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MORMONIN KIRJA –  
TOINEN TODISTUS  

JEESUKSESTA KRISTUKSESTA



Mormonin kirja, joka on tullut esiin profeetta 

Joseph Smithin välityksellä, on käännös muinai-

sista levyistä, ”kirjoitettu käskystä sekä profetian 

ja ilmoituksen Hengen avulla. Kirjoitettu ja 

sinetöity ja kätketty Herran huomaan, jotteivät 

ne tuhoutuisi – tullakseen julki Jumalan lahjan 

ja voiman avulla käännettäväksi. – –

Simon Deweyn teos Jumalan lahjan ja voiman avulla

Osoitukseksi Israelin huoneen jäännök-

selle, kuinka suuria Herra on tehnyt sen isien 

hyväksi ja jotta se tuntisi Herran liitot, jottei 

sitä hylätä ikiajoiksi; ja myös juutalaisten ja 

pakanoiden saamiseksi vakuuttuneiksi siitä, 

että Jeesus on Kristus.” (Mormonin kirjan 

nimisivu.)
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KANNESSA
Edessä: valokuvakuvitus John Luke; Gary 
Kappin teos Jotta tietäisitte, David Larsenin  
ja hänen vaimonsa luvalla, kopiointi kielletty.
Takana: Heinrich Hofmannin teos Kristuksen 
kuva, C. Harrison Conroy Co:n luvalla.

Tervetuloa tämän erikoisnumeron pariin
Harvat aiheet ovat niin tärkeitä, että niille omistetaan kokonainen numero, 

mutta Mormonin kirja on yksi niistä. Tässä numerossa menneet ja nykyiset 
profeetat sekä jäsenet eri puolilta maailmaa todistavat tästä ainutlaatuisesta 
pyhästä kirjasta. Sen alkuperä on ihmeellinen. Se on konkreettinen todiste 
palautuksesta. Se on uskontomme lakikivi. Se kirjoitettiin meidän aikaamme 
varten – opettamaan Kristuksen oppia selkeästi ja yksinkertaisesti uskomme 
lisäämiseksi ja perheemme vahvistamiseksi.

Vaikka et löydäkään kaikkia palstoja, joihin olet Liahonassa tottunut, tässä 
numerossa on ensimmäisen presidenttikunnan sanoma (s. 4) ja kotikäynti
opetussanoma (s. 46). Näissä sanomissa ja kaikissa muissa artikkeleissa on 
todistuksia ja opetuksia Mormonin kirjasta.

Me kehotamme sinua tutkimaan tätä numeroa rukoillen, painamaan sen 
sisällön sydämeesi, kertomaan siitä muille ja antamaan heille Mormonin 
kirjan.

SANOMAT
4 Ensimmäisen presidenttikun-

nan sanoma: Mormonin kir-
jan kallisarvoisia lupauksia
Presidentti Thomas S. Monson

46 Kotikäyntiopetussanoma:  
Jos me emme epäile
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ERIKOISARTIKKELIT
6 Profeetta Joseph Smith:  

Mormonin kirjan kääntäjä
Oppimattomasta nuorukaisesta 
tuli Jumalan voimalla innoi-
tettu kääntäjä kirjalle, joka 
on ”virheettömin – – kirjoista 
maan päällä”.

10 Mitä Mormonin kirja opet-
taa Jumalan rakkaudesta?
Vanhin Russell M. Nelson
Haluatko olla hengellisesti 
uudestisyntynyt ja saada voi-
man rakastaa kuten Jumala 
rakastaa? Mormonin kirja 
kertoo, kuinka se tapahtuu.

16 Mormonin kirjan  
kertomaa
Tämä artikkeli voi auttaa 
sinua opettamaan lap-
sillesi tärkeitä 
kertomuksia 
tästä pyhästä 
kirjasta.

20 Mormonin kirjan 
tapahtumia  
aikajärjestyksessä
Kuvallinen katsaus kes-
keisiin kansoihin aina 
jerediläisistä vuonna 
2 200 eKr. nefiläisen 
sivilisaation päättymiseen 
420 jKr.

22 Ketkä kirjoittivat  
Mormonin kirjan?
Muinaisten profeettojen, innoi-
tetun kokoojan ja myöhempien 
aikojen kääntäjän työ sai 
aikaan Mormonin kirjan.

24 Mormonin kirja todistaa 
Raamatun rinnalla
Artikkelissa on luettelo Raa-
matussa opetetuista perusta-
vaa laatua olevista opeista, 
joista Mormonin kirja antaa 
lisätodistuksen.

28 Kuinka tutkia  
Mormonin kirjaa?
Vanhin D. Todd Christofferson
Kolme syytä ja kolme tapaa tut-
kia tätä ainutlaatuista pyhää 

kirjaa.

32 Lehin uni: Pidä  
kiinni rautakaiteesta
Vanhin David A. Bednar
Lehin uni opettaa meitä 

pitämään kiinni Jumalan 
sanasta.

38 Mormonin kirja:  
Uskomme vahvistaja  
Jeesukseen Kristukseen
Vanhin Neil L. Andersen
Mormonin kirja kutsuu  
meitä ja perhettämme usko-
maan Herraan Jeesukseen 
Kristukseen, mikä auttaa  
perhettämme menestymään.

47 Laulu: Kaksituhatta  
nuorta sotilasta
Bonnie Hart Murray ja  
Janice Kapp Perry

48 Opetuksia aikaamme varten
Elävät profeetat ja apostolit ker-
tovat Mormonin kirjan totuuk-
sista, jotka voivat opastaa meitä 
tänä aikana.

52 Mormonin kirja –  
uskontomme lakikivi
Presidentti Ezra Taft Benson
Tämä 25 vuotta sitten pidetty 
klassikkopuhe sisältää ajat-
toman todistuksen Mormo-
nin kirjasta ja sitä koskevia 
neuvoja.

59 Pyhä kirja
David A. Feitz
Yksi yksinkertainen teko 
antoi minulle opetuksen 
Mormonin kirjan pyhyyden 
kunnioittamisesta.
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Monissa tämän numeron maalauk-
sissa on kuvattuna Liahona, jonka 
Lehi sai. Liahonia ei ole piilotettu, 
eivätkä ne kenties näytä täysin yllä 
olevan kaltaisilta, mutta sinä ja per-
heesi voitte selvittää, kuinka monta 
Liahonaa löydätte tästä numerosta.

60 Jos todella tahdot  
tietää, saat tietää
Vanhin Walter F. González
Neljä tapaa, joilla saat tietää, 
että Mormonin kirja on Juma-
lan innoittama.

65 Juliste: Ääni tomusta

66 Palo sisimmässäni
Michael R. Morris
Päivä, jolloin Eduardo  
Contreras oppi lukemaan, on 
myös päivä, jolloin hän sai 
todistuksen Mormonin kirjasta.

68 Kuinka Mormonin  
kirja muutti elämäni
Jäsenet todistavat siitä, kuinka 
Mormonin kirja auttoi heitä 
saamaan vastauksia ja lohtua 
ja kokemaan kääntymyksen.

72 Jokaiselle kielelle ja kansalle
Lia McClanahan
Myöhempien aikojen pyhille eri 
puolilla maailmaa on verratto-
man tärkeää saada omakieli-
sensä Mormonin kirja.

76 Yleisiä kysymyksiä  
Mormonin kirjasta
Yksinkertaisia vastauksia 
kysymyksiin, joita ihmiset usein 
esittävät Mormonin kirjasta.

80 Todistus, liitto ja todiste
Vanhin Jeffrey R. Holland
Todistan tästä kirjasta yhtä 
varmasti kuin jos olisin yhdessä 
kolmen ja kahdeksan silminnä-
kijän kanssa nähnyt kultalevyt.
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Monta vuotta sitten seisoin erään nuoren isän vuo
teen vierellä hänen häilyessään elämän ja kuole
man välillä. Hänen hädissään oleva vaimonsa ja 

heidän kaksi lastaan seisoivat lähettyvillä. Hän otti käteni 
käteensä, katsoi minua anovasti ja sanoi: ”Piispa, minä 
tiedän, että kuolen. Sano, mitä minun hengelleni tapahtuu, 
kun minä kuolen.”

Rukoilin mielessäni taivaan ohjausta ja huomasin hänen 
yöpöydällään kolmoissidoksen. Otin kirjan käteeni ja selai
lin sivuja. Äkkiä huomasin, että se oli avautunut sattumalta 
Mormonin kirjasta Alman kirjan luvun 40 kohdalta. Luin 
hänelle nämä sanat:

”Katso, enkeli on ilmaissut minulle, että kaikkien ihmis
ten henget, niin pian kuin ne ovat lähteneet tästä kuolevai
sesta ruumiista, – – otetaan kotiin sen Jumalan luokse, joka 
antoi heille elämän.

Ja – – niiden henget, jotka ovat vanhurskaita, otetaan 
vastaan onnen tilaan, jota sanotaan paratiisiksi, levon 
tilaksi, rauhan tilaksi, missä he saavat levätä kaikista 
vaivoistaan ja kaikesta huolesta ja murheesta.” (Alma 
40:11–12.)

Kun luin edelleen ylösnousemuksesta, nuoren miehen 
kasvot alkoivat loistaa ja hymy kohosi hänen huulilleen. 
Tehdessäni lähtöä hyvästelin tämän suloisen perheen.

Seuraavan kerran näin vaimon ja lapset hautajai
sissa. Muistelen tuota iltaa, jolloin nuori mies halusi 

tietää totuuden ja kuuli Mormonin kirjasta vastauksen 
kysymykseensä.

Mormonin kirjassa on muitakin kallisarvoisia lupauksia, 
kuten lupauksia rauhasta, vapaudesta ja siunauksista, jos 
me vain palvelemme ”maan Jumalaa, joka on Jeesus  
Kristus” (Et. 2:12).

Sen sivuilla on lupaus milloinkaan päättymättömästä 
onnen tilasta niille, ”jotka pitävät Jumalan käskyt. Sillä 
katso, he ovat siunattuja kaikessa, sekä ajallisessa että hen
gellisessä.” (Moosia 2:41.)

Sen sivuilla on lupaus käsittämättömästä ilosta niille, 
joista tulee ”väline Jumalan käsissä” Hänen kallisarvoisten 
poikiensa ja tyttäriensä pelastamisessa (Alma 28:8; 29:9).

Sen sivuilla on lupaus, että hajotettu Israel kootaan – 
työ, jossa me olemme mukana suurella maailmanlaajuisella 
lähetystyöllämme (ks. 3. Nefi 16; 21–22).

Sen sivuilla on lupaus, että kun me rukoilemme Isää 
Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä, perhettämme  
siunataan (ks. 3. Nefi 18:21).

Sen sivuja tutkiessa täyttyy profeetallinen lupaus, että 
”saatte elämäänne ja koteihinne enemmän Herran Hen
keä, voimakkaamman päättäväisyyden vaeltaa kuuliaisina 
Hänen käskyilleen ja lujemman todistuksen Jumalan Pojan 
elävästä todellisuudesta” 1.

Mormonin kirjan sivuilla on myös Moronin lupaus, 
että kun rukoilemme, kun meillä on vakaat aikeet ja kun 

MORMONIN KIRJAN  

Presidentti  
Thomas S. Monson

E N S I M M Ä I S E N  P R E S I D E N T T I K U N N A N  S A N O M A

kallisarvoisia 
lupauksia
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uskomme Kristukseen, me voimme tietää näiden lupausten 
olevan totta ”Pyhän Hengen voimalla” (ks. Moroni 10:4–5).

Muiden myöhempien aikojen profeettojen keralla 
todistan, että tämä ”virheettömin kaikista kirjoista maan 
päällä” 2, Mormonin kirja, toinen todistus Jeesuksesta 
Kristuksesta, on totta. Sen sanoma leviää yli maailman 
ja tuo sen lukijat totuuden tuntemukseen. Todistan, että 
Mormonin kirja muuttaa ihmisten elämän. Lukekaamme 
se, jokainen meistä, ja lukekaamme se uudelleen. Ja todis
takaamme riemuiten kaikille Jumalan lapsille sen kallis
arvoisista lupauksista. ◼
VIITTEET
 1. Gordon B. Hinckley, ”Elävä ja tosi todistus”, Liahona, elokuu 2005,  

s. 6.
 2. Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 66.

TÄMÄN SANOMAN OPETTAMINEN
Pyhistä kirjoituksista ”löydämme totuuden 
periaatteita, jotka ratkaisevat kaiken häm-
mennyksen ja kaikki ongelmat ja kaikki 
pulmat, jotka ihmiskuntaa – – kohtaavat” 
(Opettaminen, kutsumuksista suurin, 2000,  
s. 51). Kun esität presidentti Monsonin 
sanoman perheelle, kehota perheenjäseniä 
kuuntelemaan niitä kallisarvoisia lupauksia, 
joita hän ottaa esiin Mormonin kirjasta. Voisit 
kertoa jostakin Mormonin kirjan lupauksesta, 
joka on merkityksellinen itsellesi.
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Mormonin kirja on ainutlaatuinen pyhä 
kirja. Vaikka muinaiset profeetat kirjoitti
vat sen, emme saaneet sitä samalla tavoin 

kuin saimme Raamatun. Raamattu kirjoitettiin 
Vanhassa maailmassa pääosin erillisinä kirjoina 
kirjakääröihin, joita kirjurit vuosisatojen kuluessa 
jäljensivät. Vasta neljännellä vuosisadalla Jeesuk
sen Kristuksen syntymän jälkeen nämä erilliset 
kirjat yhdistettiin ja niistä tehtiin yksi kirja, jota 
nimitämme Pyhäksi Raamatuksi.

Mormonin kirja sitä vastoin kirjoitettiin Uudessa 
maailmassa. Muinaiset profeetat kirjoittivat sen 
metallilevyihin, jotka pääosin yksi profeetta –  
Mormon (siitä kirjan nimi) – viidennellä vuosisa
dalla jKr. lyhensi yhdeksi kultalevyihin kaiverretuksi 
aikakirjaksi. Hänen poikansa Moroni hautasi myö
hemmin levyt paikkaan, jossa ne säilyivät vuoteen 
1827 asti. Tällöin Moroni ylösnousseena olentona 
antoi ne nuorukaiselle nimeltä Joseph Smith. 

Seuraavana on kertomus siitä, kuinka Joseph 
sai, käänsi ja julkaisi aikakirjan, joka on nyt nimel
tään Mormonin kirja – toinen todistus Jeesuksesta 
Kristuksesta. Vapahtaja itse todisti, että kirja on tosi 
(ks. OL 17:6).

Profeetta 
Joseph 

Smith: 
MORMONIN KIRJAN 
KÄÄNTÄJÄ
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1. Vuonna 1820 Yhdysvalloissa 
lähellä Palmyraa New Yorkin 
osavaltiossa asui 14-vuotias 
poika nimeltä Joseph Smith. 
Vaikka hän oli nuori, hän 
oli huolissaan asemastaan 
Jumalan edessä ja hämmenty-
nyt eri kristillisten uskontojen 
väitteistä näiden pyrkiessä 
saamaan käännynnäisiä vähät-
telemällä toistensa väitteitä. 
Joseph oli tutkinut Raamat-
tua, ja sen innoittamana hän 
päätti etsiä viisautta kysymällä 
Jumalalta, joka ”antaa auliisti 
kaikille, ketään soimaamatta” 
(Jaak. 1:5). Hän meni kotinsa 
lähellä olevaan metsään 
rukoilemaan. 2. Kun Joseph polvistui rukoilemaan, häneen lankesi kirkas 

valopatsas. Siinä hän näki kaksi Persoonaa. Taivaallinen Isä 
puhui sanoen: ”Tämä on minun rakas Poikani. Kuule häntä!” 
(JS–H 17.) Herra kielsi Josephia liittymästä mihinkään kirkkoon, 
koska mikään niistä ei ollut totta, mutta Hän lupasi, ”että evan-
keliumin täyteys tehtäisiin jonakin tulevana aikana [hänelle] 
tiettäväksi” 1.

3. Kului kolme vuotta, joiden 
aikana Joseph Smith kertoi 
kokemuksestaan muille – ja 
joutui siitä syystä vainotuksi. 
Hän kertoi: ”Vaikka minua 
vihattiin ja vainottiin siksi, 
että olin sanonut nähneeni 
näyn, se oli kuitenkin totta; ja 
– – jouduin sanomaan sydä-
messäni: Miksi vainota minua 
totuuden kertomisen tähden? 
Olen todella nähnyt näyn; ja 
mikä minä olen vastustamaan 
Jumalaa, ja miksi maailma 
aikoo saada minut kieltämään 
sen, mitä olen todella nähnyt? 
Sillä minä olin nähnyt näyn; 
tiesin sen, ja minä tiesin, että 
Jumala tiesi sen, enkä voinut 
sitä kieltää.” (JS–H 25.)
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6. Kuten siihen aikaan oli 
yleistä maaseudulla, Joseph 
Smith ei ollut käynyt juuri 
lainkaan koulua. Auttaakseen 
häntä kääntämisessä Jumala 
antoi hänelle muinaisen 
käännösvälineen nimeltä urim 
ja tummim. Häntä siunat-
tiin myös niin, että hän sai 
kirjureita, jotka kirjoittivat, 
mitä hän kääntäessään saneli. 
Näitä kirjureita olivat hänen 
vaimonsa Emma, varakas 
maanviljelijä Martin Harris 
sekä opettaja Oliver Cowdery. 
Oliverin ryhdyttyä kirjuriksi 
koko käännöstyö saatiin 
valmiiksi vajaassa kolmessa 
kuukaudessa.

Emma kuvasi, millaista 
oli palvella Josephin kirju-
rina: ”Kukaan ei olisi voinut 
sanella noiden käsikirjoitusten 
tekstiä ilman innoitusta. Sillä 
kun [minä toimin Josephin] 
kirjurina, hän saneli minulle 

Vuodesta 1830 lähtien miljoonat ihmiset ovat lukeneet 
Mormonin kirjan ja liittyneet Myöhempien Aikojen Pyhien 

Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon siksi, että Mormonin kirja 

4. Syyskuun 21. päivänä 1823 
Josephin rukoillessa valo täytti 
hänen ullakkokamarinsa, 
ja hänelle ilmestyi enkeli 
nimeltä Moroni. Moroni kertoi 
Josephille eräiden muinaisten 
profeettojen kirjoituksista. 
Aikakirja, joka oli kaiverrettu 
kultalevyihin, oli haudattuna 
läheiseen kukkulaan. Jose-
phille ilmoitettiin, että hänen 
oli määrä kääntää aikakirja.

5. Viimein 22. syyskuuta 1827 Joseph sai haltuunsa levyt nostaen 
ne kivilaatikosta, joka oli haudattu suuren kiven alle kukkulaan 
lähellä New Yorkin Palmyraa.

todistaa Vapahtajasta. Kirja on myös todiste siitä, että Joseph 
Smith oli Jumalan profeetta ja että Vapahtaja johtaa kirkkoaan 
tänä päivänä. Miljoonat ihmiset ovat koetelleet seuraavaa 
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7. Niiden puolentoista vuoden 
aikana, jolloin Josephilla oli 
levyt hallussaan, hän ei ollut 
ainoa, joka näki levyt tai 
käsitteli niitä. Kolme miestä – 
Oliver Cowdery, David  
Whitmer ja Martin Harris – 
antoivat virallisen todistuksen, 
että enkeli Moroni näytti 
heille kultalevyt ja että he tie-
sivät, että levyt oli ”käännetty 
Jumalan lahjan ja voiman 
avulla, sillä hänen äänensä on 
julistanut sen meille”. Myös 
kahdeksan muuta miestä 
todisti nähneensä kultalevyt ja 
käsitelleensä niitä.4

8. Elokuuhun 1829 mennessä 
Joseph oli tehnyt sopimuksen 
palmyralaisen Egbert B.  
Grandinin kirjapainon kanssa 
kirjan painamisesta. Martin 
Harris kiinnitti maatilansa mak-
saakseen kirjan painamisen, ja 
26. maaliskuuta 1830 Mormo-
nin kirja oli myynnissä.

9. Huhtikuun 6. päivänä 1830 
erääseen hirsimökkiin Fayet-
tessa New Yorkin osavaltiossa 
kokoontui noin 60 henkilöä. 
Siellä Joseph Smith perusti 
Herran Jeesuksen Kristuksen 
ohjeiden mukaan virallisesti 
Vapahtajan kirkon, palau-
tettuna sellaiseksi, jollaiseksi 
se oli alun perin perustettu 
ja jota johtivat apostolit ja 
profeetat valtuutettuina 
puhumaan Jumalan puolesta. 
Myöhemmässä Joseph Smithin 
saamassa ilmoituksessa kir-
kolle annettiin nimi: Myöhem-
pien Aikojen Pyhien Jeesuksen  
Kristuksen Kirkko (ks. OL 
115:4). ◼

VIITTEET
 1. History of the Church, osa 4,  

s. 536.
 2. Julkaisussa Kirkon presidenttien 

opetuksia: Joseph Smith, 2007,  
s. 119.

 3. Ks. Kirkon presidenttien opetuk-
sia: Joseph Smith, s. 63.

 4. Ks. ”Kolmen silminnäkijän todis-
tus” ja ”Kahdeksan silminnäkijän 
todistus” Mormonin kirjan  
alkusivuilla.

Moronin kaikille vilpittömille totuudenetsijöille antamaa 
lupausta ja havainneet sen todeksi: ”Minä tahtoisin kehottaa 
teitä kysymään Jumalalta, iankaikkiselta Isältä, Kristuksen 

nimessä, eivätkö nämä asiat ole totta; ja jos te kysytte vilpittö-
min sydämin, vakain aikein, Kristukseen uskoen, hän ilmoittaa 
niistä teille totuuden Pyhän Hengen voimalla” (Moroni 10:4).

tunnin toisensa jälkeen; ja kun 
hän palasi työhön aterioiden 
tai keskeytysten jälkeen, hän 
aloitti heti siitä, mihin oli 
jäänyt, ilman että olisi nähnyt 
käsikirjoitusta tai että siitä olisi 
yhtään luettu hänelle.” 2 

Joseph selitti Mormonin 
kirjan esiintulon merkitystä: 
”Jumalan voimalla minä 
käänsin Mormonin kirjan 
hieroglyfeistä tietämyksellä, 
jota maailmalla ei ollut, ja 
tässä suurenmoisessa tapauk-
sessa olin yksin, oppimaton 
nuorukainen, taistelemassa 
maallista viisautta ja kahdek-
santoista vuosisadan aikana 
moninkertaistunutta tietä-
mättömyyttä vastaan uudella 
ilmoituksella.” 3
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Raamatussa kuvaillut Jeesuksen Kristuk
sen ominaisuudet ovat tuttuja useim
mille kristityille. He ihailevat rakkautta, 

jota Hän osoitti köyhiä, sairaita ja sorrettuja 
kohtaan. Ne, jotka pitävät itseään Hänen 
opetuslapsinaan, pyrkivät myös elämään 
Hänen esimerkkinsä mukaisesti ja noudatta
maan Hänen rakkaan apostolinsa kehotusta: 
”Rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on 
Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt 
Jumalasta ja tuntee Jumalan. – – Sillä Jumala on 
rakkaus.” (1. Joh. 4:7–8.)

Tätä ajatusta selkiytetään Mormonin kirjassa. 
Siinä kuvataan, kuinka ihminen syntyy Juma
lasta ja kuinka hän saa voiman rakastaa Herran 
tavalla. Siinä käy ilmi kolme keskeistä periaa
tetta, jotka tuovat Jumalan rakkauden voiman 
elämäämme.

Ensiksi Mormonin kirja opettaa, että hengel
lisen uudestisyntymisen avain on uskoa Kris
tukseen ja solmia Hänen kanssaan liitto pitää 

Hänen käskynsä. Kuningas Benjamin sanoi 
Mormonin kirjan ihmisille, jotka olivat solmi
neet tällaisen liiton: ”Ja nyt, sen liiton tähden, 
jonka olette tehneet, teitä kutsutaan Kristuksen 
lapsiksi, hänen pojikseen ja hänen tyttärik
seen; sillä katso, tänä päivänä hän on hengel
lisesti synnyttänyt teidät; sillä te sanotte, että 
teidän sydämenne on muuttunut uskon kautta 
hänen nimeensä; sen tähden te olette synty
neet hänestä ja olette tulleet hänen pojiksensa 
ja hänen tyttäriksensä” (Moosia 5:7).

Toiseksi Vapahtaja itse opettaa, että voima 
tulla enemmän Hänen kaltaisekseen on seu
rausta siitä, että ottaa vastaan evankeliumin toi-
mitukset : ”Nyt tämä on käsky: Tehkää paran
nus, kaikki te maan ääret, ja tulkaa minun 
luokseni ja ottakaa kaste minun nimeeni, jotta 
te pyhittyisitte ottamalla vastaan Pyhän Hen
gen, jotta voitte seisoa tahrattomina minun 
edessäni viimeisenä päivänä” (3. Nefi 27:20).

Kolmanneksi Hän kehottaa meitä 

MITÄ MORMONIN  
KIRJA OPETTAA 

Vanhin  
Russell M. Nelson
kahdentoista apostolin 

koorumista

Mormonin kirjaan on tallennettu joitakin ylevimpiä  
esimerkkejä Herran rakkaudesta.

JUMALAN 
RAKKAUDESTA?
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noudattamaan Hänen esimerkkiään. ”Mil
laisia [ihmisiä] teidän siis tulee olla?” Hän 
kysyy retorisesti. Hän vastaa: ”Totisesti minä 
sanon teille: Sellaisia kuin minä olen.” (3. Nefi 
27:27.) Hän todella haluaa meidän tulevan 
kaltaisikseen.

Mormonin kirjaan on tallennettu joitakin 
ylevimpiä esimerkkejä Hänen rakkaudestaan. 
Voimme soveltaa näitä esimerkkejä omaan 

elämäämme pyrkiessämme tulemaan enem
män Herran kaltaisiksi.

Hänen rakkautensa Lehiä ja Lehin perhettä 
kohtaan – ja heidän rakkautensa Häntä koh
taan – toi heidät Amerikan mantereelle, heidän 
luvattuun maahansa, jossa he menestyivät.1

Rakkaus meitä kohtaan sai Jumalan vuosi
satoja sitten antamaan nefiläisprofeetoille 
käskyn pitää pyhää aikakirjaa kansastaan. 
Tuon aikakirjan opetukset liittyvät meidän 
pelastukseemme ja korotukseemme. Nuo 
opetukset ovat nyt tarjolla Mormonin kir
jassa. Tämä pyhä teksti on käsin kosketeltava 
todiste Jumalan rakkaudesta kaikkia lapsiaan 
kohtaan kautta maailman.2

Kristuksen rakkaus ”muita lampaitaan” 
kohtaan toi Hänet Uuteen maailmaan.3 Mor
monin kirjasta opimme, että Uudessa maail
massa koettiin suuria luonnonmullistuksia ja 
kolmen päivän pimeys Herran kuoltua Van
hassa maailmassa. Sitten kirkastettu ja ylös
noussut Herra laskeutui taivaasta ja palveli 
Uuden maailman ihmisten keskuudessa.

”Minä olen maailman valo ja elämä”, Hän 

PROFEETTA TODISTAA
”Mormonin kirja on tullut esiin Jumalan 
lahjan ja voiman avulla. Se puhuu kuin ääni 
tomusta todistaen Jumalan Pojasta. Se kertoo 
Hänen syntymästään, Hänen palvelutyöstään, 
Hänen ristiinnaulitsemisestaan ja ylösnouse-
muksestaan sekä Hänen ilmestymisestään 

vanhurskaille Runsaudenmaassa Amerikan mantereella.
Se on jotakin konkreettista, jota voidaan pitää kädessä, 

jota voidaan lukea, joka voidaan panna koetukselle. Sen kan-
sien välissä on lupaus sen jumalallisesta alkuperästä. Miljoo-
nat ovat panneet sen koetukselle ja saaneet tietää, että se on 
tosi ja pyhä aikakirja.”
Presidentti Gordon B. Hinckley (1910–2008), ”Suuret asiat, jotka Jumala on 
ilmoittanut”, Liahona, toukokuu 2005, s. 81–82.

TIETÄMINEN ON RAKKAUDEN TUNTEMISTA

Olen uusi jäsen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa, ja minulle 
Mormonin kirja on muutakin kuin pelkkä kirja. Se on vankka todiste siitä, että taivaalli-

nen Isä rakastaa meitä. Se on todiste siitä, että aiemmat pyhät rakastivat meitä ja halusivat 
meidän tulevan kotiin. Se on todiste siitä, että Jumalan onnensuunnitelma on olemassa ja 
että tuo suunnitelma on täydellinen.

Kun tietää, että tämä kirja on totta, tietää, että taivaallinen Isä ja Hänen Poikansa elävät. 
Se on tietoa siitä, että elämä on kaunista ja iankaikkista. Se on tietoa siitä, että niin kauan 
kuin yrittää olla paras oma itsensä ja tekee langetessaan parannuksen, niin tietää saa-
vansa aina anteeksi. Se on tietoa siitä, mikä on perheen todellinen merkitys. Se on tietoa 
siitä, ettei koskaan menetä rakastaan, koska hän odottaa. Se on tietoa taivaallisen Isän 
siunauksista. Se on lohdun tuntemista siitä, että tulipa tielle millaisia myrskyjä tahansa, ne 
voi kohdata, koska ne ovat omaksi hyödyksi. Se on tietoa siitä, että Pyhä Henki on jatkuva 
kumppani. Pohjimmiltaan se on rakkauden tuntemista sen kaikissa ilmenemismuodoissa.
Emma Adesanya, Irlanti
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sanoi heille, ”ja minä olen juonut siitä katke
rasta maljasta, jonka Isä on antanut minulle, 
ja olen kirkastanut isän ottamalla päälleni 
maailman synnit” (3. Nefi 11:11).

Sitten Hän tarjosi heille yhden henkilö
kohtaisimmista kokemuksista, mitä kukaan 
voi saada Hänen kanssaan. Hän kutsui heidät 
tunnustelemaan haavaa kyljessään ja naulo
jen jälkiä käsissään ja jaloissaan, jotta he tie
täisivät varmasti, että Hän on ”Israelin Jumala 
ja koko maan Jumala ja surmattu maailman 
syntien tähden” (3. Nefi 11:14).

Sitten Jeesus antoi opetuslapsilleen valtuu
den kastaa, antaa Pyhän Hengen lahjan ja toi
mittaa sakramentin. Hän antoi heille voiman 
perustaa keskuuteensa Hänen kirkkonsa, jota 
kaksitoista opetuslasta johtaisivat.

Hän esitti heille joitakin niistä perustavaa 
laatua olevista opetuksista, jotka Hän oli 

opettanut opetuslapsilleen Vanhassa maail
massa. Hän paransi heidän sairaansa. Hän 
polvistui rukoilemaan Isää sanoin, jotka oli
vat niin voimallisia ja pyhiä, ettei niitä kyetty 
tallentamaan. Niin voimallinen oli Hänen 
rukouksensa, että sen kuulleet valtasi ilo. Lii
kuttuneena ihmisiä kohtaan tuntemastaan rak
kaudesta ja heidän Häntä kohtaan osoittamasta 
uskosta Jeesus itse itki. Hän profetoi Jumalan 
työstä niiden vuosisatojen aikana, jotka johtaisi
vat Hänen luvattuun toiseen tulemiseensa.4

Sitten Hän pyysi ihmisiä tuomaan lapsensa 
luokseen.

”Ja hän otti heidän pienet lapsensa yksi
tellen ja siunasi heidät ja rukoili Isää heidän 
puolestaan.

Ja kun hän oli tehnyt tämän, hän itki jälleen;
ja hän puhui väkijoukolle ja sanoi sille: 

Katsokaa pienokaisianne.

Vapahtaja itse 
opettaa, että 
voima tulla 
enemmän Hänen 
kaltaisekseen on 
seurausta siitä, 
että ottaa vastaan 
evankeliumin 
toimitukset.
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Ja kun he katsoivat nähdäkseen, he loivat 
katseensa taivaalle, ja he näkivät taivaiden 
aukenevan, ja he näkivät enkeleitä laskeutu
van taivaasta ikään kuin tulen keskellä; ja he 
tulivat alas ja ympäröivät nuo pienokaiset, – – 
ja enkelit palvelivat heitä.” (3. Nefi 17:21–24.)

Sellaista on Mormonin kirjassa ilmenevän 
Jumalan rakkauden puhtaus ja voima.

Näinä myöhempinä aikoina me – joiden 
etuoikeutena on, että meillä on Mormonin 
kirja, että olemme Herran kirkon jäseniä, 
että meillä on Hänen evankeliuminsa ja että 
voimme pitää Hänen käskynsä – tiedämme 
jotakin Jumalan äärettömästä rakkaudesta. 
Tiedämme, kuinka voimme tehdä Hänen 
rakkaudestaan omamme. Kun meistä 
tulee Hänen todellisia opetuslapsiaan, me 
saamme voiman rakastaa Hänen laillaan. 
Kun pidämme Hänen käskynsä, meistä 
tulee enemmän Hänen kaltaisiaan. Me 

YMMÄRSIN HÄNEN RAKKAUTENSA VOIMAN

Liityin kirkkoon opiskellessani ensimmäistä vuotta korkeakoulussa. Muutokset, joita tein 
elämäntavassani, tuntuivat hyviltä, ja näin, kuinka paljon parempaa evankeliumi teki 

elämästäni. Pian minusta kuitenkin tuntui, että menneisyyteni ehkäisi mahdollista edistymis-
täni. Kuinka taivaallinen Isä voisi käyttää minua avuksi valtakuntansa rakentamisessa, kun 
olin tehnyt niin huonoja valintoja?

Sitten eräänä päivänä avasin Mormonin kirjan aivan viimeiseltä sivulta. Luin Moronin 
jäähyväissanat: ”Niin, tulkaa Kristuksen luokse ja tulkaa täydellisiksi hänessä – –; ja jos te 
kiellätte itseltänne kaiken jumalattomuuden ja rakastatte Jumalaa koko väkevyydestänne, 
mielestänne ja voimastanne, silloin hänen armonsa riittää teille, niin että te hänen armos-
taan voitte olla täydellisiä Kristuksessa; ja jos te Jumalan armosta olette täydellisiä Kristuk-
sessa, te ette mitenkään voi kieltää Jumalan voimaa” (Moroni 10:32). Tuijotin noita sanoja. 
Tunsin Hengen sanovan minulle, että ne olivat totta. Ymmärsin, että olin rajoittanut Juma-
lan voimaa olettamalla, ettei Hän voisi käyttää minua jollakin hyväksi näkemällään tavalla.

Päätin, että siitä pitäen en kieltäisi Jumalan voimaa vaan hyväksyisin menneisyyteni ja 
odottaisin innolla tulevaisuuttani. Mitä enemmän keskityin tulevaisuuteeni menneisyyteni 
sijasta ja luotin Jeesuksen Kristuksen pyhittävään armoon, sitä enemmän tunsin Vapahtajan 
rakastavan minua ja sitä onnellisempi olin itseni kanssa.
Christy Pettey, Washington, USA

laajennamme omaa rakkauden piiriämme 
ojentamalla auttavan kätemme kaikkiin 
kansakuntiin, sukuihin ja kieliin kuuluville 
ihmisille.

Syvästi kiitollisina Hänen esimerkillisestä 
elämästään me voimme käyttää mittapuu
namme tätä pyhien kirjoitusten kohtaa: 
”Rukoilkaa – – 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” (Moroni 7:48).5 ◼

VIITTEET
 1. Ks. 1. Nefi 17:35–44; Moosia 7:20; Alma 9:9–11; 

3. Nefi 5:20–22.
 2. Ks. Mormonin kirjan nimisivu; 1. Nefi 13:35–41; 

2. Nefi 33:4; Moosia 1:2–7; Morm. 8:13–41.
 3. Ks. Joh. 10:16; 3. Nefi 15:11–24.
 4. Ks. 3. Nefi 11–14; 18–20.
 5. Vrt. 1. Joh. 3:1–3.

Sitten Hän pyysi 
ihmisiä tuomaan 
lapsensa luok-
seen. ”Ja hän otti 
heidän pienet 
lapsensa yksitellen 
ja siunasi heidät 
ja rukoili Isää hei-
dän puolestaan.”
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MORMONIN  
KIRJAN 

Mitä Mormonin kir
jassa tapahtuu? Nämä 
kuvat opettavat tämän 
suurenmoisen pyhän 
kirjan profeetoista ja 
kertomuksista.

Lehi lähetti poikansa takaisin 
Jerusalemiin hakemaan 
pronssilevyihin kirjoitetut 
pyhät kirjoitukset. Näissä 
levyissä oli heidän esivan-
hempiensa historia sekä 
muita asioita, jotka Herra oli 
käskenyt heidän kirjoittaa. 
Lehi ja Nefi pitivät hyvää 
huolta näistä levyistä. He 
myös kirjoittivat metallilevyi-
hin, mitä heidän perheelleen 
tapahtui. (Ks. 1. Nefi 3–5.)

Herra antoi Lehille Liaho-
naksi kutsutun kompassin, 
joka opastaisi Lehin perheen 
erämaan halki luvattuun 
maahan. (Ks. 1. Nefi 16.)

Herra käski Nefin rakentaa 
laivan viedäkseen Lehin 
perheen luvattuun maahan. 
Nefi totteli isäänsä ja Herraa, 
mutta Laman ja Lemuel eivät 
totelleet. (Ks. 1. Nefi 17.)

Mormonin kirja alkaa pro-
feetasta nimeltä Lehi. Hän 
kehotti jumalattomia ihmisiä 
Jerusalemissa tekemään 
parannuksen, mutta ihmiset 
eivät kuunnelleet. Herra 
käski Lehin viedä erämaahan 
perheensä, mukaan luettuina 
vaimonsa Saria ja heidän 
poikansa – Laman, Lemuel, 
Sam ja Nefi. (Ks. 1. Nefi 1–2.)

kertomaa
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Kuningas Benjamin rakensi 
tornin voidakseen opettaa 
sieltä kansalleen evankeliu-
mia. (Ks. Moosia 2–6.)

Jumalaton kuningas nimeltä 
Nooa surmautti profeetta 
Abinadin. Mutta Abinadin 
opetukset käännyttivät 
yhden Nooan papeista, jonka 
nimi oli Alma. (Ks. Moosia 
11–17.)

Alma pakeni kuningas 
Nooan hovista, opetti muille 
ihmisille evankeliumia ja kas-
toi heidät. (Ks. Moosia 18.)

Laman ja Lemuel olivat edel-
leen tottelemattomia isälleen 
ja Herralle. Heidän jälkeläi-
sensä tunnetaan lamanilai-
sina. Nefi pysyi kuuliaisena 
isälleen ja Herralle. Hänen 
jälkeläisiään kutsutaan nefi-
läisiksi. (Ks. 2. Nefi 4–5.)

Nefin ja Lehin kuoleman 
jälkeen muut ihmiset, kuten 
Nefin veli Jaakob, olivat 
vastuussa tärkeiden opetus-
ten ja tapahtumien kirjoit-
tamisesta levyihin. (Ks. MK 
Jaak. 1.)

Enos rukoili saadakseen 
syntinsä anteeksi, ja hän sai 
ne anteeksi. (Ks. En.)

Lehi ja hänen perheensä 
purjehtivat rakentamallaan 
laivalla luvattuun maahan. 
(Ks. 1. Nefi 18.)

Alman poika Alma nuorempi 
ei ollut kuuliainen. Hän ja 
hänen ystävänsä, Moosian 
pojat, olivat jumalattomia. 
Sitten enkeli käski heidän 
tehdä parannuksen. Alma 
ja Moosian pojat tekivät 
parannuksen ja käyttivät 
loppuelämänsä evankeliumin 
saarnaamiseen. (Ks. Moosia 
27–28.)
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Sotapäällikkö Moroni kirjoitti 
vapauden tunnuksen ja tais-
teli puolustaakseen kansansa 
vapautta. (Ks. Alma 46, 48.)

Helaman johti 2 000 nuo-
rukaisen sotajoukkoa. (Ks. 
Alma 53, 56–58.)

Eräs lamanilaisprofeetta 
nimeltä Samuel profetoi, 
että Jeesus Kristus syntyisi 
pian. (Ks. Hel. 13–16.)

Kymmenvuotias Mormon-
niminen poika valittiin 
vartuttuaan kirjoittamaan 
levyihin. Kun hän oli 24-vuo-
tias, hän alkoi koota tär-
keimpiä kertomuksia kaikista 
aikakirjoista metallilevyihin. 
(Ks. Morm. 1.)

Ennen kuolemaansa Moroni 
hautasi levyt Kumora- 
nimiseen kukkulaan. Noin 
1 400 vuotta sen jälkeen kun 
Moroni oli haudannut levyt, 
14-vuotias poika nimeltä 
Joseph Smith rukoili saadak-
seen tietää, mikä kirkko oli 
oikea. (Ks. JS–H 5–16.)

Taivaallinen Isä ja Jeesus 
Kristus ilmestyivät Joseph 
Smithille ja kertoivat hänelle, 
ettei mikään kirkoista ollut 
tosi ja täydellinen. Joseph 
auttaisi palauttamaan 
Jeesuksen Kristuksen tosi 
kirkon. (Ks. JS–H 17–20.)

Moosian poika Ammon 
käännytti monia lamanilaisia 
sen jälkeen kun hän oli puo-
lustanut kuningas Lamonin 
laumoja ja voittanut kunin-
kaan luottamuksen. (Ks. 
Alma 17–19.)

Ennen kuolemaansa Mormon 
antoi levyt pojalleen Moro-
nille. Moroni oli armeijan 
komentaja. Hän oli viimeinen 
nefiläinen, joka jäi henkiin 
suuresta taistelusta lamani-
laisten ja nefiläisten välillä. 
(Ks. Morm. 6, 8.)
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Jeesus Kristus syntyi kau-
kana Betlehemissä. Hän 
opetti evankeliumiaan, 
paransi ja siunasi ihmisiä 
ja perusti kirkkonsa. Sitten 
Hänet ristiinnaulittiin ja Hän 
nousi kuolleista. (Ks. 3. Nefi 
1, 8–10.)

Moroni kävi Joseph Smi-
thin luona ja kertoi hänelle 
haudatuista levyistä. Kun 
Joseph Smith varttuisi van-
hemmaksi, hän saisi levyt 
ja kääntäisi ne. (Ks. JS–H 
27–54.)

Kun Joseph Smith oli 21-vuo-
tias, hän meni Kumorankuk-
kulalle ja otti levyt paikasta, 
jonne Moroni oli ne haudan-
nut. (Ks. JS–H 59.)

Jumalan voimalla Joseph 
Smith käänsi levyissä olevat 
kirjoitukset. Hän julkaisi 
tämän käännöksen. Se on 
nimeltään Mormonin kirja. 
(Ks. Mormonin kirjan nimi-
sivu ja johdanto.)

Ylösnousemuksensa 
jälkeen Hän kävi van-
hurskaiden nefiläis-
ten ja lamanilaisten 
luona. Hän opetti 
heille evankeliu-
miaan, paransi heitä 
ja siunasi heitä aivan 
kuten Hän oli tehnyt 
Jerusalemin seudulla. 
(Ks. 3. Nefi 11–28.)
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1  JEREDILÄISET
Tämä ryhmä lähti Baby-
lonin tornilta ja saapui 
Amerikan mantereelle 
noin 2 200 eKr. Jeredi-
läinen kulttuuri kukoisti 
noin vuoteen 600 eKr., 
jolloin kansasta kaikki 
muut paitsi Koriantumr 
saivat surmansa sodissa. 
(Ks. Et. 1–15.)

MORMONIN KIRJAN TAPAHTUMIA  
AIKAJÄRJESTYKSESSÄ

6  SENIF
Noin vuonna 200 eKr. 
nefiläinen nimeltä Senif 
vei ryhmän etelään 
hankkimaan takaisin 
omistukseensa nefiläis-
ten maita. Kun Senif 
ja hänen ryhmänsä 
saapuivat, lamanilaiset 
panivat heidät orjuuteen. 
Myöhemmin kuningas 
Moosia2 lähetti Ammo-
nin etsimään ryhmän, ja 
Ammon käännytti kunin-
gas Limhin. (Ks. Moosia 
7; 9–22.)

5  MOOSIA1
Nefiläisistä oli tullut 
jumalattomia noin vuo-
teen 225 eKr. mennessä, 
joten Moosia1 johdatti 
ryhmän vanhurskaita 
nefiläisiä Sarahemlaan, 
ja he liittyivät mulekilai-
siin. He kutsuivat itseään 
nefiläisiksi. Moosiasta1 
tuli heidän vanhurskas 
kuninkaansa. Kuningas 
Benjamin oli hänen poi-
kansa. (Ks. Omni 12–23.)

4  MULEKILAISET
Kuningas Sidkian poika 
Mulek johti ryhmän 
pois Jerusalemista noin 
587 eKr., ja he tulivat 
Amerikan mantereelle. 
He löysivät Koriantumrin. 
(Ks. Omni 14–21.)

3  LAMANILAISET
Lehin kuoleman 
jälkeen jumalattomat 
jäivät hänen poikansa 
Lamanin luo, ja hei-
dät tultiin tuntemaan 
lamanilaisina. (Ks. 
2. Nefi 5.)

2  NEFILÄISET
Lehin ryhmä lähti 
Jerusalemista noin 600 
eKr. Amerikan mante-
reelle. Vähitellen hänen 
jälkeläisensä jakaantuivat. 
Lehin kuoleman jälkeen 
vanhurskaat seurasivat 
hänen poikaansa Nefiä 
pohjoiseen. Heidät tultiin 
tuntemaan nefiläisinä. (Ks. 
1. Nefi 1–22; 2. Nefi 1–5.)
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11  NEFILÄISET 
HÄVITETÄÄN
Jumalattomuus palasi 
vähitellen, sodat raivosi-
vat ja nefiläiset hävi-
tettiin. Ainoana eloon 
jääneenä Moroni säilytti 
nefiläisten aikakirjat 
ja sitten ennen kuole-
maansa hautasi ne. (Ks. 
4. Nefi 24–28; Morm. 
8:1–8; Moroni 10.)

10  JEESUS KRISTUS
Noustuaan kuolleista 
Jerusalemissa Vapahtaja 
ilmestyi Amerikan man-
tereella, palveli ihmisiä, 
opetti evankeliumiaan ja 
perusti kirkkonsa. Hänen 
käyntiään seuranneiden 
200 vuoden ajan ihmiset 
elivät rauhassa. (Ks. 
3. Nefi 11–28.)

9  GADIANTONIN 
ROSVOT
Tämän murhanhimoisen 
salaliiton vaikutus oli vah-
vinta silloin, kun yhteis-
kunta oli jumalaton, ja 
heikointa silloin, kun 
yhteiskunta oli vanhurs-
kas. Noin vuoteen 350 
jKr. mennessä he uhka-
sivat kaikkien ihmisten 
turvallisuutta. (Ks. Hel. 2; 
6; 4. Nefi 42–46.)

8  ALMA2 JA  
MOOSIAN POJAT
Ollessaan nuorukai-
sia Alma2 ja kuningas 
Moosian2 pojat pyrkivät 
hävittämään kirkon. 
Enkeli nuhteli heitä, ja 
he tekivät parannuksen. 
Almasta2 tuli vanhurs-
kas johtaja. (Ks. Moosia 
27–29.) Moosian2 pojat 
ryhtyivät lähetyssaarnaa-
jiksi lamanilaisille. Suuren 
menestyksen jälkeen he 
tapasivat jälleen Alman2 
ja riemuitsivat. (Ks. Alma 
17–26.)

7  ALMA1
Alma1 syntyi Senifin 
kansan keskuudessa, ja 
hänestä tuli yksi kuningas 
Nooan jumalattomista 
papeista. Profeetta 
Abinadi surmattiin sen 
jälkeen kun hän oli kut-
sunut kuningas Nooaa 
parannukseen. Alma1 
uskoi Abinadin opetuk-
set ja pakeni uskovien 
ryhmän kanssa, ja he 
liittyivät ennen pitkää 
nefiläisiin. (Ks. Moosia 
11; 17–18; 23–24.)
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KETKÄ KIRJOITTIVAT MORMONIN KIRJAN?

Moronin aikakirjat (ks. Morm. 
9:30–37; noin 385 jKr. – 421 
jKr.)

Muinaiset profeetat, historioitsijat ja johtohenki
löt kaiversivat todistuksensa ja historiansa kulta
levyihin. Myöhemmin profeetta Joseph Smith käänsi 
Jumalan lahjan ja voiman avulla lyhennelmän 
noista alkuperäisistä levyistä.

Alkuperäisten muinaisten 
aikakirjojen kirjoittajat tai 
lähteet

Lehi (ks. 2. Nefi 1:1–4, 11; OL 3, 
luvun johdanto); Benjamin (ks. 
Omni 12–23; Morm. s. 16–18; 
Moosia 1–6); Moosia2 (ks. Omni 
23–25; Moosia 6:3); Alma nuo-
rempi, Moosian pojat, Hela-
man2, Pahoran, sotapäällikkö 
Moroni, Nefi3, Nefi4

Levyissä olleet aikakirjat

Nefi1, Jaakob, Enos, Jarom, 
Omni ja muita

Mormon

Moroni

Nefin pienet levyt (hengellisiä 
aikakirjoja; noin 600 eKr. –  
130 eKr.)

Mormonin sanat (yhdistävät 
pienet levyt sekä Nefin isoista 
levyistä tehdyn lyhennelmän; 
ks. jakeet 1–18)

Nefin isot levyt (ajallisia aikakir-
joja ja uskonnollista historiaa; 
noin 130 eKr. – 321 jKr.)

Mormonin aikakirjat  
(noin 345 jKr. – 385 jKr.)

Eterin kirja, toimitettu jere-
diläisten aikakirjoista (noin 
2 400 eKr. – 600 eKr.)

Jerediläisten aikakirjat 24 
levyssä, mukaan lukien Eterin 
kirjoitukset (ks. Et. 1:1–5)

Mormon

Labanin pronssilevyt  
(ks. 1. Nefi 5:10–14)

Senif
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KETKÄ KIRJOITTIVAT MORMONIN KIRJAN?
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Syyskuun 21. päivän iltana 1823 enkeli Moroni 
ilmestyi nuorelle Joseph Smithille ja kertoi 
hänelle kultalevyistä, jotka käännettäisiin  
Mormonin kirjaksi. Neljä vuotta myöhemmin 
Joseph sai ottaa levyt kääntääkseen ne  
(ks. JS–H 27–54).

Enkeli Moroni antoi kultalevyt profeetta 
Joseph Smithille 22. syyskuuta 1827

Nimisivu*
Ensimmäinen Nefin kirja
Toinen Nefin kirja
Jaakobin kirja
Enosin kirja
Jaromin kirja
Omnin kirja
Mormonin sanat
Moosian kirja
Alman kirja
Helamanin kirja
Kolmas Nefi
Neljäs Nefi
Mormonin kirja
Eterin kirja
Moronin kirja

Mormonin levyt (aikakirjat,  
jotka Mormon ja Moroni kokosivat  

ja lyhensivät)

Sinetöity osa (ei käännetty)

Tiedot tähän taulukkoon on koottu 
Mormonin kirjan johdannosta ja 
tekstistä.

Mormonin kirja

*Joseph Smith selitti: ”Mormonin 
kirjan nimilehti on kirjaimellinen 
käännös, joka on otettu levykokoel-
man eli kirjan viimeiseltä sivulta, 
sen vasemmalta puolelta” (Kirkon 
presidenttien opetuksia: Joseph 
Smith, 2007, s. 63).

Käännöksen alkuperäi-
nen käsikirjoitus valmistui 
vuonna 1829, kirjanpainajan 
käsikirjoitus valmistui vuosina 
1829–1830, ja ensimmäiset 
5 000 kappaletta Mormonin 
kirjaa painettiin vuonna 1830.
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Sopusoinnussa raamatullisen lain 
kanssa, että ”jokainen asia on vahvis
tettava kahden tai kolmen todistajan 

sanalla” (2. Kor. 13:1), sekä Mormonin kirja 
että Raamattu todistavat Jeesuksesta Kris
tuksesta ja opettavat Hänen evankeliuminsa 
periaatteita. Vanhin Russell M. Nelson kah
dentoista apostolin koorumista on opet
tanut, että ”pyhien kirjoitusten todistukset 
vahvistavat toistensa aitouden. Tämä käsite 
selitettiin kauan sitten, kun eräs profeetta 

MORMONIN KIRJA  
todistaa Raamatun rinnalla

Jumalan  
suunnitelma 
meitä varten
Raamattu ja Mormo-
nin kirja opettavat, 
että Jumala on tai-
vaallinen Isämme. 
Isänämme Hän on 
valmistanut pelastus-
suunnitelman (ks. 
Alma 24:14), jonka 
mukaan Jeesuksen 
Kristuksen sovitus voi 
pelastaa meidät.

Rakastava Isä taivaassa

Raamattu: ”Hänessä me elämme, liikumme ja 
olemme. Ovathan muutamat teidän runoili
jannekin sanoneet: ’Me olemme myös hänen 
sukuaan.’” (Ap. t. 17:28; ks. myös Ps. 82:6; 
Hepr. 12:9.)

Mormonin kirja: ”Minä tiedän, että [ Jumala] 
rakastaa lapsiaan” (1. Nefi 11:17; ks. myös 
1. Nefi 17:36).

Kuolema ja henkimaailma

Raamattu: ”Tomu palaa maahan, josta se on 
tullut. Henki palaa Jumalan luo, joka on sen 
antanut.” (Saarn. 12:7; ks. myös 1. Piet. 3:19–
20; 4:6.)

Mormonin kirja: ”Kaikkien ihmisten henget, 
olivatpa he hyviä tai pahoja, otetaan kotiin 
sen Jumalan luokse, joka antoi heille elämän” 
(Alma 40:11; ks. myös jakeet 12–14).

Ylösnousemus

Raamattu: ”Ja sitten, kun minun nahkani on 
riekaleina ja lihani on riistetty irti, minä saan 
nähdä Jumalan” ( Job 19:26; ks. myös Hes. 
37:12; 1. Kor. 6:14; 15:54).

Mormonin kirja: ”Minä tiedän teidän tietävän, 
että meidän lihamme täytyy kuihtua ja kuolla; 
kuitenkin me saamme ruumiissamme nähdä 
Jumalan” (2. Nefi 9:4; ks. myös 2. Nefi 9:12; 
Alma 11:43–45; 40:23).

kirjoitti, että Mormonin kirja ’on kirjoitettu 
sitä tarkoitusta varten, että te uskoisitte [Raa
mattuun]; ja jos te uskotte [Raamattuun], te 
uskotte [Mormonin kirjaankin]’ [Morm. 7:9]. 
Kummassakin kirjassa viitataan toiseen. Kum
pikin kirja on todisteena siitä, että Jumala 
elää ja puhuu lapsilleen antamalla ilmoitusta 
profeetoilleen.” 1

Seuraavassa on luettelo Raamatussa opete
tuista perustavaa laatua olevista opeista, joista 
Mormonin kirja antaa lisätodistuksen.
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todistaa Raamatun rinnalla

PROFEETTA 
TODISTAA
”Älkää luottako 
itseenne, vaan tutkikaa 
parhaita kirjoja – Raa-
mattua ja Mormonin 
kirjaa – ja hankkikaa 
kaikki tieto, minkä 
voitte, ja riippukaa sit-
ten kiinni Jumalassa ja 
pitäkää itsenne vapaina 
kaikenlaisesta turme-
luksesta ja saastaisuu-
desta, niin Korkeim-
man siunaukset ovat 
kanssanne.”
Presidentti John Taylor 
(1808–1887), Kirkon president-
tien opetuksia: John Taylor, 
2002, s. 148.

Käskyt  
tarjoavat 
oppaan
Raamattu opettaa, 
että Jumala on anta-
nut käskyjä ja siu-
naa meitä, kun me 
olemme kuuliaisia. 
Myös Mormonin kir-
jan profeetat kirjoitti-
vat muistiin käskyjä 
ja noudattivat niitä.

Kuuliaisuuden siunauksia

Raamattu: ”Herra, meidän Jumalamme, käski 
meidän noudattaa näitä käskyjä ja pelätä 
häntä, että me aina menestyisimme ja että 
hän edelleenkin antaisi meidän elää. Kun me 
tarkoin noudatamme tätä lakia, – – niin Herra 
katsoo meidät vanhurskaiksi.” (5. Moos. 6:24–
25; ks. myös Sananl. 4:4; Joh. 14:21.)

Mormonin kirja: ”Hän on luvannut teille, että 
jos te pidätte hänen käskynsä, te menestytte 
maassa; eikä hän koskaan poikkea siitä, mitä 
hän on sanonut; sen tähden, jos te pidätte 
hänen käskynsä, hän siunaa teitä ja antaa  
teidän menestyä” (Moosia 2:22; ks. myös 
2. Nefi 1:20).

Kymmenen käskyä

Raamattu: Herra ilmoitti Moosekselle kymme
nen käskyä (ks. 2. Moos. 20:1–17).

Mormonin kirja: Abinadi opetti kymmenen 
käskyä kuningas Nooan papeille (ks. Moosia 
12:33–36; 13:12–24).

Kymmenykset

Raamattu: ”Tuokaa täydet kymmenykset aarre
kammioon, jotta temppelissäni olisi ruokaa” 
(Mal. 3:10; ks. myös 3. Moos. 27:30).

Mormonin kirja: ”Tälle samalle Melkisedekille 
Abraham maksoi kymmenykset; niin, eli mei
dän isämme Abraham maksoi kymmenyksinä 
kymmenennen osan kaikesta, mitä hän omisti” 
(Alma 13:15; ks. myös 3. Nefi 24:8–10).

Kaste ja Pyhä Henki

Raamattu: ”Jos ihminen ei synny vedestä  
ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakun
taan” ( Joh. 3:5; ks. myös Mark. 16:16;  
Ap. t. 2:36–38).

Mormonin kirja: ”Tehkää parannus, kaikki te 
maan ääret, ja tulkaa minun luokseni ja otta
kaa kaste minun nimeeni, jotta te pyhittyisitte 
ottamalla vastaan Pyhän Hengen, jotta voitte 
seisoa tahrattomina minun edessäni viimei
senä päivänä” (3. Nefi 27:20; ks. myös 2. Nefi 
9:23; 31:5–9).
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Kantoi kärsimyksemme

Raamattu: ”Ja kuitenkin: hän kantoi meidän 
kipumme, otti taakakseen meidän sairau
temme” ( Jes. 53:4; ks. myös Hepr. 2:18).

Mormonin kirja: ”Ja hän kulkee kärsien kai
kenlaisia kipuja ja ahdinkoja ja koetuksia, – – 
jotta hän osaisi lihan mukaisesti auttaa kan
saansa sen heikkouksien mukaisesti” (Alma 
7:11–12; ks. myös Moosia 14:3–5).

Voitti kuoleman

Raamattu: ”Mutta nyt Kristus on herätetty 
kuolleista, esikoisena niiden joukosta jotka 
ovat kuolleet” (1. Kor. 15:20; ks. myös Joh. 
14:19; Ap. t. 26:23).

Mormonin kirja: ”[Uskokaa] Jeesukseen Kris
tukseen, että hän on Jumalan Poika ja että juu
talaiset surmasivat hänet, ja Isän voimalla hän 
on noussut ylös, minkä kautta hän on saanut 
voiton haudasta” (Morm. 7:5; ks. myös Moosia 
16:7–8; Hel. 14:17).

Jeesuksen  
Kristuksen 
tehtävä
Raamattu ja Mormo-
nin kirja todistavat 
Jeesuksesta Kris-
tuksesta, Jumalan 
Pojasta, ja Hänen 
sovituksestaan. Ne 
opettavat, että Vapah-
taja otti päälleen 
syntimme ja voitti 
kuoleman.

Jumalan ainosyntyinen Poika

Raamattu: ”Jumala on rakastanut maailmaa 
niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei 
yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kado
tukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän” ( Joh. 
3:16; ks. myös Matt. 16:16; Joh. 6:69).

Mormonin kirja: ”Minä [tiedän], että Jeesus 
Kristus on tuleva, eli Poika, Isän Ainosyntyi
nen, täynnä armoa ja laupeutta ja totuutta” 
(Alma 5:48; ks. myös 1. Nefi 11:16–21; Moosia 
3:5–8).

Sovitti syntimme

Raamattu: ”Tämä on minun vereni, liiton veri, 
joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien 
anteeksiantamiseksi” (Matt. 26:28; ks. myös 
Hepr. 9:28; 1. Piet. 3:18).

Mormonin kirja: ”Katso, hän antaa itsensä 
uhriksi synnin tähden täyttääkseen lain vaa
timukset kaikkien niiden hyväksi, joilla on 
särkynyt sydän ja murtunut mieli” (2. Nefi 2:7; 
ks. myös 1. Nefi 11:33; Alma 34:8–10; 3. Nefi 
11:14).

PROFEETTA 
TODISTAA
”Mormonin kirja – – 
julistaa, että Raa-
mattu on totta, ja se 
todistaa sen todeksi, 
ja yhdessä ne todis-
tavat toinen toisensa 
todeksi.”
Presidentti Brigham  
Young (1801–1877), Kirkon 
presidenttien opetuksia:  
Brigham Young, 1997, 
s. 121.
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Lisätutkittavaa

Tämä taulukko ei ole kattava luettelo. Kun 
tutkit yksin tai perheen kanssa pyhiä kirjoi
tuksia, voit lisätä tähän taulukkoon viitteitä ja 
etsiä muita periaatteita, joita opetetaan sekä 
Mormonin kirjassa että Raamatussa. Käytä 
avuksesi Pyhien kirjoitusten opasta sekä 
tutkimisen apuneuvoja, joita on verkossa 
osoitteessa scriptures .lds .org. ◼

VIITE
 1. ”Pyhien kirjoitusten todistuksia”, Liahona,  

marraskuu 2007, s. 43.

Jeesuksen  
Kristuksen 
kirkko muinai-
sina aikoina
Herra perusti kirk-
konsa Jerusalemissa 
ja Amerikan man-
tereella. Raamattu 
ja Mormonin kirja 
todistavat, että Hän 
järjesti kansansa ja 
johti sitä profeettojen 
ja apostolien avulla.

Profeetat

Raamattu: ”Ei Herra Jumala tee mitään ilmoit
tamatta suunnitelmiaan palvelijoilleen, profee
toille” (Aam. 3:7; ks. myös Jer. 1:7; 7:25).

Mormonin kirja: ”Hengen avulla profeetoille 
ilmaistaan kaikki” (1. Nefi 22:2; ks. myös MK 
Jaak. 4:4–6).

Kaksitoista apostolia

Raamattu: ”Hän kutsui luokseen opetuslap
sensa ja valitsi heistä kaksitoista, jotka nimesi 
apostoleiksi” (Luuk. 6:13; ks. myös Ef. 2:19–20; 
4:11–14).

Mormonin kirja: ”Siunattuja olette te, jos otatte 
varteen näiden kahdentoista sanat, jotka minä 
olen valinnut teidän keskuudestanne opetta
maan teitä ja olemaan palvelijoitanne” (3. Nefi 
12:1; ks. myös 1. Nefi 11:29).

Pappeuden valtuus

Raamattu: ”Ette te valinneet minua, vaan minä 
valitsin teidät, ja minun tahtoni on, että te 
lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä 
hedelmää joka pysyy” ( Joh. 15:16; ks. myös 
Matt. 16:19; Luuk. 9:1–2; Hepr. 5:4).

Mormonin kirja: ”[Alma] asetti pappeja ja van
himpia johtamaan ja valvomaan seurakuntaa 
panemalla kätensä heidän päällensä Jumalan 
järjestyksen mukaisesti” (Alma 6:1; ks. myös 
2. Nefi 6:2; Moroni 3).

PROFEETTA TODISTAA
”Tänä aikana monet väheksyvät Raamattua 
sekoitettuaan sen pyhiin kirjoituksiin maailman 
filosofioita ja mitätöityään niiden todellisen 
merkityksen. Kuinka onnekasta onkaan, että 
iankaikkinen taivaallinen Isämme, joka on aina 

kiinnostunut lastensa hengellisestä hyvinvoinnista, on antanut 
meille toisen pyhiä kirjoituksia sisältävän kirjan nimeltään Mor-
monin kirja. Se puolustaa Raamatun totuuksia, joita profeetat 
Herran ohjeiden mukaan ovat kirjoittaneet ja joista he ovat 
puhuneet. – –

Tämän toisen todistuksen avulla me voimme tietää varmem-
min, mitä muinaiset profeetat ja itse Mestari ja Hänen opetus-
lapsensa opetuksillaan tarkoittivat eläessään ja opettaessaan 
ihmisten keskuudessa. Sen pitäisi innoittaa kaikkia, jotka etsivät 
vilpittömästi totuutta, yhdistämään nämä kaksi pyhää kirjaa ja 
tutkimaan niitä yhtenä kirjana ymmärtäen, kuten me ymmär-
rämme, kuinka ne liittyvät toisiinsa.”
Presidentti Harold B. Lee (1899–1973), Ye Are the Light of the World, 1974, s. 89, 91.
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Kuinka tutkia 

Neljännesvuosisata sitten presidentti Ezra Taft  
Benson (1899–1994) esitti ”kolme tärkeää syytä, 
miksi myöhempien aikojen pyhien tulee tutkia 

Mormonin kirjaa koko elämänsä ajan” 1. Syyt olivat  
nämä:

•  Ensiksi, Mormonin kirja on uskontomme lakikivi –  
lakikivi todistuksessamme Jeesuksesta Kristuksesta, 
opistamme ja evankeliumin totuudesta.

•  Toiseksi, Mormonin kirja kirjoitettiin meidän aikaamme 
varten.

•  Kolmanneksi, Mormonin kirja auttaa meitä pääsemään 
lähemmäksi Jumalaa.

Nämä syyt tutkia Mormonin kirjaa tuovat mieleen myös 
joitakin tapoja, joilla voisimme ryhtyä tutkimaan tätä ainut
laatuista pyhää kirjaa.

Uskontomme lakikivi
Koska Mormonin kirja on lakikivi todistuksessamme 

Kristuksesta ja Hänen evankeliuminsa täyteydestä, on 
tärkeää, että tutkimisessamme kiinnitämme erityistä huo
miota sen sisältämiin moniin opetuksiin ja todistuksiin 
Vapahtajasta. Jotkut ovat tehneet sen hankkimalla uuden, 
edullisen Mormonin kirjan ja merkitsemällä kaikki jakeet, 
jotka viittaavat Vapahtajaan, Hänen palvelutyöhönsä ja 
Hänen tehtäväänsä tai opettavat näitä asioita. Näin saa 
syvemmän todistuksen Jeesuksesta Jumalan Poikana ja 

oppii myös arvostamaan uudelleen sitä, mitä Hän on teh
nyt ja tekee jatkuvasti meidän hyväksemme.

Kirjoitettu meidän aikaamme varten
Mormonin kirjan kirjoittajat kirjoittivat tuleville sukupol

ville, etenkin myöhempien aikojen sukupolville. Lyhen
täessään nefiläisiä aikakirjoja Mormon sanoi, ettei hän voi
nut sisällyttää kirjaan sadattakaan osaa (ks. 3. Nefi 5:8; ks. 
myös Morm. s. 5). Moroni huomautti: ”Minä puhun teille 
ikään kuin olisitte läsnä, ettekä te kuitenkaan ole. Mutta 
katso, Jeesus Kristus on näyttänyt teidät minulle, ja minä 
tiedän teidän tekemisenne.” (Morm. 8:35.) Nämä kaksi ja 
muut kirjoittajat kirjoittivat saamansa innoituksen mukaan 
sitä, mistä olisi meille suurinta hyötyä näinä myöhempinä 
aikoina.

Meidän tulee siis tutkia pitäen mielessämme nämä 
kysymykset: ”Miksi tämä on otettu mukaan? Kuinka tämä 
soveltuu tähän aikaan ja minuun?” Presidentti Benson 
huomautti esimerkiksi, että Mormonin kirjasta löydämme 
mallin siitä, kuinka valmistautua Vapahtajan toiseen tule
miseen. Me opimme, kuinka Kristuksen opetuslapset elä
vät sodan aikoina, suhtautuvat vainoon ja luopumukseen, 
tekevät lähetystyötä ja käsittelevät materialismin vaaroja.2 
Kuten Nefi, meidän tulee tutkiessamme soveltaa pyhiä 
kirjoituksia itseemme eli pyrkiä huomaamaan, kuinka 
voimme soveltaa käytäntöön sitä, mitä löydämme Mormo
nin kirjasta (ks. 1. Nefi 19:23).

Vanhin D. Todd 
Christofferson
kahdentoista apostolin 
koorumista

MORMONIN KIRJAA?
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JATKA TUTKIMISTA  
OPPIAKSESI JATKUVASTI

Kun luin Mormonin kirjan ensimmäisen 
kerran, en ollut jäsen. Olin 16-vuotias 

ja luin sen viikossa. Lukemiseni lähestyessä 
loppuaan löysin jakeen, joka vahvisti, että 
jos kirkko olisi Kristuksen, se kantaisi Hänen 
nimeään (ks. 3. Nefi 27:8). Sillä hetkellä 
kyyneleet vierivät poskilleni. Tiesin, että 
Mormonin kirja oli totta, ja päätin mennä 
kasteelle.

Kasteeni jälkeen luin kirjan uudelleen, 
mutta tällä kertaa ostin korostuskynän ja 
merkitsin jakeet tai kohdat, jotka innoitti-
vat minua. Myöhemmillä lukukerroilla tein 
samoin, paitsi että lisäsin huomautuksia 
marginaaliin korostettujen jakeiden koh-
dalle. Seuraavan kerran lisäsin niihin liitty-
viin jakeisiin viitteitä joko Mormonin kirjasta 
tai muista pyhistä kirjoista.

Sitten erään vuoden alussa ostin uudet 
pyhät kirjoitukset, koska edelliset olivat 
täynnä merkintöjä, etenkin sen jälkeen kun 
olin käyttänyt niitä lähetystyössäni ja valmis-
tanut niistä monia oppiaiheita. Tällä kertaa 
tutkimiseni ja merkitsemiseni perustui 
aiheisiin. Valitsin tietyn värin tiettyyn aihee-
seen – esimerkiksi oranssin uskoon, vihreän 
parannukseen ja niin edelleen.

Kun olen jatkanut Mormonin kirjan tut-
kimista näitä eri menetelmiä käyttäen, olen 
oppinut, ettei Mormonin kirjan lukeminen 
yhden ainoan kerran riitä. Me opimme rivin 
rivin päälle jatkaessamme tutkimista. Olen 
myös oppinut, että olimmepa lukeneet 
kuinka monta kertaa hyvänsä, löydämme 
aina jotakin, joka saa meidät sanomaan: 
”Miksi en huomannut tätä aiemmin? Sen 
on täytynyt olla täällä.”

Pyhät kirjoitukset – etenkin Mormonin 
kirja – antavat meille opetuksia Jeesuksesta 
Kristuksesta ja taivaallisesta Isästämme. 
Pyhien kirjoitusten tutkiminen on lähentä-
nyt minua Heihin.
Cristina Vergara Ramírez, Chile
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Lähemmäksi Jumalaa
Presidentti Bensonia edelleen lainaten: 

”Mormonin kirja ei ainoastaan opeta meille 
totuutta, vaikka se tekee sitäkin. Mormonin 
kirja ei ainoastaan todista Kristuksesta, vaikka 
se tekee sitäkin. Mutta siinä on muutakin. 
Tässä kirjassa on voimaa, joka alkaa virrata elä
määnne heti, kun alatte tutkia sitä vakavasti.” 3

Mormonin kirjan tutkiminen luo todella
kin Hengelle otollisen ilmapiirin, ja Henki on 

Tutkimisen apuneuvoja
Olemme nykyään onnekkaita siksi, että 

meillä on käytössämme joukko apuneuvoja, 
jotka voivat auttaa meitä Mormonin kirjan 
tutkimisessa. Jotkin niistä on sidottu pyhiin 
kirjoituksiin, kuten Topical Guide, Bible 
Dictionary ja hakemisto englanninkielisissä 
ja Pyhien kirjoitusten opas muunkielisissä 
pyhissä kirjoituksissa. Pyhien kirjoitusten 
MAPlaitoksissa on joka sivulla lukuisia ala 
ja rinnakkaisviitteitä.

Muita painettuja tutkimisen apuneuvoja 
ovat mm. pyhäkoulun Oppilaan opiskelu
opas, seminaarin Oppilaan aineisto sekä 
instituutin Oppilaan kirja. Uutta meidän 
aikakaudellemme on kasvava määrä elektro
nisia apuneuvoja, joista kerrotaan sivun 31 
oheisartikkelissa.

Kääntymyksen välikappale
Mormonin kirja on korvaamaton aarre  

ja kääntymyksen välikappale, jonka Herra 
on suunnitellut ja antanut meidän talouden
hoitokauttamme varten. Pidän sitä perustana 
omalle todistukselleni Jeesuksesta Kristuk
sesta, Joseph Smithin profeetallisesta kutsu
muksesta sekä Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkosta Jumalan 
valtakuntana, joka on vielä kerran perustettu 
maan päälle 4. Liitän iloiten oman todistuk
seni Jeesuksen Kristuksen todistukseen,  
että ”niin totta kuin teidän Herranne ja tei
dän Jumalanne elää, se on tosi” (OL 17:6). 
Syventäköön koko elinikäinen Mormonin 
kirjan tutkimisenne kääntymystänne ja  
johtakoon teitä suoraa reittiä iankaikkiseen 
elämään. ◼
VIITTEET
 1. ”Mormonin kirja – uskontomme lakikivi”, Valkeus, 

tammikuu 1987, s. 3–5. Tämä klassikkopuhe julkais-
taan uudelleen tässä numerossa sivuilla 52–58.

 2. ”Mormonin kirja – uskontomme lakikivi”, s. 3–4.
 3. Ks. ”Mormonin kirja – uskontomme lakikivi”, s. 4.
 4. Ks. Mormonin kirjan johdanto.

PROFEETTA TODISTAA
”Aloin lukea Mormonin kirjaa ennen kuin 
olin edes riittävän vanha diakoniksi, ja 
olen lukenut sitä siitä asti ja tiedän, että 
se on totta. – –

Mielestäni kenenkään tämän kirkon 
jäsenen ei pitäisi koskaan olla tyytyväinen, ennen kuin hän 
on lukenut Mormonin kirjan yhä uudelleen ja pohtinut sitä 
perusteellisesti, niin että hän voi todistaa, että se on todel-
lakin aikakirja, joka on Kaikkivaltiaan innoittama, ja että 
sen historia on totta.”
Presidentti Joseph Fielding Smith (1876–1972), julkaisussa Conference 
Report, lokakuu 1961, s. 18.

ilmoituksen välikappale. Se tarkoittaa, että 
me tutkimme ajatuksia herättävällä, mietiske
levällä tavalla – pohtien, rukoillen ja kenties 
muistiinpanoja tehden. Näin pääsemme olo
tilaan, jossa saamme lisää valoa ja ymmärrystä 
sekä siitä mitä tutkimme että muista asioista. 
Joskus on hyödyllistä lukea koko Mormonin 
kirja suhteellisen lyhyessä ajassa, jotta saa 
kokonaiskuvan sen tapahtumista ja sanomasta. 
Mutta yleensä on parasta keskittyä siihen, että 
syventyy riittävän pitkään joka päivä tutki
maan kirjaa, sen sijaan että lukisi jonkin tietyn 
määrän jakeita tai sivuja päivässä.



PYHÄT KIRJOITUKSET INTERNETISSÄ JA MOBIILILAITTEISSA
Nopean avainsana- ja rinnakkaisviitehaun lisäksi verkossa olevissa pyhissä kirjoituksissa (scriptures .lds .org) ja mobiililaitteissa 
olevissa pyhissä kirjoituksissa (mobile .lds .org) on useita uusia toimintoja, jotka voivat auttaa sinua omassa tutkimisessasi:

My Study Notebook [tutkimismuistikirjani] (notebook .lds .org)

Tämä verkossa oleva tutkimismuistikirja tarjoaa monia samoja apuneuvoja, joita olet 
kenties käyttänyt perinteisessä tutkimisessa – esimerkiksi korostaminen, muistiin-
panojen tekeminen ja rinnakkaisviitteiden merkitseminen – mutta sen avulla voit 
käyttää ja tallentaa merkintöjäsi elektronisesti. Lisäksi voit varustaa muistiinpanosi 
ja muun sisällön merkeillä eli lajitella niitä, kun nämä apuneuvot tulevat saataville. 
Koska kirjaudut tutkimismuistikirjaasi LDS Account -tiliäsi käyttäen, muistikirjaasi 
tekemäsi muutokset ovat jatkuvasti ajan tasalla, käytitpä sitä kuinka monella eri 
laitteella hyvänsä. Näiden apuneuvojen avulla voit luoda aivan oman aiheiden-
mukaisen arkiston evankeliumin tutkimiseen ja opettamiseen.

Pyhien kirjoitusten formaatit ja kielet (scriptures .lds .org)

Pyhien kirjoitusten teksti elektronisessa muodossa sekä äänitteinä on nyt saatavissa  
LDS.org-sivustolla sekä mobiililaitesovelluksina monilla kielillä, ja elektroniseen muotoon 
muuttaminen on käynnissä monille muille kielille.

Sen lisäksi että voit lukea ja kuunnella pyhiä kirjoituksia verkossa, voit myös ladata 
ja käyttää äänite-, ePub- ja PDF-tiedostoja silloinkin kun et ole verkossa. Kirkon uusin 
pyhien kirjoitusten verkkosivusto helpottaa myös pyhien kirjoitusten kohtien ja 
henkilökohtaisten muistiinpanojen jakamista muiden kanssa sähköpostitse ja sosiaali-
sen median työkaluja käyttäen.

Pyhät kirjoitukset LDS.org-sivustolla ovat tätä nykyä käytettävissä 21 kielellä, 
mobiililaitesovellukset ovat käytettävissä noin 10 kielellä käyttöjärjestelmästä riippuen.

LDS Scripture Citation Index [pyhien kirjoitusten MAP-laitoksen  
lainaushakemisto] (scriptures .byu .edu)

Tämä lähde, jonka kaksi Brigham Youngin yliopiston opettajaa on tuottanut englan-
ninkielisenä, yhdistää pyhien kirjoitusten jakeita nykyajan profeettojen ja apostolien 
lausuntoihin. Jos esimerkiksi haluat tietää, kuka on lainannut yleiskonferenssissa 
kohtaa 1. Nefi 3:7, löydät vastauksen napsauttamalla Mormonin kirjan linkkiä 
näyttöruudun vasemmalla puolella ja vierittämällä palkkia alaspäin kohtaan  
1. Nefi 3.

General Conference Topics Index [yleiskonferenssiaiheiden hakemisto] 
(conference .lds .org)

Toinen lähde, joka auttaa sinua yhdistämään pyhien kirjoitusten tutkimisen elävien 
profeettojen sanoihin, on conference .lds .org, jossa on aihepohjainen luettelo 
kustakin yleiskonferenssista. Jos esimerkiksi tutkit pyhistä kirjoituksista sovitusta, 
voit löytää huhtikuun 2011 konferenssista viisi puhetta, joissa käsiteltiin tätä aihetta.



Lehin uni  
Vanhin  
David A. Bednar
kahdentoista apostolin 
koorumista

PIDÄ KIINNI RAUTAKAITEESTA
Mormonin kirjan pääteema – kaikkien  

kutsuminen Kristuksen luokse – on keskeinen Lehin näyssä.
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Rakastan Mormonin kirjaa. Jotkin varhaisimmista 
evankeliumiin liittyvistä muistoistani ovat siitä, kun 
äitini luki minulle Emma Marr Petersenin kirjaa Book 

of Mormon Stories for Young Latter-day Saints [Mormonin 
kirjan kertomuksia nuorille myöhempien aikojen pyhille]. 
Noissa lapsuuden kokemuksissa ja tutkiessani ja rukoilles
sani jatkuvasti koko elämäni ajan Pyhä Henki on toistuvasti 
todistanut sielulleni, että Mormonin kirja on Jumalan sanaa.

Todistan, että Mormonin kirja on toinen todistus Jee
suksesta Kristuksesta. Tiedän, että profeetta Joseph Smith 
käänsi Mormonin kirjan Jumalan voimasta ja voimalla. Ja 
todistan, ”että Mormonin kirja on virheettömin kaikista kir
joista maan päällä ja uskontomme lakikivi ja että ihminen 
pääsee lähemmäksi Jumalaa noudattamalla sen opetuksia 
kuin minkään muun kirjan avulla” 1.

Lehin unen tärkeimpiä vertauskuvia
Se, miten tärkeää on lukea, tutkia ja pohtia pyhiä kirjoi

tuksia yleensä ja Mormonin kirjaa aivan erityisesti, korostuu 
useissa kohdin Lehin näkyä elämän puusta (ks. 1. Nefi 8).

Keskeinen tekijä Lehin unessa on elämän puu, joka 
kuvaa Jumalan rakkautta (ks. 1. Nefi 11:21–22). ”Jumala 
on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan 
Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi 
kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän” ( Joh. 3:16). 
Näin ollen Herran Jeesuksen Kristuksen syntymä, elämä 
ja sovitusuhri ovat suurimpia ilmauksia Jumalan rakkau
desta lapsiaan kohtaan. Kuten Nefi todisti, tämä rakkaus 
on ”kaikkein haluttavinta”, ja kuten enkeli hänen näys
sään julisti, ”riemullisinta sielulle” (1. Nefi 11:22–23; ks. 
myös 1. Nefi 8:12, 15). Ensimmäisen Nefin kirjan luku 11 G
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esittää yksityiskohtaisen kuvauksen elämän 
puusta vertauskuvana Vapahtajan elämästä, 
tehtävästä ja uhrista – siitä, ”kuinka Jumala 
alentaa itsensä” (1. Nefi 11:16).

Puun hedelmä on vertauskuva Vapahtajan 
sovituksen siunauksista. Puun hedelmän naut
timinen kuvaa niiden toimitusten ja liittojen 
vastaanottamista, joiden avulla sovitus voi tulla 
täysin voimaan elämässämme. Hedelmää kuva
taan haluttavaksi, koska se tekee ihmisen onnel
liseksi (ks. 1. Nefi 8:10) ja koska se tuo suurta 
iloa ja halun jakaa tuo ilo muiden kanssa.

On merkittävää, että Mormonin kirjan 
pääteema – kaikkien kutsuminen Kristuksen 
luokse – on keskeinen Lehin näyssä. Erityisen 
kiinnostava on rautakaide (ks. 1. Nefi 8:19), 
joka johti puulle. Rautakaide on Jumalan sana.

Rautakaiteeseen tarttuminen vai  
siitä jatkuvasti kiinni pitäminen

Isä Lehi näki näyssään neljä ihmisryhmää. 
Kolme ryhmää kulki eteenpäin kaidalla ja 

kapealla polulla pyrkien puun luo nauttimaan 
sen hedelmää. Neljäs ryhmä ei pyrkinyt puulle 
vaan halusi sen sijaan pitää perimmäisenä 
päämääränään suurta ja avaraa rakennusta  
(ks. 1. Nefi 8:31–33).

Kohdasta 1. Nefi 8:21–23 saamme tietää 
ensimmäisestä ihmisryhmästä, joka ponnis
teli eteenpäin ja lähti elämän puulle vievälle 
polulle. Mutta kun ihmiset kohtasivat pimey
den sumun, joka kuvaa Perkeleen kiusauksia 
(ks. 1. Nefi 12:17), he eksyivät tieltä, kulkivat 
pois ja joutuivat hukkaan.

Pane merkille, ettei näissä jakeissa ole 
mitään mainintaa rautakaiteesta. Ne, jotka eivät 
välitä Jumalan sanasta tai suhtautuvat siihen 
kevyesti, eivät pääse käyttämään tuota jumalal
lista kompassia, joka osoittaa tien Vapahtajan 
luo. Ota huomioon, että tämä ryhmä pääsi 
polulle ja kulki eteenpäin osoittaen jonkinlaista 
uskoa Kristukseen ja jonkinlaista hengellistä 
vakaumusta, mutta Perkeleen kiusaukset eksyt
tivät heidät, ja he joutuivat hukkaan.

PROFEETTA 
TODISTAA
”Todistan teille, että 
Mormonin kirja on 
todella Jumalan 
sanaa, että taivaan ja 
maan välille on jälleen 
avattu yhteys ja että 
ihmisille maan päällä 
on ilmoitettu Herran 
totinen tie osoitta-
maan keinot, joilla 
jokainen Kristukseen 
todella uskova voi 
saada kaikki tar-
vittavat tiedot ja 
siunaukset.”
Presidentti David O. McKay 
(1873–1970), artikkelissa 
”Jatkuva profeetallinen 
kutsu”, Liahona, elokuu 
2005, s. 7.

ME EMME PIITANNEET HEISTÄ

Olen koko elämäni ajan saanut hengellistä voimaa sanoista ”me emme piitanneet heistä” 
(1. Nefi 8:33). Ensimmäisessä Nefin kirjassa muutamat, jotka ovat menossa elämän 

puulle, eivät piittaa pilkkaavista äänistä. Heitä osoitellaan ivan sormin, mutta he eivät horju. 
He eivät kuuntele. Mekin kuulemme tänä aikana monia äänekkäitä, houkuttelevia ääniä. 
Joskus voi olla todella vaikeaa olla piittaamatta noista äänistä, mutta Lehi osoittaa, että se on 
mahdollista.

Olen havainnut, että voin hiljentää maailmallisia ääniä, kun käyn temppelissä, luen pyhiä 
kirjoituksia, käyn kirkossa ja seuraan profeettaa. Kun teen näitä yksinkertaisia asioita, voin 
kuulla Pyhän Hengen äänen. Se on ääni, jota kannattaa kuunnella. Ja kun noudatan Hengen 
ääntä, saan lisää voimaa vastustaa kiusausta.

Kun me noudatamme Lehin esimerkkiä emmekä ”piittaa heistä”, me voimme pysyä kai-
dalla ja kapealla polulla ja nauttia jatkuvasti Jumalan rakkaudesta.
Melissa Heaton, Utah, USA
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Kohdasta 1. Nefi 8:24–28 luemme toisesta 
ihmisryhmästä, joka lähti kaidalle ja kapealle 
polulle, joka johti elämän puulle. Nämä 
ihmiset ponnistelivat ”eteenpäin pimeyden 
sumun läpi pitäen kiinni rautakaiteesta, kun
nes he tulivat esiin ja nauttivat puun hedel
mää” (jae 24). Kun sitten suuren ja avaran 
rakennuksen hienosti pukeutuneet asukkaat 
pilkkasivat näitä ihmisiä, he häpesivät ja lan
kesivat kielletyille poluille ja joutuivat huk
kaan (ks. jae 28). Huomaathan, että tämän 
ryhmän sanotaan tarttuneen rautakaiteeseen 
(ks. 1. Nefi 8:24).

On merkittävää, että toinen ryhmä ponnis
teli eteenpäin uskossa ja sitoutuneena. Heil
läkin oli lisäksi siunauksenaan rautakaide, ja 
he tarttuivat siihen! Mutta kun he kohtasivat 
vainoa ja vastustusta, he lankesivat kielletyille 
poluille ja joutuivat hukkaan. Vaikka tällä 
ryhmällä ihmisiä oli uskoa, sitoutumista ja 
Jumalan sana, he joutuivat hukkaan – kenties 
siksi, että he lukivat tai tutkivat tai kävivät tar
koin läpi pyhiä kirjoituksia vain silloin tällöin. 

Sellainen rautakaiteeseen tarttuminen tuo mie
leeni vain satunnaiset ”tutkimispuuskat ” tai 
epäsäännöllisen syventymisen pikemminkin 
kuin johdonmukaisen, jatkuvan uppoutumi
sen Jumalan sanaan.

Jakeesta 30 luemme kolmannesta ryh
mästä ihmisiä, jotka ponnistelivat eteenpäin 
pitäen jatkuvasti kiinni rautakaiteesta, kun
nes he tulivat perille ja lankesivat maahan ja 
nauttivat puun hedelmää. Tärkeimmät sanat 
tässä jakeessa ovat pitäen jatkuvasti kiinni 
rautakaiteesta.

Myös tämän kolmannen ryhmän jäsenet 
ponnistelivat eteenpäin uskossa ja vakaina, 
mutta mikään ei osoita, että he eksyivät tieltä, 
lankesivat kielletyille poluille tai joutuivat 
hukkaan. Ehkäpä tämä kolmas ihmisryhmä 
luki ja tutki ja kävi jatkuvasti tarkoin läpi 
pyhiä kirjoituksia. Ehkäpä juuri uutteruus 
ja omistautuminen näennäisen pienille ja 
yksinkertaisille asioille (ks. Alma 37:6) pelasti 
kolmannen ryhmän joutumasta hukkaan. 
Ehkäpä juuri Herran ja totuuden tunteminen 

Vaikka toisella 
ryhmällä ihmisiä, 
jotka ponnistelivat 
eteenpäin kaidalla ja 
kapealla polulla, oli 
uskoa, sitoutumista 
ja Jumalan sana, ja he 
pitivät kiinni rautakai-
teesta, he joutuivat 
lopulta hukkaan – 
kenties siksi, että he 
lukivat tai tutkivat tai 
kävivät tarkoin läpi 
pyhiä kirjoituksia vain 
silloin tällöin.
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(ks. Alma 23:5, 6), johon he olivat päässeet 
tutkimalla uskollisesti pyhiä kirjoituksia, 
johti nöyryyden hengelliseen lahjaan – niin 
suureen, että tähän ryhmään kuuluvat ihmi
set lankesivat maahan ja nauttivat puun 
hedelmää (ks. 1. Nefi 8:30). Ehkäpä juuri 
se hengellinen ravinto ja voima, jota nämä 
ihmiset saivat kestitsemällä itseään jatkuvasti 
Kristuksen sanalla (ks. 2. Nefi 31:20), vaikutti 
niin, että he kykenivät olemaan piittaamatta 
suuressa ja avarassa rakennuksessa olevista 
pilkkaavista ja ivaavista ihmisistä (ks. 1. Nefi 
8:33). Tämä on se ryhmä, johon sinun ja 
minun pitäisi pyrkiä kuulumaan.

Nefin veljet kysyivät: ”Mitä tarkoittaa 
isämme näkemä rautakaide, joka johti puulle?

Ja minä [Nefi] sanoin heille, että se oli Juma
lan sana; eikä kukaan, joka kuulisi Jumalan 
sanaa ja pitäisi siitä kiinni, koskaan hukkuisi, 
eivätkä vastustajan kiusaukset ja palavat nuo
let voisi voittaa eikä sokaista heitä eksyttääk
seen heidät tuhoon.” (1. Nefi 15:23–24, kursi
vointi lisätty.)

Mitä eroa on siis siinä, että tarttuu rauta
kaiteeseen, tai että pitää siitä kiinni? Saanen 
mainita, että rautakaiteesta kiinni pitäminen 
tarkoittaa suurelta osin sitä, että käyttää 
pyhiä kirjoituksia rukoillen, jatkuvasti ja 
vilpittömästi pitäen niitä ilmoitetun totuuden 
varmana lähteenä ja luotettavana oppaana 
matkalla pitkin kaitaa ja kapeaa polkua, joka 
johtaa elämän puulle – Herran Jeesuksen 
Kristuksen luo.

”Ja tapahtui, että minä näin, että rauta
kaide, jonka isäni oli nähnyt, oli Jumalan sana, 
joka johti elävien vesien lähteelle eli elämän 
puulle” (1. Nefi 11:25).

Mormonin kirja on meitä  
varten tänä aikana

Mormonin kirja tuo esiin totuuksia, jotka 
ovat merkityksellisiä ja välttämättömiä mei
dän aikanamme ja meidän olosuhteissamme. 
Moroni tähdentää Mormonin kirjan hen
gellistä ja käytännöllistä merkitystä elämäs
sämme: ”Katso, minä puhun teille ikään 

Rautakaiteesta kiinni 
pitäminen tarkoittaa 
suurelta osin sitä, 
että käyttää pyhiä 
kirjoituksia rukoillen, 
jatkuvasti ja vilpit-
tömästi pitäen niitä 
luotettavana oppaana 
matkalla elämän puulle 
– Herran Jeesuksen 
Kristuksen luo.
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kuin olisitte läsnä, ettekä te kuitenkaan ole. 
Mutta katso, Jeesus Kristus on näyttänyt 
teidät minulle, ja minä tiedän teidän teke
misenne.” (Morm. 8:35.) Nähtyään meidän 
aikamme ja olosuhteemme Jumalan ennalta 
tietämisen kautta Mormonin kirjan tärkeim
mät kirjoittajat ottivat mukaan erityisesti 
niitä aiheita ja esimerkkejä, jotka ovat mitä 
tärkeimpiä maailman asukkaille myöhem
pinä aikoina.

Kehotan sinua pohtimaan tarkoin ja rukoil
len seuraavaa kysymystä: Mitä opetuksia 
voin ja minun pitäisi oppia Lehin näystä, 
joka koski elämän puuta, sekä periaat-
teesta pitää kiinni rautakaiteesta jatku-
vasti, niin että voisin pysyä hengellisesti 
vahvana maailmassa, jossa elämme tänä 
aikana?

Kun teet uutterasti työtä ja tavoitte
let innoitusta vastataksesi tähän tärkeään 

kysymykseen, tulet ymmärtämään täydelli
semmin Pyhän Hengen voiman avulla sekä 
sydämessäsi että mielessäsi sen, miten tärkeää 
on pitää jatkuvasti kiinni rautakaiteesta. Sinua 
siunataan niin, että voit soveltaa noita opetuk
sia uskoen ja uutterasti omassa elämässäsi ja 
perheessäsi.

Olkoon meillä kaikilla silmät nähdä ja 
korvat kuulla, mitä muuta sellaista Lehin 
näky opettaa, mikä auttaa meitä ponniste
lemaan ”eteenpäin lujina Kristuksessa, niin 
että [meillä] on täydellinen toivon kirkkaus 
ja rakkaus Jumalaa ja kaikkia ihmisiä koh
taan. Ja nyt, jos te ponnistelette eteenpäin 
kestiten itseänne Kristuksen sanalla ja kes
tätte loppuun asti, katso, näin sanoo Isä:  
Te saatte iankaikkisen elämän.” (2. Nefi 
31:20.) ◼

VIITE
 1. Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 66.

ÄLÄ LÄHDE TÄLTÄ POLULTA!

Sisareni tutustutti minut kirkkoon, ja pidin siitä niin paljon, että pian minut kastettiin.
Vaikka en osannut lukea, minulla oli tapana avata Mormonin kirja ja selailla sitä. Minulla 

oli suuri halu lukea sanoja sen sivuilta. Miestäni, joka kastettiin vasta myöhemmin, kummas-
tutti nähdä minun vain istuvan katselemassa kirjaa, ja hän sanoi minun tuhlaavan aikaani.

Suurin ponnistuksin sekä Apuyhdistyksen sisarteni ja lasteni avulla aloin opetella lukemaan. 
Tavoitteenani oli aina lukea Mormonin kirjaa.

Eräänä erityisen vaikeana hetkenä, kun minulla oli kielteisiä ajatuksia, kuulin selkeästi 
nämä sanat: ”Älä lähde tältä polulta!” Katselin ympärilleni nähdäkseni, oliko paikalla joku 
muu, mutta olin yksin.

Eräänä päivänä sanoin tyttärelleni, että aloin oppia lukemaan. Hän ei uskonut minua ja 
pyysi minua näyttämään hänelle. Kun tein niin, hän oli tavattoman iloinen.

Tavoitteenani on lukea Mormonin kirja kannesta kanteen. Lukemiseni on hidasta, mutta 
kykenen ymmärtämään, ja mikä tärkeämpää, kykenen tuntemaan Hengen tämän ihanan 
kirjan avulla.
Edite Feliciano de Paula, São Paulo, Brasilia
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Mormonin kirja, joka on koottu pro-
feettojen opetuksista kautta monien 
vuosisatojen, kirjoitettiin tulevaa 

aikaa varten, jolloin pappeuden avainten 
palautus sekä Israelin huoneen suuri kokoa-
minen valmistaisivat maailmaa Vapahtajan 
paluuseen maan päälle (ks. 2. Nefi 25; 27; 
3. Nefi 21). Nefi kuvaili tätä pyhää tekstiä 
tomusta huutavan ääneksi (ks. 2. Nefi 33:13). 
Moroni julisti: ”Katso, minä puhun teille ikään 
kuin olisitte läsnä, ettekä te kuitenkaan ole. 
Mutta katso, Jeesus Kristus on näyttänyt teidät 
minulle.” (Morm. 8:35.)

Mormonin kirja kirjoitettiin meidän 
aikaamme ja tulevia aikoja varten. Palautusta 
seuranneiden sadan ensimmäisen vuoden 
aikana Mormonin kirjaa painettiin noin 
miljoona kappaletta. Se julkaistiin 15 kielellä, 
mikä oli merkittävä hanke. Seuraavien 50 
vuoden aikana (1930–1980) sitä painettiin  
yli 25 miljoonaa kappaletta, ja julkaisukieliä 

oli 41. Viimeisten 30 vuoden aikana Mormo-
nin kirjaa on painettu vielä 125 miljoonaa 
kappaletta. Julkaisukieliä on 107, joista osalla 
on julkaistu otteita Mormonin kirjasta.  
Mormonin kirjan vaikutus kasvaa edelleen, 
kun Jumalan valtakunta viedään jokaisen 
kansakunnan, suvun, kielen ja kansan 
keskuuteen.

Nimisivu, joka on todennäköisesti Moronin  
kirjoittama, kertoo kirjan päätarkoitukset. 
Ensimmäinen tarkoitus koskee erityisesti Lehin 
lasten jälkeläisiä. Lopullinen tarkoitus on saada 
kaikki ihmiset ”vakuuttuneiksi siitä, että Jeesus 
on Kristus, iankaikkinen Jumala” (Mormonin 
kirjan nimisivu).

Tärkeää meidän ajallemme
Miksi toinen todistus Jeesuksesta Kristuk-

sesta on niin tärkeä meidän ajallemme? Miksi 
Herra toi toisen todistuksen vahvistaakseen 
Raamatun voimallisia julistuksia?

MORMONIN KIRJA:  

Vanhin  
Neil L. Andersen

kahdentoista apostolin 
koorumista

Mormonin kirja kutsuu meitä perheinemme uskomaan  
Herraan Jeesukseen Kristukseen ja tuo esiin periaatteita,  

jotka auttavat perheitämme menestymään.

Uskomme vahvistaja 
Jeesukseen Kristukseen
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Me elämme aikaa, jollaista ei ole toista. 
Tieteen saavutusten ansiosta meillä on lääke
tieteellistä hoitoa, kulkuvälineitä, hyvinvointia 
ja mukavuuksia, joita meitä edeltäneet suku
polvet eivät osanneet edes kuvitella. Maailma 
on täynnä informaatiota ja tekniikkaa, jotka 
edistävät sukututkimustyötä ja evankeliumin 
eteenpäin viemistä, mutta tuovat myös run
sain määrin pornografiaa, virtuaalista väki
valtaa sekä muuta pahuutta ja juonia, joita on 
”vehkeilevien ihmisten sydämissä” (OL 89:4). 
Suuressa osassa maailmaa eletään aikaa, jol
loin ollaan kiinnytty voimakkaasti maalliseen 
omaisuuteen.

Ellemme ole varovaisia, nämä olosuhteet 
voivat kääntää huomiomme tai houkutella 
meidät pois periaatteista, jotka ovat iankaikki
sia ja tosia jokaiselle sukupolvelle.

Kun olin nuori lähetyssaarnaaja Euroo
passa 1970luvun alkupuolella, aloitimme 

PROFEETTA  
TODISTAA
”Ei mikään ihmisten 
nerokkuus taivaan alla 
olisi voinut laatia ja 
esittää maailmalle Mor-
monin kirjan kaltaista 

kirjaa. Sen periaatteet ovat jumalalli-
sia – ne ovat Jumalasta. Ne eivät voisi 
koskaan syntyä petkuttajan mielessä tai 
romaania kirjoittavan ihmisen mielessä. 
Miksi? Koska sen sisältämät lupaukset 
ja profetiat täyttyvät koko maailman 
silmien edessä.”
Ks. presidentti Wilford Woodruff (1807–1898), 
Kirkon presidenttien opetuksia: Wilford Woodruff, 
2005, s. 122.

Nykyajan maa-
ilmassa antikris-
tus Korihorin 
pöyhkeät väitteet 
löytävät kuulevia 
korvia, mutta 
usko Jeesukseen 
Kristukseen, 
kun se on lujasti 
ankkuroitunut 
sieluumme, 
tuo todellisen 
kääntymyksen.
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usein opetuksemme selittämällä luopumusta, koska 
Kristuksen jumalallisuus hyväksyttiin laajalti. Kun palasin 
20 vuotta myöhemmin lähetysjohtajana, aloitimme kes
kustelumme eri tavoin, koska usko Jeesukseen Jumalan 
Poikana, joka antoi henkensä meidän syntiemme tähden 
ja nousi kuolleista kolmantena päivänä, oli heikentynyt 
merkittävästi.

Nykyajan maailmassa antikristus Korihorin pöyhkeät 
väitteet löytävät kuulevia korvia:

”Miksi odotatte Kristusta? Sillä kukaan ihminen ei voi 
tietää mitään siitä, mikä on tuleva.

Katso, nämä asiat, joita te kutsutte profetioiksi, – – ovat 
teidän isienne mielettömiä perimätietoja.

– – Te ette voi tietää asioista, joita ette näe. – –
Jokaisen ihmisen [käy] tässä elämässä sen mukaisesti, 

kuinka kukin luotu [menettelee] – – [ja] jokainen [menes
tyy] kykyjensä mukaisesti.” (Alma 30:13–15, 17.)

Me tarvitsemme oman varman ja vakaan uskomme 
Herraan Jeesukseen Kristukseen, ja me tarvitsemme apua 
perheemme vahvistamisessa, jotta tämä usko virtaa las
temme ja lastenlastemme sydämeen. Usko Jeesukseen 
Kristukseen, kun se on lujasti ankkuroitunut sieluumme, 
tuo todellisen kääntymyksen, ja sen vanavedessä seuraavat 
parannus, rehellinen opetuslapseus, ihmeet, hengelliset 
lahjat ja kestävä vanhurskaus. Se on tärkeä osa Mormonin 
kirjan jumalallista tehtävää.

Kun olin nuori lähetyssaarnaaja, minulla oli mitä 
kiinnostavin keskustelu erään pappismiehen kanssa. 
Hän kertoi meille, ettei hän voinut hyväksyä Mormo
nin kirjaa, koska se puhui avoimesti Jeesuksesta Kris
tuksesta käyttäen Hänen nimeään ja Hänen elämänsä 
tapahtumia satoja vuosia ennen Hänen syntymäänsä. 
Hän piti tätä läpinäkyvyyttä epätyypillisenä verrattuna 
Vanhan testamentin malliin, jossa Vapahtajaan viitataan 
hienovaraisemmin.

Minulle Mormonin kirjan voima on juuri sen selkeässä 
julistuksessa Jeesuksesta Kristuksesta. Tietenkin meidän 
on saatava hengellinen todistus siitä, että kirja on Juma
lasta. Mutta kun se on saatu, niin Kristuksen tarkoitukset, 
Hänen elämänsä ja ylösnousemuksensa todellisuus sekä 
selkeys siitä, mitä tarvitaan Hänen seuraamiseensa ja ian
kaikkisen elämän saamiseen Hänen luonaan, ovat edes
sämme hätkähdyttävän konkreettisina.

KAIKKI MORMONIN  
KIRJAN ANSIOTA

Kasteestani oli kulunut puoli vuotta, 
eikä minulla ollut vankkaa todistusta 

Mormonin kirjasta. Kerran kun minulla 
ei ollut halua lukea pyhiä kirjoituksia, 
muistin Evankeliumin periaatteet -luokan 
opettajani sanoneen: ”Kun ette tunne 
halua lukea, se johtuu siitä, että Saatana 
ei halua teidän lukevan pyhiä kirjoituksia.” 
Tuon varoituksen vuoksi avasin Mormo-
nin kirjan. Luin: ”Kuka olisi luullut, että 
meidän Jumalamme olisi niin armollinen, 
että tempasi meidät pois kauheasta, syn-
tisestä ja saastaisesta tilastamme?” (Alma 
26:17.) Nuo sanat täyttivät sieluni ilolla, 
koska muistin tilani ennen kuin minusta 
tuli Jeesuksen Kristuksen tosi kirkon jäsen. 
Herran Henki todisti sydämessäni, että 
Mormonin kirja on totta.

En ollut halunnut olla kokoaikainen 
lähetyssaarnaaja, mutta tuon päivän 
jälkeen kaikki muuttui. Tunsin voimak-
kaasti, että maailman piti tietää totuus, 
ja aloin valmistautua. Menin johtajieni 
luo ja kerroin heille halustani palvella. 
Selitin sitä vanhemmilleni, jotka asuivat 
toisessa kaupungissa eivätkä olleet kirkon 
jäseniä. Sitten myin kaiken, mitä minulla 
oli, ja ostin vaatteet lähetystyötäni varten. 
Lopputulos oli, että palvelin lähetystyössä 
vuodesta 2003 vuoteen 2005.

Nyt perheeni – johon kuuluvat vaimoni 
ja tyttäremme – on sinetöity iankaikki-
sesti. Tämä siunaus johtuu myös todistuk-
sesta, joka minulla on Mormonin kirjasta. 
Tiedän, että Mormonin kirja on totta, sillä 
se todistaa Herrasta Jeesuksesta Kristuk-
sesta, ja pääsen lähemmäksi Jumalaa, kun 
luen tätä pyhää aikakirjaa.
Adilson Lucero dos Santos, Paraná, Brasilia
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Todistus Jeesuksesta Kristuksesta
Mormonin kirjassa olevien Jeesusta Kris

tusta käsittelevien suurten saarnojen lukemi
nen ja pohtiminen ja Pyhän Hengen voima 
tuovat varman todistuksen siitä, että ne ovat 
totta. Minusta on ihanaa käydä läpi Mormo
nin kirjaa ja kestitä itseäni voimallisilla opeilla 
Kristuksesta: Nefin näky elämän puusta ja 
enkelin kysymys: ”Tiedätkö, kuinka Jumala 
alentaa itsensä?” (1. Nefi 11:16); Lehin todis
tus, että ”lunastus tulee pyhässä Messiaassa ja 
hänen kauttansa, sillä hän on täynnä armoa ja 
totuutta” (2. Nefi 2:6); Jaakobin lisäys, että Hän 
on ”portin vartija – –, eikä hän käytä siihen 
palvelijaa” (2. Nefi 9:41).

Sitten seuraamme kuningas Benjaminin 
meille antamaa opetusta opetuslapseuden 
piirteistä ja hänen horjumatonta julistustaan, 
”ettei muuta nimeä anneta eikä mitään muuta 
keinoa eikä tapaa, jonka kautta pelastus voi 
tulla ihmislapsille, kuin vain – – Kristuksen 
nimessä ja nimen kautta” (Moosia 3:17).

Pian olemme Abinadin kanssa, joka on 
antamassa henkensä sen puolesta, mihin 
uskoo:

”Mutta ylösnousemus on olemassa; sen 
tähden hauta ei saa voittoa, ja kuoleman pistin 
on nielty Kristuksessa.

Hän on maailman valo ja elämä, eli valo, 
joka on loputon, jota ei voida milloinkaan 
pimentää.” (Moosia 16:8–9.)

Alma herättää eloon kauniit opit sovituk
sesta, oikeudenmukaisuudesta ja armosta: ”Ja 
nyt, armonsuunnitelmaa ei voitaisi toteuttaa, 

ellei sovitusta suoritettaisi; sen tähden Jumala 
itse sovittaa maailman synnit toteuttaakseen 
armonsuunnitelman, tyydyttääkseen oikeu
denmukaisuuden vaatimukset, jotta Jumala 
voisi olla täydellinen, oikeudenmukainen 
Jumala ja myös armollinen Jumala” (Alma 
42:15).

Sitten tulemme Vapahtajan ihmeelliseen 
käyntiin Lehin lasten luona. Mekin tun
nemme Hänen rakkautensa, Hänen myötä
tuntonsa, Hänen opetuksensa, Hänen oman 
todistuksensa:

”Ja tämä on evankeliumi, jonka minä olen 
antanut teille – että minä tulin maailmaan 
tekemään Isäni tahdon – –.

Ja minun Isäni lähetti minut, jotta minut 
korotettaisiin ristille ja jotta – – 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.” (3. Nefi 27:13–14.)

Lopulta Mormonin ja Moronin viimeiset 
vetoomukset: ”Tietäkää, että teidän on – – 
tehtävä parannus kaikista synneistänne ja 
pahoista teoistanne ja uskottava Jeesukseen 
Kristukseen, että hän on Jumalan Poika” 
(Morm. 7:5). ”Niin, 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 

Mormonin 
kirjassa olevien 
Jeesusta Kristusta 
koskevien suur-
ten saarnojen 
lukeminen ja 
pohtiminen tuo 
varman todistuk-
sen siitä, että ne 
ovat totta.

Nefin näky Lehin todistus Kuningas Benjaminin 
saarna

Abinadin todistus
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armostaan voitte olla täydellisiä Kristuksessa” (Moroni 
10:32).

Perheiden piirissä
Perheiden historia ympäröi tätä hengellisesti voimal

lista, vakuuttavaa todistusta, että Jeesus Kristus on todella 
luvattu Messias – voideltu Jumalan Poika, joka lähetettiin 
maailmaan tuomaan ylösnousemus kaikille ihmisille ja 
hengellinen puhdistuminen niille, jotka tekevät parannuk
sen ja seuraavat Häntä.

Mormonin kirja alkaa perheestä, isästä ja äidistä, pojista 
ja tyttäristä, jotka noudattivat profeettaisänsä saamaa 
ilmoitusta jättää maailman tavarat taakseen ja seurata 
Herran neuvoja. Kirja on täynnä kertomuksia vanhem
mista, jotka pyrkivät juurruttamaan lapsiinsa lupauksen 
ja toivon Jeesuksesta Kristuksesta. Erään kerran etsin 
kirjan sivuilta erityisiä neuvoja isiltä pojilleen – niitä tuli 
kaikkiaan 52 konekirjoitussivua. Mormonin kirjassa me 
näemme, kuinka vanhemmat opettivat uskoa Kristukseen 
ja kuuliaisuutta Jumalan käskyille niin lapsille, jotka olivat 
kuuliaisia lapsuudestaan asti, kuin lapsille, joiden oli löy
dettävä oma tiensä – joskus jopa samassa perheessä. Se on 
opetus meidän ajallemme, meidän lapsillemme, meidän 
perheellemme.

Naisten ja tyttärien erityiset tehtävät jäävät jossakin mää
rin mainitsematta, kuten on yleistä muinaisissa kirjoituk
sissa. Mutta kun katsomme pintaa syvemmälle, näemme 
heidän iankaikkisen ja kestävän vaikutuksensa. Arvos
tamme niitä kallisarvoisia murusia, joissa puhutaan naisista 
ja äideistä, kuten kun heidän tunteitaan kuvataan aroiksi 
ja siveiksi ja herkiksi Jumalan edessä (ks. MK Jaak. 2:7) tai 
kun Helaman kuvaa sitä, miten hyviä hänen nuoren armei
jansa sotilaat olivat vanhurskaiden äitiensä vaikutuksesta:

”He tottelivat ja pitivät huolen, että täyttivät jokaisen 

KAKSI KIRJAA, YKSI  
IANKAIKKINEN PERHE

Ollessaan tulossa kotiin mieheni löysi 
kadulta kassin. Hänen yllätyksekseen 

sen sisällä oli Mormonin kirja. Hän toi 
kirjan kotiin ja näytti sitä minulle. Hän luki 
sitä jonkin aikaa, piti sitä kiinnostavana 
mutta pani sen lopulta pois.

Jonkin ajan kuluttua hän kuoli. Minä 
kävin yhdessä jos toisessakin kirkossa 
etsimässä lohtua ja halajamaani tietoa, 
jatkuisiko elämä kuoleman jälkeen. Epäilys 
valtasi minut monine vastaamattomine 
kysymyksineen.

Sitten matkalla töihin näin jalkakäytä-
vällä kirjan, jonka tunnistin – Mormonin 
kirjan. Otin sen mukaani, koska sen löy-
täminen toi mieleeni muistoja rakkaasta 
aviomiehestäni. Mainitsin löydöstäni 
jollekulle, joka ehdotti, että lukisin kirjan.

Päivät kuluivat, ja eräänä iltana menin 
käymään sisareni luona, joka on myöhem-
pien aikojen pyhä. Paikalla olivat koko-
aikaiset lähetyssaarnaajat, ja he lauloivat 
laulun ”Oon lapsi Jumalan”. Tiesin heti, 
että lähetyssaarnaajat pystyisivät vastaa-
maan kysymyksiini.

Kun olin käynyt läpi keskustelut ja 
saanut todistuksen, minut kastettiin. Tänä 
päivänä voin todistaa täysin varmana, että 
Joseph Smith näki Isän ja Hänen Poikansa 
Jeesuksen Kristuksen.

Uskon, ettei ollut sattumaa, että sekä 
mieheni että minä löysimme Mormonin 
kirjan. Vaikka mieheni ei voinutkaan 
saada kastetta elämänsä aikana, olen 
iloinen siitä, että temppelitoimitusten 
ansiosta hän, minä ja kaksi kallisarvoista 
lastamme voimme olla yhdessä perheenä 
koko iankaikkisuuden. Mormonin kirja toi 
meidät yhteen ja toi rauhan sieluumme.
María Mash, Guatemala
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Mormonin kirja 
on täynnä ker-
tomuksia van-
hemmista, jotka 
pyrkivät juurrut-
tamaan lapsiinsa 
lupauksen ja 
toivon Jeesuksesta 
Kristuksesta.
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MUINAISIA TAPAHTUMIA,  
NYKYAJAN SOVELLUKSIA

Löydän aina vastauksia Mormonin kir-
jasta. Tutkimalla sitä opin monia asioita 

ja tunnen muuttuvani hyvään suuntaan.
Äskettäin pohdin, mitä tekisin nyt, kun 

kuusi lastani ovat aikuisia. Mietin, mitä 
taivaallinen Isä halusi minun tekevän.

Säännöllisessä pyhien kirjoitusten tutki-
mistuokiossani eteeni tuli yksi Mormonin 
kirjan sotakertomuksista. Minuun teki voi-
makkaan vaikutuksen Moronin toiminta-
kehotus puolustaa muun muassa perheitä 
(ks. Alma 46:12). Nefiläiset puolustivat 
päättäväisesti perheitään. Kun luin tuon 
kertomuksen, päätin, että tapahtui mitä 
tahansa, halusin, että elämässäni olisi 
sama tarkoitus, taistella perheen puolesta. 
Se oli henkilökohtainen, herkkä kokemus.

Tiedän, että Mormonin kirja on kir-
joitettu meidän aikaamme varten. Olen 
kiitollinen siitä, että voin etsiä tästä kir-
jasta suuntaa elämääni. Se on todellakin 
rautakaide (ks. 1. Nefi 8).
Eun Jung, Korea

käskysanan täsmällisesti, niin, ja heille tapahtui heidän 
uskonsa mukaisesti; ja minä muistin ne sanat, jotka he 
sanoivat minulle äitiensä opettaneen heille. – –

Nyt tämä oli näiden usko, joista olen puhunut; he ovat 
nuoria, ja heidän mielensä on luja, ja he turvaavat alati 
Jumalaan. – –

Heidän äitinsä olivat opettaneet heille, että jos he eivät 
epäilleet, Jumala pelastaisi heidät.

Ja he toistivat minulle äitiensä sanat, sanoen: Me emme 
epäile äitiemme tienneen sitä.” (Alma 57:21, 27; 56:47–48.)

Kehotan teitä pohtimaan näitä kysymyksiä auttaakseni 
teitä soveltamaan Mormonin kirjan opetuksia per heeseenne:

•  Mitkä kohdat Mormonin kirjassa opettavat meille, että 
lasten pitää nähdä nuhteettomuutta ja vanhurskautta 
vanhempiensa uskossa?

•  Mitä sellaisia neuvoja isät Mormonin kirjassa ovat anta
neet pojilleen, joita haluaisimme käydä läpi lastemme 
kanssa?

•  Mitä opimme ponnisteluistamme lasten kanssa, jotka 
eivät ole kuuliaisia?

•  Kuinka vanhemmat Mormonin kirjassa välittivät syvälli
siä uskonkäsityksiään lapsilleen?

•  Mitä opimme uskosta, kun se siirtyy sukupolvelta 
toiselle?

Emme voi kertoa toiselle ihmiselle mistään tärkeäm
mästä asiasta kuin uskostamme Herraan Jeesukseen 
Kristukseen. Se tuo ymmärrystä tämän elämän haastei
siin, onnellisuutta vaikeuksien keskellä ja iankaikkisen 
elämän tulevassa maailmassa.

On monia maailmallisia vaikutuksia, jotka vetävät 
meitä ja perhettämme pois tästä mitä välttämättömim
mästä uskosta. Mormonin kirja kutsuu meitä ja per
hettämme uskomaan Herraan Jeesukseen Kristukseen 
ja tuo esiin periaatteita, jotka auttavat perhettämme 
menestymään.

Todistan, että Mormonin kirja on totta ja että enkeli 
Moroni todellakin antoi sen profeetta Joseph Smithille 
Herran Jeesuksen Kristuksen ohjeiden mukaan. Se on 
meidän aikaamme varten, lapsiamme ja lastenlapsiamme 
varten. Kun avaamme sen päivittäin uskossa, lupaan, että 
Herran Henki on päällämme ja perheemme on oleva ikui
sesti siunattu. ◼AR
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Pyhistä kirjoituksista poimittua
Alma 53; 56–58

Jos me emme epäile Tutkikaa tätä aineistoa ja keskustelkaa siitä sopivalla 
tavalla niiden sisarten kanssa, joiden luona käytte. 
Käyttäkää seuraavia kysymyksiä apuna vahvistaak
senne sisarianne ja tehdäksenne Apuyhdistyksestä 
aktiivisen osan omaa elämäänne.

Mitä  
voin tehdä?
1. Kuinka voin 
auttaa sisariani 
ymmärtämään 
voiman, joka 
heillä on vaikut-
taa nousevaan 
sukupolveen, ja 
toimimaan sen 
mukaan?

2. Mitä innoitusta 
saan Mormonin 
kirjasta vastauk-
sena tänä aikana 
kohtaamiini 
haasteisiin?

Usko • Perhe • Auttaminen

Mormonin kirjassa kerrotaan esimerkillisistä 
nuorukaisista, jotka olivat tavattoman urheita, 

rohkeita ja voimakkaita. ”Niin, he olivat vilpittömiä 
ja vakaita miehiä, sillä heitä oli opetettu pitämään 
Jumalan käskyt ja vaeltamaan oikeamielisesti hänen 
edessään” (Alma 53:21). Nämä uskolliset nuorukai
set ylistivät äitejään – esimerkkejään ja opettajiaan.

Helamanin sotilaiden äidit elivät aikoja, jotka 
muistuttavat omaamme. Heidän olosuhteensa olivat 
vaikeat ja vaaralliset, ja nuoria kutsuttiin puolus
tamaan fyysistä ja hengellistä vapautta. Nykyään 
elämme maailmassa, jossa emme ”taistele ihmisiä 
vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän 
pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden 
pahoja henkiä vastaan” (Ef. 6:12).

Haastavina aikoina vaaditaan vahvoja vanhem
pia ja esimerkkejä, jotka opettavat Helamanin 
sotilaiden tuntemaa totuutta: ”Jos he eivät epäil
leet, Jumala pelastaisi heidät” (Alma 56:47). Tämän 
totuuden opettaminen ja siitä esimerkkinä olemi
nen tänä aikana edellyttää valppautta. Meidän ei 
kuitenkaan tarvitse pelätä. Kun me tiedämme, keitä 
olemme ja kuka Jumala on, ja olemme tehneet 
liittoja Hänen kanssaan, meillä – kuten näiden soti
laiden äideillä – tulee olemaan suuri hyvää aikaan
saava vaikutus.

Mitä todennäköisimmin kuhunkin Helamanin 
2 060 sotilaaseen vaikutti äiti. Mutta nämä äidit 
eivät toimineet yksin. Muiden vanhurskaiden mies
ten ja naisten kanssa nämä äidit ovat varmastikin 
yhdistäneet uskonsa ja esimerkkinsä opettaakseen 
liittojen voimaa. Sen ajan nuoret ymmärsivät liiton, 
jonka heidän vanhempansa olivat tehneet olla osal
listumatta sodankäyntiin. Ja silloinkin kun tilanne 
näytti mahdottomalta, rakastava taivaallinen Isä 
antoi näille vanhemmille keinon pitää liittonsa – ja 
säilyttää vapautensa (ks. Alma 56:5–9). Meidänkin 
on pidettävä liittomme kunniassa, jotta lapset ja 
nuoret – omat lapsemme sekä lapset seurakunnis
samme, naapurustoissamme ja asuinpaikkakunnil
lamme – ymmärtävät liittojen pitämisen ja antavat 
sille tukensa.

K O T I K ÄY N T I O P E T U S S A N O M A

Lisätietoja on  
osoitteessa www . 
reliefsociety .lds .org.

Kun me kunnioitamme liittojamme, tai
vaallinen Isä voi valmistaa meille tien. Meidän 
tulee elää tarkasti liittojemme mukaan. Voimme 
esimerkiksi olla tarkkoja rukoilemisessa, pyhien 
kirjoitusten tutkimisessa, temppelisuosituksen 
voimassa pitämisessä, säädyllisessä pukeutu
misessa, lepopäivän kunnioittamisessa. Kun 
teemme niin, lapsemme tietävät sen ja voivat 
sanoa: ”Me emme epäile äitiemme tienneen 
sitä” (Alma 56:48).

Myöhempien aikojen pyhiin kuuluvat naiset, 
jotka ymmärtävät voimansa tulevan Herran 
sovituksesta, eivät anna periksi vaikeina ja lan
nistavina aikoina. Liitot pitävinä me kunnostau
dumme vaalimalla, hoivaamalla ja suojelemalla 
lapsia ja nuoria, jotta voimme kerran sanoa 
tästä nousevasta sukupolvesta: ”Koskaan en 
ollut nähnyt niin suurta rohkeutta, en kaikkien 
– – keskuudessa” (Alma 56:45). ◼

Julie B. Beck, Apuyhdistyksen ylijohtaja
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Opetuksia aikaamme varten

Jumala  
välittää meistä

”Mieleeni muistuvat 
Mormonin kirjan 
Eterin kirjassa olevat 
Herran sanat. Herra 
sanoi: ’Te ette voi 
kulkea tämän suuren 
syvyyden poikki, 
ellen minä valmista 
teitä meren aaltojen ja 
liikkeelle lähteneiden 
tuulten ja tulevien 
vedenpaljouksien 

varalle’ [Et. 2:25]. Vel
jeni ja sisareni, Hän 
on valmistanut meitä. 
Jos otamme vaarin 
Hänen sanoistaan 
ja elämme käskyjen 
mukaan, me selviy
dymme tästä sallivuu
den ja jumalattomuu
den ajasta – ajasta, 
jota voidaan verrata 
aaltoihin ja tuuliin 
ja vedenpaljouksiin, 
jotka voivat tuhota. 
Hän muistaa meidät 
alati. Hän rakastaa 
meitä ja siunaa meitä, 
kun teemme sitä, 
mikä on oikein.”
Presidentti Thomas S. 
Monson, ”Päätössanat”, 
Liahona, marraskuu 2009, 
s. 109.

Jeesus on Kristus
”Mormonin kirja on 
voimallisin kirjallinen 
todistus, joka meillä 
on siitä, että Jeesus 
on Kristus. Minkä 
Nefi sanoi olevan 
Pyhän Hengen saa
misen perusta? Usko 
Herraan Jeesukseen 
Kristukseen. Takaako 
Mormonin kirjan 
lukeminen silloin 
tällöin uskon Herraan 
Jeesukseen Kristuk
seen? Te ette luottaisi 

sen varaan, jos 
lukisitte tarkoin Nefiä. 
Hän sanoi, että se on 
’lahja kaikille niille, 
jotka etsivät häntä 
uutterasti’. Uutteruus 
tarkoittaa varmasti 
säännöllisyyttä. Ja se 
tarkoittaa varmasti 
pohtimista ja rukoi
lemista. Ja rukoilemi
seen sisältyy varmasti 
se, että anoo hartaasti 
tietääkseen totuuden. 
Mikä tahansa vähäi
sempi olisi tuskin 
uutteraa. Ja mikä 
tahansa vähäisempi 
ei tule riittämään 
teille eikä minulle.”
Presidentti Henry B. Eyring, 
ensimmäinen neuvonantaja 
ensimmäisessä presi-
denttikunnassa, ”Going 
Home”, julkaisussa Brigham 
Young University 1986–87 
Devo tional and Fireside 
Speeches, 1987, s. 77–78.

Julistus 
evankeliumista

”Evankeliumin 
sanoman keskei
simmät osatekijät 
löytyvät kaikista 
pyhistä kirjoituksista, 
mutta selkeimmin 
ne ilmaistaan meille 
Mormonin kirjassa ja 
profeetta Joseph Smi
thin saamissa ilmoi
tuksissa. Niissä Jeesus 
itse selkeästi julistaa 
oppinsa ja evankeliu
minsa, joihin Jumalan 
lasten on mukau
duttava saadakseen 
’iankaikkisen elämän’ 
(OL 14:7).”
Presidentti Dieter F.  
Uchtdorf, toinen neuvon-
antaja ensimmäisessä 
presidenttikunnassa, ”Eikö 
meillä ole syytä riemuita?”, 
Liahona, marraskuu 2007, 
s. 19.



Opimme muinaisilta profeetoilta, että Mormonin kirja sisältää monia selkeitä ja 
kallisarvoisia asioita, jotka on säilytetty opastamaan meitä omana aikanamme 
(ks. 1. Nefi 13:40; 19:3). Nämä totuudet tuovat selkeyttä ja syvempää ymmärrystä 

Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteydestä ja auttavat Mormonin kirjaa tutkivia sel
viytymään elämän haasteista toivon ja voiman turvin. Seuraavissa lainauksissa nykyajan 
profeetat ja apostolit todistavat näistä tärkeistä opetuksista.

KAKSI SAUVAA 
YHDISTYVÄT 
YHDEKSI

Minulla on 
ollut melkein 

syntymästäni asti 
Raamattu, mutta 
ennen Mormonin 
kirjan saamista en 
ollut tutustunut 
kaikkiin evankeliu-
min periaatteisiin. 
Huomasin, että Jee-
suksen Kristuksen 
täyteen evankeliu-
miin tutustuminen 
on mahdollista vain, 
kun on tieto tästä 
toisesta ”sauvasta” 
(ks. Hes. 37:15–17). 
Kun ne kaksi yhdis-
tyivät kohdallani, 
ne toivat mukanaan 
elämää muuttavan 
kokemuksen – lisää 
ymmärrystä siitä, 
kuka olen, ja mah-
dollisuudestani tulla 
osaksi Jumalan ian-
kaikkista perhettä. 
Tämä profetoitu 
yhdistyminen – ”ne 
kädessäsi yhdistyvät 
kuin yhdeksi” (jae 
17) – tuli mahdol-
liseksi, koska kaksi 
uskollista lähetys-
saarnaajasisarta 
välittivät minusta 
ja jättivät minulle 
toisen sauvan.

Aiemmin kuljin 
kynttilänvalossa. 
Nyt jokaista koloa 
ja nurkkaa valai-
see evankeliumin 
siunausten täyteys. 
Tunnen saaneeni 
uutta puhtia 
elämään.
Ary Sala, Brittiläinen Kolu-
mbia, Kanada

Pienten lasten 
kastaminen

”[ Jotkut uskovat],  
että lapset ovat 
siinneet synnissä ja 
tulevat kuolevaisuu
teen luonnostaan 
turmeltuneina. Se 
oppi on väärä!

’Jos kuulemani 
on totta’, Mormon 
kirjoitti, ’teidän kes
kuudessanne on ollut 
kiistoja pienten las
tenne kastamisesta’ 
(Moroni 8:5).

Hän sanoi kiistoja 
karkeaksi erheeksi ja 
kirjoitti: – –

’Kuuntele Kris
tuksen, Lunastajasi, 
Herrasi ja Jumalasi, 
sanoja. Katso, minä 

en tullut maailmaan 
kutsumaan vanhurs
kaita vaan syntisiä 
parannukseen; eivät 
terveet tarvitse paran
tajaa vaan sairaat; ja 
nyt, pienet lapset ovat 
terveitä, sillä he eivät 
kykene tekemään 
syntiä; sen tähden 
Aadamin kirous on 
minussa otettu heiltä 
pois, niin ettei sillä 
ole heihin valtaa – –.

Ja tällä tavalla 
Pyhä Henki ilmoitti 
Jumalan sanan 
minulle; sen vuoksi, 
rakas poikani, minä 
tiedän sen olevan 
vakavaa pilkkaa 
Jumalan edessä, että 
te kastaisitte pie
niä lapsia.’ (Moroni 
8:7–9.) – –

Lukekaa koko 
hänen kirjeensä. Se 
on tosi oppia.”
Ks. presidentti Boyd K. 
Packer, kahdentoista apos-
tolin koorumin presidentti, 
”Pienet lapset”, Valkeus, 
tammikuu 1987, s. 12–13.

Mormonin  
kirjan varoituksia

”Mormonin kirjasta 
oppimiemme asioi
den joukossa on 
sodan syy ja seu
raus sekä se, missä 
oloissa sotiminen 
on perusteltua. Se 
kertoo niiden sala
liittojen pahuudesta 
ja vaaroista, joita 
perustetaan vallan ja 
rikkauden saamiseksi 
kansan keskuudessa. 
Se kertoo Saatanan 
todellisuudesta ja 
viittaa joihinkin 
hänen käyttämiinsä 
menettelytapoihin. Se 
neuvoo meitä, kuinka 
käyttää varallisuutta 
oikein. Se kertoo 
meille evankeliumin 

yksinkertaisista 
ja kallisarvoisista 
totuuksista sekä  
Jeesuksen Kristuksen 
ja Hänen ihmiskun
nan edestä anta
mansa sovitus uhrin 
todellisuudesta ja 
jumalallisuudesta. Se 
ilmoittaa meille Israe
lin huoneen kokoa
misesta viimeisinä 
aikoina. Se kertoo 
meille lähetystyön 
tarkoituksesta ja peri
aatteista. Se varoittaa 
meitä ylpeydestä, 
välinpitämättömyy
destä, vitkastelusta, 
väärien perimä
tietojen vaaroista, 
tekopyhyydestä ja 
siveettömyydestä.

Nyt meidän tehtä
vänämme on tutkia 
Mormonin kirjaa ja 
oppia sen periaat
teita ja soveltaa niitä 
omaan elämäämme.”
Vanhin L. Tom Perry 
kahdentoista apostolin koo-
rumista, ”Mormonin kirjan 
lukemisen tuomia siunauk-
sia”, Liahona, marraskuu 
2005, s. 8.
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PERHE ON IKUINEN

Olen lukenut Mormonin kirjaa siitä asti kun minut vuonna 
1995 kastettiin. Mutta vasta kun menin naimisiin, luke-

minen Lehin poikien edestakaisista matkoista Jerusalemiin 
alkoi olla minulle merkityksellistä oman perheeni kannalta.

Näyttää siltä, että Herra halusi Lehin saavan ikuisen 
perheen. Ensin Hän käski Lehin jättää taakseen kaiken 

ja pelastaa nykyisen perheensä viemällä heidät luvattuun 
maahan. Kun he olivat yhä erämaassa, Herra käski Lehin 
lähettää poikansa takaisin hakemaan aikakirjaa edesmen-
neistä perheenjäsenistä. Sen jälkeen Hän lähetti heidät 
hakemaan Ismaelin ja tämän tyttäret. Se valmisti heitä 
tulevaan perheeseensä.

Kaikki palautetaan
”Mormonin kirjassa 
kuvataan elävästi 
ylösnousemuksen 
kirjaimellista ja 
yleismaailmallista 
luonnetta. Profeetta 
Amulek opetti:

’Kristuksen kuo
lema päästää tämän 
ajallisen kuoleman 
siteet, niin että kaikki 
herätetään tästä ajalli
sesta kuolemasta.

Henki ja ruumis 
yhdistetään jäl
leen täydellisessä 
muodossaan; sekä 
jäsenet että nivelet 
palautetaan oikeaan 
muotoonsa, aivan 
niin kuin me nyt tällä 
hetkellä olemme – –.

Nyt, tämä palautta
minen tulee kaikille, 
sekä vanhoille että 
nuorille, sekä orjille 
että vapaille, sekä 
miehille että naisille, 
sekä jumalattomille 
että vanhurskaille, 
eikä edes hiuskarvaa
kaan heidän pääs
tään joudu hukkaan, 
vaan kaikki palau
tetaan täydelliseen 
muotoonsa.’ (Alma 
11:42–44.)

Alma opetti myös, 
että ylösnousemuk
sessa ’kaikki palaute
taan oikeaan ja täy
delliseen muotoonsa’ 
(Alma 40:23). – –

Miten lohduttavaa 
onkaan tietää, että 
kaikki, joilla on ollut 
elämässään haittaa 
– –, nousevat ylös 
oikeassa ja täydelli
sessä muodossaan.”
Ks. vanhin Dallin H. Oaks 
kahdentoista apostolin 
koorumista, ”Ylösnouse-
mus”, Liahona, heinäkuu 
2000, s. 17.

Salaliittojen 
vaaroja

”Mormonin kirja 
opettaa, että rikol
lisuutta harjoittavat 
salaliitot ovat vaka
vana haasteena, eivät 
pelkästään yksityisille 
ihmisille ja perheille 
vaan kokonai
sille sivilisaatioille. 
Nykyajan salaliittoja 
ovat jengit, huume
kartellit ja järjestäy
tyneen rikollisuuden 
perheet. Meidän 
aikanamme salaliitot 

toimivat suureksi 
osaksi samalla tavalla 
kuin Gadiantonin 
rosvot Mormonin 
kirjan aikoina. Niiden 
tarkoituksena on 
’murhata ja rosvota 
ja varastaa ja har
joittaa haureutta ja 
tehdä kaikenlaista 
jumalattomuutta 
vastoin maansa lakeja 
ja myös Jumalansa 
lakeja’ [Hel. 6:23].

Ellemme ole 
varuillamme, nyky
ajan salaliitot voivat 
saada vallan aivan 
yhtä nopeasti ja 
täydellisesti kuin 
Mormonin kirjan 
aikoina.”
Ks. vanhin M. Russell  
Ballard kahdentoista apos-
tolin koorumista, ”Totuuden 
ja oikeuden puolustami-
nen”, Valkeus, tammikuu 
1998, s. 39.

Muiden kahden-
toista apostolin 
koorumin jäsenten 
todistuksia Mor-
monin kirjasta on 
tämän numeron 
sivuilla 10, 28, 32, 
38 ja 80.
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ETEENPÄIN VALOSSA

Eterin kirjan luvussa 2 kerrotaan, 
että Jeredin veli oli huolissaan, 

koska heidän laivoissaan ei olisi valoa. 
Kun hän kysyi asiaa Herralta, Herra 
vastasi kysymyksellä: ”Mitä sinä – – 
tahdot minun valmistavan teille, jotta 
teillä olisi valoa?” (Jae 25.)

Olen ajatellut paljon sitä, kuinka 
Jeredin veli vastasi Herran kysymyk-
seen. Ensin hän kiipesi vuorelle, 
missä hän ”sulatti kalliosta kuusi-
toista pientä kiveä” (Et. 3:1). Hän 
vei kivet vuoren huipulle, missä 
hän rukoili. Hän aloitti nöyrtymällä 
Herran edessä. Hän pyysi armoa ja 
tunnusti voiman, joka Herralla oli 
vastata hänen rukoukseensa. Sitten 
hän osoitti uskoa sanomalla: ”Me 
tiedämme, että sinä pystyt osoitta-
maan suurta voimaa” (Et. 3:5). Jere-
din veli pyysi Herraa koskettamaan 
kiviä, jotta ne valaisisivat laivoja.

Tämä kohta on muuttanut 
tapaani rukoilla. Ennen kysyin 
usein: ”Isä, mitä Sinä haluat minun 
tekevän?” Todellisuudessa monet 
tilanteet edellyttävät sitä, että minä 
syvennyn asiaan, analysoin voima-
varojani, kehittelen suunnitelman ja 
menen sitten Isän eteen kysymään 
Häneltä, onko suunnitelma hyvä – ja 
rukoilen sen jälkeen ihmeitä, joita en 
pysty itse saamaan aikaan.
Elena Gómez de Santurión, Uruguay

Siteen luominen nykyisen, menneen ja tulevan iankaikkisen perheen 
välille on tärkeä tehtävä, jota minun on vaalittava – aivan kuten Lehi 
teki. Ehkäpä nämä kokemukset valmistivat osaltaan Lehiä näkyyn elä-
män puusta ja sen ymmärtämiseen, että iankaikkisen perheen piirissä 
tulee vaalia Jumalan rakkautta.
Salote Malani Maiwiriwiri, Havaiji, USA

Keinoja elä-
män haasteiden 
ratkaisemiseen

”Mormonin kirjassa 
on sanomia, jotka 
sijoitettiin sinne 
Jumalan tahdosta 
osoittamaan, miten 
korjata väärien peri
mätietojen vaikutus ja 
miten saada elämän 
täyteys. Se opettaa, 
miten ratkaistaan 
meitä nykyaikana 
kohtaavat ongelmat 
ja haasteet. – – Herra 
on tarjonnut kei
non korjata elämän 
vakavat rikkomukset, 
mutta tällä opastuk
sella ei ole mitään 
arvoa, jos se jää sulje
tun kirjan vangiksi.”
Vanhin Richard G. Scott 
kahdentoista apostolin koo-
rumista, ”Tosi ystävät, jotka 
kannustavat”, Valkeus, 
tammikuu 1989, s. 65.

Muistutus 
liitoistamme

”Mormonin kirjassa 
meille muistute
taan, että meidän 
kasteemme on liitto 
olla ’Jumalan [ja 
Hänen valtakuntansa] 
todistajina kaikkina 
aikoina ja kaikessa 
ja kaikkialla, missä 
lienettekin, aina 
kuolemaan asti, jotta 
Jumala lunastaisi tei
dät ja teidät luettaisiin 
ensimmäiseen ylös
nousemukseen kuu
luvien joukkoon, jotta 
saisitte iankaikkisen 
elämän’ (Moosia 18:9, 
kursivointi lisätty).”
Ks. vanhin Robert D. Hales 
kahdentoista apostolin 
koorumista, ”Kasteenliitto: 
Olla Jumalan valtakunnassa 
ja kuulua siihen”, Liahona, 
tammikuu 2001, s. 7.

Kuuliaisuuden 
siunaukset

”Lukuisissa kohdissa 
Mormonin kirjaa 
ihmisille luvattiin, 
että he menestyisivät 
maassa, mikäli he 
pitäisivät käskyt [ks. 
1. Nefi 2:20; 2. Nefi 
4:4]. Tähän lupauk
seen liittyy usein 
varoitus, että jos he 
eivät pidä Juma
lan käskyjä, heidät 
erotetaan pois Hänen 
edestään [ks. Alma 
36:30].”
Vanhin Quentin L. Cook 
kahdentoista apostolin 
koorumista, ”Kai tajuat, että 
meillä oli rankkaa”, Liahona, 
marraskuu 2008, s. 104.
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Rakkaat veljeni ja sisareni. Tänään haluan 
puhua lahjasta, joka on yksi tärkeimmistä, 
mitä maailmalle nykyaikana on annettu. 

Lahja, joka on mielessäni, on tärkeämpi kuin 
mikään niistä keksinnöistä, joita teollinen ja tekno
loginen vallankumous on tuottanut. Tämä lahja on 
ihmiskunnalle jopa arvokkaampi kuin ne monet 
ihmeelliset saavutukset, joita nykyajan lääketieteessä on 
nähty. Se on ihmiskunnalle arvokkaampi lahja kuin ava
ruuslentojen kehittyminen. Puhun Mormonin kirjasta, joka 
annettiin lahjana ihmisille 156 vuotta sitten.

Tätä lahjaa valmisti Herran käsi yli tuhannen vuoden 
ajan, ja sitten Herra kätki sen, niin että se säilyisi puhtaana 
meidän sukupolvellemme. Tuskin mikään todistaa selvem
min tämän nykyajan pyhän kirjan tärkeydestä kuin se, mitä 
Herra itse on sanonut siitä.

Hän on omin sanoin todistanut, että 1) se on tosi (OL 
17:6), 2) se sisältää totuuden ja Hänen sanansa (OL 19:26), 
3) se käännettiin korkeudesta annetulla voimalla (OL 20:8), 
4) se sisältää Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden 

(OL 20:9; 42:12), 5) se annettiin Hengen vaiku
tuksesta ja on enkelien palveluksen kautta vahvis
tettu (OL 20:10), 6) se todistaa, että pyhät kirjoi
tukset ovat totta (OL 20:11), ja 7) ne, jotka ottavat 
vastaan sen uskossa, saavat iankaikkisen elämän 
(OL 20:14).

Toinen voimallinen todistus Mormonin kirjan 
tärkeydestä on se, missä palautuksen vaiheessa Herra 
saattoi sen esiin. Sitä edelsi vain ensimmäinen näky. 
Tuossa suuressa ilmestyksessä profeetta Joseph Smith oppi 
tuntemaan Jumalan todellisen luonteen ja sai tietää, että 
Jumalalla oli hänelle työ tehtävänä. Seuraava tapahtuma oli 
Mormonin kirjan esilletulo.

Ajatelkaa, mitä se merkitsee. Mormonin kirja tuli esiin 
ennen pappeuden palautusta. Se julkaistiin vain muutamia 
päiviä ennen kirkon perustamista. Pyhät saivat Mormonin 
kirjan luettavakseen ennen kuin heille annettiin sellaisia 
suuria oppeja käsittelevät ilmoitukset kuin kolme kirkkau
den astetta, selestinen avioliitto tai työ kuolleitten puolesta. 
Mormonin kirja tuli ennen pappeuskoorumeita ja kirkon 

MORMONIN KIRJA –  

Ezra Taft Bensonista tuli kirkon 13. presidentti 10. marraskuuta 1985. Hänet  
muistetaan hänen lujasta todistuksestaan Mormonin kirjan voimasta sekä siitä, että hän 

tähdensi sen tärkeyttä päivittäisessä pyhien kirjoitusten tutkimisessa, lähetystyössä ja evan-
keliumin opettamisessa. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 25 vuotta tästä lokakuun 1986 

yleiskonferenssissa pidetystä puheesta.

Presidentti  
Ezra Taft Benson 

(1899–1994)
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järjestystä. Eikö tämä kerro jotakin siitä, miten 
Herra suhtautuu tähän pyhään kirjaan?

Kun ymmärrämme, mitä mieltä Herra on 
tästä kirjasta, meidän ei pitäisi ihmetellä, että 
Hän on myös antanut meille vakavia varoi
tuksia siitä, kuinka me otamme sen vastaan. 
Sanottuaan, että ne, jotka ottavat Mormonin 
kirjan ”vastaan uskossa ja tekevät vanhurs
kauden tekoja, saavat iankaikkisen elämän 
kruunun” (OL 20:14), Herra varoittaa: ”Mutta 
niille, jotka paaduttavat sydämensä epäus
kossa ja hylkäävät sen, se kääntyy heidän 
omaksi tuomiokseen” (OL 20:15).

Vuonna 1829 Herra varoitti pyhiä suhtau
tumasta kevytmielisesti pyhiin asioihin (ks. 
OL 6:12). Varmasti Mormonin kirja on pyhä, 
mutta silti monet suhtautuvat siihen kevyesti, 
toisin sanoen väheksyvät sitä, käsitellen sitä 
ikään kuin se ei olisi kovinkaan tärkeä.

Vuonna 1832, kun muutamat varhaiset 
lähetyssaarnaajat palasivat lähetyskentiltään, 
Herra nuhteli heitä Mormonin kirjan väheksy
misestä. Hän sanoi, että tuon asenteen vuoksi 
heidän mielensä oli pimentynyt. Eikä tämän 
pyhän kirjan väheksyminen aiheuttanut vain 
sitä, että he itse menettivät valon, vaan se 
saattoi tuomion alaiseksi koko kirkon, kaikki 
Siionin lapset. Ja sitten Herra sanoi: ”Ja he 
jäävät tämän tuomion alaisiksi, kunnes teke
vät parannuksen ja muistavat uuden liiton, 
nimittäin Mormonin kirjan” (OL 84:54–57).

Onko se, että meillä on ollut Mormonin 
kirja yli puolitoista vuosisataa, vähentänyt sen 
merkitystä meidän silmissämme nyky aikana? 
Muistammeko me uuden liiton, nimittäin 
Mormonin kirjan? Raamatussa meillä on 
Vanha testamentti ja Uusi testamentti. Sana 
testamentti on käännös kreikankielisestä 
sanasta, joka voidaan kääntää myös sanalla 
liitto. Tätäkö Herra tarkoitti sanoessaan 

Mormonin kirjaa ’uudeksi liitoksi’? Se on 
todellakin uusi todistus Jeesuksesta. Se on 
yksi syy, miksi olemme äskettäin lisänneet 
Mormonin kirjan nimeen sanat ”toinen todis
tus Jeesuksesta Kristuksesta”.

Jos varhaisia pyhiä nuhdeltiin Mormo
nin kirjan väheksymisestä, niin olemmeko 
me vähemmän tuomion alaisia, jos teemme 
samoin? Herra itse todistaa sen iankaikkisesta 
merkityksestä. Voiko pieni joukko saattaa 
koko kirkon tuomion alaiseksi, koska suh
taudumme kevyesti pyhiin asioihin? Mitä 
sanomme tuomiolla, kun seisomme Hänen 
edessään ja kohtaamme Hänen tutkivan 
katseensa, jos olemme niitä, joiden sanotaan 
unohtaneen uuden liiton?

On kolme tärkeää syytä, miksi myöhem
pien aikojen pyhien tulee tutkia Mormonin 
kirjaa koko elämänsä ajan.

Ensimmäinen on, että Mormonin kirja on 
uskontomme lakikivi. Niin sanoi profeetta 
Joseph Smith. Hän todisti, että ”Mormonin 
kirja on virheettömin kaikista kirjoista maan 
päällä ja uskontomme lakikivi” 1. Lakikivi 
on holvikaaren keskimmäinen kivi. Se pitää 
kaikkia muita kiviä paikoillaan, ja jos se ote
taan pois, kaari sortuu.

Mormonin kirja on kolmella tavalla uskon
tomme lakikivi. Se on lakikivi todistukses
samme Kristuksesta. Se on oppimme lakikivi. 
Se on todistuksen lakikivi.

Mormonin kirja on lakikivi todistukses
samme Jeesuksesta Kristuksesta, joka itse on 
kulmakivenä kaikessa, mitä me teemme. Se 
todistaa Hänen todellisuudestaan selkeästi ja 
voimallisesti. Toisin kuin Raamattu, joka kulki 
sukupolvien saatossa monien kopioitsijoiden, 
kääntäjien ja turmeltuneiden uskovaisten 
käsien kautta, jotka muuttivat sen tekstiä, 
Mormonin kirja tuli kirjoittajalta lukijalle vain 

PROFEETTA 
TODISTAA
”[Mormonin kirja] on 
Jumalan sanaa. Se on 
voimallinen toinen 
todistus Kristuksesta. 
Ja varmasti kaikki tosi 
uskovat, jotka rakasta-
vat Lunastajaa, ottavat 
lämpimästi vastaan 
lisätodisteen Hänen 
jumalallisuudestaan.

Tähän innoitet-
tuun kirjaan eivät ole 
koskaan kajonneet 
luvattomat kääntäjät 
tai ennakkoluuloiset 
teologit, vaan se tulee 
maailmalle puhtaana ja 
suoraan historioitsijoilta 
ja lyhentäjiltä. Kirja ei 
ole koetteilla vaan sen 
lukijat.”
Presidentti Spencer W. Kimball 
(1895–1985), The Teachings 
of Spencer W. Kimball, toim. 
Edward L. Kimball, 1982,  
s. 133.
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yhden innoitetun käännösvaiheen kautta. Siksi 
sen todistus Mestarista on selkeä, laimentuma
ton ja voimakas. Mutta se tekee enemmänkin. 
Suuri osa kristikuntaa nykyään torjuu Vapah
tajan jumalallisuuden. Se asettaa kyseenalai
seksi Hänen ihmeellisen syntymänsä, Hänen 
täydellisen elämänsä ja Hänen suurenmoisen 
ylösnousemuksensa todellisuuden. Mormonin 
kirja opettaa selkein ja varmoin sanoin näiden 
kaikkien totuutta. Se myös selittää täydellisesti 
opin sovituksesta. Tämä innoitettu kirja on 
totisesti lakikivi, joka todistaa maailmalle, että 
Jeesus on Kristus.2

Mormonin kirja on myös lakikivi opissa 
ylösnousemuksesta. Kuten sanottu, Herra 
itse on sanonut, että Mormonin kirja sisältää 
”Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täytey
den” (OL 20:9). Se ei tarkoita, että se sisältää 
jokaisen opetuksen ja kaikki opit, mitä kos
kaan on ilmoitettu. Mutta se tarkoittaa, että 
Mormonin kirjasta löytyy niiden oppien täy
teys, joita me tarvitsemme pelastuaksemme. 
Ja niitä opetetaan selkeästi ja yksinkertaisesti, 
niin että lapsikin voi oppia tien pelastukseen 

ja korotukseen. Mormonin kirja tarjoaa pal
jon sellaista, mikä avartaa ymmärrystämme 
pelastuksen opeista. Ilman sitä muiden pyhien 
kirjojen sisältämät opetukset eivät olisi lähes
kään niin selkeitä ja kallisarvoisia.

Lopuksi, Mormonin kirja on todistuksen 
lakikivi. Aivan niin kuin holvi sortuu, jos 
lakikivi otetaan pois, niin koko kirkko seisoo 
tai kaatuu Mormonin kirjan totuuden mukana. 
Kirkon viholliset ymmärtävät tämän selvästi. 
Siksi he näkevät niin paljon vaivaa yrittäes
sään kumota Mormonin kirjan, sillä jos sen 
saa näyttämään epäilyttävältä, sama pätee 
profeetta Joseph Smithiin. Samoin käy väitteit
temme pappeuden avaimista ja ilmoituksesta 
ja palautetusta kirkosta. Mutta samalla tavoin, 
jos Mormonin kirja on tosi – ja miljoonat ovat 
todistaneet saaneensa Hengen todistuksen 
siitä, että se todella on – silloin on hyväksyt
tävä väitteet palautuksesta ja kaikesta, mikä 
siihen liittyy.

Niin, rakkaat veljeni ja sisareni, Mormo
nin kirja on uskontomme lakikivi – todis
tuksemme lakikivi, oppimme lakikivi ja 
lakikivi todistuksessa Herrastamme ja 
Vapahtajastamme.

Toinen suuri syy siihen, miksi meidän tulee 
keskittyä tutkimaan Mormonin kirjaa, on se, 
että se on kirjoitettu meidän aikaamme varten. 
Nefiläisillä ei koskaan ollut tätä kirjaa, ei myös
kään muinaisten aikojen lamanilaisilla. Se on 
tarkoitettu meille. Mormon kirjoitti nefiläisen 
kulttuurin lähetessä loppuaan. Jumalan innoit
tamana – Hänen, joka näkee kaiken alusta asti 
– hän lyhensi vuosisatojen aikakirjat valiten ne 
kertomukset, puheet ja tapahtumat, joista olisi 
eniten hyötyä meille.

Kaikki Mormonin kirjan tärkeimmät kirjoit
tajat todistivat kirjoittavansa tuleville sukupol
ville. Nefi sanoi: ”Herra Jumala on luvannut 

Mormonin kir-
jasta löytyy niiden 
oppien täyteys, 
joita me tarvit-
semme pelastuak-
semme. Ja niitä 
opetetaan selkeästi 
ja yksinkertaisesti, 
niin että lapsikin 
voi oppia tien 
pelastukseen ja 
korotukseen.
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minulle, että tämä, mitä minä kirjoitan, pysyy 
tallessa ja säilyy ja periytyy jälkeläisilleni 
polvesta polveen” (2. Nefi 25:21). Hänen 
veljensä Jaakob, joka oli hänen seuraajansa, 
kirjoitti samoin: ”Sillä [Nefi] sanoi, että hänen 
kansansa historia tuli kaivertaa hänen toisiin 
levyihinsä ja että minun tuli varjella näitä 
levyjä ja jättää ne perintönä jälkeläisilleni pol
vesta polveen” (MK Jaak. 1:3). Myös Enos ja 
Jarom sanoivat kumpikin, etteivät he kirjoitta
neet omalle kansalleen vaan tuleville polville 
(ks. En. 15–16; Jar. 2).

Mormon itse sanoi: ”Minä puhun teille, 
te Israelin huoneen jäännös” (Morm. 7:1). Ja 
Moroni, joka oli viimeinen innoitettu kirjoit
taja, jopa näki meidän aikamme. ”Katso”, hän 
sanoi, ”Herra on näyttänyt minulle suuria ja 
ihmeellisiä asioita siitä, minkä on pian tapah
duttava, sinä aikana, jolloin nämä asiat tulevat 
julki teidän keskuudessanne.

Katso, minä puhun teille ikään kuin olisitte 
läsnä, ettekä te kuitenkaan ole. Mutta katso, 
Jeesus Kristus on näyttänyt teidät minulle, 
ja minä tiedän teidän tekemisenne.” (Morm. 
8:34–35.)

Jos he näkivät meidän aikamme ja valit
sivat sen, mikä olisi meille arvokkainta, niin 
eikö meidän juuri sillä mielellä tule tutkia 
Mormonin kirjaa? Meidän tulee koko ajan 
kysyä itseltämme: ”Miksi Herra innoitti Mor
monia (tai Moronia tai Almaa) ottamaan 
tämän mukaan aikakirjaansa? Mitä sellaista 
minä voin tästä oppia, mikä auttaa minua 
elämään tänä aikana?”

Ja on monia esimerkkejä siitä, mikä on 
vastaus tähän kysymykseen. Mormonin kir
jassa on esimerkiksi malli siitä, kuinka valmis
tautua toiseen tulemiseen. Suuri osa kirjasta 
keskittyy niihin muutamiin vuosikymmeniin, 
jotka edelsivät Kristuksen tuloa Amerikkaan. 

Tutkimalla tarkoin tuota aikaa voimme pää
tellä, miksi jotkut tuhoutuivat Hänen tule
mistaan edeltäneissä hirvittävissä tuomioissa 
ja mikä sai muut olemaan temppelin luona 
Runsaudenmaassa ja panemaan kätensä 
Hänen käsiensä ja jalkojensa haavoihin.

Mormonin kirjasta näemme, kuinka Kris
tuksen seuraajat elävät sodan aikoina. Mor
monin kirjasta näemme salaisten liittojen 
pahuudet kuvaavan ja pöyristyttävän todelli
sina. Mormonin kirja opettaa suhtautumaan 
oikein vainoon ja luopumukseen. Opimme 
paljon siitä, kuinka tehdä lähetystyötä. Mor
monin kirjassa näemme paremmin kuin 
missään muualla, kuinka vaarallista on mate
rialismi ja sydämemme kiinnittäminen siihen, 
mikä on maailmasta. Voiko kukaan epäillä, 
että tämä kirja on meitä varten ja että saamme 
siitä suurta voimaa, suurta lohtua ja suurta 
turvaa?

Kolmas syy siihen, miksi Mormonin kirja 
on niin arvokas myöhempien aikojen pyhille, 
käy ilmi profeetta Joseph Smithin aiemmin 
mainituista sanoista. Hän sanoi: ”Sanoin 
veljille, että Mormonin kirja on virheettömin 
kaikista kirjoista maan päällä ja uskontomme 
lakikivi ja että ihminen pääsee lähemmäksi 
Jumalaa noudattamalla sen opetuksia kuin 
minkään muun kirjan avulla.” Se on kolmas 
syy tutkia tätä kirjaa. Sen avulla me pää
semme lähemmäksi Jumalaa. Eikö syvällä 
sydämessämme olekin jotakin, joka kaipaa 
päästä lähemmäksi Jumalaa, olla enemmän 
Hänen kaltaisensa jokapäiväisessä vaellukses
samme ja tuntea Hänen läsnäolonsa alati? Jos 
niin on, silloin Mormonin kirja auttaa meitä 
siinä paremmin kuin mikään muu kirja.

Mormonin kirja ei ainoastaan opeta meille 
totuutta, vaikka se todella tekee sitäkin. Mor
monin kirja ei ainoastaan todista Kristuksesta, 

PROFEETTA 
TODISTAA
”Mormonin kirja on 
pyhä aikakirja ja sisältää 
tietoa, jota ei ole mis-
sään muussa kirjassa. 
Herra on käskenyt 
meitä jakamaan Hänen 
kaikkien lastensa 
kanssa ne ikuisen 
evankeliumin totuudet, 
jotka on ilmoitettu val-
mistamaan heitä sijaan 
selestisessä valtakun-
nassa. – –

Sydämeni täyttää 
ilo tietäessäni, että 
jokaiselle ihmiselle, joka 
lukee [Mormonin kir-
jan] rukoillen, jokaiselle 
ihmiselle, joka haluaa 
tietää, onko se Juma-
lasta vai ei, on annettu 
lupaus, että hän tulee 
varmasti tietämään, 
että se on Jumalasta, 
eikä tätä lupausta ole 
antanut Joseph Smith 
eikä kukaan muukaan 
elävä olento vaan 
meidän taivaallinen 
Isämme.”
Ks. presidentti George Albert 
Smith (1870–1951), artikke-
lissa ”Todistuksia Mormonin 
kirjasta”, Valkeus, marraskuu 
1984, s. 14.
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vaikka se todella tekee myös sitä. Mutta siinä 
on muutakin. Tässä kirjassa on voimaa, joka 
alkaa virrata elämäänne heti, kun alatte tutkia 
sitä vakavasti. Saatte enemmän voimaa vastus
taa kiusauksia. Saatte voimaa välttää petosta. 
Saatte voimaa pysyä kaidalla ja kapealla 
polulla. Pyhien kirjoitusten on sanottu olevan 
”elämän sanoja” (ks. OL 84:85), ja jos missä 
niin Mormonin kirjassa se pitää paikkansa. 
Kun teillä alkaa olla noiden sanojen nälkä ja 
jano, löydätte yhä yltäkylläisemmän elämän.

Rakas veljemme presidentti Marion G. 
Romney – – todisti niistä siunauksista, joita voi 
saada elämäänsä lukemalla ja tutkimalla Mor
monin kirjaa. Hän sanoi:

”Olen varma, että jos vanhemmat lukevat 
kodissa Mormonin kirjaa rukoillen ja säännöl
lisesti sekä itsekseen että lastensa kanssa, tuon 
suuren kirjan henki vallitsee kodeissamme 
ja kaikissa, jotka siinä asuvat. Kunnioituksen 
henki lisääntyy. Keskinäinen kunnioitus ja 
huomaavaisuus toisia kohtaan kasvaa. Riidan 
henki poistuu. Vanhemmat neuvovat lapsiaan 
suuremmassa rakkaudessa ja viisaudessa. 

Lapset ovat vastaanottavaisempia ja kuuliai
sempia vanhempiensa neuvoille. Vanhurskaus 
enentyy. Usko, toivo ja rakkaus – Kristuksen 
puhdas rakkaus – vallitsevat runsaina kodeis
samme ja elämässämme tuoden mukanaan 
rauhaa, iloa ja onnea.” 3

Nämä lupaukset – suurempi rakkaus ja 
sopusointu kodissa, suurempi kunnioitus 
vanhempien ja lasten välillä, suurempi hen
gellisyys ja vanhurskaus – eivät ole tyhjiä 
lupauksia vaan juuri sitä, mitä profeetta Joseph 
Smith tarkoitti sanoessaan, että Mormonin kirja 
auttaa meitä pääsemään lähemmäksi Jumalaa.

Veljet ja sisaret, kehotan teitä koko sydä
mestäni ajattelemaan hyvin vakavasti, kuinka 
tärkeä Mormonin kirja on teille henkilökohtai
sesti ja kirkolle kokonaisuutena.

Sanoin yli 10 vuotta sitten Mormonin kir
jasta seuraavaa:

”Riippuvatko iankaikkiset seuraukset suh
tautumisestamme tähän kirjaan? Kyllä, joko 
siunaukseksemme tai tuomioksemme.

Jokaisen myöhempien aikojen pyhän tulee 
ottaa tämän kirjan tutkiminen elämäntehtäväk
seen. Muussa tapauksessa hän asettaa sielunsa 
vaaralle alttiiksi ja lyö laimin sitä, mikä voisi 
antaa hänen koko elämälleen hengellistä ja 
älyllistä eheyttä. On eroa käännynnäisellä, 
joka Mormonin kirjan avulla rakentaa Kristuk
sen kalliolle ja pitää kiinni rautakaiteesta, ja 
käännynnäisellä, joka ei sitä tee.” 4

Vahvistan nämä sanat teille tänään. 
Älkäämme jääkö tuomion ja vitsauksen alai
siksi suhtautumalla kevyesti tähän suureen ja 
ihmeelliseen Herran meille antamaan lahjaan. 
Ansaitkaamme sen sijaan ne lupaukset, jotka 
kuuluvat meille, jos pidämme sen kallisarvoi
sena sydämessämme.

Opin ja liittojen luvun 84 jakeissa 54–58 
sanotaan:

Voiko kukaan 
epäillä, että tämä 
kirja on meitä var-
ten ja että saamme 
siitä suurta voi-
maa, lohtua ja 
turvaa?
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25 VUODEN AJAN

Vaikka olen ollut uskollinen kirkon 
jäsen vuodesta 1965, yksi kokemus 

vuonna 1986 vahvisti todistustani palau-
tetusta evankeliumista enemmän kuin 
mikään muu.

Sen vuoden lokakuussa lähdin seura-
kuntakeskukseemme Cornwallissa 
Englannissa seuraamaan yleiskonferenssi-
lähetystä. Kuultuani presidentti Ezra Taft 
Bensonin merkittävän puheen ”Mormonin 
kirja – uskontomme lakikivi” tiesin, että 
voisin tehostaa pyrkimyksiäni lukea Mor-
monin kirjaa.

Sinä iltana menin kotiin, laskeuduin 
polvilleni ja tein Herran kanssa liiton, etten 
ikinä enää suhtautuisi kevyesti Mormonin 
kirjaan. Nyt 25 vuotta myöhemmin voin 
kertoa, että olen lukenut Mormonin kirjaa 
joka ainoa päivä.

Tuosta päätöksestä saamani siunauk-
set ovat olleet lukemattomia. Mormonin 
kirjassa on erityinen henki, jota ei löydä 
mistään muualta, ei edes muista pyhistä 
kirjoista. Olen tuntenut Pyhän Hengen 
lähellä auttamassa minua kokemaan loh-
dun tunnetta kaikissa elämän haasteissa, 
etenkin silloin kun vaimoni, jonka kanssa 
olin ollut naimisissa lähes 50 vuotta, siirtyi 
rajan tuolle puolen helmikuussa 2007.
Alistair Joseph Welsh, Skotlanti

”Ja teidän mielenne on pimentynyt men
neinä aikoina epäuskon tähden ja koska te 
olette suhtautuneet kevyesti siihen, mitä olette 
saaneet –

mikä turhuus ja epäusko on saattanut koko 
kirkon tuomion alaiseksi.

Ja tämä tuomio on Siionin lasten päällä, 
aivan kaikkien.

Ja he jäävät tämän tuomion alaisiksi, 
kunnes tekevät parannuksen ja muistavat 
uuden liiton, nimittäin Mormonin kirjan ja 
aikaisemmat käskyt, jotka minä olen antanut 
heille, eivät ainoastaan puhuakseen vaan 
tehdäkseen sen mukaan, mitä minä olen 
kirjoittanut,

jotta he voivat tuottaa Isänsä valtakuntaan 
soveliasta hedelmää; muuten jää jäljelle vit
saus ja tuomio vuodatettavaksi Siionin lasten 
päälle.”

Viime konferenssin jälkeen olen saanut 
ympäri maailman paljon kirjeitä nuorilta ja 
vanhoilta pyhiltä, jotka ovat ottaneet vastaan 
haasteen lukea ja tutkia Mormonin kirjaa.

Minusta on ollut sykähdyttävää kuulla hei
dän kertomuksiaan siitä, kuinka heidän elä
mänsä on muuttunut ja kuinka he ovat pääs
seet lähemmäksi Herraa tämän sitoumuksensa 
vuoksi. Nuo ihanat todistukset ovat vahvista
neet sielulleni profeetta Joseph Smithin sanat, 
että Mormonin kirja on todella ”uskontomme 
lakikivi ja että ihminen pääsee lähemmäksi 
Jumalaa noudattamalla sen opetuksia kuin 
minkään muun kirjan avulla”.

Rukoukseni on, että Mormonin kirjasta tulisi 
elämämme lakikivi. ◼
Lainaukset ja ison kirjaimen käyttö päivitetty.
VIITTEET
 1. Mormonin kirjan johdanto.
 2. Ks. Mormonin kirjan nimisivu.
 3. Ks. ”Mormonin kirja”, Valkeus, lokakuu 1980, s. 119.
 4. Ks. ”Mormonin kirja on Jumalan sanaa”, Valkeus,  

elokuu 1975, s. 46.

Tässä kirjassa 
on voimaa, joka 
alkaa virrata 
elämäänne heti, 
kun alatte tutkia 
sitä vakavasti.
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Eräänä iltana lähetystyötoverini ja minä 
koputimme erään nuoren miehen 
oveen. Hän oli ulkomaalainen opiske

lija, joka opiskeli yhdessä Lontoon monista 
yliopistoista. Hän kutsui meidät sisään, ja me 
selitimme olevamme Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon lähe
tyssaarnaajia. Hän tuntui innokkaalta kuu
lemaan lisää evankeliumin palautuksesta, 
joten todistimme profeetta Joseph Smithistä ja 
kerroimme hänelle taivaalliselta Isältä tulleesta 
pyhästä kirjasta nimeltä Mormonin kirja. Täh
densimme, että se oli pyhä, koska se todistaa 
Jeesuksesta Kristuksesta.

Selitimme, että hän voisi saada itse selville, 
onko se totta, ja tarjouduimme antamaan 
kirjan hänelle. Kun ojensin hänelle Mormo
nin kirjan, hän nousi tuolistaan ja lähti huo
neesta sanomatta sanaakaan. Pidin Mormonin 
kirjaa hetken kädessäni, ja toverini ja minä 
katsoimme toisiamme hämmentyneessä hil
jaisuudessa miettien, mitä tehdä. Laskin kirjan 
pöydälle.

Näimme, että nuori ystävämme oli keit
tiössä, pesi kätensä ja kuivasi ne puhtaaseen 
pyyhkeeseen. Hän tuli takaisin huoneeseen, 
otti Mormonin kirjan pöydältä ja sanoi yksin
kertaisesti: ”Minun kansaani kuuluvat pesevät 
aina kätensä ennen kuin koskettavat jotakin 
pyhää.” Minulle tuli kyyneleet silmiin, kun 
katsoin, miten tämä nuorukainen avasi Mor
monin kirjan ensimmäisen kerran ja käänteli 
sen pyhiä sivuja puhtain käsin.

Alma opetti, että pyhät kirjoitukset ovat 
pyhiä ja että ne on säilytetty tuomaan sieluja 
pelastukseen. Hän julisti pojalleen Helama
nille: ”Jumala on uskonut sinulle nämä esi
neet, jotka ovat pyhiä, jotka hän on pitänyt 
pyhinä ja jotka hän myös tulee säilyttämään 
ja varjelemaan omaa viisasta tarkoitustansa 
varten osoittaakseen voimansa tuleville suku
polville” (Alma 37:14).

Minut lähetettiin lähetystyöhön opettamaan 
Jeesuksen Kristuksen palautettua evankeliu
mia, mutta tämä nuorukainen puhtaine käsi
neen opettikin minua. Monissa kulttuureissa – 
myös omassani – on tarpeetonta pestä käsiään 
ennen kuin lukee pyhiä kirjoituksia, mutta 
hänen yksinkertainen arvostuksen eleensä oli 
kunnioittava ja voimallinen muistutus Mormo
nin kirjan pyhyydestä. ◼

Pyhä kirja
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Hän oli 
vastaan
ottavainen 
kaikelle, mitä 
opetimme. 
Miksei hän 
siis suostunut 
ottamaan 
Mormonin 
kirjaa, kun 
ojensin sen 
hänelle?

David A. Feitz
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Olin 18vuotias, kun minusta tuli kirkon 
jäsen. Mormonin kirjalla oli tärkeä 
osuus kääntymyksessäni. Siihen 

aikaan etsin uusia ajatuksia, jotka selittäisivät 
ympärilläni olevaa maailmaa. Muistan opetta
jieni korkeakoulussa käyttäneen opetukses
saan hyvin materialistisia lähestymistapoja. 
Aloin kallistua agnostisiin ajatuksiin Jumalan 
olemassaolosta.

Yhtenä päivänä huomasin taivaansinisen 
kirjan, jonka pari lähetyssaarnaajaa olivat jättä
neet kotiimme kuutisen vuotta aiemmin. Se oli 
Mormonin kirja. Kirjan ohella he olivat jättä
neet Joseph Smithistä kertovan lehtisen sekä 
joitakin ohjeita siitä, kuinka rukoilla Jumalaa.

Aloin lukea Mormonin kirjaa. Olin lukenut 
kirjasta, Ensimmäisestä Nefin kirjasta, vain 
muutamia jakeita, kun tunsin jotakin erilaista. 
Tunteeni ja älyni alkoivat käydä kamppailua 
keskenään. Niinpä päätin rukoilla ja kysyä 
Jumalalta.

Se oli ensimmäinen kerta elämässäni, kun 
rukoilin polvillani. Sitä seurannut kokemus on 
ollut yksi elämäni pyhimmistä. Minut täytti niin 

valtava onnen tunne, että tiesin sydämessäni, 
että Mormonin kirja on enemmän kuin pelkkä 
kirja. Se on jumalallista alkuperää oleva kirja. 
Sen täytyi olla Jumalan sanaa. Myöhemmin 
opin ymmärtämään, että tunne johtui siitä, että 
Henki todisti sen totuudesta.

Vaikka joillakuilla voi olla samankaltaisia 
kokemuksia, on eri tapoja, joilla voi tulla tietä
mään, että Mormonin kirja on totta.

Kuinka saa tietää?
1. Jotkut saavat tietää kuulemalla. Voit 

olla niiden joukossa, jotka saavat tietää yksin
kertaisesti kuuntelemalla, mitä kirja opettaa. 
Mormonin kirja kertoo tuhansista, jotka kuu
livat Moosian poikien opettavan Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumia ja kääntyivät Herraan 
(ks. Alma 23:5–6). Lähetyssaarnaajat opettavat 
nykyään samaa evankeliumia kuin Mormonin 
kirjassa. Jotkut saavat tietää, että Mormonin 
kirja on Jumalan sanaa, pelkästään kuulemalla 
muiden kertovan sen opetuksista.

2. Jotkut saavat tietää lukemalla. Saa
tat olla niiden joukossa, jotka saavat tietää 

Vanhin  
Walter F. González
seitsemänkymmenen 
koorumien johtokunnasta

Tunnen ikuista kiitollisuutta  
Mormonin kirjasta. Se muutti elä
mäni ainiaaksi, ja tiedän, että se 
voi muuttaa sinunkin elämäsi.

saat tietää
JOS TODELLA 

TAHDOT  
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yksinkertaisesti lukemalla Mormonin kirjaa 
haluten vilpittömästi tietää totuuden. Niin oli 
vaimoni laita. Hän oli 12vuotias, kun hän otti 
vakavasti ohjeen lukea kirja kannesta kanteen. 
Kun hän teki niin, hän tiesi sen olevan totta. 
Kun hän luki, tunne oli niin voimakas, että 
hän päätti seurata Vapahtajaa aina. Hän on 
pysynyt uskollisena sille, mitä hän tunsi.

3. Jotkut saavat tietää tekemällä. Olet ken
ties niiden joukossa, jotka saavat tietää yksin
kertaisesti tekemällä sitä, mitä kirja opettaa. 
Jotkut ihmiset saavat todistuksensa tekemällä 
(ks. Joh. 7:17). Nefi, eräs Mormonin kirjan pro
feetta, ymmärsi tämän periaatteen hyvin. Hän 
kirjoitti, että ”[saadakseni] heidät täydellisem
min uskomaan Herraan, heidän Lunastajaansa, 
– – minä sovelsin kaikkia kirjoituksia meihin, 
jotta ne olisivat meille hyödyksi ja opiksi” 
(1. Nefi 19:23, kursivointi lisätty). Soveltamalla 
Mormonin kirjan opetuksia elämääsi sinäkin 
voit tulla vakuuttuneeksi sen jumalallisesta 
alkuperästä.

4. Jotkut saavat tietää kysymällä Jumalalta. 
Ehkäpä olet niiden joukossa, jotka saavat 
tietää lukemalla Mormonin kirjaa ja kysymällä 
sitten taivaalliselta Isältä rukouksessa, onko 
kirja totta. Niin tapahtui minun kohdallani. 
Yksi Mormonin kirjan profeetta, Moroni, 
antaa kaikille vilpittömille totuudenetsijöille 
suurenmoisen lupauksen: ”Katso, minä tah
toisin kehottaa teitä näitä asioita lukiessanne 
– – 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 10:3–4). Todistan, että jos 
luet Mormonin kirjan ja rukoilet sen johdosta 
noudattaen Moronin ohjeita, saat tietää, että  
se on totta. VA
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MORONIN LUPAUS

Mormonin kirjan lopussa Moroni-niminen profeetta lupaa, että jos me luemme 
Mormonin kirjan, pohdimme sen sanomaa sydämessämme ja kysymme Jumalalta 

rukouksessa, onko se totta, Jumala vastaa meille Pyhän Hengen voimalla (ks. Moroni 
10:3–5).

Henkilökohtainen ilmoitus on henkilökohtaista. Se tulee eri tavoin ja eri aikoina 
kullekin meistä Herran tahdon mukaan. Seuraavien periaatteiden ymmärtäminen voi 
auttaa sinua niin, että saat tietää itse.

1. Ajattele sitä
Ennen kuin Moroni kehottaa meitä rukoilemaan, hän kehottaa meitä pohtimaan. 

Pohtiminen tarkoittaa syvällistä ajattelemista. Kysy itseltäsi: Miltä minusta tuntuu, kun 
luen Mormonin kirjaa? Miksi minusta tuntuu siltä? Mitä olen oppinut? Onko se hyvää?

Herra opetti tämän periaatteen Oliver Cowderylle: ”Et käyttänyt harkintaa, paitsi että 
pyysit minulta. Mutta katso, minä sanon sinulle, että sinun täytyy tutkia sitä tarkoin mie-
lessäsi; sitten sinun on kysyttävä minulta, onko se oikein.” (OL 9:7–8, kursivointi lisätty.)

2. Rukoile uutterasti
Ajatustemme keskittämiseen ja Pyhän Hengen hiljaisiin vastauksiin keskittymiseen 

tarvitaan henkisiä ponnistuksia. Ehkäpä siksi Enos Mormonin kirjassa puhui rukouk-
sestaan kamppailuna Jumalan edessä (ks. En. 2).

Kun luet, pohdit tai rukoilet, etsi aika ja paikka, jossa on mahdollisimman vähän 
häiriötekijöitä. Etsi asento, joka auttaa sinua keskittymään. Rukoileminen ääneen voi 
auttaa ajatustesi keskittämisessä.

3. Esitä oikeat kysymykset
Herra käski Oliver Cowderya pelkän kysymisen lisäksi kysymään myös, oliko asia, 

jota hän harkitsi, oikein. Usein, etenkin silloin kun olemme kokemattomia ottamaan 
vastaan taivaallisen Isämme vastauksia, on helpompaa ymmärtää vastaus yksinkertai-
seen kyllä- tai ei-kysymykseen.

”Yksi avain parempaan rukoukseen on se, että oppii esittämään oikeita kysymyk-
siä”, vanhin Richard G. Scott kahdentoista apostolin koorumista on opettanut.1

4. Mitkä ovat aikeesi?
Yksi avaimista Moronin lupaukseen on se, että me kysymme ”vakain aikein”. Kun 

14-vuotias Joseph Smith meni metsään rukoilemaan, hän ”rukoili päättäen paitsi kuun-
nella myös totella”, presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja ensimmäi-
sessä presidenttikunnassa, on sanonut. ”– – Ja hänen uskollisuutensa tähden hänen 
rukouksiinsa vastattiin tulevina päivinä ja kuukausina ja vuosina valon ja totuuden 
runsaudella.” 2

5. Huomaa se
Ei kaikki ilmoitus ole näyttävää. Jotkut ihmiset näkevät unia ja saavat näkyjä tai 

ilmestyksiä. Mutta useimmat meistä kokevat jotakin hiljaista ja hienovaraista, kuten 
lämpimän, rauhallisen tunteen.

Presidentti Spencer W. Kimball (1895–1985), kirkon 12. presidentti, on opettanut: 
”Jos ihminen odottaa jotakin näyttävää, hän ei kenties ole täysin valpas huomaamaan 
ilmoitetun tiedon jatkuvaa virtaa.” 3

VIITTEET
 1. ”Rukouksen ylimaallisen lahjan hyödyntäminen”, Liahona, toukokuu 2007, s. 8.
 2. Ks. ”Rukous”, Liahona, tammikuu 2002, s. 18.
 3. Kirkon presidenttien opetuksia: Spencer W. Kimball, 2006, s. 258.

PROFEETTA 
TODISTAA
”Mormonin 
kirja on Juma-
lan sanaa. Me 
kehotamme 

sinua lukemaan tätä hienoa 
aikakirjaa. Se on merkittävin 
teos, mitä nykyään on ole-
massa. Lue sitä tarkoin ja rukoil-
len, ja kun niin teet, Jumala 
antaa sinulle todistuksen sen 
totuudesta, kuten Moroni lupasi 
(ks. Moroni 10:4).”
Presidentti Howard W. Hunter (1907–
1995), The Teachings of Howard W. Hun-
ter, toim. Clyde J. Williams, 1997, s. 54.

PROFEETTA 
TODISTAA
”Minä olen yksi 
niistä, jotka 
ovat saaneet 
Herralta mitä 

lujimman ilmoituksen [palautuk-
sen, mukaan lukien Mormonin 
kirja] totuudesta. Tuo ilmoi-
tus oli kanssani voimallisena 
tuntikausia, ja mitä tahansa 
olosuhteita elämässäni ilmaan-
tuu, tämä täydellinen tieto 
säilyy mielessäni niin kauan kuin 
muistini toimii.”
Presidentti Lorenzo Snow (1814–1901), 
julkaisussa Conference Report, lokakuu 
1900, s. 61.
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MISTÄ TIEDÄN

Vaikka minut kastettiin 9-vuotiaana, meidän per-
heemme ei ollut aktiivinen kirkossa. Mutta kun 

olin 13-vuotias, lähetyssaarnaajat kehottivat minua 
käymään kirkossa, ja minä tein niin. Osallistuin myös 
seminaariin. Oppikurssina oli Oppi ja liitot, joka tuntui 
minusta hämmentävältä. Minulla oli erityisesti vai-
keuksia Joseph Smithiä ja Mormonin kirjaa koskevissa 
asioissa. Halusin löytää Jumalan, mutta en vain ollut 
varma, kuinka tai mistä.

Ajan kuluessa ajattelin paljon keskusteluja lähe-
tyssaarnaajien kanssa. Ajattelin seminaaria. Ajattelin 
juttutuokioita, joita minulla oli ollut muiden kristillisten 
kirkkojen jäsenten kanssa. Toisinaan rukoilin tietääk-
seni, mikä oli oikein, mutta se oli enemmänkin ohime-
nevä ajatus kuin vilpitön kysymys. Sitten yhtenä iltana 
päätin rukoilla ”vakain aikein”.

Kerroin taivaalliselle Isälle, että halusin tuntea Hänet 

Jumala on luvannut, että saat tietää
Jos todella tahdot tietää, saat tietää, että 

Mormonin kirja on totta. Jumala on luvannut 
antaa tämän tiedon rehellisille totuudenetsi
jöille, ja Hän on ”totuuden Jumala [eikä] voi 
valehdella” (Et. 3:12).

Yksi Mormonin kirjan profeetta, Alma, 
opetti pojalleen, että Jumala on luvannut 
säilyttää tämän kirjan ”omaa viisasta tarkoi
tustansa varten voidakseen näyttää voimansa 
tuleville sukupolville. Ja nyt, katso, yhden 
tarkoituksen hän on toteuttanut, nimittäin 
palauttanut monet tuhannet – – totuuden 
tuntemukseen; ja hän on osoittanut voimansa 
niissä, ja hän on vieläkin osoittava voimansa 
niissä tuleville sukupolville; sen tähden [tämä 
kirja] tullaan säilyttämään.” (Alma 37:18–19.)

Tuo sama vakuuttava voima on nykyään 

löydettävissä tästä ainutlaatuisesta pyhästä 
kirjasta, ja Herra tulee osoittamaan sen kenelle 
tahansa, joka vilpittömästi haluaa tietää. Voin 
sanoa tämän varmuudella, kun muistelen 
noita aikoja, jolloin tutustuin kirkkoon. Mor
monin kirjan vakuuttavan voiman johdosta 
todistan nyt, että se on Jumalan sanaa, että se 
opettaa, että Jeesus on Kristus, pyhä Messias. 
Kirja on konkreettinen todiste, että Hänen 
evankeliuminsa palautus on tapahtunut ja että 
Joseph Smith on Jumalan profeetta.

Jos olet niiden joukossa, jotka etsivät vilpit
tömästi totuutta, Herra on luvannut, että saat 
tietää. Voit tulla tietämään sen kuuntelemalla 
kirjan opetuksia, lukemalla kirjan, tekemällä 
sen mitä kirja opettaa, rukoilemalla tietoa sen 
totuudesta tai yhdistämällä näitä eri tapoja. 
Mutta sinä saat tietää. ◼

ja olla osa Hänen tosi kirkkoaan. Lupasin: ”Jos annat 
minun tietää, onko Joseph Smith todellinen profeetta 
ja onko Mormonin kirja totta, teen mitä tahansa haluat 
minun tekevän. Jos Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkko on tosi kirkko, seuraan sen 
opetuksia enkä koskaan luovu.”

En saanut mitään näyttävää ilmestystä, mutta tunsin 
rauhaa ja kävin nukkumaan. Muutamia tunteja myö-
hemmin heräsin mielessäni selkeä ajatus: ”Joseph Smith 
on tosi profeetta, ja Mormonin kirja on totta.” Ajatusta 
seurasi sanomaton rauha. Nukahdin jälleen ja heräsin 
taas myöhemmin samaan ajatukseen ja tunteeseen.

Sen jälkeen en ole koskaan epäillyt, etteikö Joseph 
Smith ole tosi profeetta. Tiedän, että tämä on Vapah-
tajan työtä ja että taivaallinen Isä vastaa vilpittömiin 
pyyntöihimme.
Rodolfo Armando Pérez Bonilla, El Salvador



Mormonin kirja puhuu totuutta maailmalle meidän  
aikanamme. Tuokoon se valoa ja totuutta elämääsi.  

(Ks. Moroni 10:27.)
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”Isoisälläni oli tapana sanoa: ’Jos haluamme kehittyä, 
meidän pitää oppia lukemaan’”, sanoo Eduardo 
Contreras. ”Isoisäni oli oikeassa.”

Eduardon kohdalla lukemaan oppiminen vei kuiten
kin kauan. Hän varttui leskiäidin viiden lapsen perheessä 
Córdoban kaupungissa Argentiinassa. Hän lopetti koulun
käynnin ollessaan kahdeksanvuotias ja meni töihin aut
taakseen perheen elatuksessa.

”Olimme hyvin köyhiä”, hän muistelee. Saadakseen 
rahaa elämiseen Eduardo kiillotti kenkiä, teki tiiliä, nosti 
perunoita, myi sanomalehtiä ja teki muita tilapäistöitä, 
kunnes sai nuorukaisena kokopäivätyön kaupungin 
palveluksessa.

Kun vuodet vierivät, Eduardo solmi avioliiton ja 
perusti oman perheen. Siinä vaiheessa kun suurin osa 
hänen viidestä lapsestaan oli muuttamassa pois kotoa, 
hän ei osannut vieläkään lukea, ja alkoi vaikuttaa siltä, 
ettei hän koskaan oppisikaan. Tilanne muuttui eräänä 
päivänä, kun hän ajoi pois muutaman paikkakunnan 
pojan, jotka härnäsivät kahta myöhempien aikojen 
pyhiin kuuluvaa lähetyssaarnaajaa hänen kotinsa  
edessä. Hän kutsui lähetyssaarnaajat sisään, ja ennen 

Palo 
SISIMMÄSSÄNI

Päivä, jolloin Eduardo oppi luke
maan, on myös päivä, jolloin 
hän sai todistuksen Mormonin 
kirjasta ja sen voimasta.

pitkää hän ja hänen vaimonsa María osallistuivat 
keskusteluihin.

”Minun oli vaikeaa ymmärtää mitään, mitä he sanoivat, 
koska he puhuivat huonosti espanjaa”, Eduardo muistelee, 
”mutta he näyttivät minulle lehtisen, jossa oli kuvia Vapah
tajasta ja profeetta Joseph Smithistä pyhässä lehdossa. 
Ajattelin kuvia, joita he näyttivät meille, ja asiat, joita he 
opettivat meille, olivat erinomaisia.”

Pian noiden lähetyssaarnaajien tilalle tuli muita, myös 
yksi espanjaa äidinkielenään puhuva. Kirkon filmi Perhe 
on ikuinen kosketti Eduardoa ja Maríaa, joiden vastasyn
tynyt tytär oli kuollut joitakin vuosia aiemmin. Heidät ja 
heidän nuorin poikansa Osvaldo kastettiin pian.

Kun Eduardo kastettiin vuonna 1987, hän sai halun 
vahvistaa todistustaan lukemalla Mormonin kirjan. ”Kuinka 
opin lukemaan?” hän kysyi vaimoltaan. María kehotti häntä 
katsomaan kirjaimia, yhdistämään ne mielessään, kokeile
maan sanojen lausumista ja yrittämään sitten lukea ääneen. 
María vakuutti hänelle, että kun hän harjoittelisi, hän 
oppisi lopulta lukemaan.

Eduardo, joka oli tuolloin 45vuotias, tiesi, miltä monet 
äänteet kuulostivat, mutta hän ei ollut yrittänyt lukea sen 

Michael R. Morris
kirkon lehdet

Eduardo Contrerasilla, yllä kuvassa vaimonsa Marían kanssa, 
Mormonin kirja johti lukutaitoon. ”Tunnen Hengen joka kerta 
kun avaan sen lukeakseni sitä”, hän sanoo.
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jälkeen kun oli jättänyt koulunkäynnin lähes neljä vuosi
kymmentä aiemmin.

Tunsin palon
Rukous sydämessään Eduardo istuutui eräänä kuumana 

kesäpäivänä varjoisaan paikkaan kotinsa takapihalla. 
”Siellä”, hän sanoo, ”päätin yrittää.”

María kertoo, ettei hän olisi ikinä osannut kuvitella, mitä 
sitten tapahtui. Keittiössä työskennellessään hän kuun
teli aina välillä, kun Eduardo yritti sanoa ääneen äänteitä 
ja sanoja. ”Äkkiä kuulin hänen puhuvan nopeasti”, hän 
sanoo. ”Kuuntelin ja tajusin, että hän luki – sujuvasti. Oli 
kulunut tuskin puolta tuntia, ja hän luki!”

Eduardo oli niin syventynyt yritykseensä, ettei tajunnut 
lukevansa. Mutta hän muistelee, että ”[lukiessani] tunsin 
palon sisimmässäni”. Säikähtäen ja yllättyneenä Eduardo 
huusi vaimolleen: ”Mami, mitä minulle tapahtuu?”

”Se on Herran Henki”, María vastasi. ”Sinä luet 
sujuvasti!”

Kokemusta muistellessaan María sanoo: ”Se oli jotakin, 
mitä emme voi koskaan kieltää.”

Eduardo lisää: ”Päivä, jolloin opin lukemaan, on myös 
päivä, jolloin sain todistuksen Mormonin kirjasta ja sen 
voimasta.”

Siitä lähtien Eduardo alkoi herätä neljältä aamulla luke
maan Mormonin kirjaa ennen töihin lähtöä. Sitten hän 
luki Opin ja liitot ja sitten Raamatun. Contrerasien kodissa, 
jossa ennen vuotta 1987 oli vain muutama kirja, on niitä 
nyt koko joukko.

Kun Eduardon ja Marían evankeliumin tuntemus 
lisääntyi, heidän todistuksensa vahvistui. Kun heidän poi
kansa Osvaldo kuoli liikenneonnettomuudessa saamiinsa 
vammoihin vuonna 2001, heidän todistuksensa sekä 
voimakkaat hengelliset kokemukset niin rukoillessa kuin 
Buenos Airesin temppelissä Argentiinassa, missä heidät 
ja Osvaldo oli sinetöity, auttoivat heitä käsittelemään 
menetystään.

”Jotkut vanhemmat olisivat kenties tulleet hulluiksi”, 
Eduardo sanoo, ”mutta me tunsimme rauhaa, joka sanoi: 

’Pojallanne on kaikki hyvin.’ Totta kai me itkimme. Hän 
oli hyvä poika, ja me kaipaamme häntä. Mutta meidät on 
sinetöity temppelissä, ja me tiedämme, missä hän on.”

Lukutaidon valo
Erään seurakunnan jäsenen ohjauksen ansiosta Eduardo 

oppi myös kirjoittamaan. ”Aiemmin”, hän sanoo, ”en osan
nut kirjoittaa edes nimeäni.”

Lukutaidon valossa Eduardo oppi ymmärtämään iso
isänsä sanojen olevan totta.

”Me olemme täällä maan päällä, jotta voimme edistyä 
vähän enemmän joka päivä”, hän sanoo. Hän lisää, että 
oppimalla lukemaan ja kirjoittamaan hän osoittaa lapsil
leen ja lastenlapsilleen, ettei koskaan ole liian myöhäistä 
oppia, kehittyä ja tulla sellaisiksi kuin Jumala haluaa mei
dän tulevan. ”Koska osaan lukea, opin jotakin uutta joka 
päivä”, hän sanoo.

Nyt veli Contreras voi lukea mitä haluaa, kuten sano
malehtiä, joita hän kerran lukutaidottomana poikana myi. 
Pyhät kirjoitukset ovat edelleen hänen lempikirjojaan, 
etenkin Mormonin kirja. Hän on lukenut sen kannesta 
kanteen kahdeksan kertaa.

”Minulle Mormonin kirja oli ovi”, hän sanoo yhä kiitol
lisena siitä, kuinka lukutaito ja evankeliumi ovat muutta
neet hänen elämänsä. ”Mormonin kirja oli minulle kaikki 
kaikessa. Se on minulle kaikki. Tunnen Hengen joka kerta 
kun avaan sen lukeakseni sitä.” ◼

INNOITUKSEN  
JA VOIMAN LÄHDE
”Mitä Mormonin kirja 

merkitsee sinulle? Onko se ollut innoituksen 
ja voiman lähde elämässäsi? Onko se sitä 
edelleen?

Jos et ole vielä juonut janoosi tästä 
puhtaan totuuden lähteestä, kehotan koko 
sielustani sinua tekemään niin nyt. Älä anna 
Mormonin kirjan jatkuvan tutkimisen olla 
niitä asioita, joita aiot tehdä mutta et kos-
kaan saa aikaiseksi. Aloita tänään.”
Vanhin Richard G. Scott kahdentoista apostolin kooru-
mista, ”The Power of the Book of Mormon in My Life”, 
Ensign, lokakuu 1984, s. 11.
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MISTÄ  
VOISIN SAADA 
VASTAUKSIA?

Kun olin 21vuotias, Myöhempien 
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kris

tuksen Kirkon lähetyssaarnaajat opet
tivat englantia kotipaikkakunnallani 
Venäjällä. Kävin aluksi kielitunneilla, 
mutta pian aloin jäädä pidemmäksi 
aikaa niiden hengellisten ajatusten 
vuoksi, joita vanhimmat käsittelivät 
luokan jälkeen, ja esittääkseni heille 
kysymyksiä.

Olin saanut kasvatuksen maani 
valtauskontoon, mutta minulla oli 
paljon vastaamatta jääneitä uskonnol
lisia kysymyksiä. Lähetyssaarnaajilla ja 
heidän kirkkonsa jäsenillä oli vastauk
sia kysymyksiin, joihin kukaan ei ollut 
kyennyt aiemmin vastaamaan minua 
tyydyttävällä tavalla.

Erään englannintunnin jälkeen tun
sin itseni erityisen rohkeaksi ja pyysin 
lähetyssaarnaajilta heidän kirjansa, 
Mormonin kirjan. Mutta kun tulin 
kotiin, nostin sen lukemattomana 
hyllylle.

Se ei kuitenkaan säilynyt siellä 
kauan. Olin kuullut englannintunneille 
osallistuvien kirkon jäsenten sanovan, 
että pyhissä kirjoituksissa oli ratkaisuja 
ongelmiin. Kun siis kohtasin henkilö
kohtaisia haasteita tai ongelmia, otin 
Mormonin kirjan esiin hyllyltä ja aloin 
lukea. Sain aina vastauksia – sellaisia 
vastauksia, jotka kertoivat minulle täs
mälleen sen, mitä minun tarvitsi tietää.

Siinä vaiheessa minusta alkoi 
tuntua, etten voisi elää ilman kirkkoa. 
Siellä minä halusin olla. Sinne minä 
tunsin kuuluvani.

Halusin silti olla varma kysy
mällä Jumalalta. Ongelma oli se, 
että asuin pienessä yksiössä yhdessä 
vuokraemäntäni kanssa, joka oli 
vanhempi naishenkilö, eikä asun
nossa ollut yksityistä paikkaa, jossa 
voisin rukoilla. Mutta yhtenä iltana 
pujahdin itsekseni keittiöön, joka 
oli hieman erillään muusta asunnos
tamme, ja kysyin taivaalliselta Isältä, 
onko kirkko totta. Sain vastaukseksi 
niin vahvan tunteen, että tiesin, mitä 
minun piti tehdä.

Minut kastettiin vähän myöhem
min, ja aikani kirkon jäsenenä on ollut 
onnellisinta elämässäni. Kun minulla 
ennen oli kysymyksiä, minulla on nyt 
vastauksia. Kun ennen tunsin itseni 
tyhjäksi, tunnen nyt itseni täydeksi.

Olen kiitollinen siitä, ettei taivaal
linen Isä ole jättänyt meitä vaille 
vastauksia. Tiedän, että Hän puhuu 
meille sekä rukouksessa että pyhissä 
kirjoituksissa. ◼
Olga Ovtšarenko, Sverdlovskin alue, 
Venäjä KU
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Yhtenä iltana pujahdin itsekseni keittiöön, joka oli hieman erillään muusta 
asunnostamme, ja kysyin taivaalliselta Isältä, onko kirkko totta.

K U I N K A  M O R M O N I N  K I R J A  M U U T T I  E L Ä M Ä N I
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TUNSIN 
HEHKUN 
SISIMMÄSSÄNI

Kävin lapsena pyhäkoulua kirkossa, 
joka oli kotini naapurissa Michiga

nissa Yhdysvalloissa. Minulla oli ihana 
opettaja, joka täytti minut rakkaudella 
Jeesusta Kristusta kohtaan.

Joka viikko hän jakoi kortteja 
tapahtumista Vapahtajan palvelutyön 
ajalta kuolevaisuudessa sekä periaat
teista, joita Hän opetti, ja ihmeistä, 
joita Hän teki. Joka viikko liimasin 
kortit leikekirjaan ja luin kertomuk
set uudelleen Raamatusta. Kun tulin 
vanhemmaksi, jatkoin evankeliumien 
tutkimista Uudesta testamentista.

Vuosia myöhemmin, kesällä 1968, 
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuk
sen Kristuksen Kirkon lähetyssaarnaa
jat kävivät erään sukulaiseni kotona. 
Hän torjui heidän kehotuksensa 
tutustua kirkkoon, mutta lähetti heidät 
minun luokseni.

Ensimmäisellä tapaamisellamme 
lähetyssaarnaajat opettivat minulle, 
että oli tapahtunut luopumus siitä kir
kosta, jonka Jeesus Kristus oli perus
tanut (ks. 2. Tess. 2:3). Se, mitä he 
opettivat, osui yhteen henkilökohtai
sen tutkimiseni kanssa, joten kun he 
kysyivät, voisivatko he tulla luokseni 
uudelleen, vastasin myöntävästi.

Heidän tullessaan seuraavan ker
ran minulla oli luettelo kysymyksiä. 
Kastoivatko myöhempien aikojen 
pyhät upottamalla? Uskoivatko he 
pappeuden valtuuteen? Uskoivatko 
he sairaiden parantamiseen? Heidän 
vastauksensa tukivat asioita, joita 
olin tutkinut Uudesta testamentista. 

”särkynyt sydän ja murtunut mieli”. 
Rukoilin ja pyysin taivaallista Isääni 
auttamaan minua, minkä Hän teki
kin. Kun aviomieheni oli osallistunut 
lähetystyökeskusteluihin, hän antoi 
suostumuksensa kastamiseeni.

Kuinka kiitollinen olenkaan 
rakastavalle taivaalliselle Isälle siitä 
kallisarvoisesta ja voimallisesta koke
muksesta, jonka sain nuorena äitinä 
lukiessani Mormonin kirjaa. Se johti 
minut Jeesuksen Kristuksen palaute
tun evankeliumin piiriin. Sen johdosta 
Pyhän Hengen vaikutus, jota tunsin 
noina öinä vuonna 1968, on nyt jat
kuva lahja – jotakin, joka on ohjannut 
minua yli 40 jäsenyysvuoteni aikana 
kirkossa. ◼
Claudia Williams, Florida, USA

Käynnin lopussa he jättivät minulle 
kirjan, jonka he sanoivat todistavan 
Jeesuksesta Kristuksesta.

Laskin kirjan television päälle ja 
menin nukkumaan. Mutta keskellä 
yötä heräsin vahvaan tunteeseen, 
jonka tunnistin myöhemmin Pyhäksi 
Hengeksi. Tunsin kehotuksen ryhtyä 
lukemaan, joten luin puolitoista tuntia 
ennen kuin menin takaisin vuotee
seen. Vähän myöhemmin heräsin 
samaan tunteeseen, joten luin vähän 
lisää.

Tämä kaava toistui kahden seuraa
van yön ajan. Rakastin sitä, mitä luin, 
ja tajusin, että Mormonin kirja todisti 
Jeesuksesta Kristuksesta.

Päätin pyytää johdatusta Jumalalta. 
Ensimmäisen kerran sen jälkeen kun 
olin ollut pikkutyttö, polvistuin rukoi
lemaan. Pyysin taivaallista Isää aut
tamaan minua tietämään, mitä tehdä 
hehkulle, jota tunsin sisimmässäni. 
Kun lopetin rukoukseni, tunsin keho
tuksen lukea uudelleen kertomuksen 
lamanilaisten kääntymyksestä koh
dasta 3. Nefi 9. Luin, että heidät ”kas
tettiin tulella ja Pyhällä Hengellä, 
eivätkä he sitä tienneet” (jae 20).

Sanat ”eivätkä he sitä tienneet” 
puhuttelivat minua. Mieleeni tuli 
ajatus: ”Jeesuksen Kristuksen 
kirkko on todella maan päällä!” 
Olin innokas puhumaan lähetys
saarnaajille siitä, mitä olin lukenut 
ja mitä nyt tiesin. Mutta kun he 
vastasivat kysymyksiini esittämällä 
kastekehotuksen, sanoin heille, 
etten voinut mennä kasteelle. Mie
heni ei ymmärtäisi.

Kun kuitenkin pohdin edelleen 
tuota jaetta, tajusin, että siinä oli 
minulle selkeä ohje tarjota uhrina KU
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Laskin kirjan 
television 
päälle ja 
menin nukku-
maan. Mutta 
keskellä yötä 
tunsin keho-
tuksen ryhtyä 
lukemaan.



70 L i a h o n a

K U I N K A  M O R M O N I N  K I R J A  M U U T T I  E L Ä M Ä N I

Kun nuorin lapsemme Amanda 
oli kaksivuotias, hänellä todettiin 

leukemia. Hänen tapauksensa oli 
vaikea, eikä hänen syöpänsä talttunut 
kemoterapian jälkeen. Sitten hänelle 
piti tehdä luuydinsiirto.

Kun mieheni ja kaksi poikaamme 
olivat kotona Utahissa, olin Amandan 
kanssa toisessa osavaltiossa syys
kuusta tammikuun alkupuolelle asti. 
Emme voineet viettää joulua yhdessä, 
mutta seurantahoidon loputtua pala
simme kotiin.

Ensimmäisellä käynnillämme  
sairaalassa kotiinpaluun jälkeen 
lääkärit löysivät tarkistuksessa jäl
leen Amandan verestä leukemiaso
luja. Siirto oli epäonnistunut. Kuul
tuani uutisen tuntui kuin maa olisi 
kadonnut jalkojeni alta. Perheemme 
oli kokenut paljon huolta, työtä, 
erossa oloa ja vaikeita aikoja. Nyt 

armollisen suunnitelman toteutta
miseksi on oltava ylösnousemuksen 
voima – –.

Oi kuinka suuri on meidän Juma
lamme hyvyys, hänen joka valmistaa 
meille pakokeinon tämän kauhean 
hirviön otteesta, eli tuon hirviön, 
kuoleman – –.

Ja hän tulee maailmaan voidakseen 
pelastaa kaikki ihmiset, jos he kuu
levat hänen ääntään; sillä katso, hän 
kärsii kaikkien ihmisten tuskat, niin, 
jokaisen elävän olennon tuskat, niin 
miesten, naisten kuin lastenkin, jotka 
kuuluvat Aadamin sukuun.

Ja hän kärsii tämän, jotta ylösnou
semus tulisi kaikkien ihmisten osaksi, 
jotta kaikki seisoisivat hänen edes
sään suurena tuomiopäivänä.” (2. Nefi 
9:3–4, 6, 10, 21–22.)

Noita sanoja lukiessani Pyhä Henki 
täytti huoneen. Tunsin, että taivaalli
nen Isäni tiesi uutiset, jotka olin sinä 
päivänä saanut. Tunsin, että sanat, 
jotka profeetta Jaakob oli kirjoitta
nut yli 2 000 vuotta aiemmin, oli 
kirjoitettu minulle sitä päivää varten 
ja tulivat suoraan Vapahtajalta. Hän 
tunsi tuskan ja surun, joita koin kuul
tuani, että tyttäremme kuolisi. Ja Hän 
oli siinä lohduttamassa perhettämme 
lupauksellaan, että Hän oli valmis
tanut keinon ja että jonakin päivänä 
ylösnousemuksen voiman ansiosta 
”saamme ruumiissamme nähdä 
Jumalan”.

Amanda eli vielä melkein vuoden, 
mutta en ole koskaan unohtanut sitä 
päivää, jolloin Mormonin kirjan sanat 
puhuttelivat minua tarpeessani ja 
Herra antoi minulle toivoa, lohtua ja 
ymmärrystä suunnitelmastaan. ◼
Gina Baird, Utah, USA

menettäisimme sittenkin tyttäremme.
Sinä iltapäivänä palasin kotiin 

kahden poikamme luo. Odottaes
samme miestäni kotiin töistä otimme 
esiin Mormonin kirjamme ja aloimme 
lukea. Olimme kohdassa 2. Nefi 9. 
Kun luimme, minua puhuttelivat seu
raavat sanat:

”Minä puhun teille tämän, jotta te 
riemuitsisitte ja nostaisitte päänne 
ikuisesti niiden siunausten täh
den, jotka Herra Jumala suo teidän 
lapsillenne.

Sillä minä tiedän, että te olette 
tutkineet paljon, monet teistä, tietääk
senne tulevista asioista; sen vuoksi 
minä tiedän teidän tietävän, että mei
dän lihamme täytyy kuihtua ja kuolla; 
kuitenkin me saamme ruumiissamme 
nähdä Jumalan. – –

Sillä koska kuolema on tullut kaik
kien ihmisten osaksi, suuren Luojan 

Noita sanoja 
lukiessani 
Pyhä Henki 
täytti huo-
neen. Tunsin, 
että taivaal-
linen Isäni 
tiesi uutiset, 
jotka olin 
sinä päivänä 
saanut.

MORMONIN KIRJA  
PUHUTTELI MINUA
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PANIN 
MORONIN 
LUPAUKSEN 
KOETTEILLE
Ollessani joitakin vuosia sitten 

ystäväni luona tapasin kaksi siis
tisti pukeutunutta nuorukaista, jotka 
esittäytyivät myöhempien aikojen 
pyhien lähetyssaarnaajiksi. Ajattelin, 
että oli outoa, että he olivat tulleet 
aina Italiaan asti käännyttämään ihmi
siä, jotka jo uskoivat Vapahtajaan.

Pyysin myöhemmin heitä tulemaan 
meille. ”Jos haluatte, voitte tulla tapaa
maan minua kulttuurivaihdon mer
keissä”, sanoin. ”Mutta en usko, että 
tulen vaihtamaan uskontoa.”

Kun tapasimme seuraavana iltana, 
lähetyssaarnaajat puhuivat Mormo
nin kirjasta. Minusta oli outoa, etten 
ollut kuullut siitä koskaan aiemmin. 
Kutsuin heidät takaisin, mutta toisen 
käynnin jälkeen vaimoni Anna Maria 
oli sitä mieltä, että he olivat hulluja, 
ja hän lähti kotoa keskustelujemme 
ajaksi. Minustakin lähetyssaarnaajat 
vaikuttivat vähän epätavallisilta, mutta 
olin utelias tietämään, mitä sanottavaa 
heillä oli, ja jatkoin tapaamisia heidän 
kanssaan.

Tullessaan yhtenä iltana kotiin 
Anna Maria kuuli meidän puhuvan 
iankaikkisesta avioliitosta. Se kiinnosti 
häntä suuresti, ja päätimme, että aloit
taisimme jälleen keskustelut yhdessä. 
Hänellä oli paljon tietoa pyhistä 
kirjoituksista ja aina pitkä lista kysy
myksiä. Vanhimmat vastasivat joihin
kin niistä heti, mutta toisten kohdalla 
heidän piti mennä kotiin ja tutkia 
asiaa. Joka viikko poikkeuksetta he 

palasivat mukanaan vastaukset, ja 
joka viikko Anna Marialla oli uusi lista 
kysymyksiä.

Pian sen jälkeen kun olimme käy
neet keskustelut, Anna Maria yllätti 
minut pyytämällä lupaani mennä 
kasteelle. Sanoin hänelle, ettei minulla 
ollut mitään sitä vastaan, jos hän oli 
todella kääntynyt. Osallistuin hänen 
kastetilaisuuteensa 5. maaliskuuta 
1995 nauttien suurenmoisesta tun
teesta tilaisuuden aikana.

Luin edelleen laajalti kirkkoa 
koskevia asioita, ja lähetyssaarnaajat 
jatkoivat kannustamistani. Viimein 
päätin panna Moronin lupauksen 
koetteille (ks. Moroni 10:4–5). Halu
sin tietää, oliko Mormonin kirja tul
lut Jumalalta vai oliko se vain kiva 
romaani.

Kun olin eräänä päivänä kesä
kuussa 1995 yksin kotona, polvistuin 
vuoteeni jalkopäähän ja kysyin tai
vaalliselta Isältä: ”Onko Mormonin 
kirja totta, ja jos se on, milloin minun 
pitäisi mennä kasteelle?” Äkkiä tunsin 

sydämessäni ja mielessäni selkeän 
äänen, joka sanoi minulle: ”Mormonin 
kirja on totta.” Sitten sain selkeän aja
tuksen siitä, milloin mennä kasteelle. 
Viikkoa myöhemmin rukoilin uudel
leen ja sain saman vastauksen. Sydä
meni oli pakahtua ilosta. Tiesin nyt, 
että Jumala oli puhunut minulle: Mor
monin kirja oli Jumalan innoittama ja 
Joseph Smith oli tosi profeetta.

Viimein 17. syyskuuta 1995 astuin 
kasteen vesiin, puolitoista vuotta sen 
jälkeen kun aloitin tapaamiset lähetys
saarnaajien kanssa. Pian tyttäremme 
Aba Chiara kiinnostui kirkosta ja meni 
myös kasteelle. Tammikuussa 1997 
perheemme sinetöitiin Bernin temp
pelissä Sveitsissä.

Me tiedämme, että tämä on tosi 
kirkko, jota Jeesus Kristus johtaa pro
feetan ja pappeuden kautta. Olemme 
kiitollisia Herralle Hänen rakkaudes
taan, lähetyssaarnaajien johdattami
sesta luoksemme sekä tiedostamme 
evankeliumista. ◼
Francesco Ferraresi, Lombardia, Italia

Kysyin taivaalliselta Isältä: ”Onko Mormonin kirja totta, ja jos se on, milloin 
minun pitäisi mennä kasteelle?”
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Kun Mormonin kirjan 
profeetta Alma luo
vutti kansansa aika

kirjat pojalleen Helama
nille, hän neuvoi poikaansa 
muistamaan, että Herralla 
oli viisas tarkoitus pyhien 
kirjoitusten säilyttämiselle 
(ks. Alma 37:12). Hän sanoi 
aikakirjoista: ”Ne säilyvät 
ja periytyvät sukupolvelta 
toiselle – –, kunnes ne 
menevät jokaiselle kansa
kunnalle, suvulle, kielelle ja 
kansalle” (Alma 37:4).

Vuonna 1827 Joseph 
Smith sai nuo aikakirjat, ja 
vuoteen 1829 mennessä 
hän oli saanut käännettyä 
ne englanniksi Jumalan lah
jan ja voiman avulla. Kirja, 
joka julkaistiin vuonna 
1830, oli voimallinen lähe
tystyöväline, jolla sen luki
jat vakuuttuivat Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumin 
totuudesta. Koska alkupe
räinen painos oli vain 5 000 
kappaletta, Mormonin 
kirjan lähettäminen kaikille 

kansakunnille, suvuille, 
kielille ja kansoille on ken
ties tuntunut kaukaiselta 
tavoitteelta.

Silti Herra vahvisti tämän 
profetian Joseph Smithille 
vuonna 1833 ennustaen 
ajasta, jolloin ”jokainen 
saa kuulla evankeliumin 
täyteyden oman puheta
pansa mukaan ja omalla 
kielellään” (OL 90:11). 
Mormonin kirjalla, joka 
”sisältää – – Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumin 
täyteyden” (OL 20:9), on 
avainasema tämän profe
tian täyttymisessä.

Lähetyssaarnaajat toivat 
evankeliumin Eurooppaan 
1800luvun puolivälissä. 
Mormonin kirja julkaistiin 
tanskaksi vuonna 1851 
ja sen jälkeen vuonna 
1852 italiaksi, kymriksi, 
ranskaksi ja saksaksi. Nyt 
koko Mormonin kirja on 
saatavissa 82 kielellä sekä 
valikoituja lukuja vielä 25 
muulla kielellä. Käännös ja 

Jokaiselle kielelle 
ja kansalle

lähetystyön edetessä pro
fetia, että kaikki ihmiset 
tulevat kuulemaan evanke
liumin omalla kielellään, on 
vuosi vuodelta täyttymässä.

Käännöstyö
Mormonin kirjan kääntä

minen englannista uudelle 
kielelle vie joskus vuosia. 
Se alkaa vasta kun ensim
mäinen presidenttikunta 
ja kahdentoista apostolin 
koorumi ovat hyväksyneet 
hankkeen ja käännöskieltä 
äidinkielenään puhuvia 
jäseniä on riittävästi palve
lemaan kääntäjinä. Kään
täjät ja tarkastajat saavat 
tarkat ohjeet, ja heitä neu
votaan kääntäessään pysy
mään lähellä Henkeä. Kun 

käännös on valmis, teksti 
käy läpi erillisen kirkollisen 
tarkastuksen.

Julkaisemisen jälkeen 
jäsenet voivat tilata uuden 
laitoksen jakelupalveluista. 
Monilla näistä jäsenistä 
on ollut aiemmin omalla 
kielellään vain valikoituja 
lukuja Mormonin kirjasta 
tai joissakin tapauksissa 
vain lähetyssaarnaajien 
todistus.

Mormonin kirja  
ja lähetystyö

Kun jokin maantieteel
linen alue avataan ensim
mäisen kerran lähetystyölle, 
kieliesteet voivat osoittau
tua merkittäväksi haas
teeksi. Koska tuon alueen 
kielellä ei ole painettua 
kirkon aineistoa, lähetys
saarnaajien on opeteltava 
kieli ja todistettava Hengen 
avulla. Joissakin osissa 
maailmaa monet ihmiset 
puhuvat jotakin muutakin 
kieltä kuin äidinkieltään, 
ja lähetyssaarnaajat voivat 
antaa heille Mormonin kir
jan sillä kielellä. Esimerkiksi 
ennen kuin Mormonin kirja 
oli käännetty mongoliksi, 
monet jäsenet Mongoliassa 
tutkivat venäjänkielistä 
laitosta.

Mutta evankeliumia 
ymmärretään parhaiten 
omalla tutulla ja selkeällä 
äidinkielellä. Eric Gemmel, 

Lia McClanahan
kirkon lehdet

Mormonin kirjan ensim-
mäinen painos oli 5 000 
kappaletta.
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PROFEETTA TODISTAA
”En voi ymmärtää, kuinka 
kukaan älykäs ihminen 
pystyy ajattelemaan, että 
kukaan kykenisi ilman 
Herran apua saamaan 
aikaan Mormonin kirjan, 
joka on ollut käsissämme 
nyt yli sata vuotta ja joka 
on kestänyt tuon ajan 
testin huolimatta pilkasta, 
jota siihen on syystä tai 
toisesta kohdistettu. Tänä 
päivänä tuo kirja, jonka 
Joseph Smith käänsi 
Herran välineenä, nousee 
kaiken muun yläpuolelle. 
Tänään se on suurin 
lähetyssaarnaaja, mitä 
meillä on tämän evanke-
liumin julistamisessa; ei ole 
mitään siihen verrattavaa.”
Ks. presidentti Heber J. Grant 
(1856–1945), Kirkon presidenttien 
opetuksia: Heber J. Grant, 2003, 
s. 18.

joka palveli Ljubljanan 
lähetyskentällä Sloveniassa 
vuodesta 2001 vuoteen 
2003, näki omakohtaisesti, 
millainen merkitys jäse
nille ja tutkijoille on saada 
Mormonin kirja omalla 
äidinkielellään. Hän palveli 
ensimmäiset puolitoista 
vuotta lähetystyöstään 
aikana, jolloin sloveenin
kielistä Mormonin kirjaa ei 
vielä ollut.

Työ oli vaikeaa. Ensim
mäinen kirkon seurakunta 
oli perustettu vasta vuo
sikymmen aiemmin. Slo
venia oli saanut äskettäin 
itsenäisyyden ja oli poista
massa vaiheittain aiemman 
virallisena kielenä olleen 

serbokroatian. Lähetys
saarnaajilla oli Mormonin 
kirjoja serbokroatiaksi ja 
englanniksi, joita kieliä 
useimmat nuoret olivat 
opiskelleet koulussa. Mutta 
useimmiten ihmiset kiel
täytyivät ottamasta vas
taan kirjaa, koska he eivät 
ymmärtäneet kumpaakaan 
kieltä. Eric muistaa, kuinka 
turhauttavalta tuntui todis
taa ihmisille Mormonin 
kirjan suurenmoisuudesta 
ja tärkeydestä – ja joutua 
sitten kertomaan heille, 
ettei hänellä ollut kirjaa hei
dän kielellään.

Puoli vuotta ennen 
Ericin kotiinlähtöä saa
pui ensimmäinen lähetys 

sloveeninkielisiä Mormo
nin kirjoja. Seurakunnassa 
pidettiin kokous, jossa 
jokainen jäsen ja lähe
tyssaarnaaja sai kirjan. 
”Ilmassa oli erityistä hen
keä”, Eric muistelee. Hän 
kirjoitti päiväkirjaansa, 
miltä tuntui pidellä niin 
kallisarvoista, kauan odo
tettua kirjaa. ”Oli kuin olisi 
pidellyt itse kultalevyjä”, 
hän kirjoitti. Kokouksen 
jälkeen lähetyssaarnaajat 
ottivat jäljelle jääneet kirjat 
lähetystyökäyttöön. Eric ja 
hänen toverinsa olivat niin 
innoissaan, että kun he 
pääsivät asunnolleen, he 
avasivat laatikot, levittivät 
kirjat ja ottivat valokuvia 

Käännöstyön edetessä 
jäsenet ympäri maailmaa, 
kuten Lea ja Flora Lotrič 
Sloveniassa, saavat ilokseen 
pidellä ensimmäistä kertaa 
omakielistään Mormonin 
kirjaa.
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muistaakseen tapahtuman. 
He malttoivat tuskin odot
taa kirjojen esittelemistä 
ihmisille. Sloveeninkielinen 
Mormonin kirja kädessä 
lähetyssaarnaajat menes
tyivät paljon paremmin 
lähestyessään ihmisiä, ja 
sen lisäksi heillä oli keino 
elvyttää uudelleen sellais
ten vähemmän aktiivisten 
jäsenten todistusta, jotka 
eivät olleet vuosiin käyneet 
kirkossa.

Viimeisen puolen vuo
den aikana lähetystyössään 
Eric näki slovenialais
ten jäsenten todistuksen 
kukoistavan. ”Kun he saivat 
Mormonin kirjan äidinkie
lellään”, hän sanoo, ”he 
todella ymmärsivät sitä. 
Se painui syvälle heidän 
sydämeensä.” Aiemmin 
puhujien ja opettajien 
kirkon kokouksissa oli 
luettava pyhiä kirjoituksia 

serbokroatiaksi ja pyydet
tävä jotakuta kääntämään 
ja selittämään osa sanoista. 
”Tuntui siltä kuin olisimme 
nilkuttaneet eteenpäin 
toisesta kielestä lainatuin 
sanoin”, Eric muistelee. 
Kun jäsenet alkoivat lukea 
Mormonin kirjaa äidinkie
lellään, ”heidän ymmär
ryksensä evankeliumista 
lisääntyi välittömästi”, Eric 
sanoo.

Omalla kielellään
Mojca Zheleznikar on 

yksi niistä jäsenistä, jotka 
liittyivät kirkkoon Slove
niassa ennen kuin slovee
ninkielinen Mormonin 
kirja oli saatavilla. Hän sai 
todistuksensa evankeliumin 
totuudesta kuuntelemalla 
lähetyssaarnaajia ja tut
kimalla Mormonin kirjaa 
kroatian ja englannin kie
lellä. Kun sloveeninkielinen 

PROFEETTA 
TODISTAA
”Tässä kirjassa on 
voimaa, joka alkaa 
virrata elämäänne heti, 
kun alatte tutkia sitä 
vakavasti. Saatte enem-
män voimaa vastustaa 
kiusauksia. Saatte voimaa 
välttää petosta. Saatte 
voimaa pysyä kaidalla ja 
kapealla polulla.”
Presidentti Ezra Taft Benson 
(1899–1994), ”Mormonin kirja – 
uskontomme lakikivi”, Valkeus, 
tammikuu 1987, s. 4; myös tässä 
numerossa sivulla 52.

käännös valmistui, Mojca 
luki käännetyn tekstin ja 
tunsi sanojen voiman äidin
kielellään. ”Tunsin totuu
den avautuvan edessäni 
selkeän yksinkertaisena 
ja syvällisen puhtaana”, 
hän muistelee. ”Luojani 
ääni puhui minulle minun 
omalla kielelläni – kielellä, 
jota äitini puhui minulle.”

Jäsenet ympäri maailmaa 
kokevat samankaltaisia tun
teita saadessaan Mormonin 
kirjan omalla kielellään. 
Vuonna 2003, kun Mor
monin kirja oli käännetty 
kektšiksi, Guatemalassa ja 
Belizessä asuvien mayojen 
puhumalle kielelle, kääntä
jät tarkastivat käännöksen 
paikallisista jäsenistä koos
tuvien ryhmien kanssa. 
Yksi kääntäjistä muistelee: 
”Olimme koonneet ryhmän 
pioneerijäseniä Senahún 
kappelille lukemaan, ja 

Kun käännös on saatu val-
miiksi, käännöskieltä äidin-
kielenään puhuvia kirkon 
jäseniä pyydetään tar-
kastamaan teksti. Vasem-
malta: Walter Barillas Soto, 
Mike Peck, Sulenny Ruby 
Cucul Sierra, John Bring-
hurst ja Josefina Cucul Tiul 
tarkastavat kektšinkielistä 
Mormonin kirjaa Cobá-
nissa Guatemalassa.
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PROFEETTA TODISTAA
”Jumalan lahjan ja voiman avulla 
[Joseph Smith] käänsi tämän kirjan 
(Mormonin kirjan) sen alkuperäiseltä 
kieleltä ja kultalevyissä olevista kaiver-
ruksista kielelle, jota me nyt luemme 

tämän kirjan kansien välistä, ja se sisältää iankaikkisen 
evankeliumin täyteyden. Se johtaa ihmiset saamaan 
tiedon totuudesta, jonka avulla heidät voidaan pelas-
taa ja tuoda takaisin Jumalan kasvojen eteen ja pääse-
mään osallisiksi Hänen kirkkaudestaan ja loputtomista 
elämistä.”
Ks. presidentti Joseph F. Smith (1838–1918), Kirkon presidenttien  
opetuksia: Joseph F. Smith, 1999, s. 42.

SAATAVISSA MONESSA MUODOSSA
Mormonin kirja on saatavissa muissakin muodoissa 
kuin painettuna sanana, jotta ihmiset voivat tutkia ja 
opiskella sitä eri tavoin.

Internet- ja mobiililaitokset
Mormonin kirjaa voi nyt lukea internetissä (scriptures 
.lds .org) ja mobiililaitteissa (mobile .lds .org). Tällä het-
kellä se on verkossa 21 kielellä, ja lisää kieliä on pian 
tulossa. Verkon mahdollistamien rinnakkaisviitteiden 
merkitsemisen ja hakuominaisuuksien ansiosta pyhiä 
kirjoituksia on mahdollista tutkia eri tavoin ja saada 
näin uusia oivalluksia.

Äänitelaitokset
Tällä hetkellä Mormonin kirjan äänitelaitos on julkaistu 
englannin-, espanjan-, japanin-, korean- ja portugalin-
kielisenä. Voit ladata äänitteet 
maksutta osoitteesta scriptu-
res .lds .org tai ostaa CD-levyt 
jakelupalveluista (store .lds 
.org). Valikoituja lukuja on 
saatavissa myös äänitekaset-
teina kaqchikelin-, kitšen-, 
mamin-, navajon- ja tzotzilinkielisinä. Äänitelaitosten 
tuottaminen muille kielille on työn alla.

Muita laitoksia
Mormonin kirjan kertomuksissa on värikäs kuvitus ja 
yksinkertaistettu teksti. Kirja tukee visuaalista oppimista 
auttaakseen niitä, jotka opettelevat lukemaan. Se on 
julkaistu yli 70 kielellä. Mormonin kirjan kertomuksia 
on myös saatavissa joillakin kielillä verkossa osoitteessa 
scripturestories .lds .org.
Kirja on saatavissa jakelu-
palveluista myös sarjana 
DVD-levyjä amerikan 
viittomakielellä, isoteksti-
senä versiona (englanniksi, 
espanjaksi ja portugaliksi) 
sekä englanninkielisenä 
pistekirjoituslaitoksena.

luettuamme kunkin luvun 
huoneeseen laskeutui kun
nioittava hiljaisuus. Ymmär
rys oli täydellinen, ja Henki 
oli voimallisesti läsnä. Se 
oli pyhä kokemus.”

Yksi tuossa kokouk
sessa olleista jäsenistä, 
Elvira Tzí, on kiitollinen 
Mormonin kirjan kektšin
kielisestä käännöksestä 
niiden siunausten vuoksi, 
joita se tuo nousevalle 
sukupolvelle. Hän sanoo, 
että käännöksen ansiosta 
nuoremmat jäsenet ”oppi
vat ymmärtämään perin
pohjaisesti Herran sanaa ja 
kunnioittamaan sitä, mitä 
Herra vaatii”.

Kirkon jäsenille Mor
monin kirjan tutkiminen 
heidän omalla kielellään on 
lukemattomien siunausten 
lähde. Kun jäsenet ”opiske
levat ja opettavat pyhiä kir
joituksia rukoillen”, ensim
mäinen presidenttikunta on 
sanonut, ”heidän todistuk
sensa kasvaa, heidän tietä
myksensä lisääntyy, heidän 
rakkautensa perhettään ja 

muita kohtaan avartuu, he 
pystyvät paremmin palve
lemaan muita ja he saavat 
enemmän voimaa vastustaa 
kiusauksia ja puolustaa 
totuutta ja vanhurskautta”. 1

Kauaskantoisia 
siunauksia

Ne runsaat siunaukset, 
joita Mormonin kirja tuo 
sitä tutkivien elämään, 
johtavat voimakkaaseen 
intoon lahjoittaa näitä 
kirjoja muille ja täyttää näin 
edelleen profetiaa. Joka 
vuosi kautta maailman jae
taan noin neljä miljoonaa 
Mormonin kirjaa yli sadalla 
kielellä, kun yksi kerrallaan 
jäsenet ja lähetyssaarnaajat 
kertovat todistuksestaan 
Jeesuksesta Kristuksesta. Se 
viisas tarkoitus, josta Alma 
puhui muinaisina aikoina, 
tulee esiin Mormonin kirjan 
levitessä kautta maailman  
ja muuttaessa ihmisten 
elämää. ◼

VIITE
 1.  Ensimmäisen presidenttikun-
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YLEISIÄ KYSYMYKSIÄ  
MORMONIN KIRJASTA

Mikä Mormonin kirja on 
ja kuinka se on verratta-
vissa Raamattuun?

Mormonin kirja on 
Raamatun kaltainen pyhä 
kirja. Se on toinen todistus 
Jeesuksesta Kristuksesta.1 
Raamatussa käsitellään 
pääasiallisesti muinaisen 
Israelin elämää ja ope
tuksia. Mormonin kirja 
sisältää eräiden sellaisten 
ihmisryhmien kirjoituk
sia, jotka tulivat Ameri
kan mantereelle, muiden 
muassa perhe, joka lähti 
Jerusalemista 600 eKr. 
Nämä ihmiset olivat myös 
Israelin huoneen jälkeläi
siä. Raamatun ja Mormonin 
kirjan ovat siis kirjoittaneet 
ihmiset, jotka olivat samaa 
alkuperää mutta asuivat eri 
puolilla maailmaa.

Raamatun tavoin  
Mormonin kirja on enem
män kuin historiallinen 
kuvaus. Se sisältää Jeesuk
sen Kristuksen evanke
liumin täyteyden (ks. OL 
20:9): opetuksia, oppeja ja 
profetioita, jotka todistavat 
Isästä Jumalasta ja Hänen 
Pojastaan Jeesuksesta 
Kristuksesta.

Profeetta Joseph Smith 
selitti Mormonin kirjan ker
tovan meille, ”että Vapahta
jamme ilmestyi tällä [Ame
rikan] mantereella ylös
nousemuksensa jälkeen; 
että Hän juurrutti tänne 
evankeliumin koko täytey
dessään ja runsaudessaan 
ja voimassaan kaikkine siu
nauksineen; että heillä oli 
apostolit, profeetat, papit, 
opettajat ja paimenet, sama 

järjestys, sama pappeus, 
samat toimitukset, lahjat, 
valtuudet ja siunaukset 
kuin itäisellä mantereel
lakin; – – että heidän jou
kossaan elänyttä viimeistä 
profeettaa käskettiin kirjoit
tamaan lyhennelmä heidän 
profetioistaan, historiastaan 
ym. ja kätkemään se maa
han ja että se tulisi esiin ja 
yhdessä Raamatun kanssa 
täyttäisi Jumalan tarkoituk
set viimeisinä aikoina” 2.

Kirkon jäsenet tutkivat 
sekä Raamattua että Mor
monin kirjaa. Itse asiassa 
kahtena vuonna pyhä
koulumme nelivuotisesta 
opiskeluohjelmasta syven
nymme tutkimaan Raamat
tua. (Lisää tästä aiheesta on 
tämän numeron sivuilla 16, 
24 ja 52.)

Meille kaikille 
esitetään kysy
myksiä Mor
monin kirjasta, 
esittivätpä niitä 
sitten ystävät, 
perhe, sano
mastamme 
todella kiin
nostuneet tai 
sitä vastustavat 
ihmiset. Ohessa 
on joitakin 
mahdollisia 
vastauksia.
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Ketkä kirjoittivat  
Mormonin kirjan?

Sen ensisijaisia kir
joittajia olivat muinaiset 
profeetat, kuten Nefi, 
Jaakob, Mormon ja Mor
monin poika Moroni. 
Mormon kokosi ja lyhensi 
aikakirjat, joita profeetat 
olivat kirjoittaneet histo
riastaan, profetioistaan 
ja opetuksistaan. Hän 
lisäsi myös joitakin omia 
kokemuksiaan. Mormon 
kaiversi tämän aikakirjan 
sidottuihin – kullanvä
risiin – metallilevyihin, 
joista puhutaan usein 
kultalevyinä.

Mormonin kuoleman 
jälkeen Moroni päätti 
aikakirjan ja hautasi sen 
erääseen kukkulaan, 
jotta se säilyisi meidän 
ajallemme. Vuonna 1823 
Moroni ilmestyi enkelinä 
Joseph Smithille ja näytti 
hänelle, minne aikakirja 
oli haudattu. Neljä vuotta 
myöhemmin Josephin 
sallittiin saada aikakirja 
haltuunsa. Hän käänsi 
Jumalan lahjan ja voiman 
avulla aikakirjan englan
niksi siitä muinaisesta 
kielestä, jolla se oli kirjoi
tettu.3 Sitten hän julkaisi 

näkemisestä ja kahdeksan 
silminnäkijän tapauksessa 
levyjen pitämisestä käsis
sään. Heidän todistuksensa 
on sisällytetty jokaisen Mor
monin kirjan alkuun.

Nämä miehet ovat voi
mallisia todistajia Mormonin 
kirjasta, kenties vielä enem
män siitä syystä, että jotkut 
heistä ”olivat jonkin aikaa 
vihamielisiä Josephia koh
taan”, vakuuttaa vanhin Jeff
rey R. Holland kahdentoista 
apostolin koorumista. Siitä 
huolimatta he ”ovat todista
neet kuolemaansa asti, että 
he olivat nähneet enkelin ja 
olivat käsitelleet levyjä. ’Ne 
on näytetty meille Jumalan 
eikä ihmisen voimalla’, he 
julistivat. ’Sen tähden me 
tiedämme varmasti, että 
kirja on tosi.’” 4

Ketkä 
muut 
näkivät 
kulta-
levyt?

Mormonin kirjan ja levitti 
sitä. (Lisää tästä aiheesta 
on tämän numeron sivuilla 
22 ja 72.)

Mitä tapahtui alkupe-
räiselle aikakirjalle 
– kultalevyille?

Joseph Smith sai levyt 
haltuunsa syyskuussa 
1827, ja ne olivat hänellä 
kevääseen 1829. Kun 
hän kirjoitti historiansa 
vuonna 1838, hän selitti, 
mitä levyille tapahtui: ”Kun 
sanansaattaja [Moroni], 
kuten oli sovittu, tuli hake
maan niitä, luovutin ne 
hänelle; ja hänen hallus
saan ne ovat vielä tänä
kin päivänä, toukokuun 
toisena päivänä vuonna 
tuhatkahdeksansataakol
mekymmentäkahdeksan” 
( JS–H 60).

Ketkä muut näkivät 
kultalevyt?

Joseph Smithin lisäksi 
useat muut miehet ja naiset 
näkivät levyt ja todistivat 
niiden olemassaolosta. 
Etenkin yksitoista miestä, 
jotka tunnetaan kolmena 
silminnäkijänä ja kahdek
sana silminnäkijänä, kirjoit
tivat todistuksensa levyjen 
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Onko olemassa fyysisiä 
todisteita siitä, että Mor-
monin kirja on totta?

Vaikka emme perusta
kaan uskoamme fyysisiin 
todisteisiin, Mormonin 
kirjasta on olemassa kie
litieteellisiä, historiallisia 
ja arkeologisia todisteita. 
Esimerkiksi ajatusta 
metallilevyihin kirjoitta
misesta pidettiin joskus 
naurettavana, mutta viime 
vuosina on löydetty lukui
sia esimerkkejä metalli
levyissä olevista pyhistä 
kirjoituksista – joista jotkin 
ovat olleet kätkettyinä 
kivilaatikoihin.

Kielitieteilijät ovat pan
neet Mormonin kirjasta 
merkille sanoja ja ilmauksia, 
jotka kuulostavat oudoilta 
englanniksi mutta jotka 
ovat täysin ymmärrettäviä 

Minua hämmentää kohta 
Ilm. 22:18–19, jossa meitä 
kielletään lisäämästä 
mitään Jumalan sanaan.

Yksi keskeisistä uskon
käsityksistämme on, että 
Jumala on aina ilmoittanut 
tahtonsa lapsilleen maan 
päällä ja tulee aina ilmoit
tamaan. Me uskomme, että 
Raamattu on Jumalan sanaa, 
mutta emme usko, että se 
sisältää kaikki ilmoitukset, 
jotka Jumala on antanut tai 
tulee antamaan profeetoil
leen. Vielä nykyäänkin Hän 
ilmoittaa tahtonsa elävien 
profeettojen ja apostolien 
kautta, jotka ovat Myöhem
pien Aikojen Pyhien Jee
suksen Kristuksen Kirkon 
perustus (ks. Ef. 2:20).

Kun apostoli Johannes 
kirjoitti ilmestyskirjan, se ei 
ollut Raamatun viimeinen 
kirja. Vanha ja Uusi testa
mentti sidottiin yhdeksi 
pyhäksi kirjaksi – jota nyt 
sanotaan Raamatuksi – 
vasta kolmannella vuosisa
dalla jKr.

Samalla lailla kohdassa 
5. Moos. 4:2 meitä kielletään 
lisäämästä mitään Moo
seksen sanoihin. Tämä jae, 
joka on Vanhan testamentin 
alkupuolella, ei tietenkään 

hepreaksi ja sen sukukie
lillä, joita Mormonin kirjan 
aikalaiset olisivat osanneet 
– kieliä, joita nuori Joseph 
Smith ei osannut.

Mutta tämänkaltaiset 
todisteet eivät vakuuta 
meitä siitä, että Mormonin 
kirja on totta. Se on uskon 
ja henkilökohtaisen ilmoi
tuksen asia.

Kuinka voin tietää,  
että Mormonin kirja  
on totta?

Ainoa varma tapa tie
tää itse on saada tuo tieto 
Pyhän Hengen voimasta. 
Mormonin kirjan viimeinen 
luku kehottaa jokaista, joka 
lukee sitä, pohtii sitä ja 
haluaa vilpittömästi tietää, 
onko se totta, kysymään 
taivaalliselta Isältä Jeesuk
sen Kristuksen nimessä. 
Ne, jotka tekevät niin, 
tulevat tietämään Pyhän 
Hengen voiman avulla, että 
kirja on totta (ks. Moroni 
10:3–5). Miljoonat kirkon 
jäsenet ovat rukoilleet ja 
tietävät Pyhän Hengen 
todistuksen saatuaan, että 
Mormonin kirja on totta. 
(Lisää tästä aiheesta on 
tämän numeron sivuilla 4, 
60 ja 80.)

LISÄÄ TIETOA MOR-
MONIN KIRJASTA

Verkossa on monella 
kielellä runsaasti 

tietoa, joka voi auttaa 
sinua saamaan lisää tie-
toa Mormonin kirjasta 
ja jakamaan tuota tie-
toa perheesi ja ystäviesi 
kanssa.

•  Lue Mormonin 
kirjaa verkossa osoit-
teessa  
scriptures .lds  
.org/ bm.

•  Opi lisää Mormonin 
kirjasta, esitä kysy-
myksiä tai juttele 
lähetyssaarnaajien 
kanssa osoitteessa 
mormon .org/ 
book-of-mormon.

•  Pyydä ilmainen 
Mormonin kirja 
osoitteesta mormon 
.org/ free-book-of-
mormon.

•  Katso lisää tietoa, 
artikkeleita ja 
selityksiä osoit-
teesta lds .org/ study/ 
topics/ book-of-
mormon?lang=eng.
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mitätöi Raamatun loppu
osaa. Ei kumpikaan – ei 
Mooses eikä Johannes – 
olisi voinut tarkoittaa sellai
sen teoksen muuttamista, 
jota ei ollut vielä olemassa. 
Sen sijaan he varoittivat 
muuttamasta evankeliumin 
tosi opetuksia.

Mormonin kirja, joka 
sisältää evankeliumin täy
teyden, ei muuta Jumalan 
sanaa, vaan vahvistaa sitä. 
(Lisää tästä aiheesta on 
tämän numeron sivuilla  
24 ja 38.)

Olen kuullut, että  
Mormonin kirjaan on 
tehty muutoksia sen 
jälkeen kun se julkaistiin 
ensimmäisen kerran. 
Mitä on muutettu ja 
miksi?

Vastaus tähän kysy
mykseen edellyttää, että 
ymmärtää hieman Mor
monin kirjan kääntämis ja 
julkaisemisprosessia.

1. Kun Joseph Smith 
käänsi kultalevyt Jumalan 
voiman avulla, hän saneli 
sanat kirjurille. Kirjoit
taessaan hänen sanojaan 
kirjurit tekivät toisinaan 
kirjoitus ja kielioppivir
heitä. Esimerkiksi koh
dassa 1. Nefi 7:20 sanat 

virhe kohdassa Alma 16:5 
viimein korjattiin muutta
malla sana ”whether” [ko] 
sanaksi ”whither” [minne] 
– vastaamaan näin alkupe
räistä käsikirjoitusta, kuten 
profeetta oli sen kääntänyt 
kultalevyistä.

5. Muita muutoksia 
ovat olleet mm. jakaminen 
lukuihin ja jakeisiin sekä 
alaviitteiden lisääminen 
rinnakkaisviitteineen.

Anna kirja jollekulle
Kysyivätpä ihmiset 

Mormonin kirjasta mitä 
tahansa, itse kirja on paras 
puolustajansa. Voit todistaa 
Mormonin kirjasta, antaa 
sen jollekulle ja kutsua 
häntä rukoilemaan itse sen 
johdosta. Jos hänellä on 
vilpitön sydän ja jos hän 
todella haluaa tietää, onko 
kirja totta, Herra ”ilmoittaa 
[siitä hänelle] totuuden 
Pyhän Hengen voimalla” 
(Moroni 10:4). ◼
VIITTEET
 1. Ks. esim. Boyd K. Packer, 

”Mormonin kirja – toinen 
todistus Jeesuksesta Kristuk-
sesta”, Liahona, tammikuu 
2002, s. 71–74.

 2. Kirkon presidenttien opetuk-
sia: Joseph Smith, 2007, s. 67.

 3. Kirkon presidenttien opetuk-
sia: Joseph Smith, s. 63.

 4. ”Turvaa sielulle”, Liahona, 
marraskuu 2009, s. 90.

”were sorrowful” [olivat 
murheellisia] oli kirjoitettu 
muotoon ”ware sarraful”. 
Kirjurit eivät olleet oppi
mattomia, mutta oikeinkir
joitus ei ollut silloin vielä 
vakiintunutta.

2. Käännöksen alku
peräinen käsin kirjoitettu 
teksti jäljennettiin sitten kir
janpainajaa varten uudel
leen käsin kirjoitetuksi 
tekstiksi. Tässä vaiheessa 
korjattiin joitakin oikeinkir
joitus ja kielioppivirheitä 
ja lisättiin välimerkit. Mutta 
joitakin uusiakin virheitä 
ilmaantui, kun sanoja jäl
jennettiin väärin.

3. Kirjanpainaja teki 
parhaansa latoakseen teks
tin oikein. Toisinaan hän 
teki kuitenkin vielä muita 
virheitä. Esimerkiksi koh
dassa Alma 57:25 hän luki 
väärin sanan ”joy” [ilo] ja 
latoi sen sijaan sanan ”foes” 
[viholliset].

4. Profeetta Joseph Smith 
tutki tarkoin Mormonin 
kirjan kolme ensimmäistä 
painosta ja auttoi edelleen 
tekstin hiomisessa ja tar
kistamisessa. Mutta joitakin 
virheitä löydettiin vasta 
myöhemmistä painoksista. 
Vuonna 1981 kirjanpainajan 

Kuinka 
voin tie-
tää, että 
Mormo-
nin kirja 
on totta?
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Olen saanut pyhän vahvistuksen 
Vapahtajasta ja Hänen palautetusta 
kirkostaan ensimmäisen kerran nuo

rena miehenä lukiessani Mormonin kirjaa. 
Lukiessani tätä pyhää aikakirjaa tunsin – yhä 
uudelleen – Pyhän Hengen kiistattoman kuis
kauksen julistavan sielulleni sen olevan totta.

Kirjan lukeminen oli valoni alku. Se antoi 
ensimmäisen hengellisen varmuuden siitä, että 
Jumala elää, että Hän on taivaallinen Isäni ja 
että iankaikkisuuksissa laadittiin onnensuun
nitelma minua varten. Se johti minut rakasta
maan Pyhää Raamattua ja muita kirkon pyhiä 
kirjoja. Se opetti minut rakastamaan Herraa 
Jeesusta Kristusta, saamaan pilkahduksen 
Hänen laupiaasta myötätunnostaan ja pohti
maan Hänen sovitusuhrinsa armollisuutta ja  
suuruutta.

Koska sain itse tietää, että Mormonin kirja 
on tosi todiste – toinen todistus ja uusi liitto – 
siitä, että Jeesus on Kristus, sain myös tietää, 
että Joseph Smith oli ja on Jumalan profeetta. 
Kuten esiisäni sanoi palautuksen alkuaikoina: 
”Yksikään jumalaton mies ei voisi kirjoittaa 
tällaista kirjaa, eikä yksikään hyvä mies kirjoittaisi sitä, 
ellei se olisi totta ja ellei Jumala olisi käskenyt hänen 
tehdä niin.” 1

Ensimmäiseen vakaumukseeni ovat tulleet lisänä 
kaikki muut valaisevat hetket ja pyhittävät ilmenty
mät, jotka nykyään antavat mitä syvällisintä merkitystä 
päiviini, tarkoituksen elämälleni ja vakaan pohjan 
todistukselleni.

Minä en kuitenkaan purjehtinut Jeredin 
veljen kanssa. En kuullut kuningas Benjaminin 
saarnaavan kuin enkeli. En ollut niiden nefi
läisten joukossa, jotka koskettivat ylösnous
seen Herran haavoja, enkä itkenyt Mormonin 
ja Moronin kanssa sivilisaation tuhoa. Mutta 
todistukseni tästä aikakirjasta ja sen ihmis
sydämeen tuomasta rauhasta – jonka olen 
saanut Pyhän Hengen kuiskauksen kautta 
aivan kuten tekin saatte – on yhtä sitova ja 
kiistaton kuin heidän oli. Todistan tästä kirjasta 
yhtä varmasti kuin jos olisin yhdessä kolmen 
silminnäkijän kanssa nähnyt enkeli Moronin 
tai yhdessä kahdeksan silminnäkijän kanssa 
kosketellut kultalevyjä.

Todistan edelleen, ettei kukaan voi tulla täy
teen uskoon tässä myöhempien aikojen työssä – 
ja löytää siten täydellisintä rauhaa ja lohtua tässä 
meidän ajassamme – ennen kuin hän hyväksyy 
Mormonin kirjan jumalallisuuden ja Herran 
Jeesuksen Kristuksen, josta se todistaa. Kuten 
Mormon sanoi Moronille yhtenä heidän vaati
vimmista ajoistaan, samoin sanon minä meidän 
vaativina aikoinamme: ”Ole uskollinen Kristuk
sessa – –. Ja Isän Jumalan, jonka valtaistuin on 
korkealla taivaissa, ja meidän Herramme Jee
suksen Kristuksen, joka istuu hänen voimansa 
oikealla puolella, – – armo olkoon ja pysyköön 
sinun kanssasi ikuisesti.” (Moroni 9:25–26.)

Mormonin kirja on pyhä ilmaus Kristuksen 
suuresta viimeisestä liitosta ihmiskunnan kanssa. Se on 
uusi liitto, uusi todistus Uudesta maailmasta koko maa
ilmalle. Valo, jonka turvin vaellan, on Hänen valonsa. 
Hänen armonsa ja suuruutensa johtavat minua – ja sinua 
– todistaessamme Hänestä maailmalle. ◼

VIITE
 1. George Cannon lainattuna artikkelissa ”The Twelve Apostles”, julkai-

sussa The Historical Record, toim. Andrew Jenson, osa 6, s. 175.

TODISTUS,  
LIITTO JA  
TODISTE

Vanhin  
Jeffrey R. Holland
kahdentoista apostolin 
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Todistan, että 
Mormonin kirja 
on uusi liitto, 
uusi todistus 
Uudesta maa
ilmasta koko 
maailmalle.



”Onko teillä keskuudessanne sairaita? Tuokaa heidät  

tänne. – –

Sillä minä näen, että teidän uskonne on riittävä, jotta minä 

voisin parantaa teidät.

Ja tapahtui, että kun hän oli näin puhunut, koko 

Gary Kappin teos Ja Hän paransi heidät jokaisen

väkijoukko meni sinne yhdessä sairaidensa ja vaivaistensa 

ja rampojensa ja sokeidensa ja mykkiensä ja kaikkien niiden 

kanssa, jotka olivat jollakin tavalla vaivaisia, ja hän paransi 

heidät joka ainoan, kun heidät tuotiin hänen luoksensa.” 

(3. Nefi 17:7–9.)



”Nyt, – – kaikki te maan ääret, kuulkaa näitä 
sanoja ja uskokaa Kristukseen; ja ellette 
usko näitä sanoja, uskokaa Kristukseen.  
Ja jos te uskotte Kristukseen, te uskotte  
näihin sanoihin, sillä ne ovat Kristuksen 
sanoja, ja – – ne opettavat kaikkia ihmisiä 
tekemään hyvää.

Ja päätelkää itse, eivätkö ne ole Kristuksen  
sanoja – sillä Kristus on osoittava teille 
voimalla ja suurella kirkkaudella viimeisenä 
päivänä, että ne ovat hänen sanojaan.” 
(2 Nefi 33:10–11).
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