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ENSIMMÄISEN
PRESIDENTTIKUNNAN SANOMA
Tämä teos on tarkoitettu opaskirjaksi pyhien
kirjoitusten ja myöhempien aikojen profeettojen
opetusten tutkimiseen. Kehotamme sinua käyttämään sitä tutkiessasi evankeliumin periaatteita ja
soveltaessasi niitä käytäntöön. Käytä sitä lähdeteoksena valmistaessasi puheita, opettaessasi luokkia ja vastatessasi kirkkoa koskeviin kysymyksiin.
Kun opit evankeliumin totuuksia, ymmärrät
paremmin taivaallisen Isän iankaikkista suunnitelmaa. Tämä ymmärtämys elämäsi perustana
kykenet tekemään viisaita valintoja, elämään
sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa ja löytämään iloa elämästä. Todistuksesi vahvistuu. Pysyt
lujana uskossa.
Olemme ajatelleet erityisesti nuoria, nuoria
naimattomia aikuisia ja uusia käännynnäisiä.
Lupaamme sinulle, että kun pidät henkilökohtaiset rukouksesi säännöllisesti ja tutkit pyhiä kirjoituksia ja evankeliumin oppeja, kykenet pitämään
puolesi pahan vaikutuksia vastaan, jotka pettäisivät sinua ja vahingoittaisivat sinua.
Vahvistakoon tämä kirja sinua pyrkimyksissäsi
lähestyä Vapahtajaa ja noudattaa Hänen esimerkkiään.
ensimmäinen presidenttikunta
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E VA N K E L I U M I A I H E I N E N
ASIAHAKEMISTO

Aaronin pappeus
Mormonin kirjaa kääntäessään profeetta Joseph Smith
löysi maininnan kasteesta syntien anteeksisaamiseksi. Hän ja
hänen kirjurinsa Oliver Cowdery menivät 15. toukokuuta 1829
metsään kysymään Herralta kasteesta. Heidän rukoillessaan
”sanansaattaja taivaasta laskeutui valopilven sisässä”. Tämä
sanansaattaja oli Johannes Kastaja, profeetta, joka oli kastanut
Jeesuksen Kristuksen satoja vuosia aikaisemmin. Johannes
Kastaja pani nyt ylösnousseena olentona kätensä Josephin ja
Oliverin pään päälle ja antoi kumpaisellekin Aaronin pappeuden, joka oli otettu pois maan päältä suuren luopumuksen
aikana. Tällä valtuudella Joseph ja Oliver voivat kastaa toisensa. (Ks. JS–H 68–72.)
Nykyajan kirkossa kelvolliset miespuoliset jäsenet voivat
saada Aaronin pappeuden 12 vuoden iästä alkaen. He saavat
monia mahdollisuuksia osallistua pappeuden pyhiin toimituksiin ja palvella. Kun he täyttävät tehtävänsä kelvollisesti,
he toimivat Herran nimessä auttaen muita saamaan evankeliumin siunauksia.
Aaronin pappeuden virat ovat piispa, pappi, opettaja ja
diakoni. Diakonit jakavat sakramentin kokouksen johtavana
virkailijana toimivan pappeusjohtajan (yleensä piispa tai seurakunnanjohtaja) valtuuttamina. He auttavat piispaa tai seurakunnanjohtajaa huolehtimaan kirkon jäsenistä palvelemalla
ja auttamalla ajallisissa asioissa, kuten paastouhrien keräämisessä. Opettajat saavat suorittaa kaikkia diakonien tehtäviä, ja
he saavat myös palvelumahdollisuuksia. He valmistelevat
sakramentin leivän ja veden ja palvelevat kotiopettajina. Papit
saavat suorittaa kaikkia diakonien ja opettajien tehtäviä. He
saavat myös siunata sakramentin, kastaa ja asettaa muita
papin, opettajan ja diakonin virkaan kokouksen johtavana
virkailijana toimivan pappeusjohtajan luvalla.
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Aaronin pappeus on ”lisäys suurempaan eli Melkisedekin
pappeuteen” (OL 107:14). Sitä kutsutaan usein valmistavaksi
pappeudeksi. Kun pappeudenhaltija palvelee Aaronin pappeudessa, hän valmistautuu saamaan Melkisedekin pappeuden, temppelisiunaukset, palvelemaan kokoaikaisena lähetyssaarnaajana, olemaan rakastava aviomies ja isä sekä jatkamaan
Herran palvelemista koko elinaikansa.
Katso myös Melkisedekin pappeus; Pappeus.

Abortti
Abortista on tullut nykyajan yhteiskunnassa yleinen käytäntö, jota puolustetaan petollisin väittein. Jos kohtaat tähän
asiaan liittyviä kysymyksiä, voit Herran ilmoitettua tahtoa
noudattamalla olla varmalla pohjalla. Myöhempien aikojen
profeetat ovat tuominneet abortin viitaten Herran julistukseen: ”Älä tapa, äläkä tee mitään sen kaltaista” (OL 59:6). Heidän neuvonsa tässä asiassa on selvä: Myöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet eivät saa suostua
abortin tekemiseen eivätkä tehdä eivätkä kehottaa ketään
tekemään aborttia eivätkä maksaa eivätkä järjestää abortin
tekemistä. Jos kannustat abortin tekemiseen millään tavoin,
saatat joutua kirkkokurin alaiseksi.
Kirkon johtajat ovat sanoneet, että abortti saattaa olla
oikeutettu eräissä poikkeuksellisissa tapauksissa, kuten silloin kun raskaus on seuraus insestistä tai raiskauksesta, kun
äidin henki tai terveys on pätevän lääkärin mukaan vakavassa vaarassa tai kun pätevä lääkäri katsoo sikiöllä olevan
vakavia vammoja, joiden takia vauva ei voi selviytyä hengissä syntymänsä jälkeen. Mutta nämäkään tapaukset eivät
oikeuta abortin tekemiseen automaattisesti. Niiden, jotka joutuvat tällaiseen tilanteeseen, tulee harkita aborttia vasta neuvoteltuaan paikallisten pappeusjohtajiensa kanssa ja saatuaan
vahvistuksen vakavan rukouksen kautta.
Kun lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, paras vaihtoehto
on, että lapsen äiti ja isä solmivat avioliiton ja tekevät työtä
4

Abrahamin liitto

iankaikkisen perhesuhteen luomiseksi. Ellei avioliiton onnistuminen ole todennäköistä, heidän tulisi antaa lapsi adoptoitavaksi, mieluiten MAP-perhepalveluiden avulla [Suomessa
adoptointeja saavat järjestää vain kuntien sosiaalitoimistot ja
Pelastakaa Lapset ry, mutta MAP-perhepalvelut voi auttaa
vanhempia. Suom. huom.] (ks. ”Adoptio”, s. 6–7).

Abrahamin liitto
Abraham vastaanotti evankeliumin, ja hänet asetettiin
ylipapiksi (ks. OL 84:14; Abr. 1:2). Myöhemmin hän solmi
selestisen avioliiton, joka on korotuksen liitto (ks. OL 131:1–4;
132:19, 29). Tekemiensä liittojen yhteydessä hän sai Herralta
suuria perhettään koskevia lupauksia. Näihin lupauksiin
kuului seuraavaa:
• Hän saisi lukemattomia jälkeläisiä (ks. 1. Moos. 17:5–6;
Abr. 2:9; 3:14).
• Hänen jälkeläisensä saisivat evankeliumin ja pappeuden (ks. Abr. 2:9).
• Hänen jälkeläistensä palveluksen kautta ”kaikki maan
suvut [tulisivat] siunatuiksi, nimittäin evankeliumin siunauksilla, jotka ovat pelastuksen siunauksia, nimittäin
iankaikkisen elämän” (Abr. 2:11).
Yhdessä kaikkia Abrahamin Herralta saamia liittoja ja
lupauksia sanotaan Abrahamin liitoksi. Se on ikuinen liitto,
joka koskee kaikkia Abrahamin jälkeläisiä (ks. 1. Moos. 17:7).
Jotta henkilö luettaisiin Abrahamin jälkeläisiin, hänen täytyy
noudattaa evankeliumin lakeja ja toimituksia. Silloin hän voi
saada kaikki Abrahamin liiton siunaukset, vaikkei hän olisikaan kirjaimellisesti Abrahamin jälkeläinen (ks. Gal. 3:26–29;
4:1–7; OL 84:33–40).
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenenä sinä olet liiton lapsi (ks. 3. Nefi 20:25–26). Olet
ottanut vastaan ikuisen evankeliumin ja perinyt samat
lupaukset, jotka annettiin Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille.
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Sinulla on oikeus pappeuden siunauksiin ja iankaikkiseen
elämään sen mukaan, kuinka uskollinen olet pelastavien toimitusten vastaanottamisessa ja niihin liittyvien liittojen pitämisessä. Maan kansakunnat tulevat siunatuiksi pyrkimystesi
ansiosta ja jälkeläistesi työn ansiosta.
Katso myös Iankaikkinen elämä; Liitto; Pappeus; Patriarkallinen siunaus;
Toimitukset.

Adoptio
Lapsilla on oikeus kasvaa sellaisessa perheessä, jossa vanhemmat kunnioittavat avioliittovaloja ja osoittavat rakkautta
ja antavat tukea. Adoptio voi olla suureksi siunaukseksi
monille lapsille, jotka syntyvät vailla tätä mahdollisuutta.
Kun lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, paras vaihtoehto on, että lapsen äiti ja isä solmivat avioliiton ja tekevät
työtä iankaikkisen perhesuhteen luomiseksi. Ellei avioliiton
onnistuminen ole todennäköistä, heidän tulisi antaa lapsi
adoptoitavaksi, mieluiten MAP-perhepalveluiden avulla
[Suomessa adoptointeja saavat järjestää vain kuntien sosiaalitoimistot ja Pelastakaa Lapset ry, mutta MAP-perhepalvelut
voi auttaa vanhempia. Suom. huom.]. MAP-perhepalvelut
voi auttaa sylilapsen adoptoitavaksi antavia naimattomia
vanhempia toimimaan lapsen parhaaksi. Näin voidaan taata
mahdollisuus, että lapsi sinetöidään temppelissä isään ja
äitiin, ja parannetaan kaikkien asianosaisten mahdollisuuksia saada evankeliumin siunauksia elämäänsä. Lapsen antaminen adoptoitavaksi on epäitsekäs, rakkautta osoittava päätös, josta koituu siunauksia biologisille vanhemmille, lapselle
ja adoptoivalle perheelle.
Jos olet naimisissa ja haluat puolisosi kanssa adoptoida
lapsen, sinun on otettava selvää kaikista kyseisten maiden
lakien ja viranomaisten vaatimuksista. Keskustele pappeusjohtajiesi ja mikäli mahdollista MAP-perhepalveluiden edustajien kanssa. Ellei alueellasi ole MAP-perhepalveluita, etsi
pappeusjohtajiesi avulla luvan saaneita, valtuutettuja välittäjiä
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[Suomessa kuntien sosiaalitoimistot ja Pelastakaa Lapset ry,
suom. huom.], jotka suojelevat sekä lapsia että adoptoivia vanhempia.

Alkoholi (Katso Viisauden sana.)
Anteeksianto
Pyhissä kirjoituksissa puhutaan anteeksiannosta kahdella
tapaa. Herra käskee meitä tekemään parannuksen synneistämme ja tavoittelemaan Hänen anteeksiantoaan. Hän myös
käskee meitä antamaan anteeksi niille, jotka loukkaavat tai
vahingoittavat meitä. Isä meidän -rukouksessa Jeesus neuvoo
meitä pyytämään taivaallista Isää antamaan ”meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille,
jotka ovat meille velassa” (Matt. 6:12).
Herran anteeksiannon tavoitteleminen
Synti on raskas kuorma. Se tuo mukanaan syyllisyyden
kireyttä ja ahdistusta, joka aiheutuu siitä, että tiedämme toimineemme taivaallisen Isämme tahdon vastaisesti. Se tuo
mukanaan kauan kestävää katumusta, kun käsitämme, että
olemme saattaneet teoillamme loukata toisia ja estää
itseämme saamasta niitä siunauksia, joita Isämme on ollut
valmis antamaan meille.
Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta me voimme
saada anteeksiannon synneistämme tekemällä vilpittömän ja
täyden parannuksen. Syntisyys tuo mukanaan kärsimystä ja
tuskaa, mutta Herran anteeksianto tuo mukanaan huojennusta, lohtua ja iloa. Vapahtaja on luvannut:
”Katso, se, joka on tehnyt parannuksen synneistään, se
saa anteeksi, enkä minä, Herra, muista niitä enää” (OL 58:42).
”Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat
valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, ne
tulevat valkeiksi kuin puhdas villa.” (Jes. 1:18.)
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Voit kokea tämän ihmeen, pitipä sinun tehdä parannus
vakavista synneistä tai päivittäisistä heikkouksista. Vapahtaja
vetoaa sinuun tänä päivänä samalla tavalla kuin Hän vetosi
ihmisiin muinoin:
”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien
uuvuttamat. Minä annan teille levon.
Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua:
minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne
löytää levon.
Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on
kevyt.” (Matt. 11:28–30.)
”Ettekö nyt palaa minun luokseni ja tee parannusta synneistänne ja käänny, jotta minä voin parantaa teidät?
Niin, totisesti minä sanon teille, että jos te tulette minun
luokseni, te saatte iankaikkisen elämän. Katso, minun armon
käsivarteni on ojennettuna teitä kohti, ja jokaisen, joka tulee,
minä otan vastaan; ja siunattuja ovat ne, jotka tulevat minun
luokseni.” (3. Nefi 9:13–14.)
Katso selitystä parannuksesta artikkelista ”Parannus”,
s. 111–115.
Muille anteeksi antaminen
Sen lisäksi että tavoittelemme omien syntiemme anteeksiantoa, meidän täytyy olla halukkaita antamaan anteeksi
muille. Herra on sanonut: ”Teidän tulee antaa anteeksi toinen
toisellenne; sillä se, joka ei anna veljelleen anteeksi hänen
rikkomuksiaan, seisoo tuomittuna Herran edessä; sillä
hänelle jää suurempi synti. Minä, Herra, annan anteeksi
kenelle tahdon, mutta teiltä vaaditaan, että annatte anteeksi
kaikille ihmisille.” (OL 64:9–10.)
Arkipäivän elämäntilanteissa ihmiset tekevät sinulle varmasti vääryyttä – joskus viattomasti ja joskus tahallisesti. Sellaisissa tilanteissa on helppoa katkeroitua ja vihastua ja haluta
kostaa, mutta se ei ole Herran tapa. Vapahtaja neuvoi: ”Rakastakaa vihamiehiänne, siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat, ja rukoilkaa niiden
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puolesta, jotka vahingoittavat teitä ja vainoavat teitä” (3. Nefi
12:44). Ristillä riippuessaan Hän antoi täydellisen esimerkin
anteeksiannosta. Tarkoittaen Hänet ristiinnaulinneita Rooman sotilaita Hän rukoili: ”Isä, anna heille anteeksi. He eivät
tiedä, mitä tekevät.” (Luuk. 23:34; ks. JSR Luuk. 23:35.)
Rukoile voimaa antaa anteeksi niille, jotka ovat tehneet
sinulle vääryyttä. Hylkää vihan, katkeruuden ja koston tunteet. Katso, mitä hyvää muissa ihmisissä on, äläkä keskity heidän vikoihinsa äläkä suurentele heidän heikkouksiaan. Salli
Jumalan tuomita muiden ihmisten vahingolliset teot. Loukkaantumisen tunteista voi olla vaikea päästä eroon, mutta
Herran avulla kykenet siihen. Huomaat, että anteeksianto voi
parantaa hirveitä haavoja ja korvata riidan ja vihan myrkyn
rauhalla ja rakkaudella, jota vain Jumala voi antaa.
Lisäviitteitä: Matt. 6:14–15; 18:21–22; 1. Nefi 7:16–21.
Katso myös Jeesuksen Kristuksen sovitus; Muiden tuomitseminen; Parannus.

Apostoli (Katso Kirkon hallinto; Profeetat.)
Apuyhdistys
Profeetta Joseph Smith perusti Apuyhdistyksen 17.
maaliskuuta 1842 Nauvoossa Illinoisissa Yhdysvalloissa.
Apuyhdistyksellä oli perustamisaikanaan kaksi päätarkoitusta: antaa apua köyhille ja tarvitseville sekä pelastaa sieluja. Järjestö on yhä olemassa, ja se on edelleen uskollinen
noille kahdelle alkuperäiselle ohjaavalle periaatteelle.
Apuyhdistyksen sisaret työskentelevät kaikkialla maailmassa pappeudenhaltijoiden kanssa kirkon tehtävän toteuttamiseksi. He tukevat toisiaan, kun he
• vahvistavat todistustaan Jeesuksesta Kristuksesta
rukouksen ja pyhien kirjoitusten tutkimisen avulla
• etsivät hengellistä voimaa noudattamalla Pyhän Hengen johdatusta
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• omistautuvat avioliiton, perheen ja kodin vahvistamiselle
• saavat ylevyyttä äitiydestä ja iloa naisena olemisesta
• iloitsevat palvelemisesta ja hyvistä töistä
• rakastavat elämää ja oppimista
• edustavat totuutta ja vanhurskautta
• tukevat pappeutta Jumalan valtuutena maan päällä
• iloitsevat temppelin siunauksista
• ymmärtävät jumalallisen päämääränsä ja pyrkivät
korotukseen.
Jos olet Apuyhdistyksessä, yksi tapa myötävaikuttaa järjestön tehtävän täyttämiseen on ottaa vastaan tehtävä palvella kotikäyntiopettajana. Kun vierailet sinulle määrättyjen
sisarten luona ja palvelet heitä, varaa aikaa evankeliumin
opettamiseen ja ystävyyssuhteiden vaalimiseen. Sen lisäksi
että palvelet henkilöitä, sinulla voi olla tärkeä tehtävä perheiden vahvistamisessa.
Seurakuntien johtohenkilöt varmistavat, että kaikille 18
vuotta täyttäneille sisarille määrätään kotikäyntiopettajat.
Pappeuden ja Apuyhdistyksen johtajat seuraavat kotikäyntiopettajien työtä auttaakseen heitä täyttämään kunkin sisaren hengellisiä ja ajallisia tarpeita.
Apuyhdistyksen sisarena sinä kuulut maailmanlaajuiseen sisarkuntaan, jota yhdistää omistautuminen Jeesukselle
Kristukselle. Liityt yhteen muiden Jumalan tyttärien kanssa
uskollisena ja hyveellisenä naisena, jolla on näkemystä ja
lähimmäisenrakkautta, varmana tiedosta, että elämälläsi on
merkitys, tarkoitus ja suunta. Osallistumalla Apuyhdistyksen
toimintaan sinulla on mahdollisuuksia iloita sisaruudesta ja
kumppanuudesta, palvella merkityksellisellä tavalla, todistaa, käyttää kykyjäsi muiden hyväksi ja kasvaa hengellisesti.
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Armo
Pyhissä kirjoituksissa sana armo tarkoittaa ensisijaisesti
sitä jumalallista apua ja voimaa, jota me saamme Herran Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta. Apostoli Pietari opetti,
että meidän pitäisi kasvaa ”meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa” (2. Piet. 3:18).
Pelastus armon kautta
Jokainen kokee ajallisen kuoleman lankeemuksen kautta.
Kaikki ihmiset nousevat kuolleista ja saavat kuolemattomuuden armon kautta, mikä on mahdollista Vapahtajan sovitusuhrin ansiosta (ks. 2. Nefi 9:6–13). Mutta ei ylösnousemus
yksin tee meistä kelvollisia iankaikkiseen elämään Jumalan
edessä. Syntimme tekevät meistä epäpuhtaita ja kelvottomia
asumaan Jumalan edessä, ja me tarvitsemme Hänen armoaan
puhdistuaksemme ja tullaksemme täydellisiksi ”kaiken sen
jälkeen, mitä voimme tehdä” (2. Nefi 25:23).
Ilmaus ”kaiken sen jälkeen, mitä voimme tehdä” opettaa,
että meidän on ponnisteltava saadaksemme Herran armon
täyteyden ja jotta meidät tehtäisiin kelvollisiksi asumaan
Hänen kanssaan. Herra on käskenyt meitä olemaan kuuliaisia
Hänen evankeliumilleen, mihin kuuluu, että me uskomme
Häneen, teemme parannuksen synneistämme, otamme kasteen, otamme vastaan Pyhän Hengen lahjan ja kestämme loppuun asti (ks. Joh. 3:3–5; 3. Nefi 27:16–20; UK 3–4). Profeetta
Moroni kirjoitti armosta, jonka me saamme, kun tulemme
Vapahtajan luokse ja noudatamme Hänen opetuksiaan:
”Tulkaa Kristuksen luokse ja tulkaa täydellisiksi
hänessä ja kieltäkää itseltänne kaikki jumalattomuus; ja jos
te kiellätte itseltänne kaiken jumalattomuuden ja rakastatte
Jumalaa koko väkevyydestänne, mielestänne ja voimastanne, silloin hänen armonsa riittää teille, niin että te hänen
armostaan voitte olla täydellisiä Kristuksessa; ja jos te Jumalan armosta olette täydellisiä Kristuksessa, te ette mitenkään
voi kieltää Jumalan voimaa.
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Ja vielä, jos te Jumalan armosta olette täydellisiä Kristuksessa ettekä kiellä hänen voimaansa, silloin te olette
pyhitettyjä Kristuksessa Jumalan armosta, Kristuksen veren
vuodattamisen kautta, mikä kuuluu Isän liittoon teidän
syntienne anteeksiantamiseksi, niin että teistä tulee pyhiä,
tahrattomia.” (Moroni 10:32–33.)
Armon saaminen koko elämän ajan
Sen lisäksi että tarvitset armoa lopulliseksi pelastukseksesi, tarvitset tätä mahdolliseksi tekevää voimaa elämäsi
jokaisena päivänä. Kun lähestyt taivaallista Isääsi uutteruudessa, nöyryydessä ja sävyisyydessä, Hän kohottaa ja vahvistaa sinua armonsa kautta (ks. Sananl. 3:34; 1. Piet. 5:5; OL
88:78; 106:7–8). Kun turvaat Hänen armoonsa, voit edistyä ja
kasvaa vanhurskaudessa. Ei Jeesus itsekään ”aluksi saanut
täyteydestä vaan jatkoi armosta armoon, kunnes hän sai täyteyden” (OL 93:13). Armon kautta sinun on mahdollista auttaa Jumalan valtakunnan rakentamisessa, mitä palvelua et voi
suorittaa pelkästään omin voimin etkä omin neuvoin (ks. Joh.
15:5; Fil. 4:13; Hepr. 12:28; MK Jaak. 4:6–7).
Jos joskus lannistut tai tunnet itsesi liian heikoksi jatkamaan evankeliumin mukaista elämää, muista, että voit vahvistua armon mahdolliseksi tekevän voiman kautta. Voit
löytää lohtua ja varmuutta näistä Herran sanoista: ”Minun
armoni riittää kaikille ihmisille, jotka nöyrtyvät minun edessäni; sillä jos he nöyrtyvät minun edessäni ja uskovat
minuun, niin minä teen sen, mikä on heikkoa, heissä vahvaksi” (Et. 12:27).
Lisäviitteitä: Ap. t. 15:11; Room. 5:2; 2. Nefi 10:24; 11:5.
Katso myös Jeesuksen Kristuksen sovitus; Laupeus; Pelastus; Ylösnousemus.
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Avioero
Julkaisussa ”Perhe – julistus maailmalle” ensimmäinen
presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi julistavat
juhlallisesti, ”että avioliitto miehen ja naisen välillä on Jumalan
säätämä ja että perhe on keskeisellä sijalla Luojan suunnitelmassa” (ks. s. 125 tässä kirjassa). Näistä totuuksista huolimatta avioerosta on tullut yleinen monissa yhteiskunnissa ja se
on lisääntynyt jopa kirkon jäsenten keskuudessa. Tämä kasvava vitsaus ei ole Jumalasta, vaan se on vastustajan työtä.
Jokaisen avioparin tulisi tehdä yhdessä työtä, jotta he
olisivat iankaikkisen avioliiton siunausten arvoisia. Jos olet
naimisissa ja sinulla on vaikeuksia puolisosi kanssa, muista,
etteivät avioero eikä erillään asuminen ole oikeita hoitokeinoja useimpiin avioliiton paineisiin. Oikea hoitokeino löytyy Jeesuksen Kristuksen evankeliumista – parannuksesta,
anteeksiannosta, rehellisyydestä ja rakkaudesta. Se löytyy
siitä, että kohtelet puolisoasi siten kuin haluaisit itseäsi
kohdeltavan (ks. Matt. 7:12). Kun teet työtä vaikeuksien selvittämiseksi, voitte mennä yhdessä pyytämään neuvoa piispaltanne tai seurakuntanne johtajalta.
Katso myös Avioliitto; Perhe; Rakkaus; Temppelit.

Avioliitto
Nykyajan maailmassa monet ihmiset hylkäävät avioliiton ja perheen ja jopa pilkkaavat niitä. Keskellä sellaisia hämmentäviä ja tuhoisia ääniä ensimmäinen presidenttikunta ja
kahdentoista apostolin koorumi puhuvat muuttumattomalla
totuuden äänellä. He julistavat juhlallisesti, ”että avioliitto
miehen ja naisen välillä on Jumalan säätämä ja että perhe on
keskeisellä sijalla Luojan suunnitelmassa Hänen lastensa iankaikkiseksi päämääräksi” (ks. ”Perhe – julistus maailmalle”,
s. 125 tässä kirjassa).
Elämän suurimmat ilot löytyvät perheestä. Vahvat perhesuhteet vaativat työtä, mutta sellainen työ tuottaa suurta
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onnea tässä elämässä ja kautta iankaikkisuuden. Vaikkei
perhe-elämäsi aiemmin olisikaan ollut onnellista, voit pyrkiä
onnelliseen iankaikkiseen avioliittoon ja rakastavaan suhteeseen perheenjäsenten kanssa.
Avioliiton uusi ja ikuinen liitto
Mies ja nainen voidaan sinetöidä taivaallisen Isämme
onnensuunnitelman mukaisesti toisiinsa ajaksi ja koko iankaikkisuudeksi. Niillä, jotka sinetöidään temppelissä, on varmuus siitä, että heidän suhteensa jatkuu ikuisesti, jos he ovat
uskollisia liitoilleen. He tietävät, ettei mikään, ei edes kuolema, voi erottaa heitä pysyvästi.
Iankaikkinen avioliitto on korotuksen edellytys. Herra
ilmoitti Joseph Smithin kautta: ”Selestisessä kirkkaudessa on
kolme taivasta eli astetta; ja päästäkseen korkeimpaan ihmisen on astuttava tähän pappeuden järjestykseen [mikä tarkoittaa uutta ja ikuista avioliittoa]. Ja ellei hän astu, hän ei voi
päästä siihen. Hän voi päästä toisiin, mutta se on hänen valtakuntansa loppu; hän ei voi enentyä.” (OL 131:1–4.)
Saatuaan sinetöimistoimituksen ja tehtyään pyhät liitot
temppelissä parin täytyy olla jatkuvasti uskollinen saadakseen iankaikkisen avioliiton ja korotuksen siunaukset. Herra
sanoi:
”Jos mies ottaa vaimon minun sanani kautta, joka on
minun lakini, ja uuden ja ikuisen liiton kautta ja sen sinetöi
heille lupauksen Pyhä Henki sen kautta, joka on voideltu ja
jolle minä olen antanut tämän valtuuden ja tämän pappeuden
avaimet, – – ja jos [he pysyvät] minun liitossani – – niin tapahtuu kaikessa, niin kuin palvelijani on heille luvannut, ajassa ja
kautta koko iankaikkisuuden, ja se on täysin voimassa, kun
he ovat poissa maailmasta” (OL 132:19; katso selitystä
lupauksen Pyhästä Hengestä sivuilta 131–132).
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Valmistautuminen avioliittoon
Jos olet naimaton, valmistaudu huolellisesti avioliittoon.
Muista, ettei mikään voi korvata temppeliavioliittoa. Valmistaudu solmimaan avioliitto oikean henkilön kanssa oikeassa
paikassa oikeaan aikaan. Elä jo nyt sellaisen henkilön arvoisesti, jollaisen kanssa toivot solmivasi avioliiton.
Seurustele ainoastaan sellaisten henkilöiden kanssa,
joilla on korkeat tasovaatimukset ja joiden seurassa voit ylläpitää omia korkeita tasovaatimuksiasi. Suunnittele huolellisesti myönteistä ja rakentavaa toimintaa, niin ettette sinä ja
seuralaisesi jää kahden vaille mitään tekemistä. Pysy turvallisilla alueilla, joilla voit helposti hillitä itsesi. Älä osallistu
sellaiseen keskusteluun äläkä toimintaan, joka herättää sukupuolisia tunteita.
Etsi kumppania omaan uskontoosi kuuluvista. Etsi jotakuta sellaista, jota voit aina kunnioittaa ja arvostaa, jotakuta,
joka täydentää sinua elämässäsi. Ennen kuin solmit avioliiton, hanki varmuus siitä, että olet löytänyt sellaisen henkilön,
jolle voit antaa koko sydämesi, koko rakkautesi, koko kiintymyksesi ja koko uskollisuutesi.
Neuvoja niille, jotka eivät solmi avioliittoa
Jotkut kirkon jäsenet jäävät naimattomiksi ilman omaa
syytään, vaikka he haluavatkin solmia avioliiton. Jos havaitset olevasi tässä tilanteessa, voit olla varma, että ”kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa” (Room. 8:28).
Kun pysyt kelvollisena, niin jonakin päivänä, tässä elämässä
tai seuraavassa, sinulle annetaan kaikki iankaikkisen perhesuhteen siunaukset. Herra on antanut toistuvasti tämän
lupauksen myöhempien aikojen profeettojensa kautta.
Jos olet naimaton ja haluat solmia avioliiton, älä luovu
toivosta. Älä myöskään salli itsesi huolestua liikaa tavoitteestasi. Tee sen sijaan innokkaasti työtä hyödyllisten asioiden
puolesta. Etsi tapoja palvella sukulaisiasi ja paikkakuntasi
asukkaita. Ota vastaan kirkon tehtäviä ja pidä ne kunniassa.
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Pidä itsesi puhtaana niin fyysisesti kuin hengellisestikin. Pyri
jatkuvasti oppimaan, kehittymään ja edistymään omassa elämässäsi.
Onnellisen avioliiton saavuttaminen
Jos olet naimisissa, muista, että ystävyyden ja rakkauden
sinun ja puolisosi välillä tulee olla vaalituin suhteesi maan
päällä. Puolisosi on ainoa henkilö Herran lisäksi, jota sinua
on käsketty rakastamaan koko sydämestäsi (ks. OL 42:22).
Muista, että avioliitto todellisimmassa merkityksessään
on yhdenvertaisten osapuolten kumppanuutta, jossa kumpainenkaan ei hallitse toista, vaan kumpainenkin kannustaa,
lohduttaa ja auttaa toista.
Koska avioliitto on niin tärkeä suhde elämässä, se tarvitsee ja ansaitsee aikaa. Älä pidä merkityksettömämpiä sitoumuksia sitä tärkeämpinä. Varatkaa aikaa yhdessä puhumiselle
ja toistenne kuuntelemiselle. Ole huomaavainen ja kunnioittava. Osoita usein hellyyttä ja kiintymystä.
Päätä, ettei mikään milloinkaan tule sinun ja puolisosi
väliin häiritsemään avioliittoanne. Päättäkää saada avioliittonne onnistumaan mahdollisesti esiin tulevista haasteista
huolimatta.
Olkaa uskollisia toisillenne. Olkaa uskollisia avioliitossanne ajatuksissa, sanoissa ja teoissa. Muistakaa, että Herra
on sanonut: ”Rakasta vaimoasi kaikesta sydämestäsi ja liity
häneen äläkä kehenkään muuhun” (OL 42:22). Ilmaus ”äläkä
kehenkään muuhun” opettaa, ettei kukaan ihminen, ei
mikään toiminta eikä mikään omaisuus saa milloinkaan olla
tärkeämpää kuin suhteesi puolisoosi.
Pysy erossa kaikesta sellaisesta, mikä voisi johtaa sinua
minkäänlaiseen uskottomuuteen. Pornografia, epäterveet
kuvitelmat ja flirttailu nakertavat luonnettasi ja iskevät kiilaa
avioliittonne perustaan.
Työskennelkää yhdessä raha-asioidenne hallitsemiseksi.
Vahvistakaa yhdessä talousarvio ja noudattakaa sitä. Hillitkää
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kulutustanne ja välttäkää velan orjuutta. Viisas rahankäyttö ja
velattomuus edistävät kodin rauhaa.
Keskittäkää elämänne Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin. Auttakaa toisianne pitämään tekemänne liitot. Käykää
yhdessä kirkossa ja temppelissä. Tutkikaa yhdessä pyhiä kirjoituksia. Polvistukaa yhdessä rukoilemaan kunkin päivän
alkaessa ja päättyessä ja kiittäkää taivaallista Isäänne toisistanne ja pyytäkää yhdessä Hänen siunauksiaan elämäänne,
kotiinne, rakkaillenne ja vanhurskaille toiveillenne. Silloin
Jumala johdattaa teitä, ja päivittäiset keskustelunne Hänen
kanssaan tuottavat rauhaa ja iloa, joka ei voi tulla mistään
muusta lähteestä. Vuosien myötä suhteenne tulee yhä suloisemmaksi. Rakkautenne lujittuu. Keskinäinen arvonantonne
lisääntyy.
Lisäviitteitä: 1. Moos. 1:27–28; 2:18, 21–24; 1. Kor. 11:11; Ef. 5:22–33; Moos.
2:27–28; 3:18, 21–24.
Katso myös Avioero; Perhe; Siveys; Temppelit; Ykseys.

Aviorikos (Katso Siveys.)
Diakoni (Katso Aaronin pappeus; Pappeus.)
Endaumentti (Katso Temppelit.)
Ennalta asettaminen
Kuolevaisuutta edeltävässä henkimaailmassa Jumala
asetti tiettyjä henkiä täyttämään erityisiä tehtäviä heidän
kuolevaisen elämänsä aikana. Tätä kutsutaan ennalta asettamiseksi.
Ennalta asettaminen ei takaa, että ihmiset saavat tietyt
kutsumukset tai vastuulliset tehtävät. Sellaiset mahdollisuudet tulevat tässä elämässä tahdonvapauden vanhurskaan käytön tuloksena, samoin kuin ennalta asettaminen tuli vanhurskauden tuloksena kuolevaisuutta edeltävässä olemassaolossa.
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Jeesus Kristus asetettiin ennalta toteuttamaan sovitus
Karitsana, joka ”on ollut teurastettuna maailman perustamisesta asti” (Moos. 7:47; ks. myös Ilm. 13:8; 1. Piet. 1:19–21).
Pyhät kirjoitukset kertovat muistakin ennalta asetetuista.
Profeetta Abraham sai tietää omasta ennalta asettamisestaan,
kun hän sai näyn, jossa hän näki ”monia jaloja ja suuria” kuolevaisuutta edeltävän henkimaailman henkien joukossa. Hän
sanoi: ”Ja Jumala näki nämä sielut, että he olivat hyviä, ja hän
seisoi heidän keskellänsä, ja hän sanoi: Nämä minä teen hallitsijoikseni, sillä hän seisoi niiden keskellä, jotka olivat henkiä; ja hän näki, että he olivat hyviä; ja hän sanoi minulle:
Abraham, sinä olet yksi heistä; sinut valittiin ennen kuin sinä
synnyit.” (Abr. 3:22–23.) Herra sanoi Jeremialle: ”Jo ennen
kuin sinut äidinkohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Jo
ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut
omakseni ja määräsin sinut kansojen profeetaksi” (Jer. 1:5).
Johannes Kastaja asetettiin ennalta valmistamaan ihmisiä
Vapahtajan kuolevaiseen palvelutyöhön (ks. Jes. 40:3; Luuk.
1:13–17; 1. Nefi 10:7–10).
Ennalta asettamisen oppi soveltuu kaikkiin kirkon jäseniin, ei ainoastaan Vapahtajaan ja Hänen profeettoihinsa.
Uskollisille naisille annettiin tiettyjä tehtäviä ja uskollisia
miehiä asetettiin ennalta tiettyihin pappeustehtäviin ennen
maailman luomista. Vaikka et muistakaan tuota aikaa, lupauduit todellakin täyttämään merkittäviä tehtäviä Isäsi palveluksessa. Kun osoitat olevasi kelvollinen, saat mahdollisuuksia täyttää silloin saamasi tehtävät.
Lisäviitteitä: Alma 13:1–9; OL 138:53–56.
Katso myös Pelastussuunnitelma; Tahdonvapaus.

Ensimmäinen presidenttikunta (Katso Kirkon hallinto;
Profeetat.)
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Evankeliumin opettaminen
Herra on julistanut: ”Ja minä annan teille käskyn, että teidän tulee opettaa toisillenne valtakunnan oppia. Opettakaa
tunnollisesti, niin minun armoni on teidän kanssanne, niin että
voitte saada täydellisempää opetusta teoriassa, periaatteessa,
opissa, evankeliumin laissa, kaikessa, mikä liittyy Jumalan valtakuntaan ja mitä teidän on tarpeen ymmärtää.” (OL 88:77–78.)
Antaessaan meille tämän käskyn Herra antaa meille
pyhän velvollisuuden. Hän johtaa meidät myös lukemattomiin mahdollisuuksiin palvella mielekkäästi. Harva kokemus on verrattavissa iloon, joka koituu siitä, että saa auttaa
toisia oppimaan evankeliumia ja elämään sen mukaan.
Tämä opettamiskäsky koskee sinua, vaikkei sinulla juuri
nyt olisikaan varsinaista opettajan tehtävää. Sinulla on opettamismahdollisuuksia perheesi jäsenenä, kotiopettajana tai
kotikäyntiopettajana ja jopa työtoverina, naapurina ja ystävänä. Toisinaan opetat sanoilla, jotka olet valmistautunut
sanomaan. Toisinaan voit käyttää hyödyksi lyhyitä suunnittelemattomia tuokioita, joissa voit opettaa evankeliumin
totuuksia. Useimmin opetat esimerkillä.
Opettaminen niin kuin Vapahtaja opetti
Katso esimerkkiä Jeesuksesta Kristuksesta, kun pyrit
opettamaan evankeliumia. Tutki kertomuksia Hänen palvelutyöstään Hänen ollessaan kuolevaisuudessa ja etsi keinoja
opettaa kuten Hän opetti. Hän osoitti aitoa rakkautta ja huolenpitoa niitä kohtaan, joita Hän palveli. Hän vahvisti ihmisiä
yksilöinä ja opetti evankeliumin periaatteita sellaisella
tavalla, josta olisi heille apua heidän ainutlaatuisissa tarpeissaan. Joissakuissa Hän herätti halun ymmärtää evankeliumia
ja elää sen mukaan. Aika ajoin Hän esitti kysymyksiä, jotka
auttoivat heitä soveltamaan oppimaansa. Hän opetti evankeliumin pelastavia totuuksia auttaen kuulijoitaan ymmärtämään, mitä heidän oli tarpeen tietää, tehdä ja millaisia olla,
jotta he saisivat iankaikkisen elämän lahjan.
19

Evankeliumin opettaminen

Kun noudatat Vapahtajan esimerkkiä, opetuksesi ravitsee
ja ylentää toisia, vahvistaa heidän uskoaan ja antaa heille luottamusta kohdata elämän haasteita. Se rohkaisee heitä hylkäämään synnin ja noudattamaan käskyjä. Se auttaa heitä tulemaan Kristuksen luokse ja pysymään Hänen rakkaudessaan.
Opettaminen Hengen avulla
Herra sanoi: ”Henki annetaan teille uskon rukouksen
kautta; ja ellette saa Henkeä, teidän ei tule opettaa” (OL
42:14). Henki eli Pyhä Henki on jumaluuden jäsen. Yksi Hengen tarkoituksista on ilmoittaa totuus ”Pyhän Hengen voimalla” (Moroni 10:4–5). Ainoastaan Hengen vaikutuksesta
evankeliumin opettaminen voi olla rakentavaa ja innoittavaa.
Etuoikeutenasi evankeliumin opettajana on olla väline,
jonka kautta Pyhä Henki voi opettaa, todistaa, lohduttaa ja
innoittaa. Profeetta Nefi opetti: ”Kun ihminen puhuu Pyhän
Hengen voimalla, Pyhän Hengen voima vie sen ihmislasten
sydämiin” (2. Nefi 33:1).
Jos valmistaudut hengellisesti, Pyhä Henki auttaa sinua
tietämään, mitä tehdä ja sanoa opettaessasi. Voit valmistautua rukoilemalla usein, tutkimalla pyhiä kirjoituksia, elämällä evankeliumin mukaan ja olemalla nöyrä.
Opetusmenetelmiä
Opetuksesi on tehokkainta, kun käytät erilaisia tarkoituksenmukaisia menetelmiä. Voit esimerkiksi esittää kertomuksia ja esimerkkejä ihmisten kiinnostuksen ylläpitämiseksi
ja osoittaaksesi, kuinka evankeliumin periaatteet soveltuvat
jokapäiväiseen elämään. Voit käyttää kuvia ja havaintoesityksiä vahvistaaksesi pyhien kirjoitusten kertomusten ja evankeliumin periaatteiden ymmärrystä muissa ihmisissä. Musiikin
kautta sinä ja oppilaasi voitte kutsua Pyhän Hengen vaikutuksen ja ilmaista tunteita, joita saattaa olla vaikea ilmaista
muilla tavoilla. Voit esittää kysymyksiä, jotka kannustavat
ajatuksia herättävään oppimiseen ja keskusteluun ja jotka
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johtavat kertomaan sopivalla tavalla henkilökohtaisista kokemuksista. Voit auttaa oppijoita keskittämään huomionsa
yksinkertaisilla toimilla.
Kun harkitset jonkin tietyn opetusmenetelmän käyttöä,
esitä itsellesi seuraavia kysymyksiä: Edistääkö tämä menetelmä Hengen vaikutusta? Onko se opettamieni periaatteiden
pyhyyden mukainen? Rakentaako ja vahvistaako se niitä, joita
opetan?
Muista, että evankeliumin opettajana edustat Herraa. Pidä
huoli siitä, että kaikki tekemäsi ja sanomasi on kunnioittavaa
ja Hänen tahtonsa mukaista.
Voit katsoa lisää evankeliumin opettamista koskevia
ehdotuksia julkaisuista Opettaminen, kutsumuksista suurin
(36123 130), Opettamisen opas (34595 130) ja Kirkkokäsikirja,
kirja 2: Pappeusjohtajille ja apujärjestöjen johtajille (35903 130),
luku 16, ”Evankeliumin opettaminen ja johtaminen”.
Lisäviitteitä: Moosia 18:19; Alma 1:26; 17:2–3; 31:5; OL 11:21.

Evankeliumin palauttaminen
Kun Kristus oli maan päällä, Hän perusti kirkkonsa seuraajiensa keskuuteen. Hänen ristiinnaulitsemisensa ja Hänen
apostoliensa kuoleman jälkeen evankeliumin täyteys otettiin
pois maan päältä laajalle levinneen luopumuksen takia (ks.
”Luopumus”, s. 93–94). Suuren luopumuksen vuosisatojen
aikana monet miehet ja naiset etsivät evankeliumin totuuden
täyteyttä mutta eivät voineet löytää sitä. Vaikka monet saarnasivat vilpittömästi Vapahtajasta ja Hänen opetuksistaan,
kenelläkään ei ollut totuuden täyteyttä eikä pappeuden valtuutta Jumalalta.
Suuri luopumus oli hengellisen pimeyden aikaa, mutta
nyt me elämme aikaa, jolloin voimme nähdä ”Kristuksen
evankeliumin kirkkaudesta säteilevän valon” (2. Kor. 4:4; ks.
myös OL 45:28). Evankeliumin täyteys on palautettu, ja Jeesuksen Kristuksen tosi kirkko on jälleen maan päällä. Mikään
muu yhteisö ei ole siihen verrattavissa. Se ei ole syntynyt
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uskonpuhdistuksen seurauksena, niin että hyvää tarkoittavat
miehet ja naiset olisivat tehneet kaiken voitavansa muutoksen aikaansaamiseksi. Se on Jeesuksen Kristuksen perustaman kirkon palautus. Se on taivaallisen Isän ja Hänen rakkaan Poikansa työtä.
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenenä voit saada siunauksia, joita ei ollut maan päällä
saatavissa liki 2 000 vuoteen. Kasteen ja konfirmoinnin toimitusten kautta voit saada syntien anteeksiannon ja nauttia
Pyhän Hengen jatkuvasta kumppanuudesta. Voit elää evankeliumin mukaan sen täyteydessä ja yksinkertaisuudessa.
Voit alkaa ymmärtää jumaluuden luonnetta, Jeesuksen Kristuksen sovitusta, elämän tarkoitusta maan päällä ja sitä, että
elämä todella jatkuu kuoleman jälkeen. Sinulla on etuoikeus
siihen, että oppainasi ovat elävät profeetat, jotka opettavat
Jumalan tahtoa meidän aikanamme. Temppelitoimitusten
ansiosta voit saada johdatusta ja rauhaa, valmistautua iankaikkiseen elämään, tulla sinetöidyksi perheeseesi iankaikkisuudeksi ja suoda pelastavat toimitukset kuolleille esivanhemmillesi.
Palautuksen tapahtumat
Seuraavassa on yhteenveto eräistä tärkeistä evankeliumin palauttamiseen ja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon perustamiseen liittyvistä tapahtumista. Herra on julistanut, että se on ainoa tosi ja elävä
kirkko ”koko maan päällä” (ks. OL 1:30).
Varhainen kevät 1820. Jeesuksen Kristuksen tosi kirkkoa etsivä 14-vuotias Joseph Smith rukoili lehdossa
lähellä kotiaan Palmyrassa New Yorkin osavaltiossa
Yhdysvalloissa. Taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus
ilmestyivät hänelle vastauksena hänen nöyrään
rukoukseensa ja sanoivat hänelle, ettei hänen pitänyt
liittyä mihinkään niistä kirkoista, joita silloin oli maan
päällä. (Ks. JS–H 11–19.) Kirkossa tästä tapahtumasta
puhutaan Joseph Smithin ensimmäisenä näkynä.
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21.–22. syyskuuta 1823. Moroni-niminen enkeli ilmestyi Joseph Smithille. Moroni profetoi tulevista tapahtumista ja kertoi Josephille Mormonin kirjan aikakirjasta, joka oli kirjoitettu kultalevyille. Enkeli salli
Josephin nähdä kultalevyt, jotka oli haudattu läheiseen Kumoran kukkulaan. (Ks. JS–H 27–53.)
22. syyskuuta 1827. Joseph Smith sai kultalevyt Moronilta Kumoran kukkulalla tavattuaan Moronin 22.
syyskuuta kunakin neljänä edeltäneenä vuotena. (Ks.
JS–H 53, 59.)
15. toukokuuta 1829. Luettuaan kultalevyjen kääntämisen yhteydessä kasteesta syntien anteeksi saamiseksi
Joseph Smith ja hänen kirjurinsa Oliver Cowdery
menivät syrjäiseen paikkaan kysymään asiasta Herralta. Siellä Susquehannajoen partaalla lähellä Harmonya Pennsylvanian osavaltiossa he saivat vastauksen rukoukseensa. Heille ilmestyi Johannes Kastaja,
ylösnoussut olento, ”sanansaattaja taivaasta – – valopilven sisässä”. Hän antoi heille Aaronin pappeuden.
Sitten, kuuliaisina saamilleen ohjeille, Joseph ja Oliver
kastoivat toisensa ja asettivat toisensa Aaronin pappeuteen. (Ks. JS–H 68–72; ks. myös OL 13.)
Toukokuu 1829. Muinaiset apostolit Pietari, Jaakob ja
Johannes antoivat Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle Melkisedekin pappeuden. (Ks. OL 128:20.)
Kesäkuu 1829. Profeetta Joseph Smith päätti Mormonin
kirjan käännöstyön ”Jumalan lahjan ja voiman avulla”
(OL 135:3).
26. maaliskuuta 1830. Mormonin kirja ilmestyi painettuna Palmyrassa New Yorkin osavaltiossa Yhdysvalloissa.
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6. huhtikuuta 1830. Kirkko perustettiin Fayetten kaupunkikunnassa New Yorkin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Aluksi siinä oli kuusi jäsentä.
27. maaliskuuta 1836. Kirtlandin temppeli, tämän
taloudenhoitokauden ensimmäinen temppeli, vihittiin. Profeetta Joseph Smith piti vihkirukouksen, joka
oli annettu hänelle ilmoituksen kautta. (Ks. OL 109.)
3. huhtikuuta 1836. Vapahtaja ilmestyi Joseph Smithille
ja Oliver Cowderylle Kirtlandin temppelissä. Myös
Mooses, Elias ja Elia ilmestyivät ja antoivat Josephille
ja Oliverille pappeuden avaimet. Elia toi sinetöimisvoiman avaimet, joiden ansiosta perheenjäsenet voidaan sinetöidä yhteen ikiajoiksi. (Ks. OL 110.)
Kirkon kohtalo
Vanhan testamentin profeetta Daniel profetoi, että
Jumala on ”pystyttävä valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu” ja
joka ”pysyy ikuisesti” (Dan. 2:44). Tässä profetiassa hän
puhui Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkosta, Jumalan valtakunnasta maan päällä nykyaikana.
Siitä hetkestä, jolloin kirkko perustettiin ja siinä oli kuusi
jäsentä, se on kasvanut ja kukoistanut, ja se tulee etenemään,
kunnes se täyttää ”koko maailman” (Dan. 2:35; ks. myös OL
65:2). Satojatuhansia ihmisiä kastetaan joka vuosi. Mormonin
kirjaa käännetään monille kielille. Temppeleitä rakennetaan
kautta maailman. Kirkon johdossa on Jeesus Kristus, ja elävät
profeetat ohjaavat kirkkoa sen edetessä, kunnes maailma on
valmis Vapahtajan toiseen tulemiseen.
Profeetta Joseph Smith puhui palautuksen siunauksista:
”Mitä me kuulemme evankeliumissa, jonka olemme saaneet?
Ilon äänen! Laupeuden äänen taivaasta ja totuuden äänen
maasta, ilosanoman kuolleille, ilon äänen eläville ja kuolleille, suuren ilon ilosanoman.” (OL 128:19.)
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Lisäviitteitä: Jes. 2:1–3; 29:13–14; Ap. t. 3:19–21; Ilm. 14:6–7; 2. Nefi
3:3–15; OL 128:19–21; 133:36–39, 57–58; JS–H.
Katso myös Ilmoitus; Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen; Joseph
Smith; Luopumus.

Evankeliumi
Evankeliumi on taivaallisen Isämme onnensuunnitelma. Evankeliumin keskeinen oppi on Jeesuksen Kristuksen sovitus.
Profeetta Joseph Smith sanoi: ”Me uskomme, että evankeliumin ensimmäiset periaatteet ja toimitukset ovat ensimmäiseksi, usko Herraan Jeesukseen Kristukseen; toiseksi,
parannus; kolmanneksi, upotuskaste syntien anteeksisaamiseksi; neljänneksi, kätten päällepaneminen Pyhän Hengen
lahjan saamiseksi” (UK 4). Evankeliumi sisältää täyteydessään kaikki opit, periaatteet, lait, toimitukset ja liitot, jotka
ovat välttämättömiä, jotta meidät voidaan korottaa selestiseen valtakuntaan. Vapahtaja on luvannut, että jos me kestämme loppuun asti eläen uskollisesti evankeliumin mukaan,
Hän pitää meitä syyttöminä Isän edessä viimeisellä tuomiolla
(ks. 3. Nefi 27:16).
Evankeliumin täyteyttä on saarnattu kaikkina aikoina,
jolloin Jumalan lapset ovat valmistautuneet ottamaan sen vastaan. Evankeliumi on palautettu myöhempinä aikoina eli
aikojen täyttymisen taloudenhoitokaudella profeetta Joseph
Smithin kautta.
Lisäviitteitä: Room. 1:16–17; 3. Nefi 27:13–22; OL 11:24; 39:5–6.
Katso myös Evankeliumin palauttaminen; Jeesuksen Kristuksen sovitus;
Jeesus Kristus; Kaste; Parannus; Pelastussuunnitelma; Pyhä Henki; Usko.

Garmentti (Katso Temppelit.)
Hallitusvalta (Katso Hallitusvalta ja laki.)
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Hallitusvalta ja laki
Opin ja liittojen luvussa 134 esitetään myöhempien aikojen pyhien usko ”maallisista hallitusvalloista ja laeista
yleensä” (OL 134:Johdanto). Tämä luku sisältää seuraavat
lausunnot:
”Me uskomme, että Jumala on asettanut hallitusvallat
ihmisen hyväksi ja että hän pitää ihmisiä tilivelvollisina heidän toimistaan niihin nähden, sekä lakien säätämisessä että
niiden soveltamisessa yhteiskunnan hyväksi ja turvaksi. – –
Me uskomme, että kaikkien ihmisten velvollisuutena on
tukea ja ylläpitää niiden eri maiden hallitusvaltoja, joissa he
asuvat, sikäli kuin näiden hallitusvaltojen lait suojelevat heitä
heidän myötäsyntyisten ja luovuttamattomien oikeuksiensa
mukaan, ja ettei kiihotus eikä kapinointi sovi kenellekään
näin suojatulle kansalaiselle, ja siitä tulisi rangaista sen
mukaan, ja että kaikilla hallitusvalloilla on oikeus säätää sellaisia lakeja, jotka niiden oman harkinnan mukaan parhaiten
turvaavat yleisen edun, samalla kun omantunnonvapaus kuitenkin pidetään pyhänä.
Me uskomme, että jokaista tulee kunnioittaa hänen asemassaan, hallitsijoita ja hallitusmiehiä sellaisina, jotka on
asetettu suojelemaan syyttömiä ja rankaisemaan syyllisiä, ja
että kaikkien kuuluu osoittaa arvostusta ja kunnioitusta
laeille, koska ilman niitä sekasorto ja pelko syrjäyttävät rauhan ja sovun, sillä inhimilliset lait on säädetty nimenomaan
sitä tarkoitusta varten, että ne säätelevät meidän asioitamme
yksilöinä ja kansakuntina, ihmisten kesken; ja taivaasta annetut jumalalliset lait antavat säännöksiä hengellisistä asioista,
uskosta ja Jumalan palvelemisesta; kumpaisistakin ihmisen
on vastattava Luojalleen.” (OL 134:1, 5–6.)
Yksi avaintekijä kirkon ja valtion erossa on hallitusvallan
velvollisuus suoda uskonnonvapaus. Myöhempien aikojen
profeetat tukevat tätä periaatetta, kuten 11. uskonkappaleessa sanotaan: ”Me vaadimme oikeutta palvella kaikkivaltiasta Jumalaa oman omantuntomme vaatimusten mukaan ja
sallimme kaikille ihmisille saman oikeuden, palvelivatpa he
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miten, missä tai mitä tahansa.” Kirkon ja valtion eron mukaisesti kirkko ei tue mitään poliittista puoluetta eikä ketään
poliittista ehdokasta. Se ei salli rakennustensa eikä tilojensa
käyttöä poliittisiin tarkoituksiin. Kirkko ei osallistu politiikkaan, ellei kyseessä ole moraaliasia, missä tapauksessa
kirkko ilmaisee usein kantansa.
Vaikka kirkko pysyykin poliittisesti puolueettomana,
kirkon johtajat kannustavat yksityisiä jäseniä osallistumaan
kansalaisina. Myöhempien aikojen pyhänä sinun tulisi
ymmärtää paikkasi ja asemasi siinä maassa, jossa asut. Ota
selvää maan historiasta, perinteestä ja laeista. Jos sinulla on
mahdollisuus äänestää ja osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen, osallistu aktiivisesti totuuden, vanhurskauden ja
vapauden periaatteiden tukemiseen ja puolustamiseen.
Lisäviitteitä: OL 98:10; UK 12.

Haureus (Katso Siveys.)
Helvetti
Myöhempien aikojen ilmoituksissa helvetistä puhutaan
ainakin kahdessa merkityksessä. Ensiksi, se on toinen nimi
henkivankilalle, kuoleman jälkeisen henkimaailman paikka
niille, jotka ovat ”kuolleet synneissään vailla tietoa totuudesta
tai rikkomuksessa hylättyään profeetat” (OL 138:32). Tämä on
väliaikainen tila, jossa hengille opetetaan evankeliumia ja
jossa heillä on mahdollisuus tehdä parannus ja ottaa vastaan
pelastavat toimitukset, jotka on suoritettu heidän puolestaan
temppeleissä (ks. OL 138:30–35). Ne, jotka hyväksyvät evankeliumin, saavat asua paratiisissa ylösnousemukseen asti.
Ylösnousemuksen ja tuomion jälkeen he saavat sellaisen kirkkauden asteen, johon he ovat kelvollisia. Ne, jotka eivät halua
tehdä parannusta mutta eivät ole kadotuksen poikia, jäävät
henkivankilaan tuhatvuotisen valtakunnan loppuun asti, jolloin heidät vapautetaan helvetistä ja rangaistuksesta ja he
nousevat ylös telestiseen kirkkauteen (ks. OL 76:81–85).
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Toiseksi, sanaa helvetti käytetään ulkoisesta pimeydestä,
joka on Perkeleen, hänen enkeleidensä ja kadotuksen poikien
asuinpaikka (ks. OL 29:36–38; 76:28–33). Kadotuksen poikia
ovat ne, jotka eivät saa anteeksiantoa ”tässä maailmassa
[eivätkä] tulevassa maailmassa, koska he ovat kieltäneet
Pyhän Hengen saatuaan sen ja koska he ovat kieltäneet Isän
ainosyntyisen Pojan, koska he ovat itse ristiinnaulinneet
hänet ja nostaneet hänet kaikkien pilkattavaksi” (OL 76:34–35;
ks. myös jakeet 31–33, 36–37). Sellaiset henkilöt eivät peri sijaa
missään kirkkauden valtakunnassa; heillä pysyvät helvetin
olosuhteet (ks. OL 76:38; 88:24, 32).
Katso myös Kirkkauden valtakunnat; Saatana.

Hengellinen kuolema (Katso Kuolema, hengellinen.)
Hengelliset lahjat (Katso Hengen lahjat.)
Hengen lahjat
Hengen lahjat ovat Pyhän Hengen voimalla annettavia
siunauksia tai kykyjä. Jumala antaa ainakin yhden näistä lahjoista jokaiselle uskolliselle kirkon jäsenelle. Kun saat nämä
lahjat, ne vahvistavat ja siunaavat sinua itseäsi ja auttavat
sinua palvelemaan muita. (Ks. OL 46:8–12.) Pyhät kirjoitukset sisältävät opetuksia monista Hengen lahjoista:
• tieto siitä, ”että Jeesus Kristus on Jumalan Poika ja että
hänet ristiinnaulittiin maailman syntien tähden” (OL
46:13)
• kyky uskoa niiden sanoihin, jotka todistavat Jeesuksesta Kristuksesta (ks. OL 46:14)
• tieto ”eri palvelutehtävistä” (OL 46:15; ks. myös 1. Kor.
12:5); tätä lahjaa käytetään kirkon hallitsemiseen ja
johtamiseen
• tieto ”erilaisista voiman vaikutuksista”, mikä auttaa
meitä erottamaan, tuleeko opetus tai vaikutus Jumalalta
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•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

vai jostakin muusta lähteestä (OL 46:16; ks. myös 1. Kor.
12:6–7)
”viisauden sanan” lahja (OL 46:17; 1. Kor. 12:8); tämä ei
tarkoita lakia, jonka tunnemme viisauden sanana, vaan
se on viisauden lahja – kyky käyttää tietoa vanhurskailla tavoilla
”tiedon sanan” lahja (OL 46:18; 1. Kor. 12:8)
kyky opettaa Pyhän Hengen voimalla (ks. Moroni
10:9–10; ks. myös OL 46:18)
uskon lahja (ks. 1. Kor. 12:9; Moroni 10:11)
uskon lahja parantua (ks. OL 46:19)
uskon lahja parantaa (ks. OL 46:20; ks. myös 1. Kor.
12:9; Moroni 10:11)
voima ”tehdä ihmeitä” (1. Kor. 12:10; OL 46:21; ks.
myös Moroni 10:12)
profetian lahja (ks. 1. Kor. 12:10; Moroni 10:13; OL
46:22); Johannes, jota Jeesus rakasti, opetti, että ”Jeesuksen todistajissa on profetoimisen Henki” (Ilm.
19:10)
enkelien ja palvelevien henkien näkeminen (Moroni
10:14)
kyky ”erottaa eri henget toisistaan” (1. Kor. 12:10;
OL 46:23)
lahja puhua eri kielillä (ks. 1. Kor. 12:10; Moroni 10:15;
OL 46:24)
kielten tulkitsemisen lahja (1. Kor. 12:10; OL 46:25;
ks. myös Moroni 10:16).

Nämä ja muut pyhissä kirjoituksissa mainitut Hengen
lahjat ovat vain esimerkkejä monista Hengen lahjoista. Herra
voi siunata sinua muulla tavoin riippuen uskollisuudestasi ja
tarpeistasi sekä niiden tarpeista, joita palvelet. Hän on käskenyt meitä työskentelemään uutterasti, niin että voimme saada
Hengen lahjoja:
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”Varokaa sen tähden, ettei teitä eksytetä; ja jottei teitä
eksytettäisi, tavoitelkaa vakaasti parhaita lahjoja muistaen
aina, minkä vuoksi niitä annetaan;
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” (OL
46:8–9; ks. myös jae 26).
Lisäviitteitä: 1. Kor. 13; 14:1–33; Moroni 10:17–25; OL 46:27–33; UK 7.
Katso myös Ilmoitus; Pyhä Henki.

Henkilökohtainen ilmoitus (Katso Ilmoitus.)
Henkivankila (Katso Helvetti; Kuolema, fyysinen; Paratiisi.)
Henki
Olet taivaallisen Isän henkilapsi, ja olit olemassa henkenä jo ennen syntymääsi tänne maan päälle. Maanpäällisen
elämäsi aikana henkesi majailee fyysisessä ruumiissasi, joka
syntyi kuolevaisista vanhemmista.
Pyhät kirjoitukset kertovat henkien luonteesta. Saamme
tietää, että ”kaikki henki on ainetta, mutta se on hienompaa tai
puhtaampaa, ja se voidaan havaita vain puhtaammin silmin”
(OL 131:7). Luemme, että ”ihmisen henki on hänen persoonansa kaltainen, niin myös eläimen henki ja jokaisen muun
luodun, jonka Jumala on luonut” (OL 77:2; ks. myös Et. 3:7–16).
Pyhät kirjoitukset opettavat myös, ettei henki kuole silloin kun fyysinen ruumis kuolee. Se erkanee ruumiista ja elää
kuoleman jälkeisessä henkimaailmassa. Ylösnousemuksessa
henki yhdistetään ruumiiseen, ”niin ettei niitä koskaan eroteta; näin kokonaisuudesta tulee hengellinen ja kuolematon”
(Alma 11:45).
Lisäviitteitä: Room. 8:16–17; 2. Nefi 9:10–13; OL 93:29, 33.
Katso myös Pelastussuunnitelma; Sielu; Ylösnousemus.
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Herran Henki (Katso Pyhä Henki; Kristuksen valo.)
Homoseksuaalisuus (Katso Siveys.)
Huoltotyö
Jokaisella kirkon jäsenellä on kaksi perusvelvollisuutta
huoltotyöhön nähden: tulla omavaraiseksi sekä huolehtia
köyhistä ja tarvitsevista.
Vanhemmilla on pyhä velvollisuus huolehtia lastensa
fyysisestä ja hengellisestä hyvinvoinnista. Kun lapset varttuvat, he saavat enemmän vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Vanhempien tulisi opettaa heille huoltotyön perusperiaatteita ja auttaa heitä valmistautumaan tulemaan
omavaraisiksi ja huolehtimaan tulevaisuudessa omista perheistään. Vanhemmat voivat myös antaa lapsilleen mahdollisuuksia auttaa toiminnassa, jonka tarkoituksena on pitää
huolta köyhistä ja tarvitsevista.
Jos olet kirkon aikuinen jäsen, kaikki seuraavat neuvot
soveltuvat suoraan sinuun. Jos olet nuori mies tai nainen,
suuri osa näistä neuvoista soveltuu sinuunkin, vaikka oletkin
vielä suureksi osaksi riippuvainen vanhemmistasi.
Omavaraiseksi tuleminen
Vastuu sosiaalisesta, emotionaalisesta, hengellisestä,
fyysisestä ja taloudellisesta omavaraisuudestasi on ensiksi
sinulla, toiseksi perheelläsi ja kolmanneksi kirkolla. Sinun
tulee Herran innoituksen mukaan ja omalla työlläsi hankkia
itsellesi ja perheellesi se, mikä on hengellisesti ja ajallisesti
välttämätöntä.
Kun olet omavarainen, pystyt huolehtimaan paremmin
itsestäsi ja perheestäsi. Olet valmistautunut kestämään vastoinkäymisen aikoja joutumatta riippuvaiseksi toisista.
Sinusta voi tulla omavarainen, kun 1) käytät hyväksi koulutusmahdollisuuksia 2) noudatat terveitä ravitsemuksen ja
hygienian periaatteita 3) valmentaudut sopivaan työhön ja
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hankit sitä 4) varastoit ruokaa ja vaatteita lain sallimissa
rajoissa 5) käytät rahavarojasi viisaasti, mukaan luettuina
kymmenysten ja uhrien maksaminen ja velan välttäminen,
sekä 6) hankit hengellistä, emotionaalista ja sosiaalista voimaa.
Tullaksesi omavaraiseksi sinun täytyy olla halukas tekemään työtä. Herra on käskenyt meitä tekemään työtä (ks.
1. Moos. 3:19; OL 42:42). Kunniallinen työ on onnen, omanarvontunnon ja vaurauden peruslähde.
Jos olet joskus tilapäisesti kykenemätön täyttämään
perustarpeitasi omin ponnistuksin tai perheenjäsenten tuella,
kirkko saattaa voida auttaa sinua. Näissä tilanteissa kirkko
antaa usein perustarpeet turvaavaa apua auttaakseen sinua
ja perhettäsi tulemaan jälleen omavaraisiksi.
Köyhistä ja tarvitsevista huolehtiminen
Herra on aina käskenyt kansaansa huolehtimaan köyhistä ja tarvitsevista. Hän on sanonut: ”Teidän täytyy käydä
katsomassa köyhiä ja tarvitsevia ja antaa heille apua” (OL
44:6). Hän on antanut myös käskyn: ”Muistakaa kaikessa
köyhiä ja tarvitsevia, sairaita ja ahdistettuja, sillä se, joka ei
näin tee, se ei ole minun opetuslapseni” (OL 52:40).
Voit huolehtia köyhistä ja tarvitsevista monin tavoin. Yksi
tärkeä tapa on paastota ja antaa paastouhreja, joita piispa tai
seurakunnanjohtaja käyttää niiden seurakuntalaisten auttamiseen, jotka kärsivät köyhyydestä, sairaudesta tai muista
vaikeuksista. Voit antaa myös aikaasi ja käyttää kykyjäsi. Voit
palvella kodittomia, vammaisia, leskiä ja muita lähitienoolla
ja asuinpaikkakunnallasi.
Tarvitsevien paikallisen ja yksilöllisen avustamisen
lisäksi kirkko ojentaa kätensä kautta maailman uskontoon
katsomatta ihmisille, jotka kärsivät luonnonmullistuksista,
köyhyydestä, taudeista ja muista kriiseistä. Kirkko antaa
perustarpeet turvaavaa apua, niin että perheet ja yksityiset
ihmiset voivat toipua ja tehdä työtä omavaraisuuden saavuttamiseksi. Kirkon jatkuvalle koulutusrahastolle annetut lahjoitukset antavat huonompiosaisille myöhempien aikojen
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pyhille mahdollisuuden hankkia lisää koulutusta. Kirkon
palvelulähetyssaarnaajat antavat vapaaehtoisesti aikaansa ja
voimavarojaan parantaen luku- ja kirjoitustaitoa, edistäen
terveyttä ja tarjoten koulutusta.
Lisäviitteitä: Jaak. 1:27; MK Jaak. 2:17–19; OL 42:31; 104:15–18.
Katso myös Paasto ja -paastouhrit; Palveleminen.

Huumeet (Katso Viisauden sana.)
Iankaikkinen elämä
Herra on julistanut: ”Tämä on minun työni ja kirkkauteni
– ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen” (Moos. 1:39). Kuolemattomuus on ikuista elämää
ylösnousseena olentona. Kaikki saavat tämän lahjan Jeesuksen
Kristuksen sovituksen kautta. Iankaikkinen elämä eli korotus
tarkoittaa perintösijaa selestisen valtakunnan korkeimmassa
asteessa, jossa me saamme asua Jumalan edessä yhdessä perheemme kanssa (ks. OL 131:1–4). Kuolemattomuuden tavoin
tämäkin lahja on mahdollinen Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta. Se vaatii meiltä kuitenkin sitä, että me noudatamme ”evankeliumin lakeja ja toimituksia” (UK 3).
Iankaikkisen elämän polulla pysyminen
Kun sinut kastettiin ja sait Pyhän Hengen lahjan, astuit
polulle, joka vie iankaikkiseen elämään. Profeetta Nefi opetti:
”Portti, josta teidän tulee mennä sisälle, on parannus ja
vesikaste; ja silloin tulee teidän syntienne anteeksianto tulen
ja Pyhän Hengen kautta.
Ja silloin te olette tällä kaidalla ja kapealla polulla, joka
johtaa iankaikkiseen elämään; niin, te olette menneet sisälle
portista; te olette tehneet Isän ja Pojan käskyjen mukaisesti; ja
te olette saaneet Pyhän Hengen, joka todistaa Isästä ja Pojasta
täyttäen hänen antamansa lupauksen, että jos te menette
sisälle oikealla tavalla, te saatte.” (2. Nefi 31:17–18.)
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Nefi tähdensi sitä, että kun me olemme astuneet tälle
”kaidalle ja kapealle polulle”, meidän täytyy kestää loppuun
asti uskossa:
”Kun olette päässeet tälle kaidalle ja kapealle polulle,
minä kysyn, onko kaikki tehty? Katso, minä sanon teille: Ei;
sillä te olette päässeet tähän saakka vain Kristuksen sanan
avulla, järkkymättömän uskon avulla häneen, turvautuen
täysin hänen ansioihinsa, joka on voimallinen pelastamaan.
Sen vuoksi teidän täytyy ponnistella eteenpäin lujina
Kristuksessa, niin että teillä on täydellinen toivon kirkkaus ja
rakkaus Jumalaa ja kaikkia ihmisiä kohtaan. Ja nyt, jos te
ponnistelette eteenpäin kestiten itseänne Kristuksen sanalla
ja kestätte loppuun asti, katso, näin sanoo Isä: Te saatte iankaikkisen elämän.” (2. Nefi 31:19–20.)
Nyt kun sinut on kastettu ja konfirmoitu, suuri osa
edistymisestäsi kohti iankaikkista elämää riippuu muiden
pelastavien toimitusten saamisesta: miehille asettaminen
Melkisedekin pappeuteen, miehille ja naisille temppeliendaumentti ja avioliittoon sinetöiminen. Kun saat nämä toimitukset ja pidät niihin liittyvät liitot, valmistaudut perimään selestisen kirkkauden korkeimman asteen.
Iankaikkinen elämä on ulottuvillasi
Kun pohdit edistymistäsi ”kaidalla ja kapealla polulla”,
voit olla varma siitä, että iankaikkinen elämä on ulottuvillasi.
Herra haluaa sinun palaavan luokseen, eikä Hän vaadi sinulta
milloinkaan mitään sellaista, mitä et voi täyttää. Hänen käskyjensä tarkoituksena on edistää onneasi. Kun osoitat uskoa ja
palvelet Häntä kaikesta voimastasi, Hän antaa sinulle lujuutta
ja valmistaa sinulle keinon tehdä, mitä Hän sitten käskeekin
sinun tehdä (ks. 1. Nefi 3:7). Muista, että kun teet parhaasi ja
teet parannuksen synneistäsi, Jeesuksen Kristuksen sovitus
korvaa heikkoutesi ja tässä elämässä kokemasi epäoikeudenmukaisuudet, loukkaukset ja tuskat: ”Me tiedämme, että
armosta me pelastumme kaiken sen jälkeen, mitä voimme
tehdä” (2. Nefi 25:23).
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Lisäviitteitä: Joh. 3:16; 17:3; 2. Nefi 9:39; Moroni 7:41; OL 14:7; 50:5.
Katso myös Armo; Jeesuksen Kristuksen sovitus; Kirkkauden valtakunnat; Laupeus.

Ilmoitus
Ilmoitus on Jumalan yhteydenpitoa lapsiinsa. Tämä johdatus tulee eri kanavien kautta yksityisten ihmisten, perheiden ja koko kirkon tarpeiden ja olosuhteiden mukaan.
Kun Herra ilmoittaa tahtonsa kirkolle, Hän puhuu profeettansa kautta. Pyhissä kirjoituksissa on monia sellaisia
ilmoituksia – Herran sanaa muinaisten ja myöhempien aikojen profeettojen kautta. Herra jatkaa nykyäänkin kirkon johdattamista ilmoittamalla tahtonsa valituille palvelijoilleen.
Profeetat eivät ole ainoita ihmisiä, jotka voivat saada
ilmoitusta. Uskollisuutesi mukaan voit saada ilmoitusta
avuksi erityisiin tarpeisiisi, velvollisuuksiisi ja kysymyksiisi
sekä avuksi todistuksesi vahvistamiseen.
Valmistautuminen saamaan ilmoitusta Pyhän Hengen kautta
Pyhät kirjoitukset kertovat erityyppisestä ilmoituksesta,
kuten näyistä, unista ja enkeleiden ilmestymisistä. Herra on
palauttanut evankeliuminsa myöhempinä aikoina sellaisia
kanavia pitkin ja ilmoittanut sellaisiin oppeihin liittyviä
totuuksia kuin kuolevaisuutta edeltävä olemassaolo, kuolleiden lunastus ja kolme kirkkauden valtakuntaa. Useimmat
ilmoitukset kirkon johtajille ja jäsenille tulevat kuitenkin
Pyhän Hengen johdatuksen kautta.
Hiljainen hengellinen johdatus ei ehkä näytä yhtä vaikuttavalta kuin näyt ja enkelien ilmestymiset, mutta se on voimallisempaa ja kestävämpää ja muuttaa elämää enemmän.
Pyhän Hengen todistus tekee sieluun merkityksellisemmän
vaikutuksen kuin mikään, mitä voit nähdä tai kuulla. Sellaisten ilmoitusten kautta saat kestävää voimaa pysyä uskollisena evankeliumille ja auttaa muita tekemään samoin.
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Seuraavat neuvot auttavat sinua valmistautumaan niin,
että voit saada Pyhän Hengen johdatusta.
Rukoile johdatusta. Herra sanoi: ”Pyytäkää, niin teille
annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille
avataan. Sillä jokainen pyytävä saa ja jokainen etsijä löytää,
ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan.” (Matt. 7:7–8.) Löytääksesi ja saadaksesi sinun täytyy etsiä ja pyytää. Ellet kolkuta – rukoile taivaalliselta Isältäsi johdatusta – ilmoituksen
ovi ei avaudu sinulle. Mutta jos lähestyt Isääsi nöyrästi
rukoillen, lopulta ”saat ilmoitusta ilmoituksen päälle, tietoa
tiedon päälle, jotta voit tuntea salaisuuksia ja rauhaa tuovia
asioita – sen, mikä tuo iloa, sen, mikä tuo iankaikkisen elämän” (OL 42:61).
Ole kunnioittava. Kunnioitus on syvällistä arvostusta ja
rakkautta. Kun olet kunnioittava ja rauhallinen, olet valmiimpi ottamaan vastaan ilmoitusta. Silloinkin kun ympärilläsi on levotonta, sinun asenteesi voi olla kunnioittava ja voit
olla valmis saamaan johdatusta Herralta.
Ole nöyrä. Nöyryys liittyy läheisesti kunnioitukseen. Kun
olet nöyrä, tunnustat riippuvuutesi Herrasta. Profeetta Mormon opetti: ”Sydämen sävyisyyden ja nöyryyden tähden
tulee Pyhä Henki, joka Lohduttaja täyttää toivolla ja täydellisellä rakkaudella” (Moroni 8:26).
Pidä käskyt. Kun pidät käskyt, olet valmis saamaan, erottamaan ja noudattamaan Pyhän Hengen johdatusta. Herra on
luvannut: ”Sille, joka pitää minun käskyni, minä annan valtakuntani salaisuudet, ja ne ovat hänessä elävän veden lähde,
joka kumpuaa ikuiseen elämään” (OL 63:23).
Nauti sakramentti kelvollisena. Sakramenttirukoukset opettavat, kuinka voit saada Pyhän Hengen jatkuvan kumppanuuden. Kun nautit sakramentin, todistat Jumalalle, että olet halukas ottamaan päällesi Hänen Poikansa nimen ja että muistat
Hänet aina ja pidät Hänen käskynsä. Taivaallinen Isä lupaa,
että kun pidät nämä liitot, Henki on aina kanssasi. (Ks. OL
20:77, 79.)
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Tutki pyhiä kirjoituksia joka päivä. Kun tutkit pyhiä kirjoituksia uutterasti, saat oppia sellaisten miesten ja naisten esimerkeistä, joiden elämää on siunattu, kun he ovat noudattaneet
Herran ilmoitettua tahtoa. Sinusta tulee myös vastaanottavaisempi Pyhälle Hengelle omassa elämässäsi. Kun luet ja pohdiskelet, voit saada ilmoitusta siitä, kuinka jokin tietty pyhien
kirjoitusten kohta soveltuu sinuun, tai jostakin muusta, mitä
Herra haluaa sinulle ilmoittaa. Koska pyhien kirjoitusten lukeminen voi auttaa sinua saamaan henkilökohtaista ilmoitusta,
sinun tulisi tutkia pyhiä kirjoituksia joka päivä.
Käytä aikaa pohdiskelemiseen. Kun käytät aikaa evankeliumin totuuksien pohdiskelemiseen, avaat mielesi ja sydämesi
Pyhän Hengen johdattavalle vaikutukselle (ks. 1. Nefi 11:1;
OL 76:19; 138:1–11). Pohdiskeleminen vie ajatuksesi pois maailman yhdentekevistä ajatuksista ja lähentää sinua Henkeen.
Kun etsit erityistä johdatusta, tutki asiaa omassa mielessäsi.
Toisinaan Herran ilmoitus tulee vasta kun olet tutkinut asiaa
omassa mielessäsi. Herra selitti tätä Oliver Cowderylle, joka
palveli Joseph Smithin kirjurina suuren osan Mormonin kirjan
kääntämiseen käytettyä aikaa. Herra puhui Oliver Cowderylle
profeetta Joseph Smithin kautta selittäen, miksei Oliver ollut
kyennyt kääntämään Mormonin kirjaa, vaikka hänelle oli
annettu kääntämisen lahja: ”Katso, sinä et ymmärtänyt; kuvittelit, että minä antaisin sen sinulle, vaikka et käyttänyt harkintaa, paitsi että pyysit minulta. Mutta katso, minä sanon sinulle,
että sinun täytyy tutkia sitä tarkoin mielessäsi; sitten sinun on
kysyttävä minulta, onko se oikein, ja jos se on oikein, minä saatan sinun sydämesi palamaan sisälläsi; sen tähden sinä tunnet,
että se on oikein.” (OL 9:7–8.)
Etsi kärsivällisesti Jumalan tahtoa. Jumala ilmoittaa
itsensä ”omana aikanaan ja hänen omalla tavallaan ja hänen
oman tahtonsa mukaan” (ks. OL 88:63–68). Ilmoitusta tulee
sinulle luultavasti rivi rivin päälle, opetus ”opetuksen
päälle, vähän täällä ja vähän tuolla” (2. Nefi 28:30; ks. myös
Jes. 28:10; OL 98:12). Älä yritä pakottaa hengellisiä asioita.
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Ilmoitus ei tule sillä tavalla. Ole kärsivällinen ja turvaa Herran ajoitukseen.
Pyhän Hengen johdatuksen tunnistaminen
Sinun pitää oppia erottamaan Pyhän Hengen johdatus
nykyajan maailman monien hälyäänien ja sanansaattajien keskeltä. Seuraavassa on eräitä tärkeimmistä tavoista, joilla Pyhä
Henki on yhteydessä meihin:
Hän puhuu mielelle ja sydämelle hiljaisella vienolla äänellä.
Herra opetti: ”Minä puhun sinulle sinun mielessäsi ja sinun
sydämessäsi Pyhän Hengen kautta, joka tulee sinun yllesi ja
joka asuu sinun sydämessäsi. Nyt, katso, tämä on ilmoituksen henki.” (OL 8:2–3.) Toisinaan Pyhä Henki auttaa sinua
ymmärtämään jonkin evankeliumin totuuden tai antaa
sinulle johdatusta asiassa, joka tuntuu askarruttavan mieltäsi
ja vaikuttavan mitä voimakkaimmin tunteisiisi (ks. OL
128:1). Vaikka sellaisella ilmoituksella voi olla voimallinen
vaikutus sinuun, se tulee melkein aina hiljaisena vienona
äänenä (ks. 1. Kun. 19:9–12; Hel. 5:30; OL 85:6).
Hän antaa meille johdatusta tunteidemme kautta. Vaikka me
kuvailemme Hengen yhteydenpitoa usein ääneksi, se on ääni,
jonka me tunnemme pikemminkin kuin kuulemme. Ja vaikka
puhumme Pyhän Hengen johdatuksen ”kuuntelemisesta”,
me kuvailemme usein hengellistä johdatusta sanomalla:
”Tunsin, että...” Opin ja liittojen luvussa 9 olevat Herran Oliver Cowderylle antamat neuvot, joita käsitellään sivulla 37,
opettavat tätä periaatetta. Nämä neuvot käsitetään kuitenkin
toisinaan väärin. Lukiessaan tuon kohdan jotkut kirkon jäsenet menevät ymmälle peläten, etteivät he ole milloinkaan
saaneet johdatusta Pyhältä Hengeltä, koska eivät ole milloinkaan saaneet palavaa tunnetta rintaansa. Huomaa Herran viimeiset sanat kohdassa OL 9:8: ”Sen tähden sinä tunnet, että se
on oikein.” Tässä pyhien kirjoitusten kohdassa kuvattu
palava tunne tarkoittaa lohdun ja seesteisyyden tunnetta,
ei välttämättä lämmön aistimusta. Kun jatkat etsintää ja
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noudatat Herran tahtoa elämässäsi, tulet tuntemaan, kuinka
Pyhä Henki vaikuttaa sinuun henkilökohtaisesti.
Hän tuo rauhaa. Pyhää Henkeä kutsutaan usein Lohduttajaksi (ks. OL 39:6). Kun Hän ilmoittaa sinulle Herran tahdon,
Hän puhuu ”rauhaa sinun mieleesi” (OL 6:23). Hänen antamaansa rauhaa ei voi väärentää maailmallisilla vaikutuksilla
eikä väärillä opetuksilla. Se on sitä rauhaa, jota Vapahtaja
lupasi, kun Hän vakuutti opetuslapsilleen, että Hän lähettäisi
Lohduttajan eli Puolustajan. ”Minä jätän teille rauhan. Oman
rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa.
Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.” (Joh. 14:27.)
Lisäviitteitä: Aam. 3:7; Matt. 16:13–18; 1. Kor. 2:9–14; 12:3; Ilm. 19:10;
Alma 5:43–48; 17:2–3; OL 76:5–10; 121:26–33; UK 7, 9.
Katso myös Hengen lahjat; Kunnioitus; Pyhä Henki; Pyhät kirjoitukset;
Rukous; Usko.

Isä Jumala
Isä Jumala on Korkein Olento. Me uskomme Häneen ja
palvelemme Häntä. Hän on kaiken ylin Luoja, Hallitsija ja
Varjelija. Hän on täydellinen, kaikkivaltias ja kaikkitietävä.
Hänellä ”on liha- ja luuruumis, yhtä käsinkosketeltava kuin
ihmisen” (OL 130:22).
Taivaallinen Isämme on tuomion ja väkevyyden ja tiedon
ja voiman Jumala, mutta Hän on myös täydellisen armon,
hyvyyden ja rakkauden Jumala. Vaikka me emme ”tiedä kaiken tarkoitusta”, voimme saada rauhaa siitä varmasta tiedosta, että Hän rakastaa meitä (ks. 1. Nefi 11:17).
Henkemme Isä
Yksi elämän suurista kysymyksistä on: ”Kuka minä
olen?” Eräs rakastettu Alkeisyhdistyksen laulu auttaa jopa
pieniä lapsia vastaamaan tähän kysymykseen. Laulamme:
”Oon lapsi Jumalan Ja saavuin päälle maan.” Tieto siitä, että
me olemme Jumalan lapsia, antaa voimaa, lohtua ja toivoa.
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Olet kirjaimellisesti Jumalan lapsi, hengellisesti syntynyt
kuolevaisuutta edeltävässä elämässä. Hänen lapsenaan voit
olla varma, että sinulla on jumalalliset, iankaikkiset mahdollisuudet ja että Hän auttaa sinua vilpittömissä pyrkimyksissäsi
saavuttaa nuo mahdollisuudet.
Korkein Luoja
Taivaallinen Isä on Korkein Luoja. Hän loi Jeesuksen
Kristuksen kautta taivaan ja maan ja kaiken, mitä niissä on
(ks. Moos. 2:1). Alma sanoi: ”Kaikki osoittaa, että on olemassa Jumala, niin, nimittäin maa ja kaikki, mitä sen päällä
on, niin, ja sen liike, niin, ja myös kaikki planeetat, jotka liikkuvat säännöllisessä järjestyksessään, todistavat, että on olemassa Korkein Luoja” (Alma 30:44).
Ajattele silloin tällöin luomisen kauneutta: puita, kukkia,
eläimiä, vuoria, meren aaltoja, vastasyntynyttä lasta. Katsele
joskus taivasta, jossa tähtien ja taivaankappaleiden radat
todistavat Jumalan liikkumisesta ”ylhäisyydessään ja voimassaan” (ks. OL 88:41–47).
Pelastussuunnitelman laatija
Taivaallinen Isämme haluaa meidän asuvan Hänen luonaan iankaikkisesti. Hänen työnsä on ”ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen” (Moos. 1:39).
Sen toteuttamiseksi Hän laati pelastussuunnitelman. Hän
lähetti rakkaan Poikansa Jeesuksen Kristuksen irrottamaan
kuoleman kahleet ja sovittamaan maailman synnit: ”Jumala
on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän” (Joh. 3:16). Tämä uhri on
Isämme meitä kohtaan tunteman rakkauden suurin ilmaus.
Isän Jumalan tuntemukseen tuleminen
Jumalan lapsina meillä on erityinen suhde Häneen, mikä
asettaa meidät erilleen Hänen kaikista muista luoduistaan.
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Pyri tuntemaan taivaallinen Isäsi. Hän rakastaa sinua ja Hän
on antanut sinulle kallisarvoisen mahdollisuuden lähestyä
Häntä rukouksessa. Nöyryydessä ja vilpittömyydessä lausutut rukouksesi tulevat kuulluiksi ja niihin vastataan.
Voit tulla tuntemaan taivaallisen Isäsi myös oppimalla
Hänen rakkaasta Pojastaan ja soveltamalla evankeliumia
elämääsi. Vapahtaja opetti opetuslapsilleen: ”Jos te tunnette
minut, opitte tuntemaan myös minun Isäni. – – Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän.” (Joh. 14:7, 9.)
Lähestyt Isää Jumalaa, kun tutkit pyhiä kirjoituksia ja
myöhempien aikojen profeettojen sanoja sekä palvellessasi.
Kun noudatat Jumalan tahtoa ja elät siten kuin Hän haluaa
sinun elävän, sinusta tulee enemmän Hänen ja Hänen Poikansa
kaltainen. Valmistaudut palaamaan Heidän luokseen asumaan.
Lisäviitteitä: Joh. 14:6, 21–24; 17:3; Moosia 4:9; OL 132:22–24; UK 1.
Katso myös Jumaluus; Luominen; Pelastussuunnitelma.

Jeesuksen Kristuksen sovitus
Sana sovittaa tarkoittaa sovintoon tai sopusointuun saattamista. Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta meidät voidaan saattaa sovintoon taivaallisen Isämme kanssa (ks. Room.
5:10–11; 2. Nefi 25:23; MK Jaak. 4:11). Lopulta me voimme
asua ikuisesti Hänen edessään, kun meidät ”on tehty täydellisiksi Jeesuksen – – kautta” (ks. OL 76:62, 69).
Jeesus Kristus oli ”valmistettu maailman perustamisesta
asti lunastamaan” kansansa (Et. 3:14). Taivaallinen Isä esitti
kuolevaisuutta edeltävässä henkimaailmassa iankaikkisen
pelastussuunnitelman, joka edellytti ääretöntä ja iankaikkista
sovitusta. Ennen kuolevaisuuteen tuloaan Jeesus, joka tunnettiin silloin Jehovana, julisti nöyrästi, että Hän tekisi Isän
tahdon mukaan ja toteuttaisi suunnitelman (ks. Moos. 4:2).
Niinpä Hänet asetettiin ennakolta toteuttamaan sovitus –
tulemaan maan päälle, kärsimään rangaistus meidän synneistämme, kuolemaan ristillä ja nousemaan ylös. Hänestä
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tuli Karitsa, joka ”on ollut teurastettuna maailman perustamisesta asti” (Moos. 7:47; ks. myös 1. Piet. 1:19–20; Ilm. 13:8).
Sovitus on korkein osoitus taivaallisen Isämme rakkaudesta meitä kohtaan (ks. Joh. 3:16). Se on myös korkein osoitus Vapahtajan rakkaudesta Isää ja meitä kohtaan (ks. Joh.
14:28–31; 15:9–13; 1. Joh. 3:16; OL 34:3; 138:1–4).
Me tarvitsemme sovitusta
Aadamin ja Eevan jälkeläisinä kaikki ihmiset ovat perineet lankeemuksen vaikutukset. Me kaikki koemme hengellisen kuoleman jouduttuamme pois Jumalan edestä, ja me
kaikki olemme ajallisen kuoleman alaisia, joka on fyysisen
ruumiin kuolema (ks. Alma 42:6–9; OL 29:41–42).
Langenneessa tilassamme me joudumme kokemaan vastoinkäymisiä ja kiusauksia. Kun me annamme periksi kiusaukselle, me loittonemme Jumalasta ja jäämme vaille Hänen
kirkkauttaan (ks. Room. 3:23).
Iankaikkinen oikeudenmukaisuus vaatii, että lankeemuksen vaikutukset pysyvät ja että meitä rangaistaan omista
vääristä teoistamme. Ilman sovitusta hengellinen ja ajallinen
kuolema muodostaisivat ylipääsemättömän esteen meidän ja
Jumalan välille. Koska me emme voi pelastaa itseämme lankeemuksesta emmekä omista synneistämme, me olisimme
ikuisesti erossa taivaallisesta Isästämme, sillä ”mikään saastainen ei voi asua – – hänen edessään” (Moos. 6:57).
Me voimme pelastua ainoastaan siten, että joku muu
pelastaa meidät. Me tarvitsemme jotakuta, joka voi tyydyttää
oikeudenmukaisuuden vaatimukset – olla meidän sijallamme
ja ottaa kannettavakseen lankeemuksen kuorman ja maksaa
meidän syntiemme hinnan. Jeesus Kristus on aina ollut ainoa,
joka on kyennyt antamaan sellaisen uhrin.
Jeesus Kristus, ainoa toivomme
Vapahtaja on ollut maailman luomisesta alkaen meidän
ainoa toivomme saada rauha ”tässä maailmassa” ja iankaikkinen elämä ”tulevassa maailmassa” (OL 59:23).
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Ainoastaan Hänellä oli valta antaa henkensä ja ottaa se
jälleen. Kuolevaiselta äidiltään Marialta Hän peri kyvyn
kuolla. Kuolemattomalta Isältään Hän peri vallan voittaa
kuolema. Hän julisti: ”Sillä Isä, elämän lähde, on tehnyt myös
Pojasta elämän lähteen” (Joh. 5:26).
Vain Hän saattoi lunastaa meidät synneistämme. Isä
Jumala antoi Hänelle tämän vallan (ks. Hel. 5:11). Vapahtaja
oli kelvollinen saamaan tämän vallan ja toteuttamaan sovituksen, koska Hän piti itsensä vapaana synnistä: ”Hän kärsi
kiusauksia mutta ei langennut niihin” (OL 20:22). Elettyään
täydellisen, synnittömän elämän Hän oli vapaa oikeudenmukaisuuden vaatimuksista. Koska Hänellä oli lunastuksen
voima ja koska Hän ei ollut velkaa oikeudenmukaisuudelle,
Hän voi maksaa niiden velan, jotka tekevät parannuksen.
Hän voi sanoa:
”Isä, katso hänen kärsimyksiään ja kuolemaansa, joka ei
syntiä tehnyt ja johon sinä olit mieltynyt; katso Poikasi verta,
joka vuodatettiin, hänen vertansa, jonka sinä annoit, jotta
sinä itse saisit kunnian;
sen tähden, Isä, säästä nämä veljeni, jotka uskovat minun
nimeeni, jotta he voisivat tulla minun luokseni ja saada ikuisen elämän” (OL 45:4–5).
Todellakaan ”ei muuta nimeä anneta eikä mitään muuta
keinoa eikä tapaa, jonka kautta pelastus voi tulla ihmislapsille, kuin vain Kristuksen, Herran Kaikkivaltiaan nimessä ja
nimen kautta” (Moosia 3:17).
Sovitusuhri
Jeesus antoi sovitusuhrinsa Getsemanen puutarhassa ja
Golgatan ristillä. Getsemanessa Hän alistui Isän tahtoon ja
alkoi ottaa päällensä kaikkien ihmisten syntejä. Hän on ilmaissut jotakin siitä, mitä Hän koki maksaessaan meidän syntiemme hinnan:
”Minä, Jumala, olen kärsinyt tämän kaikkien puolesta,
jottei heidän tarvitse kärsiä, jos he tekevät parannuksen;
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mutta elleivät he tee parannusta, heidän täytyy kärsiä
samoin kuin minä,
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 juoda katkeraa maljaa ja kavahtaa –
kuitenkin, kunnia olkoon Isän, minä join ja saatoin päätökseen valmisteluni ihmislasten hyväksi” (OL 19:16–19; ks.
myös Luuk. 22:44; Moosia 3:7).
Vapahtaja kärsi edelleen meidän syntiemme tähden, kun
Hän salli itsensä ristiinnaulittavan, kun ”hänet korotettiin ristille ja surmattiin maailman syntien tähden” (1. Nefi 11:33).
Ristillä Hän salli itsensä kuolla. Hänen ruumiinsa laskettiin sitten hautaan, kunnes Hän nousi ylös ja Hänestä tuli Esikoinen ”niiden joukosta jotka ovat kuolleet” (1. Kor. 15:20).
Kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan Hän voitti fyysisen
kuoleman meidän kaikkien puolesta. Myöhemmin Hän sanoi:
”Minä tulin maailmaan tekemään Isäni tahdon, koska
minun Isäni lähetti minut.
Ja minun Isäni lähetti minut, jotta minut korotettaisiin ristille ja jotta minä sen jälkeen, kun minut oli korotettu ristille,
voisin vetää kaikki ihmiset luokseni, niin että niin kuin ihmiset ovat korottaneet minut, samoin Isä korottaisi ihmiset seisomaan minun edessäni tuomittavina teoistaan, olivatpa ne
hyviä tai olivatpa ne pahoja –
ja tästä syystä minut on korotettu; sen tähden minä Isän
vallan mukaisesti vedän kaikki ihmiset luokseni, jotta heidät
voidaan tuomita tekojensa mukaan.
Ja tapahtuu, että jokainen, joka tekee parannuksen ja
ottaa kasteen minun nimeeni, täytetään; ja jos hän kestää
loppuun asti, katso, häntä minä pidän syyttömänä Isäni
edessä sinä päivänä, jona minä seison tuomitsemassa maailmaa.” (3. Nefi 27:13–16.)
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Yleinen lunastus lankeemuksesta
Sovituksen kautta Jeesus Kristus lunastaa kaikki ihmiset
lankeemuksen seurauksista. Kaikki ihmiset, jotka ovat joskus
eläneet maan päällä ja jotka tulevat joskus elämään, herätetään
kuolleista ja viedään takaisin Jumalan eteen tuomittaviksi (ks.
2. Nefi 2:5–10; Hel. 14:15–17). Vapahtajan lunastavan armon
lahjan kautta me kaikki saamme kuolemattomuuden lahjan ja
elämme ikuisesti kirkastetussa, ylösnousseessa ruumiissa.
Pelastus synneistämme
Vaikka meidät lunastetaan ehdoitta yleisistä lankeemuksen vaikutuksista, me olemme vastuussa omista synneistämme. Mutta me voimme saada anteeksi, ja meidät voidaan
puhdistaa synnin tahrasta ”Kristuksen sovitusveren kautta”
(Moosia 4:2). Meidän täytyy osoittaa uskoa Jeesukseen Kristukseen, tehdä parannus, ottaa kaste syntien anteeksi saamiseksi ja ottaa vastaan Pyhän Hengen lahja. Alma neuvoi:
”Teidän on tehtävä parannus ja synnyttävä uudesti; sillä
Henki sanoo, että ellette synny uudesti, ette voi periä taivaan
valtakuntaa; tulkaa sen tähden ja ottakaa kaste parannukseen, jotta teidät pestäisiin synneistänne, jotta teillä olisi usko
Jumalan Karitsaan, joka ottaa pois maailman synnit ja joka
on voimallinen pelastamaan ja puhdistamaan kaikesta vääryydestä” (Alma 7:14).
Iankaikkisen elämän lahja
Vapahtaja on julistanut, että iankaikkinen elämä on ”suurin kaikista Jumalan lahjoista” (OL 14:7). Iankaikkisen elämän
saaminen tarkoittaa sitä, että ihminen on tehty kelvolliseksi
asumaan Jumalan edessä, että hän perii paikan selestisen valtakunnan korkeimmassa asteessa. Tämä lahja on saatavissa
ainoastaan Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta. Mormon
sanoi: ”Ja mitä teidän on toivottava? Katso, minä sanon teille,
että teidän tulee toivoa Kristuksen sovituksen ja hänen
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ylösnousemuksensa voiman kautta tulevanne herätetyiksi iankaikkiseen elämään, ja tätä teidän uskonne tähden häneen,
lupauksen mukaisesti.” (Moroni 7:41.)
Saadaksemme tämän lahjan meidän on täytettävä tietyt
ehdot. Meidän täytyy osoittaa uskoa Jeesukseen Kristukseen,
tehdä parannus synneistämme ja kestää uskollisina loppuun
asti. Meidän täytyy saada pelastuksen toimitukset: kaste,
Pyhän Hengen lahja, asettaminen Melkisedekin pappeuteen
(miehet) sekä temppeliendaumentti ja avioliittoon sinetöiminen. Ottamalla vastaan nämä toimitukset ja pitämällä niihin
liittyvät liitot me tulemme Kristuksen luokse ja saamme
lopulta iankaikkisen elämän lahjan (ks. UK 3).
Äärettömässä oikeudenmukaisuudessaan ja armossaan
Herra antaa iankaikkisen elämän myös kaikille, ”jotka ovat
kuolleet vailla tietoa tästä evankeliumista mutta jotka olisivat
ottaneet sen vastaan, jos heidän olisi sallittu jäädä”, ja kaikille
lapsille, ”jotka kuolevat ennen kuin saavuttavat vastuullisen
iän” (OL 137:7, 10).
Vapahtaja kutsuu meitä kaikkia ottamaan vastaan iankaikkisen elämän: ”Hän lähettää kutsun kaikille ihmisille,
sillä armon käsivarret ovat ojennettuina heitä kohti, ja hän
sanoo: Tehkää parannus, niin minä otan teidät vastaan. Niin,
hän sanoo: Tulkaa minun luokseni, niin te saatte nauttia elämän puun hedelmää; niin te saatte vapaasti syödä ja juoda
elämän leipää ja vettä.” (Alma 5:33–34.)
Rauhan löytäminen ja paraneminen sovituksen kautta
Vapahtajan sovituksen siunaukset ulottuvat iankaikkisuuteen, mutta niitä annetaan myös tässä elämässä. Kun
tulet Kristuksen luokse, saat tuntea iloa siitä, että olet puhdas
Herran edessä. Voit toistaa Alman sanoja, joka paljon synnin
ja kapinoinnin jälkeen koki tuskallisen mutta tervehdyttävän
parannuksen. Saatuaan anteeksi hän todisti:
”En enää voinut muistaa tuskiani; niin, syntieni muisto
ei enää raastanut minua.
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Ja oi, mikä ilo, ja minkä ihmeellisen valon minä näinkään;
niin, minun sieluni täyttyi yhtä suuresta ilosta kuin tuskani
oli ollut!
– – Ei voinut olla mitään niin suurta ja katkeraa kuin tuskani olivat. – – Ei toisaalta voi olla mitään niin suurta ja ihanaa kuin iloni oli.” (Alma 36:19–21.)
Sen lisäksi että Vapahtaja tarjoaa lunastuksen synnin
tuskasta, Hän tarjoaa rauhaa koettelemuksen hetkinä. Sovituksessaan Jeesus otti päällensä kaikkien ihmisten tuskat,
sairaudet ja heikkoudet (ks. Alma 7:11–12). Hän ymmärtää
sinun kärsimyksiäsi, koska Hän on kokenut ne. Tämän täydellisen ymmärryksen tähden Hän osaa auttaa sinua. Voit
heittää ”kaikki [murheesi] hänen kannettavakseen, sillä hän
pitää [sinusta] huolen” (1. Piet. 5:7).
Uskosi ja vanhurskautesi kautta ja Hänen sovitusuhrinsa
kautta kaikki tämän elämän epäoikeudenmukaisuudet, vammat ja tuskat voidaan hyvittää ja korjata täydellisesti. Tässä
elämässä kielletyt siunaukset annetaan iankaikkisuuksissa.
Ja vaikkei Hän ehkä vapautakaan sinua kaikesta kärsimyksestäsi nyt, Hän siunaa sinua lohdulla ja ymmärryksellä ja
voimalla kantaa kuormasi helposti (ks. Moosia 24:15).
”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat”, Vapahtaja sanoi. ”Minä annan teille levon.” (Matt.
11:28.) Erään toisen kerran Hän lupasi taas rauhansa sanoen:
”Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina: minä
olen voittanut maailman” (Joh. 16:33). Nämä ovat sovituksen
lupauksia tässä elämässä ja kautta iankaikkisuuden.
Lisäviitteitä: Jes. 49:13–16; 53; Matt. 26–28; Mark. 14–16; Luuk. 22–24; Joh.
10:14–15; 11:25–26; 14:6; 15:13; 19–20; 1. Kor. 15:20–22; Hepr. 4:14–16; 1. Joh.
1:7; 1. Nefi 10:6; 2. Nefi 2:1–10; 9; 25:23–26; MK Jaak. 4:12; Moosia 3:1–19;
Alma 22:14; 34:5–18; 42; Hel. 5:9–12; 14:13–19; 3. Nefi 9:14–22; 27:13–22;
Morm. 9:10–14; Et. 12:27, 41; Moroni 8:5–26; 10:32–33; OL 18:10–12;
19:15–24; 20:17–34; 45:3–5; 76:40–43; Moos. 1:39.
Katso myös Anteeksianto; Armo; Evankeliumi; Iankaikkinen elämä; Isä
Jumala; Kaste; Kirkkauden valtakunnat; Kuolema, fyysinen; Kuolema,
hengellinen; Lankeemus; Laupeus; Oikeudenmukaisuus; Parannus;
Pelastus; Pelastussuunnitelma; Toimitukset; Usko; Ylösnousemus.
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Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen
Kun Jeesus Kristus nousi taivaaseen sen jälkeen kun
Hänen palvelutyönsä kuolevaisuudessa oli päättynyt, kaksi
enkeliä julisti Hänen apostoleilleen: ”Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla
tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän” (Ap. t. 1:11).
Kun Vapahtaja tulee takaisin, Hän tulee voimassa ja kirkkaudessa ottamaan maan valtakunnakseen. Hänen toisesta tulemisestaan alkaa tuhatvuotinen valtakunta.
Toinen tuleminen on pelottavaa, murheellista aikaa
jumalattomille, mutta vanhurskaille se on rauhan ja voiton
päivä. Herra julisti:
”Sillä niitä, jotka ovat viisaita ja ovat ottaneet vastaan
totuuden ja ovat ottaneet Pyhän Hengen oppaakseen eivätkä
ole eksyneet – totisesti minä sanon teille, ettei heitä kaadeta
maahan eikä heitetä tuleen, vaan he kestävät sen päivän.
Ja maa annetaan heille perinnöksi; ja he lisääntyvät ja vahvistuvat, ja heidän lapsensa varttuvat synnittä pelastukseen.
Sillä Herra on heidän keskellään, ja hänen kirkkautensa
on heidän päällänsä, ja hän on heidän kuninkaansa ja lainsäätäjänsä.” (OL 45:57–59.)
Herra ei ole ilmoittanut tarkasti, milloin Hän tulee
uudestaan: ”Minä, Herra Jumala, olen sen puhunut; mutta
sitä hetkeä ja päivää ei tiedä kukaan ihminen eivätkä enkelit
taivaassa, eivätkä he saakaan tietää, ennen kuin hän tulee”
(OL 49:7). Mutta Hän on ilmoittanut profeetoilleen tapahtumat ja merkit, jotka edeltävät Hänen toista tulemistaan. Profetoituja tapahtumia ja merkkejä ovat:
• luopumus evankeliumin totuudesta (ks. Matt. 24:9–12;
2. Tess. 2:1–3)
• evankeliumin palauttaminen, mukaan luettuna Jeesuksen Kristuksen kirkon palauttaminen (ks. Ap. t. 3:19–21;
Ilm. 14:6–7; OL 45:28; 133:36)
• pappeuden avaimien palauttaminen (ks. Mal. 3:23–24;
OL 110:11–16)
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• Mormonin kirjan esiintulo (ks. Jes. 29:4–18; 3. Nefi
21:1–11)
• evankeliumin saarnaaminen kautta maailman (ks.
Matt. 24:14)
• jumalattomuuden, sodan ja kuohunnan aika (ks. Matt.
24:6–7; 2. Tim. 3:1–7; OL 29:17; 45:26–33; 88:91)
• merkkejä taivaassa ja maan päällä (ks. Joel 3:3–4; Matt.
24:29–30; OL 29:14–16; 45:39–42; 49:23; 88:87–90).
Älä ole levoton Vapahtajan toisen tulemisen tarkan ajankohdan suhteen. Elä sen sijaan niin, että olet valmis, milloin
Hän tuleekin. Kun katselet näiden viimeisten aikojen katastrofeja, muista, ettei vanhurskaiden tarvitse pelätä toista
tulemista eikä sitä edeltäviä merkkejä. Vapahtajan sanat
apostoleilleen soveltuvat sinuunkin: ”Älkää olko huolissanne, sillä kun kaikki tämä tapahtuu, te tiedätte, että teille
annetut lupaukset täyttyvät” (OL 45:35).
Lisäviitteitä: Luuk. 21:34–36; 2. Piet. 3:10–14; OL 133:42–52; JS–M.
Katso myös Merkit; Pelastussuunnitelma; Tuhatvuotinen valtakunta.

Jeesus Kristus
Ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin
koorumi antoivat 1. tammikuuta 2000 seuraavan julistuksen.
Tämä ”Elävä Kristus” -niminen julistus todistaa Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta ja esittää yhteenvedon siitä, kuka Hän
on ja mikä on Hänen jumalallinen tehtävänsä:
”Viettäessämme juhlaa Jeesuksen Kristuksen syntymän
muistoksi, josta on kulunut kaksituhatta vuotta, me lausumme oman todistuksemme Hänen vertaansa vailla olevan
elämänsä todellisuudesta ja Hänen suurenmoisen sovitusuhrinsa äärettömästä voimasta. Kenelläkään muulla ei ole ollut
niin syvällistä vaikutusta kaikkiin niihin, jotka ovat eläneet ja
jotka vielä tulevat elämään maan päällä.
Jeesus Kristus oli Vanhan testamentin suuri Jehova,
Uuden testamentin Messias. Isänsä johdolla Hän oli maan
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Luoja. ’Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä.’ (Joh. 1:3.) Vaikka Hän oli
synnitön, Hänet kastettiin kaiken vanhurskauden täyttämiseksi. Hän ’kulki ympäri maata, teki hyvää’ (Ap. t. 10:38), ja
kuitenkin Häntä halveksittiin sen vuoksi. Hänen evankeliuminsa oli rauhan ja hyvän tahdon sanoma. Hän pyysi hartaasti
kaikkia seuraamaan esimerkkiään. Hän kulki Palestiinan teitä
parantaen sairaita, tehden sokeat näkeviksi ja herättäen kuolleita. Hän opetti iankaikkisuuden totuuksia, kuolevaisuutta
edeltävän olemassaolomme todellisuutta, maanpäällisen elämämme tarkoitusta ja Jumalan poikien ja tyttärien mahdollisuuksia tulevassa elämässä.
Jeesus Kristus asetti sakramentin muistuttamaan suuresta sovitusuhristaan. Hänet vangittiin ja Häntä syytettiin
valheellisesti, Hänet tuomittiin syylliseksi vihaisen väkijoukon tyydyttämiseksi ja tuomittiin kuolemaan Golgatan ristillä. Hän antoi henkensä sovittaakseen koko ihmiskunnan
synnit. Hänen suuri lahjansa oli sijaistyö kaikkien niiden
edestä, jotka koskaan eläisivät maan päällä.
Me todistamme juhlallisesti, että Hänen elämänsä, jolla
on keskeinen asema koko ihmiskunnan historiassa, ei alkanut Betlehemissä eikä päättynyt Golgatalla. Hän oli Isän Esikoinen, ainosyntyinen Poika lihassa, maailman Lunastaja.
Hän nousi haudasta, ’esikoisena niiden joukosta jotka
ovat kuolleet’ (1. Kor. 15:20). Hän vieraili ylösnousseena Herrana niiden luona, joita Hän oli rakastanut elämässä. Hän palveli myös muiden lampaidensa (ks. Joh. 10:16) keskuudessa
muinaisessa Amerikassa. Hän ja Hänen Isänsä ilmestyivät
nykymaailmassa nuorelle Joseph Smithille aloittaen kauan
luvatun aikojen täyttymisen armotalouden (ks. Ephesians
1:10, englanninkielinen kuningas Jaakon raamatunkäännös).
Profeetta Joseph kirjoitti elävästä Kristuksesta: ’Hänen
silmänsä olivat niin kuin tulenliekki, hänen päänsä hiukset
olivat valkoiset kuin puhdas lumi hänen kasvonsa loistivat
auringon paistetta kirkkaammin, ja hänen äänensä oli kuin
paljojen vetten pauhu, nimittäin Jehovan ääni, ja Hän sanoi:
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Minä olen ensimmäinen ja viimeinen; minä elän, minä
olen se, joka teurastettiin; minä olen teidän puolustajanne Isän
tykönä.’ (LK 110:3–4.)
Profeetta julisti Hänestä myös näin: ’Ja nyt, niiden
monien todistusten jälkeen, jotka hänestä on annettu, tämä
on se todistus, kaikista viimeisin, jonka me hänestä
annamme: että hän elää!
Sillä me näimme hänet Jumalan oikealla puolella ja kuulimme äänen, joka todisti, että hän on Isän Ainosyntyinen,
että hän luo ja loi maailmat, että hänen kauttaan ja
hänestä maailmat luodaan ja luotiin ja että niiden asukkaat
ovat Jumalalle syntyneitä poikia ja tyttäriä.’ (LK 76:22–24.)
Me julistamme juhlallisin sanoin, että Hänen pappeutensa ja Hänen kirkkonsa on palautettu maan päälle – kirkko,
’jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus’ (Ef. 2:20).
Me todistamme, että jonakin päivänä Hän palaa maan
päälle. ’Herran kunnia ilmestyy, kaikki saavat sen nähdä’
(Jes. 40:5). Hän on hallitseva kuninkaiden Kuninkaana ja vallitseva herrojen Herrana, ja Hänen edessään jokainen polvi
on notkistuva ja jokainen kieli on ylistävä Jumalaa ja palveleva Häntä. Jokainen meistä on seisova Hänen tuomittavanaan tekojensa ja sydämensä halujen mukaan.
Hänen asianmukaisesti asetettuina apostoleinaan me
todistamme, että Jeesus on elävä Kristus, Jumalan kuolematon Poika. Hän on suuri kuningas Immanuel, joka seisoo tällä
hetkellä Isänsä oikealla puolella. Hän on maailman valkeus,
elämä ja toivo. Hänen tiensä on se polku, joka johtaa onneen
tässä elämässä ja iankaikkiseen elämään tulevassa maailmassa. Jumalalle kiitos Hänen jumalallisen Poikansa vertaansa vailla olevasta lahjasta.” (”Elävä Kristus – apostolien
todistus”, Liahona, huhtikuu 2000, s. 2–3.)
Katso myös Jeesuksen Kristuksen sovitus.

Johtavat auktoriteetit (Katso Kirkon hallinto.)
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Joseph Smith
Neljätoistavuotias Joseph Smith etsi keväällä 1820 Jeesuksen Kristuksen tosi kirkkoa ja luki Raamatusta kohdan:
”Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön
sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa
auliisti kaikille, ketään soimaamatta.” (Jaak. 1:5; ks. myös
JS–H 11–12.) Nuori Joseph noudatti yksinkertaisen, horjumattoman uskon mukaisesti tuon kohdan neuvoa. Hän meni
yksin lehtoon, jossa hän rukoili saadakseen tietää, mihin
kirkkoon hänen pitäisi liittyä. Vastauksena hänen rukoukseensa hänelle ilmestyivät Isä Jumala ja Jeesus Kristus. He
sanoivat Hänelle muun muassa, ettei hänen pitänyt liittyä
mihinkään silloiseen kirkkoon. (Ks. JS–H 13–20.)
Kun Joseph Smith osoitti kelvollisuutensa, hänelle annettiin jumalallinen tehtävä Jumalan profeettana. Herra suoritti
hänen kauttaan suuren ja ihmeellisen teon, johon sisältyi
Mormonin kirjan esiin tuominen, pappeuden palauttaminen,
kallisarvoisten evankeliumin totuuksien ilmoittaminen, Jeesuksen Kristuksen tosi kirkon perustaminen ja temppelityön
aloittaminen. Joseph ja Hänen veljensä Hyrum saivat surmansa aseistautuneen joukon hyökkäyksessä 27. kesäkuuta
1844. He sinetöivät todistuksensa verellään.
Jotta todistuksesi palautetusta evankeliumista olisi täysi,
siihen täytyy sisältyä todistus Joseph Smithin jumalallisesta
tehtävästä. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon totuudellisuus riippuu ensimmäisen näyn ja
muiden Herran Joseph Smithille antamien ilmoitusten totuudellisuudesta. Presidentti John Taylor, kirkon kolmas presidentti, kirjoitti: ”Joseph Smith, Herran profeetta ja näkijä, on
tehnyt enemmän ihmisten pelastamiseksi tässä maailmassa
kuin kukaan toinen ihminen, joka koskaan on siinä elänyt –
paitsi ainoastaan Jeesus” (OL 135:3).
Lisäviitteitä: Jes. 29:13–14; 2. Nefi 3:3–15; OL 5:9–10; 135; JS–H.
Katso myös Evankeliumin palauttaminen; Profeetat.
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Jumalanpalvelus
Jumalan palveleminen on Hänen rakastamistaan, kunnioittamistaan ja palvelemistaan sekä Hänelle omistautumista.
Herra käski Moosesta: ”Palvele Jumalaa, sillä ainoastaan häntä
sinun tulee palvella” (Moos. 1:15). Tällä taloudenhoitokaudella Hän on käskenyt: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko
sydämestäsi, koko väkevyydestäsi, mielestäsi ja voimastasi; ja
palvele häntä Jeesuksen Kristuksen nimessä” (OL 59:5). Jos
asetat jonkun henkilön tai jonkin asian Jumalan rakkauden
yläpuolelle, harjoitat väärää jumalanpalvelusta tai epäjumalanpalvontaa (ks. 2. Moos. 20:3–6).
Rukous on yksi tapa palvella Isää. Alma opetti poikaansa
Helamania: ”Huuda Jumalan puoleen kaiken elantosi puolesta; niin, olkoot kaikki tekemisesi Herralle, ja minne menetkin, tapahtukoon se Herrassa; niin, suuntautukoot kaikki ajatuksesi Herraan; niin, kohdistukoon sydämesi kiintymys
Herraan ikuisesti” (Alma 37:36).
Mene sinulle tarkoitettuihin kirkon kokouksiin jumalanpalveluksen hengessä. Herra on käskenyt: ”Jotta voisit varjella itsesi täydellisemmin, niin ettei maailma saastuta, mene
rukoushuoneeseen antamaan uhriksi sakramenttisi minun
pyhänä päivänäni; sillä totisesti tämä on päivä, joka on määrätty sinulle levätäksesi töistäsi ja omistaaksesi hartautesi
Korkeimmalle” (OL 59:9–10).
Myös osallistuminen pappeuden toimituksiin on osa
jumalanpalvelustasi. Kun nautit sakramentin kunnioittavasti ja
käyt temppelissä, muistat ja palvelet taivaallista Isääsi ja ilmaiset kiitollisuutesi Hänen Pojastaan Jeesuksen Kristuksesta.
Sen lisäksi että palvelet Jumalaa ulospäin näkyvin tavoin,
sinulla tulisi olla jumalanpalveluksen mukainen asenne,
menitpä minne tahansa ja teitpä mitä tahansa. Alma opetti tätä
periaatetta ryhmälle ihmisiä, jotka oli karkotettu jumalanpalveluspaikastaan. Hän opetti heille, ettei todellinen jumalanpalvelus rajoitu yhteen viikonpäivään (ks. Alma 32:11).
Samalle ihmisryhmälle puhuen Alman kumppani Amulek
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kehotti heitä palvelemaan ”Jumalaa, missä tahansa paikassa
olettekin, hengessä ja totuudessa” (Alma 34:38).
Lisäviitteitä: Ps. 95:6–7; Moosia 18:25; Alma 33:2–11; OL 20:17–19, 29; UK 11.
Katso myös Isä Jumala; Lepopäivä; Paasto ja paastouhrit; Rakkaus; Rukous.

Jumaluus
Ensimmäisessä uskonkappaleessa sanotaan: ”Me
uskomme Jumalaan, iankaikkiseen Isään, ja hänen Poikaansa,
Jeesukseen Kristukseen, ja Pyhään Henkeen.” Jumaluus koostuu näistä kolmesta olennosta. He johtavat tätä maailmaa ja
kaikkia muita taivaallisen Isämme luomuksia.
Jumaluuden oikea oppi kadotettiin luopumuksen aikana,
joka seurasi Vapahtajan palvelutyötä kuolevaisuudessa ja
Hänen apostoliensa kuolemaa. Tämän opin palautus alkoi,
kun 14-vuotias Joseph Smith sai ensimmäisen näkynsä (ks.
JS–H 17). Siitä, mitä profeetta kertoi ensimmäisestä näystä, ja
hänen muista opetuksistaan tiedämme, että jumaluuden jäsenet ovat kolme erillistä olentoa. Isällä ja Pojalla on käsin kosketeltava liha- ja luuruumis, ja Pyhä Henki on henkipersoona
(ks. OL 130:22).
Vaikka jumaluuden jäsenet ovat erillisiä olentoja, joilla
on erilliset roolit, He ovat yhtä tarkoituksessa ja opissa. He
ovat täydellisesti yhtä taivaallisen Isän jumalallisen pelastussuunnitelman toteuttamisessa.
Lisäviitteitä: Matt. 3:13–17; Joh. 14:6–10; 17:6–23; Ap. t. 7:55–56; 2. Nefi
31:18; Morm. 7:5–7; OL 76:20–24.
Katso myös Isä Jumala; Jeesus Kristus; Pyhä Henki.

Kahdentoista apostolin koorumi (Katso Kirkon hallinto.)
Kahvi (Katso Viisauden sana.)
Kallisarvoinen helmi (Katso Pyhät kirjoitukset.)
54

Kaste

Kaste
Mormonin kirjassa kerrotaan ihmisryhmästä, joka sai
kuulla evankeliumista ja joka otti kasteen Mormon-nimisessä
paikassa. Kasteestaan lähtien he pitivät Mormonia kauniina
paikkana, koska he siellä ollessaan ”tulivat tuntemaan Lunastajansa” (Moosia 18:30). Todistuksensa ja kasteenliittonsa vahvistamina he pysyivät uskollisina Herralle ankarienkin koetusten hetkinä (ks. Moosia 23–24).
Tämän Mormonin kirjan kertomuksen ihmisten tavoin
sinäkin voit riemuita muistellessasi kasteenliittoasi ja Herralta
saamiasi lupauksia. Voit saada voimaa kastetoimituksesta,
olipa sinut kastettu hiljattain tai monta vuotta sitten.
Iankaikkisen elämän polulle astuminen
Kaste on evankeliumin ensimmäinen pelastava toimitus
(ks. UK 4). Sinusta tuli Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen
Kristuksen Kirkon jäsen, kun sinut kastettiin ja konfirmoitiin
pappeuden valtuudella.
Kun sinut kastettiin, osoitit haluavasi noudattaa Vapahtajan esimerkkiä. Hänetkin kastettiin, vaikka Hän oli synnitön. Kuten Hän selitti Johannes Kastajalle, Hänen piti ottaa
kaste ”Jumalan vanhurskaan tahdon” täyttämiseksi (ks.
Matt. 3:13–17).
Kaikkien, jotka tavoittelevat iankaikkista elämää, täytyy
noudattaa Vapahtajan esimerkkiä ottamalla kaste ja ottamalla
vastaan Pyhän Hengen lahja. Profeetta Nefi sanoi, että Vapahtaja näytti meille ”sen portin, josta [meidän] tulee mennä
sisälle. Sillä portti, josta [meidän] tulee mennä sisälle, on parannus ja vesikaste; ja silloin tulee [meidän syntiemme] anteeksianto tulen ja Pyhän Hengen kautta. Ja silloin [me olemme] tällä
kaidalla ja kapealla polulla, joka johtaa iankaikkiseen elämään.” (2. Nefi 31:17–18.) Me saamme iankaikkisen elämän, jos
me kestämme loppuun asti, pidämme liittomme ja otamme
vastaan muut pelastuksen toimitukset.
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Kaste Herran tavalla
Vapahtaja ilmoitti oikean kastamistavan profeetta Joseph
Smithille ja sanoi, että kastajalla täytyy olla pappeuden valtuus ja että se täytyy toimittaa upottamalla:
”Jumalan kutsuman henkilön, jolla on Jeesukselta
Kristukselta valtuus kastaa, tulee mennä alas veteen henkilön kanssa, joka on tullut kastettavaksi, ja hänen tulee sanoa
kutsuen häntä nimeltä: Jeesuksen Kristuksen antamalla
valtuudella kastan sinut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen. Aamen.
Sitten hänen tulee upottaa hänet veteen ja tulla sitten
pois vedestä.” (OL 20:73–74.)
Upottaminen kuvaa syntisesti eläneen ihmisen kuolemaa
ja uudestisyntymistä hengelliseen elämään, joka on omistettu
Jumalan ja Hänen lastensa palvelemiselle. Se on myös kuoleman ja ylösnousemuksen vertauskuva. (Ks. Room. 6:3–6.)
Pienet lapset ja kaste
Myöhempien aikojen ilmoituksesta tiedämme, että pienet
lapset on lunastettu Jeesuksen Kristuksen armon kautta.
Herra sanoi: ”He eivät voi tehdä syntiä, sillä Saatanalle ei ole
annettu valtaa kiusata pieniä lapsia, ennen kuin he alkavat
tulla vastuullisiksi minun edessäni” (ks. OL 29:46–47). Heidät
tulee kastaa vasta kun he saavuttavat vastuullisen iän, joksi
Herra on ilmoittanut kahdeksan vuotta (ks. OL 68:27; JSR
1. Moos. 17:11). Jokainen, joka väittää pienten lasten tarvitsevan kasteen, ”kieltää Kristuksen armoteot eikä pidä minkään
arvoisena hänen sovitustaan ja hänen lunastuksensa voimaa”
(Moroni 8:20; ks. myös jakeet 8–19, 21–24).
Kasteenliittosi
Kun otit kasteen, teit liiton Jumalan kanssa. Lupasit ottaa
päällesi Jeesuksen Kristuksen nimen, pitää Hänen käskynsä
ja palvella Häntä loppuun asti (ks. Moosia 18:8–10; OL 20:37).
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Uudistat tämän liiton joka kerta, kun nautit sakramentin (ks.
OL 20:77, 79).
Jeesuksen Kristuksen nimen ottaminen päällesi. Kun otat päällesi Jeesuksen Kristuksen nimen, näet itsesi Hänen omanaan.
Annat Hänelle ja Hänen työlleen ensi sijan elämässäsi. Tavoittelet sitä, mitä Hän haluaa, etkä sitä, mitä itse haluat tai mitä
maailma opettaa sinua haluamaan.
Kuningas Benjamin selittää Mormonin kirjassa, miksi
meidän on tärkeää ottaa päällemme Vapahtajan nimi:
”Muuta nimeä ei ole annettu, jonka kautta pelastus tulee;
sen tähden minä tahdon, että te otatte päällenne Kristuksen
nimen, kaikki te, jotka olette tehneet Jumalan kanssa liiton,
että olette kuuliaisia elämänne loppuun asti.
Ja tapahtuu, että jokaisen, joka tekee tämän, havaitaan
olevan Jumalan oikealla puolella, sillä hän on tunteva sen
nimen, jolla häntä kutsutaan; sillä häntä kutsutaan Kristuksen nimellä.
Ja nyt tapahtuu, että jokaista, joka ei ota Kristuksen nimeä
päällensä, on kutsuttava jollakin muulla nimellä; sen tähden
hän havaitsee olevansa Jumalan vasemmalla puolella.” (Moosia 5:8–10.)
Käskyjen pitäminen. Kasteenliittosi on sitoumus tulla
Jumalan valtakuntaan, erottautua maailmasta ja olla Jumalan
todistajana ”kaikkina aikoina ja kaikessa ja kaikkialla” (Moosia 18:9). Pyrkimyksiisi olla Jumalan todistajana sisältyy
kaikki, mitä teet ja sanot. Pyri aina muistamaan ja pitämään
Herran käskyt. Pidä ajatuksesi, kielenkäyttösi ja tekosi puhtaina. Kun etsit viihdettä esimerkiksi elokuvista, televisiosta,
Internetistä, musiikista, kirjoista, aikakaus- ja sanomalehdistä, noudata varovaisuutta ja katsele, kuuntele ja lue vain
sellaista, mikä on kohottavaa. Pukeudu säädyllisesti. Valitse
sellaisia ystäviä, jotka kannustavat sinua saavuttamaan iankaikkiset tavoitteesi. Pysy erossa moraalittomuudesta, pornografiasta, uhkapelistä, tupakasta, alkoholista ja huumeista.
Pidä itsesi kelvollisena astumaan temppeliin.
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Herran palveleminen. Käsky pitää itsesi erossa maailmallisista asioista ei tarkoita, että sinun pitäisi eristää itsesi muista.
Kasteenliittoon kuuluu Herran palveleminen, ja palvelet
Häntä parhaiten palvelemalla lähimmäisiäsi. Kun profeetta
Alma opetti kasteenliittoa, hän sanoi, että meidän tulisi olla
”halukkaita kantamaan [toistemme] kuormia, jotta ne olisivat
keveitä” ja olla ”halukkaita suremaan surevien kanssa – – ja
lohduttamaan niitä, jotka ovat lohdutuksen tarpeessa” (Moosia 18:8–9). Ole ystävällinen ja kunnioittava kaikkia ihmisiä
kohtaan ja noudata Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä siinä,
kuinka kohtelet muita ihmisiä.
Luvatut kasteen siunaukset
Kun pidät kasteessa tekemäsi liiton, Herra siunaa sinua
uskollisuudestasi. Eräitä saamiasi siunauksia ovat Pyhän
Hengen jatkuva kumppanuus, syntiesi anteeksisaaminen ja
hengellisen uudestisyntymisen etuoikeus.
Pyhän Hengen jatkuva kumppanuus. Kun sinut oli kastettu,
yksi tai useampia valtuuden saaneita Melkisedekin pappeuden haltijoita pani kätensä pääsi päälle ja antoi sinulle Pyhän
Hengen lahjan. Tämä lahja antaa sinulle oikeuden Pyhän Hengen jatkuvaan kumppanuuteen niin kauan kuin olet kelvollinen. Hengen jatkuva kumppanuus on yksi suurimmista siunauksista, mitä voit saada kuolevaisuudessa. Henki johdattaa
sinua vanhurskauden ja rauhan poluilla, jotka vievät sinut iankaikkiseen elämään.
Syntien anteeksisaaminen. Koska sinut on kastettu, voit
saada syntisi anteeksi. Toisin sanoen, voit saada anteeksi
Vapahtajan armon kautta. Tämän siunauksen myötä voit
lopulta päästä taivaallisen Isän luokse asumaan.
Saadaksesi syntisi anteeksi sinun täytyy osoittaa uskoa
Jeesukseen Kristukseen, tehdä vilpitön parannus ja pyrkiä
aina pitämään käskyt. Profeetta Mormon opetti: ”Parannuksen ensi hedelmä on kaste; ja kaste tulee uskosta käskyjen täyttämiseksi; ja käskyjen täyttäminen tuo syntien anteeksiannon”
58

Kaste

(Moroni 8:25). Säilytät syntiesi anteeksiannon, kun olet jatkuvasti nöyrä Jumalan edessä, huudat päivittäin Hänen puoleensa rukouksessa, pysyt vakaana uskossa ja palvelet niitä,
jotka tarvitsevat apua (ks. Moosia 4:11–12, 26).
Uudestisyntyminen. Synnyit uudesti uuteen elämään
kaste- ja konfirmointitoimitusten kautta. Vapahtaja sanoi
Nikodemokselle: ”Jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä,
hän ei pääse Jumalan valtakuntaan” (Joh. 3:5). Samoin kuin
lapsi siirtyy uuteen olemassaoloon syntyessään, samoin sinä
aloitit uuden elämän solmiessasi kasteenliiton. Voit kasvaa
hengellisesti ja tulla enemmän Vapahtajan kaltaiseksi, kun
pidät kasteenliittosi, nautit sakramentin liittosi uudistamiseksi ja tehdäksesi parannuksen synneistäsi. Apostoli Paavali
opetti, että kun meidät on kastettu, meidän tulisi alkaa ”elää
uutta elämää” (Room. 6:4).
Loppuun asti kestäminen
Nyt kun sinut on kastettu ja olet saanut Pyhän Hengen
lahjan, sinun täytyy jatkaa vanhurskaudessa, sillä nämä toimitukset ovat vasta alkuna matkallesi takaisin taivaallisen Isäsi
luokse asumaan. Profeetta Nefi opetti:
”Kun olette päässeet tälle kaidalle ja kapealle polulle,
minä kysyn, onko kaikki tehty? Katso, minä sanon teille: Ei;
sillä te olette päässeet tähän saakka vain Kristuksen sanan
avulla, järkkymättömän uskon avulla häneen, turvautuen
täysin hänen ansioihinsa, joka on voimallinen pelastamaan.
Sen vuoksi teidän täytyy ponnistella eteenpäin lujina Kristuksessa, niin että teillä on täydellinen toivon kirkkaus ja rakkaus Jumalaa ja kaikkia ihmisiä kohtaan. Ja nyt, jos te ponnistelette eteenpäin kestiten itseänne Kristuksen sanalla ja
kestätte loppuun asti, katso, näin sanoo Isä: Te saatte iankaikkisen elämän.” (2. Nefi 31:19–20.)
Lisäviitteitä: Ap. t. 2:37–38; 2. Nefi 31:4–13; Alma 7:14–16; 3. Nefi 11:18–41;
27:13–22; OL 39:5–6, 10; 76:50–53.
Katso myös Kuuliaisuus; Pappeus; Parannus; Pyhä Henki; Sakramentti;
Usko.

59

Kiitollisuus

Kiitollisuus
Herra on luvannut: ”Se, joka ottaa kaiken vastaan kiitollisin mielin, kirkastetaan” (OL 78:19). Kiitollisuus on ylentävä,
korottava asenne. Voit luultavasti sanoa kokemuksesta, että
olet onnellisempi, kun sinulla on kiitollisuutta sydämessäsi.
Kiitollisena et voi olla katkera, kaunainen etkä pikkumainen.
Ole kiitollinen saamistasi ihmeellisistä siunauksista. Ole
kiitollinen saamistasi valtavista mahdollisuuksista. Ole kiitollinen vanhemmistasi. Osoita kiitollisuutesi heille. Kiitä
ystäviäsi ja opettajiasi. Ilmaise kiitollisuutesi jokaiselle, joka
tekee jotakin hyväksesi tai auttaa sinua jollakin tavalla.
Kiitä taivaallista Isääsi Hänen hyvyydestään sinua kohtaan. Voit ilmaista kiitollisuutesi Jumalalle tunnustamalla
Hänen kätensä kaikessa, kiittämällä Häntä kaikesta, mitä Hän
antaa sinulle, pitämällä Hänen käskynsä ja palvelemalla
muita. Kiitä Häntä Hänen rakkaasta Pojastaan Jeesuksesta
Kristuksesta. Ilmaise kiitollisuutesi Vapahtajan suuresta esimerkistä, Hänen opetuksistaan, Hänen ojennetusta kädestään,
joka nostaa ja auttaa, Hänen äärettömästä sovituksestaan.
Kiitä Herraa Hänen palautetusta kirkostaan. Kiitä Häntä
kaikesta siitä, mitä se tarjoaa sinulle. Kiitä Häntä ystävistä ja
perheestä. Anna kiitollisuuden hengen johdattaa ja siunata
sinua päivin ja öin. Pyri olemaan kiitollinen. Tulet huomaamaan, että se tuottaa suurenmoisia tuloksia.
Lisäviitteitä: Ps. 100:3–4; Luuk. 17:11–19; Moosia 2:19–22; Alma 34:38;
OL 59:7.

Kirkkauden valtakunnat
Kaikki ihmiset nousevat kuolleista Jeesuksen Kristuksen
sovituksen kautta (ks. Alma 11:42–45). Noustuamme kuolleista me joudumme Herran eteen tuomittaviksi (ks. Ilm.
20:12; 3. Nefi 27:14). Jokainen meistä määrätään iankaikkiseen
asuinpaikkaan jossakin kirkkauden valtakunnassa. Herra
opetti tätä periaatetta sanoessaan: ”Minun Isäni kodissa on
monta huonetta” (Joh. 14:2).
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Kirkkauden valtakuntia on kolme: selestinen valtakunta,
terrestrinen valtakunta ja telestinen valtakunta. Perimäsi kirkkaus riippuu kääntymyksesi syvyydestä, joka näkyy kuuliaisuudessasi noudattaa Herran käskyjä. Se riippuu siitä, millä
tavalla olet ottanut ”vastaan todistuksen Jeesuksesta” (OL
76:51; ks. myös jakeet 74, 79, 101).
Selestinen valtakunta
Selestinen valtakunta on korkein kolmesta kirkkauden
valtakunnasta. Ne, jotka pääsevät tähän valtakuntaan, asuvat
ikuisesti Isän Jumalan ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen edessä. Tämän pitäisi olla tavoitteesi: periä selestinen kirkkaus ja auttaa muitakin saamaan tuo suuri siunaus. Sellaista
tavoitetta ei saavuteta yhdellä yrityksellä, vaan se on tulos
elinikäisestä vanhurskaudesta ja vakaasta pyrkimyksestä.
Selestinen valtakunta on paikka, joka on valmistettu
niille, ”jotka ottivat vastaan todistuksen Jeesuksesta” ja
”jotka on tehty täydellisiksi Jeesuksen, uuden liiton välimiehen kautta, joka sai aikaan tämän täydellisen sovituksen vuodattamalla oman verensä” (OL 76:51, 69). Periäksemme
tämän lahjan meidän täytyy saada pelastavat toimitukset,
pitää käskyt ja tehdä parannus synneistämme. Katso yksityiskohtaista selitystä niistä, jotka perivät selestisen kirkkauden, kohdasta OL 76:50–70, 92–96.
Profeetta Joseph Smith sai tammikuussa 1836 ilmoituksen, joka avarsi hänen ymmärrystään selestisen kirkkauden
perimisen vaatimuksista. Taivaat avautuivat hänelle, ja hän
näki selestisen valtakunnan. Hän näki siellä vanhemman veljensä Alvinin ja ihmetteli sitä, sillä Alvin oli kuollut jo ennen
kuin oli saanut kastetoimituksen. (Ks. OL 137:1–6.) Silloin
profeetta Josephille tuli Herran ääni:
”Kaikki, jotka ovat kuolleet vailla tietoa tästä evankeliumista mutta jotka olisivat ottaneet sen vastaan, jos heidän olisi
sallittu jäädä, ovat Jumalan selestisen valtakunnan perillisiä;
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samoin kaikki, jotka kuolevat vastedes vailla tietoa siitä
mutta jotka olisivat ottaneet sen vastaan koko sydämestään,
ovat tuon valtakunnan perillisiä,
sillä minä, Herra, tuomitsen kaikki ihmiset heidän tekojensa mukaan, heidän sydämensä halun mukaan” (OL
137:7–9).
Puhuessaan tästä ilmoituksesta profeetta Joseph sanoi:
”Ja minä näin myös, että kaikki lapset, jotka kuolevat ennen
kuin saavuttavat vastuullisen iän, pelastuvat taivaan selestiseen valtakuntaan” (OL 137:10).
Toisesta profeetta Josephin saamasta ilmoituksesta tiedämme, että selestisessä valtakunnassa on kolme astetta. Saadaksemme korotuksen korkeimpaan asteeseen ja jatkaaksemme iankaikkisesti perhesuhteissa meidän täytyy astua
”uuteen ja ikuiseen avioliittoon” ja olla uskollisia tuossa liitossa. Toisin sanoen selestisen kirkkauden korkeimpaan asteeseen pääsemisen vaatimuksena on temppeliavioliitto. (Ks. OL
131:1–4.) Kaikki, jotka ovat kelvollisia solmimaan avioliiton
uuden ja ikuisen liiton, saavat tuon mahdollisuuden joko tässä
elämässä tai tulevassa.
Terrestrinen valtakunta
Ne, jotka perivät terrestrisen kirkkauden, ”saavat Pojan
kirkkaudesta mutta eivät Isän täyteydestä. Sen tähden heidän
ruumiinsa on terrestrinen eikä selestinen ja eroaa kirkkaudessa niin kuin kuu eroaa auringosta.” (OL 76:77–78.) Yleisesti
ottaen terrestriseen valtakuntaan päässeet henkilöt ovat sellaisia kunniallisia ihmisiä, ”jotka ihmisten viekkaus sokaisi” (OL
76:75). Tähän ryhmään kuuluvat ne kirkon jäsenet, jotka eivät
olleet ”rohkeita todistuksessa Jeesuksesta” (OL 76:79). Se käsittää myös ne, jotka hylkäsivät mahdollisuuden saada evankeliumi kuolevaisuudessa mutta jotka ottivat sen vastaan myöhemmin kuoleman jälkeen henkimaailmassa (ks. OL 76:73–74).
Saadaksesi tietää lisää siitä, ketkä perivät terrestrisen kirkkauden, katso OL 76:71–80, 91, 97.
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Telestinen kirkkaus
Telestinen kirkkaus varataan niille, ”jotka eivät ottaneet vastaan Kristuksen evankeliumia eivätkä todistusta
Jeesuksesta” (OL 76:82). Nämä ihmiset saavat kirkkautensa
sen jälkeen kun heidät lunastetaan henkivankilasta, jota
kutsutaan toisinaan helvetiksi (ks. OL 76:84, 106). Yksityiskohtainen selitys niistä, jotka perivät telestisen kirkkauden, on kohdissa OL 76:81–90, 98–106, 109–112.
Kadotus
Jotkut ihmiset eivät ole kelvollisia asumaan missään
kirkkauden valtakunnassa. Heitä kutsutaan ”kadotuksen
pojiksi”, ja heidän ”täytyy jäädä valtakuntaan, joka ei ole
kirkkauden valtakunta” (OL 76:32; 88:24). Se tulee olemaan
niiden tila, ”jotka tuntevat [Jumalan voiman] ja ovat päässeet
siitä osallisiksi ja sallineet Perkeleen voiman voittaa itsensä ja
sallineet itsensä kieltää totuuden ja uhmata” Jumalan voimaa
(OL 76:31; ks. myös jakeet 30, 32–49).
Lisäviitteitä: 1. Kor. 15:40–42, ks. myös JSR 1. Kor. 15:40; OL 88:20–39;
130:18–19.
Katso myös Helvetti; Iankaikkinen elämä; Jeesuksen Kristuksen sovitus;
Pelastussuunnitelma; Taivas.

Kirkon hallinto
Jeesus Kristus on kirkon päämies. Myöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon tehtävä on auttaa kaikkia
ihmisiä tulemaan Hänen luokseen (ks. Moroni 10:32). Tämän
tehtävän täyttämiseksi kirkko on järjestetty Herran ilmoittaman mallin mukaan pyhien tekemiseksi ”täysin valmiiksi palveluksen työhön – – kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen
uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa” (Ef. 4:12–13, vuoden
1938 suomennos; ks. myös jae 11). Seuraava yleiskatsaus sisältää yhteenvedon kirkon organisaatiosta.
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Koti ja perhe
Perhe on kirkon perusyksikkö, ja koti on tärkein paikka
oppia evankeliumia. Mikään muu organisaatio ei voi korvata
perhettä. Kirkon jatkuvasti kasvaessakin sen tarkoituksena
tulee aina olemaan perheen ja yksilön vahvistaminen heidän
pyrkimyksissään elää evankeliumin mukaan.
Yleishallinto
Herra johdattaa liittokansaansa nykyaikana kirkon presidentin kautta, jota me tuemme profeettana, näkijänä ja
ilmoituksensaajana. Kirkon presidentti johtaa koko kirkkoa.
Hän ja hänen neuvonantajansa, jotka myös ovat profeettoja,
näkijöitä ja ilmoituksensaajia, muodostavat ensimmäisen
presidenttikunnan koorumin.
Myös kahdentoista apostolin koorumin jäsenet ovat
profeettoja, näkijöitä ja ilmoituksensaajia. Yhdessä ensimmäisen presidenttikunnan jäsenten kanssa he ovat Kristuksen nimen erityisiä todistajia koko maailmassa (ks. OL
107:23). He toimivat ensimmäisen presidenttikunnan johdolla vahvistaen kirkkoa ja johtaen sen ”kaikkia asioita
kaikkien kansakuntien keskuudessa” (OL 107:33). He avaavat oven kansakunnille ”julistamalla Jeesuksen Kristuksen
evankeliumia” (OL 107:35).
Seitsemänkymmenen koorumien jäsenet kutsutaan julistamaan evankeliumia ja vahvistamaan kirkkoa. He toimivat
kahdentoista apostolin ja niiden seitsemän veljen johdolla,
jotka on kutsuttu palvelemaan seitsemänkymmenen johtokunnan jäseninä. Seitsemänkymmenen ensimmäisen ja toisen koorumin jäsenet nimitetään johtaviksi auktoriteeteiksi,
ja heidät voidaan kutsua palvelemaan missä tahansa.
Johtava piispakunta on Aaronin pappeuden johtokunta
kaikkialla kirkossa. Johtava piispa ja hänen neuvonantajansa
palvelevat ensimmäisen presidenttikunnan johdolla kirkon
ajallisissa asioissa.
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Nuorilla Miehillä, Apuyhdistyksellä, Nuorilla Naisilla,
Alkeisyhdistyksellä ja pyhäkoululla on kullakin koko kirkon
tasolla johtokuntansa ohjaamassa ja johtamassa.
Vyöhykkeen hallinto
Vyöhyke on kirkon suurin maantieteellinen yksikkö.
Ensimmäinen presidenttikunta nimittää seitsemänkymmenen
johtokunnan johtamaan suoraan eräitä valittuja kirkon vyöhykkeitä kahdentoista apostolin koorumin johdolla. Muiden
kirkon vyöhykkeiden johtoon ensimmäinen presidenttikunta
nimittää vyöhykkeen johtokunnan. Vyöhykkeen johtokunta
koostuu vyöhykkeenjohtajasta, joka nimitetään yleensä seitsemänkymmenen ensimmäisestä tai toisesta koorumista, ja
kahdesta neuvonantajasta, jotka voidaan nimittää mistä seitsemänkymmenen koorumista tahansa. Vyöhykkeen johtokunta palvelee ensimmäisen presidenttikunnan, kahdentoista
koorumin ja seitsemänkymmenen johtokunnan johdolla.
Jotkut veljet asetetaan seitsenkymmenen virkaan, mutta
he eivät palvele johtavina auktoriteetteina. Heitä kutsutaan
vyöhykevaltuutettu-seitsenkymmeniksi, ja heidät nimitetään
muihin kuin seitsemänkymmenen ensimmäiseen tai toiseen
koorumiin maantieteellisen alueen mukaan. Heidän toimivaltansa rajoittuu sille yleiselle alueelle, jolla he asuvat. Jotkut vyöhykevaltuutettu-seitsenkymmenet palvelevat vyöhykkeiden johtokunnissa.
Paikallishallinto
Seurakunnat. Kirkon jäsenet on järjestetty seurakunniksi,
jotka kokoontuvat usein yhteen kehittyäkseen hengellisesti ja
sosiaalisesti. Suuria seurakuntia kutsutaan vaarnaseurakunniksi. Kunkin vaarnaseurakunnan johdossa on piispa ja hänen
apunaan kaksi neuvonantajaa.
Pieniä seurakuntia kutsutaan lähetysseurakunniksi. Kunkin lähetysseurakunnan johdossa on seurakunnanjohtaja ja
hänen apunaan kaksi neuvonantajaa. Lähetysseurakunta
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voidaan perustaa, kun seudulla asuu ainakin kaksi jäsenperhettä ja ainakin yksi jäsenistä on kelvollinen Melkisedekin
pappeuden haltija tai kelvollinen pappi Aaronin pappeudessa.
Lähetysseurakunnan perustaa ja sitä valvoo vaarnan johtokunta, lähetyshallitus tai piirin johtokunta. Lähetysseurakunta
voi kehittyä vaarnaseurakunnaksi, jos se sijaitsee vaarnassa.
Kullakin seurakunnalla on määrätty maantieteellinen
alue. Seurakunnan eri organisaatiot edistävät Herran työtä:
ylipappien ryhmät, vanhinten koorumit, Apuyhdistys 18
vuotta täyttäneille naisille, Aaronin pappeuden koorumit
12–17-vuotiaille nuorille miehille, Nuorten Naisten ohjelma
12–17-vuotiaille nuorille naisille, Alkeisyhdistys 11⁄2–11-vuotiaille lapsille ja pyhäkoulu kaikille 12 täyttäneille kirkon jäsenille. Kullakin näistä organisaatioista on tärkeä tehtävä evankeliumin opettamisessa, palvelemisessa ja vanhempien
tukemisessa heidän pyhässä velvollisuudessaan auttaa lapsiaan kääntymään Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin.
Nämä organisaatiot tekevät myös yhdessä työtä auttaen jäseniä kertomaan evankeliumista muille ihmisille.
Vaarnat, lähetyskentät ja piirit. Useimmat maantieteelliset
alueet, joilla kirkko on järjestetty, on jaettu vaarnoiksi. Termi
vaarna on peräisin profeetta Jesajalta, joka profetoi, että myöhempien aikojen kirkko tulisi olemaan kuin teltta, jota vaarnat tukevat (ks. Jes. 33:20; 54:2). Vaarnassa on tavallisesti 5–12
vaarna- tai lähetysseurakuntaa. Kunkin vaarnan johdossa on
vaarnanjohtaja ja hänen apunaan kaksi neuvonantajaa. Vaarnanjohtajat raportoivat seitsemänkymmenen johtokunnalle
tai vyöhykkeen johtokunnalle ja toimivat niiden johdolla.
Lähetyskenttä on kirkon yksikkö, joka kattaa tavallisesi
paljon suuremman alueen kuin vaarna. Kunkin lähetyskentän
johdossa on lähetysjohtaja ja hänen apunaan kaksi neuvonantajaa. Lähetysjohtajat ovat suoraan tilivelvollisia johtaville
auktoriteeteille.
Samoin kuin lähetysseurakunta on pienempi versio
vaarnaseurakunnasta, samoin piiri on pienempi versio vaarnasta. Piiri perustetaan, kun jollakin alueella on riittävästi
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lähetysseurakuntia, niin että yhteydenpito on vaivatonta ja
matkustaminen piirin kokouksiin on tarkoituksenmukaista.
Sitä johtamaan kutsutaan piirinjohtaja ja hänelle avuksi kaksi
neuvonantajaa. Piirinjohtaja raportoi lähetyshallitukselle.
Piiri voi kehittyä vaarnaksi.
Naimattomien jäsenten ohjelmat. Monet kirkon jäsenet eivät
ole milloinkaan olleet naimisissa tai ovat eronneet tai jääneet
leskiksi. Nämä jäsenet muodostavat kaksi ryhmää: nuoret
naimattomat aikuiset (18–30-vuotiaat) ja naimattomat aikuiset (31 vuotta täyttäneet).
Nuorille naimattomille aikuisille ja naimattomille aikuisille ei ole olemassa koko kirkon kattavaa ohjelmaa. Sen
sijaan, kun jollakin alueella asuu riittävästi naimattomia
jäseniä, paikallisia pappeusjohtajia kannustetaan kutsumaan
naimattomien jäsenten edustajia, jotka toimivat heidän johdollaan. Naimattomien jäsenten edustajat suunnittelevat esimerkiksi sellaista toimintaa kuin tanssi, palveluprojektit ja
takkavalkeaillat. Nämä toiminnat antavat naimattomille jäsenille mahdollisuuksia tavata ja vahvistaa toisiaan. Naimattomia jäseniä kannustetaan myös kokoontumaan säännöllisesti
pappeusjohtajiensa kanssa ja keskustelemaan heidän kanssaan tarpeistaan ja mahdollisuuksistaan hengelliseen kasvuun ja palvelemiseen.
Lisäviite: OL 107.
Katso myös Apuyhdistys; Pappeus.

Kirkon kurinpitoneuvostot
Piispoilla ja seurakunnanjohtajilla sekä vaarnanjohtajilla,
piirinjohtajilla ja lähetysjohtajilla on velvollisuus auttaa jäseniä voittamaan rikkomukset parannuksen avulla. Vakavimmat rikkomukset, kuten vakava lain rikkominen, puolison
pahoinpitely, lapsen pahoinpitely, aviorikos, haureus, raiskaus ja insesti, vaativat usein muodollista kirkkokuria. Muodolliseen kirkkokuriin voi kuulua kirkon jäsenoikeuksien
rajoittaminen tai kirkon jäsenyyden menetys.
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Muodollinen kurinpitomenettely alkaa, kun johtava pappeusjohtaja kutsuu kurinpitoneuvoston koolle. Kurinpitoneuvostojen tarkoituksina on pelastaa rikkomuksen tekijöiden sielu, suojella viattomia sekä varjella kirkon puhtautta,
loukkaamattomuutta ja hyvää nimeä.
Kirkkokurin käyttö on innoitettu prosessi, joka vaatii
oman aikansa. Tämän prosessin ja Jeesuksen Kristuksen
sovituksen kautta jäsen voi saada synnit anteeksi, saavuttaa
mielenrauhan ja saada voimaa välttää rikkomusta tulevaisuudessa. Kirkkokuritoimen ei ole tarkoitus olla prosessin
päätepiste. Sen tarkoituksena on auttaa taivaallisen Isän lapsia jatkamaan pyrkimyksiään palata kirkon täyteen jäsenyyteen ja päästä osallisiksi kirkon täysistä siunauksista. Toivottuna tuloksena on, että henkilö tekee kaikki täyteen
parannukseen tarvittavat muutokset.
Katso myös Anteeksianto; Parannus.

Kiroileminen (Katso Rienaava ja alhainen kielenkäyttö.)
Kiusaus
Kuten apostoli Paavali profetoi, ”viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat” (2. Tim. 3:1). Vastustajan vaikutus on laajalle levinnyttä ja viettelevää, mutta sinä voit voittaa Saatanan ja hänen kiusauksensa. Taivaallinen Isä on antanut
sinulle tahdonvapauden lahjan – kyvyn valita hyvä eikä
paha. Voit nöyrtyä ”Herran edessä ja [huutaa] avuksi hänen
pyhää nimeään ja [valvoa ja rukoilla] alati, ettei [sinua] kiusattaisi enempää kuin [voit] kestää” (Alma 13:28). Kun noudatat käskyjä auliisti, taivaallinen Isä vahvistaa sinua vastustamaan kiusauksia.
Seuraavat neuvot auttavat sinua voittamaan kiusauksia:
Keskitä elämäsi Vapahtajaan. Profeetta Helaman neuvoi
poikiaan: ”Muistakaa, muistakaa, että teidän on rakennettava
perustuksenne meidän Lunastajamme kalliolle, hänen, joka
on Kristus, Jumalan Poika, niin että kun Perkele lähettää
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väkevät tuulensa, niin, nuolensa pyörretuulessa, niin, kun
kaikki hänen rakeensa ja hänen väkevä myrskynsä pieksevät
teitä, sillä ei ole valtaa teihin vetääkseen teidät alas kurjuuden
ja loputtoman onnettomuuden kuiluun, sen kallion tähden,
jolle teidät on rakennettu, joka on varma perustus, perustus,
jolle rakentaessaan ihmiset eivät voi sortua” (Hel. 5:12).
Rukoile voimaa. Kun ylösnoussut Vapahtaja meni nefiläisten luokse, Hän opetti kansanjoukkoa: ”Katso, totisesti, totisesti minä sanon teille: Teidän täytyy valvoa ja rukoilla alati,
ettette joutuisi kiusaukseen, sillä Saatana haluaa saada teidät
seuloakseen teitä niin kuin vehnää. Sen tähden teidän täytyy
aina rukoilla Isää minun nimessäni.” (3. Nefi 18:18–19.) Myöhempinä aikoina Hän on antanut samanlaisia neuvoja:
”Rukoile alati, että selviytyisit voittajaksi, niin, että voittaisit
Saatanan ja välttyisit Saatanan palvelijoiden käsiltä, jotka
tukevat hänen työtään” (OL 10:5).
Tutki pyhiä kirjoituksia päivittäin. Kun tutkit evankeliumin
totuuksia ja sovellat niitä elämässäsi, Herra siunaa sinua voimalla vastustaa kiusauksia. Nefi opetti: ”Ja minä sanoin
heille, että se oli Jumalan sana; eikä kukaan, joka kuulisi
Jumalan sanaa ja pitäisi siitä kiinni, koskaan hukkuisi,
eivätkä vastustajan kiusaukset ja palavat nuolet voisi voittaa
eikä sokaista heitä eksyttääkseen heidät tuhoon” (1. Nefi
15:24; katso myös Hel. 3:29–30).
Täytä elämäsi hyvyydellä. Sinulla on niin paljon hyvää
valittavana, ettei sinun tarvitse osallistua pahaan. Kun täytät
elämäsi hyvyydellä, et jätä tilaa millekään muulle.
Vältä paikkoja ja tilanteita, joissa voit joutua alttiiksi kiusauksille. Et voi täysin välttää kiusauksia, mutta voit välttää sellaisia paikkoja ja tilanteita, joissa todennäköisesti joudut
kiusaukseen. Voit myös välttää sopimatonta aineistoa lehdissä, kirjoissa, televisiossa, elokuvissa ja musiikissa sekä
Internetissä.
Pyri siihen, että sinulla on hyvä vaikutus muihin ihmisiin.
Juuri ennen kärsimistään Getsemanen puutarhassa Vapahtaja
rukoili opetuslastensa puolesta: ”He eivät kuulu maailmaan,
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niin kuin en minäkään kuulu. En kuitenkaan pyydä, että
ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät
pahalta. He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään
kuulu. Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus.
Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin
lähettänyt heidät.” (Joh. 17:14–18.) Jeesuksen Kristuksen myöhempien aikojen opetuslapsena voit olla maailmassa olematta
maailmasta. Sen lisäksi että itse vältät kiusauksia, voit vaikuttaa muihin, niin että he elävät hyvää ja tervehenkistä elämää.
Voit näyttää vanhurskasta esimerkkiä, olla hyvä ystävä, osallistua yhteiskunnalliseen palveluun ja, sikäli kuin soveliasta,
antaa äänesi kuulua moraalisten arvojen puolesta.
Älä milloinkaan emmi päätöksissäsi kiusausten vastustamista.
Pyri seuraamaan Vapahtajan esimerkkiä, joka ”kärsi kiusauksia mutta ei langennut niihin” (OL 20:22). Kun Saatana kiusasi
Jeesusta erämaassa, Herra ei horjunut milloinkaan. Hänen
vastauksensa oli nopea ja luja: ”Mene matkaas minun
tyköäni, saatana!” (Luuk. 4:8, vuoden 1776 suomennos.) Vanhurskaiden ajatustesi, sanojesi ja tekojesi kautta voit vastata
vastustajan kiusauksiin samalla vakaumuksella. ”Vastustakaa
Paholaista, niin se lakkaa ahdistamasta teitä. Lähestykää
Jumalaa, niin hän lähestyy teitä.” (Jaak. 4:7–8.)
Lisäviitteitä: Room. 12:21; Ef. 6:11–17; Jaak. 1:12; OL 23:1; 31:12; Moos.
1:12–22.
Katso myös Kristuksen valo; Omatunto; Paasto ja paastouhrit; Parannus;
Pyhä Henki; Saatana; Tahdonvapaus.

Konfirmointi (Katso Pyhä Henki; Kätten päällepaneminen.)
Koorumi (Katso Pappeus.)
Korotus (Katso Iankaikkinen elämä.)
Kotikäyntiopetus (Katso Apuyhdistys.)
Kotiopetus (Katso Pappeus.)
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Koulutus
Herra on käskenyt: ”Etsikää oppia vieläpä tutkimalla sekä
uskon kautta” (OL 88:118). Hän on neuvonut meitä hankkimaan tietoa evankeliumista ja ymmärrystä ”siitä, mikä on niin
taivaassa kuin maan päällä ja maan alla; siitä, mikä on ollut;
siitä, mikä on; siitä, minkä täytyy pian tapahtua; siitä, mikä on
kotimaassa; siitä, mikä on ulkomailla; kansakuntien sodista ja
sekasorrosta; ja tuomioista, jotka ovat maan päällä; sekä tietoa
maista ja valtakunnista – jotta [olisimme] valmiita kaikessa”
(OL 88:78–80).
Opiskelu ja ammattiopinnot
Sinun tulisi aina tehdä työtä kouluttaaksesi mieltäsi ja
käsiäsi, niin että voit menestyä valitsemallasi alalla. Käytä
koulutustasi hyvän edistämiseen. Kun teet niin, sinut tullaan
tuntemaan rehellisenä henkilönä. Olet valmistautunut mahdollisuuksien varalle, kun niitä tarjoutuu, ja olet suureksi
hyödyksi perheellesi, kirkolle ja yhteiskunnallesi.
Hanki paras saatavilla oleva koulutus. Eräitä mahdollisuuksia ovat korkeakoulut ja yliopistot, ammattikoulut,
itseopiskelukurssit, yhteisökasvatus ja yksityinen koulutus.
Seminaari ja instituutti
Seminaariin osallistuu kautta maailman 14–17-vuotiaita
myöhempien aikojen pyhiä. Siellä he saavat arkipäivinä opetusta pyhistä kirjoituksista. Uskontoinstituutit tarjoavat
18–30-vuotiaille myöhempien aikojen pyhille arkipäivisin
kursseja evankeliumin eri aiheista.
Ohjelmat tarjoavat hengellisen ja sosiaalisen ilmapiirin,
jossa oppilaat voivat seurustella keskenään samalla kun
hankkivat lisää tietoa evankeliumista.
Tietoja seminaarista ja instituutista saat paikalliselta pappeusjohtajalta.
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Elinikäinen oppiminen
Etsi koulutusmahdollisuuksia koko elämäsi ajan. Se auttaa sinua pysyttelemään ajan tasalla valitsemassasi ammatissa ja muissa taidoissasi ja harrastuksissasi. Tässä nopeasti
muuttuvassa maailmassa sinun on järjestettävä aikaa kouluttaaksesi itseäsi nykyisyyttä ja tulevaisuutta varten.
Sen lisäksi että edistät kasvatustasi muodollisella koulutuksella, voit oppia jatkuvasti lukemalla, käymällä tervehenkisissä kulttuuritapahtumissa, museoissa ja historiallisilla paikoilla ja tarkastelemalla ympärilläsi olevaa maailmaa.
Lisäviitteitä: Sananl. 1:5; OL 130:18–19.

Kristuksen valo
Kristuksen ”valo lähtee Jumalan edestä ja täyttää avaruuden äärettömyyden”. Se on ”valo, joka on kaikessa ja joka
antaa elämän kaikelle ja joka on laki, jolla kaikkea hallitaan”
(OL 88:12–13; ks. myös jakeet 6–11). Tällä voimalla on hyvä
vaikutus kaikkien ihmisten elämään (ks. Joh. 1:9; OL 93:2).
Pyhissä kirjoituksissa Kristuksen valoa sanotaan toisinaan
Herran Hengeksi, Jumalan Hengeksi, Kristuksen Hengeksi ja
elämän valoksi.
Kristuksen valoa ei pidä sekoittaa Pyhään Henkeen. Se ei
ole persoona kuten Pyhä Henki on. Sen vaikutus johtaa ihmisiä
löytämään tosi evankeliumin, ottamaan kasteen ja ottamaan
vastaan Pyhän Hengen lahjan (ks. Joh. 12:46; Alma 26:14–15).
Omatunto on Kristuksen valon ilmentymä, joka antaa
meille kyvyn erottaa oikea väärästä. Profeetta Mormon
opetti: ”Kristuksen Henki on annettu jokaiselle ihmiselle,
jotta hän voi erottaa hyvän pahasta; ja nyt, minä osoitan
teille, kuinka on arvosteltava; sillä kaikki, mikä kutsuu tekemään hyvää ja saa uskomaan Kristukseen, on lähetetty Kristuksen voiman ja lahjan kautta; sen vuoksi te voitte tietää
täysin varmasti, että se on Jumalasta. – – Ja nyt, veljeni, koska
te tunnette sen valon, jonka mukaan voitte arvostella ja joka
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valo on Kristuksen valo, katsokaa, ettette arvostele väärin,
koska sillä samalla tuomiolla, jolla te tuomitsette, teidätkin
tuomitaan.” (Moroni 7:16, 18.)
Lisäviitteitä: Joh. 8:12; Alma 28:14.
Katso myös Omatunto; Pyhä Henki.

Kunnioitus
Kunnioitus on syvällistä arvonantoa ja rakkautta. Kun
sinulla on kunnioittava asenne Jumalaa kohtaan, sinä kunnioitat Häntä, ilmaiset kiitollisuutesi Hänelle ja noudatat Hänen
käskyjään.
Sinun tulee olla kunnioittava niin käyttäytymiseltäsi kuin
asenteeltasikin. Kunnioittavaan käyttäytymiseen kuuluu
rukous, pyhien kirjoitusten tutkiminen, paasto sekä kymmenysten ja uhrien maksaminen. Siihen kuuluu säädyllinen
pukeutuminen ja puhdas, tervehenkinen kielenkäyttö. Kunnioituksesi syvyys ilmenee siitä, millaista musiikkia ja muuta
viihdettä valitset, millä tavalla puhut pyhistä asioista ja kuinka
pukeudut ja käyttäydyt, kun menet kirkkoon ja temppeliin.
Osoitat kunnioittavasi Herraa, kun palvelet muita ihmisiä ja
kohtelet heitä ystävällisesti ja kunnioittavasti.
Kun sinusta tulee kunnioittavampi, huomaat hiljaisen
muutoksen elämässäsi. Herra vuodattaa sinulle runsaammin
Henkeään. Olet vähemmän huolestunut ja hämmentynyt.
Kykenet saamaan ilmoitusta avuksi henkilökohtaisten ja perheongelmien ratkaisemiseen.
Samoin kuin kunnioitus tuo sinut lähemmäksi Jumalaa,
samoin epäkunnioitus sopii vastustajan tarkoituksiin. Saatana yllyttää sinua seuraamaan maailman trendiä kohti
melua, jännitystä ja kiistelyä pois pidättyvyydestä ja hiljaisesta arvokkuudesta. Hyökkäykseen valmistautuvan sotilaskomentajan tavoin hän yrittää häiritä yhteydenpitokanavia
sinun ja Herran välillä. Varo sellaista taktiikkaa ja pyri olemaan kunnioittava kaikessa, mitä teet.
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Lisäviitteitä: 3. Moos. 26:2; Ps. 89:5–7; Hepr. 12:28; OL 59:21; 63:61–62, 64;
109:21.
Katso myös Ilmoitus; Jumalanpalvelus; Kiitollisuus; Säädyllisyys; Rukous;
Usko.

Kuolema, fyysinen
Fyysinen kuolema on hengen ero kuolevaisesta ruumiista.
Aadamin lankeemus toi fyysisen kuoleman maailmaan (ks.
Moos. 6:48).
Kuolemalla on oleellinen osa taivaallisen Isän pelastussuunnitelmassa (ks. 2. Nefi 9:6). Meidän täytyy kokea kuolema ja saada myöhemmin täydellinen, ylösnoussut ruumis,
jotta meistä voi tulla iankaikkisen Isän kaltaisia.
Kun fyysinen ruumis kuolee, henki jatkaa elämää. Henkimaailmassa vanhurskaiden henget ”otetaan vastaan onnen
tilaan, jota sanotaan paratiisiksi, levon tilaksi, rauhan tilaksi,
missä he saavat levätä kaikista vaivoistaan ja kaikesta huolesta
ja murheesta” (Alma 40:12). Henkivankilaksi kutsuttu paikka
on varattu ”niille, jotka [ovat] kuolleet synneissään vailla tietoa totuudesta tai rikkomuksessa hylättyään profeetat” (OL
138:32). Vankilassa hengille opetetaan ”uskoa Jumalaan,
parannusta synnistä, sijaiskastetta syntien anteeksisaamiseksi,
Pyhän Hengen lahjaa, joka saadaan kätten päällepanemisen
kautta ja kaikkia muita evankeliumin periaatteita, jotka heidän
[on] välttämätöntä tuntea” (OL 138:33–34). Jos he hyväksyvät
evankeliumin periaatteet, tekevät parannuksen synneistään ja
hyväksyvät heidän hyväkseen temppeleissä suoritetut toimitukset, heidät toivotetaan tervetulleiksi paratiisiin.
Jeesuksen Kristuksen sovituksen ja ylösnousemuksen
ansiosta fyysinen kuolema on vain väliaikainen: ”Sillä niin
kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös
kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi” (1. Kor. 15:22).
Kaikki nousevat kuolleista, mikä merkitsee sitä, että jokaisen
ihmisen henki yhdistetään jälleen hänen ruumiiseensa –
”palautetaan oikeaan ja täydelliseen muotoonsa”, niin ettei se
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enää ole kuoleman alainen (Alma 40:23; ks. myös Alma
11:44–45).
Olet todennäköisesti joutunut kokemaan sen tuskan, joka
aiheutuu jonkun perheenjäsenen, sukulaisen tai ystävän kuolemasta. Sellaisina hetkinä on luonnollista tuntea surua. Itse
asiassa suru on yksi suurimmista rakkauden ilmauksista.
Herra sanoi: ”Eläkää keskenänne rakkaudessa, niin että itkette
kuolevien menetystä” (OL 42:45). Ainoa keino poistaa kuolemasta suru on poistaa elämästä rakkaus.
Vaikka suretkin rakkaiden kuolemaa, voit saada lohtua
ylösnousemuksen lupauksesta ja siitä varmuudesta, että perheet voivat olla yhdessä ikuisesti. Voit nähdä ”suuren syyn
murheeseen ja myös riemuun – murheeseen kuoleman ja
tuhon tähden ihmisten keskuudessa, ja iloon Kristuksen valon
tähden, joka vie elämään” (Alma 28:14; ks. myös jakeet 9–13).
Sen lisäksi että saat lohtua rakkaiden kuollessa, voit suhtautua rauhallisesti tietoon, että lopulta sinäkin kuolet. Kun
elät evankeliumin mukaan, voit muistaa Herran lupauksen:
”Ne, jotka kuolevat minun ominani, eivät maista kuolemaa,
sillä se on heille suloinen” (OL 42:46).
Lisäviitteitä: Jes. 25:8; 1. Kor. 15:51–58; 2. Nefi 9:6–15; Moosia 16:6–8.
Katso myös Jeesuksen Kristuksen sovitus; Paratiisi; Pelastussuunnitelma;
Ylösnousemus.

Kuolema, hengellinen
Hengellinen kuolema on ero Jumalasta. Pyhissä kirjoituksissa puhutaan kahdesta hengellisen kuoleman aiheuttajasta.
Ensimmäinen aiheuttaja on lankeemus, ja toinen on meidän
oma tottelemattomuutemme.
Mormonin kirjan profeetta Samuel opetti: ”Koko ihmissuku, joka on Aadamin lankeemuksen tähden erotettu pois
Herran edestä, katsotaan kuolleeksi sekä siihen nähden, mikä
on ajallista että siihen nähden, mikä on hengellistä” (Hel.
14:16). Maanpäällisen elämämme aikana me emme ole Jumalan edessä. Jeesus Kristus lunastaa sovituksen kautta jokaisen
75

Kuolevaisuutta edeltävä olemassaolo

tästä hengellisestä kuolemasta. Samuel todisti, että Vapahtajan lunastus ”lunastaa koko ihmissuvun ensimmäisestä kuolemasta – siitä hengellisestä kuolemasta – –. Katso, Kristuksen
ylösnousemus lunastaa ihmissuvun, niin, vieläpä koko ihmissuvun, ja tuo sen takaisin Herran eteen.” (Hel. 14:16–17.) Profeetta Lehi opetti, että sovituksen ansiosta ”kaikki ihmiset
tulevat Jumalan luokse; niinpä he seisovat hänen edessään
hänen tuomittavinaan totuuden ja pyhyyden mukaisesti, joka
hänessä on” (2. Nefi 2:10).
Hengellinen kuolema tulee myös meidän oman tottelemattomuutemme seurauksena. Syntimme tekevät meistä epäpuhtaita ja kykenemättömiä asumaan Jumalan edessä (ks.
Room. 3:23; Alma 12:12–16, 32; Hel. 14:18; Moos. 6:57). Jeesus
Kristus tarjoaa lunastuksen tästä hengellisestä kuolemasta
sovituksen kautta, mutta vain, kun me osoitamme uskoa
Häneen, teemme parannuksen synneistämme ja noudatamme
evankeliumin periaatteita ja toimituksia (ks. Alma 13:27–30;
Hel. 14:19; UK 3).
Lisäviitteitä: 1. Nefi 15:33–35; Alma 40:26; 42:23.
Katso myös Jeesuksen Kristuksen sovitus; Kuuliaisuus; Lankeemus;
Parannus; Synti; Usko.

Kuolevaisuutta edeltävä olemassaolo (Katso
Pelastussuunnitelma.)

Kuuliaisuus
Kuolevaisuutta edeltävässä olemassaolossa taivaallinen
Isä johti suurta neuvonpitoa taivaassa. Siellä me saimme tietää
Hänen meidän pelastukseksemme laatimastaan suunnitelmasta, johon kuului koetusaika maan päällä: ”Teemme maan,
jonka päällä nämä saavat asua; ja koettelemme heitä näin nähdäksemme, tekevätkö he kaiken, mitä Herra, heidän Jumalansa, käskee heidän tehdä” (Abr. 3:24–25). Yksi syy olemassaoloosi täällä maan päällä on osoittaa halukkuutesi totella
taivaallisen Isän käskyjä.
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Monien mielestä käskyt ovat rasittavia ja rajoittavat
vapautta ja henkilökohtaista kasvua, mutta Vapahtaja opetti,
että todellinen vapaus tulee ainoastaan Hänen seuraamisestaan: ”Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette
todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus
tekee teistä vapaita” (Joh. 8:31–32). Jumala antaa käskyjä sinun
hyväksesi. Ne ovat rakastavia opetuksia sinun onneksesi sekä
fyysiseksi ja hengelliseksi hyvinvoinniksesi.
Profeetta Joseph Smith opetti, että kuuliaisuus käskyille
johtaa Jumalan siunauksiin. Hän sanoi: ”On olemassa laki –
peruuttamattomasti säädetty taivaassa ennen tämän maailman perustamista – johon kaikki siunaukset perustuvat, ja
kun me saamme jonkin siunauksen Jumalalta, se tapahtuu
kuuliaisuudesta sitä lakia kohtaan, johon se perustuu” (OL
130:20–21). Myös kuningas Benjamin opetti tätä periaatetta:
”Minä tahdon teidän ajattelevan niiden siunattua ja onnellista
tilaa, jotka pitävät Jumalan käskyt”, hän sanoi. ”Sillä katso, he
ovat siunattuja kaikessa, sekä ajallisessa että hengellisessä; ja
jos he pysyvät uskollisina loppuun asti, heidät otetaan vastaan taivaaseen, niin että he voivat siten asua Jumalan luona
milloinkaan päättymättömässä onnen tilassa. Oi muistakaa,
muistakaa, että nämä asiat ovat totta; sillä Herra Jumala on ne
puhunut.” (Moosia 2:41.)
Se, kuinka kuuliaisesti noudatamme käskyjä, ilmentää
rakkauttamme taivaallista Isäämme ja Jeesusta Kristusta kohtaan. Vapahtaja sanoi: ”Jos te rakastatte minua, te noudatatte
minun käskyjäni” (Joh. 14:15). Myöhemmin Hän julisti: ”Jos
noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin
kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan” (Joh. 15:10).
Lisäviitteitä: Joos. 24:14–15; Saarn. 12:13; Matt. 7:21; Joh. 7:17; 1. Nefi 3:7;
OL 58:21–22; 82:8–10.
Katso myös Pelastussuunnitelma; Tahdonvapaus.

Kuumat juomat (Katso Viisauden sana.)
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Kymmenen käskyä
Kymmenen käskyä ovat iankaikkisia evankeliumin periaatteita, jotka ovat välttämättömiä korotuksellemme. Herra
ilmoitti ne Moosekselle muinaisina aikoina (ks. 2. Moos.
20:1–17), ja Hän on toistanut ne myöhempien aikojen ilmoituksissa (ks. OL 42:18–29; 59:5–13; 63:61–62). Kymmenen
käskyä ovat oleellinen osa evankeliumia. Kuuliaisuus näille
käskyille tasoittaa tietä kuuliaisuudelle muille evankeliumin
periaatteille.
Seuraava kymmenen käskyn katsaus sisältää lyhyitä selityksiä siitä, kuinka ne yhä soveltuvat meidän elämäämme
nykyaikana:
1. ”Sinulla ei saa olla muita jumalia” (2. Moos. 20:3.)
Meidän tulisi tehdä kaikki ”silmämääränä vain Jumalan kunnia” (OL 82:19). Meidän tulisi rakastaa ja palvella Herraa koko sydämestämme, koko väkevyydestämme, mielestämme ja voimastamme (ks. 5. Moos.
6:5; OL 59:5).
2. ”Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa” (2. Moos. 20:4). Tässä käskyssä Herra tuomitsee
epäjumalien palvonnan. Epäjumalien palvonta voi
saada monia muotoja. Eräät ihmiset eivät kumarru
jumalankuvien eivätkä patsaiden edessä mutta korvaavat kyllä elävän Jumalan sellaisilla epäjumalilla
kuin raha, aineellinen omaisuus, ajatukset tai arvovalta. Heidän elämässään ”heidän aarteensa on heidän
jumalansa” – jumala, joka ”katoaa heidän mukanaan”
(2. Nefi 9:30).
3. ”Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä” (2. Moos.
20:7). Katso tämän käskyn selitystä artikkelista ”Rienaava ja alhainen kielenkäyttö”, s. 141–142.
4. ”Muista pyhittää lepopäivä” (2. Moos. 20:8). Katso
tämän käskyn selitystä artikkelista ”Lepopäivä”,
s. 90–91.
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5. ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi” (2. Moos. 20:12). Tämä
käsky pysyy voimassa silloinkin kun olemme jo aikuisia. Meidän tulisi aina löytää keinoja kunnioittaa vanhempiamme.
6. ”Älä tapa!” (2. Moos. 20:13.) Katso selitystä siitä, kuinka
tämä käsky soveltuu niihin, joita vaaditaan lähtemään
sotaan, artikkelista ”Sota”, sivuilta 157–158.
7. ”Älä tee aviorikosta” (2. Moos. 20:14). Myöhempien
aikojen ilmoituksessa Herra tuomitsi paitsi aviorikoksen, myös kaiken sen kaltaisen (ks. OL 59:6). Haureus,
homoseksuaalisuus ja muut sukupuolisynnit ovat
tämän käskyn rikkomuksia. Katso tarkempaa selitystä
artikkelista ”Siveys” sivuilta 152–157.
8. ”Älä varasta!” (2. Moos. 20:15.) Varastaminen on
eräänlaista epärehellisyyttä. Katso selitystä rehellisyydestä sivulta 141.
9. ”Älä todista valheellisesti toista ihmistä vastaan”
(2. Moos. 20:16). Valheellisen todistuksen antaminenkin on eräänlaista epärehellisyyttä. Katso selitystä
rehellisyydestä sivulta 141.
10. ”Älä tavoittele toisen taloa – – äläkä mitään, mikä on
hänen” (2. Moos. 20:17). Jonkin toiselle kuuluvan
himoitseminen tai kadehtiminen on turmiollista sielulle. Se voi kalvaa ajatuksiamme ja vaivata meitä jatkuvalla surullisuudella ja tyytymättömyydellä. Usein
se johtaa muihin synteihin ja taloudelliseen velkaantumiseen.
Vaikka useimmat kymmenestä käskystä ovat kieltoja,
niissä on myös kehotuksia. Vapahtaja esitti yhteenvedon kymmenestä käskystä kahdessa periaatteessa: rakasta Herraa ja
rakasta lähimmäisiäsi:
”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi.
Tämä on käskyistä suurin ja tärkein.
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Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin
kuin itseäsi.” (Matt. 22:37–39.)
Lisäviitteitä: Moosia 12:33–36; 13:11–24.
Katso myös Jumalanpalvelus; Kunnioitus; Kuuliaisuus; Lepopäivä; Rehellisyys; Rienaava ja alhainen kielenkäyttö; Siveys; Sota; Tahdonvapaus.

Kymmenykset
Yksi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkon jäsenyyden siunauksista on etuoikeus maksaa kymmenyksiä. Noudattamalla kymmenysten lakia osallistut Jumalan
valtakunnan rakentamiseen maan päälle.
Kymmenysten määritelmä ja tarkoitus
Täysiin kymmenyksiin kuuluu kymmenesosan antaminen tuloistasi Herralle Hänen kirkkonsa kautta. Annat kymmenykset seurakuntasi piispakunnan tai johtokunnan jäsenelle.
Kymmenysten käytöstä päättävään neuvostoon kuuluvat ensimmäisen presidenttikunnan, kahdentoista apostolin
koorumin ja johtavan piispakunnan jäsenet. Ilmoituksen
mukaan toimien he tekevät päätöksiä siten kuin Herra heitä
ohjaa. (Ks. OL 120:1.)
Kymmenysvarat käytetään aina Herran tarkoituksiin –
temppelien ja kokouspaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon,
lähetystyön tukemiseen ja kirkon työn tekemiseen kautta
maailman.
Täysien kymmenysten maksamisen siunaukset
Kymmenysten laki vaatii uhria, mutta kuuliaisuutesi
lakia kohtaan tuottaa siunauksia, jotka ovat paljon suurempia
kuin mikään, mistä milloinkaan luovut. Profeetta Malakia
opetti:
”Tuokaa täydet kymmenykset aarrekammioon, jotta
temppelissäni olisi ruokaa. Koetelkaa minua tällä tavalla,
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sanoo Herra Sebaot. – Silloin saatte nähdä, että minä avaan
taivaan ikkunat ja vuodatan teille sateen runsaan siunauksen.” (Mal. 3:10.)
Nämä siunaukset tulevat kaikille, jotka maksavat täydet
kymmenen prosenttia tuloistaan, vaikka tuo summa olisi
hyvinkin pieni. Kun noudatat tätä lakia, Herra siunaa sinua
sekä hengellisesti että ajallisesti.
Sitoutuminen kymmenysten maksamiseen
Ellet ole vielä omaksunut vakituista kymmenysten maksamisen käytäntöä, sinun saattaa olla vaikea uskoa, että
sinulla on varaa luopua yhdestä kymmenesosasta tuloistasi,
mutta uskolliset kymmenystenmaksajat oppivat, ettei heillä
ole varaa jättää kymmenyksiä maksamatta. Taivaan ikkunat
avautuvat hyvin kirjaimellisella ja ihmeellisellä tavalla, ja
heille vuodatetaan siunauksia.
Muista, ettei kymmenysten maksamisessa ole niinkään
kyse rahasta kuin uskosta. Luota Herraan. Hän antoi käskyn
meidän hyväksemme ja Hän antoi siihen liittyvän lupauksen.
Etsi voimaa Nefin uskosta, joka sanoi: ”Olkaamme uskollisia
Herran käskyjen pitämisessä; sillä katso, hän on mahtavampi
kuin koko maa” (1. Nefi 4:1).
Katso myös Paasto ja -paastouhrit.

Kätten päällepaneminen
Kätten päällepaneminen on Herran ilmoittama menetelmä suorittaa monia pappeuden toimituksia, kuten konfirmointi, asettaminen, jäsenten erottaminen palvelemaan kutsumuksissa, sairaan siunaaminen ja voitelu ja muiden
pappeuden siunausten antaminen (ks. OL 42:44; UK 4–5).
Pappeudenhaltijat, joilla on oikea valtuus, panevat kätensä
toimituksen saavan henkilön pään päälle. Niin tehdessään he
palvelevat välikappaleina, joiden kautta Herra siunaa lapsiaan (ks. OL 36:2).
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Pappeudenhaltijat ovat aina käyttäneet tätä menetelmää.
Aadam asetti vanhurskaat miespuoliset jälkeläisensä panemalla kätensä heidän päälleen (ks. OL 107:40–50). Kun Jaakob antoi siunauksen Efraimille ja Manasselle, hän pani
kätensä heidän päänsä päälle (ks. 1. Moos. 48:14–19). Alma
”asetti pappeja ja vanhimpia – – panemalla kätensä heidän
päällensä Jumalan järjestyksen mukaisesti” (Alma 6:1). Apostolit Pietari ja Johannes antoivat Pyhän Hengen lahjan kätten
päällepanemisella (ks. Ap. t. 8:14–17). Tällä taloudenhoitokaudella Johannes Kastaja antoi Aaronin pappeuden Joseph
Smithille ja Oliver Cowderylle panemalla kätensä heidän
päälleen (ks. JS–H 68–69).
Lisäviitteitä: 4. Moos. 27:18–23; Ap. t. 19:1–6; 1. Tim. 4:14; OL 33:15; 35:6.
Katso myös Pappeus; Pyhä Henki.

Kääntyminen
”Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman”, apostoli Paavali julisti, mutta ”Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan”
(Room. 8:6; ks. myös 2. Nefi 9:39). Langenneessa tilassamme
me kamppailemme usein kiusauksen kanssa ja annamme
joskus periksi lihan tahdolle ja siinä olevalle pahuudelle (ks.
2. Nefi 2:29; ks. myös ”Lankeemus” tämän kirja sivuilla
85–88). Meidän pitää pyrkiä hengellisyyteen ja voittaa epävanhurskaat halumme, jotta voisimme saada iankaikkisen
elämän siunauksen. Meidän pitää muuttua. Täsmällisemmin
sanottuna meidän pitää muuttua eli kääntyä Vapahtajan sovituksen voiman ja Pyhän Hengen voiman kautta. Tätä kutsutaan kääntymykseksi.
Kääntymykseen sisältyy käyttäytymisen muutos, mutta
se ulottuu käyttäytymistä syvemmälle; se on muutos koko
olemuksessamme. Se on niin tärkeä muutos, että Herra ja
profeetat sanovat sitä uudestisyntymiseksi, sydämen muutokseksi ja kasteeksi tulella. Herra on sanonut:
”Älä ihmettele, että koko ihmissuvun, eli miesten ja naisten, kaikkien kansakuntien, sukujen, kielten ja kansojen, täytyy
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syntyä uudesti, eli syntyä Jumalasta, muuttua lihallisesta ja
langenneesta tilastaan vanhurskauden tilaan ja tulla Jumalan
lunastamiksi, tullen hänen pojikseen ja tyttärikseen.
Ja niin heistä tulee uusia luotuja; ja elleivät he tee tätä, he
eivät mitenkään voi periä Jumalan valtakuntaa.” (Moosia
27:25–26.)
Kääntymisen tapahtumasarja
Kääntyminen on tapahtumasarja, ei yksi tapahtuma.
Kääntyminen on tulosta siitä, että pyrkii vanhurskaasti seuraamaan Vapahtajaa. Näihin pyrkimyksiin sisältyy uskon
osoittaminen Jeesukseen Kristukseen, parannus synnistä, kasteen ottaminen, Pyhän Hengen lahjan saaminen ja kestäminen uskossa loppuun asti.
Vaikka kääntyminen on ihme ja muuttaa elämää, se on
hiljainen ihme. Kääntymistä eivät saa aikaan enkelien ilmestymiset eivätkä muut näyttävät tapahtumat. Almakin, joka
näki enkelin, kääntyi vasta paastottuaan ja rukoiltuaan
”monta päivää” todistusta totuudesta (ks. Alma 5:46). Ja Paavali, joka näki ylösnousseen Vapahtajan, opetti, että ”kukaan
ei myöskään voi sanoa: ’Jeesus on Herra’, muuten kuin
Pyhän Hengen vaikutuksesta” (1. Kor. 12:3).
Koska kääntyminen on hiljainen, jatkuva tapahtumasarja, saatat kääntyä paraikaa käsittämättä sitä. Voit olla kuin
lamanilaiset, jotka ”uskonsa tähden [Kristukseen] kääntymisensä hetkellä kastettiin tulella ja Pyhällä Hengellä, eivätkä
he sitä tienneet” (3. Nefi 9:20). Jatkuvat pyrkimyksesi osoittaa uskoa ja noudattaa Vapahtajan tahtoa johtavat täydempään kääntymykseen.
Kääntyneiden ihmisten luonteenpiirteitä
Mormonin kirja sisältää kuvauksen Herraan kääntyneistä
ihmisistä:
He haluavat tehdä hyvää. Kuningas Benjaminin kansa
julisti: ”Herran Kaikkivaltiaan [Henki] – – on saanut aikaan
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voimallisen muutoksen meissä eli meidän sydämissämme,
niin ettei meillä ole enää halua tehdä pahaa vaan tehdä alati
hyvää” (Moosia 5.2). Alma puhui ihmisistä, jotka ”eivät voineet olla kammoamatta syntiä” (Alma 13:12).
He eivät kapinoi Herraa vastaan. Mormon kertoi ryhmästä
lamanilaisia, jotka olivat olleet jumalattomia ja verenhimoisia mutta jotka ”kääntyivät Herraan” (Alma 23:6). Nämä
ihmiset muuttivat nimensä antinefilehiläisiksi, ja ”heistä tuli
vanhurskas kansa; he laskivat kapina-aseensa eivätkä enää
taistelleet Jumalaa vastaan eivätkä ketään veljiään vastaan”
(Alma 23:7).
He kertovat evankeliumista muille. Enos, Alma vanhempi,
Alma nuorempi, Moosian pojat, Amulek ja Seesrom omistautuivat evankeliumin saarnaamiselle käännyttyään Herraan
(ks. En. 26; Moosia 18:1; 27:32–37; Alma 10:1–12; 15:12).
He ovat täynnä rakkautta. Kun ylösnoussut Vapahtaja oli
käynyt ihmisten luona Amerikan mantereella, ”kaikki ihmiset koko maassa olivat kääntyneet Herraan, sekä nefiläiset
että lamanilaiset, eikä heidän keskuudessaan ollut mitään riitoja eikä kiistoja, ja jokainen kohteli oikeudenmukaisesti toinen toistaan. – –
Ja tapahtui, ettei maassa ollut mitään kiistaa, Jumalan
rakkauden tähden, joka asui ihmisten sydämessä.
Eikä ollut kateutta eikä riitoja eikä mellakoita eikä haureutta eikä valehtelua eikä murhia eikä minkäänlaista irstautta; eikä totisesti voinut olla onnellisempaa kansaa kaikkien niiden kansojen joukossa, jotka Jumalan käsi oli luonut.
Ei ollut rosvoja eikä murhaajia, eikä ollut lamanilaisia
eikä mitään -laisia, vaan he olivat yhtä, Kristuksen lapsia ja
Jumalan valtakunnan perillisiä.” (4. Nefi 2, 15–17.)
Pyrkimys täydempään kääntymykseen
Sinulla on ensisijainen vastuu omasta kääntymyksestäsi.
Kukaan ei voi kääntyä sinun puolestasi eikä kukaan voi
pakottaa sinua kääntymään. Toiset voivat kuitenkin auttaa
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sinua kääntymisen tapahtumasarjassa. Ota oppia perheenjäsenten, kirkon johtajien ja opettajien sekä pyhien kirjoitusten
miesten ja naisten vanhurskaasta esimerkistä.
Kykysi kokea voimallinen sydämen muutos kasvaa, kun
pyrit noudattamaan Vapahtajan täydellistä esimerkkiä. Tutki
pyhiä kirjoituksia, rukoile uskossa, pidä käskyt ja etsi Pyhän
Hengen jatkuvaa kumppanuutta. Kun kääntymisesi jatkuu,
saat tavattoman suurta iloa, kuten kuningas Benjaminin
kansa, kun Henki sai ”aikaan voimallisen muutoksen” heidän sydämissään (ks. Moosia 5:2, 4). Kykenet noudattamaan
kuningas Benjaminin neuvoa: ”Minä tahdon teidän olevan
lujia ja järkkymättömiä, tekevän aina runsaasti hyviä tekoja,
jotta Kristus, Herra Jumala Kaikkivaltias, voi sinetöidä teidät
omikseen, niin että teidät voitaisiin johdattaa taivaaseen,
jotta saisitte ikuisen pelastuksen ja iankaikkisen elämän”
(Moosia 5:15).
Lisäviitteitä: Matt. 18:3; Luuk. 22:32; Alma 5:7–14.
Katso myös Jeesuksen Kristuksen sovitus; Kaste; Pelastus; Pyhä Henki.

Lahjoitukset (Katso Paasto ja paastouhrit; Kymmenykset.)
Lankeemus
Jumala antoi Eedenin puutarhassa käskyn: ”Jokaisesta
puutarhan puusta saat vapaasti syödä, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta, älä syö siitä; saat kuitenkin itse päättää, sillä se
on sinulle suotu; mutta muista, että minä kiellän sen, sillä sinä
päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma” (Moos. 3:16–17).
Koska Aadam ja Eeva rikkoivat tätä käskyä ja söivät hyvän- ja
pahantiedon puun hedelmää, heidät karkotettiin Herran
edestä (ks. OL 29:40–41). Toisin sanoen he kokivat hengellisen
kuoleman. Heistä tuli myös kuolevaisia – fyysisen kuoleman
alaisia. Tätä hengellistä ja fyysistä kuolemaa kutsutaan lankeemukseksi.
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Meidän langennut tilamme
Aadamin ja Eevan jälkeläisinä me perimme langenneen
tilan kuolevaisuudessa (ks. Alma 42:5–9, 14). Olemme poissa
Herran edestä ja olemme fyysisen kuoleman alaisia. Meidät on
myös asetettu tilaan, jossa koemme vastakohtaisuutta ja jossa
meitä koetellaan elämän vaikeuksissa ja vastustajan kiusauksissa (ks. 2. Nefi 2:11–14; OL 29:39; Moos. 6:48–49).
Tässä langenneessa tilassa meillä on sisäinen ristiriita. Me
olemme Jumalan henkilapsia, joilla on mahdollisuus tulla
”osallisiksi jumalallisesta luonnosta” (2. Piet. 1:4). Me olemme
kuitenkin ansiottomia Jumalan edessä, sillä ”lankeemuksen
tähden meidän luontomme on tullut jatkuvasti pahaksi” (Et.
3:2). Meidän tulee jatkuvasti pyrkiä voittamaan epävanhurskaat himomme ja halumme.
Kuningas Benjamin sanoi enkelin sanoja toistaen:
”Luonnollinen ihminen on Jumalan vihollinen ja on ollut
Aadamin lankeemuksesta asti.” Kuningas Benjamin varoitti,
että tässä luonnollisessa eli langenneessa tilassa jokainen
ihminen on ikuisesti Jumalan vihollinen, ”ellei hän taivu
Pyhän Hengen kutsuun ja riisu päältään luonnollista
ihmistä ja tule pyhäksi Kristuksen, Herran sovituksen kautta
ja tule lapsen kaltaiseksi, alistuvaksi, sävyisäksi, nöyräksi,
kärsivälliseksi, sellaiseksi, joka on täynnä rakkautta ja halukas alistumaan kaikkeen, mitä Herra näkee hyväksi panna
hänen kannettavakseen, niin kuin lapsi alistuu isänsä tahtoon” (Moosia 3:19).
Lankeemuksen edut
Lankeemuksella on oleellinen osa taivaallisen Isän pelastussuunnitelmassa (ks. 2. Nefi 2:15–16; 9:6). Sillä on kaksitahoinen suunta: alaspäin ja kuitenkin eteenpäin. Sen lisäksi että
se toi meille fyysisen ja hengellisen kuoleman, se antoi meille
mahdollisuuden syntyä maan päälle ja oppia ja edistyä. Käyttämällä vanhurskaasti tahdonvapauttamme ja vilpittömän
parannuksen kautta, kun olemme tehneet syntiä, voimme
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päästä Kristuksen luokse ja valmistautua saamaan iankaikkisen elämän lahjan Hänen sovituksensa ansiosta. Profeetta Lehi
opetti:
”Ellei Aadam olisi rikkonut, hän ei olisi langennut, vaan
hän olisi jäänyt Eedenin puutarhaan. Ja kaiken, mikä oli luotu,
olisi täytynyt jäädä samaan tilaan, jossa se oli luomisensa jälkeen; ja sen olisi täytynyt jäädä sellaiseksi ikuisesti, eikä sillä
olisi ollut loppua.
Eikä [Aadamilla ja Eevalla] olisi ollut lapsia; niinpä he
olisivat jääneet viattomuuden tilaan, kokematta iloa, sillä he
eivät tunteneet kurjuutta; tekemättä hyvää, sillä he eivät tunteneet syntiä.
Mutta katso, kaikki on tapahtunut hänen viisautensa
mukaan, joka tietää kaiken.
Aadam lankesi, jotta ihmisiä voisi olla, ja ihmiset ovat,
jotta heillä voisi olla ilo.
Ja Messias tulee ajan täyttyessä lunastaakseen ihmislapset
lankeemuksesta.” (2. Nefi 2:22–26; ks. myös jakeet 19–21, 27.)
Aadam ja Eeva ilmaisivat kiitollisuutensa siunauksista,
jotka tulivat lankeemuksen seurauksena:
”Aadam siunasi Jumalaa, ja hänet täytettiin, ja hän alkoi
profetoida kaikista maan suvuista sanoen: Siunattu olkoon
Jumalan nimi, sillä minun rikkomukseni tähden silmäni ovat
avautuneet, ja tässä elämässä minulla on ilo, ja jälleen lihassa
saan nähdä Jumalan.
Ja Eeva, hänen vaimonsa, kuuli kaiken tämän ja iloitsi ja
sanoi: Ellei rikkomustamme olisi ollut, meillä ei olisi koskaan
ollut jälkeläisiä emmekä olisi koskaan tienneet hyvää
emmekä pahaa, emme lunastuksemme iloa emmekä iankaikkista elämää, jonka Jumala antaa kaikille kuuliaisille.”
(Moos. 5:10–11.)
Lunastus lankeemuksesta
Langenneen, kuolevaisen luonteemme ja henkilökohtaisten syntiemme takia ainoa toivomme on Jeesuksessa Kristuksessa ja lunastussuunnitelmassa.
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Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta kaikki lunastetaan lankeemuksen vaikutuksista. Meidät herätetään kuolleista ja meidät saatetaan takaisin Herran eteen tuomittaviksi
(ks. 2. Nefi 2:5–10; Alma 11:42–45; Hel. 14:15–17).
Sen lisäksi että Vapahtaja lunastaa meidät lankeemuksen
kaikkia koskevista vaikutuksista, Hän voi lunastaa meidät
meidän omista synneistämme. Langenneessa tilassamme me
teemme syntiä ja etäännymme Herrasta saattaen päällemme
hengellisen kuoleman. Kuten apostoli Paavali sanoi, ”kaikki
ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta” (Room.
3:23). Jos me pysymme synneissämme, me emme voi asua
Jumalan edessä, ”sillä mikään saastainen ei voi asua – – hänen
edessään” (Moos. 6:57). Meillä on aihetta olla kiitollisia siitä,
että sovitus ”toteuttaa parannuksen ehdon” (Hel. 14:18) ja
antaa meille mahdollisuuden saada syntimme anteeksi ja
asua ikuisesti Jumalan edessä. Alma opetti: ”Ihmiselle suotiin
aika, jonka kuluessa hän voi tehdä parannuksen; sen tähden
tästä elämästä tuli koetustila, aika valmistautua kohtaamaan
Jumala, aika valmistautua siihen loputtomaan tilaan, josta
olemme puhuneet ja joka on kuolleiden ylösnousemuksen jälkeen” (Alma 12:24).
Kiitollisuus Vapahtajan sovitusuhrista
Aivan kuten emme todella halua ruokaa ennen kuin
meillä on nälkä, emme todella halua iankaikkista pelastusta
ennen kuin käsitämme tarvitsevamme Vapahtajaa. Alamme
käsittää sen, kun ymmärryksemme lankeemuksesta kasvaa.
Profeetta Lefi opetti: ”Koko ihmissuku oli kadotetussa ja langenneessa tilassa ja tulisi aina olemaan, ellei se turvaisi tähän
Lunastajaan” (1. Nefi 10:6).
Lisäviitteitä: 1. Moos. 3; Morm. 9:12–14; Moos. 4.
Katso myös Jeesuksen Kristuksen sovitus; Pelastussuunnitelma; Perisynti;
Synti; Tahdonvapaus.
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Taivaallinen Isämme tuntee meidän heikkoutemme ja
syntimme. Hän osoittaa laupeutta, kun Hän antaa meille
meidän syntimme anteeksi ja auttaa meitä palaamaan Hänen
luokseen asumaan (ks. 2. Nefi 9:8).
Sellainen sääli saattaa näennäisesti olla ristiriidassa oikeudenmukaisuuden lain kanssa, joka laki vaatii, ettei mikään
epäpuhdas saa asua Jumalan edessä (ks. 1. Nefi 10:21). Mutta
Jeesuksen Kristuksen sovitus teki Jumalalle mahdolliseksi
”olla täydellinen, oikeudenmukainen Jumala ja myös armollinen Jumala” (Alma 42:15).
Jumalan laupeuden saaminen
Vapahtaja tyydytti oikeudenmukaisuuden vaatimukset,
kun Hän kärsi puolestamme rangaistuksen meidän synneistämme (ks. 2. Nefi 2:8). Tämän epäitsekkään teon takia Isä voi
armollisesti pidättää meiltä rangaistuksen ja toivottaa meidät
tervetulleiksi luokseen. Saadaksemme Herran anteeksiannon
meidän täytyy katua syntejämme vilpittömästi. Profeetta
Alma opetti: ”Oikeudenmukaisuus esittää kaikki vaatimuksensa, ja myös armo vaatii itselleen kaiken, mikä on sen omaa;
ja niin ainoastaan todella katuvat pelastuvat” (Alma 42:24; ks.
myös jakeet 22–23, 25).
Syntien anteeksianto ei ole ainoa laupeuden lahja taivaalliselta Isältä ja Jeesukselta Kristukselta. Jokainen saamasi siunaus on suurempi laupeuden teko kuin voisit milloinkaan itse
ansaita. Mormon opetti: ”Kaikki, mikä on hyvää, tulee Kristuksesta; muuten ihmiset olisivat langenneita, eikä mikään
hyvä voisi tulla heidän osakseen” (Moroni 7:24). Sinä saat
jumalallista laupeutta esimerkiksi silloin kun taivaallinen Isä
kuulee rukouksesi ja vastaa niihin, kun saat johdatusta
Pyhältä Hengeltä ja kun paranet sairaudesta pappeuden voimalla. Vaikka kaikki sellaiset siunaukset tulevat kuuliaisuutesi tuloksena, et voisi milloinkaan saada niitä pelkästään
omin ponnistuksin. Ne ovat laupeuden lahjoja rakastavalta ja
myötätuntoiselta Isältä.
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Laupeuden osoittaminen muille
Puhuen opetuslapsilleen Vapahtaja antoi käskyn: ”Olkaa
valmiit armahtamaan, niin kuin teidän Isännekin armahtaa”
(Luuk. 6:36). Suhteissasi toisiin voit noudattaa taivaallisen Isäsi
esimerkkiä laupeudesta. Pyri riisumaan elämästäsi ylimielisyys, ylpeys ja omahyväisyys. Pyri aina olemaan myötätuntoinen, kunnioittava, anteeksiantavainen, lempeä ja kärsivällinen,
silloinkin, kun olet tietoinen muiden vajavaisuuksista. Kun teet
niin, esimerkkisi johdattaa muita suurempaan laupeuteen ja
sinulla on oikeus suurempaan laupeuteen Jumalalta.
Lisäviitteitä: Hepr. 4:16; Matt. 5:7; Luuk. 10:25–37; Alma 34:14–16; OL
84:102.
Katso myös Anteeksianto; Armo; Oikeudenmukaisuus; Rakkaus.

Lepopäivä
Lepopäivä on Herran päivä, joka on erotettu joka viikosta
lepoa ja jumalanpalvelusta varten. Vanhan testamentin
aikoina Jumalan liittokansa vietti lepopäivää viikon seitsemäntenä päivänä, koska Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä
luotuaan maan. Herra tähdensi lepopäivän viettämisen merkitystä kymmenessä käskyssä:
”Muista pyhittää lepopäivä.
Kuutena päivänä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi,
mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi,
sapatti. Silloin et saa tehdä mitään työtä, et sinä eikä sinun
poikasi eikä tyttäresi, orjasi eikä orjattaresi, ei juhtasi eikä
yksikään muukalainen, joka asuu kaupungissasi.
Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren
ja kaiken, mitä niissä on, mutta seitsemännen päivän hän
lepäsi. Sen vuoksi Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.
(2. Moos. 20:8–11.)
Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen jälkeen, joka
tapahtui viikon ensimmäisenä päivänä, Herran opetuslapset
alkoivat viettää lepopäivää viikon ensimmäisenä päivänä, joka
oli silloisen laskutavan mukaan sunnuntai (ks. Ap. t. 20:7).
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Herra on käskenyt meitä myöhempinä aikoina viettämään yhä lepopäivää. Hän on luvannut, että jos me noudatamme tätä käskyä, me saamme ”maan täyteyden” (ks. OL
59:16–20).
Koska lepopäivä on pyhä päivä, se tulisi varata kelvolliselle ja pyhälle toiminnalle. Työstä ja huvituksista pidättäytyminen ei riitä. Itse asiassa, jos me vain vetelehdimme tekemättä lepopäivänä mitään, me emme pyhitä lepopäivää.
Herra käski Joseph Smithille vuonna 1831 antamassaan
ilmoituksessa: ”Ja jotta voisit varjella itsesi täydellisemmin,
niin ettei maailma saastuta, mene rukoushuoneeseen antamaan uhriksi sakramenttisi minun pyhänä päivänäni; sillä
totisesti tämä on päivä, joka on määrätty sinulle levätäksesi
töistäsi ja omistaaksesi hartautesi Korkeimmalle” (OL
59:9–10). Tämän ilmoituksen mukaisesti me menemme joka
viikko sakramenttikokoukseen. Muuta lepopäivän toimintaa
voi olla rukoileminen, mietiskely, pyhien kirjoitusten ja myöhempien aikojen profeettojen opetusten tutkiminen, kirjeiden kirjoittaminen perheenjäsenille ja ystäville, tervehenkisen aineiston lukeminen, sairaiden ja ahdistettujen luona
käyminen ja osallistuminen kirkon kokouksiin.
Lisäviitteitä: 2. Moos. 31:16–17; Moosia 18:23; OL 59:11–14; 68:29.
Katso myös Jumalanpalvelus; Kunnioitus; Sakramentti.

Liitto
Liitto on pyhä sopimus Jumalan ja ihmisen tai ihmisryhmän välillä. Jumala asettaa määrätyt ehdot ja lupaa siunata
meitä, kun me noudatamme noita ehtoja. Kun me emme pidä
liittoja, emme voi saada siunauksia, ja joissakin tapauksissa
me saamme kärsiä rangaistuksen tottelemattomuudestamme.
Kaikkiin pappeuden pelastaviin toimituksiin liittyy liitto.
Teit liiton esimerkiksi ottaessasi kasteen, ja uudistat tuon liiton joka kerta nauttiessasi sakramentin (ks. Moosia 18:8–10;
OL 20:37, 77, 79). Jos olet saanut Melkisedekin pappeuden,
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olet tehnyt pappeuden valan ja liiton (ks. OL 84:33–44). Myös
temppeliendaumentti ja sinetöimistoimitus sisältävät pyhiä
liittoja.
Muista aina Herran kanssa tekemäsi liitot ja kunnioita
niitä. Silloin sinua ei tarvitse käskeä kaikessa, mitä teet (ks.
OL 58:26–28). Pyhä Henki innoittaa sinua, ja Kristuksen kaltaisesta käytöksestä tulee osa luonnettasi. Kuten Vapahtaja
on luvannut, ”sinä saat ilmoitusta ilmoituksen päälle, tietoa
tiedon päälle, jotta voit tuntea salaisuuksia ja rauhaa tuovia
asioita – sen, mikä tuo iloa, sen, mikä tuo iankaikkisen elämän” (OL 42:61). Suurimpana toiveenasi tulisi olla se, että
saat nauttia siitä pyhityksestä, joka tulee tästä jumalallisesta
johdatuksesta. Suurimpana pelkonasi tulisi olla näiden siunausten menettäminen.
Lisäviitteitä: Jer. 31:31–34; Moosia 5; Moroni 10:33; OL 82:10; 97:8;
98:13–15.
Katso myös Abrahamin liitto; Avioliitto; Kaste; Pappeus; Sakramentti;
Temppelit; Toimitukset.

Lohduttaja (Katso Pyhä Henki.)
Luominen
Jeesus Kristus loi taivaallisen Isän johdolla taivaat ja
maan (ks. Moosia 3:8; Moos. 2:1). Profeetta Joseph Smithin
kautta ilmoitetuista pyhistä kirjoituksista tiedämme, että
Herra järjesti luomistyössä alkuaineita, jotka olivat jo olemassa (ks. Abr. 3:24). Hän ei luonut maailmaa ”tyhjästä”,
kuten jotkut ihmiset uskovat.
Pyhät kirjoitukset opettavat myös, että Aadam oli ensimmäinen ”kaikista ihmisistä” (Moos. 1:34). Jumala loi Aadamin ja Eevan omaksi kuvakseen ja Ainosyntyisensä kuvaksi
(ks. Moos. 2:26–27).
Luominen on olennainen osa taivaallisen Isän pelastussuunnitelmaa. Se antaa meille jokaiselle mahdollisuuden
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tulla maan päälle, missä me saamme fyysisen ruumiin ja käytämme tahdonvapauttamme. Kuolevaisuutta edeltäneessä
Jumalien neuvonpidossa annettiin seuraava julistus: ”Me
menemme alas, sillä siellä on avaruutta, ja otamme näitä
aineita ja teemme maan, jonka päällä nämä saavat asua; ja
koettelemme heitä näin nähdäksemme, tekevätkö he kaiken,
mitä Herra, heidän Jumalansa, käskee heidän tehdä” (Abr.
3:24–25).
Sinä olet Jumalan henkilapsi, ja ruumiisi on luotu Hänen
kuvakseen. Voit osoittaa kiitollisuutesi näistä siunauksista
pitämällä huolta ruumiistasi siten, että noudatat viisauden
sanaa ja muita hengelliseen ja fyysiseen terveyteesi liittyviä
käskyjä (ks. OL 89; ks. myös OL 88:124). Voit myös kunnioittaa muita ihmisiä Jumalan lapsina.
Nauttiessasi kaikesta luomakunnan kauneudesta voit
pitää huolta maasta ja auttaa sen suojelemisessa tuleville
sukupolville.
Lisäviitteitä: 1. Moos. 1–2; Hepr. 1:1–2; 1. Nefi 17:36; OL 38:1–3; 59:16–20;
Moos. 1–3; Abr. 4–5.
Katso myös Isä Jumala; Jeesus Kristus; Pelastussuunnitelma.

Luopumus
Kun yksityiset ihmiset tai ryhmät kääntyvät pois evankeliumin periaatteista, he ovat luopumuksen tilassa.
Yleisen luopumuksen aikakausia on ollut kautta maailmanhistorian. Vanhurskauden ajan jälkeen ihmiset ovat
usein kääntyneet pahuuteen. Yksi esimerkki on suuri luopumus, joka tapahtui Vapahtajan perustettua kirkkonsa. Vapahtajan ja Hänen apostoliensa kuoleman jälkeen ihmiset turmelivat evankeliumin periaatteet ja tekivät valtuuttamattomia
muutoksia kirkon organisaatioon ja pappeustoimituksiin.
Tämän laajalle levinneen pahuuden takia Herra otti pappeuden valtuuden pois maan päältä.
Suuren luopumuksen aikana ihmiset olivat vailla elävien
profeettojen jumalallista ohjausta. Monia kirkkoja perustettiin,
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mutta niissä ei ollut pappeuden voimaa johtaa ihmisiä Isän
Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen todelliseen tuntemukseen.
Osia pyhistä kirjoituksista turmeltui tai kadotettiin, eikä kenelläkään ollut valtuutta antaa Pyhän Hengen lahjaa eikä suorittaa muita pappeustoimituksia. Tätä luopumusta kesti, kunnes
taivaallinen Isä ja Hänen rakas Poikansa ilmestyivät Joseph
Smithille vuonna 1820 ja aloittivat evankeliumin täyteyden
palauttamisen.
Me elämme nyt aikaa, jolloin Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on palautettu. Mutta vaikka yleinen luopumus voitti
kirkon menneinä aikoina, niin ei tapahdu Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkolle. Pyhät kirjoitukset
opettavat, ettei kirkko enää ikinä tuhoudu (ks. OL 138:44; ks.
myös Dan. 2:44).
Vaikka yleistä luopumusta totuudesta ei enää tulekaan
tapahtumaan, meidän kaikkien täytyy varjella itsemme henkilökohtaiselta luopumukselta. Voit varjella itsesi henkilökohtaiselta luopumukselta pitämällä liittosi, noudattamalla
käskyjä, seuraamalla kirkon johtajia, nauttimalla sakramentin ja vahvistamalla jatkuvasti todistustasi siten, että luet
pyhiä kirjoituksia, rukoilet ja palvelet päivittäin.
Lisäviitteitä: Jes. 24:5; Aam. 8:11–12; Matt. 24:4–14; Ap. t. 20:28–30;
2. Tim. 3:1–5, 14–15; 4:3–4; 1. Nefi 13:24–29; Morm. 1:13–14; OL 1:15–17;
JS–H 17–19.
Katso myös Evankeliumin palauttaminen; Kirkon hallinto; Pappeus.

Lähetystyö
Kun me saamme evankeliumin mukaisen elämän siunauksia, me haluamme luonnollisesti muidenkin saavan
noita siunauksia. Herra puhui siitä ilosta, joka elämäämme
tulee, kun me kerromme Hänen evankeliumistaan:
”Jos kävisi niin, että te tekisitte työtä koko elinaikanne
huutaen parannusta tälle kansalle ja johdattaisitte ainoastaan
yhden sielun minun luokseni, kuinka suuri teidän ilonne
onkaan hänen kanssansa minun Isäni valtakunnassa!
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Ja nyt, jos ilonne on suuri yhden sielun kanssa, jonka
olette johdattaneet minun luokseni minun Isäni valtakuntaan,
kuinka suuri teidän ilonne onkaan, jos johdatatte monta sielua minun luokseni!” (OL 18:15–16.)
Jokaisen jäsenen velvollisuus tehdä lähetystyötä
Herra on julistanut, että lähetystyö on kaikkien myöhempien aikojen pyhien velvollisuus (ks. OL 88:81). Kirkon
jäsenenä sinä voit hyvällä elämälläsi ja todistuksesi voimalla
auttaa valmistamalla perheesi jäseniä, ystäviä ja muita tuttavia tapaamaan kokoaikaisia lähetyssaarnaajia.
Voimallisin lähetystyösanomasi on oma esimerkkisi
onnellisen myöhempien aikojen pyhän elämästä. Muista,
etteivät ihmiset liity kirkkoon pelkästään oppimiensa evankeliumin periaatteiden takia. He liittyvät, koska he tuntevat
jotakin sellaista, mikä alkaa tyydyttää heidän hengellisiä tarpeitaan. Jos olet vilpitön ystävyydessäsi heidän kanssaan, he
voivat tuntea todistuksesi ja onnellisuutesi hengen.
Hyvän esimerkin näyttämisen lisäksi voit olla aina valmis antamaan vastauksen ”jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu” (1. Piet. 3:15). Voit rukoilla mahdollisuuksia kertoa muille palautetusta evankeliumista. Sitten
voit olla valppaana, sillä monet ihmiset kaipaavat totuutta.
Palvelu kokoaikaisessa lähetystyössä
Ylösnousemuksensa jälkeen Vapahtaja käski opetuslapsiaan: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen” (Matt. 28:19). Täyttääkseen tämän käskyn kyvykkäillä nuorilla miehillä on kirkossa velvollisuus valmistautua
hengellisesti, fyysisesti ja emotionaalisesti palvelemaan
kokoaikaisina lähetyssaarnaajina. Myös naimattomilla naisilla ja vanhemmilla aviopareilla on mahdollisuus palvella
kokoaikaisessa lähetystyössä. Jos haluat palvella kokoaikaisessa lähetystyössä, puhu piispasi tai seurakuntasi johtajan
kanssa.
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Kirkon uusien jäsenten palveleminen
Lähetystyöhön kuuluu niiden auttaminen ja tukeminen,
jotka liittyvät kirkkoon. Kun mietit tätä velvollisuutta, muista,
että uudet jäsenet saattavat kohdata koetuksia, kun he liittyvät
kirkkoon. Heidän uudet sitoumuksensa vaativat heitä usein
unohtamaan vanhat tapansa ja luopumaan vanhoista ystävistä
ja tuttavista. Lisäksi kirkko tuo mukanaan uuden elämäntavan, joka saattaa tuntua erilaiselta ja vaativalta.
Jokainen uusi kirkon jäsen tarvitsee kolmea asiaa: ystävän, tehtävän ja vaalimista ”Jumalan hyvällä sanalla”
(Moroni 6:4). Sinä voit osallistua pyrkimyksiin antaa tätä
apua. Voit aina olla ystävä. Vaikket olisikaan sellaisessa asemassa, että kutsuisit toisia virallisesti kirkon kutsumuksiin tai
tehtäviin, voit työskennellä uusien jäsenten rinnalla palvelutyössä. Ja voit etsiä mahdollisuuksia kertoa Jumalan sanasta
uusille jäsenille.
Lisäviitteitä: Mark. 16:15; Alma 26:1–16; OL 4; 60:2; 84:88; 123:12.

Lävistykset
Myöhempien aikojen pyhien profeetat vastustavat voimakkaasti kehon lävistämistä muutoin kuin lääketieteellisessä
tarkoituksessa. Jos tytöt tai naiset haluavat lävistyttää korvansa, heitä kehotetaan käyttämään vain yhtä vaatimatonta
korvakoruparia.
Ne, jotka eivät piittaa tästä neuvosta, osoittavat kunnioituksen puutetta itseään ja Jumalaa kohtaan. Jonakin päivänä
he katuvat päätöstään.
Apostoli Paavali opetti ruumiimme merkitystä ja sen tarkoituksellisen turmelemisen vaarallisuutta: ”Ettekö tiedä, että
te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?
Jos joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala saattaa turmioon hänet. Jumalan temppeli on pyhä, ja tämä temppeli
olette te.” (1. Kor. 3:16–17.)
Katso myös Säädyllisyys; Tatuointi.
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Melkisedekin pappeus
”Kirkossa on kaksi pappeutta, nimittäin Melkisedekin ja
Aaronin” (OL 107:1). Niistä suurempi on Melkisedekin pappeus, joka on ”Jumalan Pojan järjestyksen mukaan” (OL
107:3). Sillä ”on oikeus johtaa, ja sillä on voima ja valtuus
kaikkiin virkoihin kirkossa” (OL 107:8). Se myös ”pitää hallussaan kaikkien kirkon hengellisten siunausten avaimia”
(OL 107:18). Sille on annettu nimi suuren ylipapin mukaan,
joka eli profeetta Abrahamin aikana (ks. OL 107:2–4; ks. myös
Alma 13:14–19).
Kirkon johtajat ohjaavat kirkkoa ja johtavat evankeliumin saarnaamista kautta maailman Melkisedekin pappeuden
valtuudella. Melkisedekin pappeuden ”toimituksissa ilmenee jumalisuuden voima” (OL 84:20).
Tämä suurempi pappeus annettiin Aadamille, ja se on
ollut maan päällä aina kun Herra on ilmoittanut evankeliuminsa. Se otettiin pois maan päältä suuren luopumuksen
aikana, mutta se palautettiin toukokuussa 1829, kun apostolit Pietari, Jaakob ja Johannes antoivat sen Joseph Smithille ja
Oliver Cowderylle.
Melkisedekin pappeuden virat ovat apostoli, seitsenkymmen, patriarkka, ylipappi ja vanhin. Ylipappeuden presidentti on kirkon presidentti (ks. OL 107:64–66).
Kirkossa miehen täytyy olla kelvollinen saamaan Melkisedekin pappeus, jotta hän voi saada temppeliendaumentin
ja jotta hänet voidaan sinetöidä perheeseensä iankaikkisuudeksi. Hänellä on valtuus voidella ja siunata sairaita ja antaa
erityisiä siunauksia perheenjäsenille ja muille. Johtavien pappeusjohtajien valtuutuksella hän voi antaa Pyhän Hengen
lahjan ja asettaa toisia kelvollisia miehiä Aaronin ja Melkisedekin pappeuden virkoihin.
Kun mies saa Melkisedekin pappeuden, hän tekee pappeuden valan ja liiton. Hän tekee liiton, että hän on uskollinen, pitää kunniassa kutsumuksensa, ”ottaa tunnollisesti varteen iankaikkisen elämän sanat” ja ”elää jokaisesta sanasta,
joka lähtee Jumalan suusta”. Henki pyhittää ne, jotka pitävät
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tämän liiton, ja he saavat kaiken, ”mitä minun Isälläni on” (ks.
OL 84:33–44).
Katso myös Aaronin pappeus; Pappeus.

Merkit
Merkit ovat tapahtumia tai kokemuksia, jotka osoittavat
Jumalan voimaa. Ne ovat usein ihmeellisiä. Ne kertovat ja
ilmoittavat suurista tapahtumista, kuten Vapahtajan syntymästä, kuolemasta ja toisesta tulemisesta. Ne muistuttavat
meitä Herran meidän kanssamme tekemistä liitoista. Merkit
voivat myös todistaa jumalallisesta kutsumuksesta tai ilmentää Herran paheksuntaa.
Jotkut ihmiset väittävät, että he uskoisivat Jumalaan tai
Hänen työhönsä, jos he voisivat saada merkin, mutta Herra
on sanonut: ”Usko ei tule merkkien kautta, vaan merkit seuraavat niitä, jotka uskovat” (OL 63:9). Sellaisia merkkejä
annetaan uskollisille ja kuuliaisille heidän vahvistamisekseen heidän uskossaan.
Lisäviitteitä: Matt. 12:38–39; Mark. 13:22–27; Luuk. 2:8–17; Alma
30:43–52; Hel. 14; 3. Nefi 1:13–21; 8:2–25; Et. 12:6; OL 63:7–12.
Katso myös Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen; Kuuliaisuus; Usko.

Mormonin kirja (Katso Pyhät kirjoitukset.)
Muiden tuomitseminen
Joskus ihmisistä tuntuu, että on väärin tuomita muita
millään tavalla. Vaikka onkin totta, ettei sinun pidä langettaa
ihmisille tuomioita eli tuomita heitä epävanhurskaasti, sinun
on arvioitava ajatuksia, tilanteita ja ihmisiä läpi elämäsi.
Herra on antanut monia käskyjä, joita ei voi pitää tekemättä
arvioita. Hän on sanonut esimerkiksi: ”Varokaa vääriä profeettoja. – – Hedelmistä te heidät tunnette.” (Matt. 7:15–16.)
”Lähtekää pois jumalattomien keskuudesta” (OL 38:42).
Sinun on arvioitava ihmisiä monissa tärkeissä päätöksissäsi,
98

Muiden tuomitseminen

kuten ystävien valinnassa, hallitusvallan edustajien vaaleissa
ja iankaikkisen kumppanin valinnassa.
Arvioiminen on tärkeätä tahdonvapautesi käyttöä ja
vaatii suurta huolellisuutta, etenkin kun arvioit muita ihmisiä. Vanhurskaiden tasovaatimusten täytyy olla kaikkien
arviointiesi perustana. Muista, että ainoastaan Jumala, joka
tuntee jokaisen ihmisen sydämen, voi tuomita ihmisiä lopullisesti (ks. Ilm. 20:12; 3. Nefi 27:14; OL 137:9).
Herra antoi meille varoituksen oppaaksi muiden tuomitsemiseen: ”Sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät
tuomitaan; ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille vuorostaan
mitataan. Ja miksi näet roskan, joka on veljesi silmässä, mutta
et huomaa hirttä, joka on omassa silmässäsi? Tai kuinka
sanot veljellesi: Anna minun ottaa roska silmästäsi – ja katso,
omassa silmässäsi on hirsi? Sinä tekopyhä, ota ensin hirsi
omasta silmästäsi, niin sitten näet selvästi ottaa roskan veljesi
silmästä.” (3. Nefi 14:2–5.)
Herra opettaa tässä pyhien kirjoitusten kohdassa, että toisessa ihmisessä näkemämme vika on usein kuin pieni rikka
hänen silmässään verrattuna meidän omiin vikoihimme,
jotka ovat kuin valtava hirsi meidän silmässämme. Toisinaan
me keskitymme toisten vikoihin, kun meidän sen sijaan
pitäisi työskennellä itsemme kehittämiseksi.
Vanhurskaat arviosi muista ihmisistä voivat antaa tarvittavaa johdatusta heille ja joissakin tapauksissa suojaa itsellesi
ja perheellesi. Ryhdy kaikkeen sellaiseen arviointiin varoen ja
myötätuntoisesti. Arvioi siinä määrin kuin mahdollista pikemminkin ihmisten tilanteita tuomitsematta itse ihmisiä. Milloin
mahdollista, pidättäydy tuomitsemisesta, kunnes sinulla on
riittävästi tietoa tosiasioista. Ole aina herkkä Pyhälle Hengelle,
joka voi johdattaa sinua päätöksissäsi. Muista Alman neuvot
pojalleen Koriantonille: ”Katso että olet armollinen veljillesi;
menettele oikeudenmukaisesti, tuomitse vanhurskaasti ja tee
alati hyvää” (Alma 41:14).
Lisäviitteitä: 1. Sam. 16:7; Moroni 7:14–19; OL 11:12.
Katso myös Anteeksianto; Armo; Laupeus; Rakkaus.
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Neuvonpito taivaassa (Katso Pelastussuunnitelma.)
Nöyryys
Nöyryys on sitä, että tunnustaa kiitollisena riippuvuutensa Herrasta – ymmärtää tarvitsevansa alati Hänen
tukeaan. Nöyryys on sen tunnustamista, että lahjasi ja kykysi
ovat Jumalan lahjoja. Se ei ole heikkouden, arkuuden eikä
pelon merkki; se on merkki siitä, että tiedät, missä todellinen
vahvuutesi on. Voit olla sekä nöyrä että peloton. Voit olla sekä
nöyrä että rohkea.
Jeesus Kristus on suurin esimerkkimme nöyryydestä.
Hän tunnusti aina kuolevaisuudessa tekemänsä palvelutyön
aikana voimansa johtuvan siitä, että Hän oli riippuvainen
Isästään. Hän sanoi: ”Omin neuvoin minä en voi tehdä
mitään. – – En pyri toteuttamaan omaa tahtoani, vaan lähettäjäni tahdon.” (Joh. 5:30.)
Herra vahvistaa sinua, kun nöyrryt Hänen edessään. Jaakob opetti: ”Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän
antaa armon. – – Nöyrtykää Herran edessä, niin hän on teidät korottava.” (Jaak. 4:6, 10.)
Lisäviitteitä: Matt. 18:4; 23:12; 26:39; Luuk. 22:42; 1. Piet. 5:5–6; Moosia
4:11–12; 15:6–7; Alma 5:27–28; Hel. 3:33–35; Et. 12:27; OL 12:8; 67:10;
112:10; 136:32–33.

Ohjekirjat (Katso Pyhät kirjoitukset.)
Oikeudenmukaisuus
Oikeudenmukaisuus on muuttumaton laki, joka tuottaa
seurauksia teoista. Oikeudenmukaisuuden lain tähden saat
siunauksia, kun noudatat Jumalan käskyjä (ks. OL
130:21–22). Oikeudenmukaisuuden laki vaatii myös rangaistuksen maksamista jokaisesta tekemästäsi synnistä. Se vaatii,
ettei minkään epäpuhtaan sallita asua Jumalan kanssa (ks.
1. Nefi 10:21).
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Vapahtaja otti meidän syntimme päällensä, kun Hän
toteutti sovituksen. Hän kykeni täyttämään ”lain vaatimukset” (2. Nefi 2:7), koska Hän alistui rangaistukseen, jota laki
vaati meidän synneistämme. Siten Hän tyydytti ”oikeudenmukaisuuden vaatimukset” ja ulotti armon koskemaan
jokaista, joka tekee parannuksen ja seuraa Häntä (ks. Moosia
15:9; Alma 34:14–16). Koska Hän on maksanut sinun syntiesi
hinnan, sinun ei tarvitse kärsiä tuota rangaistusta, jos teet
parannuksen (ks. OL 19:15–20).
Lisäviitteitä: 2. Nefi 9:26; Alma 42.
Katso myös Armo; Jeesuksen Kristuksen sovitus; Laupeus; Parannus.

Omatunto
Kaikilla ihmisillä on myötäsyntyinen kyky erottaa oikea
väärästä. Tämä kyky, jota kutsutaan omaksitunnoksi, on yksi
Kristuksen valon ilmenemismuoto (ks. Moroni 7:15–19).
Omatuntosi on suoja, joka auttaa sinua pysymään poissa
hengellisesti vahingollisista tilanteista. Kun noudatat käskyjä
ja teet vanhurskaita päätöksiä, koet omantunnonrauhaa.
Kun teet syntiä, tunnet katumusta tai syyllisyyttä, samoin
kuin haavoittuessasi tunnet fyysistä kipua. Se on omatuntosi
luonnollinen reaktio syntiin, ja se voi johtaa sinut parannukseen.
Parannus ja anteeksianto palauttavat omantunnonrauhasi. Toisaalta, ellet piittaa omastatunnostasi etkä tee parannusta, omatuntosi heikkenee, ikään kuin siihen olisi painettu
paaduttava ”polttomerkki” (1. Tim. 4:2).
Opettele toimimaan omantuntosi mukaan. Se on tärkeä
osa tahdonvapautesi käyttämistä. Mitä paremmin toimit
omantuntosi mukaan, sitä vahvempi siitä tulee. Herkkä omatunto on merkki terveestä hengestä.
Lisäviitteitä: Moosia 4:1–3; OL 84:45–47.
Katso myös Kiusaus; Kristuksen valo; Kuuliaisuus; Tahdonvapaus.
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Onnellisuus
Profeetta Lehi opetti todistaen Jumalan ”iankaikkisista
tarkoituksista”: ”Ihmiset ovat, jotta heillä voisi olla ilo”
(2. Nefi 2:15, 25).
Taivaallinen Isä haluaa, että me löydämme todellista, kestävää onnea. Onnemme on kaikkien Hänen meille antamiensa
siunausten tarkoitus – evankeliumin opetusten, käskyjen,
pappeuden toimitusten, perhesuhteiden, profeettojen, temppeleiden, luomistekojen kauneuden ja jopa mahdollisuuden
kokea vastoinkäymisiä. Hänen suunnitelmaansa meidän
pelastukseksemme kutsutaan usein ”suureksi onnensuunnitelmaksi” (Alma 42:8). Hän lähetti rakkaan Poikansa toteuttamaan sovituksen, niin että me voimme olla onnellisia tässä
elämässä ja saada ilon täyteyden iankaikkisuuksissa.
Monet ihmiset yrittävät löytää onnea ja täyttymystä sellaisesta toiminnasta, joka on Herran käskyjen vastaista. He hylkäävät todellisen onnen ainoan lähteen piittaamatta Jumalan
heitä varten laatimasta suunnitelmasta. He antavat periksi Perkeleelle, joka ”pyrkii siihen, että kaikki ihmiset olisivat yhtä
kurjia kuin hän itse” (2. Nefi 2:27). Lopulta he oppivat totuuden, joka sisältyy Alman varoitukseen pojalleen Koriantonille:
”Jumalattomuus ei ole koskaan ollut onnea” (Alma 41:10).
Toiset pyrkivät pelkästään pitämään hauskaa elämässä.
Se päätavoitteenaan he sallivat hetkellisen nautinnon kääntää heidät pois kestävästä onnesta. He riistävät itseltään hengellisen kasvun, palvelemisen ja kovan työn kestävät ilot.
Kun pyrit olemaan onnellinen, muista, että ainoa tie todelliseen onneen on evankeliumin mukainen elämä. Löydät levollista, iankaikkista onnea, kun pyrit pitämään käskyt, rukoilet
voimaa, teet parannuksen synneistäsi, osallistut tervehenkiseen toimintaan ja palvelet merkityksellisellä tavalla. Opit pitämään hauskaa rakastavan taivaallisen Isän asettamissa rajoissa.
Onnesi voi olla tarttuvaa. Kun muut tarkkailevat sinua,
he saattavat haluta tietää, mistä ilosi on peräisin. Silloin
myös he voivat kokea sen onnen, joka tulee Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaisesta elämästä.
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Lisäviitteitä: Ps. 35:9; 2. Nefi 5:27; Moosia 2:41; 3. Nefi 17:18–20; 4. Nefi
15–16; OL 18:10–16.
Katso myös Lähetystyö; Palveleminen; Pelastussuunnitelma.

Oppi ja liitot (Katso Pyhät kirjoitukset.)
Paasto ja paastouhrit
Paastoaminen tarkoittaa vapaaehtoista ruoasta ja juomasta kieltäytymistä määrättynä aikana. Paasto yhdistettynä
vilpittömään rukoukseen voi auttaa sinua valmistautumaan
itse ja valmistamaan muita saamaan Jumalan siunauksia.
Paaston tarkoitukset
Vapahtaja karkotti kerran pahan hengen lapsesta ja
opetti tämän kokemuksen avulla opetuslapsilleen rukouksen
ja paaston voimaa. Hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä:
”’Miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta?’
’Koska teillä on niin vähän uskoa’, vastasi Jeesus. ’Totisesti:
jos teillä olisi uskoa edes sinapinsiemenen verran, te voisitte
sanoa tälle vuorelle: ”Siirry täältä tuonne”, ja se siirtyisi.
Mikään ei olisi teille mahdotonta. Tämä laji ei lähde muulla
kuin rukouksella ja paastolla.’” (Ks. Matt. 17:14–21.)
Tämä kertomus opettaa, että rukous ja paasto voivat
antaa lisää voimaa niille, jotka antavat ja saavat pappeuden
siunauksia. Kertomusta voidaan soveltaa myös henkilökohtaisiin pyrkimyksiisi elää evankeliumin mukaan. Jos sinulla
on jokin heikkous tai synti, jonka voittamiseksi olet kamppaillut, sinun pitää ehkä paastota ja rukoilla saadaksesi
haluamaasi apua tai anteeksiannon. Kuten Kristuksen karkottaessa pahan hengen, vaikeutenasi saattaa olla laji, joka
lähtee vain rukouksella ja paastolla.
Voit paastota monia tarkoituksia varten. Paasto on yksi
tapa palvella Jumalaa ja ilmaista kiitollisuutta Häntä kohtaan
(ks. Luuk. 2:37; Alma 45:1). Voit paastota, kun pyydät taivaallista Isää siunaamaan sairaita tai ahdistettuja (ks. Matt.
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17:14–21). Paasto voi auttaa sinua ja rakkaitasi saamaan henkilökohtaista ilmoitusta ja kääntymään totuuteen (ks. Alma 5:46;
6:6). Paaston kautta voit saada voimaa vastustaa kiusausta (ks.
Jes. 58:6). Voit paastota pyrkiessäsi nöyrtymään Jumalan
edessä ja osoittamaan uskoa Jeesukseen Kristukseen (ks. Om.
26; Hel. 3:35). Voit paastota saadaksesi johdatusta evankeliumista kertomiseen ja kirkon kutsumusten kunniassa pitämiseen (ks. Ap. t. 13:2–3; Alma 17:3, 9; 3. Nefi 27:1–2). Vanhurskaaseen suruun tai murheeseen voi liittyä paasto (ks. Alma
28:4–6; 30:1–2).
Paastosunnuntai
Kirkko nimeää paastopäiväksi joka kuukaudesta yhden
sunnuntain, tavallisesti ensimmäisen. Oikeaan paastosunnuntain viettoon kuuluu olla syömättä ja juomatta kahden peräkkäisen aterian ajan, osallistua paasto- ja todistuskokoukseen ja
antaa paastouhri tarvitsevien hyväksi.
Paastouhrin pitäisi olla ainakin kahden syömättä jääneen
aterian arvoinen. Milloin mahdollista, anna avokätisesti paljon enemmän kuin tuo summa.
Kirkon nimittämien paastopäivien lisäksi voit paastota
minä tahansa muunakin päivänä omien tarpeidesi ja muiden
tarpeiden mukaan. Älä kuitenkaan paastoa liian usein äläkä
kohtuuttoman pitkään.
Oikea paasto
Jeesus opetti vuorisaarnassa oikeanlaista paastoa. Hän
puhui tekopyhiä vastaan, jotka paastotessaan ”muuttavat
muotonsa surkeaksi, jotta kaikki varmasti huomaisivat heidän
paastoavan”. Sen sijaan että esittäisit ulospäin vanhurskasta,
sinun tulisi paastota Isäsi nähden, ”joka on salassa. Isäsi, joka
näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut.” (Matt.
6:16–18.)
Myös profeetta Jesaja opetti paaston oikeaa henkeä:
”Toisenlaista paastoa minä odotan: että vapautat syyttömät
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kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi
kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi” (Jes. 58:6–7).
Jesaja todisti myös niistä siunauksista, joita me saamme
noudattaessamme paaston lakia: ”Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamunkoi ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi. Ja Herra vastaa, kun kutsut
häntä, kun huudat apua, hän sanoo: ’Tässä minä olen.’ – – Jos
annat nälkäiselle omastasi ja ravitset sen, joka kärsii puutetta,
niin sinun pimeyteesi koittaa valo ja yön varjo muuttuu keskipäivän kirkkaudeksi. Ja Herra on alati ohjaava sinua. Aavikon paahteessakin hän elvyttää voimasi ja vahvistaa jäsenesi.
Sinä olet kuin vehmas puutarha, kuin lähde, jonka vesi ei
ehdy.” (Jes. 58:8–11.)
Lisäviitteitä: 3. Nefi 13:16–18; OL 59:12–14; 88:76, 119.
Katso myös Rukous.

Palveleminen
Jeesuksen Kristuksen todelliset opetuslapset haluavat
palvella lähimmäisiään. Vapahtaja sanoi: ”Kaikki tuntevat
teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne”
(Joh. 13:35).
Kun sinut kastettiin, teit liiton, että otat päällesi Jeesuksen
Kristuksen nimen. Profeetta Alma selitti tätä liittoa ryhmälle
uusia käännynnäisiä, jotka halusivat ottaa kasteen. Hän huomasi, että heidän haluunsa ”tulla Jumalan lammastarhaan”
sisältyi aulius merkitykselliseen palvelemiseen – halu kantaa
toistensa ”kuormia, jotta ne olisivat keveitä”, surra ”surevien
kanssa” ja lohduttaa ”niitä, jotka ovat lohdutuksen tarpeessa”
(Moosia 18:8–9).
Kun pyrit palvelemaan muita, katso esimerkkiä Vapahtajasta. Vaikka Hän tuli maan päälle Jumalan Poikana, Hän
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palveli nöyrästi kaikkia muita. Hän julisti: ”Minä olen teidän
keskellänne niin kuin se, joka palvelee” (Luuk. 22:27).
Vapahtaja käytti vertausta opettaakseen palvelemisen tärkeyttä. Vertauksessa Hän palaa maan päälle kirkkaudessaan ja
erottaa vanhurskaat jumalattomista. Vanhurskaille Hän sanoo:
”Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta
asti. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli
jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te
otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut.
Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.” (Matt. 25:34–36.)
Vanhurskaat, jotka ovat ymmällä näistä sanoista, kysyvät: ”Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme
sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa?
Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme
sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi?”
(Matt. 25:37–39.)
Sitten Herra vastaa: ”Kaiken, minkä te olette tehneet
yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet
minulle” (Matt. 25:40).
Vapahtaja kehottaa sinua uhraamaan aikaasi muiden palvelemiseen. Mahdollisuutesi tehdä niin ovat rajattomat. Etsi
joka päivä keinoja ilahduttaa sydämiä, lausua ystävällisiä
sanoja, tehdä toisten hyväksi sellaista, mitä he itse eivät voi
tehdä itsensä hyväksi, kertoa evankeliumista. Ole vastaanottavainen Hengen johdatukselle, joka kehottaa sinua palvelemaan. Tulet huomaamaan, että todellinen avain onneen on
työ toisten onnen hyväksi.
Lisäviitteitä: Matt. 22:35–40; 25:41–46; Luuk. 10:25–37; Gal. 5:13–14; Moosia 2:17.
Katso myös Rakkaus.

Pappeuden avaimet (Katso Pappeus.)
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Pappeus
Pappeus on Jumalan iankaikkinen voima ja valtuus.
Pappeuden kautta Jumala loi taivaat ja maan ja hallitsee niitä.
Tällä voimalla Hän lunastaa ja korottaa lapsensa toteuttaen
”ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän” (Moos.
1:39).
Miehille maan päällä annettu pappeuden valtuus
Jumala antaa pappeuden valtuuden kirkon kelvollisille
miespuolisille jäsenille, niin että he voivat toimia Hänen
nimessään Hänen lastensa pelastukseksi. Pappeudenhaltijat
voidaan valtuuttaa saarnaamaan evankeliumia, suorittamaan pelastavia toimituksia ja hallitsemaan Jumalan valtakuntaa maan päällä.
Kirkon miespuoliset jäsenet voivat aloittaa pappeuspalvelunsa, kun he täyttävät 12 vuotta. Aluksi he saavat Aaronin
pappeuden, ja myöhemmin he voivat tulla kelvollisiksi saamaan Melkisedekin pappeuden. Elämänsä eri vaiheissa ja
valmistautuessaan saamaan eri tehtäviä heillä on eri virkoja
pappeudessa, kuten diakonin, opettajan tai papin virka
Aaronin pappeudessa ja vanhimman tai ylipapin virka Melkisedekin pappeudessa. (Katso yksityiskohtaisia tietoja
Aaronin ja Melkisedekin pappeudesta sivuilta 3–4 ja 97–98.)
Jotta kirkon miespuolisella jäsenellä olisi pappeus, valtuutetun pappeudenhaltijan täytyy antaa se hänelle ja asettaa
hänet johonkin virkaan tuossa pappeudessa (ks. Hepr. 5:4;
OL 42:11; UK 5).
Vaikka pappeuden valtuus annetaan vain kirkon kelvollisille miespuolisille jäsenille, pappeuden siunaukset ovat
kaikkien saatavilla – miesten, naisten ja lasten. Meille kaikille
on hyötyä vanhurskaasta pappeusjohdosta, ja meillä kaikilla
on etuoikeus saada pappeuden pelastavat toimitukset.
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Pappeus ja perhe
Tärkeintä pappeuden käyttöä on sen käyttö perheessä.
Kirkon jokaisen aviomiehen ja isän tulisi pyrkiä olemaan kelvollinen Melkisedekin pappeuden haltija. Yhdenvertaisena
kumppanina vaimonsa kanssa hän johtaa vanhurskaasti ja
rakastavasti palvellen perheen hengellisenä johtajana. Hän
johtaa perhettä säännöllisesti rukouksessa, pyhien kirjoitusten tutkimisessa ja perheillassa. Hän toimii vaimonsa kanssa
opettaakseen lapsiaan ja auttaakseen heitä valmistautumaan
saamaan pelastavat toimitukset (ks. OL 68:25–28). Hän antaa
pappeuden siunauksia ohjeeksi, parannukseksi ja lohduksi.
Monien jäsenten kodeissa ei ole uskollisia Melkisedekin
pappeuden haltijoita. Kaikki kirkon jäsenet voivat kuitenkin
nauttia elämässään pappeuden voiman siunauksista kotiopettajien ja pappeusjohtajien palvelun kautta.
Pappeuskoorumit
Pappeuskoorumi on järjestetty ryhmä veljiä, joilla on
sama pappeusvirka. Koorumien ensisijaisena tarkoituksena
on palvella muita, vahvistaa ykseyttä ja veljeyttä sekä opettaa toisiaan opeissa, periaatteissa ja tehtävissä.
Koorumeita on kirkon organisaation kaikilla tasoilla.
Kirkon presidentti ja hänen neuvonantajansa muodostavat
ensimmäisen presidenttikunnan koorumin. Myös kaksitoista
apostolia muodostavat koorumin. Seitsenkymmenet, sekä
johtavat auktoriteetit että vyöhykevaltuutetut, on järjestetty
koorumeiksi. Jokainen vaarnanjohtaja johtaa ylipappien koorumia, joka koostuu vaarnan kaikista ylipapeista. Jokaisessa
seurakunnassa on yleensä vanhinten, pappien, opettajien ja
diakonien koorumit. Vaarnaseurakunnissa myös ylipapit järjestetään, ja he palvelevat ylipappien ryhmissä.
Kotiopetus
Siitä lähtien kun pappeudenhaltijat asetetaan opettajan virkaan, heillä on mahdollisuus ja velvollisuus palvella
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kotiopettajina. Näin he pyrkivät täyttämään tehtävänsä ”valvoa aina seurakuntaa ja olla sen kanssa ja vahvistaa sitä” (OL
20:53).
Kotiopettajilla on pyhä tehtävä olla kirkon ensimmäinen
avun lähde yksityisille jäsenille ja perheille. He käyvät heille
määrättyjen jäsenten luona ainakin kerran kuukaudessa. Palvellessaan heille määrättyjä jäseniä ja käydessään heidän luonaan he tukevat vanhempia näiden velvollisuudessa opettaa
evankeliumia jokaiselle perheenjäsenelle, vaalivat ystävyyttä
ja auttavat jäseniä valmistautumaan saamaan temppelitoimitukset ja elämään kelvollisina saamaan evankeliumin siunauksia.
Seurakuntien johtohenkilöt huolehtivat siitä, että jokaiselle perheelle tai yksityiselle jäsenelle määrätään kotiopettajat. He seuraavat tilannetta kotiopettajien kanssa auttaen
täyttämään kunkin jäsenen hengellisiä ja ajallisia tarpeita.
Pappeuden avaimet
Pappeuden valtuuden käyttöä johtavat kirkossa ne, joilla
on pappeuden avaimet (ks. OL 65:2; 124:123). Niillä, joilla on
pappeuden avaimet, on oikeus johtaa kirkkoa toimipiirissään. Esimerkiksi piispalla on pappeuden avaimet, joilla hän
voi johtaa seurakuntaansa. Siksi kastajan täytyy saada valtuutus piispalta, kun joku lapsi tuossa seurakunnassa on valmis ottamaan kasteen.
Jeesuksella Kristuksella on kaikki pappeuden avaimet.
Hän on antanut apostoleilleen Hänen kirkkonsa hallitsemisessa tarvittavat avaimet. Vain virkaiältään vanhin apostoli,
kirkon presidentti, voi käyttää (tai antaa toiselle henkilölle
valtuuden käyttää) näitä avaimia koko kirkon hallitsemiseksi
(ks. OL 43:1–4; 81:2; 132:7).
Kirkon presidentti antaa pappeuden avaimia muille
pappeusjohtajille, niin että he voivat johtaa heille kuuluvilla
vastuualueilla. Pappeuden avaimia suodaan temppelinjohtajille, lähetysjohtajille, vaarnan- ja piirinjohtajille, piispoille,
seurakunnanjohtajille ja koorumien johtajille. Henkilö, joka
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palvelee jossakin näistä tehtävistä, pitää hallussaan avaimia
ainoastaan siihen asti, kun hänet vapautetaan. Neuvonantajat eivät saa avaimia, mutta kutsumisen ja tehtävänannon
myötä he saavat valtuutta ja vastuuta.
Pappeuden käyttäminen vanhurskaasti
Jos olet pappeudenhaltija, muista, että pappeuden pitäisi
olla osa sinua kaiken aikaa ja kaikissa olosuhteissa. Se ei ole
kuin viitta, jonka voit ottaa yllesi ja riisua halusi mukaan.
Mihin tahansa pappeuden virkaan asettaminen merkitsee
kutsua elinikäiseen palvelukseen lupauksin, että Herra tekee
sinut kykeneväksi tekemään työtään uskollisuutesi mukaan.
Sinun täytyy olla kelvollinen saadaksesi pappeuden voiman ja käyttääksesi sitä. Puhumasi sanat ja jokapäiväinen
käyttäytymisesi vaikuttavat kykyysi palvella. Julkisen käyttäytymisesi täytyy olla moitteetonta. Yksityinen käyttäytymisesi on sitäkin tärkeämpää. Herra julisti profeetta Joseph
Smithin kautta, ”että pappeuden oikeudet on liitetty erottamattomasti taivaan voimiin ja ettei taivaan voimia voida hallita eikä käyttää muuten kuin vanhurskauden periaatteiden
mukaan” (OL 121:36). Hän varoitti pappeudenhaltijoita:
”Kun me pyrimme peittelemään syntejämme tai tyydyttämään ylpeyttämme, turhamaista kunnianhimoamme tai hallitsemaan tai vallitsemaan tai pakottamaan ihmislasten sieluja
pienimmälläkään vääryydellä, katso, taivaat vetäytyvät; Herran Henki tulee murheelliseksi, ja kun se on vetäytynyt, se on
sen miehen pappeuden eli valtuuden loppu. Katso, ennen kuin
hän aavistaakaan, hän on jäänyt itsekseen.” (OL 121:37–38.)
Et voi pitää kiinni mistään voimasta etkä vaikutuksesta
pappeudessa muutoin kuin ”taivuttelemalla, pitkämielisyydellä, lempeydellä, sävyisyydellä ja vilpittömällä rakkaudella, ystävällisyydellä ja puhtaalla tiedolla, joka avartaa sielua suuresti vailla teeskentelyä ja vailla vilppiä”. Jos ”Pyhä
Henki kehottaa” sinua nuhtelemaan jotakuta, osoita ”sen jälkeen suurempaa rakkautta sitä kohtaan, jota olet nuhdellut,
jottei hän pidä sinua vihollisenaan; jotta hän tietäisi, että
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sinun uskollisuutesi on vahvempi kuin kuoleman siteet” (OL
121:41–44).
Kun käytät pappeutta vanhurskaudessa ja rakkaudessa,
saat iloa palvelemisesta välineenä Herran käsissä. Hän sanoi:
”Edelleen sisimpäsi olkoon täynnä rakkautta kaikkia
ihmisiä ja uskon huonekuntaa kohtaan, ja hyve kaunistakoon
ajatuksiasi lakkaamatta; silloin sinun luottamuksesi vahvistuu
Jumalan edessä ja pappeuden oppi laskeutuu sieluusi kuin
kaste taivaasta.
Pyhä Henki on kumppanisi alati ja valtikkasi muuttumaton vanhurskauden ja totuuden valtikka; ja sinun herruutesi
on oleva ikuinen herruus, ja ilman pakkoa se virtaa sinulle
aina ja ikuisesti.” (OL 121:45–46.)
Lisäviitteitä: Joh. 15:16; Ap. t. 8:14–20; Jaak. 5:14–15; OL 13; 20; 84; 107;
JS–H 68–73.
Katso myös Aaronin pappeus; Evankeliumin palauttaminen; Kirkon hallinto; Melkisedekin pappeus; Toimitukset.

Pappi (Katso Aaronin pappeus; Kirkon hallinto; Pappeus.)
Parannus
Parannus on yksi evankeliumin ensimmäisistä periaatteista (ks. UK 4). Se on välttämätön onnellesi tässä elämässä
ja kautta iankaikkisuuden. Parannus on paljon muutakin
kuin väärien tekojen tunnustamista. Se on mielen ja sydämen
muutos, joka antaa sinulle tuoreen näkemyksen Jumalasta ja
itsestäsi sekä maailmasta. Siihen sisältyy kääntyminen pois
synnistä ja kääntyminen Jumalan puoleen anteeksiannon
saamiseksi. Siihen kannustavat rakkaus Jumalaa kohtaan ja
vilpitön halu totella Hänen käskyjään.
Parannuksenteon tarve
Herra on julistanut, ”ettei mikään epäpuhdas voi periä
taivaan valtakuntaa” (Alma 11:37). Syntisi tekevät sinusta epä111
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puhtaan – kelvottoman palaamaan taivaallisen Isäsi eteen asumaan. Ne tuottavat myös ahdistusta sielullesi tässä elämässä.
Taivaallinen Isä on järjestänyt sinulle vain yhden keinon
saada syntisi anteeksi – Jeesuksen Kristuksen sovituksen
kautta (ks. ”Anteeksianto”, s. 7–8). Jeesus Kristus kärsi syntiesi rangaistuksen, niin että sinä voit saada anteeksi, jos teet
vilpittömän parannuksen. Kun teet parannuksen ja turvaat
Hänen pelastavaan armoonsa, sinä puhdistut synnistä. Hän
julisti:
”Minä käsken sinua tekemään parannuksen – tee parannus, etten minä löisi sinua suuni sauvalla ja kiivaudellani ja
vihallani ja etteivät kärsimyksesi olisi ankaria – kuinka ankaria, et tiedäkään; kuinka suuria, et tiedäkään; niin, kuinka
kovia kestää, et tiedäkään.
Sillä katso, minä, Jumala, olen kärsinyt tämän kaikkien
puolesta, jottei heidän tarvitse kärsiä, jos he tekevät parannuksen;
mutta elleivät he tee parannusta, heidän täytyy kärsiä
samoin kuin minä,
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 juoda katkeraa maljaa ja kavahtaa –
kuitenkin, kunnia olkoon Isän, minä join ja saatoin päätökseen valmisteluni ihmislasten hyväksi.” (OL 19:15–19.)
Parannuksenteon viivyttelyn vaara
Älä puolustele syntejäsi äläkä lykkää parannusta. Amulek varoitti: ”Tämä elämä on ihmisille aika valmistautua kohtaamaan Jumala; niin, katso, tämän elämän päivä on ihmisille
päivä tehdä työnsä. – – Minä – – pyydän teitä, ettette lykkää
parannuksenne päivää loppuun asti, sillä tämän elämän päivän jälkeen, joka on annettu meille valmistautuaksemme iankaikkisuuteen, katso, ellemme käytä aikaamme hyvin tässä
elämässä ollessamme, sen jälkeen tulee pimeyden yö, jossa ei
mitään työtä voida tehdä.” (Alma 34:32–33.)
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Parannuksen osat
Parannus on tuskallinen tapahtumasarja, mutta se johtaa
anteeksiantoon ja kestävään rauhaan. Herra sanoi profeetta
Jesajan kautta: ”Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset,
ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa” (Jes. 1:18).
Tällä taloudenhoitokaudella Herra on luvannut: ”Katso, se,
joka on tehnyt parannuksen synneistään, se saa anteeksi,
enkä minä, Herra, muista niitä enää” (OL 58:42). Parannukseen sisältyy seuraavia osia:
Usko taivaalliseen Isään ja Jeesukseen Kristukseen. Synnin
voima on suuri. Vapautuaksesi siitä sinun täytyy kääntyä taivaallisen Isäsi puoleen ja rukoilla uskossa. Saatana saattaa
yrittää vakuuttaa sinulle, ettet ole kelvollinen rukoilemaan –
että taivaallinen Isä on niin tyytymätön sinuun, ettei Hän
milloinkaan kuule rukouksiasi. Se on valetta. Taivaallinen
Isäsi on aina valmis auttamaan sinua, jos tulet Hänen luokseen parannuksenhalu sydämessäsi. Hänellä on voima
parantaa sinut ja auttaa sinua voittamaan synti.
Parannus on osoitus uskosta Jeesukseen Kristukseen –
Hänen sovituksensa voiman tunnustamista. Muista, että voit
saada anteeksi vain Hänen ehdoillaan. Kun annat kiitollisena
arvoa Hänen sovitukselleen ja Hänen voimalleen puhdistaa
sinut synnistä, kykenet osoittamaan ”parannukseen johtavaa
uskoa” (Alma 34:17).
Synnin murhe. Voidaksesi saada anteeksi sinun täytyy
ensiksi tunnustaa itsellesi, että olet tehnyt syntiä. Jos pyrit elämään evankeliumin mukaan, sellainen tunnustus johtaa Jumalan mielen mukaiseen murheeseen, joka ”saa aikaan parannuksen” ja ”johtaa pelastukseen” (2. Kor. 7:10). Jumalan mielen
mukainen murhe ei tule synnin luonnollisena seurauksena eikä
rangaistuksen pelosta, vaan se tulee siitä tiedosta, että olet
pahoittanut taivaallisen Isäsi ja Vapahtajasi mieltä. Kun koet
Jumalan mielen mukaista murhetta, sinulla on vilpitön halu
muuttua ja haluat alistua kaikkiin anteeksiannon vaatimuksiin.
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Tunnustaminen. ”Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty,
joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon” (Sananl. 28:13).
Anteeksiannon saamiseksi on tärkeää, että haluat täysin tunnustaa taivaalliselle Isällesi kaiken, mitä olet tehnyt. Polvistu
Hänen eteensä nöyrässä rukouksessa ja tunnusta syntisi.
Tunnusta häpeäsi ja syyllisyytesi ja pyydä sitten apua.
Vakavat rikkomukset, kuten siveyden lain rikkominen,
saattavat vaarantaa jäsenyytesi kirkossa. Siksi sinun täytyy
tunnustaa nämä synnit sekä Herralle että Hänen edustajilleen
kirkossa. Tämä tapahtuu piispasi tai seurakuntasi johtajan ja
mahdollisesti vaarnasi johtajan tai lähetysjohtajan ohjauksessa, jotka palvelevat vartijoina ja tuomareina kirkossa. Vaikkakin vain Herra voi antaa synnit anteeksi, niin näillä pappeusjohtajilla on tärkeä rooli parannuksenteossa. He pitävät
tunnustuksesi luottamuksellisena ja auttavat sinua parannuksenteon prosessin läpi. Ole heille täysin rehellinen. Jos tunnustat vain osittain mainiten vain vähäisempiä virheitä, et
kykene ratkaisemaan vakavampia, paljastumatta jääviä rikkomuksia. Mitä pikemmin aloitat tämän prosessin, sitä
pikemmin löydät sen ilon ja rauhan, joka tulee anteeksiannon
ihmeen mukana.
Synnin hylkääminen. Vaikka tunnustaminen on oleellinen
osa parannuksentekoa, se ei riitä. Herra on sanonut: ”Tästä te
voitte tietää, tekeekö ihminen parannuksen synneistänsä –
katso, hän tunnustaa ne ja hylkää ne” (OL 58:43).
Pidä tiukasti kiinni vakaasta päätöksestä, ettet milloinkaan toista rikkomusta. Kun pidät tämän sitoumuksen, et
enää koskaan koe tuon synnin tuskaa.
Pakene heti kaikista vaarallisista tilanteista. Jos jokin
tietty tilanne saa sinut tekemään syntiä tai saattaa saada
sinut tekemään syntiä, poistu. Et voi viivytellä kiusauksessa
ja odottaa voittavasi synnin.
Hyvittäminen. Sinun täytyy palauttaa ennalleen siinä määrin kuin mahdollista kaikki vahingot, joita tekosi ovat aiheuttaneet, olipa se jonkun omaisuutta tai jonkun hyvä maine.
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Aulis hyvitys osoittaa Herralle, että haluat tehdä kaiken voitavasi parannuksen tekemiseksi.
Vanhurskas elämä. Ei riitä, että vain yrität vastustaa pahaa
tai poistaa synnin elämästäsi. Sinun täytyy täyttää elämäsi
vanhurskaudella ja ryhtyä tekoihin, jotka antavat hengellistä
voimaa. Uppoudu pyhiin kirjoituksiin. Rukoile päivittäin
Herraa antamaan sinulle voimaa yli oman voimasi. Paastoa
aika ajoin erityisten siunausten puolesta.
Täysi kuuliaisuus tuo elämääsi evankeliumin täyden voiman, johon sisältyy suurempi voima voittaa heikkoutesi.
Tämä kuuliaisuus sisältää tekoja, joita et ehkä aluksi pidä
parannukseen kuuluvina, kuten kokouksissa käyminen, kymmenysten maksaminen, palveleminen ja muille anteeksi antaminen. Herra on luvannut: ”Sille, joka tekee parannuksen ja
pitää Herran käskyt, annetaan anteeksi” (OL 1:32).
Lisäviitteitä: Luuk. 15:11–32; 2. Nefi 9:19–24; Moosia 4:1–3, 10–13;
26:30–31; OL 18:10–16.
Katso myös Anteeksianto; Jeesuksen Kristuksen sovitus; Kaste; Kirkon
kurinpitoneuvostot; Kiusaus; Pelastussuunnitelma; Synti; Usko.

Paratiisi
Sanaa paratiisi käytetään pyhissä kirjoituksissa eri tavoin.
Ensiksi, se on rauhan ja onnen paikka kuolemanjälkeisessä
henkimaailmassa, varattu niille, jotka on kastettu ja jotka ovat
pysyneet uskollisina (ks. Alma 40:12; Moroni 10:34). Henkivankilassa olevilla on mahdollisuus oppia Jeesuksen Kristuksen evankeliumia, tehdä parannus synneistään ja saada kasteen ja konfirmoinnin siunaukset meidän temppeleissä
tekemämme työn kautta (ks. OL 138:30–35). Sen jälkeen he
voivat astua paratiisiin.
Toisessa merkityksessä sanaa paratiisi käytetään Luukkaan
kertomuksessa Vapahtajan ristiinnaulitsemisesta. Kun Jeesus
oli ristillä, samalla kertaa ristiinnaulittu ryöväri sanoi: ”Jeesus,
muista minua, kun tulet valtakuntaasi” (Luuk. 23:42). Herra
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vastasi kohdan Luuk. 23:43 mukaan: ”Totisesti: jo tänään olet
minun kanssani paratiisissa.” Profeetta Joseph Smith selitti,
että tämä on väärin käännetty; todellisuudessa Herra sanoi,
että ryöväri olisi Hänen kanssaan henkien maailmassa.
Sana paratiisi esiintyy myös kohdassa 2. Kor. 12:4, jossa se
luultavasti viittaa selestiseen valtakuntaan. Kymmenennessä
uskonkappaleessa sana paratiisillinen kuvaa maan kirkkautta
tuhatvuotisen valtakunnan aikana.
Katso myös Kuolema, fyysinen; Pelastussuunnitelma; Ylösnousemus.

Patriarkalliset siunaukset
Asetetut patriarkat antavat patriarkallisia siunauksia
kelvollisille kirkon jäsenille. Patriarkallisessa siunauksessasi
julistetaan heimosi Israelin huoneessa ja siinä on henkilökohtaisia neuvoja Herralta sinulle.
Kun tutkit patriarkallista siunaustasi ja noudatat sen
sisältämiä neuvoja, se antaa sinulle johdatusta, lohtua ja suojaa. Saadaksesi tietää, kuinka voit saada patriarkallisen siunauksen, puhu piispasi tai seurakuntasi johtajan kanssa.
Heimon julistaminen
Patriarkallisessa siunauksessasi on julistus heimosta ja
siinä lausutaan, että olet Israelin huonekuntaa – Abrahamin
jälkeläinen, joka kuuluu tiettyyn Jaakobin heimoon. Monet
myöhempien aikojen pyhät ovat Efraimin heimoa, jolle
annettiin ensisijainen velvollisuus johtaa Herran työtä myöhempinä aikoina.
Koska meissä kaikissa virtaa monien sukujen verta, niin
kahden saman perheen jäsenen voidaan julistaa olevan eri
Israelin heimoa.
Sillä ei ole merkitystä, kuulutko Israelin huonekuntaan
verisukulaisuuden vai lapseksi ottamisen kautta. Kirkon
jäsenenä sinut luetaan Abrahamin jälkeläisiin ja olet kaikkien
Abrahamin liittoon sisältyvien lupausten ja siunausten perillinen (ks. ”Abrahamin liitto”, s. 5–6).
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Ota oppia patriarkallisesta siunauksestasi
Kun olet saanut patriarkallisen siunauksesi, lue sitä nöyrästi, rukoillen ja usein. Se on henkilökohtainen ilmoitus taivaalliselta Isältäsi, joka tietää vahvuutesi, heikkoutesi ja iankaikkiset mahdollisuutesi. Patriarkallisen siunauksesi kautta
Hän haluaa auttaa sinua tietämään, mitä Hän sinulta odottaa.
Siunauksesi voi sisältää lupauksia, kehotuksia ja varoituksia.
Aikaa myöten huomaat siinä olevan ilmoituksen voiman.
Kun noudatat siunauksessasi olevia neuvoja, et kompastu etkä eksy yhtä helposti. Ellet noudata neuvoja, et voi
saada luvattuja siunauksia.
Vaikka patriarkallinen siunauksesi sisältää innoitettuja
neuvoja ja lupauksia, sinun ei pidä odottaa sen vastaavan
kaikkiin kysymyksiisi eikä luettelevan yksityiskohtaisesti,
mitä elämässäsi tulee tapahtumaan. Vaikkei siunauksessasi
mainittaisikaan jotakin tärkeää tapahtumaa, kuten kokoaikaista lähetystyötä tai avioliittoa, sinun ei pidä olettaa, ettet
saisi sellaista mahdollisuutta.
Sinun ei pidä myöskään olettaa, että kaikki, mitä patriarkallisessa siunauksessasi mainitaan, täyttyy tässä elämässä.
Patriarkallinen siunaus on iankaikkinen, ja sen lupaukset
voivat yltää iankaikkisuuksiin. Voit olla varma siitä, että jos
olet kelvollinen, kaikki lupaukset täyttyvät Herran hyväksi
näkemänä aikana. Ne, jotka eivät toteudu tässä elämässä,
täyttyvät seuraavassa.
Patriarkallinen siunauksesi on pyhä ja henkilökohtainen.
Voit kertoa siitä oman perheesi jäsenille, mutta sinun ei pidä
lukea sitä ääneen julkisesti eikä sallia muidenkaan lukevan
tai tulkitsevan sitä. Ei edes patriarkkasi eikä piispasi tai seurakuntasi johtajan pitäisi tulkita sitä.
Vaali sydämessäsi patriarkallisen siunauksesi kallisarvoisia sanoja. Pohdi niitä ja elä niin, että olet kelvollinen saamaan
luvatut siunaukset tässä elämässä ja tulevassa elämässä.

Pelastettu (Katso Pelastus.)
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Pelastussuunnitelma
Taivaallinen Isä laati kuolevaisuutta edeltävässä olemassaolossa suunnitelman, jonka avulla meistä voisi tulla Hänen
kaltaisiaan ja me saisimme ilon täyteyden. Pyhissä kirjoituksissa tätä suunnitelmaa sanotaan ”pelastussuunnitelmaksi”
(Alma 24:14; Moos. 6:62), ”suureksi onnensuunnitelmaksi”
(Alma 42:8), ”lunastussuunnitelmaksi” (MK Jaak. 6:8; Alma
12:30) ja ”armonsuunnitelmaksi” (Alma 42:15).
Pelastussuunnitelma on evankeliumin täyteys. Siihen
sisältyy luominen, lankeemus, Jeesuksen Kristuksen sovitus
ja kaikki evankeliumin lait, toimitukset ja opit. Moraalinen
tahdonvapaus, kyky valita ja toimia omasta puolestaan, on
myös oleellista taivaallisen Isän suunnitelmassa. Tämän
suunnitelman ansiosta meidät voidaan tehdä täydellisiksi
sovituksen kautta, me voimme saada ilon täyteyden ja elää
ikuisesti Jumalan edessä. Perhesuhteemme voivat kestää
kautta iankaikkisuuksien.
Taivaallisen Isän suunnitelma koskee sinuakin, ja iankaikkinen kokemuksesi voidaan jakaa kolmeen pääosaan:
kuolevaisuutta edeltävä elämä, kuolevainen elämä ja kuoleman jälkeinen elämä. Kun opit ymmärtämään suunnitelmaa,
löydät vastauksia hyvin monien esittämiin kysymyksiin:
Mistä me olemme tulleet? Miksi me olemme täällä? Minne
me menemme tämän elämän jälkeen?
Kuolevaisuutta edeltävä elämä
Ennen syntymääsi maan päälle asuit taivaallisen Isäsi
edessä yhtenä Hänen henkilapsistaan. Osallistuit tuossa kuolevaisuutta edeltävässä olemassaolossa neuvonpitoon taivaallisen Isän muiden henkilapsien kanssa. Tuossa neuvonpidossa taivaallinen Isä esitti suuren onnensuunnitelmansa
(ks. Abr. 3:22–26).
Kuolevaisuutta edeltävässä elämässä Jeesus Kristus, Isän
ainosyntyinen Poika hengessä, teki onnensuunnitelman kanssa
sopusoinnussa olevan liiton, että Hänestä tulisi Vapahtaja (ks.
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Moos. 4:2; Abr. 3:27). Niiden, jotka seurasivat taivaallista Isää ja
Jeesusta Kristusta, sallittiin tulla maan päälle kokemaan kuolevaisuus ja edistymään kohti iankaikkista elämää. Lusifer, toinen Jumalan henkipoika, kapinoi suunnitelmaa vastaan ja
”pyrki hävittämään ihmisen tahdonvapauden” (Moos. 4:3).
Hänestä tuli Saatana, ja hänet ja hänen seuraajansa karkotettiin
taivaasta ja heiltä kiellettiin etuoikeus saada fyysinen ruumis ja
kokea kuolevaisuus (ks. Moos. 4:4; Abr. 3:27–28).
Koko kuolevaisuutta edeltävän elämän ajan persoonasi
kehittyi ja hengelliset kykysi karttuivat. Tahdonvapauden
lahjalla siunattuna teit tärkeitä päätöksiä, kuten päätöksen
noudattaa taivaallisen Isän suunnitelmaa. Nämä päätökset
vaikuttivat elämääsi silloin ja vaikuttavat yhä. Kasvoit älyssä
ja opit rakastamaan totuutta ja valmistauduit tulemaan maan
päälle, missä voisit jatkaa kehitystäsi.
Kuolevainen elämä
Elät nyt kuolevaista elämää. Henkesi on yhdistetty ruumiiseesi, ja se antaa sinulle mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä tavoilla, jotka eivät olleet mahdollisia kuolevaisuutta
edeltävässä elämässäsi. Tämä osa olemassaoloasi on sellaista
oppimisen aikaa, jossa voit osoittaa kelvollisuutesi, päättää
tulla Kristuksen luokse ja valmistautua tulemaan kelvolliseksi pääsemään iankaikkiseen elämään. Se on myös aikaa,
jolloin voit auttaa muita löytämään totuuden ja saamaan
todistuksen pelastussuunnitelmasta.
Kuolemanjälkeinen elämä
Kun kuolet, henkesi menee henkimaailmaan odottamaan
ylösnousemusta. Ylösnousemuksen aikaan henkesi ja ruumiisi
yhdistyvät jälleen ja sinut tuomitaan ja pääset johonkin kirkkauden valtakuntaan. Perimäsi kirkkaus riippuu kääntymyksesi syvyydestä ja kuuliaisuudestasi Herran käskyjä kohtaan
(ks. ”Kirkkauden valtakunnat”, s. 60–63). Se riippuu siitä,
millä tavalla olet ottanut ”vastaan todistuksen Jeesuksesta”
(OL 76:51; ks. myös jakeet 74, 79, 101).
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Siunauksia suunnitelman tuntemisesta
Todistus pelastussuunnitelmasta voi antaa sinulle toivoa
ja tarkoitusta painiskellessasi elämän haasteiden kanssa. Voit
saada varmuutta tiedosta, että olet Jumalan lapsi ja että olet
asunut Hänen edessään jo ennen kuin synnyit maan päälle.
Voit saada merkitystä nykyiseen elämääsi, kun tiedät, että
tekosi kuolevaisuuden aikana vaikuttavat iankaikkiseen kohtaloosi. Tämän tietäen voit tehdä tärkeät päätökset iankaikkisten totuuksien etkä elämän vaihtelevien olosuhteiden pohjalta. Voit parantaa jatkuvasti suhdettasi perheesi jäseniin ja
riemuita lupauksesta, että perheesi voi olla iankaikkinen. Voit
saada iloa todistuksestasi sovituksesta ja Herran käskyistä, toimituksista, liitoista ja opeista tietäen, ”että se, joka tekee vanhurskaita tekoja, saa palkkansa, nimittäin rauhan tässä maailmassa ja iankaikkisen elämän tulevassa maailmassa” (OL
59:23).
Lisäviitteitä: 2. Nefi 2:5–30; 10:23–25; Alma 12:24–37; 22:12–14; 42; Moos.
6:47–62.
Katso myös Evankeliumi; Helvetti; Isä Jumala; Jeesuksen Kristuksen sovitus; Jeesus Kristus; Kirkkauden valtakunnat; Kuolema, fyysinen; Kuolema, hengellinen; Lankeemus; Luominen; Paratiisi; Tahdonvapaus; Taivas; Ylösnousemus.

Pelastus
Kun keskustelet muiden kristittyjen kanssa, sinulta saatetaan joskus kysyä: ”Oletko pelastettu?” Tämän kysymyksen esittäjät tarkoittavat yleensä vilpitöntä tunnustusta, että
ihminen on hyväksynyt Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaiseksi Herrakseen ja Vapahtajakseen, tai sen julistamista. Esittämällä tämän kysymyksen he osoittavat uskonsa seuraaviin
sanoihin, jotka apostoli Paavali kirjoitti:
”Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet
pelastuva. Sydämen usko tuo vanhurskauden, suun tunnustus
pelastuksen.” (Room. 10:9–10.)
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Kysymykseen ”Oletko pelastettu?” vastaaminen
Kohdassa Room. 10:9–10 sana pelastus tarkoittaa liittosuhdetta Jeesukseen Kristukseen. Tämän liittosuhteen
kautta meille varmistetaan pelastus synnin iankaikkisista seurauksista, jos olemme kuuliaisia. Tässä merkityksessä jokainen uskollinen myöhempien aikojen pyhä pelastuu. Me
olemme kääntyneet palautettuun evankeliumiin. Me olemme
päässeet liittosuhteeseen Vapahtajan kanssa ja ottaneet Hänen
nimensä päällemme kastetoimituksessa. Me uudistamme kasteenliittomme nauttimalla sakramentin.
Sanan pelastus eri merkitykset
Sanoilla pelastettu ja pelastus on Myöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon opissa eri merkityksiä.
Näissä merkityksissä vastauksesi kysymykseen ”Oletko pelastettu?” on joko ”kyllä” tai ”kyllä, tietyin ehdoin”. Seuraavien
selitysten mukaan sanalla pelastus on kuusi eri merkitystä:
Pelastus fyysisestä kuolemasta. Kaikki ihmiset kuolevat
lopulta, mutta Jeesuksen Kristuksen sovituksen ja ylösnousemuksen ansiosta kaikki ihmiset nousevat kuolleista – pelastuvat fyysiseltä kuolemalta. Paavali todisti: ”Sillä niin kuin
kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös
kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi” (1. Kor. 15:22).
Pelastus synnistä. Pelastuaksesi synnistä Vapahtajan sovituksen kautta sinun täytyy osoittaa uskoa Jeesukseen Kristukseen, tehdä parannus, ottaa kaste ja saada Pyhän Hengen
lahja (ks. Ap. t. 2:37–38). Jos sinut on kastettu ja olet saanut
Pyhän Hengen oikealla pappeuden valtuudella, olet jo ehdollisesti pelastunut synnistä. Et pelastu synnistä täysin ennen
kuin olet päättänyt elämäsi maan päällä kestettyäsi uskollisena loppuun asti.
Huomaa, että sinä et voi pelastua synneissäsi; et voi saada
ehdotonta pelastusta yksinkertaisesti vain julistamalla
uskoasi Kristukseen ymmärtäen, että tulet väistämättä tekemään syntiä koko lopun elämäsi ajan (ks. Alma 11:36–37).
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Voit pelastua synneistäsi Jumalan armosta (ks. Hel. 5:10–11).
Saadaksesi tämän siunauksen sinun täytyy osoittaa uskoa
Jeesukseen Kristukseen, pyrkiä pitämään käskyt, hylätä synti
ja uudistaa parannuksesi ja puhdistumisesi sakramenttitoimituksen kautta.
Uudestisyntyminen. Sinulta saatetaan joskus kysyä, oletko
syntynyt uudesti. Hengellisen uudestisyntymisen periaate
esiintyy usein pyhissä kirjoituksissa. Uudessa testamentissa
on Jeesuksen opetuksia, että meidän täytyy ”syntyä uudesti”
ja että ellemme me ”synny vedestä ja Hengestä, [me emme]
pääse Jumalan valtakuntaan” (Joh. 3:3, 5). Tämä opetus vahvistetaan Mormonin kirjassa: ”Koko ihmissuvun, eli miesten ja
naisten, kaikkien kansakuntien, sukujen, kielten ja kansojen,
täytyy syntyä uudesti, eli syntyä Jumalasta, muuttua lihallisesta ja langenneesta tilastaan vanhurskauden tilaan ja tulla
Jumalan lunastamiksi, tullen hänen pojikseen ja tyttärikseen.
Ja niin heistä tulee uusia luotuja; ja elleivät he tee tätä, he eivät
mitenkään voi periä Jumalan valtakuntaa.” (Moosia 27:25–26.)
Tämä uudestisyntyminen on prosessi, joka tapahtuu, kun
meidät on kastettu ja me olemme saaneet Pyhän Hengen lahjan. Se tulee seurauksena halukkuudestamme tehdä ”Jumalamme kanssa [liitto], että teemme hänen tahtonsa ja olemme
kuuliaisia hänen käskyilleen kaikessa, mitä hän meidän käskee tehdä, kaikkina loppuina elinpäivinämme” (Moosia 5:5).
Silloin meidän sydämemme ”on muuttunut uskon kautta
hänen nimeensä; sen tähden [me olemme] syntyneet hänestä”
(Moosia 5:7). Jos sinut on kastettu ja olet saanut Pyhän Hengen lahjan ja tehnyt liiton, että otat päällesi Jeesuksen Kristuksen nimen, voit sanoa, että olet syntynyt uudesti. Ja voit
uudistaa tuon uudestisyntymisen joka lepopäivä, kun nautit
sakramentin.
Pelastus tietämättömyydestä. Monet ihmiset elävät pimeyden tilassa tuntematta palautetun evankeliumin valoa. He
”ovat erossa totuudesta vain siksi, että eivät tiedä, mistä sen
löytäisivät” (OL 123:12). Herran kirkon jäsenenä sinä olet
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pelastunut tältä tilalta. Sinulla on tieto Isästä Jumalasta,
Jeesuksesta Kristuksesta, elämän tarkoituksesta, pelastussuunnitelmasta ja iankaikkisista mahdollisuuksistasi. Voit
elää Vapahtajan opetuslapsena, joka julisti: ”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan
hänellä on elämän valo.” (Joh. 8:12.)
Pelastus toisesta kuolemasta. Pyhät kirjoitukset puhuvat
toisinaan pelastumisesta toisesta kuolemasta. Toinen kuolema on lopullinen hengellinen kuolema – ero vanhurskaudesta ja jääminen vaille sijaa missään kirkkauden valtakunnassa (ks. Alma 12:32; OL 88:24). Tämä toinen kuolema ei tule
ennen viimeistä tuomiota, ja se kohtaa hyvin harvoja (ks. OL
76:31–37). Miltei kaikille, jotka milloinkaan ovat eläneet
maan päällä, on varmistettu pelastus toisesta kuolemasta (ks.
OL 76:40–45).
Iankaikkinen elämä eli korotus. Sana pelastus viittaa pyhissä
kirjoituksissa usein iankaikkiseen elämään eli korotukseen
(ks. Abr. 2:11). Iankaikkinen elämä on tuntea taivaallinen Isä
ja Jeesus Kristus ja asua Heidän kanssaan ikuisesti – periä sija
selestisen valtakunnan korkeimmassa asteessa (ks. Joh. 17:3;
OL 131:1–4; 132:21–24). Saadaksemme tämän suuren lahjan
meidän täytyy tehdä enemmän kuin tehdä parannus synneistämme ja ottaa kaste ja konfirmointi asianmukaisella pappeuden valtuudella. Miesten täytyy saada Melkisedekin pappeus,
ja kaikkien kirkon jäsenten täytyy solmia pyhät temppeliliitot,
mukaan luettuna iankaikkinen avioliitto, ja pitää ne.
Jos käytämme sanaa pelastus iankaikkisen elämän merkityksessä, kukaan meistä ei voi kuolevaisuudessa sanoa, että
olemme pelastuneet. Tuon ihanan lahjan voi saada vasta viimeisen tuomion jälkeen.
Lisäviitteitä: Matt. 10:22; Mark. 16:16; Ef. 2:8–10; Jaak. 2:14–18; 2. Nefi
25:23, 26; Moosia 5:8–15; 3. Nefi 9:21–22; Moroni 10:32–33; UK 3.
Katso myös Armo; Iankaikkinen elämä; Jeesuksen Kristuksen sovitus;
Kaste; Kirkkauden valtakunnat; Laupeus; Pelastussuunnitelma.
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Perheilta
Koti on tärkein paikka oppia evankeliumia. Mikään muu
organisaatio ei voi korvata perhettä. Myöhempien aikojen profeetat ovat toistuvasti kehottaneet vanhempia kasvattamaan
lapsensa rakkaudessa ja opettamaan heille evankeliumia.
Presidentti Joseph F. Smith ja hänen neuvonantajansa
ensimmäisessä presidenttikunnassa aloittivat vuonna 1915
kirkonlaajuisen työn perheen vahvistamiseksi. He kehottivat
kirkon vanhempia kokoamaan lapsensa kerran viikossa
”koti-iltaan”. Perheiden oli määrä varata aikaa rukoilla ja laulaa yhdessä, lukea pyhiä kirjoituksia, opettaa toisilleen evankeliumia ja osallistua muuhun toimintaan, joka vahvistaisi
perheyhteyttä.
Presidentti Joseph Fielding Smith neuvonantajineen
ensimmäisessä presidenttikunnassa osoitti vuonna 1970 maanantai-illan perheillan ajankohdaksi. Sen ilmoittamisesta lähtien kirkko on pitänyt maanantai-illat vapaina kirkon toiminnasta, niin että perheet voivat viettää tämän ajan yhdessä.
Myöhempien aikojen profeetat kehottavat edelleen jäseniä antamaan perheillalle erittäin tärkeän aseman. He ovat
luvanneet, että tämän ohjelman noudattaminen suojelee perheitämme aikamme pahuutta vastaan ja tuottaa meille runsaasti iloa nyt ja kautta iankaikkisuuksien.
Kaikkien kirkon perheiden tulisi pyhittää ja varata maanantai-ilta perheillalle. Jos olet naimisissa, vietä perhe-iltaa
viikoittain puolisosi kanssa. Kun saatte lapsia, ottakaa heidät
mukaan perheiltaan. Soveltakaa ohjelmaa sen mukaan, mitä
he tarvitsevat ja mikä heitä kiinnostaa, ja antakaa heidän osallistua. Kun lapsenne varttuvat ja muuttavat pois, pidä perheiltaa edelleen puolisosi kanssa.
Jos elät yksin, voisit ehkä pyytää piispaasi tai seurakuntasi johtajaa järjestämään perheiltaryhmän itsellesi ja muille
seurakuntasi naimattomille jäsenille. Hän voi kutsua perheiltajohtajan, joka vastaa ohjelman järjestämisestä ja huolehtii
siitä, että perheillat pidetään säännöllisesti.
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Perheillan ohjelmaksi suositellaan seuraavaa:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alkulaulu
Alkurukous
Pyhien kirjoitusten luentaa
Oppiaihe
Toimintaa
Loppulaulu
Loppurukous
Virvokkeita

Kun valmistat perheillan oppiaiheita, muista käyttää niiden perustana pyhiä kirjoituksia, myöhempien aikojen profeettojen opetuksia sekä henkilökohtaisia kokemuksia ja
todistusta. Tämä kirja voi auttaa opetettavien aiheiden valinnassa. Lisäksi voit käyttää muita kirkon julkaisuja, joita ovat
esimerkiksi Perheiltaopas (varastonumero 31106 130), Evankeliumin periaatteet (31110 130), Perheen opas (31180 130) ja kirkon
lehdet.
Katso myös Perhe.

Perherukous (Katso Rukous.)
Perhe
Presidentti Gordon B. Hinckley, kirkon 15. presidentti,
luki seuraavan julistuksen yleisessä Apuyhdistyksen kokouksessa 23. syyskuuta 1995. Tästä innoitetusta julistuksesta
nimeltä ”Perhe – julistus maailmalle” on tullut kirkon selkeä
lausunto perheestä:
”Me, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkon ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin neuvosto, julistamme juhlallisesti, että avioliitto miehen ja
naisen välillä on Jumalan säätämä ja että perhe on keskeisellä
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sijalla Luojan suunnitelmassa Hänen lastensa iankaikkiseksi
päämääräksi.
Kaikki ihmiset – miehet ja naiset – on luotu Jumalan
kuvaksi. Jokainen heistä on taivaallisten vanhempien rakas
henkipoika tai -tytär, ja sellaisena jokaisella on jumalallinen
luonne ja päämäärä. Sukupuoli on yksilön kuolevaisuutta
edeltävän, kuolevaisuuden aikaisen ja iankaikkisen identiteetin ja tarkoituksen oleellinen ominaisuus.
Kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa henkipojat ja
-tyttäret tunsivat Jumalan iankaikkisena Isänään ja palvelivat
Häntä sellaisena sekä hyväksyivät Hänen suunnitelmansa,
jonka mukaan Hänen lapsensa voivat saada fyysisen ruumiin
ja saada maanpäällistä kokemusta edistyäkseen kohti täydellisyyttä ja toteuttaakseen lopulta jumalallisen päämääränsä
iankaikkisen elämän perillisinä. Jumalallinen onnensuunnitelma tekee mahdolliseksi perhesuhteiden jatkumisen haudan tuolla puolen. Pyhissä temppeleissä tarjolla olevat pyhät
toimitukset ja liitot suovat yksilöille mahdollisuuden palata
Jumalan kasvojen eteen ja perheille mahdollisuuden tulla liitetyksi yhteen iankaikkisuudeksi.
Ensimmäinen käsky, jonka Jumala antoi Aadamille ja
Eevalle, koski heidän mahdollisuuttaan aviomiehenä ja vaimona tulla vanhemmiksi. Me julistamme, että Jumalan lapsilleen antama käsky lisääntyä ja täyttää maa on yhä voimassa.
Me julistamme tämän lisäksi Jumalan määränneen, että pyhiä
lisääntymisen voimia tulee käyttää ainoastaan miehen ja naisen
kesken, jotka on laillisesti vihitty aviomieheksi ja vaimoksi.
Me julistamme, että keino, jolla kuolevainen elämä
luodaan, on Jumalan säätämä. Me vahvistamme, että elämä
on pyhä ja että se on tärkeä Jumalan iankaikkisessa suunnitelmassa.
Aviomiehellä ja vaimolla on vakava velvollisuus rakastaa toinen toistaan ja huolehtia toisistaan sekä rakastaa lapsiaan ja huolehtia heistä. ’Lapset ovat Herran lahja’ (Ps.
127:3). Vanhemmilla on pyhä velvollisuus kasvattaa lapsensa
rakkaudessa ja vanhurskaudessa, huolehtia heidän fyysisistä
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ja hengellisistä tarpeistaan ja opettaa heitä rakastamaan ja
palvelemaan toisiaan, noudattamaan Jumalan käskyjä ja olemaan lainkuuliaisia kansalaisia, missä tahansa he asuvatkin.
Aviomiehiä ja vaimoja – äitejä ja isiä – pidetään Jumalan
edessä tilivelvollisina näiden velvollisuuksien täyttämisestä.
Perhe on Jumalan säätämä. Miehen ja naisen välinen
avioliitto on olennainen osa Jumalan iankaikkista suunnitelmaa. Lapsilla on oikeus syntyä avioliitossa ja saada kasvatuksensa sellaiselta isältä ja äidiltä, jotka pitävät avioliittolupaukset kunniassa olemalla täysin uskollisia. Perhe-elämän
onni saavutetaan todennäköisimmin silloin, kun sen perustana ovat Herran Jeesuksen Kristuksen opetukset. Onnistuneet avioliitot ja perheet perustuvat uskon, rukouksen,
parannuksen, anteeksiannon, kunnioituksen, rakkauden,
myötätunnon, työn ja tervehenkisen virkistystoiminnan periaatteille ja säilyvät näitä periaatteita noudattamalla. Jumalallisen suunnitelman mukaan isän on määrä johtaa perhettään
rakkaudessa ja vanhurskaudessa, ja hän on velvollinen suojelemaan perhettään ja huolehtimaan sen toimeentulosta.
Äiti on ensisijaisesti vastuussa lastensa hoivaamisesta.
Näissä pyhissä tehtävissä isillä ja äideillä on velvollisuus auttaa toisiaan tasavertaisina kumppaneina. Vamma, kuolema
tai muut olosuhteet saattavat vaatia yksilöllisiä sovellutuksia. Sukulaisten tulisi tarvittaessa antaa tukeaan.
Me varoitamme siitä, että ne, jotka rikkovat siveyden liittoja, jotka kohtelevat pahasti puolisoaan tai jälkeläisiään tai
jotka jättävät perhevelvollisuudet täyttämättä, seisovat
eräänä päivänä tilivelvollisina Jumalan edessä. Varoitamme
edelleen, että perheen hajoaminen tuo yksilöille, yhteisöille ja
kansakunnille ne onnettomuudet, joista muinaiset ja nykyiset profeetat ovat ennustaneet.
Me vetoamme vastuuntuntoisiin kansalaisiin ja viranhaltijoihin kaikkialla sellaisten toimenpiteiden edistämiseksi, joiden tarkoituksena on ylläpitää ja vahvistaa perhettä yhteiskunnan perusyksikkönä.” (Valkeus, lokakuu 1998, s. 24.)
Katso myös Avioliitto; Perheilta; Temppelit.
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Perisynti
Aadamin ja Eevan lankeemuksen takia kaikki ihmiset
elävät langenneessa tilassa, erossa Jumalasta ja fyysisen kuoleman alaisina. Meitä ei kuitenkaan tuomita siitä, mitä monet
kutsuvat ”perisynniksi”. Toisin sanoen, me emme ole vastuussa Aadamin rikkomuksesta Eedenin puutarhassa. Profeetta Joseph Smith sanoi: ”Me uskomme, että ihmiset saavat
rangaistuksen omista synneistään eivätkä Aadamin rikkomuksesta” (UK 2).
Vapahtaja maksoi sovituksen kautta Eedenin puutarhassa tehdyn rikkomuksen hinnan (ks. Moos. 6:53). Hän on antanut meille varmuuden ylösnousemuksesta ja lupauksen, että
uskollisuudestamme riippuen me voimme palata taivaallisen
Isämme eteen asumaan ikiajoiksi.
Katso myös Lankeemus.

Perkele (Katso Saatana.)
Piispa (Katso Kirkon hallinto.)
Pornografia
Pornografiaa on mikä tahansa aineisto, joka esittää tai
kuvaa ihmiskehoa tai sukupuolista toimintaa sukupuolisia
tunteita herättävällä tavalla. Sitä levitetään monien tiedotusvälineiden kautta, mukaan luettuina lehdet, kirjat, televisio,
elokuvat, musiikki ja Internet. Se on yhtä vahingollista hengelle kuin tupakka, alkoholi ja huumeet keholle. Kaikenlainen
pornografian käyttö rikkoo Jumalan käskyä: ”Älä – – tee aviorikosta – – äläkä tee mitään sen kaltaista” (OL 59:6). Se voi johtaa toisiin vakaviin synteihin. Kirkon jäsenten tulee välttää
pornografiaa sen kaikissa muodoissa ja vastustaa sen tuottamista, levitystä ja käyttöä.
Pornografia aiheuttaa riippuvuutta, jolla on murheellisia
seurauksia. Muiden riippuvuuksien tavoin se saa ihmisiä
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kokeilemaan ja etsimään yhä voimakkaampia ärsykkeitä. Jos
kokeilet sitä ja sallit itsesi jäädä koukkuun, se tuhoaa sinut
turmellen mielesi, sydämesi ja henkesi. Se vie sinulta itsekunnioituksesi ja elämän ihanuuden tajun. Se repii sinut rikki ja
johtaa sinut pahoihin ajatuksiin ja mahdollisesti pahoihin
tekoihin. Se aiheuttaa hirveää vahinkoa perhesuhteillesi.
Koska pornografia aiheuttaa riippuvuutta ja saattaa
vahingoittaa ruumista ja henkeä, Jumalan palvelijat ovat
toistuvasti kehottaneet meitä karttamaan sitä. Jos olet tullut
riippuvaiseksi pornografiasta, lakkaa heti käyttämästä sitä
ja etsi apua. Voit saada anteeksiannon ja löytää toivoa evankeliumista parannuksen kautta. Mene pyytämään piispaltasi
tai seurakuntasi johtajalta neuvoa ongelmasi voittamiseen ja
etsi parantumista Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta.
Pyydä Herraa antamaan sinulle voimaa voittaa tämä kauhea
riippuvuus.
Lisäviitteitä: Matt. 5:27–28; Room. 6:12; Alma 39:9; OL 42:23.
Katso myös Kiusaus; Siveys.

Profeetat
Me Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkon jäsenet olemme siunattuja siinä, että meillä on johtajinamme eläviä profeettoja – innoitettuja miehiä, jotka on kutsuttu puhumaan Herran puolesta aivan samoin kuin Mooses,
Jesaja, Pietari, Paavali, Nefi, Mormon ja muut pyhien kirjoitusten profeetat. Me tuemme kirkon presidenttiä profeettanamme, näkijänämme ja ilmoituksensaajanamme – ainoana
henkilönä maan päällä, joka saa ilmoitusta johdattaakseen
koko kirkkoa. Tuemme profeettoina, näkijöinä ja ilmoituksensaajina myös neuvonantajia ensimmäisessä presidenttikunnassa ja kahdentoista apostolin koorumin jäseniä.
Muinaisten profeettojen tavoin nykyisetkin profeetat
todistavat Jeesuksesta Kristuksesta ja opettavat Hänen evankeliumiaan. He tekevät tiettäväksi Jumalan tahdon ja todellisen luonteen. He puhuvat rohkeasti ja selkeäsi tuomiten
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synnin ja varoittaen sen seurauksista. Aika ajoin heitä saatetaan innoittaa profetoimaan tulevaisuuden tapahtumista
meidän hyväksemme.
Voit aina luottaa eläviin profeettoihin. Heidän opetuksensa
kuvastavat Herran tahtoa. Hän julisti: ”Minkä minä, Herra,
olen puhunut, sen olen puhunut, enkä minä puolustele itseäni,
ja vaikka taivaat ja maa katoavat, minun sanani ei katoa vaan
toteutuu täysin; olipa se puhuttu minun omalla äänelläni tai
minun palvelijoideni äänellä, se on sama” (OL 1:38).
Suurin turvasi on siinä, että noudatat tarkoin Herran
sanaa, jota annetaan Hänen profeettojensa kautta, etenkin kirkon nykyisen presidentin sanaa. Herra varoittaa, että ne, jotka
eivät piittaa elävien profeettojen sanoista, lankeavat (ks. OL
1:14–16). Hän lupaa suuria siunauksia niille, jotka seuraavat
kirkon presidenttiä:
Sinun ”tulee ottaa varteen kaikki hänen sanansa ja käskynsä, jotka hän antaa sinulle, kun hän saa niitä vaeltaessaan
kaikessa pyhyydessä minun edessäni;
sillä teidän tulee ottaa vastaan hänen sanansa niin kuin
minun omasta suustani kaikessa kärsivällisyydessä ja
uskossa.
Sillä kun te näin teette, helvetin portit eivät teitä voita;
niin, ja Herra Jumala hajottaa pimeyden voimat teidän edestänne ja saattaa taivaat järkkymään teidän parhaaksenne ja
nimensä kunniaksi.” (OL 21:4–6.)
Lisäviitteitä: 2. Aik. 20:20; Aam. 3:7; Ef. 2:19–20; 1. Nefi 22:1–2; Moosia
13:33–35; OL 107:91–92; UK 6.

Profetia (Katso Hengen lahjat; Ilmoitus.)
Puolustaja (Katso Pyhä Henki.)
Pyhä Henki
Pyhä Henki on jumaluuden kolmas jäsen. Hän on henkipersoona, jolla ei ole liha- ja luuruumista (ks. OL 130:22).
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Usein Häntä sanotaan Hengeksi, Pyhäksi Hengeksi, Jumalan
Hengeksi, Herran Hengeksi, Lohduttajaksi tai Puolustajaksi.
Pyhän Hengen roolit
Pyhä Henki toimii täydellisessä ykseydessä taivaallisen
Isän ja Jeesuksen Kristuksen kanssa täyttäen useita rooleja
auttaakseen sinua elämään vanhurskaasti ja saamaan evankeliumin siunauksia.
Hän ”todistaa Isästä ja Pojasta” (2. Nefi 31:18) ja ilmoittaa ja opettaa ”totuuden kaikesta” (Moroni 10:5). Voit saada
varman todistuksen taivaallisesta Isästä ja Jeesuksesta Kristuksesta ainoastaan Pyhän Hengen voimalla. Hänen välittämänsä tieto sinun hengellesi antaa paljon suuremman varmuuden kuin mikään tieto, jonka voit saada luonnollisilla
aisteillasi.
Kun pyrit pysymään polulla, joka johtaa iankaikkiseen
elämään, Pyhä Henki ”osoittaa [sinulle] kaiken, mitä [sinun]
tulee tehdä” (ks. 2. Nefi 32:1–5). Hän voi johdattaa sinua päätöksissäsi ja suojella sinua fyysiseltä ja hengelliseltä vaaralta.
Hänen kauttaan voit saada Hengen lahjoja omaksi hyödyksesi ja niiden hyödyksi, joita rakastat ja palvelet (ks. OL
46:9–11).
Hän on Lohduttaja (OL 31:11) ja Puolustaja (Joh. 14:26).
Samoin kuin rakastavan vanhemman rauhoittava ääni voi
lopettaa lapsen itkun, samoin Hengen johdatus voi tyynnyttää pelkojasi, rauhoittaa elämääsi kalvavia huolia ja lohduttaa
sinua surussa. Pyhä Henki voi täyttää sinut ”toivolla ja täydellisellä rakkaudella” ja ”opettaa sinulle rauhaa tuovia valtakunnan asioita” (Moroni 8:26; OL 36:2).
Hänen voimallaan sinut pyhitetään, kun teet parannuksen, otat vastaan kasteen ja konfirmoinnin toimitukset ja
pysyt uskollisena liitoillesi (ks. Moosia 5:1–6; 3. Nefi 27:20;
Moos. 6:64–68).
Hän on lupauksen Pyhä Henki (ks. Ef. 1:13; OL 132:7,
18–19, 26). Tässä ominaisuudessa Hän vahvistaa, että saamasi pappeuden toimitukset ja tekemäsi liitot ovat hyväksyt131
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täviä Jumalalle. Tämä hyväksyminen riippuu jatkuvasta
uskollisuudestasi.
Pyhän Hengen lahja
Kaikki vilpittömät totuudenetsijät voivat tuntea Pyhän
Hengen vaikutuksen, joka johdattaa heidät Jeesuksen Kristuksen luokse ja Hänen evankeliuminsa äärelle. Pyhän Hengen kautta annettavien siunausten täyteys on kuitenkin vain
niiden saatavilla, jotka ottavat vastaan Pyhän Hengen lahjan
ja pysyvät kelvollisina.
Sen jälkeen kun sinut kastettiin Myöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseneksi, yksi tai
useampia Melkisedekin pappeuden haltijoita pani kätensä
pääsi päälle ja konfirmoi sinut pyhässä pappeuden toimituksessa kirkon jäseneksi. Tässä konfirmoinniksi kutsutussa toimituksessa sinulle annettiin Pyhän Hengen lahja.
Pyhän Hengen lahja on eri asia kuin Pyhän Hengen vaikutus. Saatoit tuntea Pyhän Hengen vaikutuksen ajoittain jo
ennen kastettasikin, ja tuon vaikutuksen kautta saatoit saada
todistuksen totuudesta. Nyt kun sinulla on Pyhän Hengen
lahja, sinulla on oikeus tuon jumaluuden jäsenen jatkuvaan
kumppanuuteen, jos pidät käskyt.
Pyhän Hengen lahjasta täysin nauttimiseen sisältyy
ilmoituksen ja lohdun saaminen, muiden palveleminen ja siunaaminen Hengen lahjojen kautta sekä synnistä vapauttaminen ja tekeminen kelvolliseksi korotukseen selestisessä valtakunnassa. Nämä siunaukset riippuvat kelvollisuudestasi; ne
tulevat vähän kerrallaan, kun olet niihin valmis. Kun saatat
elämäsi sopusointuun Jumalan tahdon kanssa, saat vähitellen
runsain määrin Pyhää Henkeä. Profeetta Joseph Smith julisti,
että Jumalan valtakunnan salaisuudet ”voi nähdä ja ymmärtää vain Pyhän Hengen voimasta, jonka Jumala suo niille,
jotka rakastavat häntä ja puhdistautuvat hänen edessään” (ks.
OL 76:114–116).
Muista, että ”Herran Henki ei asu epäpyhissä temppeleissä” (Hel. 4:24). Vaikka olet saanut Pyhän Hengen lahjan,
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Henki pysyy kanssasi vain kun pidät käskyt. Hän vetäytyy
pois, jos loukkaat Häntä alhaisella kielenkäytöllä, epäpuhtaudella, tottelemattomuudella, kapinoinnilla tai muilla synneillä.
Pidä itsesi puhtaana. Täytä elämäsi hyvyydellä, niin että voit
olla Pyhän Hengen jatkuvan kumppanuuden arvoinen.
Lisäviitteitä: Matt. 3:11; Joh. 15:26; 16:13; Ap. t. 2:38; 8:12–17; 19:1–6;
1. Kor. 2:9–14; 12:3; Gal. 5:22–23; 1. Nefi 10:17–19; 2. Nefi 31:17; OL 8:2–3;
39:20–24; 68:25–28; 121:46; UK 4.
Katso myös Hengen lahjat; Ilmoitus; Jumaluus; Kaste; Kätten päällepaneminen.

Pyhän Hengen lahja (Katso Pyhä Henki.)
Pyhät kirjoitukset
Kun Jumalan pyhät miehet kirjoittavat tai puhuvat
Pyhän Hengen voimalla, ”se on pyhä kirjoitus, on Herran
tahto, on Herran mieli, on Herran sana, on Herran ääni ja
Jumalan voima pelastukseksi” (OL 68:4). Kirkon viralliset,
hyväksytyt pyhät kirjoitukset, joita usein sanotaan ohjekirjoiksi, ovat Raamattu, Mormonin kirja, Oppi ja liitot sekä
Kallisarvoinen helmi. Näitä pyhiä kirjoituksia kuvataan
sivuilla 135–137.
On tärkeää tutkia pyhiä kirjoituksia päivittäin
Pyhien kirjoitusten päätarkoitus on todistaa Kristuksesta, auttaa meitä tulemaan Hänen luokseen ja saamaan iankaikkinen elämä (ks. Joh. 5:39; 20:31; 1. Nefi 6:4; Moosia
13:33–35). Profeetta Mormon todisti:
”Jokainen, joka tahtoo, voi tarttua Jumalan sanaan, joka
on elävä ja voimallinen ja joka hajottaa kaikki Perkeleen viekkaudet ja ansat ja juonet ja johdattaa Kristuksen ihmisen kaitaa ja kapeaa tietä pitkin sen ikuisen kurjuuden kuilun ylitse,
joka on valmiina nielemään jumalattomat –
ja vie heidän sielunsa, niin, heidän kuolemattomat
sielunsa Jumalan oikealle puolelle taivaan valtakuntaan,
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istumaan Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin ja kaikkien pyhien
isiemme kanssa, eivätkä ne enää lähde pois” (Hel. 3:29–30).
Myöhempien aikojen profeetat neuvovat meitä tutkimaan pyhiä kirjoituksia joka päivä, sekä yksin että perheemme kanssa. He kannustavat meitä, kuten Nefi kannusti
veljiään, soveltamaan pyhiä kirjoituksia itseemme ja etsimään keinoja soveltaa muinaisia pyhiä kertomuksia elämäämme nykyaikana (ks. 1. Nefi 19:23–24). He kehottavat
meitä tutkimaan pyhiä kirjoituksia (ks. Joh. 5:39) ja kestitsemään itseämme Kristuksen sanoilla (2. Nefi 32:3).
Sinulle on suurta hyötyä seuraavista neuvoista: Päivittäinen merkityksellinen pyhien kirjoitusten tutkiminen auttaa
sinua olemaan vastaanottavainen Pyhän Hengen johdatukselle. Se vahvistaa uskoasi, vahvistaa sinua kiusauksia vastaan ja auttaa sinua lähestymään taivaallista Isääsi ja Hänen
rakasta Poikaansa.
Laadi suunnitelma henkilökohtaista pyhien kirjoitusten
tutkimistasi varten. Harkitse tietyn ajan varaamista pyhien
kirjoitusten tutkimiseen joka päivä. Lue silloin huolellisesti ja
ole vastaanottavainen Hengen johdatukselle. Pyydä taivaallista Isääsi auttamaan sinua tietämään, mitä Hän haluaisi
sinun oppivan ja tekevän.
Jatka pyhien kirjoitusten, etenkin Mormonin kirjan, lukemista läpi elämäsi. Löydät yhä uudestaan pyhien kirjoitusten
aarteita ja löydät niistä uutta merkitystä ja sovelluksia, kun
tutkit niitä elämän eri vaiheissa.
Jos olet naimisissa, varaa joka päivä aikaa perheen yhteiselle pyhien kirjoitusten lukemiselle. Se voi olla vaikeaa,
mutta se tuottaa ihmeellisiä, iankaikkisia tuloksia. Suunnittele Hengen johdatuksen mukaan sellaista pyhien kirjoitusten luentaa, että se täyttää perheesi tarpeet. Älä pelkää lukea
pyhiä kirjoituksia pienille lapsille. Noiden pyhien aikakirjojen kielessä on voimaa koskettaa jopa hyvin nuoria.
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Raamattu
Raamatussa on kaksi osaa: Vanha testamentti ja Uusi testamentti. Vanha testamentti on pyhä aikakirja Jumalan kanssakäymisestä liittokansansa kanssa Pyhässä maassa. Se sisältää sellaisten profeettojen opetuksia kuin Mooses, Joosua,
Jesaja, Jeremia ja Daniel. Uusi testamentti kertoo Vapahtajan
syntymästä, palvelutyöstä kuolevaisuudessa ja sovituksesta.
Se päättyy Vapahtajan opetuslasten palvelutyöhön.
Raamatusta on olemassa eri kielillä useita erilaisia käännöksiä. Kirkko on hyväksynyt suomenkielisen vuoden 1992
raamatunkäännöksen pyhäksi kirjoitukseksi.
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa me kunnioitamme Raamattua ja sen pyhiä opetuksia.
Me voimme saada voimaa ja lohtua Raamatun kertomuksista
Jumalan kanssakäymisestä kansansa kanssa.
Mormonin kirja, toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta
Mormonin kirja tuli esiin tällä taloudenhoitokaudella
Herran tahdosta. Se on aikakirja Jumalan kanssakäymisestä
muinaisen Amerikan mantereella eläneen kansansa kanssa.
Herran profeetat kaiversivat alkuperäiset aikakirjat kultalevyihin. Herra julisti, että Mormonin kirja sisältää ”Jeesuksen
Kristuksen evankeliumin täyteyden” (OL 20:9; ks. myös OL
42:12).
Moroni-niminen enkeli – viimeinen Mormonin kirjan
profeetta – antoi nämä aikakirjat profeetta Joseph Smithille
22. syyskuuta 1827. Profeetta Joseph käänsi aikakirjan englanniksi Jumalan lahjan ja voiman avulla. Sen jälkeen Mormonin kirja on käännetty monille muillekin kielille.
Mormonin kirjan ensisijainen tarkoitus on saada kaikki
ihmiset ”vakuuttuneiksi siitä, että Jeesus on Kristus, iankaikkinen Jumala, joka ilmoittaa itsensä kaikille kansoille” (Mormonin kirjan nimisivu). Se opettaa, että kaikkien ihmisten ”on tultava hänen luoksensa, tai he eivät voi pelastua” (1. Nefi 13:40).
Joseph Smith sanoi, että Mormonin kirja on ”uskontomme
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lakikivi ja että ihminen pääsee lähemmäksi Jumalaa noudattamalla sen opetuksia kuin minkään muun kirjan avulla” (Mormonin kirjan johdanto).
Mormonin kirja on toinen todistus Raamatussa opetetuista totuuksista. Siinä myös palautetaan selkeitä ja kallisarvoisia totuuksia, jotka ovat kadonneet Raamatusta käännösvirheiden takia tai siksi, että ne on otettu pois yrityksenä
”vääristellä Herran oikeat tiet” (ks. 1. Nefi 13:24–27, 38–41).
Raamattu ja Mormonin kirja ”kasvavat yhteen kumoamaan
vääriä oppeja ja lopettamaan kiistoja ja luomaan rauhan”
(2. Nefi 3:12).
Profeetta Moroni opettaa meille Mormonin kirjan lopussa,
mistä me voimme tietää, että kirja on totta: ”Kun te nämä
saatte, minä tahtoisin kehottaa teitä kysymään Jumalalta, iankaikkiselta Isältä, Kristuksen nimessä, eivätkö nämä asiat ole
totta; ja jos te kysytte vilpittömin sydämin, vakain aikein, Kristukseen uskoen, hän ilmoittaa niistä teille totuuden Pyhän
Hengen voimalla” (Moroni 10:4; ks. myös jakeet 3 ja 5).
Oppi ja liitot
Oppi ja liitot käsittää profeetta Joseph Smithille annettuja
ilmoituksia. Siinä on myös muutama muille myöhempien
aikojen profeetoille annettu ilmoitus. Tämä pyhä kirjoitus on
sikäli ainutlaatuinen, että se ei ole käännös muinaisista asiakirjoista. Se on kokoelma ilmoituksia, jotka Herra on antanut
valituille profeetoilleen myöhempinä aikoina.
Profeetta Joseph Smith sanoi, että Oppi ja liitot on kirkon
perustus ”näinä viimeisinä aikoina ja hyödyksi maailmalle,
sillä se osoittaa, että meidän Vapahtajamme valtakunnan salaisuuksien avaimet on jälleen uskottu ihmiselle” (OL 70:Johdanto).
Kallisarvoinen helmi
Kallisarvoinen helmi sisältää Mooseksen kirjan, Abrahamin kirjan, profeetta Joseph Smithin innoitetun käännöksen
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Matteuksen evankeliumin luvusta 24 ja eräitä profeetta Josephin kirjoituksia.
Mooseksen kirja on lyhyt ote Joseph Smithin innoitetusta
raamatunkäännöksestä. Se on täydellisempi aikakirja Mooseksen kirjoituksista, jotka ovat Ensimmäisen Mooseksen kirjan
alussa Vanhassa testamentissa. Se sisältää monia sellaisia
oppeja ja opetuksia, jotka ovat kadonneet Raamatusta, ja antaa
lisätietoja pelastussuunnitelmasta, maan luomisesta ja Herran
kanssakäymisestä Aadamin ja Henokin kanssa.
Abrahamin kirja on käännös muinaisista papyrukselle
kirjoitetuista kirjoituksista, jotka tulivat kirkon haltuun
vuonna 1835. Profeetta Joseph Smith käänsi aikakirjat ilmoituksen kautta. Tämä kirja sisältää totuuksia kuolevaisuutta
edeltäneestä neuvonpidosta taivaassa, maan luomisesta,
Jumalan luonteesta ja pappeudesta.
Joseph Smith – Matteus lisää tietojamme Vapahtajan opetuksista Hänen toisesta tulemisestaan.
Joseph Smithin kirjoituksiin Kallisarvoisessa helmessä
kuuluu seuraavaa:
• Joseph Smith – historia, joka on ote profeetan laatimasta kirkon historiasta. Siinä kerrotaan kirkon
palauttamiseen johtaneista tapahtumista, mukaan
luettuina ensimmäinen näky, Moronin käynnit profeetta Josephin luona, kultalevyjen saaminen ja Aaronin pappeuden palautus.
• Uskonkappaleet, jotka profeetta Joseph Smith kirjoitti
peruslausumiksi uskosta ja opista.
Lisäviitteitä: Room. 15:4; 2. Tim. 3:15–17; 2. Nefi 25:26; Alma 17:2–3;
3. Nefi 23:1–5; OL 18:33–36; UK 8.
Katso myös Evankeliumin palauttaminen; Ilmoitus; Profeetat.

Raamattu (Katso Pyhät kirjoitukset.)
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Rakkaus
Aito rakkaus on ”Kristuksen puhdasta rakkautta” eli
”ikuista rakkautta” (Moroni 7:47; 8:17). Profeetta Mormon
opetti: ”Rakkaus on pitkämielinen ja lempeä eikä kadehdi
eikä pöyhkeile, ei etsi omaansa, ei vihastu helposti, ei ajattele pahaa eikä iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuudesta,
kaiken se kestää, kaiken se uskoo, kaiken se toivoo, kaiken
se kärsii” (Moroni 7:45; ks. myös 1. Kor. 13:4–7).
Jeesus Kristus on täydellinen esimerkki rakkaudesta.
Kuolevaisen palvelutyönsä aikana Hän alati ”kulki ympäri
maata, teki hyvää” opettaen evankeliumia ja osoittaen lempeyttä ja sääliä köyhiä, ahdistettuja ja vaivattuja kohtaan
(Ap. t. 10:38; ks. myös Matt. 4:23; Mark. 6:6). Hänen kruunaava
rakkauden ilmauksensa oli Hänen ääretön sovituksensa. Hän
sanoi: ”Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että
antaa henkensä ystäviensä puolesta” (Joh. 15:13). Se oli suurin
pitkämielisyyden, ystävällisyyden ja epäitsekkyyden teko,
minkä tulemme milloinkaan tuntemaan. Kun ymmärrät
Vapahtajan kestävää rakkautta, voit osoittaa uskoa ja tehdä
parannuksen synneistäsi varmana siitä, että Hän antaa sinulle
anteeksi ja vahvistaa sinua pyrkimyksissäsi elää evankeliumin
mukaan.
Vapahtaja haluaa sinun saavan Hänen rakkauttaan, ja
Hän haluaa sinun myös osoittavan sitä muille. Hän julisti
opetuslapsilleen: ”Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne.” (Joh. 13:34–35.)
Perhesuhteissasi ja muissa suhteissa katso esimerkkiä Vapahtajasta. Pyri rakastamaan kuten Hän rakastaa osoittaen pettämätöntä sääliä, kärsivällisyyttä ja armoa.
Kun saat jatkuvasti Vapahtajan täydellistä rakkautta ja
kun osoitat Kristuksen kaltaista rakkautta muita kohtaan, huomaat, että rakkautesi kasvaa. Koet iloa Herran palveluksessa
olemisesta. Pyhä Henki on kumppanisi alati ja johdattaa sinua
palveluksessasi ja suhteissasi muihin ihmisiin. Olet valmis
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kohtaamaan Herran tuomiolla, jolloin Hän palkitsee sinut
Hänen työhönsä omistautumisesi mukaan. Mormon opetti:
”Jos siis – – teillä ei ole rakkautta, te ette ole mitään, sillä
rakkaus ei koskaan katoa. Pitäkää sen vuoksi kiinni rakkaudesta, joka on suurin kaikista, sillä kaiken täytyy kadota –
mutta aito rakkaus on Kristuksen puhdasta rakkautta, ja
se kestää ikuisesti; ja kenellä sitä havaitaan olevan viimeisenä päivänä, hänen käy hyvin.
Rukoilkaa siis, rakkaat veljeni, Isää koko sydämen voimalla, että täyttyisitte tällä rakkaudella, jonka hän on suonut
kaikille Poikansa Jeesuksen Kristuksen tosi seuraajille; että
teistä tulisi Jumalan lapsia; että me hänen ilmestyessään olisimme hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on; että meillä olisi tämä toivo; että meidät
puhdistettaisiin niin kuin hän on puhdas.” (Moroni 7:46–48.)
Lisäviitteitä: 3. Moos. 19:18, 34; 5. Moos. 6:5; Matt. 22:35–40; 25:31–46;
Luuk. 6:31–36; Joh. 13:34–35; 15:9–15; 1. Joh. 4:18; 2. Nefi 31:20; Moosia
4:14–15; Et. 12:33–34; OL 4:5; 12:8; 34:3; 121:11; 121:41–45; JSR 1. Joh. 4:12.
Katso myös Palveleminen.

Rauha
Monen mielestä rauha on sitä, ettei ole sotaa, mutta me
voimme tuntea rauhaa sota-aikoinakin, ja meiltä voi puuttua
rauha, vaikka sota ei raivoakaan. Pelkkä selkkaukseton aika ei
riitä tuomaan rauhaa sydämeemme. Rauha tulee evankeliumin kautta – Jeesuksen Kristuksen sovituksen, Pyhän Hengen
palveluksen ja oman vanhurskautemme, vilpittömän parannuksen ja uutteran palvelun myötä.
Voit saada sisäisen rauhan siunauksen silloinkin kun
maailma kaikkialla ympärilläsi on sekaisin. Tämä siunaus
säilyy sinulla, kun pysyt uskollisena todistuksellesi evankeliumista ja kun muistat, että taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus
rakastavat sinua ja varjelevat sinua.
Sen lisäksi että itse tunnet rauhaa, voit vaikuttaa rauhaa
edistävästi perheessäsi, omalla paikkakunnallasi ja maail139
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massa. Teet työtä rauhan puolesta, kun pidät käskyt, palvelet, huolehdit perheenjäsenistä ja lähimmäisistä ja kerrot
ihmisille evankeliumista. Teet työtä rauhan puolesta aina silloin kun autat lievittämään jonkun toisen kärsimystä.
Seuraavat Vapahtajan sanat opettavat meille, kuinka me
voimme kokea evankeliumin tuomaa rauhaa:
”Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni
lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken,
mitä olen teille puhunut.
Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan
teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää
vaipuko epätoivoon.” (Joh. 14:26–27.)
”Älkää pelätkö tehdä hyvää, poikani, sillä mitä te kylvätte, sitä te myös korjaatte; sen tähden, jos te kylvätte hyvää,
te myös korjaatte hyvää palkaksenne.
Älä siis pelkää, pieni lauma; tehkää hyvää; yhdistykööt
vaikka maa ja helvetti teitä vastaan, sillä ne eivät voi voittaa,
jos teidät on rakennettu minun kalliolleni.
Katso, minä en tuomitse teitä. Menkää, älkääkä enää syntiä tehkö. Tehkää vakaasti työ, jonka minä olen käskenyt teidän tehdä.
Katsokaa minuun jokaisessa ajatuksessa; älkää epäilkö,
älkää pelätkö.
Nähkää haavat, jotka menivät minun kylkeni läpi, sekä
naulojen jäljet minun käsissäni ja jaloissani. Olkaa uskollisia,
pitäkää minun käskyni, niin te saatte periä taivaan valtakunnan.” (OL 6:33–37.)
”Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa
rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina:
minä olen voittanut maailman.” (Joh. 16:33.)
Kun muistat Vapahtajaa ja seuraat Häntä, voit todella
pysyä rohkeana. Voit kokea todellista, kestävää rauhaa kaikkina aikoina. Voit löytää toivoa Vapahtajan ensimmäisistä
sanoista opetuslapsilleen Hänen ylösnousemuksensa jälkeen:
”Rauha teille” (Joh. 20:19).
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Rienaava ja alhainen kielenkäyttö
Lisäviite: OL 59:23.
Katso myös Jeesus Kristus; Palveleminen; Pyhä Henki; Rakkaus; Sota;
Toivo.

Rehellisyys
Kolmannessatoista uskonkappaleessa sanotaan: ”Me
uskomme, että tulee olla vilpitön.” Rehellisyys tarkoittaa sitä,
että on aina vilpitön, totuudellinen ja vailla petollisuutta.
Kun olet kaikin tavoin rehellinen, kykenet nauttimaan
mielenrauhasta ja säilyttämään itsekunnioituksen. Vahvistat
luonnettasi, mikä antaa sinulle mahdollisuuden palvella Jumalaa ja muita. Olet luotettava Jumalan ja lähimmäistesi silmissä.
Toisaalta, jos olet epärehellinen sanoissasi tai teoissasi,
loukkaat itseäsi ja usein muitakin. Jos valehtelet, varastat,
petät tai et anna täyttä työpanosta palkkaasi vastaan, menetät itsekunnioituksesi. Menetät Pyhän Hengen johdatuksen.
Saatat huomata, että olet vahingoittanut suhteitasi perheesi
jäseniin ja ystäviin ja etteivät ihmiset enää luota sinuun.
Rehellisyys vaatii usein rohkeutta ja uhria, etenkin kun
muut yrittävät suostutella sinua hyväksymään epärehellistä
käyttäytymistä. Jos havaitset olevasi sellaisessa tilanteessa,
muista, että rehellisyyden tuoma kestävä rauha on arvokkaampaa kuin joukon seuraamisesta koituva hetkellinen
huojennus.
Lisäviitteitä: 2. Moos. 20:16; 2. Nefi 9:34; OL 97:8.

Rienaava ja alhainen kielenkäyttö
Rienaava kielenkäyttö osoittaa epäkunnioitusta pyhiä
asioita kohtaan tai niiden halveksuntaa. Siihen kuuluu jumaluuden jäsenten nimen käyttäminen arkisesti tai epäkunnioittavasti. Sitä on myös kaikenlainen likainen puhe ja karkea puhe ja käyttäytyminen.
Käytä aina taivaallisen Isän, Jeesuksen Kristuksen ja
Pyhän Hengen nimiä kunnioittavasti ja arvostavasti. Heidän
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nimensä käyttäminen väärin on syntiä. Rienaava, alhainen ja
karkea kielenkäyttö tai eleet samoin kuin moraalittomat vitsit loukkaavat Herraa ja muita.
Ruma kielenkäyttö vahingoittaa henkeäsi ja halventaa
sinua itseäsi. Älä anna toisten ihmisten vaikuttaa itseesi, niin
että käyttäisit rumaa kieltä. Käytä sen sijaan puhdasta kieltä,
joka kohottaa ja rakentaa muita. Valitse ystäviä, jotka käyttävät soveliasta kieltä. Näytä esimerkkiä, joka kannustaa
ympärilläsi olevia käyttämään puhdasta kieltä. Jos ystävät ja
tuttavat käyttävät alhaista kieltä, kannusta heitä ystävällisesti tarkistamaan sananvalintojaan. Jos he jatkavat entiseen
tapaan, poistu paikalta kohteliaasti tai vaihda puheenaihetta.
Jos olet omaksunut kiroilemisen tavan, voit päästä siitä.
Aloita päätöksestä saada aikaan muutos. Rukoile apua. Jos
tunnet kiusausta käyttää alhaista kieltä, pysy vaiti tai sano
sanottavasi toisin sanoin.
Lisäviitteitä: 3. Moos. 19:12; OL 63:60–64.
Katso myös Kiusaus; Säädyllisyys.

Riippuvuus (Katso Pornografia; Uhkapeli; Viisauden sana.)
Ristiinnaulitseminen (Katso Jeesuksen Kristuksen sovitus; Risti.)
Risti
Ristiä käytetään monissa kristillisissä kirkoissa Vapahtajan kuoleman ja ylösnousemuksen merkkinä ja vilpittömänä
uskon ilmauksena. Myös me Myöhempien Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet muistamme kunnioittavasti Vapahtajan kärsimystä, mutta koska Vapahtaja elää,
emme käytä Hänen kuolemansa merkkiä uskomme merkkinä.
Sinun tulee ilmentää uskoasi elämälläsi. Muista, että kun
sinut kastettiin ja konfirmoitiin, teit liiton ottaa päällesi Jeesuksen Kristuksen nimen. Kun tuttavasi tarkkailevat sinua,
heidän pitäisi kyetä tuntemaan rakkautesi Vapahtajaa ja
Hänen työtään kohtaan.
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Ainoat kirkon jäsenet, jotka käyttävät ristin merkkiä,
ovat myöhempien aikojen pyhien yhdysvaltalaiset sotilaspastorit, jotka pitävät sitä sotilaspuvussaan osoittaakseen
olevansa kristittyjä sotilaspastoreita.
Katso myös Jeesuksen Kristuksen sovitus; Jeesus Kristus; Ylösnousemus.

Rukous
Sinä olet Jumalan lapsi. Taivaallinen Isäsi rakastaa sinua ja
tuntee tarpeesi, ja Hän haluaa, että keskustelet Hänen kanssaan
rukouksen kautta. Rukoile Häntä äläkä ketään muuta. Herra
Jeesus Kristus antoi käskyn: ”Teidän täytyy aina rukoilla Isää
minun nimessäni” (3. Nefi 18:19).
Kun otat tavaksesi lähestyä Jumalaa rukouksessa, tulet
tuntemaan Hänet ja pääset yhä lähemmäksi Häntä. Sinun toiveistasi tulee enemmän Hänen toiveidensa mukaisia. Pystyt
saamaan itsellesi ja muille siunauksia, joita Hän on valmis
antamaan sinulle, kunhan vain pyydät uskossa.
Rukouksen periaatteet
Taivaallinen Isäsi on aina valmis kuulemaan rukouksiasi
ja vastaamaan niihin. Rukoustesi voima riippuu sinusta.
Kun pyrit sisällyttämään rukouksen elämääsi, muista nämä
neuvot:
Tee rukouksistasi merkityksellisiä. Profeetta Mormon varoitti,
että ”ihmiselle myös luetaan pahaksi, jos hän rukoilee, eikä
vakain sydämen aikein – – eikä se hyödytä häntä lainkaan,
sillä Jumala ei ota vastaan sellaisia” (Moroni 7:9). Jotta saisit
rukouksistasi merkityksellisiä, rukoile vilpittömästi ja ”koko
sydämen voimalla” (Moroni 7:48). Vältä rukoillessasi tarkoin
tyhjän hokemista (ks. Matt. 6:7). Ajattele vakavasti asennettasi
ja käyttämiäsi sanoja.
Käytä sellaista kieltä, joka osoittaa rakkautta, kunnioitusta,
arvostusta ja läheisyyttä. Tämän periaatteen soveltaminen vaihtelee kielen mukaan. Rukoiltaessa esimerkiksi englannin kielellä, Jumalaa tulisi puhutella pyhissä kirjoituksissa käytetyillä
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pronomineilla Thee, Thou, Thy ja Thine eikä tavallisilla pronomineilla you, your ja yours. Kielestä riippumatta periaate on
sama: Kun rukoilet, käytä sanoja, jotka ilmentävät asianmukaisesti rakkautta osoittavaa, kunnioittavaa suhdetta Jumalaan. Joissakin kielissä saattaa olla hieman vaikeaa oppia
rukouksessa käytettäviä sanamuotoja, mutta rukoilemalla ja
pyhiä kirjoituksia lukemalla se käy vähitellen yhä luontevammaksi.
Kiitä aina taivaallista Isääsi. Sinun tulee elää ”kiittäen päivittäin niistä monista armoteoista ja siunauksista, joita hän
[sinulle] lahjoittaa” (Alma 34:38). Kun muistelet kiireettä siunauksiasi, käsität, kuinka paljon taivaallinen Isäsi on tehnyt
hyväksesi. Ilmaise kiitoksesi Hänelle.
Etsi taivaallisen Isän johdatusta ja voimaa kaikessa, mitä teet.
Alma neuvoi poikaansa Helamania: ”Huuda Jumalan puoleen kaiken elantosi puolesta; niin, olkoot kaikki tekemisesi
Herralle, ja minne menetkin, tapahtukoon se Herrassa; niin,
suuntautukoot kaikki ajatuksesi Herraan; niin, kohdistukoon
sydämesi kiintymys Herraan ikuisesti. Kysy Herralta neuvoa
kaikissa tekemisissäsi, niin hän ohjaa sinua hyväksesi; niin,
kun laskeudut levolle illalla, laskeudu levolle Herran huomaan, jotta hän valvoisi sinua sinun nukkuessasi; ja kun nouset aamulla, olkoon sydämesi täynnä kiitosta Jumalalle; ja jos
teet tämän, sinut ylennetään viimeisenä päivänä.” (Alma
37:36–37; ks. myös Alma 34:17–26.)
Muista rukoillessasi muiden tarpeita. Rukoile omaksi parhaaksesi ja myös lähimmäistesi parhaaksi (ks. Alma 34:27).
Pyydä taivaallista Isää siunaamaan ja lohduttamaan tarvitsevia. Pyydä Häntä innoittamaan ja vahvistamaan kirkon presidenttiä, muita johtavia auktoriteetteja ja paikallisia johtajiasi
kirkossa. Rukoile perheenjäsenten ja ystävien hyvinvoinnin
puolesta. Rukoile maan johtajien puolesta. Pyydä Herraa
innoittamaan ja suojelemaan lähetyssaarnaajia ja heidän opettamiaan ihmisiä.
Etsi Pyhän Hengen johdatusta, niin että tiedät, mitä sisällyttää
rukouksiisi. Pyhä Henki voi opettaa sinua rukoilemaan ja
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johdattaa sinua siinä, mitä sanot (ks. Room. 8:26; 2. Nefi 32:8).
Hän voi auttaa sinua rukoilemaan ”Jumalan tahdon mukaan”
(OL 46:30).
Kun pyydät jotakin rukouksessa, tee kaikki voitavasi auttaaksesi sen suomisessa. Taivaallinen Isä odottaa sinun tekevän
enemmän kuin pelkästään pyytävän Häneltä siunauksia.
Kun sinulla on tärkeä päätös tehtävänä, Hän vaatii usein, että
tutkit ”sitä tarkoin mielessäsi” ennen kuin Hän vastaa sinulle
(ks. OL 9:7–8). Rukouksesi johdatuksen saamiseksi ovat
ainoastaan niin tehokkaita kuin pyrkimyksesi olla vastaanottavainen Pyhän Hengen johdatukselle. Rukouksesi oman
hyvinvointisi puolesta ja muiden hyvinvoinnin puolesta ovat
turhia, jos käännytät ”pois tarvitsevat ja alastomat [etkä] käy
sairaiden ja ahdistettujen luona ja anna [omaisuudestasi], jos
[sinulla] on, niille, jotka tarvitsevat” (Alma 34:28).
Jos sinulla on edessäsi vaikea tehtävä, taivaalliselle Isälle
on mieluisaa, että polvistut pyytämään apua ja nouset sitten
jaloillesi ja ryhdyt työhön. Hän auttaa sinua kaikissa vanhurskaissa pyrkimyksissäsi, mutta Hän tekee puolestasi harvoin mitään sellaista, minkä voit tehdä itse.
Henkilökohtainen rukous
Jeesus Kristus neuvoi vuorisaarnassaan: ”Mene sisälle
huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten Isääsi, joka on salassa.
Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut.”
(Matt. 6:6.) Henkilökohtainen, yksityinen rukous on oleellinen osa hengellistä kehitystäsi.
Etsi ainakin joka aamu ja ilta jokin häiriötön paikka. Polvistu nöyränä ja keskustele taivaallisen Isäsi kanssa. Vaikka
sinun toisinaan ehkä pitääkin rukoilla ääneti, pyri aika ajoin
rukoilemaan ääneen (ks. OL 19:28; 20:51).
Muista, että rukous on kaksisuuntaista kommunikointia.
Kun päätät rukouksesi, jää hetkeksi kuuntelemaan. Toisinaan
taivaallinen Isä neuvoo, johdattaa tai lohduttaa sinua, kun
olet polvillasi.
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Älä milloinkaan anna sijaa ajatukselle, ettet olisi kelvollinen rukoilemaan. Tämä ajatus tulee Saatanalta, joka
haluaa vakuuttaa sinulle, ettet saa rukoilla (ks. 2. Nefi 32:8).
Ellei sinulla ole halua rukoilla, rukoile, kunnes tunnet halua
rukoilla.
Vapahtaja on käskenyt: ”Rukoile alati, että selviytyisit
voittajaksi, niin, että voittaisit Saatanan ja välttyisit Saatanan
palvelijoiden käsiltä, jotka tukevat hänen työtään” (OL 10:5).
Vaikka et voikaan olla alati polvillasi ja rukoilla aina itseksesi
yksityisesti, voit antaa sydämesi olla ”täysi, alati viipyen
rukouksessa” Jumalan puoleen (Alma 34:27; ks. myös 3. Nefi
20:1). Voit ylläpitää jatkuvaa rakkauden tunnetta taivaallista
Isääsi ja Hänen rakasta Poikaansa kohtaan läpi jokaisen päivän. Voit ilmaista ääneti kiitollisuutta Isääsi kohtaan ja pyytää Häntä vahvistamaan sinua velvollisuuksissasi. Kiusauksen tai fyysisen vaaran hetkinä voit pyytää äänettömästi
Hänen apuaan.
Perherukous
Sen lisäksi että Vapahtaja on käskenyt meitä rukoilemaan
yksinämme, Hän on kehottanut meitä rukoilemaan perheemme kanssa. Hän sanoi: ”Rukoilkaa perheissänne Isää,
aina minun nimessäni, jotta vaimonne ja lapsenne olisivat siunattuja” (3. Nefi 18:21).
Jos olet naimisissa, tee perherukouksesta vakiintunut osa
perheesi elämää. Polvistukaa yhdessä rukoilemaan nöyrästi
joka aamu ja joka ilta. Anna jokaiselle perheenjäsenelle usein
mahdollisuus rukoilla. Kiittäkää yhdessä taivaallisen Isän
teille antamista siunauksista. Pyytäkää yhdessä uskoen tarvitsemianne siunauksia ja rukoilkaa muiden puolesta.
Sinä ja perheesi pääsette lähemmäksi Jumalaa ja toisianne
säännöllisesti pidetyn perherukouksen kautta. Lapsesi oppivat keskustelemaan taivaallisen Isänsä kanssa. Olette kaikki
paremmin valmistautuneita palvelemaan toisia ja vastusta-
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maan kiusauksia. Kodistanne tulee hengellisen voiman
paikka, pakopaikka maailman pahoilta vaikutuksilta.
Julkinen rukous
Aika ajoin sinua voidaan pyytää pitämään julkisia
rukouksia, ehkäpä kirkon kokouksissa tai luokassa. Kun saat
tämän mahdollisuuden, muista, että kommunikoit taivaallisen Isän kanssa etkä pidä julkista puhetta. Älä ole huolissasi
siitä, mitä muut saattavat ajatella siitä, mitä sanot. Lausu sen
sijaan yksinkertainen, sydämestä tuleva rukous.
Vastausten saaminen rukouksiin
Vapahtaja opetti: ”Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää,
niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen
pyytävä saa ja jokainen etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan.” (Matt. 7:7–8.) Nefiläisille Hän sanoi: ”Mitä
tahansa te pyydätte Isältä minun nimessäni, mikä on oikein,
uskoen saavanne, katso, se teille annetaan” (3. Nefi 18:20).
Taivaallinen Isä kuulee rukouksesi. Hän ei ehkä aina vastaa odottamallasi tavalla, mutta Hän vastaa – omana aikanaan
ja tahtonsa mukaan. Koska Hän tietää, mikä on sinulle parhaaksi, Hän saattaa toisinaan vastata ei silloinkin kun anot vilpittömästi.
Vastaukset rukoukseen tulevat monin tavoin. Usein ne
tulevat Pyhän Hengen hiljaisen vienon äänen kautta (ks.
”Ilmoitus”, s. 35–39). Ne voivat tulla elämäsi olosuhteina tai
muiden ihmisten ystävällisten tekojen kautta. Kun lähestyt
jatkuvasti taivaallista Isääsi rukouksessa, tunnistat paremmin Hänen armolliset ja viisaat vastauksensa anomisiisi.
Tulet huomaamaan, että Hän on ”turvamme ja linnamme,
auttajamme hädän hetkellä” (Ps. 46:2).
Lisäviitteitä: Matt. 6:5–15; Jaak. 1:5–6; En. 1–17; Moosia 4:11–12; 3. Nefi
13:6–7; 14:7–8; OL 19:38; 88:63–65; JS–H 9–19.
Katso myös Jumalanpalvelus; Paasto ja paastouhrit; Usko.
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Saatana
Saatana, myös vastustajaksi ja Perkeleeksi kutsuttu, on
vanhurskauden vihollinen ja myös niiden vihollinen, jotka
pyrkivät seuraamaan Jumalaa. Hän on Jumalan henkipoika,
joka oli kerran enkeli ”valta-asemassa Jumalan edessä” (OL
76:25; ks. myös Jes. 14:12; OL 76:26–27). Mutta kuolevaisuutta
edeltävässä neuvonpidossa taivaassa Lusifer, kuten Saatanaa
silloin kutsuttiin, kapinoi taivaallista Isää ja pelastussuunnitelmaa vastaan. Tässä kapinassa Jumalaa vastaan Saatana
”pyrki hävittämään ihmisen tahdonvapauden” (Moos. 4:3).
Hän sanoi: ”Lunastan koko ihmissuvun, niin ettei yksikään
sielu huku, ja totisesti minä teen sen; anna siis minulle kunniasi” (Moos. 4:1).
Saatana suostutteli ”kolmasosan taivaan joukoista”
kääntymään pois Isästä (OL 29:36). Tämän kapinan seurauksena Saatana ja hänen seuraajansa erotettiin pois Herran
edestä ja heiltä kiellettiin fyysisen ruumiin saamisen siunaus
(ks. Ilm. 12:9). Heiltä kiellettiin myös mahdollisuus saada
mitään perintöosaa kirkkauden valtakunnassa.
Taivaallinen Isä sallii Saatanan ja Saatanan seuraajien kiusata meitä, sillä se kuuluu kuolevaisuuden kokemuksiimme
(ks. 2. Nefi 2:11–14; OL 29:39). Koska Saatana ”pyrkii siihen,
että kaikki ihmiset olisivat yhtä kurjia kuin hän itse” (2. Nefi
2:27), hän ja hänen seuraajansa yrittävät johdattaa meidät pois
vanhurskaudesta. Hän suuntaa ankarimman vastustuksensa
tärkeimpiä taivaallisen Isän onnensuunnitelman kohtia vastaan. Hän yrittää esimerkiksi halventaa Vapahtajaa ja pappeutta, herättää epäilyksiä sovituksen voimasta, väärentää
ilmoitusta, eksyttää meidät pois totuudesta ja kiistää yksilöllisen tilivelvollisuuden. Hän yrittää nakertaa perheen merkitystä sekoittamalla sukupuolet, edistämällä avioliiton ulkopuolisia sukupuolisuhteita, pilkkaamalla avioliittoa ja
herättämällä haluttomuutta lasten hankkimiseen avioparissa,
joka muutoin kasvattaisi lapsensa vanhurskaudessa.
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Sinun ei tarvitse antaa periksi Saatanan kiusauksille.
Sinulla on sisäinen kyky valita hyvä pahasta, ja voit aina etsiä Herran apua rukouksen kautta. (Katso ”Kiusaus”, s. 68–70.)
Lisäviitteitä: Jes. 14:12–17; 1. Nefi 15:23–24; 2. Nefi 2:16–18; Moroni 7:12;
OL 10:5; 29:36–40, 46–47; 76:25–29.
Katso myös Kiusaus; Synti; Tahdonvapaus.

Sakramenttikokous (Katso Lepopäivä; Sakramentti; Uhri.)
Sakramentti
Ristiinnaulitsemistaan edeltävänä iltana Jeesus Kristus
tapasi apostolinsa ja asetti sakramentin. ”Hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ’Tämä on
minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää
tämä minun muistokseni.’ Aterian jälkeen hän samalla tavoin
otti maljan ja sanoi: ’Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne.’” (Luuk. 22:19–20.)
Ylösnousemuksensa jälkeen Hän asetti sakramentin nefiläisten keskuudessa (ks. 3. Nefi 18:1–11).
Nykyisin me nautimme leipää ja vettä Jeesuksen Kristuksen sovitusuhrin muistoksi. Tämä toimitus on oleellinen
osa jumalanpalvelustamme ja hengellistä kehitystämme.
Mitä enemmän pohdimme sen merkitystä, sitä pyhempi siitä
tulee meille.
Vapahtajan ja Hänen sovituksensa muistaminen
Sakramentti tarjoaa sinulle mahdollisuuden muistaa kiitollisuudella Jumalan Pojan elämää, palvelutyötä ja sovitusta.
Murrettu leipä saa sinut muistamaan Hänen ruumiinsa.
Voit muistaa Hänen fyysistä kärsimystään – etenkin Hänen
kärsimistään ristillä. Voit muistaa, että Hänen armonsa kautta
kaikki ihmiset nousevat kuolleista ja saavat mahdollisuuden
iankaikkiseen elämään Jumalan luona.
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Pienen vesikupillisen nauttimalla voit muistaa, että
Vapahtaja vuodatti verensä sen voimakkaan kärsimyksen ja
piinan aikana, joka alkoi Getsemanen puutarhassa. Hän
sanoi siellä: ”Olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan” (Matt.
26:38). Alistuen Isän tahtoon Hän kärsi enemmän kuin me
voimme käsittää: ”Veri [tihkui] jokaisesta huokosesta, niin
suuri [oli] hänen piinansa hänen kansansa jumalattomuuden
ja iljetysten tähden” (Moosia 3:7). Voit muistaa, että verensä
vuodattamalla Jeesus Kristus pelasti sinut ja kaikki muut
ihmiset Aadamin rikkomuksen ”alkusyyllisyydeltä”, kuten
sitä pyhissä kirjoituksissa kutsutaan (ks. Moos. 6:54). Voit
muistaa, että Hän kärsi myös kaikkien taivaallisen Isän lasten syntien, murheiden ja tuskien tähden tarjoten syntien
anteeksiannon niille, jotka tekevät parannuksen ja elävät
evankeliumin mukaan (ks. 2. Nefi 9:21–23).
Liittojen ja luvattujen siunausten uudistaminen
Kun nautit sakramentin, todistat Jumalalle, että muistat
Hänen Poikaansa tuohon pyhään toimitukseen kuluvan
lyhyen ajan jälkeenkin. Lupaat muistaa Hänet aina. Todistat,
että olet halukas ottamaan päällesi Jeesuksen Kristuksen
nimen ja että pidät Hänen käskynsä. Nauttimalla sakramentin ja tekemällä nämä sitoumukset uudistat kasteenliittosi
(ks. Moosia 18:8–10; OL 20:37).
Saat suuria siunauksia, kun pidät kasteenliiton. Kun
uudistat sen, Herra uudistaa luvatun syntiesi anteeksiannon.
Kun olet puhdas synnistä, Hänen Henkensä voi olla aina
kanssasi (ks. OL 20:77). Hengen jatkuva kumppanuus on yksi
suurimmista siunauksista, mitä voit saada kuolevaisuudessa.
Henki johdattaa sinua vanhurskauden ja rauhan poluilla,
jotka vievät sinut iankaikkiseen elämään taivaallisen Isäsi ja
Jeesuksen Kristuksen luokse.
Kelvollisena nauttiminen
Joka viikko, kun valmistaudut nauttimaan sakramentin,
varaa aikaa tutkiaksesi elämääsi ja tehdäksesi parannuksen
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synneistäsi. Sinun ei tarvitse olla täydellinen voidaksesi
nauttia sakramentin, mutta sinulla tulisi olla nöyryyden ja
parannuksen henkeä sydämessäsi. Sinun tulisi valmistautua
joka viikko tuohon pyhään toimitukseen särkynein sydämin
ja murtunein mielin (ks. 3. Nefi 9:20).
Jos nautit sakramentin sen ansaitsemalla kunnioituksella
ja juhlavuudella, siitä tulee viikoittainen mahdollisuus sisäiseen tutkisteluun, parannuksentekoon ja uudelleen omistautumiseen – voiman lähde, joka muistuttaa jatkuvasti Vapahtajan sovituksesta.
Lisäviitteitä: 1. Kor. 11:23–29; Moroni 4–5; OL 20:75–79; 27:2.
Katso myös Jeesuksen Kristuksen sovitus; Liitto.

Seitsemänkymmenen koorumit (Katso Kirkon hallinto.)
Seitsenkymmen (Katso Kirkon hallinto.)
Selestinen valtakunta (Katso Kirkkauden valtakunnat.)
Seurakunta (Katso Kirkon hallinto.)
Sielu
Sanaa sielu käytetään pyhissä kirjoituksissa kahdessa
merkityksessä: Ensiksi, sieluksi kutsutaan yhteen liitettyä
henkeä ja fyysistä ruumista, olipa se kuolevaisuudessa tai
ylösnousemuksen jälkeen (ks. OL 88:15–16). Toiseksi, meidän
henkeämme sanotaan toisinaan sieluksi (ks. Alma 40:15–18;
Abr. 3:23).
Katso myös Henki; Pelastussuunnitelma; Ylösnousemus.

Siion
Opissa ja liitoissa on monia kohtia, joissa Herra käskee
pyhiä pyrkimään ”tuomaan esiin Siion ja vahvistamaan sen
asiaa” (OL 6:6; katso myös OL 11:6; 12:6; 14:6).
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Sanalla Siion on pyhissä kirjoituksissa eri merkityksiä.
Sanan yleisin määritelmä on ”puhdassydämiset” (OL 97:21).
Sanaa Siionia käytetään usein tällä tapaa Herran kansasta tai
kirkosta ja sen vaarnoista (ks. OL 82:14).
Tämän taloudenhoitokauden alkuaikoina kirkon johtajat neuvoivat jäseniä rakentamaan Siionia lähtemällä siirtolaisiksi keskuspaikkaan. Nykyisin johtajamme neuvovat
meitä rakentamaan Siionia siellä, missä asumme. Kirkon
jäseniä pyydetään pysymään synnyinmaissaan ja auttamaan
kirkon vahvistamisessa niissä. Monia temppeleitä rakennetaan, niin että myöhempien aikojen pyhät kautta maailman
voivat saada temppelisiunauksia.
Sana Siion voi viitata myös tiettyihin maantieteellisiin
alueisiin seuraavasti:
• Henokin kaupunki (ks. Moos. 7:18–21)
• muinainen Jerusalemin kaupunki (ks. 2. Sam. 5:6–7;
1. Kun. 8:1; 2. Kun 19:31)
• Uuden-Jerusalemin kaupunki, joka tullaan rakentamaan Jacksonin piirikuntaan Missouriin Yhdysvaltoihin (ks. OL 45:66–67; 57:1–3; UK 10).
Lisäviitteitä: Jes. 2:2–3; 1. Nefi 13:37; OL 35:24; 39:13; 45:68–71; 59:3–4;
64:41–43; 90:36–37; 97:18–28; 101:16–18; 105:5; 115:5–6; 136:31.

Siveys
Siveys on sukupuolista puhtautta, ”mikä on mieluisaa
Jumalalle” (MK Jaak. 2:7). Ollaksesi siveä sinun täytyy olla
puhdas ajatuksissasi, sanoissasi ja teoissasi. Sinulla ei saa olla
sukupuolisuhteita ennen kuin solmit laillisen avioliiton. Kun
olet naimisissa, sinun täytyy olla täysin uskollinen aviomiehellesi tai vaimollesi.
Läheinen fyysinen kanssakäyminen aviomiehen ja vaimon välillä on kaunista ja pyhää. Jumala on asettanut sen lasten saamista ja rakkauden ilmaisemista varten avioliitossa.
152

Siveys

Nykyajan maailmassa Saatana on johdattanut monia
ihmisiä uskomaan, että sukupuolisuhde avioliiton ulkopuolella on hyväksyttävää, mutta Jumalan silmissä se on vakava
synti. Se on sen voiman väärinkäyttöä, jonka Hän on antanut
meille elämän luomiseksi. Profeetta Alma opetti, että sukupuolisynnit ovat vakavampia kuin mitkään muut synnit
murhaa ja Pyhän Hengen kieltämistä lukuun ottamatta (ks.
Alma 39:3–5).
Joskus ihmiset yrittävät vakuuttaa itselleen, että sukupuolisuhteet avioliiton ulkopuolella ovat hyväksyttäviä, jos
osapuolet rakastavat toisiaan. Se ei ole totta. Siveyden lain
rikkominen ja jonkun muun yllyttäminen tekemään niin
eivät ole rakkauden ilmauksia. Toisiaan rakastavat ihmiset
eivät milloinkaan vaaranna toistensa onnea ja turvaa oman
hetkellisen nautintonsa takia.
Kun ihmiset välittävät toisistaan kylliksi pitääkseen siveyden lain, heidän rakkautensa, luottamuksensa ja sitoutumisensa kasvaa ja johtaa suurempaan onneen ja ykseyteen. Sitä
vastoin sukupuolisen moraalittomuuden varaan rakentuvat
suhteet päättyvät nopeasti. Sukupuoliseen moraalittomuuteen
ryhtyvät tuntevat usein pelkoa, syyllisyyttä ja häpeää. Katkeruus, mustasukkaisuus ja viha astuvat pian myönteisten tunteiden sijaan, jotka kerran vallitsivat heidän suhteessaan.
Taivaallinen Isämme on antanut meille siveyden lain
meidän suojaksemme. Kuuliaisuus tätä lakia kohtaan on
henkilökohtaisen rauhan ja luonteenvoiman ja kodissa vallitsevan onnen edellytys. Kun pidät itsesi sukupuolisesti puhtaana, vältyt hengelliseltä ja emotionaaliselta vahingolta,
joka aina seuraa sukupuolisuhteesta avioliiton ulkopuolella,
ja olet herkkä Pyhän Hengen johdatukselle, voimalle, lohdulle ja suojalle ja täytät tärkeän vaatimuksen temppelisuosituksen saamiseksi ja temppelitoimituksiin osallistumiseksi.
Sukupuolisynnit
Herra ja Hänen profeettansa tuomitsevat sukupuolisen
moraalittomuuden. Kaikki avioliiton ulkopuoliset sukupuoli153
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suhteet rikkovat siveyden lakia ja ovat fyysisesti ja hengellisesti vaarallisia niihin ryhtyville.
Kymmeneen käskyyn sisältyy käsky, että emme saa tehdä
aviorikosta, joka on sukupuoliyhteys naimisissa olevan miehen
ja jonkun muun kuin hänen vaimonsa välillä tai naimisissa olevan naisen ja jonkun muun kuin hänen aviomiehensä välillä
(ks. 2. Moos. 20:14). Apostoli Paavali sanoi, että ”on Jumalan
tahto, – – että kartatte haureutta”, joka tarkoittaa tässä sukupuoliyhteyttä naimattoman henkilön ja jonkun muun välillä
(1. Tess. 4:3, vuoden 1938 suomennos). Myöhempien aikojen
profeetat ovat toistuvasti puhuneet näitä syntejä vastaan ja seksuaalisen väkivallan harjoittamisen pahetta vastaan.
Muiden siveyden lain rikkomusten tavoin homoseksuaalinen toiminta on vakava synti. Se on vastoin ihmisen sukupuolisuuden tarkoitusta (ks. Room. 1:24–32). Se vääristää
rakastavia suhteita ja estää ihmisiä saamasta siunauksia, joita
voi koitua perhe-elämästä ja evankeliumin pelastavista toimituksista.
Herran antama henkilökohtaisen puhtauden tasovaatimus sisältää muutakin kuin pidättymisen sukupuoliyhteydestä avioliiton ulkopuolella. Herra vaatii opetuslapsiltaan
korkeaa moraalista käyttäytymisen tasoa, johon sisältyy täysi
uskollisuus omalle puolisolle ajatuksissa ja käytöksessä. Hän
sanoi vuorisaarnassa: ”Teille on opetettu tämä käsky: ’Älä tee
aviorikosta.’ Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo
naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan.” (Matt. 5:27–28.) Myöhempinä aikoina Hän on sanonut: ”Äläkä tee aviorikosta, – –
äläkä tee mitään sen kaltaista” (OL 59:6). Ja Hän on tähdentänyt jälleen vuorisaarnassa opettamaansa periaatetta: ”Se,
joka katsoo naista himoiten tätä, eli jos jotkut tekevät aviorikoksen sydämessään, heillä ei ole Henkeä, vaan he kieltävät
uskon ja pelkäävät” (OL 63:16). Nämä varoitukset koskevat
kaikkia ihmisiä, olivatpa he naimisissa tai eivät.
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Jos olet tehnyt sukupuolisyntiä, puhu piispasi tai seurakuntasi johtajan kanssa, niin että hän voi auttaa sinua parannuksenteossa (ks. ”Parannus”, s. 111–115).
Jos huomaat kamppailevasi sukupuolisten kiusausten
kanssa, joihin kuuluu myös vetovoiman tunteminen samaa
sukupuolta oleviin, älä antaudu sellaisiin kiusauksiin. Voit
olla varma, että voit päättää välttää sellaista käyttäytymistä.
Voit saada Herralta apua, kun rukoilet voimaa ja teet työtä
ongelman voittamiseksi. Hae siihen neuvoa piispaltasi tai
seurakuntasi johtajalta. Hän auttaa sinua.
Siveyden lain noudattaminen
Tuntuivatpa kiusaukset kuinka suurilta tahansa, Herra
auttaa sinua kestämään ne, jos päätät seurata Häntä. Apostoli
Paavali julisti: ”Teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Jumalaan voi luottaa. Hän ei salli kiusauksen
käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua
koetukseen hän samalla valmistaa pääsyn siitä, niin että voitte
sen kestää.” (1. Kor. 10:13.) Seuraavat neuvot voivat auttaa
sinua voittamaan nykyajan maailman lukuisat ja julkeat kiusaukset:
Päätä nyt, että pysyt siveellisenä. Sinun ei tarvitse tehdä
tätä päätöstä kuin kerran. Tee se päätös nyt ennen kiusausta,
ja olkoon päätöksesi niin luja ja niin syvällisen sitoutumisen
mukainen, ettei sitä voi koskaan horjuttaa. Päätä nyt, ettet
milloinkaan tee avioliiton ulkopuolella mitään herättääksesi
niitä voimakkaita tunteita, joita saa ilmaista ainoastaan avioliitossa. Älä herätä noita tunteita toisen kehossa äläkä omassa
kehossasi. Päätä nyt, että olet täysin uskollinen puolisollesi.
Hillitse ajatuksesi. Kukaan ei tee sukupuolisyntiä hetkessä.
Moraalittomat teot alkavat aina epäpuhtaista ajatuksista. Jos
sallit ajatustesi viipyä säädyttömissä tai moraalittomissa
asioissa, olet jo ottanut ensi askeleen kohti moraalittomuutta.
Pakene heti tilanteista, jotka voivat johtaa syntiin. Rukoile
jatkuvaa voimaa vastustaa kiusausta ja hillitä ajatuksesi. Ota
se osaksi päivittäisiä rukouksiasi.
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Pysy erossa pornografiasta. Älä katsele, lue äläkä kuuntele
mitään, mikä esittää tai kuvaa ihmiskehoa tai sukupuolista
käyttäytymistä sellaisella tavalla, joka voi herättää sukupuolisia tunteita. Pornografinen aineisto on riippuvuutta aiheuttavaa ja tuhoisaa. Se voi viedä sinulta itsekunnioituksesi ja
elämän kauneuden tajun. Se voi vetää sinut alas ja johtaa
sinut pahoihin ajatuksiin ja väkivaltaiseen käyttäytymiseen.
Jos olet naimaton ja seurustelet, kohtele seurustelukumppaniasi
aina kunnioittavasti. Älä milloinkaan kohtele häntä himokkaiden halujen kohteena. Suunnittele huolellisesti myönteistä ja
rakentavaa toimintaa, niin ettette sinä ja kumppanisi jää kahden vailla mitään tekemistä. Pysy turvallisilla alueilla, joilla
voit helposti hillitä itsesi. Älä osallistu sellaiseen keskusteluun äläkä toimintaan, joka herättää sukupuolisia tunteita.
Älä osallistu intohimoiseen suutelemiseen, älä makaa toisen
henkilön kanssa tai päällä äläkä koskettele toisen yksityisiä,
pyhiä ruumiinosia edes vaatteiden päältä. Älä salli kenenkään tehdä niin sinulle.
Jos olet naimisissa, ole uskollinen puolisollesi ajatuksissasi,
sanoissani ja teoissasi. Herra on sanonut: ”Rakasta vaimoasi
koko sydämestäsi ja liity häneen äläkä kehenkään muuhun. Ja
se, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, kieltää
uskon, eikä hänellä ole Henkeä; ja ellei hän tee parannusta,
hänet on karkotettava.” (OL 42:22–23.) Älä milloinkaan flirttaile millään tavalla. Vältä mahdollisimman paljon kahdenkeskistä yhdessäoloa kaikkien vastakkaista sukupuolta olevien kanssa. Kysy itseltäsi, olisiko puolisosi hyvillään, jos hän
tietäisi sanoistasi tai teoistasi. Muista apostoli Paavalin neuvo
pysyä ”erossa kaikesta pahasta” (1. Tess. 5:22). Kun pysyt
poissa sellaisista olosuhteista, kiusausta ei pääse syntymään.
Parannuksentekijä voi saada anteeksi
Parasta on pysyä moraalisesti täytin puhtaana. On väärin
tehdä sukupuolisyntiä ajatellen tekevänsä parannuksen myöhemmin. Tällainen asenne on jo itsessään syntiä ja osoittaa
kunnioituksen puutetta Herraa ja Hänen kanssaan tekemiäsi
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liittoja kohtaan. Jos kuitenkin olet tehnyt sukupuolisyntiä,
Herra tarjoaa anteeksiannon, jos teet parannuksen.
Parannuksenteko on vaikeaa, mutta se on mahdollista.
Voit tulla jälleen puhtaaksi (ks. Jes. 1:18). Synnin epätoivo voi
vaihtua suloiseksi anteeksiannon rauhaksi. Saadaksesi tietää,
kuinka voit tehdä parannuksen, katso ”Parannus”, s. 111–115.
Tee työtä sen päivän koittamiseksi, jolloin olet kelvollinen
astumaan temppeliin, psalminkirjoittajan sanojen johdattamana:
”Kuka saa nousta Herran vuorelle, kuka astua pyhään
paikkaan?
Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän.” (Ps. 24:3–4.)
Lisäviitteitä: 2. Moos. 20:14; 1. Kor. 6:18–20; Alma 38:12; 3. Nefi 12:27–30.
Katso myös Avioliitto; Pornografia.

Smith, Joseph nuorempi (Katso Joseph Smith.)
Sota
Herra on sanonut, että viimeisinä aikoina ”kuullaan
sodista ja sotahuhuja, ja koko maa on levottomuuden vallassa, ja ihmisten sydämet pettävät heidät” (OL 45:26).
Me Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkon jäsenet olemme rauhan kansaa. Me seuraamme Vapahtajaa, joka on Rauhan Ruhtinas. Odotamme Hänen tuhatvuotista hallituskauttaan, jolloin sodat päättyvät ja rauha palautetaan maan päälle (ks. Jes. 2:4). Käsitämme kuitenkin, että tässä
maailmassa maiden johtajat lähettävät toisinaan sotilaita
sotaan puolustamaan kansakuntaansa ja ihanteitaan.
Asevoimissa palvelevien myöhempien aikojen pyhien ei
tarvitse tuntea epätietoisuutta isänmaansa ja Jumalansa
välillä. Kirkossa ”me uskomme, että kuninkaille, presidenteille, hallitsijoille ja hallitusmiehille tulee olla alamainen ja
että tulee noudattaa, kunnioittaa ja ylläpitää lakia” (UK 12).
Asepalvelu osoittaa omistautumista tälle periaatteelle.
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Jos myöhempien aikojen pyhiä kutsutaan lähtemään
taisteluun, he voivat katsoa esimerkkiä sotapäällikkö Moronista, suuresta sotilasjohtajasta Mormonin kirjassa. Vaikka
hän oli voimakas soturi, hän ei ”nauttinut verenvuodatuksesta” (Alma 48:11). Hän oli ”luja Kristuksen uskossa” ja
hänen ainoa syynsä taistelemiseen oli puolustaa ”kansaansa,
oikeuksiaan ja maataan ja uskontoaan” (Alma 48:13). Jos
myöhempien aikojen pyhien täytyy lähteä sotaan, heidän
tulisi lähteä totuuden ja vanhurskauden hengessä haluten
tehdä hyvää. Heidän tulisi lähteä rakkaus sydämessään kaikkia Jumalan lapsia, myös vastapuolella olevia, kohtaan. Jos
he sitten joutuvat vuodattamaan toisen ihmisen verta, heidän
tekoaan ei lueta synniksi.
Katso myös Hallitusvalta ja laki; Rauha.

Sukupuolinen moraalittomuus (Katso Siveys.)
Sukututkimustyö
Profeetta Elia ilmestyi Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle Kirtlandin temppelissä 3. huhtikuuta 1836. Hän antoi
heille pappeuden sinetöimisvoiman, jolla perheet voidaan
sinetöidä yhteen kautta sukupolvien. Antaessaan tämän voiman hän täytti profetian, jonka mukaan Herra lähettäisi
hänet ”kääntämään isien sydämet lasten puoleen ja lapset
isien puoleen” (ks. OL 110:14–16; ks. myös Mal. 3:23–24).
Sinä voit osallistua tämän profetian jatkuvaan täyttämiseen sukututkimustyön kautta. Voit saada tietoja esivanhemmistasi ja rakastaa heitä enemmän. Heidän kertomuksensa
rohkeudesta ja uskosta voivat innoittaa sinua. Voit siirtää
tuon perinnön edelleen lapsillesi.
Nämä ovat sukututkimustyöstä koituvia kestäviä etuja,
mutta ne eivät ole pääsyitä siihen, miksi kirkko tekee niin
paljon sukututkimusaikakirjojen kokoamiseksi. Kaikki kirkon sukututkimuspyrkimykset tähtäävät tarpeeseen muodostaa yhdistävä side isien ja lasten välille (ks. OL 128:18).
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Tämä yhdistävä side muodostetaan pappeuden voimalla
pyhissä temppelitoimituksissa, jotka me saamme esivanhempiemme puolesta.
Kuolleiden lunastaminen
Monet taivaallisen Isän lapsista ovat kuolleet vailla mahdollisuutta saada evankeliumin täyteys. Armossaan ja äärettömässä rakkaudessaan Herra on valmistanut heille keinon
saada todistus evankeliumista ja saada pappeuden pelastavat toimitukset.
Evankeliumia saarnataan henkimaailmassa niille, jotka
ovat ”kuolleet synneissään vailla tietoa totuudesta tai rikkomuksessa hylättyään profeetat. Näille [opetetaan] uskoa
Jumalaan, parannusta synnistä, sijaiskastetta syntien anteeksisaamiseksi, Pyhän Hengen lahjaa kätten päällepanemisen
kautta ja kaikkia muita evankeliumin periaatteita, jotka heidän [on] välttämätöntä tuntea tullakseen kelvollisiksi, jotta
he eläisivät hengessä, niin kuin Jumala elää, vaikka he
lihassa ovat saaneet saman tuomion kuin kaikki ihmiset.”
(OL 138:32–34.)
Monet omaksuvat evankeliumin henkimaailmassa. He
eivät kuitenkaan voi saada itselleen pappeuden toimituksia,
koska heillä ei ole fyysistä ruumista. Pyhissä temppeleissä
meillä on etuoikeus saada toimituksia heidän puolestaan.
Näihin toimituksiin kuuluvat kaste, konfirmointi, asettaminen Melkisedekin pappeuteen (miehille), endaumentti, avioliiton sinetöiminen ja lasten sinetöiminen vanhempiin. Herra
ilmoitti tämän työn profeetta Joseph Smithille palauttaen
käytännön, joka oli ilmoitettu kristityille pian Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen jälkeen (ks. 1. Kor. 15:29).
Kun saat pappeuden toimituksia kuolleiden puolesta,
sinusta tulee heille pelastaja Siionin vuorella (ks. Ob. 21, vuoden 1933 suomennos). Työsi muistuttaa Vapahtajan sovitusuhrin henkeä – teet muiden puolesta sellaista pelastavaa työtä,
jota he eivät itse voi tehdä.
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Velvollisuutesi sukututkimustyössä
Sukututkimustyössä sinulla on kolme perusvelvollisuutta:
1. saada temppelitoimitukset itsellesi ja auttaa oman
perheesi jäseniä saamaan ne
2. pitää temppelisuosituksesi voimassa ja käydä temppelissä niin usein kuin olosuhteet sallivat
3. koota sukututkimustietoa, niin että voit auttaa esivanhempiasi saamaan temppelisiunaukset.
Voit osallistua temppeli- ja sukututkimustyöhön ainakin
jossakin määrin riippumatta siitä, missä elät tai millaisia olosuhteesi ovat. Vaikka et luultavasti voikaan tehdä kaikkea,
voit tehdä jotakin. Seuraavat ajatukset saattavat auttaa sinua
alkuun:
• Kirjoita muistiin tärkeitä yksityiskohtia omasta elämästäsi. Kirjoita muistiin syntymäaikasi ja -paikkasi sekä
kaste- ja konfirmointipäiväsi. Pidä henkilökohtaista
päiväkirjaa ja kirjoita siihen elämäsi kohokohtia, joihin
kuuluvat sellaiset henkilökohtaiset kokemukset, jotka
vahvistavat lastesi ja muiden tulevien sukupolvien
uskoa.
• Ota selvää esivanhemmistasi. Aloita kirjoittamalla
muistiin omia muistitietojasi ja kotona olevista lähteistä löytyviä tietoja. Kirjoita muistiin tarkasti muistamasi tai löytämäsi henkilötiedot sisaruksistasi,
vanhemmistasi, enoista, sedistä ja tädeistä, isovanhemmista ja heidän vanhemmistaan. Mikäli mahdollista, hanki kopioita todistuksista tai muista asiakirjoista, joissa on näitä tietoja. Kootessasi lisää tietoja
voit etsiä niitä muistakin paikoista kuten julkisista
asiakirjoista. Seurakunnassasi saattaa olla sukututkimusyhdyshenkilö, joka voi auttaa sinua. Voit myös
vierailla kirkon virallisilla sukututkimussivuilla
osoitteessa www.familysearch.org.
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• Kun löydät tietoja esivanhemmistasi, käytä niiden
muistiin merkitsemiseen esivanhempien tauluja ja
perheryhmälomakkeita. Näitä lomakkeita on saatavana paperille painettuina, mutta niitä voidaan myös
tulostaa kirkon tuottamilla sukututkimusohjelmilla,
kuten Personal Ancestral Filella.
Kun olet koonnut tarvittavat tiedot esivanhemmistasi,
jotka ovat kuolleet saamatta evankeliumia, huolehdi siitä,
että heidän puolestaan suoritetaan temppelitoimitukset.
Vaikka et asuisikaan riittävän lähellä temppeliä, niin että sinä
ja perheesi jäsenet voisitte mennä tekemään toimitustyön,
voit lähettää esivanhempien nimet temppeliin, niin että muut
voivat tehdä työn heidän puolestaan. Voit ehkä käydä jossakin lähellä olevassa sukututkimuskeskuksessa tai kysyä neuvoa seurakunnan sukututkimusyhdyshenkilöltä saadaksesi
tietää, kuinka se tehdään.
Profeetta Joseph Smith julisti, että on olemassa ”kuolleita
ja eläviä koskevia periaatteita, joita ei voi sivuuttaa kevyesti,
mitä tulee meidän pelastukseemme. Sillä heidän pelastuksensa on välttämätön ja tärkeä meidän pelastuksellemme”,
sillä niin kuin he eivät ”voi päästä täydellisyyteen ilman
meitä – emme mekään voi päästä täydellisyyteen ilman kuolleitamme.” (OL 128:15.) Kun osallistut sukututkimustyöhön,
sinä ja esivanhempasi edistytte kohti pelastusta.
Katso myös Temppelit.

Sunnuntai (Katso Lepopäivä; Jumalanpalvelus.)
Synti
Kun olemme tahallamme tottelemattomia Jumalan käskyjä kohtaan, me teemme syntiä. Me syyllistymme syntiin
myös silloin, kun tiedämme, mitä on tehtävä, mutta emme
tee (ks. Jaak. 4:17).
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Herra on sanonut, ettei Hän ”voi suvaita syntiä vähäisimmässäkään määrin” (OL 1:31). Synnin seurauksena on Pyhän
Hengen vetäytyminen pois ja iankaikkisuudessa se, ettei voi
asua taivaallisen Isän edessä, sillä ei ”mikään epäpuhdas voi
asua Jumalan luona” (1. Nefi 10:21).
Jokainen meistä on rikkonut käskyjä tai jättänyt toimimatta tietomme mukaan totuudesta. Apostoli Johannes opetti:
”Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme
eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin
[Jeesus Kristus], joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille
synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.”
(1. Joh. 1:8–9.) Me voimme tehdä parannuksen ja saada syntimme anteeksi Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta.
Lisäviitteitä: Room. 3:23; 6:23; Alma 5:41–42; 11:37; Hel. 5:10–11; OL 82:1–3;
88:34–35.
Katso myös Anteeksianto; Armo; Jeesuksen Kristuksen sovitus; Kiusaus;
Kuolema, hengellinen; Kuuliaisuus; Laupeus; Oikeudenmukaisuus;
Parannus.

Syntyvyyden säännöstely
Kun avioparilla on fyysiset edellytykset suoda kuolevainen ruumis taivaallisen Isän henkilapsille, heillä on siihen
etuoikeus. Heillä on osa suuressa onnensuunnitelmassa, joka
sallii Jumalan lasten saada fyysisen ruumiin ja kokea kuolevaisuuden.
Jos olet naimisissa, sinun tulisi keskustella puolisosi
kanssa pyhästä velvollisuudestanne saattaa lapsia maailmaan ja kasvattaa heidät vanhurskaudessa. Ajatelkaa keskustellessanne elämän pyhyyttä ja merkitystä. Pohtikaa sitä
iloa, joka lasten mukana tulee kotiin. Ajatelkaa hyvistä jälkeläisistä koituvia iankaikkisia siunauksia. Kun teillä on todistus näistä periaatteista, sinä ja puolisosi olette valmiita rukoilemaan ja päättämään, kuinka monta lasta haluatte ja milloin.
Sellaiset päätökset ovat teidän kahden ja Herran välisiä.
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Kun keskustelette tästä pyhästä asiasta, muistakaa, että
sukupuolisuhteet avioliitossa ovat Jumalan hyväksymiä.
Yksi näiden suhteiden tarkoitus on suoda fyysinen ruumis
Jumalan lapsille, toinen tarkoitus on ilmaista rakkautta toisianne kohtaan – liittää aviomies ja vaimo yhteen kiintymyksessä, uskollisuudessa, huomaavaisuudessa ja yhteisessä tarkoituksessa.

Säädyllisyys
Säädyllisyys on nöyryyden ja siveellisyyden asenne
pukeutumisessa, ulkoasussa, kielenkäytössä ja käyttäytymisessä. Jos olet säädyllinen, et kiinnitä asiatonta huomiota
itseesi. Sen sijaan pyrit tuottamaan ruumiillasi ja hengelläsi
Jumalalle kunniaa (ks. 1. Kor. 6:19–20).
Jos olet epävarma siitä, onko pukeutumisesi tai ulkoasusi säädyllistä, kysy itseltäsi: ”Olisinko olemukseeni tyytyväinen, jos olisin Herran edessä?” Samanlaisen kysymyksen
voisit esittää itsellesi kielenkäytöstäsi ja käyttäytymisestäsikin: ”Käyttäisinkö näitä sanoja tai osallistuisinko tällaiseen
toimintaan, jos Herra olisi läsnä?” Vilpittömät vastauksesi
näihin kysymyksiin voivat johtaa siihen, että joudut tekemään tärkeitä muutoksia elämässäsi. Seuraavat tiedot auttavat sinua pyrkimyksissäsi olla säädyllinen.
Pukeutuminen ja ulkoasu
Profeetat ovat aina neuvoneet meitä pukeutumaan säädyllisesti. Nämä neuvot perustuvat siihen totuuteen, että
ihmisruumis on Jumalan pyhä luomus. Kunnioita ruumistasi
lahjana Jumalalta. Pukeutumisellasi ja ulkoisella olemuksellasi voit osoittaa Herralle, että tiedät, kuinka kallisarvoinen
ruumiisi on.
Vaatetuksesi ilmentää sitä, kuka olet. Se lähettää viestejä
sinusta ja se vaikuttaa siihen, miten sinä ja muut käyttäydytte.
Huoliteltu ulkoasu ja säädyllinen pukeutuminen kertovat
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Hengelle, että haluat Hänen kumppanuuttaan, ja niillä voi
olla hyvä vaikutus muihin ihmisiin.
Keskeistä käskyssä olla säädyllinen on ymmärrys
pyhästä luomisvoimasta, kyvystä saattaa lapsia maailmaan.
Tätä voimaa saa käyttää ainoastaan aviomiehen ja vaimon
välillä. Paljastava ja sukupuolisesti vihjaileva vaatetus, johon
kuuluvat lyhyet shortsit ja hameet, kireät vaatteet sekä sellaiset paidat, jotka eivät peitä vatsaa, voivat herättää haluja ja
innostaa tekoihin, jotka ovat Herran siveyslain vastaisia.
Paljastavan vaatetuksen lisäksi sinun pitäisi välttää
äärimmäisyyksiä pukeutumisessa, ulkoasussa ja hiustyylissä. Pidä vaatteesi, ulkoasusi ja tapasi aina huoliteltuina ja
siisteinä, älä milloinkaan nuhruisina äläkä sopimattoman
huolettomina. Älä pilaa ulkonäköäsi tatuoinneilla äläkä
lävistyksillä. Jos olet nainen ja haluat lävistyttää korvasi,
pidä ainoastaan yhtä paria vaatimattomia korvakoruja.
Ylläpidä korkeita säädyllisyyden tasovaatimuksia kaikissa tilanteissa. Älä alenna tasovaatimuksiasi kiinnittääksesi
huomiota kehoosi tai tavoitellaksesi muiden hyväksyntää.
Jeesuksen Kristuksen todelliset opetuslapset ylläpitävät Herran tasovaatimuksia kulloinkin vallitsevasta muodista tai
muiden painostuksesta riippumatta.
Kielenkäyttö ja käyttäytyminen
Pukeutumisen ja ulkoasun tavoin kielenkäyttösi ja käyttäytymisesi ilmentävät luonnettasi. Sanoillasi ja teoillasi voi
olla syvällinen vaikutus sinuun ja muihin. Ilmaise itseäsi
puhtaalla, myönteisellä, kohottavalla kielenkäytöllä ja sellaisilla teoilla, jotka tuottavat onnea muille ihmisille. Pyrkimyksesi olla säädyllinen sanoissa ja teoissa johtavat Pyhän
Hengen johdatuksen ja lohdutuksen lisääntymiseen.
Vältä siivotonta kieltä ja Herran nimen huolimatonta,
epäkunnioittavaa käyttöä, jotka ovat niin yleisiä maailmassa. Vastusta kaikkia kiusauksia osallistua äärimmäiseen
tai sopimattomaan käyttäytymiseen. Sellaisen kielenkäytön
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ja käyttäytymisen epäkunnioittava luonne heikentää
kykyäsi ottaa vastaan Pyhän Hengen hiljaista johdatusta.
Lisäviitteitä: OL 42:40–41; UK 13.
Katso myös Lävistykset; Siveys; Rienaava ja alhainen kielenkäyttö; Tatuointi.

Tahdonvapaus
Taivaallinen Isäsi on antanut sinulle tahdonvapauden,
kyvyn valita ja toimia omasta puolestasi. Tahdonvapaudella
on keskeinen sija pelastussuunnitelmassa. Ilman sitä et voisi
oppia etkä edistyä etkä seurata Vapahtajaa. Sen ansiosta me
olemme ”vapaita valitsemaan vapauden ja iankaikkisen elämän kaikkien ihmisten suuren Välimiehen kautta, tai valitsemaan orjuuden ja kuoleman Perkeleen orjuuden ja vallan
mukaisesti” (2. Nefi 2:27).
Sinulla oli valta valita jo ennen syntymääsi. Taivaallinen
Isä esitti kuolevaisuutta edeltävässä taivaan neuvonpidossa
suunnitelmansa, joka sisälsi tahdonvapauden periaatteen.
Lusifer kapinoi ja ”pyrki hävittämään ihmisen tahdonvapauden” (Moos. 4:3). Sen seurauksena Lusiferilta ja kaikilta
Häntä seuranneilta kiellettiin etuoikeus saada kuolevainen
ruumis. Se, että olet maan päällä, vahvistaa todeksi sen, että
käytit tahdonvapauttasi niin, että päätit noudattaa taivaallisen Isän suunnitelmaa.
Kuolevaisuudessa sinulla on yhä tahdonvapaus. Se,
kuinka käytät tätä lahjaa, määrää onnesi tai kurjuutesi tässä
ja tulevassa elämässä. Olet vapaa valitsemaan ja toimimaan,
mutta tekojesi seurauksia et voi valita vapaasti. Seuraukset
eivät ehkä ole välittömiä, mutta ne tulevat aina. Hyvät ja
vanhurskaat valinnat johtavat onneen, rauhaan ja iankaikkiseen elämään, kun taas synnilliset ja pahat valinnat johtavat
lopulta murheeseen ja kurjuuteen.
Olet vastuussa tekemistäsi päätöksistä. Jos päätät olla noudattamatta Jumalan käskyjä, niin älä syytä olosuhteitasi, perhettäsi tai ystäviäsi. Olet Jumalan lapsi, jolla on suuri voima.
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Sinulla on kyky valita vanhurskaus ja onni, olivatpa olosuhteesi millaiset tahansa.
Sinulla on myös velvollisuus kehittää taivaallisen Isän
sinulle antamia kykyjä ja lahjoja. Joudut tekemään Hänelle
tiliä siitä, mitä teet kyvyilläsi ja kuinka käytät aikasi. Älä tuhlaa aikaasi joutilaisuuteen. Ole valmis tekemään ahkerasti
työtä. Tee paljon hyvää omasta vapaasta tahdostasi.
Lisäviitteitä: 5. Moos. 11:26–28; 30:15–20; Joos. 24:14–15; 2. Nefi 2; Hel.
14:30–31; OL 58:26–28; 101:78.
Katso myös Kiusaus; Kuuliaisuus; Pelastussuunnitelma.

Taivaallinen Isä (Katso Isä Jumala.)
Taivas
Sanaa taivas käytetään pyhissä kirjoituksissa pääasiassa
kahdella tavalla. Ensiksi, se tarkoittaa paikkaa, jossa Jumala
asuu ja joka on uskollisten lopullinen koti (ks. Moosia 2:41).
Toiseksi, se tarkoittaa maapalloa ympäröivää taivaankantta
(ks. 1. Moos. 1:1).
Lisäviitteitä: Ps. 11:4; Matt. 6:9; 1. Nefi 1:8; Moosia 3:8; OL 20:17.
Katso myös Kirkkauden valtakunnat.

Tatuointi
Myöhempien aikojen profeetat vastustavat voimakkaasti
kehon tatuoimista. Ne, jotka eivät piittaa tästä neuvosta,
osoittavat kunnioituksen puutetta itseään ja Jumalaa kohtaan. Apostoli Paavali opetti ruumiimme merkitystä ja sen
tarkoituksellisen turmelemisen vaarallisuutta: ”Ettekö tiedä,
että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu
teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala saattaa
turmioon hänet. Jumalan temppeli on pyhä, ja tämä temppeli
olette te.” (1. Kor. 3:16–17.)
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Jos sinulla on tatuointi, se muistuttaa sinua alati tekemästäsi virheestä. Voit harkita sen poistattamista.
Katso myös Lävistykset.

Tee (Katso Viisauden sana.)
Telestinen valtakunta (Katso Kirkkauden valtakunnat.)
Temppelit
Temppelit ovat kirjaimellisesti Herran huoneita. Ne ovat
pyhiä jumalanpalveluspaikkoja, joissa Herra saattaa käydä.
Vain kotia voidaan pyhyydessä verrata temppeleihin.
Herra on kautta historian käskenyt kansaansa rakentamaan temppeleitä. Kirkko ottaa nykyisin varteen Herran kutsun rakentaa temppeleitä kaikkialle maailmaan, niin että
temppelisiunaukset ovat paremmin saatavilla suurelle joukolle taivaallisen Isämme lapsia.
Toimitukset elävien puolesta
Temppelien ensisijainen tarkoitus on suoda meidän
korotuksellemme selestisessä valtakunnassa välttämättömät
toimitukset. Temppelitoimitukset johtavat suurimpiin saatavilla oleviin siunauksiin Jeesuksen Kristuksen sovituksen
kautta. Kaiken, mitä teemme kirkossa – kokoustemme ja toimintamme, lähetystyömme, opettamiemme oppiaiheiden ja
laulamiemme laulujen – tulisi kohdistaa katseemme Vapahtajaan ja pyhissä temppeleissä tekemäämme työhön.
Yksi temppelissä saamamme toimitus on endaumentti.
Englannin kielen sana endowment tarkoittaa ”lahjaa”, ja temppeliendaumentti on todellakin lahja Jumalalta. Toimitus koostuu sarjasta opetuksia ja sisältää liittoja, jotka me teemme
elääksemme vanhurskaasti ja noudattaaksemme evankeliumin vaatimuksia. Endaumentti auttaa meitä kohdistamaan
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katseemme Vapahtajaan, Hänen tehtäväänsä taivaallisen Isän
suunnitelmassa ja sitoutumiseemme seurata Häntä.
Selestinen avioliitto on temppelitoimitus, jossa aviomies ja
vaimo sinetöidään toisiinsa iankaikkisuudeksi. Temppelissä
toimitettu sinetöiminen pysyy voimassa ikuisesti, jos aviomies
ja vaimo ovat uskollisia tekemilleen liitoille.
Temppelissä sinetöidyille vanhemmille syntyvät lapset
syntyvät liitossa. Näistä lapsista tulee automaattisesti osa iankaikkista perhettä. Myös niistä lapsista, jotka eivät synny liitossa, voi tulla osa iankaikkista perhettä, kun heidän luonnolliset tai adoptiovanhempansa on sinetöity toisiinsa. Lasten
vanhempiinsa sinetöimisen toimitus suoritetaan temppelissä.
Jos olet saanut temppelitoimitukset, muista aina liitot,
jotka olet tehnyt. Palaa temppeliin niin usein kuin voit. Jos
olet isä tai äiti, opeta lapsillesi temppelin merkitystä. Auta
heitä valmistautumaan siihen, että he ovat kelvollisia astumaan temppeliin.
Ellet ole vielä saanut temppelitoimituksia, ala valmistautua nyt. Olosuhteiden salliessa mene temppeliin osallistuaksesi kasteisiin ja konfirmointeihin kuolleiden puolesta.
Toimitukset kuolleiden puolesta
Ihmiset, jotka ovat kuolleet ilman välttämättömiä evankeliumin toimituksia, voivat saada nuo toimitukset temppeleissä tehdyn työn kautta. Voit tehdä tämän työn esivanhempiesi ja muiden kuolleiden puolesta. Heidän puolestaan sinut
voidaan kastaa ja konfirmoida, voit saada endaumentin ja
osallistua toimituksiin, joissa puolisot sinetöidään toisiinsa ja
lapset vanhempiinsa.
Sinun tulisi etsiä aktiivisesti tietoja kuolleista esivanhemmistasi, niin että temppelityö voidaan tehdä heidän puolestaan.
Katso lisätietoja temppelityöstä kuolleiden puolesta ja
sukututkimustyöstä artikkelista ”Sukututkimustyö” sivuilta
158–161.
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Kelvollisuus astua temppeliin
Mennäksesi temppeliin sinun täytyy olla kelvollinen. Vahvistat kelvollisuutesi kahdessa puhuttelussa – toisessa piispakuntasi jäsenen tai seurakuntasi johtajan kanssa ja toisessa
vaarnasi johtokunnan jäsenen tai lähetysjohtajan kanssa. Pappeusjohtajasi pitävät nämä puhuttelut yksityisinä ja luottamuksellisina. Pappeusjohtaja kysyy sinulta kumpaisessakin
puhuttelussa henkilökohtaisesta käyttäytymisestäsi ja kelvollisuudestasi. Sinulta kysytään todistustasi taivaallisesta Isästä
ja Jeesuksen Kristuksen sovituksesta, ja sinulta kysytään,
tuetko kirkon johtavia auktoriteetteja ja paikallisia johtajia.
Sinua pyydetään vahvistamaan, että olet siveellisesti puhdas
ja että noudatat viisauden sanaa, maksat täydet kymmenykset,
elät kirkon opetusten mukaan etkä ole missään tekemisissä
luopioryhmien kanssa etkä suhtaudu niihin myötämielisesti.
Jos annat puhuttelukysymyksiin hyväksyttävän vastauksen ja jos sinä ja pappeusjohtajasi olette sitä mieltä, että olet
kelvollinen astumaan temppeliin, saat temppelisuosituksen.
Sinä ja pappeusjohtajasi allekirjoitatte suosituksen, jolla pääset
kahden vuoden ajan temppeliin, sikäli kuin pysyt kelvollisena.
Temppelisuosituspuhuttelut tarjoavat sinulle suurenmoisen mahdollisuuden tarkastella kelvollisuuttasi ja elämäntapaasi. Jos elämässäsi on jotakin vialla, mene puhumaan piispasi tai seurakuntasi johtajan kanssa hyvissä ajoin
ennen temppelisuosituspuhutteluasi. Hän pystyy auttamaan
sinua niin, että valmistaudut tulemaan kelvolliseksi saamaan
temppelisuosituksen.
Temppelivaatteet
Kun menet temppeliin, pukeudu parhaisiin vaatteisiisi
kuten kirkkoonkin mennessäsi. Tultuasi temppeliin vaihdat
vaatteesi valkoisiin temppelivaatteisiin. Tämä vaatteiden
vaihto tapahtuu pukeutumishuoneessa, jossa käytössäsi on
kaappi ja oma pukeutumistila. Säädyllisyyttä varjellaan
temppelissä huolellisesti.
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Kun panet vaatteesi kaappiin, voit jättää kaikki maailmalliset häiritsevät asiat taakse. Valkoisiin vaatetettuna voit tuntea ykseyttä ja yhdenvertaisuutta muiden temppelissä olevien
kanssa, sillä kaikki ovat siellä pukeutuneet samalla tavalla.
Temppeligarmentin käyttäminen
Endaumentin saatuasi saat siunaukseksesi pitää temppeligarmenttia koko loppuikäsi. Velvollisuutesi on pitää sitä
endaumentissa annettujen ohjeiden mukaan. Muista, että
tähän pyhään etuoikeuteen liittyvät siunaukset riippuvat
kelvollisuudestasi ja uskollisuudestasi temppeliliittojen pitämisessä.
Garmentti muistuttaa jatkuvasti temppelissä tekemistäsi
liitoista. Sinun tulisi käsitellä sitä aina kunnioittavasti. Sinun
ei pidä paljastaa sitä sellaisten ihmisten katseille, jotka eivät
ymmärrä sen merkitystä, eikä sinun pidä muuntaa sitä erilaisten pukeutumismuotien mukaan. Kun pidät sitä asianmukaisella tavalla, se toimii suojana kiusausta ja pahan vaikutusta vastaan. Garmentin käyttäminen on ulkoinen osoitus
sisäisestä sitoumuksesta seurata Vapahtajaa.
Temppelissä käymisen siunaukset
Sen lisäksi että temppelissä suoritetaan pyhiä temppelitoimituksia, se on rauhan ja ilmoituksen paikka. Kun sinulla
on huolia tai kun tärkeät päätökset painavat raskaasti mieltäsi, voit viedä huolesi temppeliin. Voit saada siellä hengellistä johdatusta.
Toisinaan sinusta saattaa tuntua, ettet pysty ajattelemaan
selkeästi, koska mielesi on niin ongelmien ja monien huomiota huutavien asioiden painama. Temppelissä näiden häiritsevien asioiden pöly voi laskeutua, sumu ja usva voi hälvetä ja voit ymmärtää asioita, joita et ole ennen ymmärtänyt.
Voit löytää uusia tapoja selviytyä kohtaamistasi haasteista.
Herra siunaa sinua osallistuessasi temppelin pyhiin toimituksiin. Eivätkä Hänen sinulle antamansa siunaukset rajoitu
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siihen aikaan, jonka olet temppelissä. Hän siunaa sinua kaikissa elämäsi asioissa. Työsi temppelissä vahvistaa sinua ja
puhdistaa sinua hengellisesti.
Lisäviitteitä: Jes. 2:1–3; OL 88:119; 109–110; 124:39–41.
Katso myös Avioliitto; Liitto; Pelastussuunnitelma; Sukututkimus; Toimitukset.

Terrestrinen valtakunta (Katso Kirkkauden valtakunnat.)
Todistus
Todistus on Pyhän Hengen antama hengellinen vahvistus totuudesta. Todistuksen perustana on tieto siitä, että taivaallinen Isä elää ja rakastaa meitä, että Jeesus Kristus elää,
että Hän on Jumalan Poika ja että Hän toteutti äärettömän
sovituksen, että Joseph Smith on Jumalan profeetta, joka kutsuttiin palauttamaan evankeliumi, että meitä johtaa nykyaikana elävä profeetta ja että Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on Vapahtajan tosi kirkko maan
päällä. Todistus kasvaa tältä pohjalta ja kattaa kaikki evankeliumin periaatteet.
Todistuksen saaminen ja vahvistaminen
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenenä sinulla on pyhä mahdollisuus ja velvollisuus
hankkia oma todistuksesi. Kun olet saanut todistuksen, velvollisuutesi on vaalia sitä läpi elämäsi. Onnesi tässä elämässä
ja kautta iankaikkisuuden riippuu suuresti siitä, oletko rohkea
”todistuksessa Jeesuksesta” (OL 76:79; ks. myös jakeet 51, 74,
101). Kun teet työtä sen eteen, muista seuraavat periaatteet:
Todistuksen tavoitteleminen alkaa vanhurskaasta, vilpittömästä halusta. Taivaallinen Isäsi siunaa sinua sydämesi vanhurskaiden toiveiden ja sen mukaan, kuinka pyrit tekemään
Hänen tahtonsa. Alma opetti puhuen ryhmälle ihmisiä, joilla
ei vielä ollut todistusta evankeliumista: ”Jos te heräätte ja
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herätätte kykynne, jopa niin että kokeilette sanojani, ja osoitatte vähäsen uskoa, niin, vaikka ette voisi enempää kuin
haluta uskoa, antakaa tämän halun tehdä työtä itsessänne,
kunnes uskotte sillä tavalla, että voitte antaa sijaa osalle
sanoistani” (Alma 32:27).
Todistus tulee Pyhän Hengen hiljaisen vaikutuksen kautta.
Todistuksen tulokset voivat olla ihmeellisiä ja elämää muuttavia, mutta todistuksen lahja tulee tavallisesti hiljaisena varmuutena ilman näyttäviä Jumalan voiman ilmenemisiä. Jopa
Alman, jolle oli ilmestynyt enkeli ja joka oli nähnyt Jumalan
istumassa valtaistuimellaan, täytyi paastota ja rukoilla, niin
että hän voi saada todistuksen Pyhän Hengen voimalla (ks.
Alma 5:45–46; 36:8, 22).
Todistuksesi kasvaa vähitellen kokemuksiesi myötä. Kukaan ei
saa täyttä todistusta yhdellä kertaa. Todistuksesi vahvistuu
kokemuksiesi myötä. Se avartuu, kun osoitat halukkuutesi
palvella kirkossa, minne sinut kutsuttaneekin. Se kasvaa, kun
teet päätöksiä pitää käskyt. Kun kohotat ja vahvistat muita,
huomaat, että todistuksesi kehittyy edelleen. Kun paastoat ja
rukoilet, tutkit pyhiä kirjoituksia, käyt kirkon kokouksissa ja
kuuntelet, kun toiset todistavat, sinua siunataan innoituksen
hetkillä, jotka vahvistavat todistustasi. Sellaisia hetkiä tulee
läpi elämäsi, kun pyrit elämään evankeliumin mukaan.
Todistuksesi kasvaa, kun todistat muille. Älä odota, että
todistuksesi olisi täysin kehittynyt ennen kuin todistat
muille. Todistus kehittyy osittain juuri todistamalla muille.
Itse asiassa tulet huomaamaan, että kun lausut todistuksesi
sellaisena kuin se on, se vain vahvistuu.
Todistaminen
Saatat tuntea innoitusta todistaa paasto- ja todistuskokouksissa ja keskustellessasi perheesi jäsenten ja ystäviesi
kanssa. Muista sellaisissa tilanteissa, ettei sinun tarvitse pitää
pitkää, vaikuttavaa saarnaa. Todistuksesi on voimakkain, kun
ilmaiset sen lyhyenä, sydämestä tulevana vakaumuksena
Vapahtajasta, Hänen opetuksistaan ja palautuksesta. Rukoile
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johdatusta, niin Henki auttaa sinua tietämään, kuinka voit
ilmaista sydämesi tunteet. Löydät suurta iloa, kun autat muita
saamaan saman toivon ja varmuuden kuin Herra on antanut
sinulle.
Lisäviitteitä: Joh. 7:17; 1. Kor. 2:9–14; Jaak. 1:5–6; Moroni 10:3–5; OL
6:22–23; 62:3; 88:81.
Katso myös Hengen lahjat; Ilmoitus; Isä Jumala; Jeesuksen Kristuksen
sovitus; Paasto ja paastouhrit; Pyhä Henki; Rukous.

Toimitukset
Kirkossa toimitus on pyhä, tiettyä kaavaa noudattava
teko, joka suoritetaan pappeuden valtuudella. Eräät toimitukset ovat pelastuksemme edellytyksiä. Näitä toimituksia
kutsutaan pelastaviksi toimituksiksi. Niihin kuuluvat kaste,
konfirmointi, Melkisedekin pappeuteen asettaminen (miehet), temppeliendaumentti ja avioliittoon sinetöiminen.
Kaikkien näiden toimitusten yhteydessä me teemme Herran
kanssa juhlallisia liittoja.
Pappeuden valtuudella suoritetaan myös muita toimituksia, kuten nimen ja siunauksen antaminen lapselle, öljyn
pyhittäminen sekä sairaan ja ahdistetun voitelu ja siunaaminen. Vaikka ne eivät olekaan pelastuksemme edellytyksiä, ne
ovat tärkeitä meidän lohduksemme, johdatukseksemme ja
kannustukseksemme.
Toimitukset ja liitot auttavat meitä muistamaan, keitä me
olemme. Ne muistuttavat meitä meidän velvollisuudestamme Jumalaa kohtaan. Herra on antanut ne auttaakseen
meitä tulemaan Hänen luokseen ja saamaan iankaikkisen elämän. Kun me kunnioitamme niitä, Hän vahvistaa meitä.
Saatat saada monia mahdollisuuksia osallistua pappeuden toimituksiin. Aina kun saat sellaisen tilaisuuden, tee
kaikki voitavasi valmistautuaksesi, suorititpa toimitusta tai
olitpa saamassa sen. Voit valmistautua rukoilemalla, paastoamalla, neuvottelemalla pappeusjohtajien kanssa ja tutkimalla
pyhiä kirjoituksia ja myöhempien aikojen profeettojen sanoja.
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Jos olet pappeudenhaltija, sinun pitäisi olla aina hengellisesti
valmistautunut suorittamaan toimituksia. Elä puhdasta, kelvollista elämää ja pyri saamaan Pyhän Hengen jatkuva kumppanuus.
Lisäviitteitä: OL 84:19–21; UK 3–5.
Katso myös Evankeliumi; Liitto; Pappeus.

Toivo
Sana toivo ymmärretään joskus väärin. Sana sisältää jokapäiväisessä kielenkäytössämme usein hivenen epävarmuutta.
Saatamme sanoa esimerkiksi, että toivomme sään muuttuvan
tai ystävän tulevan kylään. Evankeliumin kielessä toivo on
kuitenkin varmaa, horjumatonta ja aktiivista. Profeetat puhuvat ”vahvasta toivosta” (Alma 34:41) ja ”elävästä toivosta”
(1. Piet. 1:3). Profeetta Moroni opetti: ”Jokainen, joka uskoo
Jumalaan, voi varmasti toivoa parempaa maailmaa, aivan
niin, sijaa Jumalan oikealla puolella, mikä toivo tulee uskosta,
on ihmisten sieluille ankkurina, joka tekee heistä varmoja ja
lujia saaden heidät alati tekemään runsaasti hyviä tekoja ja
johdattaa heitä kirkastamaan Jumalaa” (Et. 12:4).
Kun meillä on toivoa, me luotamme Jumalan lupauksiin.
Meillä on hiljainen varmuus siitä, että jos me teemme ”vanhurskaita tekoja”, me saamme palkkamme, ”nimittäin rauhan tässä maailmassa ja iankaikkisen elämän tulevassa maailmassa” (OL 59:23). Mormon opetti, että sellainen toivo tulee
ainoastaan Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta. ”Mitä
teidän on toivottava? Katso, minä sanon teille, että teidän
tulee toivoa Kristuksen sovituksen ja hänen ylösnousemuksensa voiman kautta tulevanne herätetyiksi iankaikkiseen
elämään, ja tätä teidän uskonne tähden häneen, lupauksen
mukaisesti.” (Moroni 7:41.)
Kun pyrit elämään evankeliumin mukaan, niin sinulla
on ”Pyhän Hengen voimasta – – runsas toivo” (Room. 15:13).
Toivosi vahvistuu, kun rukoilet ja tavoittelet Jumalan anteeksiantoa. Aaron-niminen lähetyssaarnaaja vakuutti Mormonin
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kirjassa eräälle lamanilaiselle kuninkaalle: ”Jos teet parannuksen kaikista synneistäsi ja kumarrut Jumalan edessä ja
huudat avuksi hänen nimeään uskossa, uskoen saavasi, niin
sinä saat toivon, jota haluat” (Alma 22:16). Saat toivoa myös
tutkiessasi pyhiä kirjoituksia ja noudattaessasi niiden opetuksia. Apostoli Paavali opetti: ”Kaikki, mitä pyhät kirjoitukset sisältävät, on kirjoitettu meille opiksi, jotta saisimme siitä
kestävyyttä, lohtua ja toivoa” (Room. 15:4).
Toivon periaate yltää iankaikkisuuksiin, mutta se voi
tukea sinua myös jokapäiväisen elämän haasteissa. ”Autuas
se”, psalminkirjoittaja sanoi, ”jonka apuna on Jaakobin
Jumala, se, joka panee toivonsa Herraan, Jumalaansa” (Ps.
146:5, vuoden 1933 suomennos). Kun sinulla on toivoa, voit
löytää iloa elämässä. Voit olla kärsivällinen ja kestää ”nuo
ahdingot vahvassa toivossa, että [saat] jonakin päivänä levätä
kaikista” ahdingoistasi (Alma 34:41). Voit ”ponnistella eteenpäin [lujana] Kristuksessa, niin että [sinulla] on täydellinen
toivon kirkkaus ja rakkaus Jumalaa ja kaikkia ihmisiä kohtaan.
Ja nyt, jos [sinä ponnistelet] eteenpäin kestiten [itseäsi] Kristuksen sanalla ja [kestät] loppuun asti, katso, näin sanoo Isä:
[Sinä saat] iankaikkisen elämän.” (2. Nefi 31:20.)
Lisäviitteitä: Valit. 3:25–26; 1. Kor. 15:19–22; 1. Piet. 3:15; 1. Joh. 3:2–3; MK
Jaak. 4:4–6; Alma 13:28–29; 27:28; Et. 12:32; Moroni 8:26; 9:25; 10:22.
Katso myös Jeesuksen Kristuksen sovitus; Rakkaus; Usko; Vastoinkäymiset.

Totuuden Henki (Katso Pyhä Henki.)
Tuhatvuotinen valtakunta
Tuhatvuotinen valtakunta on tuhat vuotta kestävä aikakausi. Puhuessamme ”tuhatvuotisesta valtakunnasta” tarkoitamme niitä tuhatta vuotta, jotka seuraavat Vapahtajan
toista tulemista (ks. Ilm. 20:4; OL 29:11). Tuhatvuotisen valtakunnan aikana ”Kristus tulee hallitsemaan henkilökohtaisesti maan päällä” (UK 10).
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Tuhatvuotinen valtakunta tulee olemaan vanhurskauden
ja rauhan aikaa maan päällä. Herra on ilmoittanut, että ”ihmisen vihamielisyys ja eläinten vihamielisyys, niin, kaiken lihan
vihamielisyys lakkaa” (OL 101:26; ks. myös Jes. 11:6–9). ”Saatana pannaan kahleisiin, niin ettei hänellä ole sijaa ihmislasten sydämissä” (OL 45:55; ks. myös Ilm. 20:1–3).
Kaikki maan päällä olevat ihmiset ovat tuhatvuotisen
valtakunnan aikana hyviä ja oikeamielisiä, mutta monet
eivät ole ottaneet vastaan evankeliumin täyteyttä. Niinpä kirkon jäsenet tekevät lähetystyötä.
Kirkon jäsenet osallistuvat tuhatvuotisen valtakunnan
aikana myös temppelityöhön. Pyhät jatkavat temppelien
rakentamista ja toimitusten suorittamista kuolleiden sukulaistensa puolesta. Ilmoituksen johdattamina he valmistavat
aikakirjoja esivanhemmistaan aina Aadamiin ja Eevaan asti.
Täydellinen vanhurskaus ja rauha jatkuu tuhannen vuoden loppuun asti, jolloin Saatana ”päästetään irti vähäksi
aikaa, niin että hän voi koota yhteen sotajoukkonsa”. Saatanan
sotajoukot taistelevat taivaan joukkoja vastaan, joita johtaa
Mikael eli Aadam. Saatana ja hänen seuraajansa kukistetaan ja
karkotetaan pois ikiajoiksi. (Ks. OL 88:111–115.)
Lisäviitteitä: OL 45:55–59; 101:22–34; 133:25.
Katso myös Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen.

Tupakka (Katso Viisauden sana.)
Uhkapeli
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkko vastustaa uhkapeliä, mukaan luettuna valtiovallan
järjestämät arpapelit.
Uhkapelin motiivina on halu saada jotakin ilmaiseksi.
Tämä halu on hengellisesti tuhoisaa. Se johtaa siihen osallistuvia pois Vapahtajan opetuksista, jotka koskevat rakkautta
ja palvelemista, kohti vastustajan itsekkyyttä. Se heikentää
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työn ja säästäväisyyden hyveitä sekä halua pyrkiä tekemään
kunnollisesti kaikki, mitä teemme.
Uhkapeliin osallistuvat huomaavat pian sen ajatuksen
petollisuuden, että he voivat saada jotakin arvokasta pienellä
tai olemattomalla panoksella. He huomaavat antavansa suuria summia rahaa, kunniansa sekä perheenjäsenten ja ystävien arvostuksen. Pettyneinä ja riippuvaisina he pelaavat
usein varoilla, jotka heidän pitäisi käyttää muihin tarkoituksiin, kuten perheensä perustarpeiden täyttämiseen. Toisinaan
uhkapeliin osallistuvat voivat tulla niin pelivelkojen orjuuttamiksi ja epätoivoisiksi, että he ryhtyvät varastamaan ja
pilaavat oman hyvän maineensa.
Ensimmäinen presidenttikunta on kannustanut meitä
liittymään muihin, jotka vastustavat kaikenlaisen uhkapelin
laillistamista ja valtiovallan tukea sille yhteiskunnassa.
Katso myös Kiusaus.

Uhri
Uhraaminen tarkoittaa jostakin arvostamastamme luopumista jonkin suuriarvoisemman takia. Meillä myöhempien aikojen pyhillä on mahdollisuus uhrata maallisia asioita
Herran ja Hänen valtakuntansa hyväksi. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenten pitäisi olla
valmiita mihin tahansa Herran vaatimiin uhrauksiin. Ellei
meiltä vaadittaisi uhrauksia, me emme kykenisi milloinkaan
saamaan iankaikkiselle pelastukselle välttämätöntä uskoa.
Jeesuksen Kristuksen sovitus on suuri ja iankaikkinen
uhri evankeliumin ytimessä (ks. Alma 34:8–16). Ennen kuin
Vapahtaja toteutti sovituksen, Hänen liittokansansa uhrasi
eläimiä vertauskuvana Hänen uhristaan. Tämä käytäntö auttoi heitä katsomaan eteenpäin sovitukseen (ks. Moos. 5:4–8).
Käsky uhrata eläinuhreja päättyi Jeesuksen Kristuksen kuolemaan. Kirkossa me nautimme nykyisin sakramentin
Vapahtajan sovitusuhrin muistoksi.
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Sen lisäksi että muistamme Jeesuksen Kristuksen sovitusuhrin meidän tulee antaa oma uhrimme: särkynyt sydän ja
murtunut mieli. Vapahtaja sanoi: ”Eikä teidän enää pidä
uhrata minulle verenvuodatusta; niin, teidän teuras- ja polttouhrienne on lakattava, – –. Ja teidän tulee uhrata minulle
uhrina särkynyt sydän ja murtunut mieli. Ja jokaisen, joka
tulee minun luokseni särkynein sydämin ja murtunein mielin,
minä kastan tulella ja Pyhällä Hengellä.” (3. Nefi 9:19–20.)
Särkynyt sydän ja murtunut mieli tarkoittaa nöyryyttä ja
vastaanottavaisuutta Jumalan tahdolle sekä niiden neuvoille,
jotka Hän on kutsunut johtamaan kirkkoaan. Se tarkoittaa
myös syvää murhetta synnin tähden ja vilpitöntä halua tehdä
parannus. Profeetta Lehi tähdensi tämän uhrin uhraamisen
tärkeyttä: ”Katso, [Kristus] antaa itsensä uhriksi synnin tähden täyttääkseen lain vaatimukset kaikkien niiden hyväksi,
joilla on särkynyt sydän ja murtunut mieli, eikä kenenkään
muun hyväksi voida lain vaatimuksia täyttää” (2. Nefi 2:7).
Ellemme me uhraa särjetyn sydämen ja murtuneen mielen
uhria, me emme voi täysin vastaanottaa sovituksen kautta
tulevia siunauksia.
Jos olet valmis uhraamaan kuten Herra on käskenyt,
Hän hyväksyy sinut. Hän opetti: ”Kaikki – –, jotka tietävät,
että heidän sydämensä on vilpitön ja särkynyt ja heidän mielensä murtunut, ja jotka haluavat noudattaa liittojaan uhrin
kautta – niin, jokaisen uhrin, jonka minä, Herra, käsken antaa
– heidät minä hyväksyn” (OL 97:8). Iankaikkisesta näkökulmasta katsoen näet, ettei maailmallisista asioista luopuminen
ole todellakaan mikään uhri. Saamasi siunaukset ovat suurempia kuin mikään, mistä milloinkaan luovut.
Lisäviitteitä: Matt. 19:16–22; OL 59:8.
Katso myös Jeesuksen Kristuksen sovitus; Kuuliaisuus; Palveleminen;
Parannus; Rakkaus; Sakramentti.
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Uskonkappaleet
Kolmessatoista uskonkappaleessa esitellään Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenten
perususkonkäsityksiä. Profeetta Joseph Smith kirjoitti ne
alun perin kirjeeseen John Wentworthille, erään lehden päätoimittajalle, vastauksena tämän tiedusteluun, mihin kirkon
jäsenet uskovat. Sittemmin ne julkaistiin kirkon aikakauslehdissä. Nykyisin niitä pidetään pyhinä kirjoituksina, ja ne
sisältyvät Kallisarvoiseen helmeen.

Usko
Apostoli Paavali opetti, että ”usko on sen todellisuutta,
mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä” (Hepr. 11:1; ks.
myös JSR Hepr. 11:1). Alma sanoi samaan tapaan: ”Jos teillä
on uskoa, te toivotte sellaista, mikä ei näy mutta on totta”
(Alma 32:21).
Usko on toiminnan ja voiman periaate. Aina kun teet
työtä kelvollisen tavoitteen saavuttamiseksi, osoitat uskoa.
Osoitat toivoa johonkin sellaiseen, mitä et voi vielä nähdä.
Usko Herraan Jeesukseen Kristukseen
Uskosi täytyy keskittyä Herraan Jeesukseen Kristukseen,
jotta se johtaisi sinut pelastukseen (ks. Ap. t. 4:10–12; Moosia
3:17; Moroni 7:24–26; UK 4). Voit osoittaa uskoa Kristukseen,
kun sinulla on varmuus siitä, että Hän on olemassa, oikea
käsitys Hänen luonteestaan ja tieto siitä, että pyrit elämään
Hänen tahtonsa mukaan.
Usko Jeesukseen Kristukseen merkitsee täydellistä luottamista Häneen – turvaamista Hänen rajattomaan voimaansa,
tietoonsa ja rakkauteensa. Siihen sisältyy usko Hänen opetuksiinsa. Se merkitsee uskoa siihen, että vaikka sinä et ymmärräkään kaikkea, Hän ymmärtää. Muista, että koska Hän on
kokenut kaikki sinun tuskasi, ahdinkosi ja heikkoutesi, Hän
osaa auttaa sinua nousemaan päivittäisten vaikeuksiesi
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yläpuolelle (ks. Alma 7:11–12; OL 122:8). Hän on ”voittanut
maailman” (Joh. 16:33) ja valmistanut sinulle keinon saada
iankaikkinen elämä. Hän on aina valmis auttamaan sinua,
kun muistat Hänen vetoomuksensa: ”Katsokaa minuun jokaisessa ajatuksessa; älkää epäilkö, älkää pelätkö” (OL 6:36).
Uskossa eläminen
Usko on paljon enemmän kuin passiivista luuloa. Osoita
uskosi teoilla – elintavallasi.
Vapahtaja lupasi: ”Jos teillä on usko minuun, teillä on
voima tehdä kaikki, minkä minä näen hyväksi” (Moroni 7:33).
Usko Jeesukseen Kristukseen voi kannustaa sinua noudattamaan Hänen täydellistä esimerkkiään (ks. Joh. 14:12). Uskosi
voi johtaa sinut hyviin tekoihin, noudattamaan käskyjä ja
tekemään parannuksen synneistäsi (ks. Jaak. 2:18; 1. Nefi 3:7;
Alma 34:17). Uskosi voi auttaa sinua voittamaan kiusauksia.
Alma neuvoi poikaansa Helamania: ”Opeta [heitä] vastustamaan Perkeleen jokaista kiusausta uskollaan Herraan Jeesukseen Kristukseen” (Alma 37:33).
Herra tekee voimallisia ihmetekoja elämässäsi uskosi
mukaan (ks. 2. Nefi 26:13). Usko Jeesukseen Kristukseen auttaa sinua parantumaan hengellisesti ja fyysisesti Hänen sovituksensa kautta (ks. 3. Nefi 9:13–14). Koettelemusten aikojen
tullessa usko voi antaa sinulle voimaa kiiruhtaa eteenpäin ja
kohdata vaikeutesi rohkeasti. Silloinkin kun tulevaisuus
näyttää epävarmalta, uskosi Vapahtajaan voi antaa sinulle
rauhan (ks. Room. 5:1; Hel. 5:47).
Uskosi vahvistaminen
Usko on lahja Jumalalta, mutta sinun täytyy vaalia
uskoasi pitääksesi sen vahvana. Usko on kuin käsivartesi
lihas. Jos harjoitat sitä, se kasvaa voimakkaaksi. Jos panet sen
kannatinsiteeseen ja jätät siihen, se heikkenee.
Voit vaalia uskon lahjaa rukoilemalla taivaallista Isää
Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kun ilmaiset kiitollisuutesi
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taivaalliselle Isällesi ja kun pyydät Häneltä siunauksia
omaasi ja muiden tarpeeseen, lähestyt Häntä. Lähestyt
Vapahtajaa, jonka sovituksen ansiosta sinun on mahdollista
pyytää armoa (ks. Alma 33:11). Olet myös vastaanottavainen
Pyhän Hengen hiljaiselle johdatukselle.
Voit vahvistaa uskoasi pitämällä käskyt. Kaikkien Jumalan siunausten tavoin usko saadaan ja se vahvistuu henkilökohtaisen kuuliaisuuden ja vanhurskaiden tekojen kautta. Jos
haluat vahvistaa uskoasi korkeimpaan mahdolliseen asteeseen, sinun täytyy pitää tekemäsi liitot.
Voit kehittää uskoasi myös tutkimalla pyhiä kirjoituksia
ja myöhempien aikojen profeettojen sanoja. Profeetta Alma
opetti, että Jumalan sana auttaa vahvistamaan uskoa. Hän
vertasi sanaa siemeneen ja sanoi, että halu uskoa voi johtaa
siihen, että annat sijaa sanalle kylvettäväksi sydämeesi. Silloin tunnet, että sana on hyvä, sillä se alkaa paisua sielussasi
ja valistaa ymmärrystäsi. Tämä vahvistaa uskoasi. Kun vaalit
jatkuvasti sanaa sydämessäsi ”hyvin uutterasti ja kärsivällisesti, odottaen siitä hedelmää, se juurtuu; ja katso, se on oleva
puu, joka versoo ikuiseen elämään” (ks. Alma 32:26–43).
Lisäviitteitä: Hepr. 11; Jaak. 1:5–6; 2:14–26; Et. 12:4–27; Moroni 7:20–48;
OL 63:7–11; 90:24.
Katso myös Isä Jumala; Jeesus Kristus; Kaste; Parannus.

Uudestisyntyminen (Katso Kaste; Kääntyminen; Pelastus.)
Vaarna (Katso Kirkon hallinto.)
Vanhin (Katso myös Melkisedekin pappeus; Pappeus.)
Vastoinkäymiset
Taivaallisen Isän lunastussuunnitelman mukaisesti koet
kuolevaisuuden aikana vastoinkäymisiä. Koettelemukset, pettymykset, suru, sairaus ja murhe kuuluvat elämän vaikeuksiin,
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mutta ne voivat johtaa hengelliseen kasvuun, jalostumiseen ja
edistymiseen, kun käännyt Herran puoleen.
Vastoinkäymisiä tulee eri tahoilta. Ajoittain voit kohdata
koettelemuksia oman ylpeytesi ja tottelemattomuutesi seurauksena. Nämä koettelemukset voi välttää elämällä vanhurskaasti. Toiset koettelemukset vain kuuluvat luonnostaan
elämään, ja niitä voi tulla silloinkin, kun elää vanhurskaasti.
Voit kohdata koettelemuksia esimerkiksi sairauden tai epätietoisuuden hetkinä tai kun rakkaitasi kuolee. Toisinaan vastoinkäymisiä saattaa tulla toisten ihmisten huonojen valintojen ja loukkaavien sanojen ja tekojen takia.
Vastoinkäymisten kohtaaminen uskon avulla
Menestyksesi ja onnesi, niin nyt kuin iankaikkisuuksissakin, riippuvat suuresti siitä, kuinka suhtaudut elämän vaikeuksiin.
Eräs Mormonin kirjan kertomus kuvaa erilaisia suhtautumistapoja vastoinkäymisiin. Profeetta Lehi ja hänen perheensä
olivat matkanneet erämaassa monen päivän ajan ja hankkineet
ravintoa jousilla ja nuolilla. Lehin perhe joutui vaikeuksiin,
kun Lehin pojat eivät enää voineet käyttää jousiaan. Lamanin
ja Lemuelin jouset menettivät jäntevyytensä, ja Nefin jousi katkesi. Nälkäisinä ja väsyneinä Laman ja Lemuel alkoivat valittaa Herraa vastaan. Jopa Lehi alkoi nurista, kun taas Nefi ei
suostunut lannistumaan. Hän ryhtyi työhön. Hän muisteli: ”Ja
tapahtui, että minä, Nefi, tein puusta jousen ja suorasta kepistä
nuolen; niinpä minä aseistauduin jousella ja nuolella, lingolla
ja kivillä. Ja minä sanoin isälleni: Minne minä menen hankkimaan ravintoa?” Nefin sanoista nöyrtyneenä Lehi kysyi Herralta, mistä heidän pitäisi mennä hankkimaan ravintoa. Herra
vastasi hänen rukouksiinsa ja johdatti Nefin paikkaan, josta
tämä saattoi saada ravintoa. (Ks. 1. Nefi 16:15–31.)
Vastoinkäymisiä kohdatessaan jotkut ihmiset ovat Lamanin ja Lemuelin kaltaisia. He valittavat ja katkeroituvat. He
esittävät sellaisia kysymyksiä kuin: ”Miksi tämän täytyy
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tapahtuu minulle? Miksi minun täytyy kärsiä tästä nyt? Mitä
minä olen tehnyt ansaitakseni tämän?” Mutta näillä kysymyksillä on valta hallita heidän ajatuksiaan. Sellaiset kysymykset
saattavat vallata heidän näkemyksensä, viedä heidän voimansa ja riistää heiltä kokemuksia, joita Herra haluaa heidän
saavan. Älä sinä tee niin vaan noudata Nefin esimerkkiä. Harkitse seuraavien kaltaisia kysymyksiä: ”Mitä minun pitää
tehdä? Mitä minun on tarkoitus oppia tästä kokemuksesta?
Mitä minun pitää muuttaa? Ketä minun pitää auttaa? Kuinka
voin muistaa monet siunaukseni koettelemusten hetkinä?”
Eri vastoinkäymisiin on suhtauduttava eri tavoin. Jos
esimerkiksi sairastut, sinun pitää ehkä olla vain kärsivällinen
ja uskollinen. Jos kärsit muiden ihmisten sanojen tai tekojen
takia, sinun pitäisi pyrkiä antamaan anteeksi niille, jotka ovat
loukanneet sinua. Jos olet väkivallan uhri, sinun pitäisi hakea
apua heti. Jos koettelemukset johtuvat omasta tottelemattomuudestasi, sinun tulisi korjata käyttäytymistäsi ja etsiä nöyrästi anteeksiantoa.
Vaikka jotkin reaktiosi vastoinkäymisiin vaihtelevatkin,
yhden reagointitavan pitäisi pysyä samana – taivaalliseen
Isään ja Jeesukseen Kristukseen turvaamisen. Profeetta Alma
opetti: ”Jokainen, joka panee turvansa Jumalaan, saa vahvistusta koettelemuksissaan ja vastoinkäymisissään ja ahdingoissaan, ja hänet ylennetään viimeisenä päivänä” (Alma 36:3).
Taivaalliseen Isään ja Jeesukseen Kristukseen turvaaminen
Kun turvaat Isään ja Poikaan, olet varma siitä, että He
rakastavat sinua täydellisesti – että He haluavat sinun
onneasi ja että He auttavat sinua kasvamaan hengellisesti.
Pidät käskyt. Pyrit tuntemaan Heidän tahtonsa ja teet, mitä
He vaativat, vaikka itse haluaisitkin jotakin muuta. Rukoillessasi apua ymmärrät, ettei taivaallinen Isä ratkaise kaikkia
asioita heti, vaan että Hän saattaa antaa sinun odottaa, niin
että voit oppia ja kasvaa jatkuvasti. Siinä kaikessa saat lohtua
varmuudesta, että Vapahtaja ymmärtää koettelemuksiasi
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täydellisesti. Osa Hänen ääretöntä sovitustaan oli, että Hän
otti ”päällensä kansansa kivut ja sairaudet”. Hän otti ”päällensä heidän heikkoutensa, jotta hänen sydämensä täyttyisi
armolla, lihan mukaisesti, jotta hän osaisi lihan mukaisesti
auttaa kansaansa sen heikkouksien mukaisesti” (Alma
7:11–12). Koska Hän on kokenut sinun tuskasi, Hän osaa auttaa sinua. Jos katsot Häneen uskossa, Hän vahvistaa sinua
vastustamaan mitä tahansa kokemaasi koettelemusta.
Kun pyrit turvaamaan Herraan koettelemuksen hetkinä,
muista seuraavat profeetta Joseph Smithin kautta annetut
neuvot:
”Sen, joka on uskollinen ahdingossa, sen palkka on suurempi taivaan valtakunnassa.
Te ette voi nähdä luonnollisilla silmillänne tällä hetkellä
Jumalanne suunnitelmaa niistä asioista, jotka tulevat tämän
jälkeen, ettekä kirkkautta, joka seuraa paljoa ahdinkoa.
Sillä paljon ahdingon jälkeen tulevat siunaukset.” (OL
58:2–4.)
Rauhan ja ilon löytäminen vastoinkäymisten kohdatessa
Voit löytää rauhaa ja iloa silloinkin kun painit haasteiden
ja surun kanssa. Mormonin kirjassa on kertomus vanhurskaasta kansasta, joka oppi tämän totuuden. Kärsiessään orjuudesta julman hallitsijan alaisuudessa he vuodattivat sydämensä Jumalan puoleen (ks. Moosia 24:8–12). Herra vastasi:
”Nostakaa päänne ja olkaa turvallisella mielellä, sillä
minä tiedän sen liiton, jonka te olette tehneet minun kanssani;
ja minä teen liiton kansani kanssa ja vapautan sen orjuudesta.
Ja minä myös kevennän ne kuormat, jotka on pantu teidän harteillenne, niin että te ette voi edes tuntea niitä selässänne, edes ollessanne orjuudessa; ja tämän minä teen, jotta
te tämän jälkeen olisitte minun todistajinani ja jotta te tietäisitte varmasti, että minä, Herra Jumala, muistan kansaani sen
ahdingoissa.” (Moosia 24:13–14.)
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Kansa osoitti uskoa, ja heidän ”kannettavaksi pannut
kuormat kevenivät, eli Herra vahvisti heitä niin, että he saattoivat kantaa kuormansa helposti, ja he alistuivat iloiten ja
kärsivällisesti kaikkeen Herran tahtoon” (Moosia 24:15).
Näiden vanhurskaiden ihmisten tavoin sinäkin voit alistua ”iloiten ja kärsivällisesti kaikkeen Herran tahtoon” tietäen, että Hän vahvistaa sinua koettelemuksissasi. Hän on
luvannut: ”Kaikki, millä teitä on ahdistettu, koituu yhdessä
teidän parhaaksenne ja minun nimeni kunniaksi” (OL 98:3).
Lisäviitteitä: Hepr. 4:15–16; 2. Nefi 2:11–24; Moosia 23:21–22; OL 105:6;
121:7–9; 122.
Katso myös Anteeksianto; Parannus; Pelastussuunnitelma; Rauha; Toivo.

Velka
Herra sanoi kerran eräälle pyhien ryhmälle profeetta
Joseph Smithin kautta: ”Tahtoni on, että te maksatte kaikki
velkanne” (OL 104:78). Herran profeetat ovat kehottaneet
meitä toistuvasti kirkon varhaisista ajoista asti välttämään
velan orjuutta.
Yksi velan vaaroista on siihen liittyvä korko. Eräissä velkamuodoissa, kuten korttiluotoissa, on erityisen korkea korko.
Kun olet velassa, huomaat, että korko on armoton. Se kertyy
kertymistään tilanteestasi riippumatta – olitpa työssä tai työtön, terve tai sairas. Se ei poistu ennen kuin velka on maksettu.
Älä anna luottotarjousten pettää itseäsi, vaikka ne saisivatkin
velan näyttämään houkuttelevalta lupaamalla alhaista korkoa
tai tiettyä kokonaan korotonta aikaa.
Tarkastele omien raha-asioidesi tilaa. Noudata itsekuria
hankinnoissasi ja vältä velkaa niin pitkään kuin voit. Useimmissa tapauksissa voit välttää velkaa käyttämällä voimavarojasi viisaasti. Jos hankit itsellesi velkaa, esimerkiksi kohtuullisen summan vaatimattoman kodin ostamiseen tai opintojesi
päättämiseen, tee työtä sen maksamiseksi mahdollisimman
pian ja vapauta itsesi orjuudesta. Kun olet maksanut velkasi
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ja kartuttanut jonkin verran säästöjä, olet valmistautunut
taloudellisten myrskyjen varalle, joita saattaa osua kohdallesi.
Sinulla on koti perheellesi ja rauha sydämessäsi.
Lisäviitteitä: Luuk. 16:10–11; OL 19:35.

Viisauden sana
Viisauden sana on terveyslaki, jonka Herra ilmoitti meidän fyysiseksi ja hengelliseksi parhaaksemme. Herra sanoo
meille tässä ilmoituksessa, joka on Opin ja liittojen luvussa
89, mitä ravintoaineita meidän on hyvä syödä ja mitkä aineet
eivät ole hyväksi ruumiillemme. Hän lupaa hengellisiä ja
fyysisiä siunauksia viisauden sanan noudattamisesta.
Viisauden sanassa olevan Herran käskyn mukaan meidän ei pidä käyttää kehomme vahingoksi seuraavia aineita:
• alkoholijuomat (ks. OL 89:5–7)
• tupakka (ks. OL 89:8)
• tee ja kahvi (ks. OL 89:9; myöhempien aikojen profeetat ovat opettaneet, että ”kuumat juomat” tarkoittaa
teetä ja kahvia).
Mikään haitallinen aine, jota ihmiset tarkoituksellisesti
käyttävät kehonsa vahingoksi, ei ole sopusoinnussa viisauden sanan kanssa. Tämä koskee erityisesti huumeita, jotka
voivat tuhota niistä riippuvaisiksi tulevat. Pysy täysin erossa
niistä. Älä kokeile niitä. Myös reseptilääkkeiden väärinkäyttö
voi johtaa tuhoisaan riippuvuuteen.
Herra julistaa, että seuraavat ravintoaineet ovat hyväksi
ruumiillemme:
• vihannekset ja hedelmät, joita tulee käyttää ”ymmärtäväisesti ja kiittäen” (ks. OL 89:10–11)
• ”eläinten ja ilman lintujen liha”, jota tulee käyttää
”säästeliäästi” (OL 89:12–13)
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• vilja – kuten vehnä, riisi ja kaura – joka on ”elämän
turva” (ks. OL 89:14–17).
Viisauden sanan noudattamisesta koituvat siunaukset
Herra lupaa viisauden sanan noudattajille:
”Kaikki pyhät, jotka muistavat pitää nämä sanat ja tehdä
niiden mukaan vaeltaen kuuliaisina käskyille, saavat terveyttä
napaansa ja ydintä luihinsa,
ja löytävät viisautta ja suuria tiedon aarteita, tosiaankin
salattuja aarteita,
ja juoksevat eivätkä uuvu ja vaeltavat eivätkä väsy.
Ja minä, Herra, annan heille lupauksen, että tuhon enkeli
kulkee heidän ohitseen kuten Israelin lasten ohitse, eikä surmaa heitä.” (OL 89:18–21.)
Riippuvuuden voittaminen
Paras tapa on välttää täysin niitä aineita, jotka Herra kieltää viisauden sanassa, mutta jos olet jo tullut riippuvaiseksi
jostakin näistä aineista, voit vapautua riippuvuudestasi. Voit
voittaa riippuvuuden henkilökohtaisin ponnistuksin, Herran
armon mahdolliseksi tekevän voiman, perheenjäsenten ja
ystävien avulla sekä kirkon johtajien johdatuksella.
Rukoile apua ja tee kaikki, mitä vallassasi on, vastustaaksesi kiusauksia, joita riippuvuudesta aiheutuu. Taivaallinen Isäsi haluaa sinun saavan niitä siunauksia, joita viisauden sanan noudattamisesta koituu, ja Hän vahvistaa sinua
vilpittömissä pyrkimyksissäsi tehdä niin.
Lisäviitteitä: OL 49:19–21; 59:15–20; 88:124; 89:1–4.
Katso myös Kiusaus; Kuuliaisuus.

Vyöhykevaltuutettu-seitsenkymmen (Katso Kirkon hallinto.)

187

Väkivalta

Väkivalta
Väkivalta on muihin tai itseen kohdistuvaa vammoja
aiheuttavaa tai loukkaavaa kohtelua. Se vahingoittaa mieltä ja
henkeä ja usein myös kehoa. Se saattaa aiheuttaa hämmennystä, epäilyä, epäluottamusta ja pelkoa. Se loukkaa yhteiskunnan lakeja ja on täydellisessä ristiriidassa Vapahtajan opetusten kanssa. Herra tuomitsee kaikenlaisen väkivaltaisen
käyttäytymisen – fyysisen, sukupuolisen, sanallisen ja emotionaalisen. Väkivaltainen käyttäytyminen voi johtaa kirkkokuriin.
Neuvoja väkivallantekijälle
Jos olet ollut väkivaltainen jotakuta kohtaan, sinun täytyy
tehdä parannus synnistäsi. Pyydä anteeksiantoa Herralta.
Pyydä anteeksi niiltä, joita olet vahingoittanut. Puhu piispasi
tai seurakuntasi johtajan kanssa, niin että hän voi auttaa sinua
käymään läpi parannusprosessin, ja mikäli välttämätöntä,
auttaa sinua saamaan lisäneuvontaa tai muuta apua.
Jos väkivaltaista käyttäytymistäsi ovat ruokkineet suuttumuksen tunteet, opettele hillitsemään kiukkusi. Käänny
rukouksessa Herran puoleen ja pyydä Häneltä apua. Iankaikkisuuden näkökulmasta katsoen näet, että olet melkein aina
suuttunut sellaisista asioista, jotka eivät ole kovin tärkeitä.
Jos olet syyllistynyt sukupuoliseen väkivaltaan, pyri hillitsemään mielesi. Muista, että ajatuksillasi on voimakas vaikutus elämääsi: ”Sillä niinkuin [ihminen] mielessään laskee,
niin hän menettelee” (Sananl. 23:7, vuoden 1933 suomennos).
Pysy erossa pornografiasta ja kaikesta muusta, mikä voisi
herättää moraalitonta sukupuolista halua. Rukoile kykyä
antaa hyveen kaunistaa ”ajatuksiasi lakkaamatta” (OL 121:45).
Apua väkivallan uhreille
Jos olet väkivallan uhri, hae apua heti. Puhu pappeusjohtajasi, tavallisesti piispasi tai seurakuntasi johtajan, kanssa, tai
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joissakin tapauksissa vaarnan johtokunnan tai piirin johtokunnan jäsenen kanssa. Hän voi auttaa sinua tietämään, mitä
tehdä.
Voit olla varma siitä, ettei sinua voi moittia muiden
vahingollisesta käyttäytymisestä. Sinun ei tarvitse tuntea syyllisyyttä. Jos olet joutunut raiskauksen tai muun sukupuolisen
väkivallan uhriksi, olipa väkivallantekijä joku tuttu, vieras tai
vaikkapa perheenjäsen, et ole syyllistynyt sukupuolisyntiin.
Tiedä, että olet viaton ja että taivaallinen Isäsi rakastaa sinua.
Rukoile rauhaa, joka tulee ainoastaan Jeesuksen Kristuksen ja Hänen sovituksensa kautta (ks. Joh. 14:27; 16:33).
Vapahtaja on kokenut kaikki tuskasi ja ahdinkosi, myös muiden aiheuttamat, ja Hän osaa auttaa sinua (ks. Alma 7:11–12).
Älä tavoittele kostoa, vaan keskity sellaisiin asioihin, joihin
voit vaikuttaa, kuten omaan elämänasenteeseesi. Rukoile voimaa antaa anteeksi niille, jotka ovat vahingoittaneet sinua.
Hae jatkossakin apua pappeusjohtajaltasi, niin että hän
voi johdattaa sinua emotionaalisen parantumisen aikana.
Voit katkaista väkivallan kierteen ja vapautua kokemastasi
kärsimyksestä evankeliumin siunausten kautta.
Lisäviitteitä: Matt. 18:1–6; OL 121:34–46.
Katso myös Anteeksianto; Parannus.

Ykseys
Juuri ennen kuin Vapahtaja toteutti sovituksen, Hän
rukoili opetuslastensa puolesta, jotka Hän oli lähettänyt maailmaan opettamaan evankeliumia. Hän rukoili myös niiden
puolesta, jotka uskoisivat Häneen Hänen opetuslastensa sanojen vuoksi. Hän vetosi ykseyden puolesta, ”että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa – –
jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut” (Joh. 17:21).
Opimme tästä rukouksesta, kuinka evankeliumi yhdistää
meidät taivaalliseen Isään ja Jeesukseen Kristukseen ja toisiimme. Kun elämme evankeliumin mukaan, otamme vastaan
pelastavat toimitukset ja pidämme liittomme, luonteemme
189

Ylösnousemus

muuttuu. Vapahtajan sovitus pyhittää meidät, ja me voimme
elää ykseydessä nauttien rauhasta tässä elämässä ja valmistautuen asumaan Isän ja Hänen Poikansa kanssa ikuisesti.
Herra on sanonut: ”Ellette te ole yhtä, te ette ole minun”
(OL 38:27). Voit tavoitella ja edistää tätä ykseyden vaatimusta
perheessäsi ja kirkossa. Jos olet naimisissa, sinä ja puolisosi
voitte olla yhtä tarkoituksessa ja teoissa. Voitte antaa ainutlaatuisten ominaisuuksienne täydentää toisiaan, kun kohtaatte
haasteet yhdessä ja kasvatte rakkaudessa ja ymmärryksessä.
Voitte olla yhtä myös muiden perheenjäsenten ja kirkon jäsenten kanssa, kun palvelette yhdessä, opetatte toisianne ja kannustatte toisianne. Voit olla yhtä kirkon presidentin ja muiden
kirkon johtajien kanssa, kun tutkit heidän sanojaan ja noudatat heidän neuvojaan.
Kirkon kasvaessa kautta maailman kaikki myöhempien
aikojen pyhät voivat olla yhtä. Sydämemme voivat olla
”yhteen liittyneinä ykseydessä ja rakkaudessa toisiaan kohtaan” (Moosia 18:21). Me arvostamme kulttuurien monimuotoisuutta ja yksilöllisiä eroja, mutta me tavoittelemme myös
uskon yhteyttä, joka tulee siitä, että seuraamme innoitettuja
johtajia ja muistamme, että me olemme kaikki saman Isän
lapsia (ks. Ef. 4:3–6, 11–13).
Katso myös Avioliitto; Kuuliaisuus; Palveleminen; Rakkaus; Siion.

Ylösnousemus
Aadamin ja Eevan lankeemuksen tähden me olemme
fyysisen kuoleman alaisia, joka on hengen ero ruumiista. Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta kaikki ihmiset nousevat kuolleista – pelastuvat fyysisestä kuolemasta (ks. 1. Kor.
15:22). Ylösnousemus on hengen jälleenyhdistyminen ruumiiseen, täydelliseen kuolemattomuuden tilaan, jossa se ei
enää ole tautien eikä kuoleman alainen (ks. Alma 11:42–45).
Vapahtaja oli ensimmäinen ylösnoussut henkilö tämän
maan päällä. Uudessa testamentissa on useita kertomuksia,

190

Ylösnousemus

jotka todistavat, että Hän nousi haudasta (ks. Matt. 28:1–8;
Mark. 16:1–14; Luuk. 24:1–48; Joh. 20:1–29; 1. Kor. 15:1–8;
2. Piet. 1:16–17).
Kun ylösnoussut Herra ilmestyi apostoleilleen, Hän auttoi heitä ymmärtämään, että Hänellä oli liha- ja luuruumis.
Hän sanoi: ”Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani: minä tässä
olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua, nähkää itse. Ei
aaveella ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan.” (Luuk. 24:39.) Ylösnousemuksensa jälkeen Hän ilmestyi myös nefiläisille (ks. 3. Nefi 11:10–17).
Ylösnousemuksen aikaan meidät ”tuomitaan [tekojemme]
mukaan. – – Meidät saatetaan seisomaan Jumalan eteen, tietäen, mitä me nyt tiedämme, ja meillä on selvä muisto kaikesta
syyllisyydestämme.” (Alma 11:41, 43.) Saamamme iankaikkinen kirkkaus riippuu uskollisuudestamme. Vaikka kaikki
ihmiset nousevatkin kuolleista, niin ainoastaan ne, jotka ovat
tulleet Kristuksen luokse ja nauttineet Hänen evankeliuminsa
täyteydestä, perivät korotuksen selestisessä valtakunnassa.
Ylösnousemuksen ymmärtäminen ja todistus siitä voi
antaa sinulle toivoa ja näkemystä elämän haasteisiin, koettelemuksiin ja voittoihin. Voit saada lohtua siitä varmasta tiedosta, että Vapahtaja elää ja että sovituksensa kautta ”hän
katkaisee kuoleman siteet, ettei hauta saa voittoa ja että kuoleman pistin [on] nielty kirkkauden toivossa” (Alma 22:14).
Lisäviitteitä: Jes. 25:8; 26:19; Joh. 5:25–29; 11:25–26; 1. Kor. 15; En. 27;
Alma 40:23–26; 41; Morm. 9:12–14; OL 88:15–16; 93:33–34; Moos. 1:39.
Katso myös Jeesuksen Kristuksen sovitus; Kirkkauden valtakunnat; Kuolema, fyysinen; Pelastus; Pelastussuunnitelma; Sielu.
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Ota vastaan oppia minulta ja
kuuntele minun sanojani; vaella
minun Henkeni sävyisyydessä,
niin sinulla on rauha minussa.
OL 19:23
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