
Opiskelupäiväkirja
”Huolellisesti tallennettu tieto on tarvittaessa käytettävissä. Hengellisesti herkkää tietoa 
tulee säilyttää pyhässä paikassa, mikä osoittaa Herralle, kuinka sitä vaalitaan. Tämä 
käytäntö lisää sitä todennäköisyyttä, että saamme lisää valoa.”

Ks. Richard G. Scott, ”Hengellisen tiedon saaminen”, Valkeus, tammikuu 1994, s. 88.



V iettäessämme juhlaa Jeesuksen Kristuksen syntymän
muistoksi, josta on kulunut kaksituhatta vuotta, me
lausumme oman todistuksemme Hänen vertaansa

vailla olevan elämänsä todellisuudesta ja Hänen suurenmoisen
sovitusuhrinsa äärettömästä voimasta. Kenelläkään muulla ei
ole ollut niin syvällistä vaikutusta kaikkiin niihin, jotka ovat
eläneet ja jotka vielä tulevat elämään maan päällä.

Jeesus Kristus oli Vanhan testamentin suuri Jehova, Uuden
testamentin Messias. Isänsä johdolla Hän oli maan Luoja.
”Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei
ole syntynyt ilman häntä.” (Joh. 1:3.) Vaikka Hän oli synnitön,
Hänet kastettiin kaiken vanhurskauden täyttämiseksi. Hän
”kulki ympäri maata, teki hyvää” (Ap. t. 10:38), ja kuitenkin
Häntä halveksittiin sen vuoksi. Hänen evankeliuminsa oli rau-
han ja hyvän tahdon sanoma. Hän pyysi hartaasti kaikkia seu-
raamaan esimerkkiään. Hän kulki Palestiinan teitä parantaen
sairaita, tehden sokeat näkeviksi ja herättäen kuolleita. Hän
opetti iankaikkisuuden totuuksia, kuolevaisuutta edeltävän
olemassaolomme todellisuutta, maanpäällisen elämämme tar-
koitusta ja Jumalan poikien ja tyttärien mahdollisuuksia tule-
vassa elämässä.

Jeesus Kristus asetti sakramentin muistuttamaan suuresta
sovitusuhristaan. Hänet vangittiin ja Häntä syytettiin valheel-
lisesti, Hänet tuomittiin syylliseksi vihaisen väkijoukon tyydyt-
tämiseksi ja tuomittiin kuolemaan Golgatan ristillä. Hän antoi
henkensä sovittaakseen koko ihmiskunnan synnit. Hänen
suuri lahjansa oli sijaistyö kaikkien niiden edestä, jotka kos-
kaan eläisivät maan päällä.

Me todistamme juhlallisesti, että Hänen elämänsä, jolla on
keskeinen asema koko ihmiskunnan historiassa, ei alkanut
Betlehemissä eikä päättynyt Golgatalla. Hän oli Isän
Esikoinen, ainosyntyinen Poika lihassa, maailman Lunastaja.

Hän nousi haudasta, ”esikoisena niiden joukosta jotka ovat
kuolleet” (1. Kor. 15:20). Hän vieraili ylösnousseena Herrana
niiden luona, joita Hän oli rakastanut elämässä. Hän palveli
myös muiden lampaidensa (ks. Joh. 10:16) keskuudessa mui-
naisessa Amerikassa. Hän ja Hänen Isänsä ilmestyivät nyky-
maailmassa nuorelle Joseph Smithille aloittaen kauan luvatun

aikojen täyttymisen armotalouden (ks. Ef. 1:10, englanninkie-
linen kuningas Jaakon raamatunkäännös).

Profeetta Joseph kirjoitti elävästä Kristuksesta: ”Hänen sil-
mänsä olivat niin kuin tulenliekki, hänen päänsä hiukset olivat
valkoiset kuin puhdas lumi, hänen kasvonsa loistivat auringon
paistetta kirkkaammin, ja hänen äänensä oli kuin paljojen vet-
ten pauhu, nimittäin Jehovan ääni, ja hän sanoi:

Minä olen ensimmäinen ja viimeinen; minä elän, minä olen
se, joka teurastettiin; minä olen teidän puolustajanne Isän
tykönä.” (LK 110:3–4.)

Profeetta julisti Hänestä myös näin: ”Ja nyt, niiden monien
todistusten jälkeen, jotka hänestä on annettu, tämä on se
todistus, kaikista viimeisin, jonka me hänestä annamme: että
hän elää!

Sillä me näimme hänet Jumalan oikealla puolella ja kuulim-
me äänen, joka todisti, että hän on Isän Ainosyntyinen,

että hän luo ja loi maailmat, että hänen kauttaan ja hänes-
tä maailmat luodaan ja luotiin ja että niiden asukkaat ovat
Jumalalle syntyneitä poikia ja tyttäriä.” (LK 76:22–24.)

Me julistamme juhlallisin sanoin, että Hänen pappeutensa
ja Hänen kirkkonsa on palautettu maan päälle – kirkko, ”jonka
perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä
on itse Kristus Jeesus” (Ef. 2:20).

Me todistamme, että jonakin päivänä Hän palaa maan
päälle. ”Herran kunnia ilmestyy, kaikki saavat sen nähdä” (Jes.
40:5). Hän on hallitseva kuninkaiden Kuninkaana ja vallitseva
herrojen Herrana, ja Hänen edessään jokainen polvi on notkis-
tuva ja jokainen kieli on ylistävä Jumalaa ja palveleva Häntä.
Jokainen meistä on seisova Hänen tuomittavanaan tekojensa
ja sydämensä halujen mukaan.

Hänen asianmukaisesti asetettuina apostoleinaan me todis-
tamme, että Jeesus on elävä Kristus, Jumalan kuolematon
Poika. Hän on suuri kuningas Immanuel, joka seisoo tällä het-
kellä Isänsä oikealla puolella. Hän on maailman valkeus, elämä
ja toivo. Hänen tiensä on se polku, joka johtaa onneen tässä
elämässä ja iankaikkiseen elämään tulevassa maailmassa.
Jumalalle kiitos Hänen jumalallisen Poikansa vertaansa vailla
olevasta lahjasta.

ELÄVÄ KRISTUS
APOSTOLIEN TODISTUS

MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO

ENSIMMÄINEN PRESIDENTTIKUNTA KAHDENTOISTA KOORUMI
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Johdanto oppien hallintaan
Mormonin kirjassa profeetta Helaman opetti poikiaan: 
”Teidän on rakennettava perustuksenne meidän 
Lunastajamme kalliolle, hänen, joka on Kristus, 
Jumalan Poika” (Hel. 5:12). Perustuksen rakentaminen 
Jeesuksen Kristuksen varaan – mihin kuuluu se, että 
opimme ymmärtämään Hänen oppiaan, uskomme 
siihen ja elämme sen mukaan – syventää 
kääntymystämme ja sitoutumistamme Hänen 
opetuslapsinaan, suojelee meitä vastustajan 
vaikutuksilta ja auttaa meitä olemaan siunaukseksi 
muiden elämässä.

Yksi tavoista, joilla pääsemme siihen, on pyhien 
kirjoitusten tutkiminen järjestyksessä yhdessä 
luokkana. Toinen tapa, jolla rakennamme 
perustuksemme Jeesuksen Kristuksen ja Hänen 
oppinsa varaan, on pyrkimys, jota kutsutaan oppien 
hallinnaksi.

Oppien hallinnassa keskitytään kahteen 
lopputulokseen:

 1. Jumalallisten periaatteiden oppiminen ja 
toteuttaminen käytännössä hengellisen tiedon 
hankkimiseksi
Taivaallinen Isä on ilmoittanut periaatteita 
hengellisen tiedon hankkimiseksi. Näihin 
periaatteisiin kuuluu se, että toimimme 
uskossa, tarkastelemme käsitteitä ja kysymyksiä 
iankaikkisesta näkökulmasta sekä tavoittelemme 
lisää ymmärrystä jumalallisesti asetettujen tiedon 
lähteiden avulla. Kehitymme oppien hallinnassa, 

kun harjoittelemme näiden periaatteiden 
toteuttamista ja opimme etsimään vastauksia 
opillisiin ja historiallisiin kysymyksiin tavalla, joka 
kutsuu Pyhän Hengen vahvistamaan uskoamme 
Jeesukseen Kristukseen ja Hänen oppiinsa.

 2. Jeesuksen Kristuksen evankeliumin opin ja 
sitä opettavien pyhien kirjoitusten kohtien 
hallitseminen
Tämä oppien hallinnan lopputulos saavutetaan, kun
 a. opimme ymmärtämään syvällisemmin kunkin 

seuraavista aiheista sekä kuhunkin aiheeseen 
liittyvät keskeiset oppilauselmat:

• jumaluus
• pelastussuunnitelma
• Jeesuksen Kristuksen sovitus
• palautus
• profeetat ja ilmoitus
• pappeus ja pappeuden avaimet
• toimitukset ja liitot
• avioliitto ja perhe
• käskyt.

 b. tiedämme, kuinka näitä oppilauselmia opetetaan 
oppien hallinnan kohdissa ja kykenemme 
muistamaan ja löytämään nuo kohdat.

 c. selitämme kunkin oppilauselman selkeästi 
käyttämällä asianomaisia oppien hallinnan kohtia.

 d. toteutamme oppimaamme päivittäisissä 
valinnoissamme ja suhtautumisessamme 
opillisiin, yhteiskunnallisiin ja historiallisiin 
ongelmiin ja kysymyksiin.

Oppien hallinta  
peruskirja
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Hengellisen tiedon 
hankkiminen
Koska taivaallinen Isämme rakastaa meitä ja haluaa 
meidän edistyvän tullaksemme Hänen kaltaisikseen, 
Hän on kannustanut meitä etsimään ”oppia vieläpä 
tutkimalla sekä uskon kautta” (OL 88:118). 
Etsiessämme totuutta voimme luottaa Häneen täysin, 
turvautua Hänen viisauteensa, Hänen rakkauteensa ja 
Hänen voimaansa opettaa ja siunata meitä. Jumala 
tietää kaiken ja on kaiken totuuden lähde (ks. Moosia 
4:9). Hän on luvannut ilmoittaa totuutta mielellemme 
ja sydämellemme Pyhän Hengen kautta, jos etsimme 
Häntä uutterasti (ks. OL 8:2–3).

Auttaakseen meitä taivaallinen Isä on opettanut 
meille, kuinka voimme hankkia hengellistä tietoa. 
Hän on asettanut ehdot, joita meidän on noudatettava 
saadaksemme sellaista tietoa. Hänen jumalallisesti 
säätämänsä malli edellyttää, että meillä on vilpitön 
halu tietää totuus (ks. Moroni 10:4–5) ja että me 
tahdomme elää Jumalan ilmoitusten mukaan (ks. Joh. 
7:17). Meidän vilpitön halumme johdattaa meidät 
etsimään totuutta rukoilemalla (ks. Jaak. 1:5–6; 2. Nefi 
32:8–9) ja Jumalan sanaa vakavasti tutkimalla (ks. 
2. Tim. 3:15–17; 2. Nefi 32:3).

Joskus saatamme löytää uutta tietoa tai meillä on 
kirkon oppia, käytäntöjä tai historiaa koskevia 
kysymyksiä, joita meidän on vaikea ymmärtää. 
Kysymysten esittäminen ja vastausten etsiminen ovat 
ehdottoman välttämätön osa pyrkimystämme oppia 
tietämään totuus. Jotkin mieleemme nousevat 
kysymykset saattavat olla Pyhän Hengen innoittamia. 
Innoitettuja kysymyksiä tulisi pitää Jumalalta tulleina 
lahjoina, jotka antavat meille tilaisuuksia lisätä 
ymmärrystämme ja vahvistaa vakaumustamme 
siitä, että Herra haluaa opettaa meitä. Olivatpa 
kysymyksemme lähtöisin mistä hyvänsä, meitä on 
siunattu kyvyllä ajatella ja päätellä sekä antaa Herran 
vaikutuksen avartaa mieltämme ja syventää 
ymmärrystämme. Oma asenteemme ja tarkoitus, 
joka meillä on esittäessämme kysymyksiä ja 
etsiessämme vastauksia, vaikuttavat suuresti 
kykyymme oppia Pyhän Hengen avulla.

Seuraavat kolme periaatetta voivat opastaa meitä 
pyrkiessämme oppimaan ja ymmärtämään 
iankaikkista totuutta ja ratkaisemaan kysymyksiä tai 
ongelmia: toimi uskossa, tarkastele käsitteitä ja 

kysymyksiä iankaikkisesta näkökulmasta sekä 
tavoittele lisää ymmärrystä jumalallisesti asetettujen 
tiedon lähteiden avulla.

1. Toimi uskossa
Me toimimme uskossa, kun päätämme turvata 
Jumalaan ja käännymme ensin Hänen puoleensa 
rukoilemalla vilpittömästi, tutkimalla Hänen 
opetuksiaan ja olemalla kuuliaisia Hänen käskyilleen.

Kun pyrimme saamaan lisää ymmärrystä ja 
ratkaisemaan meitä vaivaavia kysymyksiä, on tärkeää, 
että me luotamme siihen todistukseen, joka meillä jo 
on Jeesuksesta Kristuksesta, Hänen evankeliuminsa 
palautuksesta sekä Hänen tehtävään asetettujen 
profeettojensa opetuksista. Vanhin Jeffrey R. Holland 
on opettanut: ”Kun niitä hetkiä tulee ja ongelmia 
ilmaantuu eikä niiden ratkeaminen ole heti näkyvillä, 
pitäkää lujasti kiinni siitä, mitä te jo tiedätte, ja pysykää 
vahvoina, kunnes saatte lisää tietoa” (”Minä uskon”, 
Liahona, toukokuu 2013, s. 94). Herra itse on 
kehottanut meitä: ”Katsokaa minuun jokaisessa 
ajatuksessa; älkää epäilkö, älkää pelätkö” (OL 6:36).

Sellaisina aikoina, jolloin emme ehkä heti löydä 
vastauksia kysymyksiimme, on hyödyllistä muistaa, että 
vaikka taivaallinen Isä on ilmoittanut kaiken sen, mikä 
on välttämätöntä meidän pelastuksellemme, Hän ei 
vielä ole ilmoittanut kaikkea totuutta. Jatkaessamme 
vastausten etsimistä meidän tulee elää uskossa – 
luottaen siihen, että lopulta saamme etsimämme 
vastaukset (ks. Sananl. 3:5–6; Et. 12:6). Kun olemme 
uskollisia jo saamallemme totuudelle ja valolle, me 
saamme lisää. Kysymyksiimme ja rukouksiimme saadut 
vastaukset tulevat usein rivi rivin päälle, opetus 
opetuksen päälle (ks. 2. Nefi 28:30).

2. Tarkastele käsitteitä ja kysymyksiä 
iankaikkisesta näkökulmasta

Me tarkastelemme opillisia käsitteitä, kysymyksiä 
ja yhteiskunnallisia ongelmia iankaikkisesta 
näkökulmasta tutkimalla niitä pelastussuunnitelman 
ja Vapahtajan opetusten valossa. Me tavoittelemme 
Pyhän Hengen apua voidaksemme nähdä asiat 
sellaisina kuin Herra näkee ne. Se antaa meille 
mahdollisuuden muotoilla kysymys uudelleen 
(nähdä se toisin) ja katsoa asioita Herran totuuden 
mittapuun perusteella sen sijaan että hyväksyisimme 
maailmalliset lähtökohdat tai olettamukset (ks. 1. Kor. 
2:5, 9–11). Me voimme tehdä sen esittämällä 
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seuraavanlaisia kysymyksiä: ”Mitä minä tiedän 
entuudestaan taivaallisesta Isästä, Hänen 
suunnitelmastaan ja siitä, kuinka Hän toimii lastensa 
kanssa?” ja ”Mitkä evankeliumin opetukset liittyvät 
tähän käsitteeseen tai ongelmaan tai selventävät sitä?”

Myös historiallisia tapahtumia koskevia kysymyksiä 
voi olla tarpeen tarkastella iankaikkisesta 
näkökulmasta. Kun pysymme lujasti 
luottamuksessamme taivaalliseen Isään ja Hänen 
pelastussuunnitelmaansa, voimme nähdä asioita 
selkeämmin. Voi myös olla hyödyksi tarkastella 
historiallisia kysymyksiä oikeassa historiallisessa 
asiayhteydessä ottaen huomioon kyseisen aikakauden 
kulttuurin ja normit sen sijaan että yrittäisimme 
väkisin tarkastella niitä nykyajan näkökulmien tai 
suhtautumistapojen kautta.

On tärkeää muistaa, ettei historiallisissa 
yksityiskohdissa ole toimitusten, liittojen ja opin 
pelastavaa voimaa. Jos joku antaa vähemmän 
merkityksellisten yksityiskohtien hämmentää itseään 
niin, ettei hän huomaa palautuksen esiin tuomaa 
ihmettä, on sama kuin jos hän käyttäisi aikansa 
lahjalaatikon tarkastelemiseen eikä kiinnittäisi mitään 
huomiota itse lahjan ihmeellisyyteen.

3. Tavoittele lisää ymmärrystä 
jumalallisesti asetettujen tiedon 
lähteiden avulla

Herran asettamaan hengellisen tiedon saamisen 
tapahtumasarjaan kuuluu se, että Hän on järjestänyt 
tiedon lähteitä, joiden välityksellä Hän ilmoittaa 
lapsilleen totuutta ja johdatusta. Näitä lähteitä ovat 
Kristuksen valo, Pyhä Henki, pyhät kirjoitukset, 
vanhemmat ja kirkon johtajat. Ensimmäinen 
presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi – 
Herran profeetat maan päällä tänä päivänä – ovat 
äärimmäisen tärkeä totuuden lähde. Herra on valinnut 
ja asettanut nämä henkilöt puhumaan puolestaan.

Me voimme oppia totuutta myös muista luotettavista 
lähteistä. Vilpittömien totuuden etsijöiden tulisi 
kuitenkin varoa epäluotettavia tiedon lähteitä. 
Elämme aikana, jolloin monet ”sanovat pahaa hyväksi 
ja hyvää pahaksi” (Jes. 5:20). Saatana on valheiden isä 
ja haluaa vääristellä totuutta sekä taivutella meitä 
kääntymään pois Herrasta ja Hänen nimittämistään 
palvelijoista. Kun käännymme Herran jumalallisesti 
asettamien tiedon lähteiden puoleen saadaksemme 

vastauksia ja ohjausta, meitä voidaan siunata, niin että 
erotamme totuuden erheestä. Se, että opimme 
tunnistamaan ja välttämään epäluotettavia tiedon 
lähteitä, voi suojella meitä vääriltä tiedoilta ja niiltä, 
jotka pyrkivät tuhoamaan uskon.

Auta muita hankkimaan hengellistä 
tietoa
Kun muut kääntyvät puoleemme kysymyksineen tai 
tutkivat kirkon oppia, käytäntöjä tai historiaa, kuinka 
voisimme parhaiten auttaa heitä löytämään totuuden? 
Seuraavassa on mahdollisia tapoja auttaa heitä:

Kuuntele tarkkaan ja rukoillen: Kuuntele 
tarkkaavaisesti ennen kuin vastaat, pyrkien 
selventämään ja ymmärtämään, mitä he oikeastaan 
kysyvät. Pyri huolella ymmärtämään heidän 
kysymystensä todellinen tarkoitus sekä heidän 
tuntemuksiaan ja uskonkäsityksiään.

Opeta evankeliumin totuuksia ja todista niistä: 
Opeta sopivia asioita pyhistä kirjoituksista ja nykyajan 
profeettojen sanoista ja kerro, kuinka ne ovat 
vaikuttaneet omaan elämääsi. Auta niitä, joiden 
kanssa keskustelet, tarkastelemaan kysymyksiään 
tai muotoilemaan ne uudelleen evankeliumin ja 
pelastussuunnitelman valossa.

Kehota heitä toimimaan uskossa: Muista, että Herra 
edellyttää meidän tavoittelevan itsellemme hengellistä 
tietoa. Meidän täytyy siksi kehottaa muita toimimaan 
uskossa ja rukoilemaan, noudattamaan käskyjä sekä 
tutkimaan uutterasti Jumalan sanaa käyttämällä 
jumalallisesti asetettuja tiedon lähteitä, etenkin 
Mormonin kirjaa. Kehota heitä tarpeen mukaan 
muistelemaan kokemuksia, joita heillä on saattanut 
olla tuntiessaan Pyhän Hengen, ja pitämään kiinni 
iankaikkisista totuuksista, joita he ovat oppineet, 
kunnes he saavat lisää tietoa.

Jatka pyrkimyksiä: Tarjoudu etsimään vastauksia ja 
kerro sitten, mitä olet saanut tietää. Voisitte myös etsiä 
vastauksia yhdessä. Ilmaise luottamuksesi Herran 
lupaukseen antaa henkilökohtaista ilmoitusta.
Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Jer. 1:4–5; Aam. 3:7; Matt. 
5:14–16; Matt. 16:15–19; Joh. 15:16; Joh. 17:3; Ef. 2:19–20; Ef. 4:11–14; 
2. Nefi 2:27; Moosia 18:8–10; 3. Nefi 18:15, 20–21; OL 1:37–38; OL 
18:15–16; OL 21:4–6

Tähän liittyviä opillisia aiheita: jumaluus: Pyhä Henki; Jeesuksen 
Kristuksen sovitus: usko Jeesukseen Kristukseen; profeetat ja 
ilmoitus; käskyt
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Opilliset aiheet

1. Jumaluus
Jumaluudessa on kolme erillistä persoonaa: Jumala, 
iankaikkinen Isä, Hänen Poikansa Jeesus Kristus ja 
Pyhä Henki. Isällä ja Pojalla on käsin kosketeltava 
kirkastettu liha-  ja luuruumis, ja Pyhä Henki on 
henkipersoona (ks. OL 130:22–23). He ovat yhtä 
tarkoituksessa ja täysin yhtä taivaallisen Isän 
pelastussuunnitelman toteuttamisessa.
Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: 1. Moos. 1:26–27;  
Luuk. 24:36–39; JS–H 15–20

Isä Jumala
Isä Jumala on se Korkein Olento, jota me palvelemme. 
Hän on henkemme Isä (ks. Hepr. 12:9, vuoden 
1938 suomennos). Hän on täydellinen, Hänellä 
on kaikki valta ja Hän tietää kaiken. Hän on myös 
oikeudenmukainen, armelias ja hyväntahtoinen. 
Jumala rakastaa jokaista lastaan täydellisesti, ja 
kaikki ovat Hänelle yhdenvertaisia (ks. 2. Nefi 
26:33). Hänen työnään ja kirkkautenaan on ihmisen 
kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän 
toteuttaminen.
Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Joh. 17:3; Moosia 4:9; 
Moos. 1:39

Jeesus Kristus
Jeesus Kristus on Isän Esikoinen hengessä ja Isän 
Ainosyntyinen lihassa. Jeesus Kristus loi taivaat ja 
maan Isän johdolla. Hän on Vanhan testamentin Jahve 
eli Jehova ja Uuden testamentin Messias.
Jeesus Kristus toteuttaa Isän tahdon kaikessa. Hän 
eli synnittömän elämän ja sovitti koko ihmiskunnan 
synnit (ks. 3. Nefi 11:10–11). Hänen elämänsä on 
täydellinen esimerkki siitä, kuinka meidän tulee elää 
(ks. 3. Nefi 12:48). Hän on ensimmäinen taivaallisen 
Isän lapsista, joka on ylösnoussut. Hän johtaa 
kirkkoaan meidän aikanamme kuten muinaisinakin 
aikoina. Hän tulee jälleen voimassa ja kirkkaudessa 
ja hallitsee maan päällä tuhatvuotisen valtakunnan 
ajan (ks. OL 29:10–11). Hän tulee tuomitsemaan koko 
ihmiskunnan.
Koska Jeesus Kristus on meidän Vapahtajamme ja 
Välimiehemme Isän edessä, kaikki rukoukset tulee 
pitää, kaikki siunaukset antaa ja kaikki pappeuden 

toimitukset suorittaa Hänen nimessään (ks. 3. Nefi 
18:15, 20–21).
Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Jes. 53:3–5; Luuk. 
24:36–39; 1. Kor. 15:20–22; Ilm. 20:12; Alma 7:11–13; Alma 34:9–10; 
Hel. 5:12; Moroni 7:45, 47–48; OL 1:30; OL 6:36; OL 18:10–11; OL 
19:16–19; OL 76:22–24

Tähän liittyvä aihe: Jeesuksen Kristuksen sovitus

Pyhä Henki
Pyhä Henki on jumaluuden kolmas jäsen. Hän on 
henkipersoona eikä Hänellä ole liha-  ja luuruumista. 
Usein Häneen viitataan nimityksillä Henki, Pyhä 
Henki, Jumalan Henki, Herran Henki, Lohduttaja ja 
Puolustaja.
Pyhä Henki todistaa Isästä ja Pojasta, ilmoittaa 
totuuden kaikesta ja pyhittää ne, jotka tekevät 
parannuksen ja jotka kastetaan. Pyhän Hengen 
voimasta me voimme saada hengellisiä lahjoja, jotka 
ovat siunauksia tai kykyjä, jotka Herra on antanut 
meille omaksi hyödyksemme ja auttaakseen meitä 
palvelemaan ja siunaamaan muita.
Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Joh. 3:5; 1. Kor. 2:5, 9–11; 
2. Nefi 32:3; 2. Nefi 32:8–9; Moosia 3:19; Moosia 18:8–10; 3. Nefi 
27:20; Moroni 7:45, 47–48; Moroni 10:4–5; OL 8:2–3; OL 130:22–23

Tähän liittyviä aiheita: hengellisen tiedon hankkiminen; toimitukset 
ja liitot

2. Pelastussuunnitelma
Kuolevaisuutta edeltävässä olemassaolossa 
taivaallinen Isä esitteli suunnitelman, jonka avulla 
meistä voi tulla Hänen kaltaisiaan ja me voimme 
saada kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän (ks. 
Moos. 1:39). Täyttääksemme tämän suunnitelman ja 
tullaksemme taivaallisen Isämme kaltaisiksi meidän 
täytyy oppia tuntemaan Hänet ja Hänen Poikansa 
Jeesus Kristus ja saada oikea ymmärrys Heidän 
luonteestaan ja ominaisuuksistaan (ks. Joh. 17:3).

Pyhissä kirjoituksissa taivaallisen Isän suunnitelmaa 
nimitetään pelastussuunnitelmaksi, suureksi 
onnensuunnitelmaksi, lunastussuunnitelmaksi ja 
armonsuunnitelmaksi. Tähän suunnitelmaan sisältyvät 
luominen, lankeemus, Jeesuksen Kristuksen sovitus 
sekä kaikki evankeliumin lait, toimitukset ja opit. 
Moraalinen tahdonvapaus – ihmisen kyky tehdä 
valintoja ja toimia omasta puolestaan – on myös 
oleellinen osa taivaallisen Isän suunnitelmaa. Meidän 
iankaikkinen edistymisemme riippuu siitä, kuinka 
käytämme tätä lahjaa (ks. Joos. 24:15; 2. Nefi 2:27).
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Jeesus Kristus on taivaallisen Isän suunnitelman 
avainhenkilö. Pelastussuunnitelman ansiosta me 
voimme tulla täydellisiksi, saada ilon täyteyden, 
nauttia perhesuhteistamme kautta iankaikkisuuden 
ja elää ikuisesti Jumalan luona.
Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Mal. 3:23–24; 3. Nefi 
12:48; OL 131:1–4

Kuolevaisuutta edeltävä elämä
Ennen syntymäämme maan päälle me elimme 
taivaallisen Isämme luona Hänen henkilapsinaan (ks. 
Abr. 3:22–23). Osallistuimme tuossa kuolevaisuutta 
edeltävässä olemassaolossa neuvonpitoon taivaallisen 
Isän muiden henkilasten kanssa. Sen neuvonpidon 
aikana taivaallinen Isä esitteli suunnitelmansa ja 
kuolevaisuutta edeltävässä tilassa oleva Jeesus Kristus 
teki liiton olla Vapahtaja.
Me käytimme tahdonvapauttamme ja noudatimme 
taivaallisen Isän suunnitelmaa. Niiden, jotka seurasivat 
taivaallista Isää ja Jeesusta Kristusta, sallittiin tulla 
maan päälle kokemaan kuolevaisuus ja edistymään 
kohti iankaikkista elämää. Lusifer, yksi Jumalan 
henkipojista, kapinoi suunnitelmaa vastaan. Hänestä 
tuli Saatana, ja hän ja hänen seuraajansa karkotettiin 
taivaasta ja heiltä evättiin etuoikeus saada fyysinen 
ruumis ja kokea kuolevaisuus.
Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Jer. 1:4–5; Hepr. 12:9; 
2. Nefi 2:27; 3. Nefi 11:10–11

Luominen
Jeesus Kristus loi Isän johdolla taivaat ja maan (ks. OL 
76:22–24). Maan luominen oli välttämätöntä Jumalan 
suunnitelmalle. Se tarjosi paikan, jossa me voisimme 
saada fyysisen ruumiin, jossa meitä voitaisiin tutkia ja 
koetella ja jossa me voisimme omaksua jumalallisia 
ominaisuuksia.
Aadam oli ensimmäinen maan päälle luotu ihminen. 
Jumala loi Aadamin ja Eevan omaksi kuvakseen. 
Kaikki ihmiset – miehet ja naiset – on luotu Jumalan 
kuvaksi (ks. 1. Moos. 1:26–27). Sukupuoli on jokaisen 
henkilön kuolevaisuutta edeltävän, kuolevaisuuden 
aikaisen ja iankaikkisen identiteetin ja tarkoituksen 
oleellinen ominaisuus.

Lankeemus
Eedenin puutarhassa Jumala liitti Aadamin ja Eevan 
yhteen avioliitossa. Ollessaan puutarhassa Aadam ja 
Eeva olivat edelleen Jumalan edessä ja olisivat voineet 

elää ikuisesti. He elivät viattomuudessa, ja Jumala 
huolehti heidän tarpeistaan.
Kun Aadam ja Eeva olivat Eedenin puutarhassa, 
Jumala antoi heille tahdonvapauden. Hän antoi heille 
käskyn, etteivät he saa syödä kiellettyä hedelmää 
– hyvän-  ja pahantiedon puun hedelmää. Tuon 
käskyn noudattaminen tarkoitti sitä, että he saisivat 
jäädä puutarhaan. Aadam ja Eeva eivät kuitenkaan 
vielä ymmärtäneet, että jos he jäisivät puutarhaan, 
he eivät voisi edistyä kokemalla vastakohtaisuutta 
kuolevaisuudessa. He eivät voisi tuntea iloa, koska 
eivät voisi kokea surua ja tuskaa. Eivätkä he voisi 
saada lapsia.
Saatana houkutteli Aadamia ja Eevaa syömään 
kiellettyä hedelmää, ja he päättivät tehdä niin. 
Päätöksensä vuoksi heidät karkotettiin Jumalan luota 
ja heistä tuli langenneita ja kuolevaisia. Aadamin ja 
Eevan rikkomusta ja siitä johtuneita muutoksia, joita 
he kokivat, kuten hengellistä ja fyysistä kuolemaa, 
kutsutaan lankeemukseksi. Hengellinen kuolema 
on ero Jumalasta. Fyysinen kuolema on hengen ero 
kuolevaisesta ruumiista.
Lankeemus on olennainen osa taivaallisen Isän 
pelastussuunnitelmaa. Lankeemuksen seurauksena 
Aadam ja Eeva saattoivat saada lapsia. He ja heidän 
jälkeläisensä voisivat kokea iloa ja surua, erottaa hyvän 
pahasta ja edistyä (ks. 2. Nefi 2:22–25). Aadamin ja 
Eevan jälkeläisinä me perimme langenneen tilan 
ollessamme kuolevaisuudessa. Olemme erossa 
Jumalasta ja olemme fyysisen kuoleman alaisia. Lisäksi 
meitä koetellaan kuolevaisen elämän vaikeuksilla ja 
vastustajan kiusauksilla. Vaikka emme ole vastuussa 
Aadamin ja Eevan rikkomuksesta, olemme vastuussa 
omista synneistämme. Jeesuksen Kristuksen 
sovituksen ansiosta me voimme voittaa lankeemuksen 
kielteiset vaikutukset, saada anteeksiannon 
synneistämme ja kokea lopulta ilon täyteyden.
Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: 1. Moos. 1:28; Moosia 
3:19; Alma 34:9–10

Tähän liittyvä aihe: Jeesuksen Kristuksen sovitus

Elämä kuolevaisuudessa
Elämä kuolevaisuudessa on oppimisen aikaa, jolloin 
voimme osoittaa, että käytämme tahdonvapauttamme 
tekemällä kaiken, mitä Herra on käskenyt, ja 
valmistaudumme iankaikkista elämää varten 
kehittämällä itsessämme jumalallisia ominaisuuksia. 
Me teemme tätä, kun osoitamme uskoa Jeesukseen 
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Kristukseen ja Hänen sovitukseensa, teemme 
parannuksen, otamme vastaan pelastavat toimitukset 
ja liitot, kuten kasteen ja konfirmoinnin, sekä 
kestämme uskollisesti kuolevaisen elämämme 
loppuun asti seuraten Jeesuksen Kristuksen 
esimerkkiä.
Kuolevaisuudessa henkemme on yhdistetty fyysiseen 
ruumiiseemme, mikä antaa meille mahdollisuuksia 
kasvaa ja kehittyä tavoilla, jotka eivät olleet 
mahdollisia kuolevaisuutta edeltäneessä elämässä. 
Koska meidän taivaallisella Isällämme on käsin 
kosketeltava liha-  ja luuruumis, meidän ruumiimme 
on välttämätön, jotta voimme edistyä ja tulla Hänen 
kaltaisikseen. Ruumiimme on pyhä, ja meidän tulee 
kunnioittaa sitä lahjana taivaalliselta Isältämme (ks. 
1. Kor. 6:19–20).
Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Joos. 24:15; Matt. 
22:36–39; Joh. 14:15; 2. Nefi 2:27; 3. Nefi 12:48; Moroni 7:45, 47–48; 
OL 130:22–23

Tähän liittyviä aiheita: jumaluus; Jeesuksen Kristuksen sovitus; 
toimitukset ja liitot; käskyt

Elämä kuoleman jälkeen
Kun me kuolemme, henkemme menee 
henkimaailmaan odottamaan ylösnousemusta. 
Vanhurskaiden henget otetaan vastaan onnen tilaan, 
jota kutsutaan paratiisiksi. Ne, jotka kuolevat vailla 
tietoa totuudesta, ja ne, jotka eivät ole kuuliaisia 
kuolevaisuudessa, saapuvat kuolemanjälkeisessä 
maailmassa väliaikaiseen paikkaan nimeltä 
henkivankila.
Jokaisella ihmisellä on lopulta tilaisuus saada tietää 
evankeliumin periaatteista ja ottaa vastaan sen 
toimitukset ja liitot. Monet uskollisista saarnaavat 
evankeliumia henkivankilassa oleville. Ne, jotka 
päättävät ottaa evankeliumin vastaan, tekevät 
parannuksen ja ottavat vastaan pelastuksen 
toimitukset, jotka on suoritettu heidän puolestaan 
temppelissä, asuvat ylösnousemukseen asti paratiisissa 
(ks. 1. Piet. 4:6).
Ylösnousemus on sitä, että henkiruumiimme ja 
täydelliseksi tehty fyysinen liha-  ja luuruumiimme 
yhdistyvät jälleen. Ylösnousemuksen jälkeen meistä 
tulee kuolemattomia – meidän henkeämme ja 
ruumistamme ei enää koskaan eroteta. Jokainen maan 
päälle syntynyt ihminen kokee ylösnousemuksen, 
koska Jeesus Kristus voitti fyysisen kuoleman (ks. 
1. Kor. 15:20–22). Vanhurskaat nousevat kuolleista 

ennen jumalattomia ja tulevat esiin ensimmäisessä 
ylösnousemuksessa.
Ylösnousemuksen jälkeen tulee viimeinen tuomio. 
Jeesus Kristus tuomitsee jokaisen ihmisen ja 
päättää, minkä iankaikkisen kirkkauden kukin saa. 
Tämä tuomio perustuu kunkin ihmisen haluihin ja 
kuuliaisuuteen Jumalan käskyille (ks. Ilm. 20:12).
On olemassa kolme kirkkauden valtakuntaa: 
selestinen valtakunta, terrestrinen valtakunta ja 
telestinen valtakunta (ks. 1. Kor. 15:40–42). Ne, 
jotka ovat uskollisia todistuksessaan Jeesuksesta ja 
ovat kuuliaisia evankeliumin periaatteille, asuvat 
selestisessä valtakunnassa Isän Jumalan ja Hänen 
Poikansa Jeesuksen Kristuksen luona yhdessä 
vanhurskaiden perheenjäsentensä kanssa.
Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Luuk. 24:36–39; Joh. 17:3; 
OL 131:1–4

Tähän liittyviä aiheita: Jeesuksen Kristuksen sovitus; toimitukset ja 
liitot

3. Jeesuksen Kristuksen sovitus
Kuolevaisuutta edeltävässä neuvonpidossa Jeesus 
Kristus asetettiin ennalta meidän Vapahtajaksemme 
ja Lunastajaksemme. Hän tuli maan päälle ja kärsi 
ja kuoli vapaaehtoisesti lunastaakseen koko 
ihmiskunnan lankeemuksen kielteisiltä vaikutuksilta 
ja maksaakseen meidän syntiemme hinnan. Jeesuksen 
Kristuksen kärsimisellään, kuolemallaan ja 
ylösnousemuksellaan saamaa voittoa hengellisestä ja 
fyysisestä kuolemasta sanotaan sovitukseksi. Hänen 
uhrauksensa hyödyttää jokaista meistä ja osoittaa sen, 
kuinka äärettömän arvokas joka ainoa taivaallisen Isän 
lapsi on (ks. OL 18:10–11).

Me voimme pelastua ainoastaan Jeesuksen Kristuksen 
ansiosta, koska Hän oli ainoa, joka kykeni 
toteuttamaan äärettömän ja iankaikkisen sovituksen 
koko ihmiskunnan puolesta (ks. Alma 34:9–10). 
Ainoastaan Hänellä oli voima voittaa fyysinen 
kuolema. Kuolevaiselta äidiltään Marialta Hän peri 
kyvyn kuolla. Jumalalta, kuolemattomalta Isältään, 
Hän sai voiman elää ikuisesti tai antaa henkensä ja 
ottaa sen jälleen. Vain Hän saattoi lunastaa meidät 
synneistämme. Koska Hän eli täydellisen, 
synnittömän elämän, Hän ei ollut velkaa 
oikeudenmukaisuudelle ja saattoi maksaa niiden 
velan, jotka tekevät parannuksen.
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Jeesuksen Kristuksen sovitukseen sisältyi se, että Hän 
kärsi ihmiskunnan syntien vuoksi Getsemanen 
puutarhassa, vuodatti verensä, kärsi ja kuoli ristillä 
sekä nousi kirjaimellisesti haudasta. Hän oli 
ensimmäinen ylösnoussut. Hän nousi haudasta 
kirkastetussa, kuolemattomassa lihaa ja luuta olevassa 
ruumiissa (ks. Luuk. 24:36–39). Hänen sovituksensa 
ansiosta koko ihmiskunta tulee nousemaan ylös 
täydellisessä, kuolemattomassa ruumiissa ja heidät 
tuodaan takaisin Jumalan eteen tuomittaviksi. 
Jeesuksen Kristuksen sovitusuhri tarjoaa meille ainoan 
tavan tulla puhtaiksi ja saada syntimme anteeksi, jotta 
voimme asua Jumalan luona iankaikkisesti (ks. Jes. 
1:18; OL 19:16–19).

Sovituksessaan Jeesus Kristus paitsi kärsi meidän 
syntiemme tähden myös otti kantaakseen koko 
ihmiskunnan tuskat, kiusaukset, sairaudet ja 
heikkoudet (ks. Jes. 53:3–5; Alma 7:11–13). Hän 
ymmärtää kärsimyksiämme, koska Hän on kokenut 
ne. Kun lähestymme Vapahtajaa uskoen, Hän 
vahvistaa meitä, jotta voimme kantaa kuormamme 
ja suoriutua tehtävistä, joihin emme pystyisi omin 
voimin (ks. Matt. 11:28–30; Et. 12:27).

Maksaessaan rangaistuksen synneistämme Jeesus 
Kristus ei poistanut meidän omaa vastuutamme. 
Voidaksemme ottaa vastaan Hänen uhrinsa, puhdistua 
synneistämme ja periä iankaikkisen elämän meidän 
täytyy osoittaa uskoa Häneen, tehdä parannus, ottaa 
vastaan kaste ja Pyhä Henki sekä kestää uskollisesti 
elämämme loppuun asti.
Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Joh. 3:5; 1. Kor. 15:20–22; 
Moosia 3:19; 3. Nefi 11:10–11; 3. Nefi 27:20; OL 76:22–24

Tähän liittyviä aiheita: jumaluus: Jeesus Kristus; 
pelastussuunnitelma: lankeemus; toimitukset ja liitot

Usko Jeesukseen Kristukseen
Evankeliumin ensimmäinen periaate on usko Herraan 
Jeesukseen Kristukseen. Meidän uskomme voi johtaa 
pelastukseen vain silloin, kun se keskittyy Jeesukseen 
Kristukseen (ks. Hel. 5:12).
Usko Jeesukseen Kristukseen sisältää lujan 
luottamuksen siihen, että Hän on Jumalan 
ainosyntyinen Poika sekä maailman Vapahtaja. 
Me tunnustamme, että meidän ainoa keinomme 
palata elämään taivaallisen Isämme luona on 
luottaa Hänen Poikansa äärettömään sovitukseen, 
turvautua Jeesukseen Kristukseen ja noudattaa 

Hänen opetuksiaan. Passiivisen totena pitämisen 
sijaan todellinen usko Jeesukseen Kristukseen johtaa 
toimintaan ja ilmenee siinä, kuinka me elämme (ks. 
Jaak. 2:17–18). Uskomme voi kasvaa, kun rukoilemme, 
tutkimme pyhiä kirjoituksia ja noudatamme Jumalan 
käskyjä.
Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Sananl. 3:5–6; Et. 12:6; 
OL 6:36

Tähän liittyvä aihe: hengellisen tiedon hankkiminen

Parannus
Usko Jeesukseen Kristukseen ja rakkautemme Häntä 
ja taivaallista Isää kohtaan johtavat meidät tekemään 
parannuksen. Parannus on osa taivaallisen Isän 
suunnitelmaa kaikkia lapsiaan varten, jotka ovat 
vastuussa valinnoistaan. Tämä lahja on mahdollinen 
Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta. Parannus 
on mielen ja sydämen muutos. Siihen kuuluu se, 
että käännymme pois synnistä ja käännämme 
ajatuksemme, toimintamme ja halumme Jumalan 
puoleen ja sovitamme oman tahtomme Hänen 
tahtonsa mukaiseksi (ks. Moosia 3:19).
Parannukseen kuuluu se, että tunnustamme syntimme, 
tunnemme katumusta eli Jumalan mielen mukaista 
murhetta synnin tekemisestä, tunnustamme syntimme 
taivaalliselle Isälle ja tarvittaessa muille, hylkäämme 
synnin, pyrimme korjaamaan syntiemme aiheuttamat 
vahingot niin pitkälle kuin se on mahdollista sekä 
elämme kuuliaisina Jumalan käskyille (ks. OL 58:42–
43). Herra lupaa antaa meidän syntimme anteeksi 
kasteemme yhteydessä, ja me uudistamme tuon liiton 
joka kerta kun nautimme sakramentin vilpittömästi ja 
tarkoituksenamme muistaa Vapahtaja ja pitää Hänen 
käskynsä.
Vilpittömän parannuksenteon ja Jeesuksen Kristuksen 
sovituksen tarjoaman armon avulla voimme saada 
anteeksiannon Jumalalta ja tuntea rauhaa. Me 
tunnemme Hengen vaikutuksen runsaampana ja 
olemme valmiimpia elämään taivaallisen Isämme ja 
Hänen Poikansa luona.
Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Jes. 1:18; Joh. 14:15; 
3. Nefi 27:20; OL 19:16–19

Tähän liittyvä aihe: toimitukset ja liitot

4. Palautus
Jumala on palauttanut evankeliuminsa näinä 
myöhempinä aikoina perustamalla totuutensa, 
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pappeuden valtuuden ja kirkkonsa uudelleen maan 
päälle. Muinaiset profeetat ennustivat evankeliumin 
palautuksen myöhempinä aikoina (ks. Jes. 29:13–14; 
Ap. t. 3:19–21).

Palautus alkoi vuonna 1820. Isä Jumala ja Hänen 
Poikansa Jeesus Kristus ilmestyivät Joseph Smithille 
vastauksena hänen rukoukseensa ja kutsuivat hänet 
palautuksen profeetaksi (ks. JS–H 15–20). Jumala 
kutsui Joseph Smithin elävän Kristuksen todistajaksi 
myöhempinä aikoina. Palautuksen profeettana Joseph 
Smith käänsi Mormonin kirjan Jumalan lahjan ja 
voiman avulla (ks. OL 135:3). Raamatun ohella 
Mormonin kirja todistaa Jeesuksesta Kristuksesta ja 
sisältää evankeliumin täyteyden (ks. Hes. 37:15–17). 
Mormonin kirja on myös todistus Joseph Smithin 
profeetallisesta kutsumuksesta ja palautuksen 
totuudellisuudesta.

Osana palautusta Jumala lähetti enkelisanansaatta-
jansa palauttamaan Aaronin pappeuden ja 
Melkisedekin pappeuden. Sitten Hän määräsi, että 
Hänen kirkkonsa tuli perustaa uudelleen maan päälle 
6. huhtikuuta 1830. Koska Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on itsensä Juma-
lan perustama, se on ainoa tosi ja elävä kirkko koko 
maan päällä (ks. OL 1:30).
Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Aam. 3:7; Ef. 2:19–20;  
Ef. 4:11–14; OL 13:1; OL 76:22–24; OL 107:8

Tähän liittyviä aiheita: jumaluus; profeetat ja ilmoitus

Luopumus
Se, että Jumalan totuudet, pappeuden valtuus ja 
kirkko piti palauttaa myöhempinä aikoina, johtui 
luopumuksesta. Luopumus tapahtuu silloin, kun 
yksi tai useampi henkilö kääntyy pois evankeliumin 
totuuksista.
Vapahtajan ristiinnaulitsemisen ja Hänen apostoliensa 
kuoleman jälkeen monet kääntyivät pois Vapahtajan 
asettamista totuuksista (ks. 2. Tess. 2:1–3). 
Evankeliumin periaatteita ja osia pyhistä kirjoituksista 
turmeltui tai katosi. Kirkon organisaatiossa sekä 
pappeuden toimituksissa tehtiin muutoksia ilman 
valtuutta. Tämän laajalle levinneen pahuuden takia 
Herra otti pappeuden valtuuden ja avaimet pois 
maan päältä. Vaikka olikin monia hyviä ja rehellisiä 
ihmisiä, jotka palvelivat Jumalaa sen valon mukaan, 
joka heillä oli, ja jotka saivat vastauksia rukouksiinsa, 
maailma ei enää saanut jumalallista ilmoitusta elävien 

profeettojen välityksellä. Tätä aikakautta kutsutaan 
suureksi luopumukseksi.
Muitakin yleisen luopumuksen aikakausia on ollut 
kautta maailmanhistorian.
Tähän liittyviä aiheita: profeetat ja ilmoitus; pappeus ja pappeuden 
avaimet; toimitukset ja liitot

Taloudenhoitokausi
Kun Jumalan lapset ovat vajonneet luopumuksen 
tilaan, Hän on rakastavasti ojentanut auttavan 
kätensä kutsumalla profeettoja ja suomalla jälleen 
evankeliumin siunauksia ihmisille profeettojensa 
välityksellä. Ajanjaksoa, jolloin Herra ilmoittaa 
totuutensa, pappeuden valtuuden ja toimitukset, 
kutsutaan taloudenhoitokaudeksi. Se on ajanjakso, 
jolloin Herralla on maan päällä ainakin yksi valtuutettu 
palvelija, jolla on pyhä pappeus ja jumalallinen tehtävä 
saarnata evankeliumia ja suorittaa sen toimituksia.
Taloudenhoitokaudet on nimetty Aadamin, 
Henokin, Nooan, Abrahamin, Mooseksen, Jeesuksen 
Kristuksen ja muiden mukaan. Myöhempinä aikoina 
tapahtunut evankeliumin palautus, jonka Herra aloitti 
profeetta Joseph Smithin välityksellä, kuuluu tähän 
taloudenhoitokausien malliin.
Jokaisena taloudenhoitokautena Herra ja Hänen 
profeettansa ovat pyrkineet perustamaan Siionin. Siion 
tarkoittaa Herran liittokansaa, johon kuuluvat ovat 
puhdassydämisiä, elävät yhdessä vanhurskaudessa ja 
huolehtivat toinen toisestaan (ks. Moos. 7:18). Siionilla 
tarkoitetaan myös paikkaa, jossa puhdassydämiset 
asuvat.
Tänä päivänä elämme viimeistä taloudenhoitokautta – 
aikojen täyttymisen taloudenhoitokautta. Se on ainoa 
taloudenhoitokausi, joka ei pääty luopumukseen. 
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkko täyttää lopulta koko maailman ja pysyy 
ikuisesti (ks. Dan. 2:44).
Tähän liittyviä aiheita: profeetat ja ilmoitus; pappeus ja pappeuden 
avaimet; toimitukset ja liitot

5. Profeetat ja ilmoitus
Profeetta on henkilö, jonka Jumala on kutsunut 
puhumaan puolestaan (ks. Jer. 1:4–5; Aam. 3:7; Joh. 
15:16; OL 1:37–38). Profeetat todistavat Jeesuksesta 
Kristuksesta ja opettavat Hänen evankeliumiaan. 
He tekevät tiettäväksi Jumalan tahdon ja todellisen 
luonteen. He tuomitsevat synnin, varoittavat sen 
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seurauksista ja auttavat meitä välttämään petosta (ks. 
Hes. 3:16–17; Ef. 4:11–14). Toisinaan he profetoivat 
tulevista tapahtumista. Profeetat kykenevät 
suorittamaan nämä tehtävät, koska he saavat 
valtuuden ja ilmoitusta Jumalalta.

Ilmoitus on Jumalan yhteydenpitoa lapsiinsa. 
Ilmoitusta tulee enimmäkseen vaikutelmien, ajatusten 
ja Pyhän Hengen kautta saatujen tunteiden 
välityksellä. Ilmoitusta voi tulla myös näkyinä,  
unina ja enkelien ilmestymisinä.

Kuolevaisen palvelutyönsä aikana ja uudestaan 
meidän aikanamme Herra järjesti kirkkonsa profeet-
tojen ja apostolien perustukselle (ks. Ef. 2:19). 
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkon presidentti on Jumalan profeetta tänä aikana 
kaikkia maailman ihmisiä varten. Me tuemme kirkon 
presidenttiä profeettana, näkijänä ja ilmoituksensaa-
jana ja ainoana henkilönä maan päällä, joka saa 
ilmoitusta koko kirkon ohjaamiseksi. Jos otamme 
uskollisesti vastaan kirkon presidentin opetukset ja 
noudatamme niitä, Jumala siunaa meitä, niin että 
vältämme petoksen ja kukistamme pahuuden (ks. OL 
21:4–6). Tuemme myös neuvonantajia ensimmäisessä 
presidenttikunnassa ja kahdentoista apostolin 
koorumin jäseniä profeettoina, näkijöinä ja ilmoituk-
sensaajina.

Pyhät kirjoitukset – Raamattu, Mormonin kirja, 
Oppi ja liitot sekä Kallisarvoinen helmi – sisältävät 
ilmoituksia, joita on annettu muinaisille ja 
myöhempien aikojen profeetoille. Kun tutkimme 
profeettojen sanoja, voimme oppia totuutta ja saada 
johdatusta.

Vaikka Jumala antaa profeettojensa välityksellä 
ilmoitusta opastaakseen kaikkia lapsiaan, yksittäiset 
ihmisetkin voivat saada ilmoitusta avuksi erityisiin 
tarpeisiinsa, velvollisuuksiinsa ja kysymyksiinsä 
sekä avuksi todistuksensa vahvistamiseen. 
Henkilökohtainen innoitus Herralta ei kuitenkaan 
koskaan ole ristiriidassa sen ilmoituksen kanssa, 
jota Jumala antaa profeettojensa välityksellä.
Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Abr. 3:22–23; Matt. 
16:15–19; 2. Tim. 3:15–17; 2. Nefi 32:3; OL 8:2–3; OL 76:22–24

Tähän liittyviä aiheita: hengellisen tiedon hankkiminen; pappeus ja 
pappeuden avaimet

6. Pappeus ja pappeuden avaimet
Pappeus on Jumalan iankaikkinen voima ja valtuus. 
Pappeuden avulla Jumala loi taivaat ja maan ja 
hallitsee niitä. Tämän voiman kautta Hän lunastaa ja 
korottaa lapsensa.

Jumala antaa pappeuden valtuuden kirkon kelvollisille 
miespuolisille jäsenille, niin että he voivat toimia 
Hänen nimessään kaikkien Hänen lastensa 
pelastukseksi ja rakentumiseksi (ks. OL 121:36, 
41–42).

Pappeuden avaimet ovat johtamisoikeuksia eli 
Jumalan ihmiselle antama valta hallita ja johtaa 
Jumalan valtakuntaa maan päällä (ks. Matt. 16:15–19). 
Pappeuden avaimet ovat välttämättömiä, kun 
johdetaan evankeliumin saarnaamista ja suoritetaan 
pelastuksen toimituksia.

Jeesuksella Kristuksella on hallussaan kaikki 
kirkkoaan koskevat pappeuden avaimet. Hän on 
antanut kaikille apostoleilleen kaikki avaimet, jotka 
kuuluvat Jumalan valtakuntaan maan päällä. Kirkon 
presidentti on ainoa ihminen maan päällä, jolla on 
valtuus käyttää noita kaikkia pappeuden avaimia. 
Temppelinjohtajilla, lähetysjohtajilla, vaarnanjohtajilla, 
piispoilla ja kooruminjohtajilla on myös pappeuden 
avaimia, joiden avulla he voivat johtaa ja ohjata sitä 
työtä, joka heille on annettu tehtäväksi.

Kaikki, jotka palvelevat kirkossa – miehet ja naiset – 
kutsutaan sellaisen henkilön johdolla, jolla on 
pappeuden avaimet. Siten he ovat oikeutettuja siihen 
voimaan, jota he tarvitsevat palvellakseen sekä 
täyttääkseen tehtäviinsä liittyvät velvollisuudet  
(ks. OL 42:11).

Ne, jotka asetetaan Aaronin ja Melkisedekin 
pappeuteen, ottavat vastaan pappeuden valan ja liiton. 
Jos he pitävät kutsumuksensa kunniassa ja ottavat 
uskollisesti vastaan Herran ja Hänen palvelijansa, 
he saavat korotuksen siunaukset. Samoin naisille 
luvataan korotuksen siunaukset, kun he ovat uskollisia 
niille liitoille, joita he ovat tehneet Herran kanssa.
Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Joh. 15:16; Ef. 2:19–20

Tähän liittyviä aiheita: palautus; profeetat ja ilmoitus; toimitukset 
ja liitot
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Aaronin pappeus
Aaronin pappeutta sanotaan usein valmistavaksi 
pappeudeksi. Aaronin pappeus pitää hallussaan 
enkelien palveluksen, parannuksen evankeliumin ja 
kasteen avaimia (ks. OL 13). Tätä pappeutta käytetään, 
kun sakramentti valmistetaan, siunataan ja jaetaan. 
Aaronin pappeuden virat ovat diakoni, opettaja, pappi 
ja piispa.

Melkisedekin pappeus
Melkisedekin pappeus on korkeampi eli suurempi 
pappeus, ja sillä ”on oikeus johtaa, ja sillä on voima 
ja valtuus kaikkiin virkoihin kirkossa kaikkina 
maailmanaikoina, palvella hengellisissä asioissa” (OL 
107:8). Kaikkia kirkon siunauksia, toimituksia, liittoja 
ja järjestöjä johdetaan kirkon presidentin valtuudella. 
Hän on myös Melkisedekin pappeuden johtaja. Tämä 
pappeus annettiin Aadamille, ja se on ollut maan 
päällä aina kun Herra on ilmoittanut evankeliuminsa. 
Melkisedekin pappeuden virat ovat vanhin, ylipappi, 
patriarkka, seitsenkymmen ja apostoli.
Aiheeseen liittyvä pyhien kirjoitusten kohta: Ef. 4:11–14

7. Toimitukset ja liitot
Toimitukset
Toimitus on pyhä teko, joka suoritetaan pappeuden 
valtuudella. Jumala on suunnitellut jokaisen 
toimituksen opettamaan hengellisiä totuuksia, usein 
vertauskuvin.
Jotkin toimitukset ovat korotukselle välttämättömiä, ja 
niitä kutsutaan pelastaviksi toimituksiksi. Ainoastaan 
ottamalla vastaan pelastavat toimitukset ja pitämällä 
niihin liittyvät liitot voimme saada kaikki ne 
siunaukset, jotka Jeesuksen Kristuksen sovitus tekee 
mahdolliseksi. Ilman näitä pelastavia toimituksia me 
emme voi tulla taivaallisen Isämme kaltaisiksi emmekä 
voi palata asumaan Hänen luonaan iankaikkisesti 
(ks. OL 84:20–22). Pelastavat toimitukset suoritetaan 
niiden johdolla, joilla on pappeuden avaimet.
Evankeliumin ensimmäinen pelastava toimitus 
on kaste veteen upottamalla sellaisen henkilön 
toimittamana, jolla on valtuus. Kaste on välttämätön, 
jotta voi tulla Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseneksi ja 
päästä selestiseen valtakuntaan (ks. Joh. 3:5).
Kun ihminen on kastettu, yksi tai useampi 
Melkisedekin pappeuden haltija konfirmoi hänet 

kirkon jäseneksi ja antaa hänelle Pyhän Hengen lahjan 
(ks. 3. Nefi 27:20). Pyhän Hengen lahja on eri asia 
kuin Pyhän Hengen vaikutus. Ihminen saattaa tuntea 
Pyhän Hengen vaikutuksen jo ennen kastettaan 
ja saada todistuksen totuudesta. Saatuaan Pyhän 
Hengen lahjan liittonsa pitävällä henkilöllä on oikeus 
siihen, että Pyhä Henki on hänen kanssaan jatkuvasti.
Muita pelastavia toimituksia ovat mm. 
Melkisedekin pappeuteen asettaminen (miehillä), 
temppeliendaumentti ja avioliittoon sinetöiminen. 
Temppelissä näitä pelastavia toimituksia voidaan 
suorittaa myös sijaistoimituksina kuolleiden 
puolesta. Sijaistoimitukset tulevat voimaan vasta 
kun edesmenneet henkilöt ottavat ne vastaan 
henkimaailmassa ja pitävät niihin liittyvät liitot.
Muut toimitukset, kuten sairaan siunaaminen sekä 
nimen ja siunauksen antaminen lapselle, ovat myös 
tärkeitä meidän hengelliselle kehityksellemme.
Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Mal. 3:23–24; Matt. 
16:15–19; 1. Piet. 4:6; OL 131:1–4

Tähän liittyviä aiheita: jumaluus: Pyhä Henki; pelastussuunnitelma: 
elämä kuoleman jälkeen; Jeesuksen Kristuksen sovitus; pappeus ja 
pappeuden avaimet

Liitot
Liitto on Jumalan ja ihmisen välinen pyhä sopimus. 
Jumala esittää liiton ehdot, ja me suostumme 
tekemään sen, mitä Hän pyytää meitä tekemään. 
Sitten Jumala lupaa meille tiettyjä siunauksia 
kuuliaisuudestamme. (Ks. 2. Moos. 19:5–6; OL 82:10.) 
Jos emme noudata liittojamme, emme saa luvattuja 
siunauksia.
Kaikkiin pappeuden pelastaviin toimituksiin liittyy 
liitto. Esimerkiksi me teemme Herran kanssa liiton 
kasteen yhteydessä (ks. Moosia 18:8–10) ja miehet, 
jotka saavat Melkisedekin pappeuden, ottavat 
vastaan pappeuden valan ja liiton. Me uudistamme 
tekemämme liitot nauttimalla sakramentin.
Teemme lisää liittoja, kun saamme temppelissä 
endaumentin ja avioliittoon sinetöimisen pelastavat 
toimitukset. Me valmistaudumme osallistumaan 
toimituksiin ja tekemään liittoja temppelissä elämällä 
Herran asettamien kelvollisuuden mittapuiden 
mukaan (ks. Ps. 24:3–4). On äärimmäisen tärkeää, 
että olemme kelvollisia menemään temppeliin, koska 
temppeli on kirjaimellisesti Herran huone. Se on 
kaikkein pyhin jumalanpalveluspaikka maan päällä.
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8. Avioliitto ja perhe
Miehen ja naisen välinen avioliitto on Jumalan 
säätämä, ja perhe on keskeisellä sijalla Hänen 
pelastussuunnitelmassaan ja meidän onnemme 
kannalta (ks. 1. Moos. 2:24; OL 49:15–17). Mies ja 
nainen voivat täyttää jumalalliset, iankaikkiset 
mahdollisuutensa ainoastaan solmimalla selestisen 
avioliiton liiton ja pitämällä sen uskollisesti (ks. 1. Kor. 
11:11; OL 131:1–4).

Jumala on antanut lapsilleen käskyn lisääntyä ja 
täyttää maa (ks. 1. Moos. 1:28). Pyhiä lisääntymisen 
voimia tulee käyttää ainoastaan miehen ja naisen 
kesken, jotka on laillisesti vihitty aviomieheksi ja 
vaimoksi (ks. 1. Moos. 39:9; Alma 39:9). Aviomiehellä 
ja vaimolla on vakava velvollisuus rakastaa toinen 
toistaan ja huolehtia toisistaan sekä rakastaa lapsiaan 
ja huolehtia heistä. Vanhempien tulee kasvattaa 
lapsensa rakkaudessa ja vanhurskaudessa ja huolehtia 
heidän fyysisistä ja hengellisistä tarpeistaan.

Perhe- elämän onni saavutetaan todennäköisimmin 
silloin, kun sen perustana ovat Herran Jeesuksen 
Kristuksen opetukset. Jumalallisen suunnitelman 
mukaan isän on määrä johtaa perhettään rakkaudessa 
ja vanhurskaudessa ja huolehtia sen toimeentulosta. 
Äiti on ensisijaisesti vastuussa lastensa hoivaamisesta. 
Näissä pyhissä tehtävissä isillä ja äideillä on 
velvollisuus auttaa toisiaan tasavertaisina 
kumppaneina.

Jumalallinen onnensuunnitelma mahdollistaa sen, 
että perhesuhteet jatkuvat haudan tuolla puolen. 
Maailma luotiin ja evankeliumi ilmoitettiin, jotta 
perheitä voidaan muodostaa, sinetöidä ja korottaa 
iankaikkisesti. Sukututkimustyön ja temppelipalvelun 
avulla me voimme tuoda evankeliumin toimitukset ja 
liitot esivanhempiemme ulottuville (ks. Mal. 3:23–24).

(Mukailtu julkaisusta ”Perhe – julistus maailmalle”, 
Liahona, marraskuu 2010, s. 129.)
Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Moos. 1:39; 1. Moos. 
1:26–27; 2. Moos. 20:3–17; Matt. 16:15–19; Joh. 17:3; 1. Kor. 6:19–20; 
2. Nefi 2:22–25; Moosia 2:41; Alma 41:10; OL 84:20–22

Tähän liittyviä aiheita: pelastussuunnitelma; käskyt

9. Käskyt
Käskyt ovat ne lait ja vaatimukset, jotka Jumala antaa 
meille auttaakseen meitä edistymään ja tulemaan 
Hänen kaltaisikseen. Käskyt ovat osoitus Jumalan 
rakkaudesta meitä kohtaan. Me osoitamme 
rakkautemme Häntä kohtaan pitämällä Hänen 
käskynsä (ks. Joh. 14:15). Käskyjen pitäminen tuo aina 
onnea ja Herran siunauksia (ks. Moosia 2:41; Alma 
41:10). Herra ei anna meille käskyä valmistamatta 
meille mahdollisuutta noudattaa sitä (ks. 1. Nefi 3:7).

Kaksi tärkeintä käskyä ovat nämä: ”Rakasta Herraa, 
Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja 
mielestäsi. – – Rakasta lähimmäistäsi niin kuin 
itseäsi.” (Matt. 22:36–39.) Me voimme rakastaa ja 
palvella Jumalaa päättämällä rakastaa ja palvella muita 
(ks. Moosia 2:17; Moroni 7:45, 47–48).

Yksi varhaisimmista ihmisille annetuista käskyistä on 
käsky pyhittää lepopäivä. Jumala käskee lapsiaan 
kunnioittamaan Häntä niin, että teemme lepopäivänä 
Hänen tahtonsa emmekä oman tahtomme mukaan, 
ja Hän lupaa suuria siunauksia niille, jotka pitävät 
Hänen päivänsä pyhänä (ks. Jes. 58:13–14).

Kymmenen käskyä ovat tärkeä osa evankeliumia ja 
iankaikkisia periaatteita, jotka ovat välttämättömiä 
korotuksellemme (ks. 2. Moos. 20:3–17). Herra ilmoitti 
ne Moosekselle muinaisina aikoina, ja Hän on 
ilmaissut ne uudelleen myöhempien aikojen 
ilmoituksissa.

Jumala käskee meitä muun muassa rukoilemaan 
päivittäin, tutkimaan Jumalan sanaa, tekemään 
parannuksen, noudattamaan siveyden lakia, 
maksamaan täydet kymmenykset (ks. Mal. 3:8–10), 
paastoamaan (ks. Jes. 58:6–7), antamaan muille 
anteeksi (ks. OL 64:9–11), noudattamaan viisauden 
sanaa (ks. OL 89:18–21) ja opettamaan evankeliumia 
muille (ks. Matt. 5:14–16; OL 18:15–16).
Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: 1. Moos. 39:9; 2. Tim. 
3:15–17; Jaak. 1:5–6; 2. Nefi 32:3; 2. Nefi 32:8–9; Moosia 18:8–10; 
Alma 39:9; 3. Nefi 18:15, 20–21; OL 58:42–43; OL 82:10

Tähän liittyviä aiheita: hengellisen tiedon hankkiminen; Jeesuksen 
Kristuksen sovitus: parannus; toimitukset ja liitot

Lisää tietoa näistä aiheista: englanniksi 
verkkosivustolla gospeltopics. lds. org; tai suomeksi ks. 
Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005.
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Oppien hallinnan kohdat
Seuraavassa on lueteltu kaikki 100 oppien hallinnan kohtaa:

Vanha testamentti Uusi testamentti Mormonin kirja Oppi ja liitot sekä kirkon 
historia

Moos. 1:39 Matt. 5:14–16 1. Nefi 3:7 JS–H 15–20

Moos. 7:18 Matt. 11:28–30 2. Nefi 2:22–25 OL 1:30

Abr. 3:22–23 Matt. 16:15–19 2. Nefi 2:27 OL 1:37–38

1. Moos. 1:26–27 Matt. 22:36–39 2. Nefi 26:33 OL 6:36

1. Moos. 1:28 Luuk. 24:36–39 2. Nefi 28:30 OL 8:2–3

1. Moos. 2:24 Joh. 3:5 2. Nefi 32:3 OL 13:1

1. Moos. 39:9 Joh. 7:17 2. Nefi 32:8–9 OL 18:10–11

2. Moos. 19:5–6 Joh. 14:15 Moosia 2:17 OL 18:15–16

2. Moos. 20:3–17 Joh. 15:16 Moosia 2:41 OL 19:16–19

Joos. 24:15 Joh. 17:3 Moosia 3:19 OL 21:4–6

Ps. 24:3–4 Ap. t. 3:19–21 Moosia 4:9 OL 29:10–11

Sananl. 3:5–6 1. Kor. 2:5, 9–11 Moosia 18:8–10 OL 42:11

Jes. 1:18 1. Kor. 6:19–20 Alma 7:11–13 OL 49:15–17

Jes. 5:20 1. Kor. 11:11 Alma 34:9–10 OL 58:42–43

Jes. 29:13–14 1. Kor. 15:20–22 Alma 39:9 OL 64:9–11

Jes. 53:3–5 1. Kor. 15:40–42 Alma 41:10 OL 76:22–24

Jes. 58:6–7 Ef. 2:19–20 Hel. 5:12 OL 82:10

Jes. 58:13–14 Ef. 4:11–14 3. Nefi 11:10–11 OL 84:20–22

Jer. 1:4–5 2. Tess. 2:1–3 3. Nefi 12:48 OL 88:118

Hes. 3:16–17 2. Tim. 3:15–17 3. Nefi 18:15, 20–21 OL 89:18–21

Hes. 37:15–17 Hepr. 12:9 3. Nefi 27:20 OL 107:8

Dan. 2:44 Jaak. 1:5–6 Et. 12:6 OL 121:36, 41–42

Aam. 3:7 Jaak. 2:17–18 Et. 12:27 OL 130:22–23

Mal. 3:8–10 1. Piet. 4:6 Moroni 7:45, 47–48 OL 131:1–4

Mal. 3:23–24 Ilm. 20:12 Moroni 10:4–5 OL 135:3
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 Presidentti Gordon B. Hinckley luki tämän julistuksen osana sanomaansa yleisessä 
Apuyhdistyksen kokouksessa 23. syyskuuta 1995 Salt Lake Cityssä Utahissa. 

  MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKON 
ENSIMMÄINEN PRESIDENTTIKUNTA JA KAHDENTOISTA APOSTOLIN NEUVOSTO    ME , Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 

Kirkon ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista aposto-
lin neuvosto, julistamme juhlallisesti, että avioliitto miehen 
ja naisen välillä on Jumalan säätämä ja että perhe on keskei-
sellä sijalla Luojan suunnitelmassa Hänen lastensa iankaik-
kiseksi päämääräksi.

   KAIKKI IHMISET  – miehet ja naiset – on luotu Jumalan kuvaksi. 
Jokainen heistä on taivaallisten vanhempien rakas henkipoika 
tai -tytär, ja sellaisena jokaisella on jumalallinen luonne ja 
päämäärä. Sukupuoli on yksilön kuolevaisuutta edeltävän, 
kuolevaisuuden aikaisen ja iankaikkisen identiteetin ja 
tarkoituksen oleellinen ominaisuus.

   KUOLEVAISUUTTA EDELTÄVÄSSÄ MAAILMASSA  henkipojat ja -tyt-
täret tunsivat Jumalan iankaikkisena Isänään ja palvelivat 
Häntä sellaisena sekä hyväksyivät Hänen suunnitelmansa, 
jonka mukaan Hänen lapsensa voivat saada fyysisen ruumiin 
ja saada maanpäällistä kokemusta edistyäkseen kohti täydel-
lisyyttä ja toteuttaakseen lopulta jumalallisen päämääränsä 
iankaikkisen elämän perillisinä. Jumalallinen onnensuunni-
telma tekee mahdolliseksi perhesuhteiden jatkumisen hau-
dan tuolla puolen. Pyhissä temppeleissä tarjolla olevat pyhät 
toimitukset ja liitot suovat yksilöille mahdollisuuden palata 
Jumalan kasvojen eteen ja perheille mahdollisuuden tulla lii-
tetyksi yhteen iankaikkisuudeksi.

   ENSIMMÄINEN KÄSKY , jonka Jumala antoi Aadamille ja Eevalle, 
koski heidän mahdollisuuttaan aviomiehenä ja vaimona tulla 
vanhemmiksi. Me julistamme, että Jumalan lapsilleen antama 
käsky lisääntyä ja täyttää maa on yhä voimassa. Me julis-
tamme tämän lisäksi Jumalan määränneen, että pyhiä lisään-
tymisen voimia tulee käyttää ainoastaan miehen ja naisen 
kesken, jotka on laillisesti vihitty aviomieheksi ja vaimoksi.

   ME JULISTAMME , että keino, jolla kuolevainen elämä luodaan, 
on Jumalan säätämä. Me vahvistamme, että elämä on pyhä ja 
että se on tärkeä Jumalan iankaikkisessa suunnitelmassa.

   AVIOMIEHELLÄ JA VAIMOLLA  on vakava velvollisuus rakastaa 
toinen toistaan ja huolehtia toisistaan sekä rakastaa lapsiaan 

ja huolehtia heistä. ”Lapset ovat Herran lahja” ( Ps. 127:3 ). 
Vanhemmilla on pyhä velvollisuus kasvattaa lapsensa rak-
kaudessa ja vanhurskaudessa, huolehtia heidän fyysisistä ja 
hengellisistä tarpeistaan ja opettaa heitä rakastamaan ja pal-
velemaan toisiaan, noudattamaan Jumalan käskyjä ja olemaan 
lainkuuliaisia kansalaisia, missä tahansa he asuvatkin. Avio-
miehiä ja vaimoja – äitejä ja isiä – pidetään Jumalan edessä 
tilivelvollisina näiden velvollisuuksien täyttämisestä.

   PERHE  on Jumalan säätämä. Hänen iankaikkisessa suunnitel-
massaan on olennaista miehen ja naisen välinen avioliitto. Lap-
silla on oikeus syntyä avioliitossa ja saada kasvatuksensa sellai-
selta isältä ja äidiltä, jotka pitävät avioliittolupaukset kunniassa 
olemalla täysin uskollisia. Perhe-elämän onni saavutetaan 
todennäköisimmin silloin, kun sen perustana ovat Herran Jee-
suksen Kristuksen opetukset. Onnistuneet avioliitot ja perheet 
perustuvat uskon, rukouksen, parannuksen, anteeksiannon, 
kunnioituksen, rakkauden, myötätunnon, työn ja tervehenki-
sen virkistystoiminnan periaatteille ja säilyvät näitä periaat-
teita noudattamalla. Jumalallisen suunnitelman mukaan isän 
on määrä johtaa perhettään rakkaudessa ja vanhurskaudessa, 
ja hän on velvollinen suojelemaan perhettään ja huolehtimaan 
sen toimeentulosta. Äiti on ensisijaisesti vastuussa lastensa hoi-
vaamisesta. Näissä pyhissä tehtävissä isillä ja äideillä on vel-
vollisuus auttaa toisiaan tasavertaisina kumppaneina. Vamma, 
kuolema tai muut olosuhteet saattavat vaatia yksilöllisiä sovel-
lutuksia. Sukulaisten tulisi tarvittaessa antaa tukeaan.

   ME VAROITAMME  siitä, että ne, jotka rikkovat siveyden liittoja, 
jotka kohtelevat pahasti puolisoaan tai jälkeläisiään tai jotka 
jättävät perhevelvollisuudet täyttämättä, seisovat eräänä päi-
vänä tilivelvollisina Jumalan edessä. Varoitamme edelleen, 
että perheen hajoaminen tuo yksilöille, yhteisöille ja kansa-
kunnille ne onnettomuudet, joista muinaiset ja nykyiset pro-
feetat ovat ennustaneet.

   ME VETOAMME  vastuuntuntoisiin kansalaisiin ja viranhalti-
joihin kaikkialla sellaisten toimenpiteiden edistämiseksi, joi-
den tarkoituksena on ylläpitää ja vahvistaa perhettä yhteis-
kunnan perusyksikkönä.   

 PERHE 
  JULISTUS 

MAAILMALLE
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Seminaarien ja uskontoinstituuttien tavoite
Päämääränämme on auttaa nuoria sekä nuoria aikuisia ymmärtämään 
Jeesuksen Kristuksen opetuksia ja sovitusta sekä turvaamaan niihin, 
tulemaan kelvollisiksi saamaan temppelin siunaukset sekä valmistautu-
maan itse ja valmistamaan perhettään ja muita iankaikkiseen elämään 
taivaallisen Isänsä luona.
Avuksi näiden opettamisen päämäärien saavuttamisessa seminaarien ja 
uskontoinstituuttien opettajia ja oppilaita kannustetaan nimenomaan 
toteuttamaan evankeliumin opettamisen ja oppimisen perusasioita.

Opettajan ja oppilaiden tulee tehdä seuraavaa:
• Opettakaa ja oppikaa Hengen avulla.
• Luokaa oppimisympäristö, jossa vallitsee rakkaus, arvostus ja 

tarkoituksellisuus.
• Tutkikaa pyhiä kirjoituksia päivittäin ja lukekaa oppikurssin aineisto.
• Ymmärtäkää pyhien kirjoitusten sekä profeettojen sanojen tausta ja 

sisältö.
• Huomatkaa ja ymmärtäkää evankeliumin oppeja ja periaatteita, 

tuntekaa niiden totuus ja tärkeys sekä toteuttakaa niitä käytännössä.
• Selittäkää evankeliumin oppeja ja periaatteita sekä kertokaa ja 

todistakaa niistä.
• Oppikaa oppien hallintaan liittyvät asiat.


