 1:26–28;
OL 1:19; 35:13.
2 a pko Vaarna.

Totisesti näin sanoo Herra si
nulle, palvelijani Joseph Smith:
Minä olen mieltynyt sinun uh
riisi ja tunnustuksiisi, jotka olet
tehnyt, sillä sen tähden minä
olen nostanut sinut esiin, että
näyttäisin viisauteni sen kautta,
mikä maan päällä on aheikkoa.
2 Rukouksesi ovat otollisia
minun edessäni, ja vastauksena
niihin minä sanon sinulle, että
sinut kutsutaan nyt antamaan
heti vakava julistus minun evan
keliumistani ja tästä avaarnasta,
jonka minä olen asettanut Siio
nin kulmakiveksi, joka hiotaan
palatsin hienouden kaltaiseksi.
3 Tämä julistus laadittakoon
kaikille maailman akuninkaille,
sen neljälle kulmalle, kunnioite
tulle vasta valitulle presidentille
ja ylevämielisille kuvernööreille
siinä maassa, jossa sinä asut, ja
kaikille maan hajallaan oleville
kansakunnille.
4 Kirjoitettakoon se asävyisyy
den hengessä ja Pyhän Hengen
voimalla, joka sinussa on, kun
kirjoitat sitä;
5 sillä Pyhä Henki ilmaisee
sinulle minun tahtoni noista
kuninkaista ja hallitusmiehistä,

3 a Ps. 119:46;
Matt. 10:18;
OL 1:23.

4 a pko Sävyisyys.
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nimittäin, mikä heitä kohtaa tu
levana aikana.
6 Sillä katso, minä aion kutsua
heitä ottamaan varteen Siio
nin valon ja kirkkauden, sillä
määrätty aika armahtaa sitä on
tullut.
7 Kutsukaa heitä sen tähden
kuuluvasti julistaen ja todistaen
pelkäämättä heitä, sillä he ovat
kuin aruoho, ja kaikki heidän
loistonsa kuin sen pian vari
seva kukka, jotta he eivät voisi
puolustautua –
8 ja jotta minä rankaisisin heitä
rangaistuksen päivänä, jolloin
minä paljastan verhotut kasvoni
määrätäkseni sortajalle osan
teeskentelijöiden joukossa, jossa
a
kiristellään hampaita, jos he
hylkäävät palvelijani ja todistuk
seni, jonka minä olen ilmoittanut
heille.
9 Ja vielä minä puhuttelen heitä
ja pehmitän heidän sydämensä,
monien heistä, teidän hyväk
senne, jotta te saisitte armon hei
dän silmissään, jotta he tulisivat
totuuden avaloon ja pakanat Siio
nin korotukseen eli ylennykseen.
10 Sillä minun rangaistukseni
päivä tulee joutuin, ahetkenä,
jota ette aavista; ja missä on mi
nun kansani turva ja missä suoja
niille, jotka jäävät siitä jäljelle?
11 Herätkää, oi maan kuninkaat!
Tulkaa, oi tulkaa kultinenne ja ho
peinenne minun kansani avuksi,
Siionin tyttärien huoneeseen.
12 Ja vielä, totisesti minä sanon
7 a Ps. 103:15–16;
Jes. 40:6–8;
1. Piet. 1:24–25.
8 a Matt. 8:12;
Alma 40:13;

sinulle: Palvelijani Robert B.
Thompson auttakoon sinua kir
joittamaan tämän julistuksen,
sillä minä olen mieltynyt häneen
ja siihen, että hän on kanssasi.
13 Ja nyt, hän kuulkoon sinun
neuvojasi, niin minä annan
hänelle siunauksia moninker
taisesti; hän olkoon uskollinen
ja luotettava kaikessa tästä läh
tien, niin hän on suuri minun
silmissäni;
14 mutta hän muistakoon, että
minä vaadin hänen käsistään
tilin hänen ataloudenhoidostaan.
15 Ja vielä, totisesti minä sanon
sinulle: Siunattu on palvelijani
a
Hyrum Smith, sillä minä, Herra,
rakastan häntä hänen sydä
mensä bvilpittömyyden vuoksi
ja koska hän rakastaa sitä, mikä
on oikein minun edessäni, sanoo
Herra.
16 Vielä, palvelijani John C.
Bennett auttakoon sinua työs
säsi, kun lähetät minun sanaani
maan kuninkaille ja asukkaille,
ja seisokoon sinun, nimittäin pal
velijani Joseph Smithin, rinnalla
ahdingon hetkellä, eikä hän jää
palkatta, jos hän ottaa vastaan
a
neuvoja.
17 Ja rakkautensa tähden hän
on oleva suuri, sillä hän on mi
nun, jos hän tekee tämän, sanoo
Herra. Minä olen nähnyt työn,
jonka hän on tehnyt, ja minä
hyväksyn sen, jos hän jatkaa, ja
kruunaan hänet siunauksilla ja
suurella kirkkaudella.

OL 101:91; 112:24.
9 a Jes. 60:1–4.
pko Valo, Kristuksen.
10 a Matt. 24:44;
JS–M 1:48.

14 a
15 a
		b
16 a

pko Taloudenhoitaja.
pko Smith, Hyrum.
pko Nuhteettomuus.
pko Neuvo.
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18 Ja vielä minä sanon sinulle,
että tahtoni on, että palvelijani
Lyman Wight jatkaa saarnaa
mista Siionin puolesta sävyisyy
den hengessä tunnustaen minut
maailman edessä; ja minä kan
nan häntä kuin akotkan siivillä,
ja hän tuottaa ylistystä ja kun
niaa itselleen ja minun nimelleni;
19 niin että kun hän päättää
työnsä, minä voin ottaa hänet
luokseni, niin kuin otin palveli
jani aDavid Pattenin, joka on nyt
minun kanssani, sekä palvelijani
b
Edward Partridgen sekä iäk
kään palvelijani cJoseph Smith
vanhemman, joka istuu Abra
hamin dkanssa hänen oikealla
puolellaan, ja siunattu ja pyhä
on hän, sillä hän on minun.
20 Ja vielä, totisesti minä sa
non sinulle: Palvelijani George
Miller on vailla avilppiä; häneen
voi luottaa hänen sydämensä
vilpittömyyden vuoksi; ja sen
rakkauden tähden, jota hänellä
on minun todistustani kohtaan,
minä, Herra, rakastan häntä.
21 Sen tähden minä sanon si
nulle: Minä sinetöin hänen pääl
lensä apiispan viran samoin kuin
palvelijalleni Edward Partrid
gelle, jotta hän voi ottaa vastaan
minun huoneelleni pyhitetyt lah
joitukset, jotta hän voi antaa siu
nauksia kansani köyhien päälle,
sanoo Herra. Älköön kukaan
halveksiko palvelijaani Georgea,
sillä hän kunnioittaa minua.
18 a 2. Moos. 19:4;
Jes. 40:31.
19 a OL 124:130.
pko Patten, David W.
		b pko Partridge,
Edward.
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22 Palvelijani George ja palve
lijani Lyman ja palvelijani John
Snider ja muut rakentakoot mi
nun nimelleni atalon, sellaisen
kuin palvelijani Joseph heille
osoittaa, paikkaan, jonka hän
myös osoittaa heille.
23 Ja sen tulee olla majatalo,
talo, johon muukalaiset voivat
tulla kaukaa majaillakseen siinä;
sen tähden sen tulee olla hyvä
talo, kaiken hyväksymisen arvoi
nen, niin että väsynyt amatkailija
voi pysyä terveenä ja turvassa
mietiskellessään Herran sanaa
ja bkulmakiveä, jonka minä olen
määrännyt Siionille.
24 Tämä talo on terve asuin
paikka, jos se rakennetaan minun
nimelleni ja ellei johtaja, joka sille
nimitetään, salli minkään saas
tuttaa sitä. Sen tulee olla pyhä,
tai Herra, teidän Jumalanne, ei
asu siinä.
25 Ja vielä, totisesti minä sanon
teille: Kaikki minun pyhäni tul
koot kaukaa.
26 Ja lähettäkää nopeita sa
nansaattajia, niin, valittuja sa
nansaattajia, ja sanokaa heille:
Tulkaa kaikkine kultinenne ja
hopeinenne ja kalliine kivinenne
ja kaikkine antiikkiesineinenne;
ja myös kaikki ne, jotka tietävät
antiikkiesineistä ja jotka halua
vat tulla, saavat tulla, ja tuokaa
puksipuuta ja pihtapuuta ja
mäntypuuta sekä kaikkia maan
kalliita puita;

		c pko Smith, Joseph
vanhempi.
		d OL 137:5.
20 a pko Vilppi.
21 a OL 41:9.
pko Piispa.

22 a OL 124:56–60.
23 a 5. Moos. 31:12;
Matt. 25:35, 38.
		b OL 124:2.
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27 sekä rautaa, kuparia ja
pronssia ja sinkkiä sekä kaikkia
maan kalleuksianne; ja raken
takaa ahuone minun nimelleni,
Korkeimman basua siinä.
28 Sillä maan päällä ei ole paik
kaa, johon hän voisi tulla ja apa
lauttaa jälleen sen, mikä on ollut
teiltä kadoksissa, eli sen, minkä
hän on ottanut pois, nimittäin
pappeuden täyteyden.
29 Sillä akasteallasta ei ole maan
päällä, niin että heitä, minun py
hiäni, voitaisiin bkastaa niiden
puolesta, jotka ovat kuolleet –
30 sillä tämä toimitus kuuluu
minun huoneeseeni eikä voi olla
muualla minulle otollinen paitsi
teidän köyhyytenne päivinä,
jolloin ette kykene rakentamaan
huonetta minulle.
31 Mutta minä käsken teitä,
kaikkia teitä pyhiäni, arakenta
maan minulle huoneen, ja minä
suon teille riittävästi aikaa ra
kentaa huoneen minulle; ja tänä
aikana kasteenne ovat minulle
otollisia.
32 Mutta katso, tämän määrä
ajan päätyttyä teidän kasteenne
kuolleidenne puolesta eivät ole
minulle otollisia; ja ellette tee
tätä määräajan loppuun men
nessä, teidät hylätään kirkkona
kuolleinenne, sanoo Herra, tei
dän Jumalanne.
33 Sillä totisesti minä sanon
27 a OL 109:5.
pko Temppeli, Herran
huone.
		b 2. Moos. 25:8;
OL 97:15–17.
28 a pko Evankeliumin
palautus.
29 a OL 128:13.

teille, että sen jälkeen kun teillä
on ollut riittävästi aikaa rakentaa
minulle huone, johon kastetoimi
tus kuolleiden puolesta kuuluu ja
jota varten se säädettiin jo ennen
maailman perustamista, teidän
kasteenne kuolleidenne puolesta
eivät voi olla minulle otollisia,
34 sillä siinä pyhän pappeuden
a
avaimet annetaan, jotta voisitte
saada kunniaa ja kirkkautta.
35 Ja tämän ajan jälkeen ne
teidän kasteenne kuolleiden
puolesta, joita hajallaan asuvat
suorittavat, eivät ole minulle
otollisia, sanoo Herra.
36 Sillä on säädetty, että Siio
nissa ja sen vaarnoissa ja Jerusa
lemissa, niissä paikoissa, jotka
minä olen määrännyt asuojaksi,
ovat paikat kasteitanne varten
kuolleidenne puolesta.
37 Ja vielä, totisesti minä sanon
teille: Kuinka teidän apesunne
ovat minulle otollisia, ellette suo
rita niitä huoneessa, jonka olette
rakentaneet minun nimelleni?
38 Sillä tämän vuoksi minä
käskin Mooseksen rakentaa
a
telttamajan, jotta he kuljettaisi
vat sitä mukanaan autiomaassa,
ja rakentaa bhuoneen lupauksen
maahan, jotta nuo toimitukset
voitaisiin ilmoittaa, jotka olivat
olleet kätkettyinä jo ennen kuin
maailma oli.
39 Sen tähden, totisesti minä

		b 1. Kor. 15:29;
OL 127:6; 138:33.
pko Kaste,
kastaminen: Kaste
kuolleiden puolesta;
Kuolleiden pelastus.
31 a OL 97:10.
34 a OL 110:14–16.

36 a
37 a
38 a
		b

pko Pappeuden
avaimet.
Jes. 4:5–6.
pko Pesu.
2. Moos. 25:1–9; 33:7.
pko Telttamaja.
pko Temppeli, Herran
huone.
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sanon teille, että teidän voite
lunne ja teidän pesunne ja teidän
b
kasteenne kuolleiden puolesta ja
teidän cjuhlakokouksenne ja tei
dän muistouhrinne, jotka Leevin
pojat duhraavat, ja teidän ilmoi
tuksenne ekaikkeinpyhimmis
sänne, joissa te saatte sanomanne,
ja säädöksenne ja tuomionne
Siionin ilmoitusten ja perustuk
sen aluksi ja sen kaikkien osien
ylistykseksi ja kunniaksi ja en
daumentiksi saatetaan voimaan
toimituksella minun pyhässä
huoneessani, joka kansaani aina
käsketään rakentamaan minun
pyhälle nimelleni.
40 Ja totisesti minä sanon teille:
Tämä huone rakennettakoon mi
nun nimelleni, jotta minä voin
ilmoittaa toimitukseni siinä
kansalleni,
41 sillä minä näen hyväksi ail
moittaa kirkolleni sellaista, mikä
on pidetty bkätkettynä jo ennen
maailman perustamista, sel
laista, mikä kuuluu aikojen ctäyt
tymisen taloudenhoitokauteen.
42 Ja aminä näytän palveli
jalleni Josephille kaiken, mikä
kuuluu tähän huoneeseen ja sen
pappeuteen, ja paikan, jolle se
tulee rakentaa.
43 Ja teidän tulee rakentaa se
sille paikalle, johon olette aiko
neet rakentaa sen, sillä se on
paikka, jonka minä olen valinnut
ja jolle teidän tulee se rakentaa.
a

39 a 2. Moos. 29:7.
pko Voiteleminen.
		b pko Toimitukset:
Sijaistoimitus.
		c OL 88:117.
		d OL 13; 84:31; 128:24;
JS–H 1:69.
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44 Jos te teette työtä kaikin voi
min, minä pyhitän tuon paikan,
niin että siitä tulee apyhä.
45 Ja jos kansani kuulee minun
ääntäni ja niiden apalvelijoideni
ääntä, jotka olen nimittänyt joh
tamaan kansaani, katso, totisesti
minä sanon teille, että sitä ei siir
retä pois sijaltaan.
46 Mutta jos se ei kuule minun
ääntäni eikä näiden miesten
ääntä, jotka minä olen nimit
tänyt, sitä ei siunata, koska se
saastuttaa minun pyhät maani
ja pyhät toimitukseni ja perusta
miskirjani ja pyhät sanani, jotka
minä sille annan.
47 Ja tapahtuu, että jos te raken
natte huoneen minun nimelleni
ettekä tee sitä, mitä minä sanon,
minä en pidä sitä avalaa, jonka
vannon teille, enkä täytä lu
pauksia, joita te odotatte minun
käsistäni, sanoo Herra.
48 Sillä siunausten asijasta te
omilla teoillanne tuotatte ki
rouksia, vihaa, suuttumusta ja
tuomioita itsenne päälle järjet
tömyyksillänne ja kaikilla ilje
tyksillänne, joita te harjoitatte
minun edessäni, sanoo Herra.
49 Totisesti, totisesti minä sa
non teille, että kun minä annan
joillekuille ihmislapsista käskyn
tehdä jonkin työn nimelleni ja
nuo ihmislapset ryhtyvät kaikin
voimin ja kaikella, mitä heillä on,
suorittamaan tuota työtä eivätkä

		e Hes. 41:4;
OL 45:32; 87:8; 101:22.
41 a UK 1:9.
		b OL 121:26–32.
		c Ef. 1:9–10;
OL 27:13; 112:30.
42 a OL 95:14–17.

44 a pko Pyhä.
45 a OL 1:38.
pko Profeetta.
47 a pko Vala.
48 a 5. Moos. 28:15.
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lakkaa auurastamasta ja heidän
vihollisensa käyvät heidän kimp
puunsa ja estävät heitä suoritta
masta tuota työtä, katso, minusta
ei enää ole välttämätöntä bvaatia
tuota työtä noiden ihmislasten
käsistä vaan hyväksyä heidän
uhrinsa.
50 Ja pahuuden ja pyhien la
kieni ja käskyjeni rikkomisen
minä apanen niiden päälle, jotka
ovat estäneet työtäni, kolman
teen ja neljänteen bpolveen, niin
kauan kuin he eivät tee cparan
nusta ja vihaavat minua, sanoo
Herra Jumala.
51 Sen tähden, tämän vuoksi
minä olen hyväksynyt niiden
uhrit, joita minä käskin raken
tamaan kaupungin ja ahuoneen
nimelleni bJacksonin piirikun
taan Missouriin ja joita heidän
vihollisensa estivät, sanoo Herra,
teidän Jumalanne.
52 Ja minä vastaan atuomiolla,
vihalla ja suuttumuksella, it
kulla ja piinalla ja hammasten
kiristyksellä heidän päällensä
kolmanteen ja neljänteen pol
veen, niin kauan kuin he ei
vät tee parannusta ja vihaavat
minua, sanoo Herra, teidän
Jumalanne.
53 Ja tästä minä teen teille esi
merkin teidän lohduksenne, mitä
tulee kaikkiin niihin, joita on
käsketty tekemään jokin työ ja
joita heidän vihollistensa kädet
49 a
		b
50 a
		b

pko Ahkeruus.
OL 56:4; 137:9.
Moosia 12:1.
5. Moos. 5:9;
OL 98:46–47.
		c pko Parannus.
51 a OL 115:11.

ja sorto ovat estäneet, sanoo
Herra, teidän Jumalanne.
54 Sillä minä olen Herra, teidän
Jumalanne, ja minä pelastan
kaikki ne teidän veljistänne,
jotka olivat apuhdassydämisiä
ja jotka bsurmattiin Missourin
maassa, sanoo Herra.
55 Ja vielä, totisesti minä sanon
teille: Minä käsken teitä jälleen
rakentamaan nimelleni ahuo
neen, niin, tähän paikkaan, jotta
voitte bosoittaa minulle olevanne
uskollisia kaikessa, mihin minä
teitä käsken, jotta minä voin
siunata teitä ja kruunata teidät
kunnialla, kuolemattomuudella
ja iankaikkisella elämällä.
56 Ja nyt minä sanon teille ama
jatalostani, jonka olen käskenyt
teidän rakentaa muukalaisten
majoittamiseen: Rakennettakoon
se minun nimelleni, ja annetta
koon sille nimeksi minun ni
meni, ja palvelijallani Josephilla
ja hänen huoneellaan olkoon sija
siinä polvesta polveen.
57 Sillä tämän voitelun minä
olen pannut hänen päällensä;
hänen siunauksensa pannaan
myös hänen jälkeläistensä päälle
hänen jälkeensä.
58 Ja niin kuin minä sanoin
a
Abrahamille maan suvuista,
niin minä sanon palvelijalleni
Josephille: Sinussa ja sinun bjäl
keläisissäsi maan suku tulee
siunatuksi.

		b pko Jacksonin
piirikunta, Missouri,
USA.
52 a OL 121:11–23.
54 a pko Puhtaus.
		b OL 98:13; 103:27–28.
55 a OL 127:4.

		b Abr. 3:25.
56 a OL 124:22–24.
58 a 1. Moos. 12:3; 22:18;
Abr. 2:11.
pko Abraham.
		b OL 110:12.
pko Abrahamin liitto.
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59 Sen tähden palvelijallani Jo
sephilla ja hänen jälkeläisillään
hänen jälkeensä olkoon sija siinä
talossa polvesta polveen aina ja
ikuisesti, sanoo Herra.
60 Ja annettakoon talolle ni
meksi Nauvootalo, ja se olkoon
mieluinen maja ihmiselle ja
lepopaikka väsyneelle matkaili
jalle, niin että hän voi mietiskellä
Siionin kirkkautta ja tämän, sen
kulmakiven, kirkkautta;
61 niin että hän ottaisi vastaan
myös neuvoja niiltä, jotka minä
olen asettanut verrattomaksi
a
puutarhaksi ja bvartijoiksi Siio
nin muureille.
62 Katso, totisesti minä sanon
teille: Palvelijani George Miller ja
palvelijani Lyman Wight ja pal
velijani John Snider ja palvelijani
Peter Haws järjestäytykööt ja ni
mittäkööt yhden keskuudestaan
toimikuntansa johtajaksi tuon
talon rakentamisen tarkoitusta
varten.
63 Ja he laatikoot sääntökirjan,
jonka mukaan he voivat saada
osakepääomaa tuon talon raken
tamiseksi.
64 Ja heidän tulee saada vä
hintään viisikymmentä dollaria
tuon talon osakkeesta, ja heillä
on lupa ottaa vastaan viisitoista
tuhatta dollaria keneltä tahansa
tuon talon osakkeista.
65 Mutta he eivät saa ottaa ke
neltäkään vastaan yli viittätoista
tuhatta dollaria osakkeista.
66 Eivätkä he saa ottaa kenel
täkään vähempää kuin viisi
kymmentä dollaria tämän talon
osakkeesta.
61 a Jes. 61:3; Hes. 34:29.
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67 Eivätkä he saa hyväksyä
ketään tämän talon osakkaaksi,
ellei hän maksa rahaa heidän
käsiinsä, kun hän saa osakkeet.
68 Ja suhteessa sen rahan mää
rään, jonka hän maksaa heidän
käsiinsä, hän saa tuon talon
osakkeita; mutta ellei hän maksa
mitään heidän käsiinsä, hän ei
saa tuon talon osakkeita.
69 Ja jos joku maksaa rahaa
heidän käsiinsä, hänelle tulee
antaa tuon talon osakkeita,
jotka kuuluvat hänelle ja hänen
jälkeläisilleen hänen jälkeensä
polvesta polveen, niin kauan
kuin nuo osakkeet ovat hänellä
ja hänen perillisillänsä eivätkä
he myy eivätkä siirrä osakkeita
pois käsistään omasta vapaasta
tahdostaan ja toimestaan, jos
te teette minun tahtoni, sanoo
Herra, teidän Jumalanne.
70 Ja vielä, totisesti minä sanon
teille: Jos palvelijani George Mil
ler ja palvelijani Lyman Wight ja
palvelijani John Snider ja palve
lijani Peter Haws saavat jotakin
osakepääomaa käsiinsä rahoina
tai omaisuuksina, joilla on tietty
rahallinen arvo, he eivät saa
käyttää mitään osaa tuosta osa
kepääomasta mihinkään muu
hun tarkoitukseen kuin tuohon
taloon.
71 Ja jos he käyttävät jonkin
osan tuosta osakepääomasta
mihinkään muuhun kuin tuohon
taloon ilman osakkeenomistajan
suostumusta eivätkä maksa ne
linkertaisesti takaisin osakepää
omaa, jota he käyttävät mihin
muuhun tahansa kuin tähän

		b pko Vartija.
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taloon, he ovat kirottuja ja heidät
siirretään pois sijaltaan, sanoo
Herra Jumala, sillä minä, Herra,
olen Jumala, eikä minua voi apil
kata missään näistä asioista.
72 Totisesti minä sanon teille:
Palvelijani Joseph maksakoon
rahaa heidän käsiinsä tuon talon
rakentamiseksi, niin kuin hän
näkee hyväksi; mutta palvelijani
Joseph ei voi maksaa enempää
kuin viisitoistatuhatta dollaria
tuon talon osakkeista eikä vä
hempää kuin viisikymmentä
dollaria; eikä kukaan muukaan
voi, sanoo Herra.
73 Ja on myös muita, jotka
haluavat tietää minun tahtoni
heihin nähden, sillä he ovat pyy
täneet sitä minun käsistäni.
74 Sen tähden minä sanon teille
palvelijastani Vinson Knightista,
että jos hän tahtoo tehdä minun
tahtoni, hän pankoon rahaa tuo
hon taloon itselleen ja jälkeläisil
leen jälkeensä polvesta polveen.
75 Ja hän korottakoon äänensä
pitkään ja kuuluvasti kansan
keskuudessa aajaakseen köyhien
ja tarvitsevien asiaa; älköönkä
hän väistäkö velvollisuuttaan, äl
köönkä hänen sydämensä nään
tykö; ja minä bhyväksyn hänen
uhrinsa, sillä ne eivät ole minulle
niin kuin Kainin uhrit, sillä hän
on oleva minun, sanoo Herra.
76 Hänen perheensä riemuit
koon ja kääntäköön sydämensä
pois ahdingosta, sillä minä olen
valinnut hänet ja voidellut hänet,
ja häntä tullaan kunnioittamaan
hänen talonväkensä keskuu
71 a Gal. 6:7.
75 a Sananl. 31:9.

dessa, sillä minä annan anteeksi
kaikki hänen syntinsä, sanoo
Herra. Aamen.
77 Totisesti minä sanon teille:
Palvelijani Hyrum pankoon
rahaa tuohon taloon, niin kuin
hän hyväksi näkee, itselleen ja
jälkeläisilleen jälkeensä polvesta
polveen.
78 Palvelijani Isaac Galland
pankoon rahaa tuohon taloon,
sillä minä, Herra, rakastan häntä
sen työn tähden, jota hän on
tehnyt, ja annan anteeksi hänen
kaikki syntinsä; sen tähden hä
net muistettakoon sijoituksesta
tuohon taloon polvesta polveen.
79 Palvelijani Isaac Galland
nimitettäköön teidän keskuu
destanne, ja palvelijani William
Marks asettakoon hänet ja anta
koon hänelle siunauksen hänen
lähtiessään palvelijani Hyrumin
kanssa tekemään työn, jonka
palvelijani Joseph osoittaa heille,
niin heitä siunataan suuresti.
80 Palvelijani William Marks
pankoon rahaa tuohon taloon,
niin kuin hän hyväksi näkee, it
selleen ja jälkeläisilleen polvesta
polveen.
81 Palvelijani Henry G. Sher
wood pankoon rahaa tuohon
taloon, niin kuin hän hyväksi
näkee, itselleen ja jälkeläisilleen
jälkeensä polvesta polveen.
82 Palvelijani William Law
pankoon rahaa tuohon taloon it
selleen ja jälkeläisilleen jälkeensä
polvesta polveen.
83 Jos hän tahtoo tehdä mi
nun tahtoni, hän älköön viekö

		b 1. Moos. 4:4–5;
Moos. 5:18–28.
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perhettään itäisille seuduille,
nimittäin Kirtlandiin; kuitenkin
minä, Herra, vahvistan Kirtlan
dia, mutta minulla, Herralla,
on vitsaus valmistettuna sen
asukkaille.
84 Ja palvelijassani Almon
Babbittissa on paljon sellaista,
mihin minä en ole mieltynyt;
katso, hän pyrkii vahvistamaan
omia neuvojansa niiden neuvo
jen asemesta, jotka minä olen
antanut, nimittäin kirkkoni
presidenttikunnan neuvojen; ja
hän pystyttää akultaisen sonnin
kansani palvottavaksi.
85 Älköön tästä paikasta aläh
tekö kukaan, joka on tullut tänne
koettaen pitää minun käskyni.
86 Jos he elävät täällä, eläkööt
minulle; ja jos he kuolevat, kuol
koot minulle; sillä he saavat ale
vätä kaikista vaivoistaan täällä ja
saavat jatkaa työtänsä.
87 Ja nyt, palvelijani William
turvatkoon minuun ja lakat
koon pelkäämästä perheensä
puolesta maan sairauden vuoksi.
Jos te arakastatte minua, pitäkää
minun käskyni; ja maan sairaus
b
koituu teille kunniaksi.
88 Palvelijani William men
köön julistamaan minun ikuista
evankeliumiani kovalla äänellä
ja suuresti iloiten, kuten minun
a
Henkeni häntä kehottaa, War
saw’n asukkaille sekä Carthagen
asukkaille sekä Burlingtonin
84 a 2. Moos. 32:2–4.
85 a Luuk. 9:62.
86 a Ilm. 14:13.
pko Lepo;
Paratiisi.
87 a Joh. 14:15.
		b OL 121:8; 122:7.
88 a pko Jumala, jumaluus:
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sekä Madisonin asukkaille ja
odottakoon kärsivällisesti ja
tunnollisesti lisäohjeita yleiskon
ferenssissani, sanoo Herra.
89 Jos hän tahtoo tehdä minun
tahtoni, hän kuulkoon vastedes
palvelijani Josephin neuvoja ja
tukekoon varoillaan köyhien
a
asiaa ja julkaiskoon minun py
hän sanani buuden käännöksen
maan asukkaille.
90 Ja jos hän tekee näin, minä
a
siunaan häntä moninkertaisin
siunauksin, niin ettei häntä
hylätä eikä hänen jälkeläisiään
tavata bkerjäämässä leipää.
91 Ja vielä, totisesti minä sa
non teille: Palvelijani William
määrättäköön, asetettakoon ja
voideltakoon neuvonantajaksi
palvelijalleni Josephille palve
lijani Hyrumin sijaan, niin että
palvelijani Hyrum voi ottaa
sen pappeuden ja apatriarkan
viran, johon hänen isänsä hänet
nimitti, sekä siunauksen kautta
että oikeutena;
92 niin että hän vastedes pitää
hallussaan apatriarkallisten siu
nausten avaimia kaiken kansani
pään päälle,
93 niin että kenet hän siunaa,
se on siunattu, ja kenet hän
a
kiroaa, se on kirottu; niin että
minkä hän bsitoo maan päällä,
se on sidottu taivaassa, ja minkä
hän vapauttaa maan päällä, se on
vapautettu taivaassa.

Pyhä Henki Jumala.
89 a OL 78:3.
		b eli Joseph Smithin
raamatunkäännös.
90 a pko Siunaus,
siunaaminen.
		b Ps. 37:25.
91 a OL 107:39–40.

pko Patriarkka.
92 a pko Patriarkallinen
siunaus.
93 a OL 132:45–47.
		b Matt. 16:19.
pko Sinetöiminen.
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94 Ja tästä hetkestä lähtien minä
nimitän hänet, niin että hän voi
olla profeetta ja anäkijä ja ilmoi
tuksensaaja minun kirkolleni,
samoin kuin palvelijani Joseph;
95 niin että hän voi myös
toimia yhdessä palvelijani Jo
sephin kanssa ja että hän ottaa
vastaan neuvoja palvelijaltani
Josephilta, joka näyttää hänelle
a
avaimet, joiden avulla hän voi
pyytää ja saada ja tulla kruu
natuksi samalla siunauksella ja
kirkkaudella ja kunnialla ja pap
peudella ja pappeuden lahjoilla,
jotka kerran annettiin sille, joka
oli palvelijani bOliver Cowdery;
96 niin että palvelijani Hyrum
voi todistaa siitä, mitä minä
näytän hänelle, niin että hänen
nimensä voidaan pitää kunnioi
tetussa muistossa polvesta pol
veen, aina ja ikuisesti.
97 Myös palvelijani William
Law saakoon ne avaimet, joiden
avulla hän voi pyytää ja saada
siunauksia; hän olkoon anöyrä
minun edessäni ja olkoon ilman
b
vilppiä, niin hän saa minun
Hengestäni, nimittäin cLohdut
tajasta, joka ilmaisee hänelle to
tuuden kaikesta ja antaa hänelle
oikealla hetkellä, mitä hänen
tulee sanoa.
98 Ja nämä amerkit seuraavat
häntä: hän bparantaa sairaita,
hän ajaa ulos riivaajia ja pelastuu
niiltä, jotka antaisivat hänelle
tappavaa myrkkyä;
94 a OL 107:91–92.
pko Näkijä.
95 a OL 6:28.
		b pko Cowdery, Oliver.
97 a pko Nöyryys.
		b pko Vilppi.

99 ja häntä johdatetaan poluilla,
joilla amyrkkykäärme ei voi iskeä
häntä kantapäähän; ja hän ko
hoaa ylös ajatustensa bkuvitel
missa kuin kotkan siivillä.
100 Ja entä jos minä tahdon,
että hän herättää kuolleita? Hän
älköön pidättäkö ääntänsä.
101 Sen tähden palvelijani Wil
liam huutakoon ääneen älköönkä
arkailko, iloiten ja riemuiten ja
hoosiannoin hänelle, joka istuu
valtaistuimella aina ja ikuisesti,
sanoo Herra, teidän Jumalanne.
102 Katso, minä sanon teille:
Minulla on tehtävä varattuna
palvelijalleni Williamille ja pal
velijalleni Hyrumille, ja vain
heille; ja palvelijani Joseph jää
köön kotiin, sillä häntä tarvitaan.
Loput ilmoitan teille tämän jäl
keen. Aivan niin. Aamen.
103 Ja vielä, totisesti minä sa
non teille: Jos palvelijani aSidney
tahtoo palvella minua ja olla
neuvonantaja palvelijalleni Jo
sephille, hän nouskoon ja tul
koon hoitamaan kutsumuksensa
virkaa ja nöyrtyköön edessäni.
104 Ja jos hän tahtoo uhrata
minulle otollisen uhrin ja tun
nustuksia ja jäädä kansani
luokse, katso, minä, Herra, tei
dän Jumalanne, parannan hä
net, niin että hän paranee; ja hän
korottaa jälleen äänensä vuorilla
ja on apuhemies minun kasvojeni
edessä.
105 Hän tulkoon ja asettukoon

		c pko Lohduttaja.
98 a Mark. 16:17–18.
pko Hengen lahjat.
		b pko Parantaminen.
99 a OL 84:71–73.
		b 2. Moos. 19:4;

Jes. 40:31.
103 a pko Rigdon, Sidney.
104 a 2. Moos. 4:14–16;
2. Nefi 3:17–18;
OL 100:9–11.
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perheineen asumaan naapuris
toon, jossa palvelijani Joseph
asuu.
106 Ja kaikilla matkoillaan hän
korottakoon äänensä kuin pa
suunan äänellä ja kehottakoon
maan asukkaita pakenemaan
tulevaa vihaa.
107 Hän avustakoon palveli
jaani Josephia, ja myös palveli
jani William Law avustakoon
palvelijaani Josephia vakavan
a
julistuksen laatimisessa maan
kuninkaille, niin kuin minä olen
aikaisemmin sanonut teille.
108 Jos palvelijani Sidney tahtoo
tehdä minun tahtoni, hän älköön
muuttako perhettään aitäisille
seuduille, vaan hän vaihtakoon
sen asuinpaikkaa, niin kuin olen
sanonut.
109 Katso, minun tahtoni ei ole,
että hän etsii saadakseen turvaa
ja suojaa sen kaupungin ulko
puolelta, jonka minä olen mää
rännyt teille, nimittäin aNauvoon
kaupungin.
110 Totisesti minä sanon teille
juuri nyt, että jos hän kuulee mi
nun ääntäni, hänen käy hyvin.
Aivan niin. Aamen.
111 Ja vielä, totisesti minä sa
non teille, että palvelijani Amos
Davies maksakoon rahaa niiden
käsiin, jotka minä olen nimit
tänyt rakentamaan majatalon,
nimittäin Nauvootalon.
112 Tämän hän tehköön, jos hän
haluaa saada osuuden, ja hän
kuulkoon palvelijani Josephin
neuvoja ja tehköön työtä omilla
107 a OL 124:2–4.
108 a OL 124:82–83.
109 a pko Nauvoo, Illinois,
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käsillään, jotta hän saavuttaisi
ihmisten luottamuksen.
113 Ja kun hän osoittaa ole
vansa uskollinen kaikessa, mitä
hänen huostaansa uskotaan,
niin, nimittäin myös vähässä,
hänet pannaan paljon ahaltijaksi.
114 Sen tähden hän aalentakoon
itsensä, jotta hänet korotettaisiin.
Aivan niin. Aamen.
115 Ja vielä, totisesti minä
sanon teille: Jos palvelijani
Robert D. Foster tahtoo totella

minun ääntäni, hän rakentakoon
palvelijalleni Josephille talon sen
sopimuksen mukaan, jonka hän
on tehnyt hänen kanssaan, sen
mukaan kuin ovi on avoinna
hänelle aika ajoin.
116 Ja hän tehköön parannuk
sen kaikesta järjettömyydes
tänsä ja pukeutukoon arakkau
teen ja lakatkoon tekemästä
pahaa ja pankoon pois kaikki
kovat puheensa;
117 ja maksakoon myös rahaa
Nauvootalon toimikunnan kä
siin itseään ja jälkeläisiään var
ten jälkeensä polvesta polveen;
118 ja kuulkoon palvelijoideni
Josephin ja Hyrumin ja William
Law’n neuvoja ja niitä auktori
teetteja, jotka minä olen kutsunut
laskemaan Siionin perustusta,
niin hänen käy hyvin aina ja
ikuisesti. Aivan niin. Aamen.
119 Ja vielä, totisesti minä sanon
teille: Älköön kukaan maksako
rahaa Nauvootalon toimikun
nalle, ellei hän usko Mormonin
kirjaan eikä ilmoituksiin, jotka

USA.
113 a Matt. 25:14–30.
114 a Matt. 23:12;

OL 101:42.
116 a Kol. 3:14.
pko Rakkaus.
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minä olen antanut teille, sanoo
Herra, teidän Jumalanne;
120 sillä mikä on aenemmän tai
vähemmän kuin tämä, se tulee
pahasta, ja sitä seuraavat kirouk
set eivätkä siunaukset, sanoo
Herra, teidän Jumalanne. Aivan
niin. Aamen.
121 Ja vielä, totisesti minä
sanon teille: Nauvootalon toi
mikunta saakoon oikeutetun
palkkakorvauksen kaikista töis
tään, joita se tekee Nauvootalon
rakentamiseksi; ja sen palkat ol
koot sellaisia kuin se keskenään
sopii, mitä tulee niiden määrään.
122 Ja jokainen, joka maksaa
rahaa, kantakoon osansa heidän
palkoistaan, mikäli välttämä
töntä heidän elannokseen, sanoo
Herra; muuten heidän työnsä
laskettakoon heille osakepää
omaksi tuohon taloon. Aivan
niin. Aamen.
123 Totisesti minä sanon teille:
Nyt minä annan teille pappeu
teeni kuuluvat avirkailijat, jotta
te pitäisitte hallussanne sen
b
avaimet, nimittäin pappeuden,
joka on cMelkisedekin järjes
tyksen mukaan, joka on minun
ainosyntyisen Poikani järjestyk
sen mukaan.
124 Ensiksi, minä annan teille
Hyrum Smithin apatriarkaksi
teille, pitämään hallussaan
minun kirkkoni bsinetöimissiu
nauksia, nimittäin clupauksen
120 a Matt. 5:37; OL 98:7.
123 a pko Virka.
		b pko Pappeuden
avaimet.
		c pko Melkisedekin
pappeus.
124 a pko Patriarkka.

Pyhää Henkeä, jonka kautta
teidät dsinetöidään lunastuksen
päivään asti, jotta ette lankeaisi
e
kiusauksen hetkestä huolimatta,
joka saattaa kohdata teitä.
125 Minä annan teille pal
velijani Josephin johtavaksi
vanhimmaksi koko kirkolleni,
kääntäjäksi, ilmoituksensaajaksi,
a
näkijäksi ja profeetaksi.
126 Minä annan hänelle neu
vonantajiksi palvelijani Sidney
Rigdonin ja palvelijani William
Law’n, niin että nämä muodos
taisivat koorumin ja ensim
mäisen presidenttikunnan saa
maan ailmoituksia koko kirkkoa
varten.
127 Minä annan teille palveli
jani aBrigham Youngin presiden
tiksi kahdentoista matkustavalle
neuvostolle,
128 joiden akahdentoista hal
lussa on avaimet avata minun
valtakuntani valtuus maan nel
jällä kulmalla ja blähettää minun
sanani sen jälkeen jokaiselle
luodulle.
129 He ovat Heber C. Kimball,
Parley P. Pratt, Orson Pratt,
Orson Hyde, William Smith,

John Taylor, John E. Page, Wil
ford Woodruff, Willard Richards,
George A. Smith;
130 aDavid Pattenin minä olen
b
ottanut itselleni; katso, hänen
pappeuttaan ei kukaan ota hä
neltä, mutta totisesti minä sanon

		b pko Sinetöiminen.
		c OL 76:53; 88:3–4.
pko Lupauksen Pyhä
Henki.
		d Ef. 4:30.
		e Ilm. 3:10.
125 a OL 21:1.

126 a
127 a
128 a
		b
130 a
		b

pko Näkijä.
OL 90:4–5.
pko Young, Brigham.
pko Apostoli.
Mark. 16:15.
pko Patten, David W.
OL 124:19.

Oppi ja liitot 124:131–141

teille, että toinen voidaan nimit
tää samaan kutsumukseen.
131 Ja vielä minä sanon teille:
Minä annan teille akorkean neu
voston Siionin kulmakiveksi –
132 nimittäin Samuel Ben
tin, Henry G. Sherwoodin,
George W. Harrisin, Charles C.
Richin, Thomas Groverin, Newel
Knightin, David Dortin, Dunbar
Wilsonin – Seymour Brunsonin
minä olen ottanut itselleni; ku
kaan ei ota hänen pappeuttaan,
mutta toinen voidaan nimittää
samaan pappeuteen hänen si
jaansa; ja totisesti minä sanon
teille: palvelijani Aaron Johnson
asetettakoon tähän kutsumuk
seen hänen sijaansa – David
Fullmerin, Alpheus Cutlerin,
William Huntingtonin.
133 Ja vielä minä annan teille
Don C. Smithin ylipappien koo
rumin johtajaksi;
134 minkä järjestämisen toi
meenpanon tarkoituksena on
tehdä kelvollisiksi niitä, jotka
nimitetään hajallaan olevien eri
a
vaarnojen paikoillaan pysyviksi
johtajiksi eli palvelijoiksi;
135 ja he voivat myös mat
kustaa, jos he haluavat, mutta
pikemminkin heidät asetetaan
paikoillaan pysyviksi johtajiksi;
tämä on heidän kutsumuk
sensa virka, sanoo Herra, teidän
Jumalanne.
136 Minä annan hänelle Amasa
Lymanin ja Noah Packardin neu
vonantajiksi, niin että he voivat
johtaa minun kirkkoni ylipap
pien koorumia, sanoo Herra.
131 a pko Korkea neuvosto.
134 a pko Vaarna.
137 a OL 107:11–12, 89–90.
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137 Ja vielä minä sanon teille:
Minä annan teille John A. Hick
sin, Samuel Williamsin ja Jesse
Bakerin, joiden pappeuskutsu
muksena on johtaa avanhinten
koorumia, joka koorumi on
perustettu paikoillaan pysyviä
palvelijoita varten; he voivat kui
tenkin matkustaa, mutta heidät
on asetettu paikoillaan pysyviksi
palvelijoiksi kirkkooni, sanoo
Herra.
138 Ja vielä minä annan teille
Joseph Youngin, Josiah Butter
fieldin, Daniel Milesin, Henry
Herrimanin, Zera Pulsipherin,
Levi Hancockin ja James Fosterin
johtamaan aseitsemänkymme
nen koorumia;
139 joka koorumi on perustettu
matkustavia vanhimpia varten,
jotka todistavat minun nimestäni
koko maailmassa, minne mat
kustava korkea neuvosto, minun
apostolini, lähettävätkin heidät
valmistamaan tietä minun kas
vojeni edessä.
140 Erona tämän koorumin
ja vanhinten koorumin välillä
on, että toisen tulee matkustaa
jatkuvasti ja toisen tulee johtaa
seurakuntia aika ajoin; toisella
on johtamisvastuu aika ajoin
eikä toisella ole mitään johtamis
vastuuta, sanoo Herra, teidän
Jumalanne.
141 Ja vielä minä sanon teille:
Minä annan teille Vinson
Knightin, Samuel H. Smithin ja
Shadrach Roundyn, jos hän tah
too ottaa sen vastaan, johtamaan
a
piispakuntaa; tieto mainitusta

pko Koorumi;
Vanhin.
138 a pko Seitsenkymmen.

141 a OL 68:14; 107:15.

Oppi ja liitot 124:142–125:4
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piispakunnasta annetaan teille
b
Opin ja liittojen kirjassa.
142 Ja vielä minä sanon teille:
Samuel Rolfen ja hänen neuvon
antajansa papeille ja opettajien
johtajan ja hänen neuvonanta
jansa sekä diakonien johtajan
ja hänen neuvonantajansa sekä
vaarnanjohtajan ja hänen neuvonantajansa.
143 Yllä mainitut virat minä
olen antanut teille ja niiden avai
met avuksi ja hallitsemiseksi,

palvelutyöhön ja pyhieni teke
miseksi atäydellisiksi.
144 Ja käskyn minä annan teille,
että teidän tulee täyttää kaikki
nämä virat ja ahyväksyä ne nimet,
jotka minä olen maininnut, tai hy
lätä ne yleiskonferenssissani;
145 ja että teidän tulee valmis
taa huonetilat kaikille näille vi
roille minun huoneeseeni, kun te
rakennatte sen minun nimelleni,
sanoo Herra, teidän Jumalanne.
Aivan niin. Aamen.

LUKU 125
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Nauvoossa
Illinoisissa maaliskuussa 1841 ja joka koski Iowan territoriossa ole
via pyhiä.
1–4 Pyhien tulee rakentaa kaupun
keja ja kokoontua Siionin vaarnoi
hin.
Mikä on Herran tahto Iowan ter
ritoriossa oleviin pyhiin nähden?
2 Totisesti näin sanoo Herra:
Minä sanon teille, että jos ne,
jotka akutsuvat itseään minun
nimeni mukaan ja pyrkivät ole
maan pyhiäni, jos he tahtovat
tehdä minun tahtoni ja pitää mi
nun heitä koskevat käskyni, niin
he kokoontukoot yhteen niihin
paikkoihin, jotka minä määrään
heille palvelijani Josephin kautta,
ja rakentakoot kaupunkeja mi
141 b pko Oppi ja liitot.
143 a Ef. 4:11–14.
144 a OL 26:2.
pko Yhteinen
suostumus.

nun nimelleni, jotta he olisivat
valmiita siihen, mikä on varat
tuna tulevaa aikaa varten.
3 He rakentakoot kaupungin
minun
nimelleni
Nauvoon
kaupunkia vastapäätä olevalle
maalle, ja annettakoon sille
n imeksi aSarahemlan nimi.
4 Ja kaikki ne, jotka tulevat
idästä ja lännestä ja pohjoisesta
ja etelästä ja jotka haluavat asua
siinä, ottakoot perintöosansa
siitä yhtä hyvin kuin aNashvillen
kaupungista tai Nauvoon kau
pungista ja kaikista bvaarnoista,
jotka minä olen määrännyt, sa
noo Herra.

125 2 a pko Jeesus

Kristus: Jeesuksen
Kristuksen nimen
päällemme
ottaminen.

3 a pko Sarahemla.
4 a eli Nashville, Leen
piirikunta, Iowa.
		b pko Vaarna.

Oppi ja liitot 126:1–127:1
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LUKU 126
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Brigham
Youngin talossa Nauvoossa Illinoisissa 9. heinäkuuta 1841. Brigham
Young oli tällöin kahdentoista apostolin koorumin presidentti.
1–3 Brigham Youngia kiitetään
hänen työstään, eikä hänen tar
vitse tulevaisuudessa matkustaa
ulkomaille.
Rakas ja rakastettu veli aBrig
ham Young, totisesti näin sanoo
Herra sinulle: Palvelijani Brig
ham, sinun kädestäsi ei enää
vaadita, että jättäisit perheesi

niin kuin aikaisemmin, sillä si
nun uhrisi on minulle otollinen.
2 Minä olen nähnyt sinun atyösi
ja uurastuksesi matkoilla minun
nimeni tähden.
3 Sen tähden minä käsken si
nua lähettämään minun sanani
maailmaan ja pitämään erityistä
huolta aperheestäsi tästä lähtien
vastedes ja ikuisesti. Aamen.

LUKU 127
Kirje profeetta Joseph Smithiltä myöhempien aikojen pyhille Nauvoo
seen Illinoisiin. Kirje sisältää ohjeita kasteesta kuolleiden puolesta.
Päivätty Nauvoossa 1. syyskuuta 1842.
1–4 Joseph Smith riemuitsee vai
nosta ja ahdingosta. 5–12 Kasteista
kuolleiden puolesta täytyy pitää
kirjaa.
Koska Herra on ilmoittanut mi
nulle, että viholliseni sekä Mis
sourissa että tässä osavaltiossa
ajoivat minua jälleen takaa; ja
koska he ajavat minua takaa
ilman asyytä, eikä heillä ole
vähäisintäkään oikeuden eikä
oikeudenmukaisuuden häivää
eikä hiventä puolellaan heidän
nostaessaan syytteitä minua vas
taan; ja koska heidän väitteensä
perustuvat kaikki mitä pahim
manlaatuiseen valheeseen, olen
126 1 a pko Young,
Brigham.
2 a pko Teot.

nähnyt hyväksi ja viisauteni mu
kaiseksi lähteä paikkakunnalta
lyhyeksi aikaa oman turvalli
suuteni ja tämän kansan turval
lisuuden vuoksi. Haluan sanoa
kaikille niille, joiden kanssa
minulla on liiketoimia, että
olen jättänyt asiani edustajille ja
apulaisille, jotka hoitavat kaikki
toimet viipymättä ja asianmukai
sesti ja huolehtivat, että kaikki
velkani maksetaan määräaikana
omaisuutta myymällä tai muulla
tavoin, niin kuin tilanne vaatii
tai niin kuin olosuhteet sallivat.
Kun saan tietää, että myrsky on
mennyt kokonaan yli, silloin pa
laan jälleen teidän luoksenne.

3 a pko Perhe.

127 1 a Job 2:3;

Matt. 5:10–12;

			 1. Piet. 2:20–23.

Oppi ja liitot 127:2–9
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2 Ja mitä tulee avaaroihin, joita
minut on kutsuttu kestämään, ne
tuntuvat minusta perin vähäi
siltä, koska ihmisen bkateus ja
viha ovat olleet tavanomaisena
osanani kaikkina elämäni päi
vinä; ja mistä syystä, se tuntuu
arvoitukselliselta, ellei minua
ole casetettu ennen maailman
perustamista johonkin hyvään
tarkoitukseen taikka pahaan,
aivan niin kuin haluatte sitä
kutsua. Päätelkää itse. Jumala
tietää kaikki nämä asiat, onko se
hyvä vai paha. Mutta oli miten
oli, syvissä vesissä minä olen
tottunut uimaan. Se kaikki on
tullut minulle toiseksi luonnoksi;
ja minä tahdon Paavalin tavoin
riemuita dahdingosta; sillä tähän
päivään asti isieni Jumala on pe
lastanut minut näistä kaikista ja
pelastaa minut vastedeskin; sillä
katso ja näe, minä voitan kaikki
viholliseni, sillä Herra Jumala on
sen puhunut.
3 Riemuitkoot sen tähden
kaikki pyhät ja olkoot hyvin
iloisia; sillä Israelin aJumala on
heidän Jumalansa, ja hän on
mittaava oikeutetun korvauksen
palkaksi heidän kaikkien sorta
jiensa päälle.
4 Ja vielä, totisesti näin sanoo
Herra: Jatkukoon minun atemp
pelini työ ja kaikki työ, jonka
olen määrännyt teille, älköönkä
2 a Ps. 23.
pko Vaino.
		b pko Kateus.
		c pko Ennalta
asettaminen.
		d 2. Kor. 6:4–5.
pko Vastoinkäyminen.
3 a 3. Nefi 11:12–14.
4 a OL 124:55.

lakatko; ja olkaa kaksin verroin
uutteria ja kestäviä ja kärsi
vällisiä ja työteliäitä, niin ette
suinkaan jää palkkaanne vaille,
sanoo Herra Sebaot. Ja jos ihmi
set cvainoavat teitä, samoin he
ovat vainonneet profeettoja ja
vanhurskaita miehiä, jotka ovat
olleet ennen teitä. Kaikesta tästä
on palkka taivaassa.
5 Ja vielä minä annan teille
sanan akasteesta bkuolleidenne
puolesta.
6 Totisesti näin sanoo Herra
teille teidän kuolleistanne: Kun
joitakuita teistä akastetaan teidän
kuolleidenne puolesta, olkoon
läsnä bkirjuri; ja hän olkoon tei
dän kasteidenne silminnäkijä;
hän kuulkoon korvillaan, jotta
hän voi todistaa varmasti, sanoo
Herra;
7 niin että kaikki teidän muis
tiinmerkintänne amerkittäisiin
kirjoihin taivaassa; mitä te bsidot
tekin maan päällä, se olisi sidottu
taivaassa; mitä te vapautattekin
maan päällä, se olisi vapautettu
taivaassa;
8 sillä minä aion apalauttaa
maan päälle paljon sellaista,
mikä kuuluu bpappeuteen, sanoo
Herra Sebaot.
9 Ja vielä, kaikki akirjat pidet
täköön järjestyksessä, niin että
ne voidaan panna minun pyhän
temppelini arkistoon pidettäviksi
b

		b pko Ahkeruus.
		c pko Vaino.
5 a pko Kaste,
kastaminen: Kaste
kuolleiden puolesta.
		b pko Kuolleiden
pelastus.
6 a 1. Kor. 15:29;
OL 128:13, 18.

OL 128:2–4, 7.
pko Elämän kirja.
pko Sinetöiminen.
pko Evankeliumin
palautus.
		b pko Melkisedekin
pappeus.
9 a OL 128:24.
		b
7a
		b
8a

Oppi ja liitot 127:10–128:3

muistossa polvesta polveen,
sanoo Herra Sebaot.
10 Tahdon sanoa kaikille py
hille, että sangen suuresti halu
ten olen halunnut puhua heille
ensi sapatinpäivänä korokkeelta
aiheena kaste kuolleiden puo
lesta. Mutta koska vallassani ei
ole tehdä niin, minä kirjoitan
Herran sanaa aika ajoin tuosta
aiheesta ja lähetän sen teille kir
jeitse, samoin kuin paljon muuta.
11 Lopetan nyt kirjeeni tällä
kertaa ajan puutteen vuoksi,
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sillä vihollinen on valppaana,
ja kuten Vapahtaja sanoi, tämän
maailman aruhtinas on tulossa,
mutta mitään valtaa ei hänellä
minuun ole.
12 Katso, minä rukoilen Juma
laa, että te kaikki pelastuisitte.
Ja minä allekirjoitan teidän pal
velijananne Herrassa, Myöhem
pien Aikojen Pyhien Jeesuksen
Kristuksen Kirkon profeettana
ja anäkijänä.
Joseph Smith

LUKU 128
Profeetta Joseph Smithin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen
Kristuksen Kirkolle lähettämä kirje, joka sisältää lisää ohjeita kas
teesta kuolleiden puolesta, päivätty Nauvoossa Illinoisissa 6. syys
kuuta 1842.
1–5 Paikallisten ja johtavien kir
jureiden täytyy todistaa kasteiden
suorittamisesta kuolleiden puolesta.
6–9 Heidän muistiinmerkintänsä
ovat sitovia, ja ne on merkitty kirjoi
hin maan päällä ja taivaassa. 10–14
Kasteallas on haudan vertauskuva.
15–17 Elia palautti voiman suo
rittaa kasteita kuolleiden puolesta.
18–21 Kaikki menneiden talouden
hoitokausien avaimet, voimat ja
valtuudet on palautettu. 22–25 Ilon
ja kirkkauden sanomaa kuulutetaan
eläville ja kuolleille.
Kuten sanoin teille kirjeessäni,
ennen kuin lähdin paikastani,
että kirjoittaisin teille aika ajoin
ja antaisin teille tietoa monista

asioista, palaan nyt aiheeseen
a
kasteesta kuolleiden puolesta,
koska tämä asia tuntuu askarrut
taneen mieltäni ja vaikuttaneen
mitä voimakkaimmin tunteisiini
siitä saakka, kun viholliseni ovat
ajaneet minua takaa.
2 Minä kirjoitin teille muutamia
ilmoituksen sanoja kirjurista.
Olen saanut tästä asiasta muu
tamia uusia näkemyksiä, joista
nyt todistan. Aikaisemmassa
kirjeessäni nimittäin selitettiin,
että täytyy olla akirjuri, jonka tu
lee olla silminnäkijä sekä kuulla
korvillansa, niin että hän voisi
laatia totuudenmukaisen aika
kirjan Herran edessä.
3 Nyt, mitä tähän asiaan tulee,

11 a Joh. 14:30;
12 a OL 124:125.
jsr Joh. 14:30 (Liiteosa).
pko Näkijä.
pko Perkele.
128 1 a pko Kaste,

			 kastaminen: Kaste
kuolleiden puolesta.
2 a OL 127:6.

Oppi ja liitot 128:4–7
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yhden kirjurin olisi hyvin vai
keata olla läsnä aina ja hoitaa
kaikki asiat. Tämän ongelman
välttämiseksi kaupungin jokai
selle alueelle voidaan määrätä
kirjuri, joka kykenee hyvin te
kemään tarkkoja pöytäkirjoja;
ja hän olkoon hyvin täsmällinen
ja tarkka kaikkien tapahtumien
merkitsemisessä ja todistakoon
kirjassaan, että hän on nähnyt
silmillään ja kuullut korvillaan,
ja esittäköön päivämäärän ja
nimet ja niin edelleen ja kerto
muksen koko tapahtumasta; ja
mainitkoon nimeltä myös noin
kolme läsnä olevaa henkilöä, jos
ketään on läsnä, jotka voidaan
milloin tahansa kutsua todis
tamaan siitä, niin että jokainen
sana voidaan vahvistaa kahden
tai kolmen atodistajan suulla.
4 Lisäksi olkoon johtava kirjuri,
jolle voidaan antaa nämä muut
kirjat liitteinään heidän omilla
nimikirjoituksillaan varustetut
kirjalliset todistukset, jotka to
distavat, että heidän tekemänsä
kirjat ovat totuudenmukaisia.
Sitten kirkon johtava kirjuri voi
merkitä kirjat kirkon pääkirjaan
kirjallisine todistuksineen ja
kaikkine läsnä olleine todistaji
neen sekä omine lausuntoineen,
että hän tosiaan uskoo yllä
olevan selvityksen ja kirjojen
olevan totuudenmukaisia sen
tiedon perusteella, joka hänellä
on noiden miesten luonteesta
yleensä ja siitä, että kirkko on
heidät nimittänyt. Ja kun tämä
3 a pko Todistaja.
5 a pko Kuolleiden
pelastus.

on tehty kirkon pääkirjaan, kirja
on aivan yhtä pyhä ja vastaa
toimitusta aivan samoin, kuin
jos hän olisi nähnyt silmillään ja
kuullut korvillaan ja kirjannut
sen kirkon pääkirjaan.
5 Saatatte ajatella, että tämä
järjestys on hyvin pikkutarkka,
mutta sallikaa minun sanoa
teille, että se on olemassa ai
noastaan vastatakseen Jumalan
tahtoa mukautumalla toimi
tukseen ja valmistautumiseen,
jotka Herra sääti ja valmisti en
nen maailman perustamista nii
den kuolleiden apelastukseksi,
jotka kuolisivat vailla btietoa
evankeliumista.
6 Ja edelleen, minä tahdon
teidän muistavan, että Johan
nes Ilmestyksensaaja mietiskeli
juuri tätä asiaa kuolleisiin näh
den, kun hän julisti, niin kuin
on kirjoitettu Ilmestyskirjan
kohdassa 20:12: Näin myös kuol
leet, suuret ja pienet, seisomassa
valtaistuimen edessä. Kirjat avat
tiin, avattiin myös elämän kirja, ja
kuolleet tuomittiin sen perusteella,
mitä kirjoihin oli merkitty, kukin
tekojensa mukaan.
7 Te huomaatte tästä lainauk
sesta, että kirjat avattiin; ja avat
tiin toinen kirja, joka oli aelämän
kirja; mutta kuolleet tuomittiin
sen perusteella, mitä kirjoihin
oli merkitty, kukin tekojensa
mukaan; niinpä mainittujen

kirjojen täytyy olla kirjoja, jotka
sisälsivät kertomuksen heidän
teoistaan ja viittaavat bkirjoihin,

		b 1. Piet. 4:6.
7 a Ilm. 20:12;
OL 127:6–7.

pko Elämän kirja.
		b OL 21:1.

Oppi ja liitot 128:8–11

joita pidetään maan päällä. Ja
kirja, joka oli elämän kirja, on
kirja, jota pidetään taivaassa;
periaate on tarkoin yhdenmu
kainen sen opin kanssa, joka
annettiin teille käskynä – ilmoi
tuksessa, joka sisältyy kirjee
seen, jonka kirjoitin teille ennen
lähtöäni paikastani – jotta kaikki
muistiinmerkintänne merkittäi
siin kirjoihin taivaassa.
8 Nyt, olennaista tässä toimi
tuksessa on Jeesuksen Kristuk
sen ilmoituksen kautta annettu
pappeuden avoima, jossa on
suotu, että mitä te bsidottekin
maan päällä, se on sidottu tai
vaassa, ja mitä te vapautattekin
maan päällä, se on vapautettu
taivaassa. Eli toisin sanoen, esit
täen käännöksestä erilaisen nä
kemyksen, mitä te merkitsettekin
kirjoihin maan päällä, se merki
tään kirjoihin taivaassa, ja mitä
te ette merkitse kirjoihin maan
päällä, sitä ei merkitä kirjoihin
taivaassa; sillä kirjojen perus
teella teidän kuolleenne tuomi
taan, omien tekojensa mukaan,
olivatpa he itse huolehtineet
c
toimituksista henkilökohtaisesti
tai omien edustajiensa kautta
sen toimituksen mukaisesti,
jonka Jumala on valmistanut
heidän dpelastuksekseen ennen
maailman perustamista, niiden
kirjojen mukaisesti, joita he ovat
pitäneet kuolleistaan.
9 Jotkut voivat pitää hyvin
uskaliaana oppia, josta me
8 a pko Pappeus;
Voima.
		b pko Sinetöiminen.
		c pko Toimitukset.
		d pko Kuolleiden
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puhumme – valta merkitä kir
joihin tai sitoa maan päällä ja
sitoa taivaassa. Tämä valta on
kuitenkin aina annettu maail
man kaikkina aikoina, milloin
Herra vain on antanut pappeu
den ataloudenhoidon jollekulle
miehelle todellisen ilmoituksen
kautta tai jollekin miesryhmälle.
Niinpä kaikesta, mitä nämä
miehet ovat tehneet bvaltuudella
Herran nimessä ja ovat tehneet
sen oikein ja tarkasti ja pitäneet
siitä kirjaa oikein ja luotettavasti,
siitä on tullut laki maan päällä
ja taivaassa, eikä sitä ole suuren
c
Jehovan säädösten mukaan

voitu kumota. Tämä sana on
varma. Kuka voi sen kuulla?
10 Ja vielä, aikaisempi esi
merkki, Matteus 16:18–19: Ja
minä sanon sinulle: Sinä olet Pie
tari, ja tälle kalliolle minä rakennan
kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit
voita. Minä olen antava sinulle tai
vasten valtakunnan avaimet. Minkä
sinä sidot maan päällä, se on sidottu
taivaissa, ja minkä sinä vapautat
maan päällä, se on myös taivaissa
vapautettu.
11 Nyt koko asian suuri ja yl
häinen salaisuus ja koko esillä
olevan aiheen summum bonum
on pyhän pappeuden voimien
saamisessa. Sen, jolle nämä
a
avaimet on annettu, ei ole lain
kaan vaikeaa saada tietoa ihmis
lasten bpelastusta koskevista
tosiasioista, niin kuolleiden kuin
elävien.

pelastus.
9 a pko Taloudenhoito
kausi.
		b pko Valtuus.
		c pko Jehova.

11 a pko Pappeuden
avaimet.
		b pko Pelastus.

Oppi ja liitot 128:12–17
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12 Tässä on akirkkaus ja bkun
nia ja ckuolemattomuus ja ian
kaikkinen elämä: Kastetoimitus
vedellä, dupottaminen siihen,
niin että se olisi vertauskuva
kuolemasta, niin että toinen pe
riaate olisi sopusoinnussa toisen
kanssa; upottaminen veteen ja
esiin tuleminen vedestä on ver
tauskuva kuolleiden ylösnouse
muksesta, kun he tulevat esiin
haudoistaan; siksi tämä toimitus
säädettiin muodostamaan yhteys
kastetoimitukseen kuolleiden
puolesta, koska se on kuoleman
vertauskuva.
13 Sen tähden akasteallas sää
dettiin haudan bvertauskuvaksi
ja määrättiin paikkaan, joka on
sen alapuolella, mihin elävillä on
tapana kokoontua, osoittamaan
eläviä ja kuolleita ja jotta kai
kella olisi vertauskuvansa ja että
kaikki olisi sopusoinnussa toi
nen toisensa kanssa: maallinen
mukautuen taivaalliseen, kuten
Paavali julisti, 1. korinttilaiskirje
15:46, 47 ja 48:
14 Ensimmäisenä ei siis ole hen
gellinen vaan ajallinen; vasta sen
jälkeen tulee hengellinen. Ensim
mäinen ihminen on maallinen,
maasta lähtöisin, toinen ihminen on
taivaasta. Millainen tuo maallinen
ihminen oli, sellaisia ovat kaikki
maalliset ihmiset, ja millainen tuo
taivaallinen ihminen on, sellaisia
tulevat olemaan taivaalliset ihmi
set. Ja sellaisia kuin maan päällä
12 a
		b
		c
		d

pko Kirkkaus.
pko Kunnioitus.
pko Kuolemattomuus.
pko Kaste, kastami
nen: Upotuskaste.
13 a OL 124:29.
		b pko Vertaus-

ovat kuolleitanne koskevat kirjat,
jotka on tehty oikein, sellaisia
ovat myös kirjat taivaassa. Tämä
siis on asinetöivä ja sitova voima
ja, sanan yhdessä merkityksessä,
valtakunnan bavaimet, jotka
sisältyvät ctiedon avaimeen.
15 Ja nyt, suuresti rakastetut
veljeni ja sisareni, sallikaa mi
nun vakuuttaa teille, että nämä
ovat kuolleita ja eläviä koskevia
periaatteita, joita ei voi sivuut
taa kevyesti, mitä tulee meidän
pelastukseemme. Sillä heidän
a
pelastuksensa on välttämätön
ja tärkeä meidän pelastuksel
lemme, niin kuin Paavali sanoo
isistä – etteivät he voi päästä btäy
dellisyyteen ilman meitä – emme
mekään voi päästä täydellisyy
teen ilman kuolleitamme.
16 Ja nyt, mitä tulee kasteeseen
kuolleiden puolesta, annan teille
toisen lainauksen Paavalilta,
1. korinttilaiskirje 15:29: Mitä
varten sitten jotkut antavat kastaa
itsensä kuolleiden puolesta? Ellei
kuolleita lainkaan herätetä, miksi he
kastattavat itsensä näiden puolesta?
17 Ja vielä, tämän lainauksen
yhteydessä annan teille lai
nauksen yhdeltä profeetalta,
joka oli kiinnittänyt katseensa
a
palauttamiseen,
pappeuden
viimeisinä aikoina ilmoitettaviin
kirkkauksiin ja erityisesti tähän,
loistavimpaan kaikista asioista,
jotka kuuluvat ikuiseen evan
keliumiin, nimittäin kasteeseen

kuvallisuus.
14 a pko Sinetöiminen.
		b pko Pappeuden
avaimet.
		c jsr Luuk. 11:53
(Liiteosa).
15 a pko Kuolleiden

pelastus.
		b Hepr. 11:40.
pko Täydellinen.
17 a pko Evankeliumin
palautus.

Oppi ja liitot 128:18–20

kuolleiden puolesta; sillä Mala
kia sanoo, viimeinen luku, jakeet
23 ja 24: Kuulkaa! Ennen kuin tulee
Herran päivä, suuri ja pelottava,
minä lähetän teille profeetta bElian.
Hän kääntää isien sydämet lasten
puoleen ja lasten sydämet isien
puoleen. Silloin en tuomitse maata
perikatoon, kun tulen.
18 Olisin voinut esittää tästä
a
selkeämmän käännöksen, mutta
se on riittävän selkeä sopiakseen
tarkoitukseeni sellaisena kuin
se on. Tässä tapauksessa riittää,
kun tietää, että maa tuomitaan
perikatoon, ellei ole olemassa
minkäänlaista
yhdistävää
b
sidettä isien ja lasten välillä

yhdessä tai toisessa asiassa – ja
katso, mikä on tuo asia? Se on
c
kaste kuolleiden puolesta. Sillä
me emme voi päästä täydelli
syyteen ilman heitä; eivätkä he
voi päästä täydellisyyteen ilman
meitä. Eivät he emmekä me voi
päästä täydellisyyteen ilman
niitä, jotka myös ovat kuolleet
evankeliumissa, sillä aikojen
täyttymisen dtaloudenhoitokau
den alussa – joka taloudenhoito
kausi on nyt alkamassa – on
välttämätöntä, että taloudenhoi
tokaudet ja avaimet ja voimat ja
kirkkaudet liitetään ja yhdiste
tään yhteen ehyeksi ja täydeksi
17 b 3. Nefi 25:5–6;
OL 2; 110:13–16.
pko Elia.
18 a JS–H 1:36–39.
		b pko Sukuluettelo;
Toimitukset:
Sijaistoimitus.
		c OL 124:28–30; 127:6–7.
		d pko Taloudenhoito
kausi.
		e OL 35:18.
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kokonaisuudeksi ja ilmoitetaan
Aadamin ajoista aina nykyiseen
aikaan asti. Eikä ainoastaan tätä,
vaan ne asiat, joita ei milloinkaan
ole ilmoitettu maailman eperus
tamisesta asti, vaan on pidetty
kätkettyinä viisailta ja ymmär
täväisiltä, ilmoitetaan flapsille ja
imeväisille tämän aikojen täyt
tymisen taloudenhoitokauden
aikana.
19 Nyt, mitä me kuulemme
evankeliumissa, jonka olemme
saaneet? Ilon äänen! Laupeu
den äänen taivaasta ja atotuu
den äänen maasta, ilosanoman
kuolleille, ilon äänen eläville ja
kuolleille, suuren ilon bilosano
man. Kuinka ihanat ovat vuorilla
niiden cjalat, jotka tuovat hyvää
ilosanomaa ja jotka sanovat Siio
nille: Katso, sinun Jumalasi hal
litsee! Kuin Karmelin dkaste, niin
on Jumalan tuntemus lankeava
heidän päällensä!
20 Ja vielä, mitä me kuulemme?
Ilosanoman aKumoralta! bMoro
nin, enkelin taivaasta, julistavan
profetioiden täyttymistä – ck irjan
ilmoittamista. Herran äänen
d
Fayetten erämaassa Senecan pii
rikunnassa julistavan, että kolme
silminnäkijää tulee etodistamaan
kirjasta! fMikaelin äänen Susque
hannajoen rannalla paljastavan

		f Matt. 11:25;
Luuk. 10:21;
Alma 32:23.
19 a Ps. 85:11–12.
		b Luuk. 2:10.
		c Jes. 52:7–10;
Moosia 15:13–18;
3. Nefi 20:40.
		d 5. Moos. 32:2;
OL 121:45.
20 a JS–H 1:51–52.

pko Kumorankukkula.
		b pko Moroni,
Mormonin poika.
		c Jes. 29:4, 11–14;
2. Nefi 27:6–29.
pko Mormonin kirja.
		d pko Fayette, New
York, USA.
		e OL 17:1–3.
		f OL 27:11.
pko Aadam.

Oppi ja liitot 128:21–24
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valon enkelinä ilmestyneen
Perkeleen! hPietarin, Jaakobin ja
Johanneksen äänen erämaassa
Susquehannan piirikunnan Har
monyn ja Broomen piirikunnan
Colesvillen välillä Susquehanna
joen rannalla julistavan, että
heillä on hallussaan valtakunnan
ja aikojen täyttymisen talouden
hoitokauden iavaimet!
21 Ja vielä: Jumalan äänen van
han aisä Whitmerin huoneessa
Fayettessa Senecan piirikun
nassa ja eri aikoina ja eri pai
koissa kaikkien tämän Myöhem
pien Aikojen Pyhien Jeesuksen
Kristuksen Kirkon matkojen ja
ahdinkojen aikana! Ja Mikaelin,
ylienkelin, äänen; bGabrielin ja
c
Rafaelin ja monien denkelien
äänen Mikaelista eli eAadamista
aina nykyiseen aikaan asti kaik
kien julistaessa ftaloudenhoito
kautensa, oikeutensa, avaimensa,
kunniansa, ylhäisyytensä ja kirk
kautensa ja pappeutensa voiman;
antaen rivin rivin päälle, gkäskyn
käskyn päälle; täällä vähän ja
tuolla vähän; lohduttaen meitä
julistamalla sitä, mikä on tuleva,
vahvistaen htoivomme!
22 Veljet, emmekö me jatkaisi
näin suuressa asiassa? Kulkekaa
eteenpäin älkääkä taaksepäin.
Rohkeutta, veljet; ja eteenpäin,
eteenpäin voittoon! Riemuitkoot
g

20 g 2. Kor. 11:14.
		h OL 27:12.
		i pko Pappeuden
avaimet.
21 a eli Peter Whitmer
vanhempi.
		b pko Gabriel.
		c pko Rafael.
		d pko Enkelit.
		e OL 107:53–56.

sydämenne ja iloitkoot ylen
palttisesti. Maa puhjetkoon
a
laulamaan. Kuolleet julistakoot
iankaikkisen ylistyksen hymnejä
Kuningas bImmanuelille, joka on
vahvistanut, ennen kuin maa
ilma oli, sen, minkä avulla me
voimme clunastaa heidät dvan
kilastaan, sillä vangit pääsevät
vapaiksi.
23 aVuoret huutakoot ilosta, ja
kaikki te laaksot, huutakaa ko
vaa; ja kaikki te meret ja kuivat
maat, kertokaa iankaikkisen
Kuninkaanne ihmeitä! Ja te vir
rat ja joet ja purot, virratkaa alas
iloiten. Metsät ja kaikki aukean
puut ylistäkööt Herraa; ja te
jykevät bkalliot, itkekää ilosta!
Ja aurinko, kuu ja caamutähdet
laulakoot yhdessä, ja kaikki Ju
malan lapset huutakoot iloaan!
Ja iankaikkinen luomakunta
julistakoon hänen nimeään aina
ja ikuisesti! Ja vielä minä sanon:
Kuinka loistava onkaan ääni,
jonka me kuulemme taivaasta ju
listavan korvissamme kirkkautta
ja pelastusta ja kunniaa ja dkuole
mattomuutta ja eiankaikkista elä
mää, valtakuntia, ruhtinaskuntia
ja valtoja!
24 Katso, Herran suuri apäivä
on käsillä; ja kuka voi bkestää
hänen tulemisensa päivän ja
kuka voi seistä horjumatta, kun

		f pko Taloudenhoito
kausi.
		g Jes. 28:10.
		h pko Toivo.
22 a Jes. 49:13.
		b Jes. 7:14; Alma 5:50.
pko Immanuel.
		c pko Lunastus.
		d Jes. 24:22;
OL 76:72–74.

23 a
		b
		c
		d
		e

Jes. 44:23.
Luuk. 19:40.
Job 38:7.
pko Kuolemattomuus.
pko Iankaikkinen
elämä.
24 a pko Jeesuksen
Kristuksen toinen
tuleminen.
		b Mal. 3:1–3.

Oppi ja liitot 128:25–129:8

hän ilmestyy? Sillä hän on niin
kuin ckuonanpolttajan tuli ja
niin kuin pesijän saippua; ja
hän istuu kuin hopean kuonan
d
polttaja ja puhdistaja; ja hän
puhdistaa eLeevin pojat ja tekee
heidät puhtaiksi kuin kulta ja
hopea, niin että he voivat fuhrata
Herralle uhrin vanhurskaasti.
Uhratkaamme sen tähden kirk
kona ja kansana ja myöhempien
aikojen pyhinä Herralle uhri
vanhurskaasti; ja esittäkäämme
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hänen pyhässä temppelissään,
kun se on valmistunut, kirja,
joka sisältää gmuistiinmerkinnät
kuolleistamme ja joka on kaiken
hyväksymisen arvoinen.
25 Veljet, minulla on teille
paljon sanottavaa tästä asiasta,
mutta lopetan nyt tältä kertaa
ja jatkan aiheesta toisen kerran.
Olen, kuten aina, teidän nöyrä
palvelijanne ja milloinkaan
horjumaton ystävänne.
Joseph Smith

LUKU 129
Opetuksia, jotka profeetta Joseph Smith esitti Nauvoossa Illinoisissa
9. helmikuuta 1843 ilmaisten kolme tärkeää avainta, joiden avulla
palvelevien enkelien ja henkien oikea luonne voidaan erottaa.
1–3 Taivaan olentojen ruumis voi
olla ylösnoussut tai henkiruumis.
4–9 Avaimet, joiden avulla väliver
hon toiselta puolelta tulevat sanan
saattajat voidaan tuntea, esitetään.
Taivaassa on kahdenlaisia olen
toja; nimittäin benkeleitä, jotka
ovat cylösnousseita persoonia ja
joilla on liha-ja luuruumis.
2 Esimerkiksi, Jeesus sanoi:
Koskettakaa minua ja nähkää, sillä
ei hengellä ole alihaa eikä luita, niin
kuin te näette minussa olevan.
3 Toiseksi: täydellisiksi tehtyjen
a
vanhurskaiden bhenkiä, niiden,
jotka eivät ole ylösnousseet,
mutta perivät saman kirkkauden.

a

24 c 3. Nefi 24:2–3.
pko Maa: Maan
puhdistaminen.
		d Sak. 13:9.
		e 5. Moos. 10:8;
OL 13; 124:39.

4 Kun sanansaattaja tulee sa
noen, että hänellä on sanoma Ju
malalta, ojenna hänelle kätesi ja
pyydä häntä puristamaan kättäsi.
5 Jos hän on enkeli, hän tekee
niin ja sinä tunnet hänen kätensä.
6 Jos hän on täydelliseksi teh
dyn vanhurskaan henki, hän
tulee kirkkaudessaan, sillä se
on ainoa tapa, millä hän voi
ilmestyä.
7 Pyydä häntä puristamaan
kättäsi, mutta hän ei liikahda,
koska on vastoin taivaan järjes
tystä, että vanhurskas ihminen
pettäisi; mutta hän antaa kuiten
kin sanomansa.
8 Jos se on aPerkele valon enke

		f OL 84:31.
pko Uhri.
		g OL 127:9.
pko Sukuluettelo.
129 1 a pko Taivas.
		b pko Enkelit.

		c
2a
3a
		b
8a

pko Ylösnousemus.
Luuk. 24:39.
Hepr. 12:23; OL 76:69.
pko Henki.
2. Kor. 11:14;
2. Nefi 9:9.

Oppi ja liitot 129:9–130:7
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linä, kun pyydät häntä purista
maan kättäsi, hän ojentaa sinulle
kätensä, mutta sinä et tunne mi
tään; voit sen tähden paljastaa
hänet.

9 Nämä ovat kolme tärkeää
avainta, joiden avulla voit tietää,
onko palvelus Jumalalta.

LUKU 130
Opetuksia, jotka profeetta Joseph Smith esitti Ramusissa Illinoisissa
2. huhtikuuta 1843.
1–3 Isä ja Poika voivat ilmestyä
henkilökohtaisesti ihmisille. 4–7
Enkelit asuvat selestisessä maail
massa. 8–9 Selestinen maa on oleva
suuri urim ja tummim. 10–11 Val
koinen kivi annetaan kaikille, jotka
astuvat selestiseen maailmaan.
12–17 Toisen tulemisen ajankohta
on pidetty salassa profeetalta.
18–19 Tässä elämässä hankittu
äly nousee meidän kanssamme
ylösnousemuksessa. 20–21 Kaikki
siunaukset tulevat kuuliaisuu
desta lakia kohtaan. 22–23 Isällä
ja P
 ojalla on liha-ja luuruumis.
Kun Vapahtaja ailmestyy, me
näemme hänet sellaisena kuin
hän on. Me näemme, että hän on
b
ihminen, meidän kaltaisemme.
2 Ja tämä sama yhteisyys, joka
vallitsee meidän keskuudes
samme täällä, vallitsee meidän
keskuudessamme siellä, mutta
siihen yhdistyy aiankaikkinen
130 1 a 1. Joh. 3:2;

Moroni 7:48.
pko Jeesuksen
Kristuksen toinen
tuleminen.
		b Luuk. 24:36–40.
2 a pko Selestinen
kirkkaus.

kirkkaus, jota kirkkautta meillä
ei nyt ole.
3 Johannes 14:23 – aIsän ja
b
Pojan ilmestyminen tuossa
jakeessa on henkilökohtainen
c
ilmestyminen; ja ajatus, että Isä
ja Poika dasuvat ihmisen sydä
messä, on vanha lahkolaiskäsitys
ja on väärä.
4 Vastaukseksi kysymykseen:
Eikö Jumalan aaika, enkelin aika,
profeetan aika ja ihmisen aika
lasketa sen taivaankappaleen
mukaan, jolla he asuvat?
5 minä vastaan: Kyllä. Mutta
ainoat aenkelit, jotka palvelevat
tätä maata, ovat niitä, jotka kuu
luvat tai ovat kuuluneet siihen.
6 Enkelit eivät asu tämän maan
kaltaisella taivaankappaleella,
7 vaan he asuvat Jumalan luona
pallolla, joka on alasi- ja btuli
meren kaltainen ja jolla kaikki
ilmaistaan heidän kirkkau
dekseen, menneet, nykyiset ja

3 a pko Jumala, jumaluus:
Isä Jumala.
		b pko Jumala, jumaluus:
Poika Jumala.
		c OL 93:1.
		d OL 130:22.
pko Jumala, jumaluus.
4 a 2. Piet. 3:8;

Abr. 3:4–10;
ks. myös Abr.,
kuvajäljennös 2,
kuvio 1.
5 a pko Enkelit.
7 a Ilm. 4:6; 15:2.
		b Jes. 33:14.

Oppi ja liitot 130:8–21

tulevat, ja on jatkuvasti Herran
edessä.
8 Paikka, jossa Jumala asuu, on
suuri aurim ja tummim.
9 Tämä amaa pyhitetyssä ja kuo
lemattomassa tilassaan tehdään
kristallin kaltaiseksi, ja se on
urim ja tummim asukkaille, jotka
siinä asuvat, ja sen kautta kaikki,
mikä kuuluu alempaan valtakun
taan eli kaikkiin alemman järjes
tyksen valtakuntiin, ilmaistaan
niille, jotka asuvat siinä; ja tämä
maa on oleva Kristuksen.
10 Silloin valkoisesta kivestä,
joka mainitaan Ilmestyskirjan
kohdassa 2:17, tulee urim ja
tummim jokaiselle, joka sellai
sen saa, ja sen kautta valtakun
tien korkeampaan järjestykseen
kuuluvat asiat ilmoitetaan;
11 ja jokaiselle, joka tulee seles
tiseen valtakuntaan, annetaan
a
valkoinen kivi, johon on kirjoi
tettu uusi bnimi, jota ei tiedä ku
kaan muu kuin se, joka sen saa.
Tämä uusi nimi on avainsana.
12 Minä profetoin Herran
Jumalan nimessä, että avaikeu
det, jotka tulevat aiheuttamaan
suurta verenvuodatusta ennen
Ihmisen Pojan tulemista, alkavat
b
Etelä-Carolinasta.
13 Ne saattavat luultavasti
nousta orjakysymyksestä. Tä
män ääni julisti minulle, kun
rukoilin vakavasti tästä asiasta
joulukuun 25. päivänä 1832.
8 a pko Urim ja tummim.
9 a OL 77:1.
pko Maa: Maan
lopullinen tila.
11 a Ilm. 2:17.
		b Jes. 62:2.
12 a OL 38:29; 45:63.
		b OL 87:1–5.
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14 Rukoilin kerran hyvin vaka
vasti saadakseni tietää Ihmisen
Pojan atulemisen ajan, kun kuu
lin äänen sanovan seuraavaa:
15 Joseph, poikani, jos sinä elät,
kunnes olet kahdeksankymmen
täviisi vuotta vanha, sinä näet
Ihmisen Pojan kasvot; ja nyt,
tämä riittäköön, äläkä enää vai
vaa minua tällä asialla.
16 Minä jäin epätietoiseksi,
enkä voinut ratkaista, tarkoittiko
tämä tuleminen tuhatvuotisen
valtakunnan alkamista vai jo
takin aikaisempaa ilmestymistä
vai sitä, että minä kuolisin ja nä
kisin siksi hänen kasvonsa.
17 Minä uskon, ettei Ihmisen
Poika tule ennen tuota aikaa.
18 Jokainen aälyn periaate,
jonka me saavutamme tässä
elämässä, nousee meidän kans
samme bylösnousemuksessa.
19 Ja jos ihminen hankkii tässä
elämässä aahkeroimisellaan ja
b
kuuliaisuudellaan ctietoa ja
älyä enemmän kuin toinen, hän
on niin paljon dparemmassa ase
massa tulevassa maailmassa.
20 On olemassa alaki – peruut
tamattomasti säädetty taivaassa
b
ennen tämän maailman perus
tamista – johon kaikki csiunauk
set perustuvat,
21 ja kun me saamme jonkin
siunauksen Jumalalta, se tapah
tuu kuuliaisuudesta sitä lakia
kohtaan, johon se perustuu.

14 a pko Jeesuksen
Kristuksen toinen
tuleminen.
18 a pko Äly.
		b pko Ylösnousemus.
19 a pko Ahkeruus.
		b pko Kuuliaisuus.
		c pko Tieto.

		d Alma 12:9–11.
20 a OL 82:10.
		b pko Kuolevaisuutta
edeltävä elämä.
		c 5. Moos. 11:26–28;
OL 132:5.
pko Siunaus,
siunaaminen.

Oppi ja liitot 130:22–131:8
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22 aIsällä on bliha-ja luuruu
mis, yhtä käsinkosketeltava kuin
ihmisen; Pojalla myös; mutta
c
Pyhällä Hengellä ei ole liha-ja
luuruumista, vaan hän on henki

persoona. Ellei niin olisi, Pyhä
Henki ei voisi asua meissä.
23 Ihminen voi saada aPyhän
Hengen, ja se voi laskeutua hä
nen päällensä jäämättä häneen.

LUKU 131
Opetuksia, jotka profeetta Joseph Smith esitti Ramusissa Illinoisissa
16. ja 17. toukokuuta 1843.
1–4 Selestinen avioliitto on välttä
mätön, jotta ihminen voi päästä ko
rotukseen korkeimmassa taivaassa.
5–6 Se, kuinka ihmiset sinetöidään
iankaikkiseen elämään, selitetään.
7–8 Kaikki henki on ainetta.
Selestisessä kirkkaudessa on
kolme taivasta eli astetta;
2 ja päästäkseen akorkeim
paan ihmisen on astuttava tä
hän pappeuden järjestykseen
[mikä tarkoittaa buutta ja ikuista
avioliittoa].
3 Ja ellei hän astu, hän ei voi
päästä siihen.
4 Hän voi päästä toisiin, mutta
se on hänen valtakuntansa loppu;
hän ei voi aenentyä.

a

5 (Toukokuun 17. päivänä 1843.)
Lujempi aprofeetallinen sana
tarkoittaa, että ihminen tietää
ilmoituksen ja profetian hengen
kautta, että hänet on bsinetöity
c
iankaikkiseen elämään pyhän
pappeuden voimalla.
6 Ihmisen on mahdotonta ape
lastua btietämättömyydessä.
7 Aineetonta ainetta ei ole ole
massa. Kaikki ahenki on ainetta,
mutta se on hienompaa tai puh
taampaa, ja se voidaan havaita
vain bpuhtaammin silmin;
8 me emme voi nähdä sitä,
mutta kun ruumiimme on puh
distettu, me näemme, että se on
kokonaan ainetta.

LUKU 132
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Nauvoossa
Illinoisissa ja kirjoitettiin muistiin 12. heinäkuuta 1843. Se koskee
22 a pko Jumala,
jumaluus.
		b Ap. t. 17:29.
		c pko Pyhä Henki.
23 a pko Pyhän Hengen
lahja.
131 1 a OL 76:70.
pko Selestinen
kirkkaus.

2 a OL 132:5–21.
pko Korotus.
		b pko Avioliitto:
Avioliiton uusi ja
ikuinen liitto.
4 a OL 132:16–17.
5 a 2. Piet. 1:19.
pko Kutsumus ja
valinta.

		b OL 68:12; 88:4.
pko Sinetöiminen.
		c pko Iankaikkinen
elämä.
6 a pko Pelastus.
		b OL 107:99–100.
7 a pko Henki.
		b OL 76:12; 97:16;
Moos. 1:11.

Oppi ja liitot 132:1–7
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uutta ja ikuista liittoa, johon sisältyy avioliiton iankaikkisuus sekä
pluraaliavioliiton periaate. Vaikka ilmoitus kirjoitettiin vuonna 1843,
on ilmeistä, että eräät tähän ilmoitukseen sisältyvät periaatteet olivat
profeetan tiedossa jo vuonna 1831. Ks. Virallinen julistus 1.
1–6 Korotus saavutetaan uuden
ja ikuisen liiton kautta. 7–14 Tuon
liiton ehdot esitetään. 15–20 Ihmi
sistä voi tulla jumalia selestisen
avioliiton ja perheyksikön jatkumi
sen kautta. 21–25 Kaita ja kapea
tie johtaa iankaikkisiin elämiin.
26–27 Laki pilkasta Pyhää Henkeä
vastaan annetaan. 28–39 Lupaus
iankaikkisesta lisääntymisestä ja
korotuksesta on annettu profeetoille
ja pyhille kaikkina aikoina. 40–47
Joseph Smithille on annettu voima
sitoa ja sinetöidä maan päällä ja
taivaassa. 48–50 Herra sinetöi hä
nen korotuksensa hänen päällensä.
51–57 Emma Smithiä neuvotaan
olemaan uskollinen ja tosi. 58–66
Pluraaliavioliittoa säätelevät lait
esitetään.
Totisesti näin sanoo Herra
sinulle, palvelijani Joseph, että
koska sinä olet pyytänyt minun
kädestäni tietoa ja ymmärrystä
siitä, miten minä, Herra, julistin
syyttömiksi palvelijani Abraha
min, Iisakin ja Jaakobin samoin
kuin palvelijani Mooseksen,
Daavidin ja Salomon, mitä tulee
siihen periaatteeseen ja oppiin,
jonka mukaan heillä oli monta
a
vaimoa ja sivuvaimoa;
2 katso ja näe, minä olen Herra,
132 1 a OL 132:34, 37–39.

pko Avioliitto:
Pluraaliavioliitto.
3 a OL 29:8; 58:6; 78:7.
4 a pko Liitto.
		b pko Tuomio.

		c
5a
		b
6a

sinun Jumalasi, ja vastaan sinulle
tähän asiaan.
3 aValmista sen tähden sydä
mesi vastaanottamaan ja noudat
tamaan ohjeita, jotka minä aion
sinulle antaa, sillä kaikkien, joille
tämä laki ilmoitetaan, on oltava
sille kuuliaisia.
4 Sillä katso, minä ilmoitan
sinulle uuden ja ikuisen aliiton,
ja ellette te pysy siinä liitossa, te
olette btuomittuja, sillä kukaan
ei voi tämän liiton chylättyään
päästä minun kirkkauteeni.
5 Sillä kaikki, jotka haluavat
saada asiunauksen minun kä
sistäni, pysykööt blaissa, joka on
määrätty sen siunauksen saami
seksi, ja sen ehdoissa, niin kuin
on säädetty ennen maailman
perustamista.
6 Ja mitä tulee auuteen ja ikui
seen liittoon, se säädettiin minun
b
kirkkauteni täyteyttä varten,
ja sen, joka saa sen täyteyden,
täytyy ja tulee pysyä laissa, tai
hänet tuomitaan, sanoo Herra
Jumala.
7 Ja totisesti minä sanon teille,
että tämän lain aehdot ovat
nämä: Mitkään liitot, sopimuk
set, sitoumukset, velvoitteet, bva
lat, lupaukset, teot, yhdistämiset,
liittämiset tai odotukset, joita ei

OL 131:1–4.
OL 130:20–21.
pko Laki.
OL 66:2.
pko Uusi ja ikuinen
liitto.

		b OL 76:70, 92–96.
pko Selestinen
kirkkaus.
7 a OL 88:38–39.
		b pko Vala.
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tehdä ja joihin ei astuta lupauk
sen Pyhän Hengen kautta ja
joita clupauksen Pyhä Henki ei
d
sinetöi hänen kauttaan, joka on
voideltu, sekä ajaksi että koko
iankaikkisuudeksi, eikä kaik
kein pyhimmin eilmoituksen
ja käskyn kautta, voideltuni
välityksellä, jonka olen nimit
tänyt pitämään maan päällä
hallussaan tämän voiman (ja
minä olen nimittänyt palvelijani
Josephin pitämään hallussaan
tätä voimaa viimeisinä aikoina,
ja maan päällä on kerrallaan vain
yksi sellainen, jolle tämä valtuus
ja tämän pappeuden favaimet
on annettu), eivät ole voimassa
kuolleista ylösnousemuksessa
eivätkä sen jälkeen; sillä kaikki
sopimukset, joita ei ole tehty
tätä tarkoitusta varten, päättyvät
i hmisten kuollessa.
8 Katso, minun huoneeni on
järjestyksen huone, sanoo Herra
Jumala, eikä epäjärjestyksen
huone.
9 Hyväksynkö minä auhrin,
sanoo Herra, jota ei ole uhrattu
minun nimessäni?
10 Tai otanko minä vastaan tei
dän käsistänne sellaista, mitä en
ole asäätänyt?
11 Ja säädänkö minä teille mi
tään, sanoo Herra, muuten kuin
lain kautta, niin kuin minä ja
minun Isäni asäädimme teille,
ennen kuin maailma oli?
12 Minä olen Herra, sinun
7 c pko Lupauksen Pyhä
Henki.
		d pko Sinetöiminen.
		e pko Ilmoitus.
		f pko Pappeuden
avaimet.

Jumalasi, ja minä annan sinulle
tämän käskyn – ettei kukaan
a
pääse Isän luokse muuten kuin
minun kauttani eli minun sanani
kautta, joka on minun lakini,
sanoo Herra.
13 Ja kaikki, mikä on maail
massa, olivatpa sen sitten perus
taneet ihmiset, valtaistuimet tai
herruudet tai vallat tai sellaiset,
joilla on nimeä, mitä ne ovatkin,
jotka eivät ole minun kauttani
eivätkä minun sanani kautta,
sanoo Herra, kukistetaan, eikä se
a
pysy ihmisten kuoltua, ei ylös
nousemuksessa eikä sen jälkeen,
sanoo Herra, sinun Jumalasi.
14 Sillä kaikki, mikä pysyy, on
minusta, ja kaikki, mikä ei ole
minusta, tulee järkkymään ja
häviämään.
15 Sen tähden, jos mies aottaa
vaimon maailmassa eikä ota
häntä vaimoksi minun kauttani
eikä minun sanani kautta, ja
hän tekee liiton hänen kanssaan
niin pitkäksi aikaa kuin mies
on maailmassa ja vaimo hänen
kanssaan, heidän liittonsa ja
avioliittonsa eivät ole voimassa
heidän kuoltuansa ja poistut
tuansa maailmasta; sen tähden
heitä ei sido mikään laki, kun he
ovat poissa maailmasta.
16 Sen tähden, kun he ovat
poissa maailmasta, he eivät ota
vaimoa eivätkä amene vaimoksi,
vaan heidät määrätään taivaassa
b
enkeleiksi, jotka enkelit ovat

9 a Moroni 7:5–6.
pko Uhri.
10 a 3. Moos. 22:20–25;
Moos. 5:19–23.
11 a OL 132:5.
12 a Joh. 14:6.

13 a 3. Nefi 27:10–11.
15 a pko Avioliitto.
16 a Matt. 22:23–33;
Mark. 12:18–25;
Luuk. 20:27–36.
		b pko Enkelit.
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avustavia palvelijoita, jotka aut
tavat niitä, jotka ovat arvollisia
paljon suurempaan, ylenpaltti
seen ja iankaikkiseen kirkkau
den määrään,
17 sillä nämä enkelit eivät pysy
neet minun laissani; sen tähden
he eivät voi enentyä vaan he pysy
vät erillään ja yksinäisinä, vailla
korotusta pelastuksen tilassaan
iankaikkisesti, eivätkä vastedes
ole jumalia vaan ovat Jumalan
enkeleitä aina ja ikuisesti.
18 Ja vielä, totisesti minä sanon
teille: Jos mies ottaa vaimon ja
tekee hänen kanssansa liiton
ajaksi ja koko iankaikkisuu
deksi, eikä tätä liittoa solmita
minun kauttani eikä sanani
kautta, joka on minun lakini,
eikä sitä sinetöi lupauksen
Pyhä Henki sen kautta, jonka
olen voidellut ja nimittänyt tä
hän valtuuteen, silloin se ei ole
pätevä eikä voimassa, kun he
ovat poissa maailmasta, koska
heitä ei ollut yhdistetty minun
kauttani, sanoo Herra, eikä
minun sanani kautta; kun he
ovat poissa maailmasta, niin
sitä ei voida siellä hyväksyä,
koska sinne on asetettu enkelit
ja jumalat, joiden ohi he eivät voi
kulkea; sen tähden he eivät voi
periä minun kirkkauttani, sillä
minun huoneeni on järjestyksen
huone, sanoo Herra Jumala.
19 Ja vielä, totisesti minä sanon
sinulle: Jos mies ottaa vaimon
minun sanani kautta, joka on
19 a pko Avioliitto:
Avioliiton uusi ja
ikuinen liitto.
		b pko Sinetöiminen.
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minun lakini, ja uuden ja ikui
sen liiton kautta ja sen bsinetöi
heille clupauksen Pyhä Henki
sen kautta, joka on voideltu ja
jolle minä olen antanut tämän
valtuuden ja tämän pappeuden
d
avaimet, ja heille sanotaan:
Te tulette esiin ensimmäisessä
ylösnousemuksessa; ja jos se
tapahtuu ensimmäisen ylösnou
semuksen jälkeen, seuraavassa
ylösnousemuksessa; ja te peritte
e
valtaistuimia, valtakuntia, ruh
tinaskuntia ja valtoja, herruuksia,
kaikki korkeudet ja syvyydet;
silloin kirjoitettakoon Karitsan
f
elämän kirjaan, että hän älköön
tehkö murhaa vuodattamalla
viatonta verta; ja jos te pysytte
minun liitossani ettekä tee mur
haa vuodattaen viatonta verta,
niin tapahtuu kaikessa, niin kuin
palvelijani on heille luvannut,
ajassa ja kautta koko iankaikki
suuden, ja se on täysin voimassa,
kun he ovat poissa maailmasta;
ja he kulkevat ohi enkelien ja
jumalien, jotka on sinne ase

tettu, gkorotukseensa ja kirk
kauteensa kaikessa, niin kuin
heidän päällensä on sinetöity,
ja tämä kirkkaus on jälkeläisten
täyteys ja jatkuminen aina ja
ikuisesti.
20 Silloin he ovat jumalia, koska
heillä ei ole loppua; sen tähden
he ovat ikuisesta ikuiseen, koska
heidän olemassaolonsa jatkuu;
silloin he ovat kaiken yläpuo
lella, koska kaikki on heille

		c OL 76:52–53; 88:3–4.
		d pko Pappeuden
avaimet.
		e 2. Moos. 19:5–6;

a

Ilm. 5:10; 20:6;
OL 76:56; 78:15, 18.
		f pko Elämän kirja.
		g pko Korotus.
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alamaista. Silloin he ovat ajuma
lia, koska heillä on bkaikki valta,
ja enkelit ovat heille alamaisia.
21 Totisesti, totisesti minä sa
non teille: Ellette te pysy minun
a
laissani, te ette voi saavuttaa
tätä kirkkautta.
22 Sillä aahdas on se portti ja
kapea se btie, joka vie korotuk
seen ja celämien jatkumiseen, ja
harvat sen löytävät, koska te ette
ota minua vastaan maailmassa
ettekä tunne minua.
23 Mutta jos te otatte minut
vastaan maailmassa, silloin te
tunnette minut ja saatte koro
tuksenne, jotta tekin saatte olla
siellä, amissä minä olen.
24 Tämä on aiankaikkiset elä
mät – tuntea ainoa viisas ja to
dellinen Jumala ja Jeesus Kristus,
jonka hän on blähettänyt. Minä
se olen. Ottakaa sen tähden vas
taan minun lakini.
25 aAvara on portti ja lavea tie,
joka vie bkuolemiin, ja monet me
nevät siitä sisälle, koska he eivät
c
ota minua vastaan eivätkä pysy
minun laissani.
26 Totisesti, totisesti minä
sanon teille: Jos mies ottaa vai
mon minun sanani mukaan ja
heidät sinetöidään alupauksen
Pyhän Hengen kautta minun
20 a Matt. 25:21;
OL 29:12–13; 132:37.
pko Ihminen:
Ihmisestä voi tulla
taivaallisen Isän
kaltainen.
		b OL 50:26–29; 76:94–95;
84:35–39.
21 a pko Laki.
22 a Luuk. 13:24;
2. Nefi 33:9;
Hel. 3:29–30.
		b Matt. 7:13–14, 23;

vahvistamallani tavalla, ja mies
tai vaimo tekee minkä tahansa
synnin tai uuden ja ikuisen
liiton rikkomuksen tai pilkkaa
Jumalaa jollakin tavalla, mutta
elleivät he btee murhaa, jossa he
vuodattaisivat viatonta verta, he
tulevat kuitenkin esiin ensim
mäisessä ylösnousemuksessa ja
pääsevät korotukseensa; mutta
heidät hävitetään lihassa ja cjä
tetään dSaatanan rusikoitaviksi
lunastuksen päivään asti, sanoo
Herra Jumala.
27 aPilkka Pyhää Henkeä vas
taan, jota bei anneta anteeksi
maailmassa eikä poissa maa
ilmasta, on siinä, että te teette
murhan, jossa te vuodatatte
viatonta verta ja hyväksytte mi
nun kuolemani, sen jälkeen kun
olette ottaneet vastaan minun
uuden ja ikuisen liittoni, sanoo
Herra Jumala; ja se, joka ei pysy
tässä laissa, ei voi mitenkään
päästä minun kirkkauteeni, vaan
hänet ctuomitaan, sanoo Herra.
28 Minä olen Herra, sinun Ju
malasi, ja annan sinulle pyhän
pappeuteni lain, jonka minä
ja Isäni säädimme ennen kuin
maailma oli.
29 aAbraham sai kaiken, mitä
hän saikin, ilmoituksen ja

2. Nefi 9:41; 31:17–21.
		c OL 132:30–31.
23 a Joh. 14:2–3.
24 a Joh. 17:3.
pko Iankaikkinen
elämä.
		b Joh. 3:16–17; OL 49:5.
25 a Matt. 7:13–14;
3. Nefi 14:13–15.
		b pko Kuolema,
hengellinen.
		c Joh. 5:43.
26 a pko Lupauksen Pyhä

Henki.
Alma 39:5–6.
OL 82:21; 104:9–10.
pko Perkele.
pko Anteeksiantamaton synti;
Jumalanpilkka.
		b Matt. 12:31–32;
Hepr. 6:4–6;
OL 76:31–35.
pko Kadotuksen pojat.
		c pko Tuomio.
29 a pko Abraham.
		b
		c
		d
27 a
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käskyn kautta, minun sanani
kautta, sanoo Herra, ja on pääs
syt korotukseensa ja istuu valta
istuimellaan.
30 Abraham sai jälkeläisiään ja
a
kupeidensa hedelmää koskevia
b
lupauksia – ja hänen kupeis
taan sinä, nimittäin palvelijani
Joseph, olet – että he olisivat
olemassa jatkuvasti niin kauan
kuin he olisivat maailmassa; ja
mitä tulee Abrahamiin ja hänen
jälkeläisiinsä, poissa maail
masta he jatkaisivat olemassa
oloaan; sekä maailmassa että
poissa maailmasta he jatkaisivat
olemassaoloaan yhtä lukematto
mina kuin ctähdet; eli jos te las
kisitte rannan hiekan, ette voisi
lukea heitä.
31 Tämä lupaus koskee teitäkin,
koska te olette aAbrahamista ja
lupaus annettiin Abrahamille,
ja tämän lain kautta jatkuvat
minun Isäni teot, joissa hän kir
kastaa itsensä.
32 Menkää siis ja tehkää Abra
hamin atekoja; ottakaa vastaan
minun lakini, niin te pelastutte.
33 Mutta ellette te ota vastaan
minun lakiani, te ette voi saada
Isäni lupausta, jonka hän antoi
Abrahamille.
34 Jumala akäski Abrahamia,
ja bSaara antoi cHagarin Abra
30 a 2. Nefi 3:6–16.
		b 1. Moos. 12:1–3; 13:16.
pko Abraham:
Abrahamin jälkeläiset;
Abrahamin liitto.
		c 1. Moos. 15:5; 22:17.
31 a OL 86:8–11; 110:12.
32 a Joh. 8:39;
Alma 5:22–24.
34 a 1. Moos. 16:1–3.
		b pko Saara.
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hamille vaimoksi. Ja miksi Saara
teki niin? Koska se oli laki, ja
Hagarista ovat lähtöisin monet
ihmiset. Sen tähden tämä oli,
muun ohella, lupausten täytty
mistä.
35 Oliko Abraham siis tuomion
alainen? Totisesti minä sanon
teille: Ei, sillä minä, Herra, akäs
kin niin.
36 Abrahamia akäskettiin uh
raamaan poikansa bIisak, vaikka
oli kirjoitettu: Älä ctapa. Mutta
Abraham ei kieltäytynyt, ja se
luettiin hänelle dvanhurskau
deksi.
37 Abraham sai asivuvaimoja,
ja he synnyttivät hänelle lapsia;
ja se luettiin hänelle vanhurs
kaudeksi, koska heidät annet
tiin hänelle ja hän pysyi minun
laissani; samoin kuin Iisak ja
b
Jaakob eivät myöskään tehneet
mitään muuta kuin sitä, mitä
heidän käskettiin tehdä; ja koska
he eivät tehneet mitään muuta
kuin sitä, mitä heidän käskettiin
tehdä, he ovat päässeet ckoro
tukseensa lupausten mukai
sesti ja istuvat valtaistuimilla
eivätkä ole enkeleitä vaan ovat
jumalia.
38 Myös aDaavid sai bmonta
vaimoa ja sivuvaimoa, niin
myös Salomo ja Mooses, minun

		c 1. Moos. 25:12–18.
pko Hagar.
35 a MK Jaak. 2:24–30.
36 a 1. Moos. 22:2–12.
		b pko Iisak.
		c 2. Moos. 20:13.
		d MK Jaak. 4:5.
pko Vanhurskaus.
37 a eli toisia vaimoja.
1. Moos. 25:5–6.
		b 1. Moos. 30:1–4;

OL 133:55.
pko Jaakob, Iisakin
poika.
		c pko Ihminen: Ihmi
sestä voi tulla taivaal
lisen Isän kaltainen;
Korotus.
38 a pko Daavid.
		b 1. Sam. 25:42–43;
2. Sam. 5:13;
1. Kun. 11:1–3.
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palvelijani, sekä monet muut
palvelijani luomisen alusta tähän
aikaan asti; eivätkä he tehneet
syntiä missään, paitsi siinä, mitä
he eivät saaneet minulta.
39 Daavidin vaimot ja sivuvai
mot minä aannoin hänelle Nata
nin, palvelijani, ja muiden pro
feettojen käden kautta, joilla oli
tämän valtuuden bavaimet; eikä
hän tehnyt syntiä missään näistä
minua vastaan, paitsi mitä tulee
c
Uriaan ja tämän vaimoon; ja sen
tähden hän lankesi korotukses
taan ja sai osansa; eikä hän peri
heitä poissa maailmasta, sillä
minä olen dantanut heidät toi
selle, sanoo Herra.
40 Minä olen Herra, sinun
Jumalasi, ja minä olen antanut
sinulle, palvelijani Joseph, tehtä
vän ja apalautan kaiken. Pyydä
mitä tahdot, niin se annetaan
sinulle minun sanani mukaan.
41 Ja koska sinä olet kysynyt
aviorikoksesta, totisesti, totisesti
minä sanon sinulle: Jos mies saa
vaimon uudessa ja ikuisessa
liitossa ja jos tämä on toisen
miehen kanssa, enkä minä ole
määrännyt tätä hänelle pyhän
voitelun kautta, vaimo on tehnyt
aviorikoksen ja hänet hävitetään.
42 Ellei vaimo ole uudessa ja
ikuisessa liitossa, ja hän on toi
sen miehen kanssa, hän on ateh
nyt aviorikoksen.
39 a 2. Sam. 12:7–8.
		b pko Pappeuden
avaimet.
		c 2. Sam. 11:4, 27; 12:9;
1. Kun. 15:5.
pko Aviorikos;
Murha.
		d Jer. 8:10.
40 a JS–H 1:33.

42 a
43 a
44 a
45 a
		b

43 Ja jos hänen miehensä on
toisen naisen kanssa, ja mies oli
a
valan alainen, mies on rikkonut
valansa ja tehnyt aviorikoksen.
44 Ja jos nainen ei ole tehnyt
aviorikosta vaan on viaton eikä
ole rikkonut valaansa, ja hän
tietää sen ja minä ilmoitan sen
sinulle, palvelijani Joseph, silloin
sinulla on valta, minun pyhän
pappeuteni voimalla, ottaa hä
net ja antaa hänet miehelle, joka
ei ole tehnyt aviorikosta vaan
on ollut auskollinen, sillä hänet
pannaan paljon haltijaksi.
45 Sillä minä olen antanut
sinulle pappeuden aavaimet ja
voiman, jolla minä bpalautan
kaiken ja ilmoitan sinulle kaiken
oikeaan aikaan.
46 Ja totisesti, totisesti minä sa
non sinulle, että mitä sinä asine
töit maan päällä, se on sinetöity
taivaassa; ja minkä sinä sidot
maan päällä minun nimessäni
ja minun sanani kautta, sanoo
Herra, se on iankaikkisesti si
dottu taivaissa; ja kenen synnit
sinä annat banteeksi maan päällä,
ne ovat anteeksiannetut iankaik
kisesti taivaissa; ja kenen syn
tejä sinä et anna anteeksi maan
päällä, niitä ei anneta anteeksi
taivaassa.
47 Ja vielä, totisesti minä sanon:
Kenet sinä siunaat, minä siu
naan, ja kenet sinä akiroat, minä

pko Evankeliumin
palautus.
OL 42:22–26.
pko Avioliitto;
Liitto.
pko Siveys.
pko Pappeuden
avaimet.
Ap. t. 3:21;

OL 86:10.
pko Evankeliumin
palautus.
46 a pko Sinetöiminen.
		b pko Syntien
anteeksisaaminen.
47 a 1. Moos. 12:1–3;
OL 124:93.
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kiroan, sanoo Herra, sillä minä,
Herra, olen sinun Jumalasi.
48 Ja vielä, totisesti minä sanon
sinulle, palvelijani Joseph, että
mitä sinä annat maan päällä
ja kenelle sinä annat jonkun
maan päällä sanani kautta ja
minun lakini mukaisesti, näitä
muistetaan siunauksilla eikä
kirouksilla, sekä minun voimal
lani, sanoo Herra, ja nämä ovat
ilman tuomiota maan päällä ja
taivaassa.
49 Sillä minä olen Herra, sinun
Jumalasi, ja olen kanssasi aina
maailman aloppuun asti ja kautta
koko iankaikkisuuden; sillä
totisesti minä bsinetöin sinulle
c
korotuksesi ja valmistan sinulle
valtaistuimen Isäni valtakun
nassa Abrahamin, disäsi, kanssa.
50 Katso, minä olen nähnyt
a
uhrisi ja annan kaikki sinun
syntisi anteeksi; minä olen
nähnyt sinun uhrisi tehdessäsi
kuuliaisesti sen, mitä minä olen
käskenyt sinun tehdä. Mene siis,
niin minä valmistan sinulle pää
syn, niin kuin minä bhyväksyin
sen, että Abraham olisi uhrannut
poikansa Iisakin.
51 Totisesti minä sanon sinulle:
Minä annan käskyn palvelijat
tarelleni Emma Smithille, vai
mollesi, jonka minä olen sinulle
antanut, että hän pidättyisi eikä
ottaisi vastaan sitä, mitä minä
käskin sinua tarjoamaan hänelle,
sillä minä tein niin, sanoo Herra,
koetellakseni teitä molempia,
49 a Matt. 28:20.
		b OL 68:12.
		c OL 5:22.
pko Kutsumus ja
valinta.
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samoin kuin minä koettelin
 brahamia, ja vaatiakseni tei
A
dän kädestänne uhrin liiton ja
uhrauksen kautta.
52 Ja palvelijattareni aEmma
Smith ottakoon vastaan kaikki
ne, jotka on annettu palveli
jalleni Josephille ja jotka ovat
hyveellisiä ja puhtaita minun
edessäni; ja ne, jotka eivät ole
puhtaita ja ovat sanoneet ole
vansa puhtaita, hävitetään, sa
noo Herra Jumala.
53 Sillä minä olen Herra, sinun
Jumalasi, ja sinun tulee totella
minun ääntäni; ja minä panen
palvelijani Josephin paljon hal
tijaksi, sillä hän on ollut auskol
linen vähässä, ja vastedes minä
vahvistan häntä.
54 Ja minä käsken palvelija
tartani Emma Smithiä jäämään
palvelijani Josephin luokse ja
liittymään häneen eikä kehen
kään muuhun. Mutta ellei hän
pysy tässä käskyssä, hänet hävi
tetään, sanoo Herra; sillä minä
olen Herra, sinun Jumalasi, ja
hävitän hänet, ellei hän pysy
minun laissani.
55 Mutta ellei hän pysy tässä
käskyssä, silloin palvelijani
Joseph tehköön kaiken hänen
hyväkseen niin kuin on sano
nut; ja minä siunaan Josephin
ja annan hänelle runsaasti jäl
keläisiä ja annan hänelle asata
kertaisesti tässä maailmassa isiä
ja äitejä, veljiä ja sisaria, taloja
ja maita, vaimoja ja lapsia sekä

		d 1. Moos. 17:1–8;
2. Nefi 8:2.
50 a pko Uhri.
		b 1. Moos. 22:10–14;
OL 97:8.

52 a pko Smith, Emma
Hale.
53 a Matt. 25:21;
OL 52:13.
55 a Mark. 10:28–31.
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iankaikkisten elämien kruunuja
iankaikkisissa maailmoissa.
56 Ja vielä, totisesti minä sanon:
Antakoon palvelijattareni palve
lijalleni Josephille aanteeksi hä
nen rikkomuksensa, niin silloin
hän itse saa anteeksi rikkomuk
sensa, joissa hän on rikkonut
minua vastaan, ja minä, Herra,
sinun Jumalasi, siunaan hänet
ja annan hänelle runsaasti jälke
läisiä ja saatan hänen sydämensä
riemuitsemaan.
57 Ja vielä minä sanon: Palve
lijani Joseph älköön päästäkö
omaisuuttansa pois käsistään,
jottei vihollinen tulisi ja hävit
täisi häntä; sillä Saatana apyrkii
hävittämään; sillä minä olen
Herra, sinun Jumalasi, ja hän
on minun palvelijani, ja katso ja
näe, minä olen hänen kanssansa,
kuten olin Abrahamin, sinun
isäsi, kanssa aina hänen bkoro
tukseensa ja kirkkauteensa asti.
58 Nyt, mitä tulee apappeuden
lakiin, siihen kuuluu monta asiaa.
59 Totisesti, jos minun Isäni on
kutsunut miehen, niin kuin aAa
ronin, minun omalla äänelläni
ja hänen äänellänsä, joka minut
lähetti, ja minä olen antanut hä
nelle tämän pappeuden voiman
b
avaimet, hän ei tee syntiä, tekipä
hän mitä tahansa minun nimes
säni ja minun lakini mukaan ja
minun sanani kautta, ja minä
julistan hänet syyttömäksi.
b

55 b pko Iankaikkinen
elämä;
Perhe: Iankaikkinen
perhe.
56 a pko Anteeksianto.
57 a Matt. 10:28.
		b pko Korotus.

60 Älköön sen tähden kukaan
syyttäkö palvelijaani Josephia,
sillä minä julistan hänet syyt
tömäksi, sillä hän uhraa sen
uhrin, jonka minä hänen rikko
mustensa tähden vaadin hänen
käsistänsä, sanoo Herra, teidän
Jumalanne.
61 Ja vielä, mitä tulee pappeu
den lakiin – jos kuka tahansa
mies ottaa vaimoksi aneitsyen ja
haluaa ottaa vaimoksi btoisen, ja
ensimmäinen antaa suostumuk
sensa, ja jos hän ottaa vaimoksi
toisen, ja he ovat neitsyitä eivätkä
ole vannoneet valaa kenellekään
muulle miehelle, silloin hänet
julistetaan syyttömäksi; hän ei
voi tehdä aviorikosta, sillä heidät
on annettu hänelle; sillä hän ei
voi tehdä aviorikosta sen kanssa,
joka kuuluu hänelle eikä kenelle
kään muulle.
62 Ja jos hänelle annetaan
kymmenen neitsyttä tämän lain
mukaan, hän ei voi tehdä avio
rikosta, sillä he kuuluvat hänelle,
ja heidät on annettu hänelle;
sen tähden hänet on julistettu
syyttömäksi.
63 Mutta jos yksi tai joku näistä
kymmenestä neitsyestä vaimoksi
mentyään on toisen miehen
kanssa, hän on tehnyt aviorikok
sen ja hänet hävitetään; sillä
heidät on annettu heidän mie
helleen, jotta he alisääntyisivät ja
täyttäisivät maan minun käskyni

58 a OL 84:19–26.
pko Pappeus.
59 a Hepr. 5:4.
pko Aaron,
Mooseksen veli.
		b pko Pappeuden
avaimet.

61 a pko Neitsyt.
		b VJ 1.
pko Avioliitto:
Pluraaliavioliitto.
63 a 1. Moos. 1:26–28;
MK Jaak. 2:30.
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mukaan ja sen lupauksen täyttä
miseksi, jonka Isäni antoi ennen
maailman perustamista, sekä
heidän korotuksekseen iankaik
kisissa maailmoissa, jotta he voi
vat synnyttää ihmissieluja; sillä
tässä jatkuu minun Isäni btyö,
jotta hänet kirkastettaisiin.
64 Ja vielä, totisesti, totisesti
minä sanon teille: Jos kenellä
tahansa miehellä, joka pitää
hallussaan tämän valtuuden
avaimia, on vaimo ja hän opet
taa hänelle minun pappeuteni
lain, mitä tulee näihin asioihin,
silloin hänen tulee uskoa ja tu
kea häntä, tai hänet hävitetään,
sanoo Herra, teidän Jumalanne,
sillä minä hävitän hänet; sillä
minä teen nimeni suureksi kai
kille niille, jotka ottavat vastaan
minun lakini ja pysyvät siinä.

65 Sen tähden on laillista mi
nun edessäni, jos vaimo ei ota
vastaan tätä lakia, että mies ot
taa vastaan kaiken, minkä minä,
Herra, hänen Jumalansa, hänelle
annan, koska vaimo ei uskonut
eikä tukenut häntä minun sanani
mukaisesti; ja silloin vaimosta
tulee rikkoja; eikä miestä koske
Saaran laki, hänen, joka tuki Ab
rahamia lain mukaan, kun minä
käskin Abrahamia ottamaan
Hagarin vaimoksi.
66 Ja nyt, mitä tähän lakiin
tulee, totisesti, totisesti minä
sanon sinulle: Minä ilmoitan
sinulle enemmän tämän jälkeen;
sen tähden tämä riittäköön tällä
kertaa. Katso, minä olen Alfa ja
Oomega. Aamen.

LUKU 133
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Hiramissa
Ohiossa 3. marraskuuta 1831. Joseph Smithin historiassa tämän
ilmoituksen edellä sanotaan: ”Tähän aikaan vanhimmat halusivat
tietää monia asioita evankeliumin julistamisesta maan asukkaille
sekä kokoamisesta; ja voidakseni vaeltaa todellisessa valossa ja saa
dakseni opetusta korkeudesta minä kysyin marraskuun 3. päivänä
1831 Herralta ja sain seuraavan tärkeän ilmoituksen.” Tämä luku
lisättiin Opin ja liittojen kirjaan ensin liitteenä, ja myöhemmin sille
annettiin lukunumero.
1–6 Pyhiä käsketään valmistau
tumaan toiseen tulemiseen. 7–16
Kaikkia ihmisiä käsketään pake
nemaan Babylonista, tulemaan
Siioniin ja valmistautumaan Her
ran suuren päivän varalle. 17–35
Hän on seisova Siionin vuorella,
63 b Moos. 1:39.

mantereet tulevat yhdeksi maaksi,
ja Israelin kadonneet heimot pa
laavat. 36–40 Evankeliumi pa
lautettiin Joseph Smithin kautta
saarnattavaksi kaikkialla maail
massa. 41–51 Herra tulee kosta
maan jumalattomille. 52–56 Se on
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oleva hänen lunastettujensa vuosi.
57–74 Evankeliumi tulee lähettää
maailmaan pelastamaan pyhiä ja
jumalattomien tuhoksi.
Kuuntele, oi sinä kirkkoni
kansa, sanoo Herra, sinun Juma
lasi, ja kuule Herran sana sinusta,
2 Herran, joka atulee aivan äk
kiä temppeliinsä, Herran, joka
tulee alas maailmaan btuomit
semaan kirouksella, niin, kaikki
kansakunnat, jotka unohtavat
Jumalan, ja kaikki jumalattomat
teidän keskuudessanne.
3 Sillä hän apaljastaa pyhän
käsivartensa kaikkien kansa
kuntien silmien edessä, ja maan
kaikki ääret saavat nähdä Juma
lansa bpelastuksen.
4 Sen tähden valmistaudu,
valmistaudu, oi kansani, pyhit
täydy, kokoonnu yhteen, oi sinä
kirkkoni kansa, Siionin maahan,
kaikki te, joita ei ole käsketty
jäämään.
5 Lähtekää pois aBabylonista.
Pitäkää itsenne bpuhtaina, te
Herran astioiden kantajat.
6 Kutsukaa koolle juhlakoko
uksenne ja apuhukaa usein toisil
lenne. Ja jokainen huutakoon
avuksi Herran nimeä.
7 Niin, totisesti minä sanon
133 2 a Mal. 3:1; OL 36:8.

		b OL 1:36.
pko Jeesus Kristus:
Tuomari.
3 a Jes. 52:10.
		b Jes. 12:2; 52:10.
pko Lunastus
suunnitelma;
Pelastus.
5 a Alma 5:57; OL 1:16.
pko Babylon;
Maailmallisuus.
		b 2. Tim. 2:21;

teille jälleen, että aika on tullut,
jolloin Herran ääni kuuluu teille:
lähtekää Babylonista; akokoon
tukaa kansakuntien joukosta,
b
neljältä ilmansuunnalta, taivaan
kaikista ääristä.
8 aLähettäkää kirkkoni van
himmat kaukana olevien kansa
kuntien luokse, meren bsaarille,
lähettäkää vieraisiin maihin;
vedotkaa kaikkiin kansakun
tiin, ensin cpakanoihin ja sitten
d
juutalaisiin.
9 Ja katsokaa ja nähkää, tämä
on heidän huutonsa ja Herran
ääni kaikille ihmisille: Lähtekää
Siionin maahan, jotta minun
kansani rajat laajenisivat ja Siio
nin avaarnat vahvistuisivat ja
jotta bSiion levittäytyisi ympä
röiville seuduille.
10 Niin,
lähteköön
huuto
kaikkien ihmisten keskuuteen:
Herätkää ja nouskaa ja lähtekää
a
Ylkää vastaan, katsokaa ja näh
kää, Ylkä tulee, menkää häntä
vastaan. Valmistautukaa Herran
b
suurta päivää varten.
11 aValvokaa siis, sillä te ette
b
tiedä päivää ettekä hetkeä.
12 Sen tähden ne, jotka ovat
pakanoiden akeskuudessa, paet
koot bSiioniin,
13 ja ne, jotka ovat aJuudasta,

			 3. Nefi 20:41; OL 38:42.
pko Puhtaus.
6 a Mal. 3:16–18.
7 a OL 29:8.
pko Israel: Israelin
kokoaminen.
		b Sak. 2:10–11;
Mark. 13:27.
8 a pko Lähetystyö.
		b Jes. 11:11; 1. Nefi 22:4;
2. Nefi 10:8, 20.
		c pko Pakanat.
		d pko Juutalaiset.

9 a Jes. 54:2.
pko Vaarna.
		b pko Siion.
10 a Matt. 25:6;
OL 33:17–18; 45:54–59.
pko Sulhanen.
		b OL 1:12–14.
11 a Mark. 13:32–37;
JS–M 1:46, 48.
		b OL 49:7.
12 a OL 38:31, 42.
		b pko Siion.
13 a pko Juuda.
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paetkoot Jerusalemiin, Herran
c
huoneen dvuorille.
14 Lähtekää kansakuntien kes
kuudesta, nimittäin Babylonista,
jumalattomuuden keskeltä, mikä
on hengellinen Babylon.
15 Mutta totisesti näin sanoo
Herra: Älköön teidän pakonne
olko akiireessä, vaan kaikki val
mistettakoon teidän edellänne; ja
se, joka lähtee, bälköön katsoko
taakseen, ettei äkillinen tuho
häntä kohtaisi.
16 Kuunnelkaa ja kuulkaa, oi te
maan asukkaat. aKuunnelkaa yh
dessä, te kirkkoni vanhimmat, ja
kuulkaa Herran ääntä, sillä hän
kutsuu kaikkia ihmisiä, ja hän
käskee kaikkia ihmisiä kaik
kialla tekemään bparannuksen.
17 Sillä katso, Herra Jumala on
a
lähettänyt enkelin, joka huutaa
taivaan laella sanoen: Valmista
kaa Herralle tie ja tehkää hänen
polkunsa bsuoriksi, sillä lähellä
on hänen ctulemisensa hetki,
18 jolloin aKaritsa seisoo bSiio
nin vuorella ja hänen kanssaan
c
sataneljäkymmentäneljätuhatta,
joiden otsaan on kirjoitettu
hänen Isänsä nimi.
19 Valmistautukaa sen tähden
b

13 b
		c
		d
15 a
		b
16 a
		b
17 a
		b
		c
18 a
		b

pko Jerusalem.
Ps. 122.
Jes. 2:1–3; Hes. 38:8.
Jes. 52:10–12;
OL 58:56.
1. Moos. 19:17, 26;
Luuk. 9:62.
OL 1:1–6.
pko Parannus.
OL 13; 27:7–8; 88:92.
Jes. 40:3–5.
Mal. 3:1.
Ilm. 14:1.
pko Jumalan Karitsa.
OL 84:2.
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Yljän tuloon; menkää, menkää
häntä vastaan.
20 Sillä katso, hän aseisoo
Öljymäellä ja mahtavan meren,
nimittäin suuren syvyyden,
päällä ja meren saarilla ja Siionin
maassa.
21 Ja hän antaa äänensä akuulua
b
Siionista, ja hän puhuu Jerusale
mista, ja hänen äänensä kuuluu
kaikkien keskuudessa;
22 ja se on niin kuin suurten ve
sien apauhu ja niin kuin suuren
b
ukkosen jylinä, joka chajottaa
vuoret, eikä laaksoja löydy.
23 Hän käskee suurta syvyyttä,
ja se ajetaan takaisin pohjoisiin
maihin, ja asaaret tulevat yhdeksi
maaksi;
24 ja aJerusalemin maa ja Siio
nin maa palaavat takaisin omalle
paikalleen, ja maasta tulee sellai
nen kuin se oli ennen sen bjaon
aikaa.
25 Ja Herra, nimittäin Vapah
taja, seisoo kansansa keskellä ja
a
hallitsee kaikkea lihaa.
26 Ja ne, jotka ovat apohjoisissa
maissa, tulevat muistoon Herran
edessä, ja heidän profeettansa
kuulevat hänen äänensä, eivätkä
he enää viivyttele; ja he lyövät
a

		c Ilm. 7:1–4.
19 a pko Sulhanen.
		b Matt. 25:1–13;
OL 33:17–18; 88:92.
pko Jeesuksen
Kristuksen toinen
tuleminen.
20 a Sak. 14:4;
OL 45:48–53.
21 a Joel 4:16; Aam. 1:2.
		b Jes. 2:2–4.
22 a Hes. 43:2; Ilm. 1:15;
OL 110:3.
		b Ps. 77:19; Ilm. 14:2.
		c Tuom. 5:5;

b

23 a
24 a
		b
25 a
26 a

Jes. 40:4; 64:1;
Ilm. 16:20;
OL 49:23; 109:74.
Ilm. 6:14.
pko Jerusalem.
1. Moos. 10:25.
pko Maa: Maan jako.
pko Jeesus Kristus:
Kristuksen tuhatvuoti
nen hallituskausi.
Jer. 16:14–15;
OL 110:11.
pko Israel: Israelin
kymmenen
kadonnutta heimoa.
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kallioihin, ja jäät virtaavat alas
heidän edessään.
27 Ja avaltatie rakennetaan kes
kelle suurta syvyyttä.
28 Heidän vihollisistansa tulee
heille saalista,
29 ja aautioon erämaahan puh
keaa elävän veden lammikoita,
eikä paahtunut maa enää ole
janoavaa maata.
30 Ja he tuovat runsaat aar
teensa aEfraimin lapsille, minun
palvelijoilleni.
31 Ja ikuisten akukkuloiden
ääret järisevät heidän edessään.
32 Ja siellä, nimittäin Siionissa,
he lankeavat maahan ja Herran
palvelijoiden, nimittäin Efraimin
lasten, kädet kruunaavat heidät
kirkkaudella.
33 Ja he alaulavat täynnä ikuista
iloa.
34 Katso, tämä on ikuisen Juma
lan siunaus Israelin aheimoille ja
runsaampi siunaus bEfraimin ja
häneen liittyneiden päälle.
35 Ja myös aJuudan heimoon
kuuluvat pyhitetään bpyhyy
dessä heidän kärsimyksensä
jälkeen Herran edessä, niin että
he saavat asua hänen luonaan
päivin ja öin, aina ja ikuisesti.
36 Ja nyt, totisesti sanoo Herra:
Jotta nämä asiat tulisivat tunne
tuiksi teidän keskuudessanne,
oi maan asukkaat, minä olen
27 a Jes. 11:15–16;
2. Nefi 21:16.
29 a Jes. 35:6–7.
30 a Sak. 10:7–12.
pko Efraim: Efraimin
heimo.
31 a 1. Moos. 49:26.
33 a Jes. 35:10; 51:11;
OL 66:11.
34 a pko Israel: Israelin

lähettänyt aenkelini, joka lentää
taivaan laella ja jolla on ikuinen
b
evankeliumi. Hän on ilmestynyt
muutamille ja antanut sen ihmi
selle, ja hän ilmestyy monille
maan päällä asuville.
37 Ja tätä aevankeliumia bsaar
nataan cjokaiselle kansakun
nalle ja suvulle ja kielelle ja
kansalle.
38 Ja Jumalan palvelijat lähtevät
maailmaan ja sanovat kovalla
äänellä: Pelätkää Jumalaa ja an
takaa hänelle kunnia, sillä hänen
tuomionsa aika on tullut;
39 ja apalvelkaa häntä, joka on
tehnyt taivaan ja maan ja meren
ja vesien lähteet,
40 huutaen avuksi Herran ni
meä päivin ja öin, sanoen: Oi,
kunpa arepäisisit halki taivaat,
kunpa tulisit alas, niin että
vuoret virtaisivat alas sinun
edessäsi.
41 Ja heille vastataan siihen,
sillä Herran kirkkaus on kuin su
lattava tuli, joka polttaa, ja kuin
tuli, joka saa vedet akiehumaan.
42 Oi Herra, sinä tulet alas
tehdäksesi nimesi tunnetuksi
vastustajillesi, ja kaikki kansa
kunnat vapisevat sinun edessäsi,
43 kun sinä teet kauhistavia
tekoja, tekoja, joita he eivät odota;
44 niin, kun sinä tulet alas
ja vuoret virtaavat alas sinun

kaksitoista heimoa.
		b 1. Moos. 48:14–20;
1. Aik. 5:1–2;
Et. 13:7–10.
35 a pko Juuda: Juudan
heimo.
		b pko Pyhyys.
36 a Ilm. 14:6–7;
OL 20:5–12.
		b pko Evankeliumin

palautus.
37 a pko Evankeliumi.
		b pko Lähetystyö;
Saarnaaminen.
		c OL 42:58.
39 a pko Jumalan
palveleminen.
40 a Jes. 63:19–64:1.
41 a Job 41:23.
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edessäsi, sinä kohtaat hänet,
joka riemuitsee ja tekee vanhurs
kauden tekoja ja joka muistaa
sinua sinun teilläsi.
45 Sillä maailman alusta eivät
ihmiset ole kuulleet eivätkä
korviinsa saaneet, eikä yksikään
silmä ole nähnyt, paitsi sinun, oi
Jumala, kuinka suuria sinä olet
a
valmistanut sille, joka sinua
b
odottaa.
46 Ja sanotaan: aKuka on tämä,
joka btulee alas Jumalan luota
taivaasta värjätyissä vaatteissa;
niin, tuntemattomilta seuduilta,
vaatetettuna loistavaan asuunsa,
käyden voimansa suuruudessa?
47 Ja hän sanoo: Minä olen se,
joka puhui vanhurskaudessa,
voimallisena pelastamaan.
48 Ja Herran asu on apunainen
ja hänen vaatteensa kuin viini
kuurnan polkijan.
49 Ja niin suuri on hänen kirk
kautensa loisto, että aaurinko
kätkee kasvonsa häpeästä ja kuu
epää valonsa ja tähdet sinkoutu
vat sijoiltansa,
50 ja hänen äänensä kuuluu:
Minä olen apolkenut viinikuur
nan yksinäni ja tuonut tuomion
kaikille ihmisille, eikä ketään
ollut minun kanssani.
51 Ja minä olen tallannut heidät
raivoissani ja poljin heidät vihas
sani, ja heidän vertansa minä
a

44 a 1. Tess. 4:15–18.
45 a Jes. 64:3; 1. Kor. 2:9.
		b Valit. 3:25;
2. Nefi 6:7, 13.
46 a Jes. 63:1–2.
		b pko Jeesuksen
Kristuksen toinen
tuleminen.
48 a 1. Moos. 49:11–12;
Luuk. 22:44;

49 a
50 a
51 a
53 a
		b

olen roiskuttanut puvulleni ja
tahrannut kaikki vaatteeni, sillä
tämä oli koston päivä, joka oli
sydämessäni.
52 Ja nyt minun lunastettujeni
vuosi on tullut; ja he puhuvat
Herransa rakastavasta hyvän
tahtoisuudesta ja kaikesta, mitä
hän on suonut heille hyvyytensä
mukaan ja rakastavan hyvän
tahtoisuutensa mukaan aina ja
ikuisesti.
53 Kaikissa heidän aahdingois
saan hän oli ahdistettu. Ja enkeli
hänen luotaan pelasti heidät, ja
b
rakkaudessaan ja sääliväisyy
dessään hän clunasti heidät, nosti
heitä ja kantoi heitä kaikkina
menneinä päivinä;
54 niin, ja myös aHenokia ja
niitä, jotka olivat hänen kans
sansa, profeettoja, jotka olivat
ennen häntä, ja myös bNooaa ja
niitä, jotka olivat ennen häntä,
ja myös cMoosesta ja niitä, jotka
olivat ennen häntä;
55 ja Mooseksesta Eliaan ja
Eliasta Johannekseen nämä, jotka
olivat Kristuksen kanssa hänen
a
ylösnousemuksessaan, ja pyhät
apostolit, Abrahamin, Iisakin ja
Jaakobin kanssa, tulevat olemaan
Karitsan luona.
56 Ja apyhien bhaudat caukene
vat, ja he tulevat esiin ja seisovat
Karitsan doikealla puolella, kun
a

Ilm. 19:11–15;
jsr Ilm. 19:15 (Liiteosa);
Moosia 3:7; OL 19:18.
Jes. 13:10; 24:23;
OL 45:42; 88:87.
Jes. 63:2–3;
OL 76:107; 88:106.
3. Moos. 8:30.
Jes. 63:4–9.
pko Rakkaus.

		c pko Lunastus.
54 a pko Henok.
		b pko Nooa, Raamatun
patriarkka.
		c pko Mooses.
55 a pko Ylösnousemus.
56 a pko Pyhä.
		b OL 29:13.
		c OL 45:45–46; 88:96–97.
		d Matt. 25:33–34.
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hän seisoo eSiioninvuorella ja
pyhässä kaupungissa, fUudessa-
Jerusalemissa, ja he laulavat
g
Karitsan hlaulua päivin ja öin,
aina ja ikuisesti.
57 Ja tästä syystä, jotta ihmi
set pääsisivät osallisiksi niistä
a
kirkkauksista, jotka oli määrä
ilmoittaa, Herra lähetti bevanke
liuminsa täyteyden, ikuisen liit
tonsa, puhuen yksinkertaisesti ja
selkeästi –
58 valmistaakseen
heikkoja
siihen, mitä maan päällä on
tapahtuva, ja Herran tehtävää
varten sinä päivänä, jona ahei
kot saattavat viisaat häpeään ja
b
vähäisestä tulee mahtava kansa
kunta ja ckaksi karkottaa heidän
kymmenettuhantensa.
59 Ja sen kautta, mikä maa
ilmassa on heikkoa, Herra
a
pui kansakunnat Henkensä
voimalla.
60 Ja tämän tähden nämä käs
kyt annettiin; päivänä, jona ne
annettiin, ne käskettiin salata
maailmalta, mutta nyt ne on
a
lähetettävä bkaikelle lihalle,
61 ja tämä on Herran mielen
ja tahdon mukaista, hänen, joka
hallitsee kaikkea lihaa.
56 e Jes. 24:23;
Ilm. 14:1;
OL 76:66; 84:2, 98–102.
		f pko Uusi-Jerusalem.
		g pko Jumalan Karitsa.
		h Ilm. 15:3;
OL 84:98–102.
57 a pko Kirkkauden
asteet.
		b pko Evankeliumi.
58 a Matt. 11:25;
1. Kor. 1:27;
Alma 32:23; 37:6–7.
		b Jes. 60:22.
		c 5. Moos. 32:29–30.

59 a
60 a
		b
62 a
		b
		c
63 a
		b

64 a

62 Ja sille, joka tekee aparannuk
sen ja bpyhittää itsensä Herran
edessä, annetaan ciankaikkinen
elämä.
63 Ja niille, jotka eivät akuule
Herran ääntä, täytetään se, minkä
profeetta Mooses kirjoitti, että
heidät berotetaan pois kansasta,
64 sekä se, minkä profeetta
a
Malakia kirjoitti: Sillä katso,
se bpäivä tulee, joka cpalaa kuin
uuni. Ja kaikki röyhkeät, niin, ja
kaikki, jotka tekevät sitä, mikä
on jumalatonta, ovat oljenkorsia;
ja se päivä, joka tulee, polttaa
heidät, sanoo Herra Sebaot, niin
ettei se jätä heistä juurta eikä
oksaa.
65 Ja nyt, tämä on Herran vas
taus heille:
66 Sinä päivänä, jona minä tu
lin omieni luokse, kukaan teistä
ei aottanut minua vastaan, ja
teidät karkotettiin.
67 Kun minä huusin uudestaan,
kukaan teistä ei ollut vastaa
massa; kuitenkaan minun akä
teni ei ollut käynyt liian lyhyeksi
lunastamaan enkä minä ollut
b
voimaton vapauttamaan.
68 Katso, nuhtelullani minä
a
kuivaan meren, minä teen virrat

Miika 4:11–13.
OL 104:58–59.
OL 1:2.
pko Parannus.
OL 88:74.
pko Pyhitys.
pko Iankaikkinen
elämä.
pko Kuulla.
Ap. t. 3:22–23;
1. Nefi 22:20–21;
3. Nefi 20:23; 21:11;
OL 1:14;
JS–H 1:40.
Mal. 3:19.

pko Malakia.
		b JS–H 1:36–37.
		c Jes. 66:15–16;
1. Nefi 22:15;
3. Nefi 25:1;
OL 29:9; 64:24.
pko Maa: Maan
puhdistaminen.
66 a Joh. 1:11.
67 a 2. Nefi 28:32.
		b Jes. 50:2;
2. Nefi 7:2.
68 a 2. Moos. 14:21;
Joos. 3:14–17.
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autiomaaksi; niiden kalat lemua
vat ja kuolevat janoon.
69 Minä puen taivaat mustiin
ja verhoan ne säkkikankaaseen.
70 Ja atämä tulee teille minun
kädestäni – te laskeudutte levolle
murheisina.
71 Katsokaa ja nähkää, ei ole
ketään, joka voi pelastaa tei
dät, sillä te ette totelleet minun
ääntäni, kun minä kutsuin teitä
taivaista; te ette uskoneet minun
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palvelijoitani, ja kun heidät
lähetettiin teidän luoksenne, te
ette ottaneet heitä vastaan.
72 Sen tähden he asinetöivät
todistuksen ja sitoivat lain, ja

teidät jätettiin pimeyden valtaan.
73 Nämä joutuvat ulkoiseen
pimeyteen, missä aitketään ja va
litetaan ja kiristellään hampaita.
74 Katso, Herra, teidän Juma
lanne, on niin puhunut. Aamen.
a

LUKU 134
Uskon julistus hallitusvallasta ja laeista yleensä, hyväksytty
yksimielisellä äänestyksellä kirkon yleiskokouksessa, joka pidettiin
Kirtlandissa Ohiossa 17. elokuuta 1835. Monet pyhät kokoontuivat
yhteen harkitsemaan Opin ja liittojen ensimmäisen painoksen ehdo
tettua sisältöä. Tämä julistus sai tuolloin seuraavat alkusanat: ”Jottei
meidän uskoamme maallisista hallitusvalloista ja laeista yleensä tul
kittaisi tai ymmärrettäisi väärin, olemme harkinneet hyväksi esittää
siitä mielipiteemme tämän kirjan lopussa.”
1–4 Hallitusvaltojen tulee ylläpi
tää omantunnon ja Jumalan pal
velemisen vapautta. 5–8 Kaikkien
ihmisten tulee tukea hallitusvaltaa
sekä osoittaa arvostusta ja kunnioi
tusta laeille. 9–10 Uskonnollisten
yhdyskuntien ei pidä käyttää yh
teiskunnallista valtaa. 11–12 Ihmi
sillä on oikeus puolustaa itseään ja
omaisuuttaan.
Me uskomme, että Jumala on
asettanut ahallitusvallat ihmisen
hyväksi ja että hän pitää ihmisiä
70 a Jes. 50:11.
71 a 2. Aik. 36:15–16;
Jer. 44:4–5.
72 a Jes. 8:16–20.
73 a Matt. 8:11–12;

tilivelvollisina heidän toimis
taan niihin nähden, sekä lakien
säätämisessä että niiden sovelta
misessa yhteiskunnan hyväksi ja
turvaksi.
2 Me uskomme, ettei mikään
hallitusvalta voi pysyä rauhassa,
ellei laadita sellaisia lakeja – ja
pidetä niitä loukkaamattomina
– jotka turvaavat jokaiselle
yksilölle aomantunnonvapauden
harjoittamisen ja oikeuden omai
suuteen ja sen hallintaan sekä
hengen bvarjelemiseen.
b

			 Luuk. 13:28;
OL 19:5.
pko Helvetti;
Pimeys, hengellinen.
134 1 a OL 98:4–7;

			 UK 1:12.
		b pko Vastuullisuus.
2 a pko Omatunto;
Tahdonvapaus.
		b OL 42:18–19.
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3 Me uskomme, että kaikilla
hallitusvalloilla täytyy välttä
mättä olla avirkamiehiä ja hal
litusmiehiä niiden lakien hal
litsemiseksi ja että on etsittävä
sellaisia, jotka toteuttavat lakia
puolueettomasti ja oikeuden
mukaisesti, ja näitä on kansan
äänellään – jos kyseessä on tasa
valta – tai hallitsijan tahdollaan
tuettava.
4 Me uskomme, että uskonto
on Jumalan asettama ja että
ihmiset ovat vastuussa hänelle,
ja yksinomaan hänelle, sen har
joittamisesta, sikäli kuin heidän
uskonnolliset mielipiteensä eivät
johda heitä loukkaamaan toisten
oikeuksia ja vapauksia; mutta me
emme usko, että inhimillisellä
lailla on oikeus puuttua asiaan
määräämällä Jumalan apalve
lemisen sääntöjä, jotka sitovat
ihmisten omaatuntoa, tai sanella
julkisen tai yksityisen hartau
denharjoituksen muotoja; että
hallitusmiesten tulee estää ri
kollisuutta mutta ei milloinkaan
hallita kenenkään omaatuntoa;
tulee rangaista syyllistä mutta ei
milloinkaan tukahduttaa sielun
vapautta.
5 Me uskomme, että kaikkien
ihmisten velvollisuutena on tu
kea ja ylläpitää niiden eri maiden
hallitusvaltoja, joissa he asuvat,
sikäli kuin näiden hallitusval
tojen lait suojelevat heitä heidän
myötäsyntyisten ja luovuttamat
tomien oikeuksiensa mukaan, ja
ettei kiihotus eikä akapinointi
sovi kenellekään näin suojatulle
3 a OL 98:8–10.
4 a Alma 21:21–22;
UK 1:11.

kansalaiselle, ja siitä tulisi ran
gaista sen mukaan, ja että kai
killa hallitusvalloilla on oikeus
säätää sellaisia lakeja, jotka nii
den oman harkinnan mukaan
parhaiten turvaavat yleisen
edun, samalla kun omantun
nonvapaus kuitenkin pidetään
pyhänä.
6 Me uskomme, että jokaista
tulee kunnioittaa hänen ase
massaan, hallitsijoita ja halli
tusmiehiä sellaisina, jotka on
asetettu suojelemaan syyttömiä
ja rankaisemaan syyllisiä, ja että
kaikkien kuuluu osoittaa arvos
tusta ja kunnioitusta alaeille,
koska ilman niitä sekasorto ja
pelko syrjäyttävät rauhan ja
sovun, sillä inhimilliset lait on
säädetty nimenomaan sitä tar
koitusta varten, että ne säätelevät
meidän asioitamme yksilöinä ja
kansakuntina, ihmisten kesken;
ja taivaasta annetut jumalalliset
lait antavat säännöksiä hengelli
sistä asioista, uskosta ja Jumalan
palvelemisesta; kumpaisistakin
ihmisen on vastattava Luojalleen.
7 Me uskomme, että hallitsi
joilla, valtioilla ja hallitusvalloilla
on oikeus ja velvollisuus säätää
lakeja kaikkien kansalaisten
suojelemiseksi heidän vapaassa
uskonnollisen uskonsa harjoi
tuksessa, mutta me emme usko,
että niillä on laillista oikeutta
riistää kansalaisilta tätä vapautta
tai rajoittaa heitä heidän mieli
piteissänsä, niin kauan kuin
lakeja kohtaan osoitetaan arvon
antoa ja kunnioitusta eivätkä

pko Jumalan
palveleminen.
5 a UK 1:12.

pko Kapinointi.
6 a OL 58:21; 88:34.
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sellaiset uskonnolliset mielipi
teet pidä kiihotusta ja vehkeilyä
oikeutettuina.
8 Me uskomme, että rikok
sen tekeminen tulee arangaista
rikkomuksen luonteen mukai
sesti, että murha, petos, ryöstö,
varkaus ja kaikenlainen yleisen
rauhan rikkominen tulee ran
gaista niiden rikoksellisuuden
ja niiden ihmisten keskuudessa
aikaansaaman pahan mukaan
sen hallitusvallan lakeja noudat
taen, jonka valtapiirissä rikos on
suoritettu, ja että yleisen rauhan
ja sovun ylläpitämiseksi kaik
kien ihmisten tulee astua esiin
ja käyttää kykyjänsä niiden ran
gaistukseen saattamiseksi, jotka
rikkovat hyviä lakeja.
9 Me emme usko, että on
oikeudenmukaista
sekoittaa
uskonnollista
vaikutusvaltaa
hallitusvaltaan, niin että toista
uskonnollista yhteisöä suositaan
ja toisen hengellisiä vapauksia ja
sen jäsenten henkilökohtaisia oi
keuksia kansalaisina rajoitetaan.
10 Me uskomme, että kaikilla
uskonnollisilla yhteisöillä on
oikeus kohdella häiritsevästi
käyttäytyviä jäseniään näiden
yhteisöjen sääntöjen ja säännös
ten mukaisesti, mikäli sellainen
kohtelu koskee täysivaltaista
jäsenyyttä ja asemaa; mutta me
emme usko, että millään uskon
nollisella yhteisöllä on valtaa oi
keudessa päättää ihmisten oikeu
desta omaisuuteen tai henkeen,
ottaa heiltä tämän maailman ta
varaa tai saattaa heitä myöskään
8 a Alma 30:7–11;
OL 42:84–87.
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hengen tai ruumiin vaaraan
tai langettaa heille mitään ruu
miillista rangaistusta. Ne voivat
ainoastaan aerottaa heidät yh
teisöstään ja ottaa heiltä heidän
täysivaltaisen jäsenyytensä.
11 Me uskomme, että ihmisten
tulee vedota lakiin saadakseen
hyvityksen kaikista vääryyksistä
ja epäoikeudenmukaisuuksista,
milloin on tehty henkilöön koh
distuvaa väkivaltaa ja milloin
omistusoikeutta tai mainetta on
loukattu ja missä on olemassa
sellaisia lakeja, jotka suojelevat
niiltä; mutta me uskomme, että
kaikilla ihmisillä on oikeus
puolustaa itseään, ystäviään ja
omaisuuttaan sekä hallitusval
taa kaikkien ihmisten laittomilta
hyökkäyksiltä ja loukkauksilta
ahdingon aikana, milloin lakei
hin ei heti voida vedota eikä
apua antaa.
12 Me uskomme, että on oikein
a
saarnata evankeliumia maan
kansakunnille
ja
kehottaa
vanhurskaita pelastautumaan
maailman turmelukselta; mutta
me emme usko, että on oikein
ryhtyä tekemisiin orjien kanssa
tai saarnata heille evankeliumia
tai kastaa heitä vastoin heidän
isäntiensä tahtoa ja halua tai
puuttua heidän asioihinsa tai
vaikuttaa heihin pienimmässä
kään määrin, niin että he kävisi
vät tyytymättömiksi asemaansa
tässä elämässä, saattaen siten
vaaraan ihmishenkiä; tällaisen
tekemisiin ryhtymisen me us
komme olevan laitonta ja väärin

10 a pko Kirkosta
erottaminen.

12 a pko Lähetystyö;
Saarnaaminen.
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sekä vaarallista jokaisen sellai
sen hallitusvallan rauhalle, joka

sallii ihmisolentojen orjuudessa
pitämisen.

LUKU 135
Tiedotus profeetta Joseph Smithin ja hänen veljensä, patriarkka
Hyrum Smithin marttyyrikuolemasta Carthagessa Illinoisissa
27. kesäkuuta 1844. Tämä asiakirja liitettiin Opin ja liittojen vuoden
1844 laitoksen loppuun, joka oli lähes julkaisuvalmis, kun Joseph ja
Hyrum Smith murhattiin.
1–2 Josephin ja Hyrumin marttyy
rikuolema Carthagen vankilassa.
3 Profeetan asema julistetaan yli
vertaiseksi. 4–7 Heidän viaton
verensä todistaa työn totuudelli
suudesta ja jumalallisuudesta.
Sinetöidäksemme tämän kirjan
ja Mormonin kirjan todistuksen
annamme tiedoksi profeetta
a
Joseph Smithin ja patriarkka
Hyrum Smithin bmarttyyrikuo
leman. Heidät ampui cCarthagen
vankilassa kesäkuun 27. päivänä
1844 noin kello viisi iltapäivällä
aseistettu 150–200 henkilöä käsit
tävä mustaksi maalattu joukko.
d
Hyrum ammuttiin ensiksi, ja
hän kaatui rauhallisesti huudah
taen: Olen mennyttä miestä! Jo
seph hyppäsi ikkunasta, ja hänet
ammuttiin kuoliaaksi hänen sitä
yrittäessään, ja hän huudahti: Oi
Herra, Jumalani! Heitä kumpais
takin ammuttiin, kun he olivat
kuolleet, raa’alla tavalla, ja kum
paankin osui neljä luotia.
2 aJohn Taylor ja Willard
135 1 a pko Smith, Joseph
nuorempi.
		b OL 5:22; 6:30.
pko Marttyyri.
		c pko Carthagen

		d
2a
3a
		b

 ichards, kaksi kahdestatoista,
R
olivat ainoat henkilöt huoneessa
sillä hetkellä; edellinen haa
voittui pahasti neljästä luodista
mutta on toipunut sittemmin;
jälkimmäinen välttyi Jumalan
varjeluksen tähden saamatta
edes reikää viittaansa.
3 Joseph Smith, Herran apro
feetta ja bnäkijä, on tehnyt enem
män ihmisten pelastamiseksi
tässä maailmassa kuin kukaan
toinen ihminen, joka koskaan on
siinä elänyt – paitsi ainoastaan
Jeesus. Lyhyessä kahdenkym
menen vuoden ajassa hän on
tuonut julki Mormonin kirjan,
jonka hän käänsi Jumalan lahjan
ja voiman avulla, ja hänen an
siostaan se on julkaistu kahdella
mantereella; on lähettänyt ikui
sen evankeliumin ctäyteyden,
jonka se sisälsi, maan neljään il
mansuuntaan; on tuonut julki ne
ilmoitukset ja käskyt, jotka muo
dostavat tämän Opin ja liittojen
kirjan, sekä monia muita viisaita
asiakirjoja ja ohjeita ihmislasten

vankila, Illinois, USA.
pko Smith, Hyrum.
pko Taylor, John.
pko Profeetta.
pko Näkijä.

		c OL 35:17; 42:12.
pko Evankeliumin
palautus.
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hyödyksi; koonnut monta tuhatta
myöhempien aikojen pyhää, pe
rustanut suuren dkaupungin ja
jättänyt jälkeensä maineen ja ni
men, joita ei voida hävittää. Hän
oli suuri eläessään ja suuri kuol
lessaan Jumalan ja kansansa sil
missä; ja kuten useimmat Herran
voidelluista muinaisina aikoina,
on sinetöinyt elämäntehtävänsä
ja työnsä omalla everellään; ja
samoin on hänen veljensä Hy
rum. Eläessään he olivat yhtä, ja
kuollessaan he olivat yhdessä!
4 Kun Joseph lähti Carthageen
antautuakseen uskoteltujen lain
vaatimusten mukaisesti, hän
sanoi kaksi, kolme päivää ennen
murhaansa: ”Minä menen kuin
a
karitsa teurastettavaksi, mutta
minä olen tyyni kuin kesäaamu;
omallatunnollani ei ole rikko
muksia Jumalaa eikä keitään
ihmisiä kohtaan. Minä kuolen
viattomana, ja minusta sano
taan vielä: Hänet murhat
tiin kylmäverisesti.” – Samana
aamuna, kun Hyrum oli val
mistautunut lähtemään – sanot
taisiinko teurastettavaksi; kyllä,
sitä se oli – hän luki seuraavan
kappaleen läheltä Eterin kirjan
kahdennentoista luvun loppua
Mormonin kirjasta ja taittoi leh
denkulman siltä kohdalta:
5 Ja tapahtui, että minä rukoilin
Herraa, että hän antaisi pakanoille
armon, että heillä olisi rakkautta. Ja
tapahtui, että Herra sanoi minulle:
Ellei heillä ole rakkautta, sillä ei ole
väliä sinulle, sinä olet ollut uskol
3 d pko Nauvoo, Illinois,
USA.
		e Hepr. 9:16–17;

linen; sen vuoksi sinun vaatteesi
a
puhdistetaan. Ja koska sinä olet
nähnyt heikkoutesi, sinusta tehdään
vahva, jopa niin että voit istua sille
sijalle, jonka minä olen valmistanut
Isäni huoneisiin. Ja nyt minä – –
jätän jäähyväiset pakanoille, niin, ja
myös veljilleni, joita minä rakastan,
kunnes me kohtaamme Kristuksen
b
tuomioistuimen edessä, missä
kaikki ihmiset tulevat tietämään,
että minun vaatteeni eivät ole teidän
verenne tahraamia. cTestamentin
tekijät ovat nyt kuolleet, ja hei
dän testamenttinsa on voimassa.
6 Hyrum Smith täytti neljäkym
mentäneljä vuotta helmikuussa
1844, ja Joseph Smith täytti kol
mekymmentäkahdeksan vuotta
joulukuussa 1843; ja tästä lähtien
heidän nimensä lasketaan us
konnon marttyyrien joukkoon;
ja lukijoita kaikkien kansakun
tien keskuudessa muistutetaan
siitä, että Mormonin kirjan ja
tämän – kirkon Opin ja liittojen
kirjan – julki saattaminen rap
pioituneen maailman pelastami
seksi maksoi yhdeksännentoista
vuosisadan parhaan veren ja että
jos tuli voi vahingoittaa avihan
taa puuta Jumalan kunniaksi,
kuinka helposti se polttaakaan
kuivat puut viinitarhan puh
distamiseksi turmeluksesta. He
elivät kirkkauden tähden, he
kuolivat kirkkauden tähden, ja
kirkkaus on heidän iankaikkinen
palkkansa. Ajasta aikaan heidän
nimensä kulkevat jälkeläisille
pyhitettyjen jalokivinä.

OL 136:39.
4 a Jes. 53:7.
5 a OL 88:74–75.

		b Et. 12:36–38.
		c Hepr. 9:16–17.
6 a Luuk. 23:31.
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7 He olivat syyttömiä mihin
kään rikokseen, kuten heistä oli
osoitettu usein ennenkin, ja hei
dät suljettiin vankilaan ainoas
taan petturien ja jumalattomien
ihmisten salajuonen avulla; ja
heidän viaton verensä Carthagen
vankilan lattialla on ”mormo
nismiin” painettu leveä sinetti,
jota mikään tuomioistuin maan
päällä ei voi hylätä; ja heidän
viaton verensä Illinoisin osaval
tion vaakunakilvessä yhdessä
osavaltion rikkoman lupauksen
kanssa, jonka kuvernööri oli
antanut, on todistus, jota koko

maailma ei voi kiistää, ikuisen
evankeliumin totuudesta; ja
heidän viaton verensä vapauden
lipussa ja Yhdysvaltojen magna
chartassa on Jeesuksen Kristuk
sen uskonnon lähettiläs, joka
koskettaa vilpittömien ihmisten
sydäntä kaikkien kansakuntien
keskuudessa; ja heidän viaton
verensä yhdessä kaikkien niiden
marttyyrien viattoman veren
kanssa, jotka Johannes näki
a
alttarin alla, huutaa Herran
Sebaotin puoleen, kunnes hän
kostaa tuon veren maailmalle.
Aamen.

LUKU 136
Herran sana ja tahto, annettu presidentti Brigham Youngin kautta
Winter Quartersissa, Israelin leirissä, Omaha-heimon alueella Mis
sourijoen länsirannalla lähellä Council Bluffsia Iowassa.
1–16 Israelin leirikunnan järjestä
minen länteen matkaamista varten
selitetään. 17–27 Pyhiä käsketään
elämään monien evankeliumin
ohjeiden mukaan. 28–33 Pyhien
tulisi laulaa, tanssia, rukoilla ja
oppia viisautta. 34–42 Profeettoja
surmataan, jotta heitä voidaan kun
nioittaa ja jumalattomat tuomita.
Herran sana ja tahto Israelin lei
rikunnasta sen matkalla länteen:
2 Koko aMyöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkon kansa ja ne, jotka mat
kaavat heidän kanssaan, järjes
täytykööt komppanioiksi liitoin
7 a Ilm. 6:9.

136 2 a pko Myöhempien
Aikojen Pyhien
Jeesuksen

			
3a
		b
4a

ja lupauksin noudattaa kaikkia
Herran, meidän Jumalamme,
käskyjä ja säädöksiä.
3 Komppaniat järjestäytykööt
siten, että niissä on asadan pääl
liköt, viidenkymmenen päälliköt
ja kymmenen päälliköt, johtaja ja
hänen kaksi neuvonantajaansa
niiden johdossa kahdentoista
b
apostolin alaisina.
4 Ja tämä on meidän aliit
tomme – että me bvaellamme
kaikkien Herran csäädösten
mukaan.
5 Jokainen komppania hank
kikoon itselleen matkaa varten
kaikki ne vetoeläimet, vankkurit,

Kristuksen Kirkko.
2. Moos. 18:21–26.
pko Apostoli.
pko Liitto.

		b pko Vaeltaminen
Jumalan kanssa.
		c pko Säädökset.
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muonavarat, vaatteet ja muut
välttämättömät varusteet, jotka
voi.
6 Kun komppaniat ovat järjes
täytyneet, ne ryhtykööt kaikin
voimin tekemään valmisteluja
niitä varten, joiden on jäätävä.
7 Jokainen komppania päät
täköön päälliköidensä ja johta
jiensa avulla, kuinka moni voi
lähteä ensi keväänä; valitkoon
sitten riittävän määrän voimak
kaita ja kyvykkäitä miehiä, joi
den tulee hankkia vetoeläimiä,
siemeniä ja maanviljelystyöka
luja lähteäkseen uudisraivaajina
valmistautumaan kevätkylvöön.
8 Kukin komppania kantakoon
yhtäläisen osan, omaisuutensa
mukaisesti, ottamalla mukaan
a
köyhiä, bleskiä, corpoja ja niiden
perheitä, jotka ovat menneet
armeijaan, niin etteivät leskien
ja orpojen huudot nouse Herran
korviin tätä kansaa vastaan.
9 Jokainen komppania valmis
takoon taloja ja peltoja viljan
kasvattamiseksi niille, joiden on
jäätävä jälkeen tänä kautena, ja
tätä Herra tahtoo kansaltansa.
10 Jokainen käyttäköön kaikkea
vaikutusvaltaansa ja omaisuut
tansa tämän kansan viemiseksi
siihen paikkaan, johon Herra
sijoittaa Siionin avaarnan.
11 Ja jos te teette tämän puh
tain sydämin, kaikessa uskolli
suudessa, teitä asiunataan; tei
dän katraitanne ja laumojanne
ja teidän peltojanne ja teidän
8 a pko Köyhät.
		b pko Leski.
		c Jaak. 1:27;
3. Nefi 24:5.
10 a pko Vaarna.

330

talojanne ja teidän perheitänne
siunataan.
12 Palvelijani Ezra T. Benson
ja Erastus Snow järjestäkööt
komppanian.
13 Ja palvelijani Orson Pratt ja
Wilford Woodruff järjestäkööt
komppanian.
14 Myös palvelijani Amasa
Lyman ja George A. Smith jär
jestäkööt komppanian.
15 Ja nimittäkää johtajat ja sa
dan ja viidenkymmenen ja kym
menen päälliköt.
16 Ja palvelijani, jotka on ni
mitetty, menkööt opettamaan
tämän minun tahtoni pyhille,
niin että he olisivat valmiita läh
temään rauhan maahan.
17 Menkää ja tehkää, niin kuin
minä olen käskenyt teitä, älkääkä
pelätkö vihollisianne, sillä heillä
ei ole voimaa pysäyttää minun
työtäni.
18 Siion alunastetaan minun
hyväksi näkemänäni aikana.
19 Ja jos joku koettaa ylentää it
sensä eikä etsi minun aneuvoani,
hänellä ei ole voimaa ja hänen
mielettömyytensä paljastetaan.
20 Etsikää; ja apitäkää kaikki
toisillenne antamanne lupauk
set, älkääkä bhimoitko sitä, mikä
on veljenne.
21 aVarjelkaa itsenne pahasta
käyttää väärin Herran nimeä,
sillä minä olen Herra, teidän
Jumalanne, niin, teidän isienne
b
Jumala, Abrahamin ja Iisakin ja
Jaakobin Jumala.

11 a 5. Moos. 28:1–14.
pko Siunaus,
siunaaminen.
18 a OL 100:13.
19 a pko Neuvo.

20 a
		b
21 a
		b

pko Rehellisyys.
pko Himo.
pko Rienaaminen.
2. Moos. 3:6;
1. Nefi 19:10.
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22 aMinä olen se, joka johdatti
Israelin lapset pois Egyptin
maasta; ja viimeisinä aikoina mi
nun käsivarteni on ojennettuna
b
pelastamaan kansani Israelin.
23 Lakatkaa akiistelemästä kes
kenänne; lakatkaa puhumasta
b
pahaa toisistanne.
24 Lakatkaa juomasta itseänne
a
juovuksiin, ja olkoot sananne
b
rakennukseksi toinen toisel
lenne.
25 Jos lainaat lähimmäiseltäsi,
palauta se, minkä olet alainan
nut, ja jos et voi palauttaa sitä,
niin mene heti sanomaan se lä
himmäisellesi, ettei hän tuomitse
sinua.
26 Jos löydät jotakin, minkä lä
himmäisesi on akadottanut, niin
etsi uutterasti, kunnes voit antaa
sen hänelle takaisin.
27 Huolehdi atarkoin siitä, mitä
sinulla on, että olisit ymmär
täväinen btaloudenhoitaja, sillä
se on Herran, sinun Jumalasi,
armolahja, ja sinä olet hänen
taloudenhoitajansa.
28 Jos olet iloinen, ylistä Herraa
a
laulaen, soittaen, tanssien sekä
b
ylistys- ja ckiitosrukouksin.
29 Jos olet amurheellinen, huuda
avuksi Herraa, sinun Jumalaasi,
anoen, että sielusi biloitsisi.
22 a 2. Moos. 13:18;
Jer. 2:5–7; 1. Nefi 5:15;
Alma 36:28.
pko Jehova.
		b Jer. 30:10;
Hes. 20:33–34;
OL 38:33.
23 a 3. Nefi 11:29–30.
pko Kiista.
		b OL 20:54.
pko Pahan
puhuminen.
24 a pko Viisauden sana.

30 Älä pelkää vihollisiasi, sillä
he ovat minun käsissäni, ja minä
teen heille mieleni mukaan.
31 Minun kansaani on akoe
teltava kaikessa, jotta se olisi
valmis ottamaan vastaan sen
b
kirkkauden, joka minulla on
sitä varten, nimittäin Siionin
kirkkauden; ja se, joka ei kestä
c
kuritusta, ei ole arvollinen
m inun valtakuntaani.
32 Tietämätön oppikoon avii
sautta bnöyrtymällä ja huuta
malla avuksi Herraa, Juma
laansa, jotta hänen silmänsä
avautuisivat, niin että hän näkisi,
ja hänen korvansa aukenisivat,
niin että hän kuulisi.
33 Sillä minun aHenkeni on
lähetetty maailmaan valaise

maan nöyriä ja murtuneita ja
jumalattomien tuomioksi.
34 Teidän veljenne ovat hy
länneet teidät ja todistuksenne,
nimittäin se kansakunta, joka on
a
karkottanut teidät pois;
35 ja nyt tulee heidän onnet
tomuutensa päivä, nimittäin
murheen päivät, niin kuin syn
nytystuskat vaimolle, ja heidän
surunsa on suuri, elleivät he jou
tuin tee parannusta, niin, hyvin
joutuin.
36 Sillä he tappoivat profeetat

		b OL 108:7.
25 a Ps. 37:21;
Moosia 4:28.
pko Rehellisyys;
Velka.
26 a 3. Moos. 5:23;
5. Moos. 22:3.
27 a pko Tunnollisuus.
		b pko Taloudenhoitaja.
28 a pko Laulu.
		b pko Rukous.
		c 2. Aik. 5:13;
OL 59:15–16.

pko Kiitollisuus.
29 a 2. Sam. 22:7.
		b pko Ilo.
31 a OL 101:4.
pko Vastoinkäyminen.
		b Room. 8:18;
OL 58:3–4.
pko Kirkkaus.
		c pko Kuritus.
32 a pko Viisaus.
		b pko Nöyryys.
33 a pko Pyhä Henki.
34 a pko Vaino.
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ja ne, jotka lähetettiin heidän
luoksensa, ja he ovat vuodatta
neet viatonta verta, joka huutaa
maasta heitä vastaan.
37 Ja nyt, älkää ihmetelkö näitä
asioita, sillä te ette vielä ole
a
puhtaita; te ette voi vielä kes
tää minun kirkkauttani; mutta
te saatte nähdä sen, jos pidätte
uskollisesti
kaikki
sanani,
jotka minä olen bantanut teille
Aadamin päivistä Abrahamiin,
Abrahamista Moosekseen, Moo
seksesta Jeesukseen ja hänen
apostoleihinsa ja Jeesuksen ja
hänen apostoliensa päivistä
Joseph Smithiin, jonka minä
kutsuin cenkelieni, avustavien
palvelijoideni, kautta ja omalla
äänelläni taivaista, saattamaan
ilmi minun työni,
38 jonka perustuksen hän laski
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ja oli uskollinen; ja minä otin
hänet luokseni.
39 Monet ovat ihmetelleet
hänen kuolemaansa, mutta oli
tarpeen, että hän asinetöi btodis
tuksensa cverellään, jotta häntä
kunnioitettaisiin ja jumalattomat
tuomittaisiin.
40 Enkö minä ole pelastanut
teitä teidän avihollisiltanne, ja
sillä tavalla, että olen jättänyt
todistuksen nimestäni?
41 Ja nyt, kuulkaa, oi sinä minun
a
kirkkoni kansa ja te vanhimmat,
kuunnelkaa yhdessä; te olette
saaneet minun bvaltakuntani.
42 Pitäkää tarkasti kaikki mi
nun käskyni, etteivät tuomiot
kohtaa teitä ja uskonne raukea
tyhjiin ja etteivät vihollisenne
voita teitä. Niin, ei muuta tällä
kertaa. Aamen ja aamen.

LUKU 137
Näky, joka annettiin profeetta Joseph Smithille temppelissä Kirt
landissa Ohiossa 21. tammikuuta 1836. Tilaisuudessa suoritettiin
toimituksia valmistauduttaessa temppelin vihkimiseen.
1–6 Profeetta näkee veljensä Alvi
nin selestisessä valtakunnassa.
7–9 Oppi kuolleiden pelastuk
sesta ilmoitetaan. 10 Kaikki lapset
pelastuvat selestiseen valtakun
taan.
37 a pko Puhtaus.
		b Hel. 8:18.
		c Ilm. 14:6;
OL 110:11–16;
128:19–21;
JS–H 1:30–47.
39 a Moosia 17:20;
OL 135:3.
		b pko Todistaminen.

Taivaat aukenivat meille, ja
minä näin Jumalan bselestisen
valtakunnan ja sen kirkkauden;
olinko cruumiissani vai poissa
siitä, en tiedä.
2 Näin sen aportin ylimaallisen

a

		c pko Marttyyri.
40 a 2. Moos. 23:22;
OL 8:4; 105:15.
41 a pko Jeesuksen
Kristuksen kirkko.
		b Dan. 7:27.
137 1 a Ap. t. 7:55–56;
1. Nefi 1:8;
Hel. 5:45–49;

			 JS–H 1:43.
		b pko Selestinen
kirkkaus.
		c 2. Kor. 12:2–4;
1. Nefi 11:1;
Moos. 1:11.
2 a 2. Nefi 9:41; 31:17.
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kauneuden, josta tuon valtakun
nan perilliset käyvät ja joka oli
kuin btulenliekkien kehä;
3 myös Jumalan aliekehtivän
valtaistuimen, jolla istuivat bIsä
ja cPoika.
4 Näin tuon valtakunnan kau
niit kadut, jotka näyttivät ikään
kuin akullalla päällystetyiltä.
5 Näin isä aAadamin ja
b
Abrahamin sekä cisäni ja däitini,
veljeni eAlvinin, joka on kauan
sitten nukkunut pois,
6 ja ihmettelin, miten hän oli
saanut aperintöosan tuossa val
takunnassa, sillä hän oli lähtenyt
tästä elämästä, ennen kuin Herra
oli ojentanut kätensä kootak
seen Israelin btoisen kerran, eikä
häntä ollut ckastettu syntien
anteeksisaamiseksi.
7 Niin Herran aääni tuli

minulle ja sanoi: Kaikki, jotka
ovat kuolleet bvailla tietoa tästä
evankeliumista mutta jotka oli
sivat ottaneet sen vastaan, jos
heidän olisi sallittu jäädä, ovat
Jumalan cselestisen valtakunnan
d
perillisiä;
8 samoin kaikki, jotka kuolevat
vastedes vailla tietoa siitä mutta
jotka aolisivat ottaneet sen vas
taan koko sydämestään, ovat
tuon valtakunnan perillisiä,
9 sillä minä, Herra, atuomitsen
kaikki ihmiset heidän btekojensa
mukaan, heidän sydämensä
c
halun mukaan.
10 Ja minä näin myös, että
kaikki lapset, jotka kuolevat
ennen kuin saavuttavat vastuul
lisen aiän, bpelastuvat taivaan
selestiseen valtakuntaan.

LUKU 138
Näky, joka annettiin presidentti Joseph F. Smithille Salt Lake
Cityssä Utahissa 3. lokakuuta 1918. Presidentti Smith ilmoitti ava
jaispuheessaan kirkon 89. puolivuotiskonferenssissa 4. lokakuuta
1918, että hän oli saanut edeltäneiden kuukausien aikana useita
2 b 2. Moos. 24:17;
Jes. 33:14–15;
Hel. 5:23;
OL 130:7.
3 a Jes. 6:1;
Hes. 1:26–28.
		b pko Jumala, jumaluus:
Isä Jumala.
		c pko Jumala, jumaluus:
Poika Jumala.
4 a Ilm. 21:21;
OL 110:2.
5 a pko Aadam.
		b OL 132:29.
pko Abraham.
		c OL 124:19.
pko Smith, Joseph
vanhempi.

		d pko Smith, Lucy
Mack.
		e JS–H 1:4.
6 a pko Kuolleiden
pelastus.
		b Jes. 11:11;
1. Nefi 22:10–12;
MK Jaak. 6:2.
pko Israel: Israelin
kokoaminen.
		c Joh. 3:3–5;
2. Nefi 9:23;
Et. 4:18–19;
OL 76:50–52; 84:74.
pko Kaste,
kastaminen.
7 a Hel. 5:30.
pko Ilmoitus.

		b jsr 1. Piet. 4:6
(Liiteosa);
2. Nefi 9:25–26;
Moosia 15:24.
		c pko Selestinen
kirkkaus.
		d OL 76:50–70.
8 a Alma 18:32;
OL 6:16.
9 a Ilm. 20:12–13.
pko Viimeinen
tuomio.
		b pko Teot.
		c OL 64:34.
pko Sydän.
10 a pko Vastuullisuus.
		b pko Pelastus: Lasten
pelastus.
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jumalallisia sanomia. Yhden näistä, joka koski Vapahtajan käyntiä
vainajien henkien luona hänen ruumiinsa maatessa haudassa, pre
sidentti Smith oli saanut edellisenä päivänä. Se kirjoitettiin muistiin
heti konferenssin päättymisen jälkeen. Se esitettiin 31. lokakuuta
1918 ensimmäisen presidenttikunnan neuvonantajille, kahdentoista
neuvostolle ja patriarkalle, ja he hyväksyivät sen yksimielisesti.
1–10 Presidentti Joseph F. Smith
pohdiskelee Pietarin kirjoituksia
ja meidän Herramme käyntiä hen
kimaailmassa. 11–24 Presidentti
Smith näkee vanhurskaat kuolleet
kokoontuneina paratiisiin ja Kris
tuksen palvelutyön heidän keskuu
dessaan. 25–37 Hän näkee, kuinka
evankeliumin saarnaaminen jär
jestettiin henkien keskuudessa.
38–52 Hän näkee henkimaailmassa
Aadamin, Eevan ja monia pyhistä
profeetoista, jotka ovat pitäneet
henkitilaansa ennen ylösnouse
musta vankeutena. 53–60 Nyky
ajan vanhurskaat kuolleet jatkavat
työtään henkien maailmassa.
Lokakuun kolmantena päivänä
vuonna tuhatyhdeksänsataakah
deksantoista istuin huoneessani
a
pohdiskellen kirjoituksia
2 ja mietiskellen suurta asovi
tusuhria, jonka Jumalan Poika
antoi maailman blunastamiseksi,
3 ja sitä suurta ja ihmeellistä
a
rakkautta, jonka Isä ja Poika il
maisivat bLunastajan maailmaan
tulemisessa,
4 jotta ihmissuku voisi pelastua
hänen asovituksensa kautta ja
138 1 a pko Pohtiminen.
2 a Matt. 20:28.
pko Sovitus.
		b pko Lunastus
suunnitelma.
3 a Joh. 3:16.

			
		b
4a
		b

kuuliaisuuden kautta evanke
liumin periaatteille.
5 Näin mietiskellessäni ajatuk
seni kääntyivät apostoli Pietarin
kirjoituksiin aalkukirkon pyhille,
jotka asuivat hajallaan bPontok
sessa, Galatiassa, Kappadokiassa
ja muissa Aasian osissa, joissa
evankeliumia oli saarnattu Her
ran ristiinnaulitsemisen jälkeen.
6 Avasin Raamatun ja luin
Pietarin ensimmäisen kirjeen
kolmannen ja neljännen luvun,
ja lukiessani minuun vaikuttivat
suuresti, enemmän kuin milloin
kaan ennen, seuraavat kohdat:
7 ”Kärsihän Kristuskin ainut
kertaisen kuoleman syntien täh
den, syytön syyllisten puolesta,
johdattaakseen teidät Jumalan
luo. Hänen ruumiinsa surmat
tiin, mutta hengessä hänet teh
tiin eläväksi.
8 Ja niin hän myös meni ja saar
nasi avankilassa oleville hengille,
9 jotka muinoin eivät totelleet
Jumalaa, kun hän Nooan päivinä
kärsivällisesti odotti sen ajan,
kun arkkia rakennettiin. Vain
muutama ihminen, kaikkiaan
kahdeksan, pelastui arkissa
b

pko Rakkaus.
pko Lunastaja.
UK 1:3.
Matt. 7:21.
pko Kuuliaisuus.
5 a eli varhempien

aikojen pyhille.
		b 1. Piet. 1:1.
8 a Jes. 61:1;
Luuk. 4:18;
OL 76:73–74; 88:99.
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veden kantamana.” (1. Piet.
3:18–20.)
10 ”Sitä varten niillekin, jotka
ovat kuolleet, on julistettu
evankeliumi, että he eläisivät
hengessä, niin kuin Jumala elää,
vaikka ruumiissaan ovat saaneet
saman tuomion kuin kaikki ih
miset” (1. Pietari 4:6).
11 Pohtiessani näitä asioita,
jotka on akirjoitettu, ymmärryk
seni bsilmät avautuivat ja Herran
Henki clepäsi päälläni ja näin
d
kuolleiden joukot, sekä pienet
että suuret.
12 Ja erääseen paikkaan oli
koottu yhteen lukematon määrä
vanhurskaiden ahenkiä, jotka
olivat olleet buskollisia todis
tuksessa Jeesuksesta eläessään
kuolevaisuudessa
13 ja jotka olivat uhranneet auh
rin Jumalan Pojan suuren uhrin
vertauskuvana ja olivat bkär
sineet ahdinkoa Lunastajansa
nimessä.
14 Kaikki nämä olivat lähteneet
kuolevaisesta elämästä lujina
a
toivossa kirkkauden bylösnou
semuksesta cIsän Jumalan ja
hänen dainosyntyisen Poikansa,
Jeesuksen Kristuksen, earmosta.
15 Näin, että he olivat täynnä
11 a pko Pyhät kirjoitukset:
Pyhien kirjoitusten
arvo.
		b Ef. 1:18;
OL 76:10, 12, 19.
		c Jes. 11:2.
		d pko Henki.
12 a OL 76:69–70.
		b OL 6:13; 51:19;
76:51–53.
13 a pko Uhri.
		b Matt. 5:10–12.
14 a Et. 12:4;
Moroni 7:3, 40–44.

iloa ja riemua ja että he rie
muitsivat yhdessä, koska heidän
vapautuksensa päivä oli käsillä.
16 He olivat kokoontuneet odot
tamaan Jumalan Pojan tulemista
a
henkimaailmaan julistamaan
heidän lunastustaan kuoleman
b
siteistä.
17 Heidän nukkuva tomumajansa apalautettaisiin täydelliseen
muotoonsa, bluu luuhunsa ja
jänteet ja liha niihin, chenki ja
ruumis yhdistettäisiin niin, ettei
niitä enää koskaan erotettaisi,
jotta he saisivat dilon täyteyden.
18 Tämän suunnattoman jou
kon odottaessa ja keskustel
lessa – riemuiten hetkestä, jolloin
heidät vapautettaisiin kuoleman
kahleista – Jumalan Poika ilmes
tyi julistamaan avapautusta
vangituille, jotka olivat olleet
uskollisia;
19 ja siellä hän asaarnasi heille
ikuista bevankeliumia, oppia
ylösnousemuksesta sekä ihmis
suvun lunastamisesta clankee
muksesta ja henkilökohtaisista
synneistä dparannuksen ehdolla.
20 Mutta ajumalattomien luo
hän ei mennyt, eikä hän korot
tanut ääntänsä jumalattomien
ja parannusta tekemättömien
a

pko Toivo.
		b pko Ylösnousemus.
		c pko Jumala, jumaluus:
Isä Jumala.
		d pko Ainosyntyinen.
		e pko Armo.
15 a Jes. 51:11;
Alma 40:12.
16 a Luuk. 23:43;
Alma 40:11–12.
pko Paratiisi.
		b Morm. 9:13.
17 a 2. Nefi 9:10–13.
		b Hes. 37:1–14.

		c OL 93:33–34.
		d pko Ilo.
18 a Jes. 61:1.
pko Kuolleiden
pelastus.
19 a OL 76:72–74.
		b pko Evankeliumi.
		c pko Aadamin ja Eevan
lankeemus.
		d pko Parannus.
20 a Alma 40:13–14.
pko Helvetti;
Jumalattomuus.
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keskuudessa, jotka olivat saas
tuttaneet itsensä lihassa olles
saan;
21 eivät myöskään kapinalliset,
jotka olivat hylänneet muinais
ten profeettojen todistukset
ja varoitukset, nähneet hänen
kirkkauttaan eivätkä katsoneet
hänen kasvojaan.
22 Missä nämä olivat, siellä
a
vallitsi pimeys, mutta vanhurs
kaiden keskuudessa oli brauha;
23 ja pyhät riemuitsivat alu
nastuksestaan ja bpolvistuivat
ja tunnustivat Jumalan Pojan
Lunastajakseen ja Pelastajakseen
kuolemasta ja helvetin ckahleista.
24 Heidän kasvonsa loistivat,
ja Herran akirkkauden säteily
lepäsi heidän päällään, ja he
b
lauloivat ylistystä hänen pyhälle
nimelleen.
25 Minä ihmettelin, sillä minä
käsitin, että Vapahtaja vietti noin
kolme vuotta palvelutyössään
juutalaisten ja Israelin huonee
seen kuuluvien keskuudessa pyr
kien opettamaan heille ikuista
evankeliumia ja kutsumaan heitä
parannukseen;
26 mutta vaikka hän teki voi
mallisia tekoja ja ihmeitä ja julisti
totuutta suurella avoimalla ja
valtuudella, vain harvat kuulivat
hänen ääntään ja iloitsivat hänen
läsnäolostaan ja ottivat pelastuk
sen vastaan hänen käsistään.
27 Mutta hänen palvelutyönsä
b

20 b 1. Nefi 10:21.
22 a pko Pimeys,
hengellinen.
		b pko Rauha.
23 a pko Lunastus
suunnitelma.
		b Room. 14:11;
Moosia 27:31.

kuolleiden keskuudessa rajoittui
ristiinnaulitsemisen ja hänen
ylösnousemuksensa
väliseen
a
lyhyeen aikaan;
28 ja minä kummastelin Pie
tarin sanoja – joissa hän sanoi,
että Jumalan Poika saarnasi
vankeudessa oleville hengille,
jotka muinoin eivät totelleet Ju
malaa, kun hän Nooan päivinä
kärsivällisesti odotti – ja kuinka
hänen oli ollut mahdollista saar
nata noille hengille ja suorittaa
välttämätön työ heidän keskuu
dessaan niin lyhyessä ajassa.
29 Ja kummastellessani sil
mäni avautuivat ja ymmärryk
seni aavartui ja minä käsitin,
ettei Herra henkilökohtaisesti
mennyt jumalattomien ja totte
lemattomien keskuuteen, jotka
olivat hylänneet totuuden, heitä
opettamaan,
30 vaan katso, vanhurskaiden
keskuudesta hän järjesti jouk
konsa ja nimitti avoimalla ja val
tuudella puettuja sanansaattajia
ja valtuutti heidät lähtemään ja
viemään evankeliumin valon
b
pimeydessä oleville, tosiaankin
c
kaikille ihmisten hengille; ja
näin evankeliumia saarnattiin
kuolleille.
31 Ja valitut sanansaattajat läh
tivät julistamaan Herran asuo
siollista päivää ja kuuluttamaan
b
vapautusta kahlituille vangeille,
vieläpä kaikille, jotka tekisivät

		c 2. Nefi 1:13;
Alma 12:11.
24 a Ps. 104:1–2; Jes. 60:19;
Ilm. 22:5; JS–H 1:17.
pko Valo, Kristuksen.
		b pko Laulu.
26 a 1. Nefi 11:28.
27 a Mark. 8:31.

29 a OL 76:12.
30 a Luuk. 24:49.
		b pko Pimeys,
hengellinen.
		c OL 1:2.
31 a Jes. 61:2;
Luuk. 4:17–19.
		b pko Vapaus.
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parannuksen synneistään ja
ottaisivat vastaan evankeliumin.
32 Näin evankeliumia saarnat
tiin niille, jotka olivat akuolleet
synneissään vailla btietoa totuu
desta tai rikkomuksessa hylät
tyään profeetat.
33 Näille opetettiin auskoa Ju
malaan, parannusta synnistä,
b
sijaiskastetta syntien canteeksi
saamiseksi, Pyhän Hengen dlahjaa
kätten päällepanemisen kautta
34 ja kaikkia muita evankeliu
min periaatteita, jotka heidän oli
välttämätöntä tuntea tullakseen
kelvollisiksi, jotta he eläisivät
hengessä, niin kuin Jumala elää,
vaikka he lihassa ovat saaneet
saman atuomion kuin kaikki
ihmiset.
35 Ja niin ilmoitettiin kuollei
den keskuudessa, sekä pienten
että suurten, niin vääryydente
kijöiden kuin uskollistenkin, että
lunastus oli tapahtunut Jumalan
Pojan auhrin kautta bristillä.
36 Näin ilmoitettiin, että Lunas
tajamme käytti aikansa henkien
maailmassa ollessaan opettaen
ja valmistaen niiden aprofeetto
jen uskollisia henkiä, jotka olivat
todistaneet hänestä lihassa,
32 a Joh. 8:21–24.
		b OL 128:5.
pko Tieto.
33 a UK 1:4.
pko Usko.
		b pko Kaste,
kastaminen: Kaste
kuolleiden puolesta;
Toimitukset:
Sijaistoimitus.
		c pko Syntien
anteeksisaaminen.
		d pko Pyhän Hengen
lahja.
34 a pko Viimeinen

37 jotta he veisivät lunastuksen
sanoman kaikille kuolleille, joi
den luo hän ei henkilökohtaisesti
voinut mennä heidän akapinoin
tinsa ja rikkomustensa tähden,
niin että hekin hänen palvelijoi
densa palveluksen kautta kuuli
sivat hänen sanansa.
38 Niiden suurten ja mahtavien
joukossa, jotka olivat kokoon
tuneet tähän vanhurskaiden
suureen kokoukseen, olivat isä
a
Aadam, Ikiaikainen ja kaikkien
isä,
39 ja kunnioitettu äitimme
a
Eeva monen uskollisen tyttä
rensä kanssa, jotka olivat eläneet
kautta aikain ja palvelleet todel
lista ja elävää Jumalaa.
40 aAbel, ensimmäinen bmart
tyyri, oli siellä ja hänen veljensä
c
Set, yksi mahtavista, joka oli
isänsä Aadamin ilmetty dkuva.
41 Myös aNooa, joka varoitti ve
denpaisumuksesta, bSeem, suuri
c
ylipappi, dAbraham, uskollisten
isä, eIisak, fJaakob ja gMooses,
Israelin suuri lainsäätäjä,
42 sekä aJesaja, joka julisti profe
tian kautta, että Lunastaja oli voi
deltu parantamaan niitä, joiden
sydän on särkynyt, julistamaan

tuomio.
35 a Alma 34:9–16.
pko Sovitus;
Uhri.
		b pko Risti;
Ristiinnaulitseminen.
36 a OL 138:57.
37 a OL 138:20.
pko Kapinointi.
38 a pko Aadam.
39 a Moos. 4:26.
pko Eeva.
40 a pko Abel.
		b pko Marttyyri.
		c pko Set.

		d 1. Moos. 5:3;
Moos. 6:10.
41 a pko Nooa, Raamatun
patriarkka.
		b pko Seem.
		c pko Ylipappi.
		d 1. Moos. 17:1–8.
pko Abraham.
		e 1. Moos. 21:1–5.
pko Iisak.
		f 1. Moos. 35:9–15.
pko Jaakob, Iisakin
poika.
		g pko Mooses.
42 a pko Jesaja.

Oppi ja liitot 138:43–53

vangituille vapautusta ja kah
lituille cvankilan aukenemista,
olivat siellä.
43 Edelleen myös aHesekiel, jolle
näytettiin näyssä suuri laakso,
jossa oli bkuivia luita, jotka vaa
tetettaisiin lihalla, tullakseen
jälleen esiin kuolleiden cylösnou
semuksessa elävinä sieluina;
44 aDaniel, joka näki ennalta
ja ennusti, että myöhempinä
aikoina perustettaisiin Jumalan
b
valtakunta, joka ei enää ikinä
tuhoutuisi ja jota ei annettaisi
toiselle kansalle;
45 aElias, joka oli Mooseksen
kanssa bKirkastusvuorella;
46 ja aMalakia, profeetta, joka
todisti bElian tulosta – josta
myös Moroni puhui profeetta
Joseph Smithille selittäen, että
hän tulisi ennen Herran suuren
ja pelottavan cpäivän tulemista –
olivat siellä.
47 Profeetta Elian oli määrä
istuttaa lasten asydämiin heidän
isilleen annetut lupaukset
48 enteenä
siitä
suuresta
a
työstä, jota tehtäisiin Herran
b
temppeleissä aikojen täyttymi
sen ctaloudenhoitokauden ai
kana kuolleiden lunastamiseksi
b

42 b
		c
43 a
		b
		c
44 a
		b

Jes. 61:1–2.
pko Helvetti.
pko Hesekiel.
Hes. 37:1–14.
pko Ylösnousemus.
pko Daniel.
Dan. 2:44–45.
pko Jumalan valta
kunta eli taivaan
valtakunta.
45 a pko Elia(s).
		b pko Kirkastuminen.
46 a Mal. 3:23–24;
JS–H 1:36–39.
pko Malakia.
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ja lasten sinetöimiseksi vanhem
piinsa, jottei koko maata lyötäisi
kirouksella ja hävitettäisi täysin
hänen tullessaan.
49 Kaikki nämä ja monet muut –
nimittäin aprofeetat, jotka olivat
eläneet nefiläisten keskuudessa
ja todistaneet Jumalan Pojan tu
lemisesta – liikkuivat tässä suun
nattomassa joukossa ja odottivat
vapautustaan,
50 sillä kuolleet olivat pitäneet
a
henkensä pitkää eroa ruumiis
taan bvankeutena.
51 Näitä Herra opetti ja antoi
heille avoiman tulla esiin hänen
kuolleista nousemisensa jälkeen,
käydä hänen Isänsä valtakun
taan, siellä tulla kruunatuiksi
b
kuolemattomuudella ja cian
kaikkisella elämällä
52 ja jatkaa siitä eteenpäin työ
tään, kuten Herra oli luvannut,
sekä päästä osallisiksi kaikista
a
siunauksista, jotka oli pidetty
varattuina niille, jotka häntä
rakastavat.
53 Myös profeetta Joseph Smith
ja isäni Hyrum Smith, Brigham
Young, John Taylor, Wilford
Woodruff ja muita oivallisia hen
kiä, jotka oli avarattu tulemaan
d

		b OL 110:13–15.
pko Elia.
		c pko Jeesuksen
Kristuksen toinen
tuleminen.
47 a OL 128:17.
48 a pko Kuolleiden
pelastus.
		b pko Temppeli, Herran
huone.
		c pko Taloudenhoito
kausi.
		d pko Perhe: Iankaikki
nen perhe;
Sinetöiminen.

49 a
50 a
		b
51 a
		b
		c
52 a
53 a

Hel. 8:19–22.
pko Henki.
OL 45:17.
1. Kor. 6:14;
Alma 40:19–21.
pko Kuolemattomuus.
OL 29:43.
pko Iankaikkinen
elämä.
Jes. 64:3;
1. Kor. 2:9;
OL 14:7.
pko Ennalta
asettaminen.

Oppi ja liitot 138:54–60
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maailmaan aikojen täyttyessä,
jotta he olisivat mukana las
kemassa suuren myöhempien
aikojen työn bperustuksia,
54 mukaan luettuina temppe
lien rakentaminen ja toimitus
ten suorittaminen akuolleiden
lunastamiseksi niissä, olivat
henkimaailmassa.
55 Havaitsin, että he olivat
myös niiden ajalojen ja suurten
joukossa, jotka oli bvalittu alussa
tulemaan johtajiksi Jumalan
kirkkoon.
56 Tosiaan ennen syntymäänsä
he saivat monien muiden kanssa
ensimmäiset opetuksensa hen
kien maailmassa ja heitä aval
mistettiin tulemaan maailmaan
Herran
hyväksi
näkemänä
b
aikana tekemään työtä hänen
c
viinitarhassaan ihmissielujen
pelastamiseksi.
57 Näin, että tämän talouden
hoitokauden uskolliset avanhim
mat, kun he poistuvat kuolevai
53 b OL 64:33.
54 a pko Toimitukset:
Sijaistoimitus.
55 a Abr. 3:22–24.
		b pko Ennalta
asettaminen.
56 a Job 38:4–7;

sesta elämästä, jatkavat työtään
saarnaten parannuksen sekä
Jumalan ainosyntyisen Pojan
uhrin kautta tapahtuvan lunas
tuksen evankeliumia niiden kes
kuudessa, jotka ovat bpimeydessä
ja synnin orjuudessa kuolleiden
henkien suuressa maailmassa.
58 Kuolleet, jotka tekevät pa
rannuksen, alunastetaan kuuliai
suuden kautta Jumalan huoneen
b
toimituksille,
59 ja sen jälkeen kun he ovat
kärsineet rangaistuksen rikko
muksistaan ja heidät on apesty
puhtaiksi, he saavat palkan bte
kojensa mukaan, sillä he ovat
pelastuksen perillisiä.
60 Tällainen oli minulle näy
tetty näky kuolleiden lunastuk
sesta, ja minä todistan ja tiedän,
että tämä todistus on atosi, Her
ramme ja Vapahtajamme, Jee
suksen Kristuksen siunauksen
kautta, aivan niin. Aamen.

Alma 13:3–7.
		b Ap. t. 17:24–27.
		c MK Jaak. 6:2–3.
pko Herran viinitarha.
57 a pko Vanhin.
		b pko Helvetti.
58 a pko Lunastus.

		b pko Toimitukset.
59 a Alma 5:17–22.
pko Anteeksianto.
		b pko Teot.
60 a pko Totuus.
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Raamatussa ja Mormonin kirjassa opetetaan, että yksiavioisuus on
Jumalan avioliittomalli, ellei Hän toisin julista (ks. 2. Sam. 12:7–8
ja MK Jaak. 2:27, 30). Moniavioisuutta alettiin harjoittaa kirkon
jäsenten keskuudessa Joseph Smithille annetun ilmoituksen jäl
keen 1840-luvun alussa (ks. OL 132). Yhdysvaltain hallinto sääti
1860–1880-luvuilla lakeja tämän uskonnollisen käytännön kiel
tämiseksi. Lopulta Yhdysvaltain korkein oikeus piti ne voimassa.
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Ilmoituksen saatuaan presidentti Wilford Woodruff antoi seuraavan
manifestin, jonka kirkko hyväksyi arvovaltaiseksi ja velvoittavaksi
6. lokakuuta 1890.Tämä johti moniavioisuuden harjoittamisen päät
tymiseen kirkossa.
Kaikille, joita asia koskee
Poliittisissa tarkoituksissa Salt Lake Citystä lähetetyissä, laajalti
julkaistuissa lehdistötiedotteissa kerrotaan Utahin komission äsket
täin sisäasiainministerille antamassaan selonteossa väittäneen, että
pluraaliavioliittoon vihkimisiä toimitetaan yhä ja että neljäkymmentä
tai enemmän sellaista avioliittoa on solmittu Utahissa viime kesä
kuusta lähtien tai viime vuoden aikana sekä että kirkon johtajat ovat
julkisissa puheissaan opettaneet moniavioisuutta sekä rohkaisseet ja
kehottaneet jatkamaan sen harjoittamista.
Sen tähden minä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuk
sen Kirkon presidenttinä täten mitä juhlallisimmin julistan, että nämä
syytökset ovat vääriä. Me emme opeta moniavioisuutta emmekä plu
raaliavioliittoa emmekä salli kenenkään ryhtyvän harjoittamaan sitä,
ja minä kiistän, että joko neljäkymmentä tai mitään muuta määrää
pluraaliavioliittoja olisi tuona aikana solmittu temppeleissämme tai
missään muussa paikassa territoriossa.
Yksi tapaus on ilmoitettu, jossa osapuolet väittävät, että vihkimi
nen toimitettiin Endowment Housessa Salt Lake Cityssä keväällä
1889, mutta en ole kyennyt selvittämään, kuka tuon seremonian
suoritti; mitä tässä asiassa tehtiinkin, tapahtui minun tietämättäni.
Tämän väitetyn tapauksen tähden Endowment House revittiin vii
pymättä maahan minun määräyksestäni.
Koska kongressi on säätänyt lakeja, jotka kieltävät pluraaliavio
liitot ja jotka lait viimeinen vetoomustuomioistuin on julistanut
perustuslain mukaisiksi, julistan täten aikomukseni alistua noihin
lakeihin ja käyttää vaikutusvaltaani sen kirkon jäseniin, jota minä
johdan, jotta he tekisivät samoin.
Minun tai työtovereideni opetuksissa kirkolle mainittuna aikana
ei ole mitään, minkä voisi järkeenkäyvällä tavalla käsittää yllyttäneen
tai kehottaneen moniavioisuuteen; ja milloin kuka tahansa kirkon
vanhin on käyttänyt ilmausta, joka on näyttänyt ilmentävän jota
kin sellaista opetusta, häntä on heti ojennettu. Ja minä julistan nyt
julkisesti, että ohjeeni myöhempien aikojen pyhille on pidättäytyä
solmimasta mitään avioliittoa, jonka maan laki kieltää.
Wilford Woodruff
Myöhempien Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti
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Presidentti Lorenzo Snow esitti seuraavaa:
”Esitän, että tunnustaen Wilford Woodruffin Myöhempien Aiko
jen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentiksi ja tällä het
kellä maan päällä ainoaksi mieheksi, jolla on hallussaan sinetöimis
toimitusten avaimet, pidämme häntä hänen asemansa nojalla täysin
valtuutettuna antamaan sen manifestin, joka on luettu kuultemme
ja joka on päivätty syyskuun 24. päivänä 1890, ja että me yleiskonfe
renssiin kokoontuneena kirkkona hyväksymme hänen julistuksensa
pluraaliavioliitoista viralliseksi ja sitovaksi.”
Salt Lake City Utah lokakuun 6. päivänä 1890
OTTEITA
PRESIDENTTI WILFORD WOODRUFFIN
KOLMESTA MANIFESTIA KOSKEVASTA PUHEESTA
Herra ei koskaan salli minun eikä kenenkään muun miehen, joka on tämän kirkon
presidenttinä, johtaa teitä harhaan. Se ei ole suunnitelmassa. Se ei ole Jumalalla
mielessä. Jos minä yrittäisin sitä, Herra poistaisi minut paikaltani, ja niin hän pois
taa kenen tahansa muun miehen, joka yrittää johtaa ihmislapsia harhaan Jumalan
ilmoituksista ja heidän velvollisuuksistaan. (Kirkon 61. puolivuotiskonferenssi,
maanantaina lokakuun 6. päivänä 1890 Salt Lake Cityssä Utahissa. Julkaistu Deseret
Evening Newsissä lokakuun 11. päivänä 1890, s. 2.)
Ei ole väliä sillä, kuka elää ja kuka kuolee tai kuka kutsutaan johtamaan tätä kirkkoa;
heidän on johdettava sitä kaikkivaltiaan Jumalan innoituksen mukaan. Elleivät he
tee sitä sillä tavalla, he eivät voi tehdä sitä ollenkaan – –.
Olen saanut viime aikoina muutamia ilmoituksia, ja minulle hyvin tärkeitä,
ja minä kerron teille, mitä Herra on sanonut minulle. Sallikaa minun kiinnittää
huomiotanne siihen, mitä sanotaan manifestiksi. – –
Herra on käskenyt minua esittämään myöhempien aikojen pyhille kysymyksen,
ja hän sanoi minulle myös, että jos he kuuntelevat, mitä minä heille sanon, ja vas
taavat heille esitettyyn kysymykseen, Jumalan Hengen ja voiman avulla he kaikki
vastaavat samalla tavalla ja he kaikki uskovat samoin tästä asiasta.
Kysymys on tämä: Kumpi on myöhempien aikojen pyhille viisaampi tie kul
kea – yrittää jatkaa pluraaliavioliiton harjoittamista vastoin kansakunnan lakeja ja
60 miljoonan ihmisen vastustaessa sitä ja kaikkien temppeleiden takavarikoimisen
ja menetyksen ja kaikkien niissä eläville ja kuolleiden puolesta suoritettavien toimi
tusten lakkauttamisen ja ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista ja kirkon
perheiden päämiesten vangitsemisen ja ihmisten henkilökohtaisen omaisuuden
takavarikoimisen hinnalla (jotka kaikki yksinäänkin lakkauttaisivat käytännön); vai
tehtyämme ja kärsittyämme, mitä olemme, pitäessämme kiinni tästä periaatteesta,
lopettaa käytäntö ja alistua lakiin ja jättää siten tekemällä profeetat, apostolit ja isät
kotiin, niin että he voivat opettaa kansaa ja huolehtia kirkon tehtävistä, ja jättää myös
temppelit pyhien käsiin, niin että he voivat suorittaa evankeliumin toimituksia sekä
eläville että kuolleiden puolesta?
Herra näytti minulle näyssä ja ilmoituksessa tarkasti, mitä tapahtuisi, ellemme
lopettaisi tätä käytäntöä. Ellemme olisi lopettaneet sitä, teillä ei olisi ollut käyttöä
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– – yhdellekään miehelle tässä temppelissä Loganissa; sillä kaikki toimitukset lak
kautettaisiin kaikkialla Siionin maassa. Sekaannus vallitsisi kaikkialla Israelissa,
ja monet miehet vangittaisiin. Tämä vaiva olisi kohdannut koko kirkkoa, ja meidät
olisi pakotettu lopettamaan käytäntö. Nyt, kysymyksenä on, pitäisikö se lopettaa
tällä tavalla vai sillä tavalla, jonka Herra on meille ilmaissut, ja jättää profeettamme
ja apostolimme ja isämme vapaiksi miehiksi ja temppelit kansan käsiin, niin että
kuolleet voidaan lunastaa. Tämä kansa on jo vapauttanut suuren joukon vanki
huoneesta henkimaailmassa, ja pitääkö työn jatkua vai lakata? Tämän kysymyksen
minä asetan myöhempien aikojen pyhien eteen. Teidän on päätettävä itse. Haluan
teidän vastaavan siihen itse. Minä en siihen vastaa; mutta minä sanon teille, että
juuri sellaisessa tilassa me kansana olisimme olleet, ellemme olisi lähteneet sille
tielle, jolle lähdimme.
– – Näin tarkasti, mitä tulisi tapahtumaan, ellei jotakin tehtäisi. Tämä henki on
ollut päälläni pitkän aikaa. Mutta haluan sanoa tämän: Olisin antanut kaikkien
temppeleiden mennä pois käsistämme; olisin itse mennyt vankilaan ja antanut kaik
kien muiden miesten mennä sinne, ellei taivaan Jumala olisi käskenyt minun tehdä,
mitä tein; ja kun koitti hetki, jolloin minua käskettiin tekemään se, kaikki oli minulle
selvää. Menin Herran eteen ja kirjoitin, mitä Herra käski minun kirjoittaa. – –
Esitän tämän teille, teidän pohdittavaksenne ja harkittavaksenne. Herra te
kee työtä meidän kanssamme. (Cachen vaarnan konferenssi Loganissa Utahissa
sunnuntaina marraskuun 1. päivänä 1891. Julkaistu Deseret Weeklyssä marraskuun
14. päivänä 1891.)
Nyt minä kerron teille, mitä minulle ilmaistiin ja mitä Jumalan Poika teki tässä
asiassa – –. Kaikki tämä olisi tapahtunut, niin totta kuin Jumala Kaikkivaltias elää,
ellei tuota manifestia olisi annettu. Sen tähden Jumalan Poika halusi, että se esitetään
kirkolle ja maailmalle hänen oman mielensä tarkoituksia varten. Herra oli säätänyt
Siionin perustamisen. Hän oli säätänyt tämän temppelin valmiiksi rakentamisen.
Hän oli säätänyt, että elävien ja kuolleiden pelastus annettaisiin näissä vuorten
laaksoissa. Ja kaikkivaltias Jumala sääti, ettei Perkele saisi tehdä sitä tyhjäksi. Jos
kykenette ymmärtämään sen, se on avain siihen. (Saarnasta, joka pidettiin Suola
järven temppelin kuudennessa vihkimiskokouksessa huhtikuussa 1893. Koneella
kirjoitettu selostus vihkimenoista kirkon historiaosaston arkistossa Salt Lake Cityssä
Utahissa.)
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Mormonin kirjassa opetetaan, että ”kaikki ovat Jumalalle yhdenver
taisia”, mukaan lukien mustat ja valkoiset, orjat ja vapaat, miehet ja
naiset (ks. 2. Nefi 26:33). Kautta kirkon historian monissa maissa
on kastettu ihmisiä riippumatta heidän rodustaan tai etnisestä
taustastaan, ja he ovat eläneet uskollisina kirkon jäseninä. Joseph
Smithin elinaikana pappeuteen asetettiin muutamia mustia kirkon
miesjäseniä. Kirkon historian alkuaikoina kirkon johtajat lopettivat
pappeuden antamisen afrikkalaista syntyperää oleville mustille
miehille. Kirkon aikakirjoista ei käy selkeästi ilmi, mistä tämä käy
täntö sai alkunsa. Kirkon johtajat uskoivat, että tämän käytännön
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muuttamiseen tarvittiin ilmoitus Jumalalta, ja he rukoilivat pyy
täen johdatusta. Tämä ilmoitus tuli kirkon presidentille Spencer W.
Kimballille ja se vahvistettiin muille kirkon johtajille Suolajärven
temppelissä 1. kesäkuuta 1978. Ilmoitus poisti kaikki rotuun liittyvät
rajoitukset, jotka aiemmin olivat koskeneet pappeutta.
Kaikille, joita asia koskee
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon 148.
puolivuotiskonferenssissa 30. syyskuuta 1978 presidentti N. Eldon
Tanner, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, esitti seuraavaa:
Tämän vuoden kesäkuun alkupuolella ensimmäinen presidentti
kunta ilmoitti, että presidentti Spencer W. Kimball oli saanut il
moituksen pappeuden ja temppelin siunausten suomisesta kaikille
kirkon kelvollisille miespuolisille jäsenille. Presidentti Kimball on
pyytänyt minua ilmoittamaan konferenssille, että sen jälkeen kun
hän oli saanut tämän ilmoituksen, joka tuli hänelle pitkällisen mie
tiskelyn ja rukouksen jälkeen pyhän temppelin pyhissä huoneissa,
hän esitti sen neuvonantajilleen, jotka uskoivat siihen ja hyväksyivät
sen. Sen jälkeen se esitettiin kahdentoista apostolin koorumille, joka
hyväksyi sen yksimielisesti, ja myöhemmin se esitettiin kaikille
muillekin johtaville auktoriteeteille, jotka samoin hyväksyivät sen
yksimielisesti.
Presidentti Kimball on pyytänyt minua nyt lukemaan tämän
kirjeen:
Kesäkuun 8. päivänä 1978
Kaikille Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon
johtaville ja paikallisille pappeusvirkailijoille kautta maailman
Rakkaat veljet
Nähdessämme Herran työn laajenevan kautta maailman olemme
olleet kiitollisia siitä, että monien kansakuntien ihmiset ovat olleet
vastaanottavaisia palautetun evankeliumin sanomalle ja ovat liitty
neet kirkkoon yhä kasvavin joukoin. Tämä puolestaan on innoittanut
meitä halulla suoda kirkon jokaiselle kelvolliselle jäsenelle kaikki
etuoikeudet ja siunaukset, joita evankeliumi tarjoaa.
Tietoisina lupauksista, joita meitä edeltäneet kirkon profeetat ja
presidentit ovat antaneet, että jonakin päivänä, Jumalan iankaikkisen
suunnitelman mukaisesti, kaikki veljemme, jotka ovat kelvollisia,
voivat saada pappeuden, ja kun olemme nähneet niiden uskollisuu
den, joilta pappeus on evätty, olemme kauan ja vakavasti anoneet
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näiden uskollisten veljiemme puolesta viettäen monia tunteja temp
pelin ylähuoneessa rukoillen nöyrästi Herralta jumalallista ohjausta.
Hän on kuullut rukouksemme ja on vahvistanut ilmoituksen
kautta, että on koittanut kauan luvattu päivä, jolloin jokainen us
kollinen, kelvollinen mies kirkossa voi saada pyhän pappeuden ja
voiman käyttää sen jumalallista valtuutta sekä nauttia rakkaidensa
kanssa jokaisesta siunauksesta, joka siitä koituu, temppelisiunaukset
mukaan luettuina. Tämän mukaisesti kirkon kaikki kelvolliset mies
puoliset jäsenet voidaan asettaa pappeuteen rotuun tai ihonväriin
katsomatta. Pappeusjohtajia kehotetaan noudattamaan toiminta
periaatetta puhutella huolellisesti kaikkia joko Aaronin tai Melki
sedekin pappeuteen asetettaviksi suositeltuja varmistuakseen siitä,
että he täyttävät asetetut kelvollisuusvaatimukset.
Ilmoitamme vakaasti, että Herra on nyt ilmaissut tahtonsa siu
natakseen kautta maailman kaikkia lapsiaan, jotka kuulevat hänen
valtuutettujen palvelijoidensa ääntä ja valmistautuvat kaikkien evan
keliumin siunausten saamiseen.
Vilpittömästi teidän
Spencer W. Kimball
N. Eldon Tanner
Marion G. Romney
ensimmäinen presidenttikunta
Tunnustaen Spencer W. Kimballin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoi
tuksensaajaksi ja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkon presidentiksi ehdotetaan, että päätösvaltaisena kokouksena
hyväksymme tämän ilmoituksen Herran sanaksi ja tahdoksi. Kaik
kia, jotka ovat puolesta, pyydetään osoittamaan se kohottamalla
oikea kätensä, vastaan olevia samalla tavalla.
Äänestys edellisen esityksen hyväksymisen puolesta oli yksimie
linen.
Salt Lake City Utah syyskuun 30. päivänä 1978

