
Pappeudenhaltijoiden perusoppikirja, osa A

Pappeuden velvollisuudet ja siunaukset



Pappeuden velvollisuudet ja siunaukset
Pappeudenhaltijoiden perusoppikirja, osa A

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko
SUOMI



© 1979, 1998
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko

Kaikki oikeudet pidätetään.

Printed in the United States of America

Hyväksytty englanniksi: 9/96.
Hyväksytty käännettäväksi: 9/96.

Alkuperäisteoksen nimi:
Duties and Blessings of the Priesthood:
Basic Manual for Priesthood Holders,

Part A

ISBN 951–850–023–1

31111130
Finnish



III

Sisällysluettelo

Johdanto ................................................................................... V
Vammaisten jäsenten osallistuminen ........................................ VII

Pappeuden historia ja organisaatio
1. Pappeus ............................................................................ 1
2. Pappeus Aadamista palautukseen .................................... 9
3. Pappeuden palauttaminen ................................................ 16
4. Pappeuskoorumi ................................................................ 24
5. Diakonin velvollisuudet ...................................................... 32
6. Opettajan velvollisuudet .................................................... 41
7. Papin velvollisuudet ........................................................... 49
8. Piispan ja seurakunnanjohtajan velvollisuudet .................. 58
9. Vanhimman ja ylipapin velvollisuudet ................................ 64

10. Patriarkat ja patriarkalliset siunaukset ............................... 70
11. Johtavien auktoriteettien tarpeellisuus .............................. 78

Henkilökohtaiset ja perhevelvollisuudet
12. Isän vastuu perheensä hyvinvoinnista ............................... 86
13. Neuvotteleminen perheenjäsenten kanssa ....................... 93
14. Perherukous ....................................................................... 101
15. Koti — evankeliumin tutkimisen keskus ............................ 107
16. Valmistautuminen opettamaan .......................................... 115
17. Pyhien kirjoitusten opettaminen ......................................... 125
18. Opettaminen Pyhän Hengen voimalla ............................... 133
19. Säädyllisyyden ja hyveellisyyden opettaminen kodissa .... 140
20. Perheongelmien selvittäminen sovussa ............................ 147
21. Perheen raha-asioiden hoitaminen .................................... 154
22. Kotituotanto ja varastointi .................................................. 161
23. Ammattitaidon hankkiminen ja parantaminen ................... 169
24. Ruumiin terveyden säilyttäminen ....................................... 178
25. Asuinpaikkakunnan ja kansakunnan palveleminen ........... 186

Evankeliumin periaatteet ja opit
26. Todistus Jeesuksen Kristuksen evankeliumista ................. 194
27. Usko Jeesukseen Kristukseen ........................................... 200
28. Parannus ............................................................................ 209
29. Kaste, pysyvä liitto ............................................................. 217
30. Pyhän Hengen lahja .......................................................... 225



31. Rukous ja paasto ............................................................... 232
32. Kunnioitus .......................................................................... 239
33. Rakkaus ja palveleminen ................................................... 245
34. Moraalinen puhtaus ........................................................... 252
35. Iankaikkinen perhe ............................................................ 258

Kirjallisuusluettelo ..................................................................... 267
Hakemisto ................................................................................. 268
Temppeleitä ja rakennuksia ...................................................... 277

IV



V

Johdanto

Oppiaiheen muoto

Nämä pappeusoppiaiheet on tarkoitettu sekä Aaronin että Melkise-
dekin pappeuden haltijoille. Pienissä seurakunnissa, joissa on vain
vähän pappeudenhaltijoita, riittää, kun luokan jäsenet kokoontuvat
yhtenä ryhmänä. Siellä missä pappeudenhaltijoita on enemmän ja
missä huonetilat sen sallivat, opettaja voi halutessaan jakaa luokan
ikäryhmiin, niin että oppiaiheita voidaan soveltaa eri ikäryhmien tar-
peiden mukaan.

Henkilökohtainen opiskelu

Nämä oppiaiheet on kirjoitettu ensi sijassa yksilöä varten. Siksi
jokaisen pappeudenhaltijan tulisi tutkia oppikirjaa viikon aikana ja
valmistautua keskustelemaan oppiaiheesta sekä tuoda oppikirja ja
pyhät kirjoitukset mukanaan oppitunnille. Hyvä keino, jolla opettaja
voi kannustaa oppilaita valmistautumaan, on sellainen, että hän
pyytää muutamia oppilaita lukemaan eteenpäin ja valmistautumaan
keskustelemaan oppiaiheista luokan kanssa. On tärkeätä, että
jokainen tuo pyhät kirjoitukset mukanaan luokkaan, ja opettajan
tulisi kehottaa koorumia jatkuvasti ottamaan pyhät kirjoitukset
mukaan, kunnes siitä muodostuu tapa.

Ohjeita opettajalle

Oppikirjan oppiaiheissa on opettajalle tarkoitettuja ohjeita, jotka on
painettu pienellä. Näihin ohjeisiin sisältyy kysymyksiä, joita opettaja
voi esittää, ehdotuksia siitä, kuinka saada luokka osallistumaan,
sekä kuvien ja taulukoiden käyttämisestä. Kirjassa ehdotettujen
keskustelukysymysten ja opetustapojen asemesta opettajat voivat
halutessaan käyttää muitakin hyviksi osoittautuneita menetelmiä ja
oppiaiheen käsittelytapoja. Lähes jokainen oppiaihe edellyttää tau-
lun käyttöä, joten opettajan on hyvä järjestää luokkaan taulu ja liitua
jokaiselle oppitunnille. (Monet ehdotetuista havaintovälineistä voi-
daan asettaa taululle.)

Oppiaiheiden lukumäärä

Oppiaiheita on valmistettu 35. Tämä antaa johtajille mahdollisuuden
ottaa esille aiheita ja ongelmia, joita heidän mielestään on tarpeen



käsitellä heidän pappeusryhmissään. Tänä ylimääräisenä aikana
voidaan

1. keskustella paikallisesta toiminnasta tai hankkeista ja suunnitella
niitä tai käsitellä erityisaiheita pappeusjohtajien ohjeiden mukaan;
2. keskustella johtavien auktoriteettien yleiskonferensseissa pitä-
mistä, Valkeudessa julkaistuista puheista;
3. käyttää enemmän kuin yksi oppitunti aiheisiin, joiden tutkimiseen
tarvitaan lisää aikaa;
4. käyttää aika Herran Hengen ohjaamalla tavalla pappeudenhalti-
joiden hyväksi.
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VII

Vammaisten jäsenten 
osallistuminen

Kuolevaisuudessa ollessaan Jeesus nousi vuorelle lähellä Genne-
saretinjärveä.

”Hänen luokseen tuli paljon kansaa mukanaan rampoja, sokeita,
raajarikkoja, mykkiä ja monia muita. Heidät asetettiin hänen
eteensä, ja hän paransi heidät.

Ihmiset hämmästyivät nähdessään, kuinka mykät puhuivat, raajari-
kot tervehtyivät, rammat kävelivät ja sokeat näkivät, ja he ylistivät
Israelin Jumalaa.” (Matt. 15:30–31)

Vapahtaja asetti meille esimerkin myötätunnosta vammaisia koh-
taan. Käydessään nefiläisten luona ylösnousemuksensa jälkeen
Hän sanoi:

”Katso, minun sydämeni on täynnänsä sääliä teitä kohtaan.

Onko teidän joukossanne sairaita? Tuokaa heidät tänne. Onko
teissä rampoja, sokeita, ontuvia, raajarikkoja, pitalisia tai kuivettu-
neita, kuuroja tai minkäänlaisen sairauden vaivaamia? Tuokaa hei-
dät tänne, niin minä parannan heidät, sillä minun käy teitä sääli;
sydämeni on täynnä armahdusta.” (3. Ne. 17:6–7)

Opettajalla on kirkossa hyvä tilaisuus osoittaa myötätuntoa vammai-
sia henkilöitä kohtaan. Hänen tulisi osoittaa ymmärtämystä ja halua
ottaa nämä jäsenet mukaan luokan oppimistoimintaan. Jokainen jol-
lakin tavalla vammainen luokan jäsen tarvitsee osakseen erityistä
huomiota. Opettajien on hyödyllistä noudattaa seuraavia ohjeita
tavoittaakseen jäseniä, joilla on erityisiä tarpeita:

• Tutustu luokan jokaisen jäsenen tarpeisiin ja kykyihin.

• Ennen kuin pyydät vammaista jäsentä lukemaan, rukoilemaan tai
muuten osallistumaan luokan toimintaan, ota asia puheeksi etu-
käteen. Kysy esimerkiksi: ”Miltä sinusta tuntuisi lukea kirjasta
oppitunnilla?” tai ”Pitäisitkö rukouksen oppitunnilla?”

• Keskustele pappeusjohtajien, perheenjäsenten ja – jos soveliasta
– vammaisen itsensä kanssa hänen erityisistä tarpeistaan.

• Yritä saada vammaiset jäsenet mukaan toimintaan ja oppimaan
mahdollisimman paljon.



• Huolehdi siitä, että jokainen luokan jäsen osoittaa asiaankuuluvaa
kunnioitusta ja ymmärtämystä kaikkia muita luokan jäseniä koh-
taan.

• Ole luonnollinen, ystävällinen ja lämminhenkinen. Jokaisella
Jumalan lapsella on normaali rakkauden ja ymmärtämyksen saa-
misen tarve mahdollisesta vammaisuudesta huolimatta.

Opettajien kirkossa tulee muistaa, että jokaisella jäsenellä on fyysi-
sistä, henkisistä, emotionaalisista tai sosiaalisista vajavaisuuksista
huolimatta mahdollisuus kehittyä kohti korotusta. Opettajan on huo-
lehdittava siitä, että jokainen oppilas oppii kaiken, mitä hän pystyy
oppimaan. Muista Vapahtajan sanat:

”Kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljis-
täni, sen te olette tehneet minulle.” (Matt. 25:40)
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Pappeus Oppiaihe 1

Tämän oppiaiheen tarkoituksena on auttaa meitä ymmärtämään,
mitä pappeus on ja kuinka me voimme pitää pappeuskutsumuk-
semme kunniassa.

Johdanto

Ajatelkaa hetkeä, jolloin saitte pappeuden. Herran Henki oli epäile-
mättä läsnä, kun pappeudenhaltijat panivat kätensä päänne päälle
ja lausuivat säädetyt sanat. Valtuutetut miehet olivat antaneet teille
pappeuden. Se on todella suurenmoinen kokemus. Muistelles-
sanne tätä kokemusta kysykää itseltänne:

• Mitä minulle itse asiassa tapahtui tuona päivänä?

• Olinko erilainen ihminen, sen jälkeen kun olin saanut pappeuden?

• Olenko nyt erilainen siksi, että minulla on pappeus?

• Olenko pappeuteni avulla pystynyt palvelemaan toisia ihmisiä?

• Onko taivaallinen Isäni tyytyväinen siihen, kuinka käytän pap-
peuttani?

Pappeus on Jumalan voima

”Kun me pappeudenhaltijoina toimimme Herran nimessä, me toi-
mimme taivaallisen Isämme nimessä ja puolesta. Pappeus on voima,
jonka avulla taivaallinen Isämme tekee työtään ihmisten kautta.” 
(Harold B. Lee, ”Seuratkaa kirkon johtajia”, Valkeus, joulukuu 1973,
s. 512)

Pappeus on Jumalan voima. Jumala tekee työnsä pappeutensa
voimalla. Hän loi kaiken tällä voimalla, ja Hän hallitsee sillä maata ja
taivasta. Koska pappeus on Jumalan voima, se on iankaikkinen.
Kallisarvoisessa Helmessä lukee, että ”pappeus, joka oli alussa, on
myös oleva maailman lopussa” (KH Moos. 6:7).

Jumala ja Jeesus Kristus ovat antaneet ihmisille pappeuden voi-
man, niin että he voivat auttaa ihmisen kuolemattomuuden ja ian-
kaikkisen elämän toteuttamisessa (ks. KH Moos. 1:39). Pappeus on
siis Jumalan ihmisille antama valtuus toimia kaikessa ihmiskunnan
pelastukseksi.



Meillä pappeudenhaltijoilla on valtuus toimia Jumalan nimessä.
Puhuessaan kaikille pappeudenhaltijoille Herran profeetta, presi-
dentti Joseph Fielding Smith, lausui: ”Me olemme Herran asiamie-
hiä, me edustamme Häntä; Hän on antanut meille valtuuden, jonka
nojalla voimme tehdä kaiken välttämättömän tuodaksemme pelas-
tuksen ja korotuksen itsellemme samoin kuin Hänen muille lapsilleen
maailmassa.

Me olemme Herran Jeesuksen Kristuksen lähettiläitä. Tehtävä-
nämme on edustaa Häntä. Olemme saaneet käskyn – toimia kuten
Hän toimisi, jos Hän itse olisi täällä.” (”Velvollisuutemme pappeu-
denhaltijoina”, Valkeus, joulukuu 1971, s. 355)

Pappeuden valtuuden seuraanto

Jokaisen pappeudenhaltijan pitäisi pystyä seuraamaan pappeu-
tensa valtuuden seuraantoa Jeesukseen Kristukseen asti. Tämä tar-
koittaa sitä, että hänen pitäisi tietää, kuka asetti hänet pappeuteen
ja kuka asetti henkilön, joka asetti hänet. Hänen pitäisi pystyä seu-
raamaan näitä toimituksia henkilöstä toiseen Joseph Smithiin
saakka, jonka asettivat Pietari, Jaakob ja Johannes, jotka puoles-
taan asetti Jeesus Kristus. Tätä nimitetään valtuuden seuraannoksi.
Jos jollakulla ei ole kirjallista pappeuden valtuuden seuraantoa, hän
voi saada sen henkilöltä, joka asetti hänet pappeuteen.
Pyydä tehtävän saanutta pappeudenhaltijaa näyttämään luokalle oma valtuuden
seuraantonsa, joka osoittaa hänen valtuutensa Jeesukseen Kristukseen asti.

Pappeuden voima tulee vanhurskaan elämän kautta

”Kaikilla meillä, joilla on pappeus, on valtuus toimia Herran nimessä,
mutta valtuutemme tehokkuus – tai jos haluatte, se voima, joka tulee
tuon valtuuden kautta – riippuu siitä, miten elämme; se riippuu van-
hurskaudestamme.” (H.Burke Peterson, ”Pappeus – valtuus ja voima”,
Valkeus, lokakuu 1976, s. 26)

Herra on sanonut meille pyhissä kirjoituksissa selvästi, että meidän
on elettävä vanhurskaasti saadaksemme myös pappeuden voiman,
emme ainoastaan sen valtuutta. ”Katso, monet ovat kutsutut, mutta
harvat valitut. Ja miksi he eivät ole valituita?

Koska he ovat niin suuresti kiinnittäneet sydämensä siihen, mikä on
tästä maailmasta, ja pyrkivät saamaan kunniaa ihmisiltä, etteivät he
opi tätä yhtä opittavaa:

että pappeuden oikeudet on erottamattomasti liitetty taivaan voimiin
ja että taivaan voimia ei voida hallita eikä käyttää kuin ainoastaan
vanhurskauden periaatteita noudattaen.
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Se, että ne voidaan antaa meille, on totta; mutta kun me pyrimme
peittelemään syntejämme tai tyydyttämään ylpeyttämme, turha-
maista kunnianhimoamme tai hallitsemaan tai vallitsemaan tai
pakottamaan ihmislasten sieluja pienimmilläkään vääryydellä,
katso, silloin taivaat vetäytyvät pois; Herran Henki tulee murheelli-
seksi, ja kun se on vetäytynyt pois: siihen päättyy tämän miehen
pappeus eli valtuus.” (LK 121:34–37)
Miten nämä asiat voivat estää meitä saamasta pappeuden voimaa?

Pappeuden voiman lähde on Jumala, joka toimii Pyhän Hengen
kautta. Jotta saisimme Pyhän Hengen johtamaan meitä pappeuden
käyttämisessä, meidän on pidettävä käskyt ja elettävä kelvollisesti.
Valtuuden seuraantomme ulottuu Jeesukseen Kristukseen asti nii-
den kautta, joilla on ollut pappeus, mutta pappeuden voiman me
saamme vain Jumalalta Pyhän Hengen kautta. Pappeuden voimalla
me voimme tehdä Herran työtä, ilman sitä emme.
Näytä havaintovälinettä 1-a, ”Pappeudenhaltijat siunaavat sairaita aivan kuten Kris-
tus muinoin”.

”Jos me elämme siten, voimme saada taivaalliselta Isältämme voi-
mia, jotka tuovat rauhaa levottomaan kotiin. Voimme saada voimaa,
joka siunaa ja lohduttaa pieniä lapsia; voimaa, joka tuo unen itkui-
siin silmiin aamun varhaisina tunteina. Voimme saada voimaa, joka
tuo onnea perheiltaan; voimaa, joka tyynnyttää väsyneen vaimon
hermot. Voimme saada voimaa, joka osoittaa suunnan hämmenty-
neelle ja haavoittuvalle nuorelle. Voimme saada voimaa siunata tyt-
täremme ennen kuin hän menee ensimmäisen kerran treffeille tai
solmii temppeliavioliiton; voimme saada voimaa siunata poikamme
ennen kuin hän lähtee lähetystyöhön tai opiskelemaan. Nuoret vel-
jet, me voimme saada voimaa lopettaa paheelliset ajatukset poika-
ryhmässä, joka on kokoontunut puhumaan rumia. Voimme saa-
da voimaa parantaa sairaita ja lohduttaa yksinäisiä. Nämä ovat
eräitä tärkeitä pappeuden päämääriä.” (”Pappeus – valtuus ja voi-
ma”, s. 26)
Pyydä tehtävän saanutta pappeudenhaltijaa kertomaan kokemuksesta, joka osoittaa
pappeuden voiman hänen elämässään.

Pappeuden voiman kehittäminen

Voimme tehdä seuraavaa kehittääksemme pappeuden voimaa:

HALU

Meillä täytyy ensiksi olla halu kehittää pappeuden voimaa. Pyhät kir-
joitukset opettavat, että ihmiset saavat Herralta halunsa mukaan.
(Ks. Al. 29:4; LK 4:3; 6:8; 7:1–3.)

Oppiaihe 1
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VANHURSKAS ELÄMÄ

Meidän on yritettävä pitää kaikki taivaallisen Isämme käskyt. Jos
elämme vanhurskaasti, saamme Pyhän Hengen pysyväksi toveriksi
ja Hän johtaa meitä tekemään sitä, mitä meidän pitäisi tehdä (ks.
2. Ne. 32:5).

NÖYRYYS

”Se, joka totisesti itse nöyrtyy ja tekee parannuksen synneistänsä,
pysyen vahvana loppuun asti – on autuas.” (Al. 32:15) Meidän pitäisi
olla halukkaita ottamaan vastaan ja noudattamaan neuvoja ja suo-
rittamaan tehtäviä, joita pappeusjohtajat meille antavat; halukkaita
tekemään sitä, mikä on tarpeen muiden parhaaksi, ja kuuntelemaan
ja noudattamaan Hengen kuiskauksia.

TUTKIMINEN

Meidän tulee tutkia ja pohdiskella pyhiä kirjoituksia. Vain silloin kun
itse tutkimme pyhiä kirjoituksia, voimme tuntea Jumalan tahdon, ja
ellemme sitä tunne, emme voi elää evankeliumin mukaan. Samasta
syystä meidän tulee tutkia pappeusoppikirjoja, jotta tuntisimme vel-
vollisuutemme pappeudenhaltijoina.

RUKOUS

Meidän tulee kysyä taivaalliselta Isältämme, mitä Hän haluaa mei-
dän tekevän. Meidän tulee aina rukoilla johdatusta, jotta voisimme
käyttää pappeuttamme oikealla tavalla. Meidän ”täytyy alati valvoa
ja rukoilla, [ettemme] joutuisi kiusaukseen, sillä saatana himoitsee
[meitä] omaksensa” (3. Ne. 18:18).

TOISTEN IHMISTEN RAKASTAMINEN

Jeesus Kristus on opettanut meille, että pappeuden voima perustuu
rakkauteen ja että meidän tulee rakastaa kaikkia ihmisiä (ks. LK
121:41–42, 45–46). Rakkaus alkaa kotoa. Meidän tulee rakastaa vai-
moamme ja lapsiamme ja ajatella heidän parastaan. Yksi tapa
osoittaa rakkautta perheenjäseniä kohtaan on käyttää pappeutta
heidän ohjauksekseen ja siunauksekseen heidän elämässään.

PAPPEUDEN KÄYTTÄMINEN

Kun me käytämme pappeutta, olemme esikuvia muille pappeuden-
haltijoille, maailmalle ja erityisesti perheellemme. Kun perheemme

Oppiaihe 1
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jäsenet näkevät meidän käyttävän pappeutta, he tietävät, että me
olemme Herran palvelijoita, ja tulevat luoksemme apua tarvites-
saan. On surullista ajatella, että jotkut perheet eivät koskaan opi
tuntemaan niitä siunauksia, joita saadaan, silloin kun isä ja pojat
käyttävät pappeuttaan perheen hyväksi.

Pappeus voi muuttaa kotimme. Presidentti David O. McKay sanoi:
”Koti muuttuu, kun miehellä on pappeus ja hän käyttää sitä.”
(”Priesthood”, Instructor, lokakuu 1968, s. 378)

Jos me pappeudenhaltijat elämme vanhurskaasti, me teemme
seuraavaa:
• Otamme rehellisesti huomioon perheenjäsenten vanhurskaat toi-

veet, vaikka ne eivät olisikaan täsmälleen samanlaiset kuin
omamme.

• Kuuntelemme – pienintäkin lasta.
• Asetamme perheen hyvinvoinnin oman mukavuutemme edelle.
• Opimme hillitsemään itsemme.
• Puhumme äänellä, joka aina kertoo, että me rakastamme toisia ja

pidämme heistä huolen.
Mitä muuta me voimme tehdä pitääksemme pappeutemme kunniassa?

Yhteenveto

”Meidän kaikkien pitäisi ymmärtää, että maailmassa ei ole mitään
voimallisempaa kuin Jumalan pappeus.” (N. Eldon Tanner, ”Pidät-
tekö pappeuttanne itsestäänselvänä asiana?” Valkeus, lokakuu
1976, s. 35)

Presidentti N. Eldon Tanner selitti seuraavan kertomuksen avulla
sitä, kuinka tärkeää on olla kelvollinen saamaan pappeus:

”Kun olin piispa, seurakunnassani oli kuusi poikaa, jotka olivat kyllin
vanhoja vanhimmiksi asetettaviksi. Saatoin suositella vain viittä
heistä, koska yksi heistä ei ollut valmis. Olimme keskustelleet siitä
useita kertoja, ja hän oli sanonut minulle: ’Minä en ole kelvollinen.’
Hän oli hyvin pahoillaan asian johdosta, mutta hän ei odottanut, että
häntä olisi suositeltu – –. Hänen setänsä tuli puheilleni ja sanoi: ’Et
kai aio jättää tuota poikaa jälkeen, kun hänen ystävänsä edistyvät?’
Hän vetosi minuun pyytäen, että suosittaisin poikaa. Hän sanoi: ’Jos
et tee niin, ajat hänet pois kirkosta.’

Selitin tälle miehelle: ’Pappeus on tärkeintä, mitä voimme antaa tälle
pojalle. Me emme anna pappeutta – –. Tämä poika ja minä ymmär-
simme toisiamme, eikä hän ole valmis asetettavaksi vanhimmaksi.’
Eikä häntä suositeltu.
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Muutamien vuosien kuluttua osallistuin yleiskonferenssiin – – ja
luokseni tuli nuorukainen, joka sanoi: ’Presidentti Tanner, et var-
maankaan muista minua. Minä olen se poika, jota et suositellut
asetettavaksi vanhimmaksi.’ Ojennettuaan minulle kätensä hän
sanoi: ’Haluan kiittää sinua siitä. Olen nyt piispana Kaliforniassa.
Jos olisit suositellut minua, kun en ollut kelvollinen, en ehkä koskaan
olisi antanut oikeata arvoa pappeudelle ja sille, mitä meiltä odote-
taan, enkä varmastikaan olisi ollut koskaan piispa, kuten olen tänä
päivänä.’” (”Pappeuden velvollisuudet”, Valkeus, joulukuu 1973,
s. 517–518)

Meidän kaikkien on opittava tämä tärkeä periaate, jotta voisimme
käyttää pappeutta vaikuttavasti. Meidän on opittava, että ”pappeu-
den oikeudet on erottamattomasti liitetty taivaan voimiin ja että
taivaan voimia ei voida hallita eikä käyttää kuin ainoastaan vanhurs-
kauden periaatteita noudattaen” (LK 121:36). Saadaksemme voimaa
Jumalalta meidän on tultava kelvollisiksi siihen.

Meidän on aina muistettava, että meillä on Jumalan valtuus ja voima
ja että me edustamme Häntä. Kun käytämme pappeuttamme, mei-
dän on kysyttävä itseltämme: ”Mitä Jeesus Kristus haluaisi minun
tekevän tässä tilanteessa? Toiminko minä niin kuin Hän haluaisi
minun toimivan?”

Tavoitteita ja tehtäviä

1. Päätä tutkia huolellisesti tämän pappeusoppikirjan opetuksia ja
hyväksyä tavoitteita ja tehtäviä, joita kussakin oppiaiheessa anne-
taan. Täyttämällä nämä tavoitteet ja suorittamalla tehtävät, voit kehit-
tää pappeuden voimaa, pääset lähemmäksi taivaallista Isääsi ja
olet suuremmaksi hyödyksi toisille ihmisille.

2. Pidä kirjaa pappeuden valtuuden seuraannostasi. Sinun pitäisi
pystyä seuraamaan pappeuttasi aina Jeesukseen Kristukseen
saakka.

3. Kirjoita pappeuden valtuuden seuraantosi kortille tai paperille ja
anna se niille, jotka asetat pappeuteen.

Lisäselvitystä antava pyhien kirjoitusten kohta

LK 107:1–14 (Melkisedekin ja Aaronin pappeuden erot)

Oppiaihe 1
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Opettajan valmistautuminen

Ennen tämän oppiaiheen pitämistä
1. tutki lukuja 13 ”Pappeus” ja 14 ”Pappeuden järjestys” kirjasta Evankeliumin peri-
aatteet;
2. tutki kohtaa LK 121:34–46;
3. anna jollekulle pappeudenhaltijalle tehtäväksi näyttää luokalle valtuutensa seu-
raanto, josta käy ilmi hänen pappeutensa seuraanto Jeesukseen Kristukseen asti;
4. anna toiselle pappeudenhaltijalle tehtäväksi kertoa jostakin sellaisesta kokemuk-
sestaan, joka osoittaa pappeuden voimaa;
5. pyydä kaikkia pappeudenhaltijoita tuomaan joka viikko pyhät kirjoitukset muka-
naan pappeuskokoukseen ja valmistautumaan lukemaan kussakin oppiaiheessa
mainitut pyhien kirjoitusten kohdat sekä tekemään niihin merkintöjä;
6. muista, että oppiaiheessa olevat kertomukset ja pyhien kirjoitusten kohdat voidaan
antaa luokan jäsenten luettaviksi.

8



9

Pappeus Aadamista Oppiaihe 2

palautukseen

Tämän oppiaiheen tarkoituksena on auttaa meitä ymmärtämään,
että meidän saamamme pappeus on sama kuin se, joka annettiin
Aadamille ja joka on annettu muille vanhurskaille miehille kautta
aikojen.

Johdanto

Aadam oli ensimmäinen mies, jolla oli patriarkaalinen pappeus.
Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala antoi hänelle valtuuden johtaa per-
hettään ja suorittaa toimituksia, joita perhe tarvitsi voidakseen palata
Hänen kasvojensa eteen. Hän oli myös ensimmäinen profeetta, joka
sai johtamisen avaimet eli valtuuden johtaa Jumalan kirkkoa
maan päällä. Tämän valtuuden nojalla hän antoi monille miehille
pappeuden ja opetti heitä sen käyttämisessä. Kirkon kaikilla joh-
tajilla Aadamista alkaen on ollut tämä sama valtuus.

Tätä valtuutta johtaa kaikkia kirkon pappeudenhaltijoita heidän
monissa viroissaan ja tehtävissään pitää hallussaan vain yksi mies
kerrallaan – kirkon presidentti (ks. LK 81:1–2;132:7). Vaikka vain yhdellä
miehellä on tällä hetkellä hallussaan tämä erityinen pappeuden
valtuus, monilla on pappeus, ja se on sama pappeus, joka kaikilla
profeetoilla on ollut siitä lähtien kun Aadam sen ensimmäisenä sai.
(Ks. lisätietoja pappeuden avaimista tämän kirjan oppiaiheesta 11.)

Aadam sai pappeuden

Pian sen jälkeen kun Aadam ja Eeva oli karkotettu Eedenin puutar-
hasta, heille ilmestyi enkeli, joka opetti heille evankeliumia (ks.
KH Moos. 5:4–9). Myös kirkko järjestettiin ja Aadam kastettiin
vedessä samalla tavalla kuin meitä on nykyään opetettu kastamaan
(ks. KH Moos. 6:64–65). Sitten Aadamille annettiin pappeus, niin
että hänellä olisi valtuus suorittaa perheelleen kaikki evankeliumin
toimitukset. Tällä valtuudella hän kastoi perheensä jäsenet ja antoi
pappeuden niille pojilleen, jotka olivat vanhurskaita.
Aseta esille havaintoväline 2-a: ”Pappeus kaikissa sukupolvissa”. Selitä, että tau-
lukko on jaettu kahdeksaan ajanjaksoon, joita sanotaan armotalouksiksi. Lukekaa
armotalouden määritelmä taulukon alaosasta. Selitä, että me emme tiedä kuinka
monta evankeliumin armotaloutta on ollut, mutta että nämä kahdeksan edustavat tär-
keimpiä. Viittaa taulukon vastaaviin kuviin, kun eri armotalouksia mainitaan oppiai-



2-a

P
ap

p
eu

s 
ka

ik
is

sa
 s

u
ku

p
o

lv
is

sa
K

ai
kk

ie
n

 a
rm

o
ta

lo
u

ks
ie

n
 p

ro
fe

et
o

ill
a 

o
n

 o
llu

t 
yl

ip
ap

p
eu

s 
(k

s.
 L

K
 8

4:
17

).

N
oi

n 
40

00
 e

K
r.

N
oi

n 
37

65
 e

K
r.

N
oi

n 
30

00
 e

K
r.

N
oi

n 
20

00
 e

K
r.

N
oi

n 
15

00
 e

K
r.

N
oi

n 
60

0 
eK

r.
N

oi
n 

40
0 

jK
r.

18
30

 jK
r.

Lu
op

um
us

Lu
op

um
us

Lu
op

um
us

Lu
op

um
us

Lu
op

um
us

Lu
op

um
us

Su
ur

i 

Iu
op

um
us

Tu
ha

tv
uo

tin
en

 

va
lta

ku
nt

a

A
rm

o
ta

lo
u

s:
 A

ik
ak

au
si

, 
jo

llo
in

 e
va

n
ke

liu
m

i 
ja

 p
ap

p
eu

d
en

 v
al

tu
u

s 
er

it
yi

si
n

e 
av

ai
m

in
ee

n
 o

n
 a

n
n

et
tu

 n
iil

le
, 

jo
tk

a 
H

er
ra

 o
n

 v
al

in
n

u
t 

o
p

et
ta

m
aa

n
 ja

 jo
h

ta
m

aa
n

 m
aa

n
 p

ää
llä

 a
su

vi
a 

Ju
m

al
an

 la
p

si
a.

Ve
d

en
p

ai
su

m
u

s

A
ad

am
H

en
o

k
N

o
o

a
A

b
ra

h
am

M
o

o
se

s
L

eh
i

K
ri

st
u

s,
 a

p
o

st
o

lit
ja

 o
p

et
u

sl
ap

se
t

A
m

er
ik

as
sa

Jo
se

p
h

 S
m

it
h

(L
K

 1
07

:4
0

–4
1)

(L
K

 1
07

:4
8,

 5
3)

(L
K

 1
07

:5
2

–5
3)

(L
K

 8
4:

14
; 

K
H

 A
ab

r. 
1:

16
, 1

8)
(L

K
 8

4:
6)

(M
oo

si
a 

6:
3;

 
A

l. 
13

:1
–2

, 8
–9

)
(H

ep
r. 

5:
9

–1
0;

 
M

at
t. 

16
:1

9;
 

3.
 N

e.
 1

1:
21

–2
2;

12
:1

)

K
irk

on
 p

al
au

tta
m

i-
ne

n 
(L

K
 2

0:
1)

P
ap

p
eu

d
en

 
p

al
au

tta
m

in
en

 
(L

K
 1

3;
 2

7:
8,

 1
2

–1
3)

A
ad

am
in

 
ar

m
o

ta
lo

u
s

H
en

o
ki

n
 

ar
m

o
ta

lo
u

s
N

o
o

an
 

ar
m

o
ta

lo
u

s
A

b
ra

h
am

in
ar

m
o

ta
lo

u
s

M
o

o
se

ks
en

ar
m

o
ta

lo
u

s
L

eh
in

 
ar

m
o

ta
lo

u
s

A
ik

o
je

n
 

ke
sk

ip
äi

vä
n

ar
m

o
ta

lo
u

s

A
ik

o
je

n
 

tä
yt

ty
m

is
en

ar
m

o
ta

lo
u

s



heessa, ja lukekaa kuhunkin kuvaan liittyvä pyhien kirjoitusten kohta. Niistä ilmenee,
että kullakin profeetalla on ollut Melkisedekin pappeus.

Patriarkaalinen armotalous

Aadam opetti evankeliumia lapsilleen ja lastenlapsilleen, huolehti
siitä, että he saivat tarpeelliset pappeuden toimitukset ja järjesti kir-
kon patriarkaalisen järjestyksen mukaan. Pappeuden patriarkaalinen
järjestys tarkoittaa sitä, että kirkko organisaationa keskittyy per-
heeseen ja että pappeus kulkee isältä pojalle. Tämän armotalouden
aikana eläneitä suuria patriarkkoja olivat Set, Enos, Kenan, Mahala-
lel, Jered ja Henok (ks. LK 107:40–52).
Viittaa havaintovälineeseen 2-a, ”Pappeus kaikissa sukupolvissa”. Osoita kuvaa
Aadamin armotaloudesta ja lukekaa LK 107:40–41, joka mainitaan taulukossa.

Ensimmäinen suuri luopumus

Ihmisillä on tahdonvapaus eli valinnanvapaus. Tätä tahdonvapautta
käyttäen jotkut Aadamin lapsista valitsivat käskyjen rikkomisen tien.
Kun suuremmat joukot heistä valitsivat näin ja kääntyivät totuu-
desta, he ”rupesivat – – tulemaan lihallisiksi, sielullisiksi ja perkeleel-
lisiksi” (KH Moos. 5:12–13). Tällaista totuudesta kääntymistä kutsutaan
luopumukseksi.

Aadam ja ne, jotka pitivät käskyt, saarnasivat luopuneille ja yrittivät
saada heitä tekemään parannuksen. Useimmat eivät tehneet
parannusta, mutta ne jotka tekivät, liittyivät profeetta Henokiin, ja
heitä kutsuttiin Siioniksi. Pyhät kirjoitukset kertovat meille, että
”Eenok ynnä kaikki hänen kansansa vaelsivat Jumalan yhteydessä
– – ja tapahtui, ettei Siionia enää ollut, sillä Jumala otti sen ylös omaan
helmaansa” (KH Moos. 7:69).
Viittaa taulukon kuvaan Henokin armotaloudesta ja lukekaa LK 107:48–53.

Sen jälkeen kun Henok ja Siionin kansa otettiin maan päältä, juma-
lattomien määrä lisääntyi suuresti. Herra lähetti profeetta Nooan
varoittamaan heitä ja kutsumaan heitä parannukseen. Nooa sanoi
jumalattomille, että elleivät he tekisi parannusta, suuri vedenpaisu-
mus pyyhkäisisi heidät pois maan päältä. Nooan perhe oli kuitenkin
ainoa, joka kuunteli häntä ja piti käskyt. Vedenpaisumus tuli Nooan
varoituksen mukaisesti, ja ainoastaan hänen perheensä pelastui.
Viittaa taulukon kuvaan Nooan armotaloudesta, ja lukekaa KH Moos. 8:19–20.

Oppiaihe 2
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2-a, Pappeus kaikissa sukupolvissa
”Kaikki ne, jotka ottavat vastaan tämän pappeuden, ottavat vastaan minut, sanoo
Herra.” (LK 84:35)



Pappeus vedenpaisumuksen jälkeen

Vedenpaisumuksen jälkeen Nooa antoi pappeuden vanhurskaille
lapsilleen ja lastenlapsilleen. Yksi Nooan jälkeen eläneistä vanhurs-
kaista miehistä, joka sai pappeuden, oli Melkisedek. Melkisedek oli
niin vanhurskas, että pappeudelle annettiin nimi hänen mukaansa
(ks. LK 107:2–4). Melkisedek asetti Abrahamin pappeuteen, ja
Abraham asetti muita. Täten Melkisedekin pappeus jatkui Moosek-
sen aikoihin saakka.
Viittaa taulukon kuvaan Abrahamin armotaloudesta ja lukekaa LK 84:14.

Melkisedekin pappeus otetaan pois Israelilta

Kuten pyhät kirjoitukset kertovat meille, Abraham antoi pappeuden
pojalleen Iisakille ja Iisak antoi sen pojalleen Jaakobille. Jaakobin
nimi muutettiin Israeliksi, ja siitä lähtien Jaakobin jälkeläiset tunnet-
tiin Israelin lapsina.

Kun Mooses oli johtanut Israelin lapset pois Egyptistä, Herra tarjosi
Israelin lapsille evankeliuminsa täyteyttä. He eivät kuitenkaan otta-
neet sitä vastaan, ja niin Herra otti heiltä pois Melkisedekin pappeu-
den ja evankeliumin korkeammat toimitukset. Heille jätettiin vain
vähäisemmät toimitukset (kuten esimerkiksi uhrauksen laki), ja niitä
toimitti vähäisempi pappeus, joka oli saanut nimensä Mooseksen
veljen Aaronin mukaan.

Herra jätti heille myös useimmat moraalia ja etiikkaa koskevat evan-
keliumin periaatteet. Näiden hengellisten lakien lisäksi oli joitakin
lakeja, joiden tarkoituksena oli ohjata ihmisten aineellista eli ajallista
toimintaa. Useimmat näistä laeista ovat 2., 3. ja 5. Mooseksen kir-
jassa. Niitä ei ollut tarkoitettu korvaamaan evankeliumia, vaan ne oli
annettu jäljelle jääneiden evankeliumin osien lisäksi valmistamaan
Israelin lapsia elämään evankeliumin täyteyden mukaan eräänä
myöhempänä aikana.

Vaikka Melkisedekin pappeus oli otettu pois Israelin kansalta, sitä ei
otettu pysyvästi pois maan päältä. Mooseksen ja Kristuksen tulemi-
sen välisenä aikana useilla profeetoilla oli Melkisedekin pappeus.
Heitä olivat muun muassa Elia, Jesaja, Jeremia, Lehi, Daniel ja
Hesekiel.
Viittaa taulukon kuvaan Mooseksen armotaloudesta ja lukekaa LK 84:6, 19–27.

Pappeus Mormonin Kirjan aikoina

Kun Lehi ja hänen perheensä lähtivät Jerusalemista matkalle kohti
Amerikkaa, heillä oli pappeus. Täten siis vanhurskaat miehet suorit-
tivat kansalle pappeuden toimituksia kautta koko Mormonin Kirjan
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historian. Kaksi miestä, jotka puhuivat pappeudesta Mormonin Kirjan
aikoina, olivat kuningas Benjamin ja Alma.
Viittaa taulukkoon ja lukekaa Moosia 6:3 ja Al. 13:1–2, 8–9.

Pappeus Jeesuksen aikana

Kun Jeesus tuli maan päälle, hän palautti evankeliumin sen täytey-
dessä. Hänellä oli avaimet eli täysi pappeuden valtuus, ja niin Hän
asetti apostolit (Matt. 10:1–4) ja seitsemänkymmentä (Luuk. 10:1).
Hän järjesti kirkkonsa seuraajiensa keskuuteen, ja kun Hän lopulli-
sesti lähti maan päältä, apostoleille annettiin valtuus asettaa muita
pappeuden eri virkoihin (ks. Ap. t. 14:23). Tällä tavalla pappeus laa-
jeni ja jäi Jeesuksen Kristuksen kirkon perustaksi.
Viittaa taulukkoon ja lukekaa Matt. 16:19; Hepr. 5:5–10 ja 3. Ne. 11:19–22; 12:1.

Suuri luopumus

Jonkin aikaa Kristuksen taivaaseen nousemisen jälkeen kirkko jatkoi
totuuden opettamista ja tuhansittain ihmisiä monista kaupungeista
liittyi kirkkoon. Mutta aikanaan historia toisti itsensä. Muutamat kirk-
koon liittyneistä kieltäytyivät noudattamasta evankeliumin lakeja ja
toimituksia ja muuttivat ne omalle ajatustavalleen sopiviksi. Samaan
aikaan monia jäseniä – – apostolit ja muut pappeusjohtajat mukaan
luettuina – – vainottiin ja surmattiin. Kun nämä miehet saivat
surmansa ja muut luopuivat totuudesta, kirkko menetti pappeuden
valtuuden. Tuli aika, jolloin kirkossa ei enää ollut pappeutta.

Monien vuosisatojen ajan pimeys vallitsi maan päällä. Suuren luo-
pumuksen aikana perustetuilla kirkoilla ei ollut pappeutta. Tästä
seurasi, että ne eivät voineet saada ohjausta Jumalalta eivätkä suo-
rittaa pelastuksen toimituksia. Kuten Jesaja sanoi, ”sen asukkaat
ovat hylänneet lain, rikkoneet käskyt, tehneet tyhjäksi ikuisen liiton”
(Jes. 24:5).
Näytä havaintovälinettä 2-b, ”Ihmisille annetaan pappeus niiden kätten päällepane-
misella, joille on annettu Jumalan valtuus”.

Pappeuden palautus

Tämä suuri luopumus jatkui maan päällä, kunnes eräänä päivänä
keväällä 1820 muuan nuorukainen rukoili Jumalaa saadakseen tietää,
mihin kirkkoon hänen pitäisi liittyä. Vastaukseksi rukoukseen Isä
Jumala ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus ilmestyivät hänelle. Jeesus
sanoi hänelle, ettei hänen pitänyt liittyä mihinkään kirkkoon, koska ne
”lähestyvät minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta
kaukana; he opettavat oppeina ihmiskäskyjä, ja heissä on jumalisuu-
den ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman” (KH J. S. Hist.1:19).

Oppiaihe 2
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Joseph Smithin kautta Herra palautti maan päälle tosi kirkkonsa ja
kaikki evankeliuminsa tarpeelliset periaatteet ja toimitukset. Tämän
tehdäkseen Herra antoi Joseph Smithille pyhän pappeuden, joka oli
ollut Aadamilla ja muilla vanhurskailla miehillä kautta aikojen. Meillä
on nyt tämä pappeus, ja Herra on luvannut, että tässä armotalou-
dessa, aikojen täyttymisen armotaloudessa, pappeutta ei enää
oteta pois. Se on täällä, kun Kristus palaa maan päälle.
Viittaa taulukon kuvaan aikojen täyttymisen armotaloudesta ja lukekaa LK 20:1; 13;
27:8, 12–13 ja 86:10.

Yhteenveto

Pappeus, joka meillä nyt on, on sama pappeus, joka annettiin Aada-
mille, ja sama pappeus, joka on Jeesuksella. Aadamin ja muiden
profeettojen tavoin me olemme Herran edustajia maan päällä.
Koska me olemme Hänen edustajiaan, meillä on voima auttaa
itseämme, perhettämme ja kirkkoa palaamaan Jumalan kasvojen
eteen. Piispan tai seurakunnanjohtajan luvalla me voimme kastaa
lapsemme, antaa heille Pyhän Hengen lahjan ja asettaa poikamme
pappeuteen. Näillä ja monilla muilla tavoin pappeus voi tuoda iloa
omaan elämäämme ja toisten ihmisten elämään.

Tavoitteita ja tehtäviä

1. Keskustele perheesi kanssa pappeudesta. Kehitä keinoja, joi-
den avulla voit auttaa poikianne olemaan kelvollisia saamaan pap-
peuden.

2. Kun tulee sen aika ja kun saat luvan, kasta ja konfirmoi lapsesi ja
aseta poikasi pappeuteen.

Opettajan valmistautuminen

Ennen tämän oppiaiheen pitämistä
1. tutki lukua 14 ”Pappeuden järjestys” kirjasta Evankeliumin periaatteet;
2. muistuta pappeudenhaltijoita pyhien kirjoitusten tuomisesta pappeuskokoukseen;
3. anna luokan jäsenille tehtäväksi esittää oppitunnilla kertomuksia ja pyhien kirjoi-
tusten kohtia.

Oppiaihe 2
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Pappeuden Oppiaihe 3

palauttaminen

Tämän oppiaiheen tarkoituksena on auttaa meitä ymmärtämään
pyhän pappeuden palautusta. Pappeus otettiin pois maan päältä
Kristuksen ajan jälkeen.

Johdanto

Pappeudenhaltijoina meillä on sama valtuus, jonka Jumala antoi
palvelijoilleen entisinä aikoina.
Aseta esille havaintoväline 3-a, ”Kristus asetti kaksitoista apostolia ja antoi heille
pappeuden avaimet”.

Seuraavassa on luettelo eräistä toimituksista, jotka voimme suorittaa
pappeuden voimalla.

• Kaste sellaisena kuin Johannes Kastaja ja nefiläiset sen suorittivat
(ks. Matt. 3:15–17 ja 3. Ne. 11:19–26).

• Sakramentin siunaaminen ja jakaminen siten kuin Jeesus sen teki
(ks. Luuk. 22:19–20).

• Pyhän Hengen antaminen Paavalin ja nefiläisten tavoin (ks. Ap. t.
19:5–6 ja 3. Ne.18:37).

• Sairaiden parantaminen Pietarin tavoin (ks. Ap. t. 3:1–8).

Näitä pappeuden toimituksia suorittivat muinaisina aikoina monet
uskolliset pappeudenhaltijat.
Miten on mahdollista, että me voimme suorittaa näitä pappeuden tehtäviä nykyaika-
nakin?

Me voimme tehdä pappeustyötä nykyaikana, koska Jumalan pap-
peus on jälleen maan päällä ja koska Hänen kirkkonsa kelvollisille
miehille on annettu sama pappeus kuin Hänen muinaisilla palveli-
joillaan oli. Jumala tunnustaa pappeuden voimalla tehdyn työn.

Suuri luopumus ja palautus

Kuten oppiaiheessa 2 selvitettiin, suuri luopumus tapahtui Kristuksen
ajan jälkeen. Se merkitsee sitä, että pappeus ja suurin osa Kristuk-
sen tosi opetuksista muuttui tai hävisi ihmisten pahuuden tähden.

3-a, Kristus asetti kaksitoista apostolia ja antoi heille pappeuden avaimet
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Monet suuret profeetat olivat ennustaneet, että tulisi aika, jolloin
ihmiset luopuisivat totuudesta. Yksi näistä profeetoista oli Jesaja.
Puhuessaan luopumuksesta hän sanoi, että ihmiset ”ovat hylänneet
lain, rikkoneet käskyt, tehneet tyhjäksi ikuisen liiton” (Jes. 24:5).
Jesajan profetia oli täyttynyt. Kristuksen ajan jälkeen tapahtuneen
luopumuksen vuoksi pappeuden oikea järjestys otettiin pois maan
päältä. Mormonin Kirjan kansat olivat jonkin aikaa ainoita, jotka
nauttivat pappeuden siunauksista, mutta lopulta hekin luopuivat
totuudesta. Tästä luopumuksesta johtui, että maan ihmiset eivät
enää voineet kuulla tosi evankeliumia eivätkä saada pappeuden
pelastavia toimituksia.

Mutta taivaallinen Isä haluaa kaikkien lastensa palaavan luokseen.
Siksi oli tarpeellista, että Hän palautti pappeuden ja sen toimitukset
ja kaiken muun totuuden, jota me tarvitsemme voidaksemme palata
Hänen kasvojensa eteen.

Monet profeetat odottivat tätä aikaa. Esimerkiksi Jesaja ennusti
ajasta, jolloin Herra tekisi ”tälle kansalle ihmeellisiä, hämmästyttäviä
ihmetekoja” (Jes. 29:13–14). Myös Pietari ennusti ajoista, jolloin 
”kaikki pannaan kohdalleen” (Ap. t. 3:19–21). Kohdalleen paneminen
tarkoittaa sitä, että jokin pois otettu tai kadonnut tuodaan takaisin.
Pappeus ja evankeliumi oli palautettava tai ihmiskunta olisi ollut
hukassa. Tämä palautus alkoi vuonna 1820, jolloin Isä Jumala ja
Herra Jeesus ilmestyivät Joseph Smithille.

Joseph Smith ja pappeuden palautus

Joseph Smith oli yksi taivaallisen Isämme ”jaloista ja suurista” hen-
kilapsista. Aabrahamin tavoin hänet oli ennen maan päälle tuloaan
valittu erittäin tärkeään tehtävään (ks. KH Aabr. 3:22–23). Siitä seu-
rasi, että monet aikaisemmat profeetat tunsivat Joseph Smithin
tehtävän. Sekä Jaakobin Egyptiin myyty poika Joosef että Mormonin
Kirjan profeetta Lehi tiesivät Joseph Smithistä ja hänen tehtävästään.
Lehi puhui pojalleen Joosefille Egyptiin myydyn Joosefin profetiasta,
joka koski myöhempien aikojen profeettaa, jolla olisi sama nimi,
Joseph.
Lukekaa 2. Ne. 3:6–15.

Joseph Smith aloitti totuuden etsimisen hyvin nuorella iällä. Olles-
saan vasta neljätoista hän meni lehtoon ja pyysi Jumalaa sanomaan
hänelle, mihin kirkkoon hänen olisi liityttävä. Rukouksen seurauk-
sena Jumala ja Jeesus Kristus ilmestyivät hänelle todellisessa
muodossaan – olentoina, jotka ovat lihaa ja luuta. Kolme vuotta
myöhemmin, vuonna 1823, enkeli Moroni ilmestyi Joseph Smithille
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ja kertoi hänelle Mormonin Kirjasta. Lopulta enkeli Moroni antoi
Joseph Smithille tämän Amerikan muinaisten asukkaiden pyhän
aikakirjan. Mormonin Kirja ja Joseph Smithille annetut ilmoitukset
palauttivat monia totuuksia, jotka oli kadotettu luopumuksen aikana.

Mutta Jumalaa ja Hänen oppejaan koskevan totuuden palauttami-
nen ei riittänyt. Joseph Smith syntyi aikana, jolloin pappeutta ei ollut
maan päällä. Koska hän ei voinut suorittaa tehtäväänsä ilman
pappeutta, oli välttämätöntä, että pappeuden palauttaisivat hänelle
ne, joilla oli avaimet eli valtuus hänen asettamiseensa. Vuonna 1838
Joseph Smith kirjoitti muistiin seuraavaa siitä, kuinka hän ja Oliver
Cowdery saivat Aaronin pappeuden.
Aseta esille havaintoväline 3-b, ”Johannes Kastaja antoi Aaronin pappeuden Joseph
Smithille ja Oliver Cowderylle”.

”Ollessamme yhä kääntämässä me seuraavassa kuussa (touko-
kuussa 1829) eräänä päivänä menimme metsään rukoillaksemme ja
tiedustellaksemme Herralta kasteesta syntien anteeksisaamiseksi,
mistä olimme havainneet maininnan levyjen käännöksessä. Olles-
samme näin rukoilemassa ja Herraa avuksemme huutamassa
taivaasta astui alas sanansaattaja valopilvessä ja pantuaan kätensä
päällemme hän asetti meidät” Aaronin pappeuteen.

”Tykönämme tällöin käynyt ja meille pappeuden antanut sanansaat-
taja sanoi, että hänen nimensä oli Johannes, se, jota Uudessa Tes-
tamentissa kutsutaan Johannes Kastajaksi, ja että hän toimi Pieta-
rin, Jaakobin ja Johanneksen määräyksestä, joilla oli hallussaan
Melkisedekin pappeuden avaimet, mikä pappeus, niin hän sanoi,
aikanansa annettaisiin meille – –. Asettamisemme tämän sanan-
saattajan käden alla ja kastamisemme tapahtuivat toukokuun
viidentenätoista päivänä 1829.” (KH J. S. Hist. 1:68, 72; ks. myös
LK 13)

Myöhemmin samana vuonna 1829 Joseph Smithille ja Oliver Cowde-
rylle annettiin Melkisedekin pappeus. Jeesuksen muinaiset apostolit
Pietari, Jaakob ja Johannes ilmestyivät heille, asettivat kätensä
heidän päänsä päälle ja asettivat heidät (ks. LK 27:12). Täten siis
Joseph Smith sai sekä Aaronin että Melkisedekin pappeuden.
Pappeuden valtuus oli palautettu; miehet, joilla se oli ollut varhaisem-
pina aikoina, olivat tuoneet Jumalan voiman takaisin maan päälle.

Aaronin pappeus

Aaronin pappeus on osa Melkisedekin pappeutta ja toimii sen joh-
dolla. Kun Johannes Kastaja antoi Aaronin pappeuden Joseph
Smithille ja Oliver Cowderylle, hän sanoi, että Pietari, Jaakob ja
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Johannes, joilla Melkisedekin pappeuden avaimet olivat, olivat käs-
keneet häntä antamaan tämän pappeuden heille.

Aaronin pappeus sai nimensä Aaronin, Mooseksen veljen, mukaan.
Aaron toimi Mooseksen johdolla Jumalan työssä. Aaronin pappeu-
den haltijoilla on vähemmän valtuutta kuin niillä, joilla on Melkisede-
kin pappeus. Tästä syystä Aaronin pappeutta sanotaan toisinaan
vähäisemmäksi pappeudeksi, ”koska se kuuluu lisäyksenä suurem-
paan eli Melkisedekin pappeuteen” (LK 107:14). Se ei tarkoita sitä,
että se olisi vähäinen tai merkityksetön. Aaronin pappeuden avulla
miehet – nuoret ja vanhat – suorittavat suurta työtä.

Aaronin pappeuden voimat ja velvollisuudet ovat:

• Pitää hallussaan enkelien palveluksen avaimia. Tämä tarkoittaa
sitä, että meillä on oikeus saada enkelien apua Jumalan työn suo-
rittamiseen.

• Antaa Aaronin pappeus toisille.

• Saarnata parannusta ja kastaa.

• Suorittaa pyhä sakramenttitoimitus.

• Opettaa evankeliumia ja vahvistaa kirkon jäsenten todistusta.

• Koota uhreja kirkolle.

• Auttaa temppeleiden, kappeleiden ja kirkon muiden rakennusten
rakentamisessa.

• Pitää huolta köyhistä, leskistä ja orvoista.

• Pitää huolta kirkon ajallisista asioista (esimerkiksi kappelin siivoa-
misesta) piispan ja kooruminjohtajan ohjeiden mukaisesti.

Aaronin pappeuden diakonien, opettajien ja pappien velvollisuudet
poikkeavat toisistaan. Nämä velvollisuudet on lueteltu kohdassa
LK 20:46–59.
Lukekaa LK 20:46–59.

Aaronin pappeus on siis valmistava pappeus. Se valmistaa tietä
niille, jotka antavat Melkisedekin pappeuden siunauksia, ja se antaa
Aaronin pappeuden haltijoille kokemuksia, joita he tarvitsevat saa-
dakseen Melkisedekin pappeuden.
Mitä ovat Aaronin pappeuden voimat ja valtuudet?

Melkisedekin pappeus

Melkisedekin pappeus on saanut nimensä Melkisedekiltä, joka eli
Vanhan testamentin profeetan Abrahamin aikana. Ennen hänen
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aikaansa sitä kutsuttiin pyhäksi pappeudeksi Jumalan Pojan järjes-
tyksen mukaan. Mutta Jumalan nimen liian usein mainitsemisen
välttämiseksi muinaista kirkkoa neuvottiin kutsumaan tätä pappeutta
Melkisedekin mukaan, koska ”Melkisedek oli suuri ylimmäinen
pappi” (LK 107:1–6).

Opin ja Liittojen Kirja ilmoittaa, että Melkisedekin pappeudella on
oikeus johtaa kirkon kaikkia virkoja. Se tarkoittaa sitä, että kirkon
kaikki virat ovat osa Melkisedekin pappeutta. Ei ole olemassa
korkeampaa valtuutta eli pappeutta. Sen lisäksi tällä pappeudella
on valtuus suorittaa kaikkia niitä hengellisiä toimituksia, jotka ovat
välttämättömiä, jotta voisimme palata taivaallisen Isämme kasvojen
eteen (ks. LK 107:8–19).

Melkisedekin pappeuden voimat ja velvollisuudet ovat:

• Antaa Pyhän Hengen lahja.

• Asettaa kelvollisia miehiä Melkisedekin pappeuteen.

• Vihkiä selestiseen avioliittoon.

• Suorittaa temppelityötä elävien ja kuolleitten puolesta.

• Voidella ja siunata sairaita.

• Pitää huolta kaikkien ihmisten hengellisestä ja ajallisesta hyvin-
voinnista.

• Vastaanottaa Jumalalta tietoa kirkolle.

Vanhimman, ylipapin, patriarkan seitsemänkymmenen ja apostolin
virat poikkeavat toisistaan vain eri velvollisuuksiensa osalta. Melki-
sedekin pappeuden haltijat voivat suorittaa kaikkia Aaronin pap-
peuden velvollisuuksia, koska Aaronin pappeuden velvollisuudet
ovat osa Melkisedekin pappeuden velvollisuuksia. Melkisedekin
pappeuden avulla me valmennamme itseämme ja toisia ihmisiä
astumaan jonakin päivänä taivaan valtakuntaan.
Pyydä tehtävän saanutta pappeudenhaltijaa lukemaan tai esittämään omin sanoin
kohdassa Ap. t. 19:1–6 oleva kertomus siitä, kuinka Paavali kastoi uudelleen eräitä
opetuslapsia. Miksi näiden ihmisten uudelleen kastaminen oli välttämätöntä?

Yhteenveto

Ellei maan päällä olisi pappeutta, me emme voisi tehdä Jumalan
työtä, eikä tosi kirkkoa voisi olla olemassa. Tästä seuraisi, ettei kukaan
voisi saada iankaikkista elämää. Iankaikkisen elämän saavat aino-
astaan ne, jotka pitävät evankeliumin periaatteet ja toimitukset,
eikä evankeliumin toimituksia voi suorittaa ilman pappeutta. Koska
pappeus on Jumalan eikä ihmisen voima, ei mies voi antaa itselleen
pappeutta. Eikä hän voi antaa sitä toisillekaan, ellei hän ole saanut
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sitä oikealla valtuudella (ks. LK 42:11). Näistä syistä taivaalliset
sanansaattajat palauttivat pappeuden Joseph Smithille. Nykyään
pappeus on Jeesuksen Kristuksen tosi kirkossa, ja se palautettiin, jotta
Herran työtä voitaisiin tehdä koko ihmiskunnan hyväksi (ks. LK 84:17).

Jokaisella kirkkoon kuuluvalla Jumalan pappeuden saaneella mie-
hellä on vakava velvollisuus auttaa itseään, perhettään ja kaikkia
muita nauttimaan iankaikkisen elämän siunauksista.

Tavoitteita ja tehtäviä

1. Opi tuntemaan pappeutesi mahdollisuudet ja tehtävät. Voit
tehdä sen lukemalla pyhiä kirjoituksia, paastoamalla ja rukoilemalla,
tutkimalla pappeusoppikirjaasi ja ottamalla vastaan neuvoja pap-
peusjohtajiltasi.

2. Suorita pappeustehtäväsi parhaan kykysi mukaan ja yritä aina
parantaa suoriutumistasi.

3. Tue valtuudessa yläpuolellasi olevia ja varo omaksumasta itsel-
lesi mitään sellaista voimaa tai valtuutta, jota sinulle ei ole annettu.

Opettajan valmistautuminen

Ennen kuin esität tämän oppiaiheen
1. lue LK 13; 20; 84; 107; 121 ja 124 oppiaksesi ymmärtämään pappeutta;
2. tutki lukua 14 ”Pappeuden järjestys” ja lukua 17 ”Jeesuksen Kristuksen kirkko tänä
päivänä” kirjasta Evankeliumin periaatteet;
3. anna luokan jäsenille tehtäväksi esittää oppiaiheessa olevia kertomuksia ja pyhien
kirjoitusten kohtia.

Oppiaihe 3
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Pappeuskoorumi Oppiaihe 4

Tämän oppiaiheen tarkoituksena on auttaa meitä ymmärtämään,
millä tavoin pappeuskoorumit voivat auttaa yksityisiä jäseniä, per-
heitä ja kirkkoa.

Johdanto

Pappeudenhaltijoina meillä on vapaus ja velvollisuus tehdä paljon
omasta aloitteestamme, ilman että kirkon johtajat kehottavat siihen
(ks. LK 58:26–29). Me voimme tehdä työmme, huolehtia per-
heemme jäsenistä ja olla kuuliaisia sekä tehdä paljon hyvää itsel-
lemme, perheellemme ja muille. Mutta meidän kaikkien on hyväk-
syttävä, että toisinaan me tarvitsemme jonkun muun apua.
Automme saattaa juuttua liejuun; me saatamme sairastua niin,
ettemme jaksa lähteä hakemaan apua; sydämemme voi murtua
lapsen tottelemattomuuden tähden; tai saatamme lannistua siitä,
ettei kukaan näytä välittävän meistä.

Muaan maanviljelijä oli kerran korjaamassa heinää latoonsa, kun
hän havaitsi ukkosmyrskyn lähestyvän. Ellei hän pystyisi korjaa-
maan heinää ennen sateen alkamista, heinät menisivät pilalle. Hän
tarvitsi pikaista apua. Hän pyysi naapureitaan apuun, ja he auttoivat
häntä kokoamaan heinät, ennen kuin sade ennätti vahingoittaa niitä.
Heidän avullaan hän pystyi pelastamaan satonsa.

Samalla tavalla, kun meillä on henkilökohtaisia tai perheongelmia,
joita emme itse pysty ratkaisemaan, meidän ei pitäisi pelätä pyytää
apua muilta.
Kuka voisi auttaa meitä? Mistä me voisimme mennä pyytämään apua?

Pappeuskoorumien tarkoitus

Taivaallinen Isä perusti pappeuskoorumit auttamaan koorumin jäseniä
pitämään pappeutta kunniassa ja tekemään yhdessä työtä muiden
palvelemiseksi ja kirkon rakentamiseksi. Niiden tarkoituksena on myös
auttaa jäseniä auttamaan toisiaan, silloin kun se on tarpeen.

Pappeuskoorumi on saman pappeuden viran omaavien miesten
muodostama järjestäytynyt ryhmä. Joissakin kirkon yksiköissä, joissa
on vähän pappeudenhaltijoita, heidät kaikki, riippumatta virastaan,
on järjestetty yhdeksi ainoaksi ryhmäksi.



Niissä kirkon yksiköissä, joissa pappeudenhaltijoita on paljon, on
järjestetty ylipappien, vanhinten, pappien, opettajien ja diakonien
koorumit. Pappien koorumia lukuun ottamatta koorumeita johtavat
kooruminjohtaja ja hänen kaksi neuvonantajaansa. Seurakunnan
pappien koorumia johtaa piispa, jolla on apulaisinaan kaksi pappia.
Vaarnanjohtaja ja hänen neuvonantajansa ovat ylipappien koorumin
johtokunta, joka johtaa kaikkia vaarnan ylipappeja.

Jotta koorumin jäsenet oppisivat täyttämään velvollisuutensa auttaa
toinen toistaan ja opettaa tehtäviään toisilleen, joka sunnuntai pide-
tään koorumin kokous. Näissä kokouksissa käsitellään koorumin
asioita, annetaan pappeustehtäviä, opetetaan evankeliumia, vah-
vistetaan todistusta ja lisätään jokaisen jäsenen hengellisyyttä.

Pyhissä kirjoituksissa meille kerrotaan, kuinka meidän tulee suorit-
taa pappeutemme velvollisuudet ja tehtävät.
Lukekaa LK 107:99–100.

Koorumin johtokunnan tai ryhmänjohtajien velvollisuutena on opettaa
meille pappeustehtävämme ja antaa meille tilaisuuksia oppia suoritta-
malla näitä tehtäviä. Kun olemme oppineet tehtävämme, velvollisuute-
namme on toimia tunnollisesti meille annetussa pappeuden virassa.
Kun pidämme pappeuskutsumuksemme kunniassa palvelemalla
muita ja ottamalla vastaan tehtäviä koorumimme johtokunnalta, mei-
dän ymmärryksemme ja palvelukykymme lisääntyvät.
Pyydä jäseniä kertomaan joistakin pappeustehtävistä, joita he ovat oppineet ja
suorittaneet.

Kuinka pappeuskoorumit toimivat

Pappeuskoorumit hyväksyvät kaikki Herran meille profeettojensa
kautta ilmoittamat evankeliumin periaatteet ja noudattavat niitä.
Eräitä tärkeimpiä periaatteita ovat vanhurskaus, ykseys, avunanto ja
ystävyys.

VANHURSKAUS

Herra on sanonut, että ”pappeuden oikeudet on erottamattomasti
liitetty taivaan voimiin ja että taivaan voimia ei voida hallita eikä
käyttää kuin ainoastaan vanhurskauden periaatteita noudattaen”
(LK121:36). Pappeuskoorumin voima riippuu sen jäsenten voimasta.
Mitä vanhurskaammiksi me tulemme, sitä enemmän voimaa ja joh-
datusta me Herralta saamme.

YKSEYS

”Koorumin pitäisi olla niin yhtenäinen, että pystyisimme auttamaan
toisiamme, ei vain hengellisesti vaan myös taloudellisesti ja kai-
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kessa muussa. Jos me voimme saada koorumeihimme sellaisen
ykseyden hengen, alamme ymmärtää, mikä on kirkon pappeusjär-
jestöjen täysi tarkoitus.” (David O. McKay, ”The Fundamental Basis
for Home Teaching”, Improvement Era, heinäkuu 1963, s. 615)

AUTTAMINEN

”[Herra on] ’käskenyt’ kaikkia pappeuden koorumeita – yhdistä-
mään voimansa ja pappeuden hengen ja voiman avulla pitämään
huolta siitä, että jokainen vaikeuksissa oleva saa apua koorumilta
tullakseen omavaraiseksi.” (Harold B. Lee, ”The Place of the Priest-
hood Quorum in the Church Security Program”, Improvement Era,
lokakuu 1937, s. 634)

YSTÄVYYS

Kirkon alkuaikoina miehet antoivat koorumeillensa ”jakamattoman,
uskollisen tukensa – –. Luulen, että me emme koskaan opi tunte-
maan sitä ystävyyden täyttä voimaa ja kauneutta, joka luotiin näissä
pappeus[koorumeissa]. Miehet pitivät huolta toistensa perheistä,
sillä välin kun toiset olivat lähetystyössä, jakoivat surut ja koettele-
mukset, ja heidän keskuuteensa syntyi uskollisuutta – –. Miehet jopa
uhrasivat elämänsä toistensa puolesta – –.

On totta, että meitä eivät uhkaa samanlaiset fyysiset vaarat kuin sil-
loin, mutta meitä vaivaavat lukemattomat muut vaarat, joiden joskus
pelkään olevan lopullisilta seuraamuksiltaan pahempia kuin ne
onnettomuudet, jotka koettelivat esivanhempianne. Tarvitsemmeko
näiden vaikeuksien kohtaamiseen ystäviä? Tarvitsemme.” (Stephen
L. Richards, ”The Priesthood Quorum: A Three-fold Definition”,
Improvement Era, toukokuu 1939, s. 294)

Pitäisi olla lohdullista tietää, että jos me joskus tarvitsemme vahvis-
tusta evankeliumissa, kaikki koorumimme uskolliset veljet yhdessä
varoittavat meitä, vahvistavat meitä hengellisesti ja auttavat meitä
löytämään tien takaisin aktiivisuuteen. Vanhin Boyd K.Packer sanoi:
”Mies, joka tulee epäaktiiviseksi, ei menetä jäsenyyttään kooru-
missa. Hän saattaa kadottaa kiinnostuksensa koorumia kohtaan,
mutta koorumi ei saa koskaan menettää kiinnostustaan häntä kohtaan.
Koorumi on aina ja jatkuvasti vastuussa siitä, että jokaiseen jäseneen
pidetään yhteyttä. Epäaktiivisen jäsenen unohtaminen, kiinnostuksen
osoittamisen ja yhteydenpidon lopettaminen on hänen pappeuteensa
liittyvien oikeuksiensa [loukkaamista].” (Kuninkaallinen papisto,
[Melkisedekin pappeuden opiskeluopas, 1975], s.169)

Kirkko tarvitsee ”jokaista jäsentä, jotta kaikki rakentuisivat yhdessä,
niin että kokonaisuus säilyisi täydellisenä” (LK 84:110). Kirkon orga-

26



nisaatio on täydellisin nykyään maan päällä oleva organisaatio, ja
pappeuskoorumit ovat elintärkeä osa tätä organisaatiota. Kun pap-
peuskoorumi suorittaa velvollisuuksiaan, tulee ottaa huomioon
koorumin jokainen jäsen. Vanhin Packer on sanonut: ”Jos hänen
pappeuskooruminsa toimii niin kuin sen pitäisi, koorumiveljien tukema
mies [tai poika] voi tuskin epäonnistua missään velvollisuudessa
elämänsä varrella.” (Kuninkaallinen papisto, s.169)

Koorumi toimii oikein, silloin kun sen jokainen jäsen tekee osansa.
Kun pappeudenhaltijat esimerkiksi toimivat kotiopettajina, he palve-
levat kooruminjohtajan ja koorumin jokaisen perheen välisenä
yhdyssiteenä. Kun kotiopettajat huomaavat ongelmia ja ilmoittavat
tarpeista, koorumi voi tarttua toimeen. Näiden tietojen perusteella
koorumi voi pappeuskoorumin johtokunnan johdolla auttaa apua
tarvitsevia jäseniään.

Perheen jälkeen on koorumi ensimmäinen avun lähde. Tästä syystä
koorumin jäsenten pitäisi noudattaa kehotusta auttaa avun tar-
peessa olevia koorumin jäseniä.
Millaisin erityisin tavoin koorumin jäsenet voivat auttaa toisiaan pappeusveljinä?

Osamme tekeminen pappeuskoorumin veljinä
Pyydä jäseniä lukemaan ja merkitsemään LK 108:7. Mitä me tämän pyhien kirjoitus-
ten kohdan mukaan voimme tehdä toistemme vahvistamiseksi?

Kirjoita tauluun tässä jakeessa mainitut keinot.

Herra sanoo muun muassa, että pappeudenhaltija voi vahvistaa
veljiään tavalla, jolla hän puhuu heistä; ja sillä, mitä hän heille opet-
taa. Presidentti J. Reuben Clark jr on sanonut, ettei koorumi ole sen
vahvempi kuin se rakkaus, jota koorumin jäsenet tuntevat toisiaan
kohtaan.

”[Koorumin] avunanto voi tapahtua siten, että tarvitsevaa veljeä
autetaan hänen todellisissa tarpeissaan ja ongelmissaan, kodin
rakentamisessa tai pienen liikeyrityksen aloittamisessa tai, jos hän
on ammattimies, hankitaan hänelle työkalusarja, tai jos hän on
maanviljelijä, hankitaan hänelle siemeniä tai autetaan häntä kylvö-
tai sadonkorjuutyössä, tai huolehditaan jostakin erääntyvästä luot-
toerästä tai annetaan hänelle vaatteita tai suojaa tai ruokaa tai lää-
kinnällistä apua, tai hankitaan lapsille koulutus tai avustetaan millä
tahansa muulla tavoin.” (”Pappeuskoorumien huoltotyövastuut”,
Valkeus, huhtikuu 1978, s.135–136)
Minkälainen koorumimme olisi, jos todella rakastaisimme toisiamme?

Pappeuskoorumin tarkoituksena on auttaa jokaista pappeudenhal-
tijaa oppimaan käyttämään pappeuttaan ja auttamaan koorumitove-
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reitaan tarpeen vaatiessa. Tämä tehtävä voidaan suorittaa vain sil-
loin, kun jokainen jäsen on halukas auttamaan ja kun koorumin
jäsenten erityiset tarpeet saadaan selville. Siksi meidän on ilmoitet-
tava kooruminjohtajille tarpeista, jotka tunnemme, ja oltava itse
halukkaita pyytämään apua, silloin kun sitä tarvitsemme. Koorumin
jäsenet eivät voi auttaa toisiaan ennen kuin tuntevat heidän tar-
peensa. Jokaisen on tietenkin yritettävä ratkaista itse omat ongel-
mansa, mutta tulee aikoja, jolloin me tarvitsemme koorumin apua.
Meidän ei pidä hävetä avun pyytämistä, sillä se antaa toisille tilai-
suuden palvella.

Seuraava tarina kertoo, miten eräs koorumi auttoi jäsentään:

”Syksyllä 1918, tuona kauheana vuonna ensimmäisen maailmanso-
dan ollessa kiivaimmillaan ja jonka aikana yli 14 miljoonaa ihmistä
kuoli tuohon hirvittävään ’mustan surman’ vitsaukseen eli espanjan-
tautiin – –. Talvi tuli varhain – – ja suuri osa sokerijuurikassadosta
jäätyi maahan. Isäni ja veljeni Francis yrittivät epätoivoisesti saada
routaisesta maasta yhden kuorman sokerijuurikkaita päivässä. He
kyntivät auki juurikasvaon, leikkasivat irti varret ja heittivät juurik-
kaan yksi kerrallaan valtaviin punaisiin juurikasvaunuihin ja kuljetti-
vat sitten kuorman sokeritehtaalle. Maan jäätymisen ja työvoiman
puutteen vuoksi työ oli hidasta ja vaivalloista, sillä veljeni Floyd ja
minä olimme armeijassa – –.

Heidän näin korjatessaan satoa, joka oli perheen ainoa rahalähde,
eräänä iltana heidän ollessaan nauttimassa ilta-ateriaansa vanhin
veljemme George Albert – – soitti kertoen murheellisen uutisen, että
veljemme Charlesin – – yhdeksänvuotias poika Kenneth oli sairas-
tunut pelättyyn flunssatautiin ja vain muutamia tunteja kestäneen
ankaran sairauden jälkeen kuollut isänsä syliin; ja voisiko isä tulla
Ogdeniin hakemaan pojan kotiin ja laskea hänet perheen hautaan
Lehin hautausmaalle.

Isäni – – suuntasi matkan kohti Ogdenin Five Pointsia tuodakseen
pikku pojanpoikansa kotiin haudattavaksi. Kun hän saapui tuohon
kotiin, hän tapasi ’Charlesin’ pitkällään rakkaan poikansa kylmen-
neen ruumiin äärellä – – ja kuume suorastaan poltti häntä.

’Vie minun poikani kotiin’, mumisi taudin uuvuttama nuori isä, ’ja
pane hänet perhehautaan ja tule huomenna hakemaan minua.’

Isä vei Kennethin kotiin, valmisti arkun puusepänvajassaan, ja äiti
sekä sisaremme – – panivat arkkuun pieluksen ja vuorasivat sen
kankaalla, ja sitten isä meni Franzin ja kahden ystävällisen naapu-
rinsa kanssa kaivamaan hautaa. Niin monia kuoli, että perheiden oli
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itse huolehdittava hautojen kaivamisesta. Muita hautausmenoja ei
sallittu kuin lyhyt hartaus haudan äärellä.

Kotiväki oli tuskin palannut hautausmaalta, kun puhelin soi taas ja
George Albert (Bert) kertoi toisen kauhistuttavan viestin: Charl oli
kuollut, ja kaksi hänen sievistä pikku tyttäristään – Vesta, 7, ja Elaine, 5
– olivat kriittisesti sairaina, ja myös kaksi nuorinta, Raeldon, 4, ja
Pauline, 3, olivat sairastuneet.

Ystävälliset serkkumme – – onnistuivat hankkimaan arkun Charlille,
ja hänet lähetettiin kotiin rautateitse matkatavaravaunussa. Isä ja
nuori Franz hakivat ruumiin rautatieasemalta – –.

Seuraavana päivänä luja, lannistumaton vanha isäni kutsuttiin taas
uudelle murheelliselle matkalle – tällä kertaa noutamaan kotiin Ves-
taa, tuota hymyilevää pienokaista, jolla oli kiiltävänmusta tukka ja
suuret siniset silmät.

Saapuessaan tuohon kotiin hän tapasi Juliettin, murheen murtaman
äidin, polvistuneena herttaisen pikku Elainen, sinisilmäisen ja kulta-
kiharaisen pikku enkelin, vuoteen ääreen. Juliett nyyhkytti uupu-
neena ja rukoili – –.

Ennen kuin isä oli ehtinyt kotiin Vestan kanssa, oli saatu uusi pelätty
viesti. Elaine oli mennyt sinne, missä hänen isänsä, veljensä Kenneth
ja sisarensa Vesta olivat. Ja niin isä teki vielä yhden murheellisen
matkan tuodakseen kotiin ja laskeakseen haudan lepoon neljännen
perheensä jäsenen, kaikki viikon kuluessa.

Puhelin ei soinut enää sen päivän iltana, jolloin Elaine laskettiin hau-
taan, eikä seuraavana aamuna saapunut enempää murheellisia
kuolemanviestejä – –.

Aamiaisen jälkeen isä sanoi Franzille: ’Kas niin, poika, meidän on
parasta mennä pellolle katsomaan, saammeko vielä kuorman soke-
rijuurikkaita maasta, ennen kuin ne jäätyvät kiinni entistäkin lujem-
min. Valjastapa hevoset, niin lähdetään matkaan.’

Francis ajoi neljän hevosen vetämät vankkurit pihatielle, ja isä kiipesi
kyytiin. Kun he ajoivat Saratogan tietä pitkin, he ohittivat sokerijuuri-
kaskuorman toisensa jälkeen naapurien viedessä niitä tehtaaseen.
Heidän ohi ajaessaan jokainen kuljettaja heilautti kättään ja tervehti
sanoen: ’Huomenta, George-setä’, tai: ’Otan osaa, George’, tai:
’Kovin ikävää, George’, tai: ’Sinulla on paljon ystäviä, George.’

Viimeistä kuormaa kuljetti – – Jasper Rolfe. Hän heilautti kättään ja
tervehti iloisesti: ’Tässä kaikki, George-setä.’

Oppiaihe 4
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Isäni kääntyi Francisin puoleen ja sanoi: ’Toivoisinpa, että siinä oli-
sivat olleet kaikki meidän juurikkaamme.’

Heidän saavuttuaan maatilan portille Francis hyppäsi alas suurilta,
punaisilta juurikasvankkureilta ja avasi veräjän, ja sitten he ajoivat
pellolle. Hän pysäytti hevoset, pysähtyi hetkeksi ja tarkasteli peltoa,
vasemmalta oikealle ja taas takaisin – – ja kas kummaa, koko pel-
lolla ei ollut yhtä ainoata sokerijuurikasta. Silloin hänelle vaikeni, mitä
Jasper Rolfe oli tarkoittanut huutaessaan: ’Tässä kaikki, George-
setä.’

Sitten isä laskeutui kärryiltä, otti käteensä kourallisen mehevää, rus-
keata multaa, jota hän rakasti niin paljon, ja vasempaan käteensä,
josta puuttui peukalo, sokerijuurikkaan vihreän naatin, ja hän katsoi
hetken aikaa näitä työnsä vertauskuvia, ikään kuin ei voisi uskoa
silmiään.

Sitten isä istuutui sokerijuurikasnaattikasalle – tämä mies, joka oli
kuuden päivän kuluessa noutanut kotiin neljä rakkaimmistaan hau-
dattaviksi ja joka oli valmistanut arkkuja, kaivanut hautoja ja jopa
auttanut kuolinasujen hankkimisessa – tämä hämmästyttävä mies,
joka ei kertaakaan horjunut, ei peräytynyt eikä epäröinyt tämän
piinallisen koettelemuksen aikana, istuutui juurikasnaattikasalle ja
nyyhkytti kuin lapsi.

Tämän jälkeen hän nousi, kuivasi silmänsä suureen punaiseen
nenäliinaansa, katsahti taivaalle ja sanoi: ’Kiitos, Isä, seurakun-
tamme vanhimmista.’” (Vaughn J. Featherstone, ”Niin pysyvät nyt
usko, toivo, rakkaus”, Valkeus, marraskuu 1973, s. 472–474)

Yhteenveto

Kirkon kaikki koorumit on järjestetty täyttämään Herran tarkoituksia.
Pappeudenhaltijoina meidän on täytettävä meille annetut velvolli-
suudet.

Presidentti Joseph Fielding Smith on kirjoittanut: ”Koskaan aiemmin
ei kirkon historiassa ole ollut tärkeämpää kuin nyt sen velvollisuuden
täyttäminen, joka pappeudelle on annettu. Koskaan aikaisemmin
me emme ole olleet suuremman velvoituksen alaisia palvella Herraa,
pitää Hänen käskynsä ja pitää kunniassa se kutsumus, joka meille
on annettu.” (Pelastuksen oppeja, osa 3, s.108)

Tavoitteita ja tehtäviä

1. Suorita saamasi tehtävät.

2. Ota selvää koorumisi jäsenten tarpeista.

3. Pyydä pappeuskoorumiltasi apua, silloin kun sitä tarvitset.
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Opettajan valmistautuminen

Ennen tämän oppiaiheen pitämistä
1. lue kohdat LK 107:21–26, 58–66, 85–100;
2. hanki taulu ja liitua. Tarvitset näitä opetusvälineitä useimpien oppiaiheiden yhtey-
dessä, joten varaudu siihen, ne ovat luokassasi joka viikko;
3. anna luokan jäsenten tehtäväksi esittää oppitunnilla oppiaiheessa olevia pyhien
kirjoitusten kohtia ja kertomuksia;
4. valmistaudu aloittamaan kokous laululla ”On maailmassa tarpeen hän” (MAP-
lauluja, 166).
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Diakonin Oppiaihe 5

velvollisuudet

Tämän oppiaiheen tarkoituksena on auttaa meitä ymmärtämään
diakonien velvollisuuksia.

Johdanto

Eräs kirkon johtava piispa antoi seuraavan neuvon kirkon diako-
neille:

”Kaikki ihmiset ovat Jumalan lapsia, mutta teillä on jotakin enem-
män. Teillä on valtuus toimia Hänen nimessään. Tämä erottaa teidät
muusta maailmasta. Se ei automaattisesti tee teistä muita parem-
pia, mutta se antaa teille velvollisuuden elää paremmin kuin toiset.

Koska te tiedätte, että te olette Jumalan lapsia ja teillä on Hänen
pappeutensa, teiltä odotetaan enemmän kuin niiltä, joilla ei ole tätä
suurta siunausta.” (Victor L. Brown, ”Aaronin pappeus – varma
perustus”, Valkeus, tammikuu 1973, s. 30)

Diakonien velvollisuudet

Diakoneina me olemme Herran asialla (ks. LK 64:29). Herran työ on
meidän työtämme. Kun pidämme pappeutemme kunniassa suorit-
tamalla velvollisuutemme, me kunnioitamme Vapahtajaa. Yksi
parhaista tavoista osoittaa rakkautta Vapahtajaa kohtaan on siis se,
että me suoritamme diakonille kuuluvat velvollisuutemme. Näihin
velvollisuuksiin kuuluvat seurakunnan valvominen ja sakramentin
jakaminen.
Kirjoita liitutauluun tms: ”Seurakunnan valvominen” ja ”Sakramentin jakaminen”.

Seurakunnan valvominen tarkoittaa muun muassa sitä, että autamme
jäseniä heidän ajallisissa tarpeissaan. Ajallisia tarpeita ovat ravinto,
yösija ja vaatteet. Diakonit auttavat piispaa pitämään huolta seu-
rakunnan ajallisista tarpeista keräämällä paastouhreja, työsken-
telemällä huoltotyöhankkeissa ja suorittamalla palveluksia niiden
tarpeessa oleville.

Seuraava kertomus paastouhrien keräämisestä osoittaa, kuinka
eräs nuori diakoni oppi tuntemaan, kuinka tärkeä tämä tehtävä on.
Tapaus sattui monta vuotta sitten, jolloin jäsenet lahjoittivat paas-
touhrina ruokaa, vaatteita ja polttoainetta tarvitseville jaettavaksi.



”Diakonina olin saanut tehtäväkseni kerätä korttelimme paastouhrit.
Parrakas, keski-iän ylittänyt herrasmies, veli Peter Reid, oli valvoja,
ja hänen tehtävänsä oli pitää huolta siitä, että paastouhrit kerättiin ja
jaettiin tarvitseville – –.

Minun tehtävänäni oli käydä korttelin jokaisessa kodissa – – ja antaa
perheille tilaisuus luovuttaa jotakin köyhien hyväksi. Joku perhe
antoi suuren kivihiilikimpaleen, joku hieman puita, toinen kauhalli-
sen jauhoja, hedelmäsäilyketölkin, kupillisen sokeria, palan pekonia
ja niin edelleen – –.

Jalkapallojoukkueemme oli sopinut ottelun erääksi lauantai-illaksi,
ja minä olisin halunnut mennä pelaamaan. Tiesin, että velvollisuu-
teni oli kerätä paastouhrit ja että olisi väärin, jos jättäisin sen teke-
mättä, mutta enemmän kuin mitään muuta halusin pelata tuossa
ottelussa. Valitsin huvin ennen velvollisuutta ja menin pelaamaan
jalkapalloa – –.

Varhain seuraavana aamuna veli Reid koputti takaovellemme ja
kysyi minua. Omatuntoni soimasi minua – halusin paeta ja piiloutua
– mutta menin hänen eteensä katse maahan luotuna. Hän sanoi
ainoastaan: ’Willard, joudatko vähäksi aikaa kävelemään kanssani?’

Oli kylmä syyspäivä.

Menin hänen kanssaan ensiksi pienelle talojen keskelle jääneelle
pihalle First North ja Third West -katujen kulmauksessa. Hän koputti
varovasti erääseen oveen, ja vaatimaton, pieni, laiha nainen avasi
oven.

Nainen sanoi: ’Veli Reid, me emme saaneet ruokaa eilen, eikä meillä
ole kotona murustakaan syötävää.’

Veli Reid sanoi: ’Olen pahoillani, sisar, mutta olen varma, että
voimme hankkia sinulle jotakin ennen päivän päättymistä.’

Menimme toiselle ovelle melkein pihan toisessa päässä. Koputuk-
seemme vastasi ääni, joka kehotti meitä astumaan sisään.

Menimme sisälle ja näimme vuoteessa iäkkään miehen ja hänen
vaimonsa. Mies sanoi: ’Veli Reid, meillä ei ole yhtään kivihiiltä, ja
meidän on pysyttävä vuoteessa pysyäksemme lämpiminä.’

Pihan toiselta puolelta meitä tervehti pienikokoinen äiti, jonka pienet
lapset olivat painautuneet yhteen. Vauva itki, ja muiden lasten kas-
vot olivat märät kyynelistä.

Siinä oli kylliksi! – –

Minä melkein itkin – tehtäväni laiminlyömisen kauheiden seurauk-
sien vuoksi – –. Nuo ihmiset saivat ruokansa ja kivihiilensä varhain
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samana iltapäivänä, ja minä sain erittäin arvokkaan opetuksen.”
(Program Outline for Teaching Observance of the Law of the Fast,
1965, s. 19–20)

Paastouhrien kerääminen ei kuitenkaan ole ainoa tapa valvoa
seurakuntaa. Toinen tapa voisi olla auttaa leskeä puutarhan muok-
kauksessa ja kylvössä, kastelussa ja rikkaruohojen kitkemisessä.
Sadonkorjuun aikana me voisimme auttaa häntä sadon talteen-
otossa ja varastoimisessa. Tällä tavalla me autamme häntä täyttä-
mään ajallisia tarpeitaan.
Aseta esille havaintovälineet 5-a, ”Yksi diakonien velvollisuuksista on paastouhrien
kerääminen” ja 5-b, ”Työskentely koorumin huoltotyöhankkeessa on yksi diakonille
sopiva tapa valvoa seurakuntaa”.

Seurakunnan valvominen tarkoittaa myös sitä, että autamme jäseniä
pitämään käskyt.
Miten me voimme auttaa jäseniä pitämään käskyt? (Voimme tehdä sen opettamalla
heille evankeliumia sanoin ja teoin.)

Pyydä luokan jäseniä lukemaan LK 20:58–59. Miten me voimme varoittaa, opettaa ja
kutsua kaikkia tulemaan Kristuksen luokse?

Silloin kun me varoitamme, kutsumme ja opetamme, me pidämme
huolta seurakunnan jäsenten hengellisistä tarpeista. Yksi tapa tehdä
tämä on pitää puhe kirkossa. Kun me valmistamme puheemme
rukoillen, Pyhä Henki todistaa jäsenille sanojemme totuudellisuu-
desta. Muita tapoja tämän velvollisuuden täyttämiseksi ovat kokouk-
sista tiedottaminen jäsenille ja kotiopetus pyydettäessä.

Yksi kaikkein pyhimmistä tavoista auttaa jäseniä täyttämään hengel-
lisiä tarpeitaan on sakramentin jakaminen. Silloin kun jaamme
sakramentin, meidän pitäisi tuntea Herran Henki ja että toimitus on
tärkeä. Koska me jaamme pyhille sakramentin Herran puolesta,
meidän tulee olla kelvollisia esiintymään Hänen edustajinaan. Meidän
tulee käyttäytyä ja pukeutua, siten kuin Hän haluaa meidän käyttäy-
tyvän ja pukeutuvan.

Eräs johtava auktoriteetti muisteli seuraavin sanoin toimintaansa
diakonina: ”Muistan, miten pidin kunniana saada osallistua niin
pyhään palvelukseen, sakramenttiin. Muistan hyvin, miten vanhem-
pani opettivat minulle, että käsieni ja sydämeni tuli olla puhtaat ja
tahrattomat, niin että olisin kelvollinen osallistumaan tähän toimituk-

5-a, Yksi diakonien velvollisuuksista on paastouhrien kerääminen
5-b, Työskentely koorumin huoltotyöhankkeessa on yksi diakonille sopiva tapa 

valvoa seurakuntaa
5-c, Sakramentin jakaminen on pyhä velvollisuus
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seen.” (Victor L.Brown, ”Aaronin pappeus – varma perustus”, Valkeus,
tammikuu 1973, s. 31)

Kun jaamme sakramenttia oikealla tavalla, täytämme erästä toista-
kin diakonien velvollisuutta. Se velvollisuus on toinen toisemme
rakentaminen (ks. LK 107:85). Kun jäsenet näkevät omistautumi-
semme tämän velvollisuuden täyttämiselle, he rakentuvat ja saavat
entistä suuremman halun suorittaa omat velvollisuutensa.
Näytä havaintovälinettä 5-c, ”Sakramentin jakaminen on pyhä velvollisuus”.

Mitä erityisiä tehtäviä olemme maininneet, jotka diakoni voi suorittaa täyttääkseen
kutsumuksensa? Kirjoita vastauksia liitutauluun tms. (Vastauksiin tulisi sisältyä koh-
dassa ”Opettajan valmistautuminen” mainitut asiat.)

Miten diakonit oppivat velvollisuutensa

Diakonit voivat oppia velvollisuutensa monin tavoin ja monissa pai-
koissa. Yksi tapa oppia ne on henkilökohtainen rukous ja opiskelu.
Sitä varten meidän on varattava aikaa ja paikka, jossa voimme yksi-
nämme tutkia velvollisuuksiamme, sellaisina kuin ne on selitetty
pyhissä kirjoituksissa, ja rukoilla apua niiden ymmärtämiseksi.

Voimme oppia velvollisuutemme myös kotona vanhemmiltamme tai
vanhemmilta veljiltämme. Näitä velvollisuuksia voidaan opettaa per-
heillan aikana. Tätä opetusta antaa myös diakonien koorumin joh-
taja sunnuntain pappeuskokouksissa. Herra on käskenyt diakonien
koorumin johtajaa johtamaan kooruminsa diakoneita ja opettamaan
heille heidän velvollisuuksiaan (ks. LK 107:85). Hän voi auttaa meitä
ymmärtämään velvollisuutemme ja sen, kuinka meidän tulee toimia
diakonin virassa. Hän voi tehdä sen, koska pappeusneuvoja tai piis-
pakunnan jäsen tai seurakunnanjohtaja opettavat hänelle näitä vel-
vollisuuksia. (Siellä missä ei ole Aaronin pappeuden koorumeita,
piispakunta, seurakunnan johtokunta tai johtava pappeusvirkailija
johtaa Aaronin pappeutta ja suorittaa Aaronin pappeuden eri koo-
rumeiden johtajien velvollisuudet.)

Yksi parhaista tavoista oppia velvollisuudet on niiden suorittaminen.
Kun täytämme velvollisuutemme, se on Herralle mieluista ja me
ymmärrämme niitä entistä paremmin. Ja kun Herra on meihin mielty-
nyt, Hän ilmoittaa meille monia asioita Pyhän Hengen kautta. Diako-
neina meidän pitäisi aina elää niin, että olemme kelvolliset saamaan
Pyhän Hengen kumppaniksemme.

Miten diakonien koorumi auttaa diakoneja

Koorumin jäsenet voivat auttaa toisiaan monin tavoin. Kun kokoon-
numme koorumin kokoukseen, voimme perehdyttää toinen tois-
tamme. Voimme myös auttaa toisiamme oppimaan velvollisuuk-



siamme ja suunnittelemaan sellaista toimintaa, joka auttaa meitä nii-
den suorittamisessa. Näihin velvollisuuksiin kuuluu jäsenten autta-
minen täyttämään ajallisia tarpeitaan, lähetystyöhön valmistautumi-
nen ja sen tekeminen, sukututkimustyö ja kasteen ottaminen
kuolleiden puolesta, koorumi-ikäisten nuorukaisten aktivoiminen ja
evankeliumin oppiminen. Koorumi antaa meille tilaisuuden toimia
yhdessä näiden velvollisuuksien täyttämiseksi. Ja kun teemme vel-
vollisuutemme, me autamme Jumalan valtakunnan rakentamisessa.

Koorumissa suoritetun palvelun avulla me myös kehitymme henkilö-
kohtaisesti evankeliumissa. Tietomme lisääntyvät, kun me tutkimme
evankeliumia ja täytämme velvollisuutemme, ja johtamistaitomme
lisääntyvät, kun palvelemme koorumin virkailijoina.
Pyydä luokan jäseniä lukemaan LK 107:60–62, 85. Kenen tehtävänä on johtaa diako-
nien koorumia? Mitä velvollisuuksia hänellä on?

Valtuudessa yläpuolellamme olevat valitsevat kooruminjohtajan ja
kutsuvat hänet tehtävään. Kooruminjohtaja valitsee sitten kaksi neu-
vonantajaa, joiden tulee olla johdossa olevien hyväksymiä ja kutsu-
mia. Koorumin neuvoja opettaa virkailijoille heidän velvollisuutensa.
Hän opettaa myös evankeliumia käsittelevät oppiaiheet koorumin
kokouksissa. Koorumin virkailijat opettavat koorumin jäsenille heidän
pappeusvelvollisuuksiaan. Tällä tavalla koorumin jäsenet oppivat
valvomaan seurakuntaa.

Koorumi on myös paikka, josta me voimme saada ystäviä ja apua.
Jos olemme lannistuneita tai epävarmoja totuudesta, me voimme
saada koorumista rohkaisua ja vastauksia ongelmiimme. Seuraava
kertomus kuvaa sitä, kuinka me voimme rakentaa toisiamme osoit-
tamalla, että me välitämme toisistamme. Tässä tapauksessa autet-
tiin vähemmän aktiivista koorumin jäsentä.

Eräs diakoni oli vähemmän aktiivinen kirkossa, mikä tarkoittaa sitä,
ettei hän koskaan käynyt pappeuskokouksessa eikä muissa kirkon
kokouksissa. Sunnuntaisin hän teki tavallisesti kotiaskareita. Monta
kertaa hän ajatteli pappeuskokousta ja tunsi tarvitsevansa tove-
ruutta. Mutta koska kukaan ei koskaan kutsunut häntä pappeusko-
koukseen, hänestä tuntui, että häntä ei tarvittu siellä. Eräänä sun-
nuntaina, kun hän maalasi huonetta kotonaan, diakonien koorumin
johtokunta tuli käymään hänen luonaan. He kysyivät, haluaisiko hän
tulla pappeuskokoukseen seuraavana sunnuntaina. Hän vastasi
kieltävästi. Hänen vastauksensa olisi saattanut lannistaa johtokunnan,
mutta he eivät antaneet periksi. Nämä kolme kävivät hänen luonaan
jatkuvasti joka sunnuntai ja kutsuivat häntä mukaan.

Oppiaihe 5
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Vaikka tämä vähemmän aktiivinen poika ei käynyt kertaakaan kir-
kossa diakonina, hän rakentui koorumin johtokunnan osoittamasta
rakkaudesta ja välittämisestä, ja se teki häneen syvän vaikutuksen.
Kun hän varttui vanhemmaksi, tuo välittäminen sai hänet hakeutu-
maan kirkkoon. Nykyisin hän toimii aktiivisesti kirkossa ja suorittaa
pappeusvelvollisuutensa.

Yhteenveto

Kun me opimme velvollisuutemme ja pidämme diakoneina pappeu-
temme kunniassa, me rakennumme itse ja autamme toisia tekemään
samoin. Sitä tarkoittavat sanat ”diakonit – – määrättäköön valvomaan
seurakuntaa ja olemaan seurakunnan pysyviä palvelijoita” (LK 84:111).

Tavoitteita ja tehtäviä

1. Elä evankeliumin mukaan ja ole hyvänä esimerkkinä pappeu-
denhaltijasta.

2. Tutki rukoillen niitä pyhien kirjoitusten kohtia, joissa meille opete-
taan diakonien velvollisuuksia.

3. Kerää paastouhreja, silloin kun sitä sinulta pyydetään.

4. Ole kunnioittava sakramenttipalveluksen aikana ja käyttäydy sak-
ramenttia jakaessasi siten kuin Vapahtajan edustajan tulee käyttäytyä.
Pukeudu sen mukaisesti.

Lisäselvitystä antavia pyhien kirjoitusten kohtia

1. Tim. 3:8–10 (diakoneille eli seurakunnanpalvelijoille asetetut vaa-
timukset)

LK 84:30–32 (diakonin virka vähäisemmän pappeuden lisäyksenä)

Opettajan valmistautuminen

Ennen tämän oppiaiheen pitämistä
1. lue LK 20:38–60 ja 107;
2. valmistaudu kirjoittamaan keskustelun aikana liitutauluun seuraavat diakonien vel-
vollisuudet. Ellei liitutaulua ole käytettävissä, kirjoita ne pahvitauluun tms.

Diakonin velvollisuudet:
1. Seurakunnan valvominen
2. Sakramentin jakaminen

Kuinka täyttää velvollisuudet:
1. Evankeliumin opettaminen sanoin ja teoin
2. Kokouksista tiedottaminen jäsenille
3. Jäsenten auttaminen ajallisten tarpeiden tyydyttämisessä

a. keräämällä paastouhreja
b. työskentelemällä huoltotyöhankkeissa

4. Sakramentin jakamistehtävän vastaanottaminen pyydettäessä
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Opettajan Oppiaihe 6

velvollisuudet

Tämän oppiaiheen tarkoituksena on auttaa meitä ymmärtämään
opettajan velvollisuudet.

Opettajan velvollisuudet

Opettajan velvollisuuksiin kuuluvat kaikki diakonien velvollisuudet.
Meillä on aina diakonin valtuus ja velvollisuudet siitä riippumatta,
mikä pappeuden virka meillä on. Samoin silloin kun meidät asetetaan
papiksi, velvollisuuksiimme sisältyvät myös diakonin ja opettajan
velvollisuudet. Koska jotkut meistä ovat opettajia ja muista tulee
jonakin päivänä opettajia, meidän on hyvä oppia tähän virkaan kuu-
luvat velvollisuudet.
Pyydä luokan jäseniä lukemaan LK 20:53. Mitä velvollisuuksia opettajalla on? Kirjoita
vastauksia tauluun. (Vastauksiin tulisi sisältyä oppiaiheen lopussa kohdassa ”Opet-
tajan valmistautuminen” mainitut asiat.)

”Olla jäsenten kanssa ja vahvistaa heitä” tarkoittaa, että meidän
tulee tutustua jäseniin, osallistua heidän kanssaan kirkon toimintaan,
auttaa heitä täyttämään tarpeensa ja auttaa heitä palvelemaan muita.
Pyydä luokan jäseniä lukemaan LK 20:54–55. Mitä muita velvollisuuksia opettajilla
on? Kirjoita vastauksia tauluun.

Jakeessa 54 sanotaan, että opettajien tulee edistää ykseyttä ja rak-
kautta seurakunnan jäsenten keskuudessa. Me voimme tehdä sen
auttamalla jäseniä sopimaan erimielisyyksiä ja kehottamalla heitä
palvelemaan toisiaan. Jakeessa 55 sanotaan, että opettajien odote-
taan myös auttavan jäseniä suorittamaan velvollisuutensa.

Kuinka opettaja voi täyttää velvollisuutensa?

Opettaja voi täyttää velvollisuutensa monella tapaa. Hän voi näyttää
hyvää esimerkkiä, olla hyvä kotiopettaja, tervehtiä jäseniä kirkossa,
valmistaa sakramentin, auttaa kotona, olla rauhantekijä.

HYVÄN ESIMERKIN NÄYTTÄMINEN

Yksi tapa vahvistaa jäseniä on meidän oma esimerkkimme. Puhues-
saan pojalleen Koriantonille Alma sanoi, että kun soramilaiset olivat
nähneet tämän syntisen elämäntavan, ”he eivät tahtoneet uskoa
minun sanoihini” (Al. 39:11). Kuten Koriantonin elämä myös meidän
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elämämme vaikuttaa toisiin ihmisiin riippumatta siitä, missä olemme
ja mitä teemme. On tärkeää, että me olemme hyvänä esimerkkinä
vanhurskaudesta aina ja kaikkialla.

HYVÄ KOTIOPETTAJA
Näytä havaintovälinettä 6-a, ”Kotiopetus on tärkeä opettajan velvollisuus”.

Kotiopetuksen avulla me voimme pitää kunniassa kutsumuksemme
opettaa ja vahvistaa jäseniä. Tätä velvollisuutta suorittaessamme
meidän tulisi muistaa, että meillä on oikeus Herran innoitukseen.
Herra on sanonut, että kaikkien niiden, jotka on asetettu saarnaa-
maan evankeliumia, tulee tehdä se ”Hengen, Puolustajan, kautta,
joka on lähetetty opettamaan totuutta” (LK 50:13–14).
Mistä tiedämme, mitä opettaa perheille, joita meidät on määrätty opettamaan?

Kotiopettaja, joka opetti profeetta Joseph Smithiä ja hänen perhet-
tään, osoittaa meille seuraavassa kertomuksessa, mitä meidän
tulee tehdä niiden hyväksi, joiden kotiopettajia olemme.

”Tunsin heikkouteni mennessäni tapaamaan profeettaa ja hänen
perhettään opettajan ominaisuudessa. Vähältä piti, etten peräänty-
nyt tästä tehtävästä – –. Menin lopulta hänen ovelleen ja kolkutin, ja
kohta profeetta tuli ovelle. Seisoin siinä vapisten ja sanoin hänelle:

’Veli Joseph, olen tullut käymään luonasi opettajan ominaisuudessa,
jos sinulle vain sopii.’

Hän sanoi: ’Käy sisään, veli William. On hauska nähdä sinua.
Istuudu tuonne, niin menen kutsumaan perheen koolle.’

Pian kaikki tulivat huoneeseen ja istuutuivat. Sitten profeetta sanoi:
’Veli William, minä ja perheeni olemme käytettävissäsi.’ Ja sitten hän
istuutui. ’Veli William’, hän sanoi, ’kysy nyt mitä vain haluat.’

Siihen mennessä olin jo lakannut pelkäämästä ja vapisemasta ja
sanoin: ’Veli Joseph, yritätkö sinä elää uskontosi mukaisesti?’

Hän vastasi: ’Kyllä.’

Sanoin sitten: ’Rukoiletko yhdessä perheesi kanssa?’

Hän vastasi: ’Rukoilen.’

’Opetatko perheellesi evankeliumin periaatteita?’

Hän vastasi: ’Kyllä, yritän tehdä niin.’

’Pyydätkö siunausta ruoallesi?’

Hän vastasi: ’Kyllä.’

6-a, Kotiopetus on tärkeä opettajan velvollisuus



6-a
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’Yritätkö elää rauhassa ja sopusoinnussa koko perheesi kanssa?’

Hän vastasi yrittävänsä.

Käännyin sisar Emman, hänen vaimonsa, puoleen ja sanoin: ’Sisar
Emma, yritätkö sinä elää uskontosi mukaisesti? Opetatko lapsiasi
tottelemaan vanhempiaan? Yritätkö opettaa heitä rukoilemaan?’

Kaikkiin näihin kysymyksiin hän vastasi: ’Kyllä, yritän tehdä niin.’

Käännyin sitten Josephin puoleen ja sanoin: ’Olen nyt esittänyt
kaikki kysymykset, jotka minun opettajana tulee esittää; ja jos sinulla
nyt on joitakin ohjeita annettavana, otan ne mielihyvin vastaan.’

Hän sanoi: ’Jumala siunatkoon sinua, veli William; ja jos sinä olet
nöyrä ja uskollinen, tulet saamaan voiman selvittää kaikki vaikeudet,
jotka ehkä kohtaavat sinua opettajana toimiessasi.’

Jätin sitten opettajana siunaukseni hänelle ja hänen perheelleen ja
poistuin.” (William Farrington Cahoon, ”Recollections of the Prophet
Joseph Smith,” Juvenile Instructor, 15. elokuuta 1896, s. 492–493)

Tämän kotiopettajan tavoin me voimme vahvistaa meille määrättyjä
kotiopetusperheitä rukoilemalla heidän kanssaan, kehottamalla
heitä suorittamaan kaikki kodin velvollisuudet ja auttamalla heitä
elämään evankeliumin mukaan. Jos opettamamme perheet tarvitse-
vat apua, meidän tulee ilmoittaa siitä pappeusjohtajillemme.

Kun käymme kotiopetusperheissämme, meidän tulee muistaa, että
teemme sen perheenpään luvalla. Koska perheenpää on Herralle
vastuussa perheestään, meidän tulee aina opettaa perhettä hänen
johdollaan. Vain silloin kun opetamme perheenpään johdolla, täy-
tämme velvollisuutemme opettajina.

Kun suoritamme kotiopetustehtävämme niin kuin Herra haluaa, me
edistämme rakkautta ja ykseyttä seurakunnassa. Seuraava kerto-
mus on esimerkki siitä, mitä voi tapahtua, kun suhtaudumme vaka-
vasti kutsumukseemme opettajana:

”Jokin aika sitten – – eräs mies ja hänen opettajaikäinen poikansa
määrättiin perheemme kotiopettajiksi. Tiesimme isän olevan omis-
tautunut evankeliumille, mutta emme tienneet mitä odottaa hänen
pojaltaan, vaikka tuon nuorukaisen ulkonäkö ja käytös näyttivät hen-
kivän samaa omistautumista. Heidän käydessään meillä ensim-
mäistä kertaa tarkkailin tätä nuorta miestä. Vaikka hän ei puhunut
paljon, kaikki, mitä hän teki tai sanoi, oli kunniaksi sille pappeudelle,
jonka haltija hän oli. Pian isä ja poika saivat kuulla, että pieni poi-
kamme oli kuollut vuosi sitten ja että odotimme uutta lasta. Siitä het-
kestä lähtien he kuuluivat erityisellä tavalla elämäämme, rukoilivat



puolestamme ja kannustivat meitä. Tuon ensikäynnin lopussa
pyysin nuorukaista pitämään rukouksen. Rukouksessaan hän pyysi
Herraa olemaan tukenamme menetettyämme poikamme sekä
siunaamaan lasta, joka pian syntyisi. Hän rukoili erityisesti, ettei
vaimollani olisi vaikeuksia lapsen synnyttämisessä. Tämän nuoren
opettajan vilpittömyys ja herkkyys valloittivat vaimoni ja minut. Seu-
ranneiden päivien ja viikkojen kuluessa nämä veljet kyselivät voimi-
siamme säännöllisesti (useammin kuin kerran kuukaudessa). Kun
lapsi oli syntynyt, nuorukainen ja hänen isänsä toivat meille lahjan.
Kun me kaikki polvistuimme rukoukseen, opettaja ilmaisi kiitollisuu-
tensa Herralle lapsen turvallisen synnytyksen johdosta.” (H. Burke
Petersonin kertomana artikkelissa ”Opettajan tehtävä”, Valkeus,
marraskuu 1974, s. 456–457)
Mitä voimme tehdä tullaksemme paremmiksi kotiopettajiksi?

TERVEHTIMINEN KIRKOSSA

Me voimme pitää kutsumuksemme kunniassa ja olla hyvänä esi-
merkkinä toivottamalla jäsenet tervetulleiksi heidän saapuessaan
kokouspaikkaan. Voimme kätellä heitä ja tiedustella heidän vointi-
aan. Kun me tervehdimme ovella lämpimästi ja ystävällisesti, me
edistämme rakkautta ja ykseyttä jäsenten keskuudessa.

SAKRAMENTIN VALMISTAMINEN

Vapahtaja opetti meille, että todellinen palveleminen merkitsee pal-
velemista kiitosta odottamatta. Sakramentin valmistaminen on hyvä
esimerkki tästä periaatteesta. Jäsenet eivät useinkaan tiedä, että
opettajat valmistavat sakramentin, sillä se valmistetaan usein mai-
nitsematta valmistajia. Mutta palvelus suoritetaan siitä huolimatta, ja
Herra on tyytyväinen, koska se on todellista palvelua.
Mitä me voimme tehdä valmistautuaksemme sekä ruumiillisesti että hengellisesti
sakramentin valmistamiseen? (Vastauksiin tulisi sisältyä myös fyysinen puhtaus.)

KOTONA AUTTAMINEN

Opettajina me voimme auttaa myös omaa perhettämme. On tärkeää
auttaa kodin siivoamisessa ja korjaustöissä, hoitaa pihaa ja tehdä
työtä pelloilla. Sen lisäksi me voimme pappeudenhaltijoina auttaa
perhettämme elämään evankeliumin mukaan.
Näytä havaintovälinettä 6-b, ”Pappeuskutsumuksiaan kunniassa pitävä opettaja
vahvistaa omaa perhettään”.

Kerrotaan vähemmän aktiivisesta pappeudenhaltijasta, joka tupa-
koi eikä ollut ryhtynyt tarpeellisiin toimenpiteisiin saadakseen vai-
monsa ja teini-ikäisen poikansa sinetöidyiksi itseensä temppelissä.

Oppiaihe 6
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Hänen poikansa kiinnostui syvästi iankaikkisesta perheyksiköstä,
sen jälkeen kun hän eräänä sunnuntaiaamuna kuuli pappeusko-
kouksessa oppiaiheen iankaikkisesta avioliitosta. Oppiaihe sai
pojan puhumaan asiasta isälleen. Keskustelun seurauksena isän
elämä muuttui. Hän tajusi rakastavansa poikaansa ja halusi olla
hänen kanssaan iankaikkisesti. Lopulta perhe sinetöitiin temppelissä
ajaksi ja iankaikkisuudeksi, koska perheen yksi jäsen – opettaja – oli
kiinnostunut perheensä ykseyden ja rakkauden lisäämisestä.

RAUHANTEKIJÄ

Me voimme täyttää velvollisuutemme opettajina olemalla rauhante-
kijöitä perheessämme ja seurakunnassa. Yksi tapa siihen on nähdä
hyvää toisissa ihmisissä. Kun näemme sitä, vahvistamme heidän
itsetuntoaan. Muita keinoja ovat ihmisten mainetta vahingoittavan
juoruilemisen ja huhujen välttäminen sekä rakastava ja ystävällinen
suhtautuminen toisiin ihmisiin. Kun kehitymme näissä taidoissa ja
käytämme niitä, me pystymme auttamaan monia ihmisiä saamaan
rauhaa elämäänsä.

Yhteenveto

Opettajien tulee aina yrittää vahvistaa seurakuntaa, edistää
ykseyttä ja rakkautta ja auttaa jäseniä tekemään velvollisuutensa.
Vaikka ehkä olemmekin nuoria tai uusia käännynnäisiä, meillä on
voimaa vaikuttaa toisiin ihmisiin hyvällä tavalla. Meidän tulee aina
muistaa, että Herra ei anna yhtään käskyä ”valmistamatta [meille]
mahdollisuutta suorittaa sitä, mitä hän käskee [meidän] tehdä”
(1. Ne. 3:7).
Suunnitelkaa yhdessä luokan kanssa palveluprojekti, joka voisi auttaa ykseyden ja
rakkauden lisäämisessä omassa kirkon yksikössänne.

Tavoitteita ja tehtäviä

1. Mieti rukoillen kotiopetusperheidesi tarpeita.

2. Laadi kunkin perheen tarpeisiin sopiva sanoma Hengen ohjauk-
sen mukaan.

3. Käy kotiopetustoverisi kanssa kotiopetusperheissänne kunkin
kuukauden alkupuolella.

4. Rukoile näiden perheiden kanssa.

5. Suorita kotiopetusperheissäsi sellaisia niissä tarvittavia palve-
luja, joita voit. Ilmoita koorumisi johtajille sellaisista tarpeista, joita
ette itse pysty täyttämään.

Oppiaihe 6
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6-b, Pappeuskutsumuksiaan kunniassa pitävä opettaja vahvistaa omaa perhettään



Lisäselvitystä antava pyhien kirjoitusten kohta

MK Jaak. 1:17–19 (Kuinka opettajien tulisi pitää pappeuskutsumuk-
sensa kunniassa?)

Opettajan valmistautuminen

Ennen tämän oppiaiheen pitämistä
1. lue LK 20:53–60 ja oppiaihe 4 ”Pappeuskoorumi”;
2. hanki taulu ja liitua;
3. valmistaudu kirjoittamaan oppitunnin aikana tauluun tms. seuraava luettelo opet-
tajan velvollisuuksista:

Opettajan velvollisuudet:
1. kaikkien diakonin tehtävien suorittaminen
2. seurakunnan kanssa oleminen ja sen vahvistaminen
3. ykseyden ja rakkauden edistäminen seurakunnassa
4. jäsenten auttaminen suorittamaan velvollisuutensa;

4. anna luokan jäsenille tehtäväksi esittää oppiaiheessa olevia kertomuksia ja pyhien
kirjoitusten kohtia.
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Papin Oppiaihe 7

velvollisuudet

Tämän oppiaiheen tarkoituksena on auttaa meitä ymmärtämään
papin velvollisuudet.

Johdanto

Herra on käskenyt kaikkia pappeudenhaltijoita: ”Jokainen hoitakoon
siis oman virkansa ja tehköön työtä omassa kutsumuksessaan”
(LK 84:109). Tämän käskyn täyttämiseksi meidän tulee ensiksi oppia
eri velvollisuutemme pappeudessa ja sitten suorittaa ne. Pappeina
velvollisuuksiimme kuuluu opettaa, kastaa, siunata sakramentti,
käydä jäsenten luona ja asettaa toisia pappeuteen. Kun suoritamme
näitä velvollisuuksia, me emme vain auta Jumalan valtakunnan
rakentamisessa vaan myös valmistaudumme itse saamaan Melki-
sedekin pappeuden. Kun saamme Melkisedekin pappeuden ja
meidät asetetaan vanhimman virkaan, meidät voidaan kutsua kokoai-
kaisiksi lähetyssaarnaajiksi. Tehokkuutemme kokoaikaisina lähetys-
saarnaajina riippuu kuitenkin siitä, kuinka hyvin olemme valmistautu-
neet palvelemaan. Me voimme valmistautua tulemaan hyviksi
lähetyssaarnaajiksi pitämällä pappeina kutsumuksemme kunniassa.

Papin velvollisuudet

Herra on antanut pappien suoritettaviksi monia velvollisuuksia,
mukaan luettuina diakonin ja opettajan velvollisuudet. Pappien eri-
tyiset velvollisuudet on lueteltu Opin ja Liittojen Kirjassa.
Pyydä luokan jäseniä lukemaan merkintöjä tehden LK 20:46–48. Mitä ovat papin vel-
vollisuudet? Kirjoita vastauksia tauluun. (Vastauksiin tulisi sisältyä oppiaiheen lopussa
kohdassa ”Opettajan valmistautuminen” mainitut velvollisuudet.)

OPETTAMINEN

Yksi pappien velvollisuuksista on ”saarnata, opettaa, selittää, kehot-
taa” (LK 20:46). Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee opettaa
evankeliumin periaatteita toisille ihmisille. Voidaksemme opettaa
evankeliumin periaatteita, meidän on ensin itse opittava ne. Herra
sanoi: ”Älä pyri julistamaan sanaani, vaan pyri ensin saamaan
itsellesi minun sanani, ja sitten on kielesi kirpoava; sitten, jos niin
halajat, olet saava minun Henkeni ja minun sanani, Jumalan voiman,
ihmisten saamiseksi vakuuttuneiksi.” (LK 11:21)
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Me voimme saada Jumalan sanaa monella tavalla. Me saamme sitä
kotona vanhemmiltamme, pappeuskoorumissamme opettajiltamme,
pyhäkoulussa ja sakramenttikokouksessa.

Yksi parhaista tavoista oppia Jumalan sanaa on pyhien kirjoitusten
päivittäinen henkilökohtainen tutkiminen. Kenenkään pappeuden-
haltijan ei pitäisi olla niin kiireinen, ettei hän voi säännöllisesti tutkia
pyhiä kirjoituksia. Kun tutkimme ja pohdimme pyhiä kirjoituksia,
Herra auttaa meitä ymmärtämään niitä. Kun sitten ymmärrämme
evankeliumia, voimme opettaa sitä toisille.

Voimme myös täyttää velvollisuutemme opettaa evankeliumia toi-
sille ihmisille omalla vanhurskaalla esimerkillämme. Monta kertaa
hyvä esimerkkimme kannustaa toisia ihmisiä elämään evankeliumin
mukaan.
Mitä erityistä me voimme tehdä opettaaksemme evankeliumia?

Näytä havaintovälinettä 7-a, ”Ihminen, jonka pappi kastaa, pääsee Jumalan valta-
kuntaan”.

KASTAA

Yksi pappien velvollisuuksista on kastaminen (ks. LK 20:46). Oikean
valtuuden nojalla suoritettu kaste on yksi kirkon tärkeimmistä ja
pyhimmistä toimituksista, sillä se on toimitus, jonka kautta me
astumme Jumalan valtakuntaan. Papin pyhä velvollisuus on suorit-
taa tämä pelastava toimitus, kun hän saa siihen valtuutuksen valtuu-
dessa itsensä yläpuolella olevilta.
Näytä havaintovälinettä 7-b, ”Papeilla on pyhä velvollisuus siunata sakramentti kirkon
jäsenille”.

SAKRAMENTIN SIUNAAMINEN

Kunnia siunata sakramentti on annettu pääasiallisesti papeille.
Tämä toimitus suoritetaan lausumalla sakramenttirukous. Siksi pap-
pien tulee osata sakramenttirukoukset, pukeutua asianmukaisesti ja
pestä kätensä ennen tämän toimituksen suorittamista. Ennen kaik-
kea meidän tulee olla kelvollisia suorittamaan tämä pyhä toimitus,
sillä me olemme Vapahtajan edustajia.

JÄSENTEN LUONA KÄYMINEN

Herra on käskenyt pappeja käymään ”jokaisen jäsenen kodissa” ja
kehottamaan ”heitä rukoilemaan ääneen ja salassa sekä täyttä-
mään kaikki kodin velvollisuudet” (LK 20:47). Me voimme suorittaa

7-a, Ihminen, jonka pappi kastaa, pääsee Jumalan valtakuntaan
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tämän velvollisuuden, kun käymme kotiopetusperheissämme. Näiden
käyntien aikana me voimme saada selville, mitä perheissä tarvitaan.
Voimme rukoilla heidän kanssaan. Voimme opettaa heille evankeliu-
min periaatteita ja kehottaa heitä täyttämään kodin velvollisuudet.
Voimme olla ystävällisiä perheenjäsenille kirkon kokouksissa ja
tavatessamme heitä kodin ulkopuolella. Ja me voimme osallistua
heidän kanssaan kirkon, koulun ja asuinpaikkakunnan tilaisuuksiin.

TOISTEN ASETTAMINEN

Papeilla on myös valtuus asettaa pappeja, opettajia ja diakoneita
(ks. LK 20:48), mutta vain silloin kun he ovat saaneet siihen luvan
siltä pappeusjohtajalta, jolla on avaimet eli valtuus luvan antami-
seen. Tämä voima antaa pappeus toisille on pyhä. Sen palautti
maan päälle Johannes Kastaja, kun hän asetti Joseph Smithin ja
Oliver Cowderyn Aaronin pappeuteen (ks. LK 13). Johannes Kas-
taja oli saanut valtuuden enkeliltä, joka toimi Jumalan nimessä (ks.
LK 84:28). Voima asettaa toisia on siten tullut meille Jumalalta.
Tämän tärkeän toimituksen suorittamiseksi meidän tulee olla kelvol-
lisia ja meillä tulee olla Pyhä Henki. (Ks. lisätietoja oppiaiheesta 3,
”Pappeuden palauttaminen”.)
Näytä havaintovälinettä 7-c, ”Lähetyssaarnaajien auttaminen on sekä velvollisuus
että kunnia”.

LÄHETYSTYÖ

Papin kutsumukseen liittyy myös lähetystyössä auttaminen. Tämä
kutsumus kuului muinaiseen kirkkoon, ja Herra neuvoi Joseph Smithiä,
että myös meidän aikamme Aaronin pappeuden haltijoiden tulee aut-
taa vanhimpia lähetystyössä. Heidän erityinen velvollisuutensa on
tehdä sopimuksia ja valmistaa tietä vanhimmille. (Ks. LK 84:107–108.)
Nykyisin me voimme auttaa asuinpaikallamme toimivia kokoaikaisia
lähetyssaarnaajia etsimällä opetettavia perheitä ja tekemällä sopi-
muksia näiden perheiden kanssa. Me voimme auttaa lähetystyössä
myös valmistautumalla itse lähtemään kokoaikaiseen lähetystyöhön.

Pappeuskutsumuksen kunniassa pitäminen

Pappeina meidän pitäisi tutkia velvollisuuksiamme opettaa, kastaa,
siunata sakramentti, käydä jäsenten luona, asettaa toisia pappeu-
teen ja auttaa lähetystyössä. Kun opimme nämä velvollisuudet ja
täytämme niitä, meillä on oikeus saada Herran suojelusta ja ohjausta.
Presidentti Wilford Woodruff, joka palveli lähetystyössä pappina,
vanhimman toverina, sanoi tästä työstä:
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7-b, Papeilla on pyhä velvollisuus siunata sakramentti kirkon jäsenille



7-c



”Minä lähdin pappina, toverini lähti vanhimpana, ja me kuljimme
tuhansia maileja, ja meille ilmoitettiin monia asioita. Haluan tähden-
tää teille sitä tosiasiaa, että ei ole väliä, onko mies pappi vai apos-
toli, jos hän vain pitää kutsumuksensa kunniassa. Papilla on enke-
lien palveluksen avaimet. Herra ei ole koskaan elämässäni, olenpa
sitten ollut apostoli, seitsenkymmen tai vanhin, antanut minulle sen
enempää suojelusta kuin pappinakaan ollessani. Herra on näkyjen,
ilmoitusten ja Pyhän Hengen kautta näyttänyt minulle monia edes-
säni olleita tapahtumia.” (Millennial Star, 5. lokakuuta 1891, s. 629)

Piispa Victor L.Brown esitti seuraavan kertomuksen siitä, miten pap-
pien tulisi pitää kutsumuksensa kunniassa:

”[Eräs nuori mies] kirjoitti: ’Kävin aikoinani eräässä seurakunnassa,
jossa ei ollut montakaan Melkisedekin pappeuden haltijaa. Mutta
seurakunta ei suinkaan ollut hengellisesti tyhjä. Päinvastoin; monet
tämän seurakunnan jäsenistä todistivat suurimmasta pappeuden
voiman ilmentymisestä, jota he koskaan olivat tunteneet.

Tämä voima keskittyi pappeihin. Ensimmäisen kerran elämässään
heidät oli kutsuttu suorittamaan kaikkia pappien velvollisuuksia ja
pitämään huolta seurakunnan jäsenten tarpeista. Heidät kutsuttiin
vakavasti kotiopettajiksi – ei pelkästään vanhempien miesten hau-
kotteleviksi kumppaneiksi kylässäkäynnille vaan siunaamaan velji-
ään ja sisariaan.

Ennen tätä aikaa olin ollut näistä papeista neljän kanssa erilaisessa
tilanteessa. Silloin pidin heitä tavallisina heppuina. He karkottivat
jokaisen seminaariopettajan kahdessa kolmessa kuukaudessa. He
levittivät ympärilleen tuhoa maaseudulla partioretkillään. Mutta kun
heitä tarvittiin – kun heille annettiin tärkeä tehtävä – he loistivat mitä
kirkkaimmin pappeuden palveluksessa.

Salaisuutena oli se, että piispa kehotti Aaronin pappeuden haltijoita
nousemaan sellaisten miesten tasolle, joille enkelit voisivat ilmestyä,
ja he nousivat tälle tasolle, veivät apua mahdollisille tarvitseville ja
vahvistivat niitä, jotka tarvitsivat vahvistusta. Tästä eivät rakentuneet
ainoastaan seurakunnan muut jäsenet vaan koorumin jäsenet itse-
kin. Seurakuntaan levisi suuri ykseys, ja jokainen sen jäsenistä alkoi
aavistaa, millaista on, silloin kun ihmisillä on yksi mieli ja yksi sydän.
Tässä kaikessa ei ollut mitään selittämätöntä; se oli vain Aaronin
pappeuden asianmukaista toimintaa.’” (”Näkemys Aaronin pappeu-
desta”, Valkeus, huhtikuu 1976, s. 56)

Oppiaihe 7

55

7-c, Lähetyssaarnaajien auttaminen on sekä velvollisuus että kunnia
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Pyydä luokan jäseniä kertomaan myönteisistä kokemuksista, joita he ovat saaneet
suorittaessaan pappeusvelvollisuuksiaan.

Valmistautuminen tehokkaaseen lähetystyöhön

Jos me täytämme kaikki velvollisuutemme pappeina, me saamme
kokemuksia samoissa tehtävissä, joita tulemme lähetyssaarnaajina
suorittamaan: Lähetystyössä opetamme evankeliumia, kastamme
käännynnäisiä, siunaamme joskus sakramentin, käymme jäsenten
luona ja asetamme toisia pappeuteen. Näitä velvollisuuksia suorit-
taessamme vahvistumme hengellisesti ja valmistaudumme palvele-
maan paremmin lähetyssaarnaajina, sitten kun meidät kutsutaan.

Yksi Aaronin pappeuden päämääristä on valmistaa sen haltijoita
ottamaan vastaan Melkisedekin pappeus. Ne papit, jotka ovat kel-
vollisia ja jotka käyttävät Aaronin pappeutta, saavat Melkisedekin
pappeuden ja heidät asetetaan vanhimman virkaan.

Kokoaikaista lähetystyötä tekevät nykyisin suurimmalta osin van-
himmat. Useimmat niistä, jotka palvelevat kelvollisesti Aaronin pap-
peudessa, asetetaan Melkisedekin pappeuteen, kun he täyttävät
kahdeksantoista vuotta. Se antaa heille vuoden aikaa opetella ja
harjoitella vanhimman velvollisuuksia ja valmistautua kokoaikaiseen
lähetystyöhön. Tähän valmistautumiseen kuuluu omistautuminen ja
uskollisuus Herran asioille, työ Jumalan palvelemiseksi ja toisten
ihmisten vanhurskas johtaminen (ks. LK 121:34–38). Näitä tehtäviä
suorittaessamme me opimme turvaamaan Herraan; ja kun tur-
vaamme Häneen, Hän tukee ja suojelee meitä meidän koettelemuk-
sissamme ja ahdingoissamme.

Wilford Woodruff kertoi tapauksesta, jolloin Herra varjeli hänen hen-
keään. Eräänä päivänä Henki innoitti häntä varoittamaan Isä Hake-
maniksi kutsuttua luopiota, joka sanoi, että Mormonin Kirja oli tullut
Perkeleeltä. Veli Woodruff sanoi:

”Sain kolme kertaa voimakkaan tunteen, että minun piti mennä
varoittamaan Isä Hakemania – –. Kun tapasin hänet kolmannen ker-
ran, hänen kotinsa tuntui olevan täynnä pahoja henkiä, ja niiden
ilmeneminen vaivasi henkeäni. Varoitettuani häntä menin pois. Hän
seurasi minua talostaan aikeenaan surmata minut. Minulla ei ole
epäilystäkään hänen aikomuksestaan, sillä se näytettiin minulle
näyssä. Kun hän saavutti minut, hän kaatui kuolleena jalkoihini
aivan kuin taivaasta iskeneen salaman lyömänä. Olin silloin pappi,
mutta Jumala puolusti minua ja säästi henkeni.” (The Discourses of
Wilford Woodruff, s. 297–298)
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Tällaisia äärimmäisiä tapauksia ei ehkä koskaan satu vanhurskaan
pappeudenhaltijan elämässä, mutta monien meille tuttujen ja tunte-
mattomien keinojen avulla Herra suojelee edelleen uskollisia palve-
lijoitaan.
Miksi on tärkeää, että papit valmistautuvat lähetystyöhön ja suunnittelevat sitä?

Yhteenveto

Presidentti Spencer W. Kimball on sanonut: ”Usein esitetään kysy-
mys: Tulisiko jokaisen nuorukaisen mennä lähetystyöhön? Ja vas-
tauksen on antanut Herra. Se kuuluu: ’Kyllä.’ Jokaisen nuoren mie-
hen tulisi palvella lähetyssaarnaajana. Hän sanoi:

’Lähettäkää kirkkoni vanhimmat kansojen tykö, jotka kaukana ovat,
merensaarille, lähettäkää vieraisiin maihin; kehottakaa kaikkia kan-
soja, ensin pakanoita, sitten juutalaisia.’ (LK 133:8)” (”Menkää kaik-
keen maailmaan”, Valkeus, marraskuu 1974, s. 446)

Tavoitteita ja tehtäviä

Suorita uskollisesti tehtäväsi Aaronin pappeudessa, jotta voit

1. vahvistaa koorumisi ja seurakuntasi jäseniä;

2. valmistautua ottamaan vastaan Melkisedekin pappeuden ja pal-
velemaan lähetyssaarnaajana.

Opettajan valmistautuminen

Ennen tämän oppiaiheen pitämistä
1. lue LK 20:46–49;
2. hanki taulu ja liitua;
3. valmistaudu esittämään seuraavat papin velvollisuudet taululla tms., kun niistä
keskustellaan oppitunnilla:
Papin velvollisuudet:

1. diakonin ja opettajan tehtävien suorittaminen
2. evankeliumin opettaminen
3. kastaminen
4. sakramentin siunaaminen
5. jäsenten luona käyminen
6. toisten asettaminen Aaronin pappeuteen
7. lähetystyö;

4. anna luokan jäsenille tehtäväksi esittää oppiaiheessa olevia kertomuksia ja pyhien
kirjoitusten kohtia.
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Piispan ja Oppiaihe 8

seurakunnanjohtajan 
velvollisuudet

Tämän oppiaiheen tarkoituksena on auttaa meitä ymmärtämään
piispan ja seurakunnanjohtajan velvollisuuksia, jotta tietäisimme,
kuinka voimme tukea heitä.

Johdanto

Kirkon perusyksikkö on perhe. Sellaisilla alueilla maailmassa, joilla
kirkon jäsenet asuvat hajallaan, yksityiset perheet toimivat kirkon
yksikköinä. Kelvollisen pappeudenhaltijan johdolla perheet voivat
pitää sakramenttikokouksen, pyhäkoulun ja muita kokouksia ja osal-
listua moneen sellaiseen toimintaan kuin kirkon suuremmatkin yksiköt.

Kirkon lähetysseurakunta järjestetään, kun alueella asuu kaksi tai
useampia perheitä ja yksityisiä jäseniä, ja ainakin toinen jäsenistä
on kelvollinen pappi tai Melkisedekin pappeuden haltija. (Ks. Lähe-
tysseurakunnan opas, s. 1.) Lähetysseurakunta on yksinkertaisesti
pieni seurakunta, josta tulee vaarnaseurakunta, kun jäseniä on riit-
tävästi.

Lähetysseurakuntia johtavat seurakunnanjohtajat; vaarnaseurakun-
tia johtavat piispat. Kirkon kasvaessa edelleen yhä useampia
kelvollisia pappeudenhaltijoita kutsutaan näihin vastuunalaisiin
johtotehtäviin. Monilla heistä on vain vähän kokemusta kirkosta ja
tietoa evankeliumista, mutta he ovat nöyriä. He tarvitsevat avukseen
palvelemiensa jäsenten uskoa, rukouksia ja tukea.

Piispan ja seurakunnanjohtajan nimittäminen
Kuka nimittää piispan? Mikä pappeus piispalla on?

Piispa kutsutaan Herran innoituksesta, ja hänet asettaa vaarnanjoh-
taja kirkon ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista neuvos-
ton johdolla (ks. LK 68:14–15). Seurakunnan piispakunnan muodos-
tavat kolme ylipappia – piispa ja kaksi neuvonantajaa. Piispa on
johtava ylipappi ja johtaa kaikkia seurakuntansa jäseniä. Lisäksi hän
on pappien koorumin johtaja ja se pappeusjohtaja, joka vastaa
vaarnaseurakuntaan kuuluvien nuorten naisten hengellisestä ja ajal-
lisesta hyvinvoinnista (ks. LK 107:13–17, 71–72).

Lähetysjohtaja tai vaarnanjohtaja kutsuu innoituksen kautta seura-
kunnanjohtajan johtamaan lähetysseurakuntaa. Hänellä on Melkise-



dekin pappeus, ja hän palvelee yhdessä neuvonantajiensa kanssa.
Hänen velvollisuutensa ovat samanlaisia kuin piispan. Monet
pyhien kirjoitusten kohdat, joissa puhutaan piispasta, koskevat
yleensä myös seurakunnanjohtajaa.

Monet kirkon jäsenet pitävät piispaansa tai seurakunnanjohtajaansa
vain seurakunnan johtavana virkailijana. Siksi he eivät tiedä, että
hänellä on monia muitakin ajallisia ja hengellisiä velvollisuuksia. Ja
vasta silloin kun piispa tai seurakunnanjohtaja saa jäseniltä tukea
näissä tehtävissä, hän voi täysin palvella heitä.

Piispan ja seurakunnanjohtajan ajalliset velvollisuudet

Ajalliset velvollisuudet ovat tehtäviä, jotka liittyvät seurakunnan jäsen-
ten aineelliseen hyvinvointiin.

Eräs piispan ja seurakunnanjohtajan tärkeä ajallinen velvollisuus on
kymmenysten ja uhrien kerääminen. Herran edustajana piispa tai
seurakunnanjohtaja on Hänelle vastuussa siitä, että nämä uhrit ote-
taan asianmukaisesti vastaan, kirjataan ja jaetaan. Paastouhrin
antavat köyhiä auttaakseen ne uskolliset jäsenet, jotka kerran
kuussa paastoavat kahden perättäisen aterian ajan. (Niiden, jotka
terveydellisistä syistä eivät pysty paastoamaan, tarvitsee ainoas-
taan antaa paastouhri.) Piispa tai seurakunnanjohtaja tuntee seura-
kuntansa jäsenet, ja silloin kun nämä tarvitsevat apua, hän voi auttaa
heitä käyttämällä paastouhrivaroja tai pyytämällä apua seurakuntansa
jäseniltä (ks. LK 84:112).

Seuraava kertomus osoittaa, kuinka eräs piispa auttoi tarvitsevaa
perhettä:

”Vilkkaasti liikennöidyn Salt Lake Cityä ympäröivän moottoritien lie-
peillä sijaitsee erään kuusikymmenvuotiaan naimattoman miehen
koti, miehen, joka ei lamauttavan sairauden takia ole koskaan näh-
nyt tuskatonta päivää eikä montakaan päivää ilman, että olisi tunte-
nut yksinäisyyttä. Eräänä talvipäivänä, kun kävin hänen luonaan,
hän tuli hitaasti avaamaan ovea. Minä astuin sisään hänen hyvin
hoidettuun kotiinsa, jossa lämpötila oli yhtä huonetta, keittiötä,
lukuun ottamatta vaivaiset viisi astetta. Syy: ei riittävästi rahaa muiden
huoneiden lämmittämiseen. Seinät olivat tapetoinnin tarpeessa, kattoa
olisi tarvinnut madaltaa ja ruokakomeroita täyttää.

Käyntini ystäväni luona sai minut huolestumaan. Neuvottelin piispan
kanssa, ja tapahtui rakkauden ihme, jonka sai aikaan todistus.
Seurakunnan jäsenet järjestettiin rakkauden työhön. Kuukautta
myöhemmin ystäväni Lou soitti ja kysyi, tulisinko katsomaan, mitä
hänelle oli tapahtunut. Minä tein niin, ja sain tosiaankin nähdä
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ihmeen. Jalkakäytävät, jotka suuret poppelipuut olivat juurillaan
rikkoneet, oli tehty uudelleen, uusi ovi välkkyvine metalliosineen oli
asetettu paikoilleen, katot oli madallettu ja seinät tapetoitu, puuosat
oli maalattu ja ulkokatto tehty uudestaan, ja ruokakomerot oli täy-
tetty. Koti ei ollut enää kolea eikä epämiellyttävä. Nyt se näytti
lämpimän kutsuvalta. Lou säästi viimeiseksi ylpeytensä ja ilonsa:
Hänen vuoteellaan oli kaunis ruudullinen tikattu vuodepeite, jossa
oli hänen McDonaldin sukunsa klaanin vaakuna. Peitteen olivat val-
mistaneet rakastavalla huolella Apuyhdistyksen sisaret. Ennen kuin
lähdin, sain tietää, että Nuoret Aikuiset toivat hänelle joka viikko
lämpimän aterian ja pitivät perheillan. Lämpö oli astunut kylmyyden
sijaan, vuosien rapistuttamat paikat oli korjattu, mutta kaikkein mer-
kityksellisintä oli, että toivo oli karkottanut epätoivon, ja nyt hallitsi
voitokas rakkaus.” (Thomas S.Monson, ”Herran tapa”, Valkeus, huh-
tikuu 1978, s. 10)

Piispalla ja seurakunnanjohtajalla on muitakin ajallisia velvollisuuk-
sia, kuten esimerkiksi aikakirjojen pitäminen kaikista seurakunnan
juoksevista asioista sekä kirkon rakennusten ja tilojen kunnossapito.
He kokoavat kirkon jäseniltä myös muita lahjoituksia esimerkiksi
lähetyssaarnaajien tukemiseen.

Piispan ja seurakunnanjohtajan hengelliset velvollisuudet

Piispoja tai seurakunnanjohtajia kutsutaan pitämään huolta kirkon
yksiköiden jäsenten hengellisestä hyvinvoinnista. Heillä on erityinen
velvollisuus toimia pyhien yleisenä tuomarina (ks. LK 107:74). Heidän
avukseen tässä velvollisuudessa on Herra luvannut piispoille ja seura-
kunnanjohtajille arvostelemisen eli erottamisen lahjan (ks. LK 46:27).

Erottamisen lahjan avulla piispa tai seurakunnanjohtaja kykenee
tuntemaan totuuden, ymmärtämään hyvän ja pahan välisen eron ja
jopa tietämään, mitä ihmisen sydämessä on. Koska hänellä on tämä
lahja, voimme kysyä häneltä neuvoa ja hän voi sanoa meille, mitä
Herra haluaa meidän tekevän, jotta kasvaisimme hengellisesti.

Seuraavan kertomuksen piispa pystyi erottamisen lahjan avulla aut-
tamaan seurakuntaansa kuuluvaa nuorukaista.

Craig, kuusitoistavuotias pappi, oli erinomainen nuorukainen. Hän
oli aina halukas ja valmis tekemään kaiken, mitä piispa häneltä
pyysi. Mutta eräänä päivänä piispa Wells kuitenkin huomasi, että
Craig vältteli häntä. Pappeuskokouksessakin Craig katseli aina
muualle. Piispa Wells halusi kutsua Craigin pappien koorumin
sihteeriksi, mutta hänestä tuntui, että jotakin oli vinossa. Niinpä hän
kutsui Craigin toimistoonsa puhutteluun. Puhuttelun aikana Craig
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tunnusti, että hänellä oli moraalinen ongelma. Hän sanoi olevansa
häpeissään ja että hän ei tuntenut itseään pappeutensa arvoiseksi.
Piispa Wells keskusteli pojan kanssa ja vakuutti, että tämä voisi
tehdä parannuksen ja tuntea olonsa jälleen hyväksi. Tästä keskus-
telusta Craig oppi, miten hän voisi ratkaista ongelmansa ja että
parannuksen kautta hän voisi saada anteeksi ja olla taas iloinen ja
onnellinen. Sitten piispa Wells saattoi kutsua hänet pappien kooru-
min sihteeriksi.
Miten piispa käytti erottamisen lahjaa auttaakseen Craigia kasvamaan hengellisesti?

Koska piispa ja seurakunnanjohtaja ovat Israelin yleisiä tuomareita,
voimme tunnustaa heille syntimme, ja he voivat auttaa meitä teke-
mään parannuksen. Kun jäsen syyllistyy vakavaan syntiin eikä tee
parannusta, hän voi menettää jäsenyytensä kirkossa. Tällaisissa
tapauksissa piispan velvollisuutena on kutsua koolle kurinpitoneu-
vosto, jossa piispa antaa tuomion ja kehottaa jäsentä parannuk-
seen. Tässä tuomioistuimessa piispa julistaa tuomiot ja kehottaa
jäseniä tekemään parannuksen. Nämä kurinpitoneuvostot pidetään
rakkauden hengessä, ja niiden tarkoituksena on auttaa henkilöä
tekemään parannus ja saamaan takaisin evankeliumin siunaukset
(ks. LK 58:42–43 ja 58:14, 17–18). Tähän velvollisuuteen on suhtau-
duttava vakavasti, sillä piispaa pidetään vastuussa tuomioistaan.

Silloin kun rikkomuksia joudutaan käsittelemään lähetyskentän
seurakunnissa, kurinpitoneuvostoa johtaa seurakunnanjohtaja
(ks.Yleiskäsikirja).

Muita piispan ja seurakunnanjohtajan velvollisuuksia ovat seuraavat:

• Sakramenttikokouksen johtavana virkailijana toimiminen ja osal-
listuminen sen suunnittelemiseen.

• Kaikkien perheiden kotiopetuksen johtaminen.

• Kokouksien (esim. huoltokomitean) johtaminen.

• Jäsenten valitseminen ja kutsuminen palvelemaan seurakunnan
eri viroissa.

• Asettamisten ja edistymisen hyväksyminen Aaronin pappeudessa.

• Veljien suositteleminen Melkisedekin pappeuteen asetettaviksi.

• Jäsenten puhutteleminen temppelisuosituksen ja patriarkallisen
siunauksen saamista varten.

• Kymmenysselvitysten pitäminen.

• Lohduttavien ja neuvovien siunausten antaminen.

• Lähetyssaarnaajasuosituksen laatiminen.



Pappeusjohtajien tukeminen

Piispamme tai seurakunnanjohtajamme on Herran kutsuma. Hän
edustaa Herraa ja kirkon presidenttiä. Tästä syystä on tärkeää, että
me tuemme häntä hänen kutsumuksessaan. Vanhin Boyd K. Packer
sanoi: ”Mies, joka sanoo tukevansa kirkon presidenttiä tai johtavia
auktoriteetteja mutta ei voi tukea omaa piispaansa, pettää itseään.
Mies, joka ei tue seurakuntansa piispaa ja vaarnansa johtajaa, ei tue
kirkon presidenttiäkään.” (Valmistakaa Herralle tietä [Melkisedekin
pappeuden henkilökohtainen opiskeluopas 1978–1979], s. 69)

Pyhät kirjoitukset opettavat, kuinka me voimme tukea pappeusjoh-
tajiamme.
Pyydä luokan jäseniä seuraamaan, kun seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat luetaan.
Pyydä luokan jäseniä jokaisen kohdan lukemisen jälkeen selittämään, mitä me
voimme tehdä tukeaksemme johtajiamme.

PYHIEN KIRJOITUSTEN NEUVO
KOHTA

LK 6:9 Opeta parannusta ja elä käskyjen
mukaan.

1. Ne. 3:7 Ota vastaan ja suorita kaikki saamasi
kutsumukset.

LK 60:2 Käytä kykyjäsi muiden hyväksi.

Mal. 3:8–10 Maksa kymmenykset ja uhrit.

Hepr. 13:17 Noudata johtajiemme ohjeita.

LK 64:9–10 Anna anteeksi muiden heikkoudet,
myös johtajiemme.

Piispamme tai seurakunnanjohtajamme onnistuminen tehtävässään
riippuu suuresti siitä, missä määrin me tuemme häntä. Meidän tulisi
aina rukoilla hänen puolestaan, että taivaallinen Isä opastaa häntä
johtamaan meitä oikealla tiellä.

Yhteenveto

Piispan ja seurakunnanjohtajan työ on hyvin tärkeää meidän hyvin-
voinnillemme. Kelvollisia miehiä kutsutaan palvelemaan piispoina ja
seurakunnanjohtajina ja antamaan ohjeita kirkon jäsenille. He palve-
levat meitä ja rakastavat meitä ja meidän tulee tehdä kaikkemme
auttaaksemme heitä täyttämään velvollisuutensa.
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Tavoitteita ja tehtäviä

1. Rukoile kirkon johtajien puolesta henkilökohtaisesti ja perheen
kanssa.

2. Vältä kirkon johtajien arvostelemista ja heistä juoruilemista.

3. Tue kirkon johtajia noudattamalla heidän vanhurskaita neuvojaan.

Lisäselvitystä antavia pyhien kirjoitusten kohtia

1. Tim. 3:1–7 (piispalle asetetut vaatimukset)

Tit. 1:5–9 (piispalle asetetut vaatimukset)

Opettajan valmistautuminen

Ennen tämän oppiaiheen pitämistä
1. pyydä piispa tai seurakunnanjohtaja tulemaan luokkaan vastaamaan kutsumus-
taan koskeviin kysymyksiin;
2. muistuta pappeudenhaltijoita pyhien kirjoitusten tuomisesta pappeuskokoukseen;
3. anna luokan jäsenille tehtäväksi esittää oppiaiheessa olevia kertomuksia ja pyhien
kirjoitusten kohtia.
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Vanhimman ja Oppiaihe 9

ylipapin 
velvollisuudet

Tämän oppiaiheen tarkoituksena on auttaa meitä ymmärtämään
vanhimman ja ylipapin velvollisuuksia.

Johdanto

Kun opimme pappeusvelvollisuutemme ja täytämme ne, se koituu
toisten ihmisten siunaukseksi heidän elämässään, koska me
olemme Vapahtajan edustajia. Hän on antanut meille pappeutensa,
niin että jos me suoritamme velvollisuutemme, me voimme auttaa
palvelemiamme ihmisiä edistymään kohti iankaikkista elämää.
Tämä koskee erityisesti niitä meistä, joilla on Melkisedekin pap-
peus, sillä tällä pappeudella on hallussaan kirkon kaikkien hengel-
listen siunausten avaimet (ks. LK 107:18). Ne meistä, jotka ovat saa-
neet Melkisedekin pappeuden, on asetettu siinä vanhimman tai
ylipapin virkaan. Jokaiseen virkaan liittyy erityisiä velvollisuuksia,
mutta monet velvollisuuksista ovat samoja.

Melkisedekin pappeuden velvollisuudet

Kun suoritamme uskollisesti velvollisuutemme Aaronin pappeuden
haltijoina, me valmistaudumme ottamaan vastaan Melkisedekin
pappeuden. Kun sitten lähestyy aika asettaa meidät Melkisedekin
pappeuteen, johtajat puhuttelevat meitä. Eräs Aaronin pappeuden
haltija kirjoitti seuraavan selostuksen siitä, mitä hän ajatteli ja miltä
hänestä tuntui, sen jälkeen kun hän oli ollut puhuttelussa, jossa käsi-
teltiin hänen asettamistaan Melkisedekin pappeuteen:

”Vaarnanjohtaja katsoi minua syvälle silmiin ja esitti viimeisen kysy-
myksen ja kuunteli vastaustani. Sitten hän sanoi: ’George, minusta
tuntuu, että sinä olet valmis ja kelvollinen saamaan Melkisedekin
pappeuden ja asetettavaksi vanhimmaksi.’ Muutaman minuutin
kuluttua kävelin iltahämärässä – – enkä koskaan ole tuntenut itseäni
niin rauhalliseksi ja samalla innostuneeksi – –. Pian polvistuin vuo-
teeni ääreen. Päätin, että tekisin kaikkeni käyttääkseni pappeuttani
kunniallisesti. Päätin, että en koskaan kiroile tai puhu rumia enkä
loukkaa ketään. Päätin yrittää olla todellinen Jumalan mies. Tulen
aina muistamaan tuon illan. Se oli kaiken alku. Oli niin hyvä tulla kut-
sutuksi pappeuteen. Nyt on niin hyvä yrittää kaikesta sydämestään



tulla valituksi yhdeksi niistä, jotka ovat kelvollisia käyttämään tätä
pappeutta, olla siunaukseksi perheelle – – ja lähimmäisille.” (George
D. Durrant, Kentucky Louisville Mission News Letter, 19. lokakuuta
1974)
Minkä päätöksen tämä nuorukainen teki puhuttelun jälkeen? Millaisia päätöksiä mei-
dän pitäisi tehdä, silloin kun meistä tulee Melkisedekin pappeuden haltijoita?

Meidän kaikkien pitäisi pyrkiä oppimaan velvollisuutemme ja
olemaan kelvollisia käyttämään pappeuttamme (ks. LK 107:99–100).
Melkisedekin pappeuden haltijoina meillä kaikilla on tiettyjä velvolli-
suuksia riippumatta siitä, mikä virka meillä on.
Näytä havaintovälinettä 9-a, ”Pappeuden valtuus annetaan sellaisten miesten kätten
päällepanemisella, joille on annettu Jumalan valtuus”.

Melkisedekin pappeuden velvollisuuksia ovat:

HENKILÖKOHTAINEN KÄÄNTYMYS

Meidän pitäisi olla henkilökohtaisesti kääntyneitä Jeesuksen Kris-
tuksen evankeliumiin ja elää sen periaatteiden mukaan.

KOTI JA PERHESUHTEET

Meidän tulee opettaa perheellemme evankeliumin periaatteita ja
johtaa sitä kaikissa sen velvollisuuksissa osoittaa rakkautta ja
ymmärtämystä.

SUKUTUTKIMUS JA TEMPPELITYÖ

Meidän tulee olla kelvollisia saamaan temppelisuositus, saada itsel-
lemme ja perheellemme temppelin siunauksia, etsiä tietoja esivan-
hemmistamme ja suorittaa temppelitoimitukset heidän puolestaan.
Meidän tulee edistää isien sydänten kääntämistä heidän lastensa
puoleen ja lasten sydänten heidän isiensä puoleen pitämällä
perheen aikakirjoja (henkilökohtainen päiväkirja, perheryhmälo-
makkeet, perhehistoria) ja tukemalla sukuseuroja. (Ks. 128:17–18.)

HUOLTOTYÖ

Meidän tulee huolehtia itsestämme ja perheestämme ja auttaa pitä-
mään huolta köyhien ja ahdingossa olevien tarpeista Herran tavalla.

LÄHETYSTYÖ

Meidän pitäisi olla mukana tarkoituksenmukaisessa lähetystyössä
kuten esimerkiksi auttamalla perheenjäseniä valmistautumaan
lähtemään kokoaikaiseen lähetystyöhön, ystävystymällä kirkkoon
kuulumattomien kanssa, antamalla lähetyssaarnaajille nimiviitteitä,
palvelemalla kokoaikaisessa lähetystyössä ja tukemalla lähetys-
työtä taloudellisesti.
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KOTIOPETUS

Ymmärtää täysi vastuunsa kotiopettajana ja uutterasti ”valvoa – –
olla jäsenten kanssa ja vahvistaa heitä” (LK 20:53).

TOIMINTA JA PALVELEMINEN KOORUMISSA JA KIRKOSSA

Meidän tulee palvella uutterasti kirkon kutsumuksissa, suorittaa muita
kirkon ja koorumin velvollisuuksia sekä osallistua asianmukaisiin
kirkon kokouksiin ja toimintaan siten rakentaen Jumalan valtakuntaa.

TOIMINTA JA PALVELU YHTEISKUNNASSA

Meidän tulee kunnioittaa lakia ja olla sille kuuliainen ja ylläpitää sitä,
olla lainkuuliaisia kansalaisia ja hyviä naapureita sekä kehittää
asuinseutuamme. (Ks. Melkisedekin pappeuden ohjeita toiminta-
vuodelle 1978–1979.)
Näytä havaintovälinettä 9-b, ”Melkisedekin pappeuden haltija voi suoda toisille ihmi-
sille hengellisiä siunauksia heidän elämässään”.

Kun meille annetaan Melkisedekin pappeus, me saamme myös voi-
man suoda toisille ihmisille hengellisiä siunauksia heidän elämäs-
sään. Melkisedekin pappeus ”toimittaa evankeliumin palvelusta ja
pitää hallussaan – – Jumalan tuntemisen avainta. Sen tähden juma-
lisuuden voima ilmenee sen toimituksissa” (LK 84:19–20). Melkise-
dekin pappeuden voimalla me voimme pyhittää öljyn, siunata
sairaita, antaa Melkisedekin pappeuden ja Pyhän Hengen lahjan,
asettaa toisia pappeuden virkoihin, pyhittää haudan, antaa siunauk-
sia lohduksi, suoda isänsiunauksia lapsillemme ja osallistua kor-
keampiin temppelitoimituksiin.
Miten Jumalan voima ilmenee näissä toimituksissa? Millaisia siunauksia sinä olet
saanut Melkisedekin pappeuden haltijoilta?

Vanhimman ja ylipapin erityiset velvollisuudet

VANHIN

Kirkossa sanalla vanhin on kaksi merkitystä. Se tarkoittaa yleisesti
kaikkia Melkisedekin pappeuden haltijoita. Esimerkiksi lähetyssaar-
naajia, kirkon johtavia virkailijoita ja johtavia auktoriteetteja kutsu-
taan vanhimmiksi. Sana vanhin tarkoittaa myös yhtä Melkisedekin
pappeuden virkaa.
Pyydä luokan jäseniä lukemaan LK 124:137. Mikä vanhimman virkaan liittyvä velvolli-
suus tässä pyhien kirjoitusten kohdassa mainitaan?
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Sen lisäksi, että vanhimmat toimivat kirkon pysyvinä palvelijoina,
heidän on toimittava missä tahansa heiltä vaadittavassa kutsumuk-
sessa. Presidentti Joseph F. Smith selitti, että vanhimpia voidaan
pyytää tekemään temppelityötä, palveluksen työtä kotiseudullaan
ja auttamaan evankeliumin saarnaamisessa maailmalle (ks. Evan-
keliumin oppi, s. 175).

YLIPAPPI

Ylipappien velvollisuutena on suoda kirkon hengellisistä voimaa ja
siunauksia (ks. LK 107:10). Heitä kutsutaan myös johtamaan. Johta-
miskutsumukseen sisältyvät muun muassa johtavan auktoriteetin,
lähetysjohtajan, vaarnanjohtajan ja piispan virat. Eri kutsumuksis-
saan ylipapeilla on valtuus suoda kutsumukseensa liittyviä hengel-
lisiä siunauksia ja tehdä kaikki se, mitä vanhin tai Aaronin pappeu-
den haltija voi tehdä.

Yhteenveto

Melkisedekin pappeus pitää hallussaan kirkon kaikkia hengellisten
siunausten avaimia. Vanhimman ja ylipapin eri velvollisuudet ovat
Melkisedekin pappeuden velvollisuuksia. Siitä johtuu, että kun käy-
tämme pappeuttamme vanhimman ja ylipapin virassa, me voimme
siunata palvelemiamme ihmisiä sekä hengellisesti että ajallisesti
heidän elämässään.

Tavoitteita ja tehtäviä

1. Ota selville pappeusvirkaasi liittyvät velvollisuudet ja laadi suun-
nitelma niiden täyttämiseksi entistä paremmin.

2. Ota selville perheesi erityiset tarpeet. Päätä, miten sinusta voi
tulla parempi isä tai perheenjäsen, kun käytät pappeutta vanhurs-
kaasti kotonasi.

Lisäselvitystä antava pyhien kirjoitusten kohta

Moosia 18:7–30 (kirkon jäsenten velvollisuudet)

Opettajan valmistautuminen

Ennen kuin esität tämän oppiaiheen
1. lue LK 107;
2. anna luokan jäsenille tehtäväksi esittää oppiaiheessa olevia kertomuksia ja pyhien
kirjoitusten kohtia.
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Patriarkat ja Oppiaihe 10

patriarkalliset 
siunaukset

Tämän oppiaiheen tarkoituksena on auttaa meitä ymmärtämään
patriarkan tehtävä ja valmistaa meitä saamaan patriarkallinen siu-
naus.

Johdanto

Herra rakastaa kaikkia lapsiaan ja haluaa siunata heitä. Teoistamme
ja valinnoistamme kuitenkin riippuu, missä määrin Hän voi meitä
siunata. Presidentti Joseph F. Smith on sanonut: ”Jokainen on saava
oikeudenmukaisen palkan siitä hyvästä, mitä hän mahdollisesti
on tehnyt, ja jokaisesta teostaan. Mutta muistettakoon, että kaikki
siunaukset, jotka saamme joko täällä tai tuonpuoleisessa, koituvat
meille kuuliaisuudestamme niille Jumalan laeille, joihin nämä siu-
naukset perustuvat.” (Evankeliumin oppi, s.118)

Kun me saamme patriarkallisen siunauksemme, meille kerrotaan
ennakolta monista siunauksista, joita taivaallisella Isällä on varat-
tuna meille tässä elämässä ja iankaikkisuudessa. Saamme nämä
siunaukset osaksemme, jos elämme totista ja uskollista elämää.
Tietäessämme nämä siunaukset ennakolta, me voimme ponnistella
tullaksemme riittävän kelvollisiksi saamaan luvatut siunaukset.

Kuka on patriarkka?

Patriarkat ovat isiä. Koska Aadam oli ihmissuvun isä, oli hän ensim-
mäinen patriarkka. Patriarkkana hänen velvollisuutensa oli siunata
jälkeläisiään ja auttaa heitä elämään vanhurskaasti. Yksi viimeisistä
Aadamin lapsilleen suorittamista palveluksista oli se, että hän antoi
heille patriarkallisen siunauksen.
Pyydä luokan jäseniä lukemaan LK 107:53–57.

Joseph Smith näki näyssä, miten Aadam kutsui lapsensa koolle ja
antoi heille patriarkallisen siunauksen. Sitten hän näki Herran ilmes-
tyvän heille ja Aadamin ennustavan, mitä hänen perheelleen tulisi
tapahtumaan. Tästä suuresta tapahtumasta puhuessaan profeetta
Joseph Smith sanoi: ”Aadam siunasi jälkeläisensä siksi, että hän
halusi saattaa heidät Jumalan kasvojen eteen.” (Profeetta Joseph
Smithin opetuksia, s.157)
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Sana patriarkka on myös erään Melkisedekin pappeuden viran
nimi. Kirkon järjestyksessä Jeesuksen aikana patriarkkoja nimitettiin
myös evankelistoiksi (ks. Ef. 4:11, vuoden 1933 suomennos). Kun
kirkko palautettiin, myös tämä pappeusvirka palautettiin. Joseph
Smith selitti: ”Evankelista on patriarkka – –. Minne tahansa Kristuk-
sen kirkko perustetaan maan päällä, siellä tulisi myös olla patriarkka
pyhien jälkeläisten hyödyksi.” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia,
s. 149)
Näytä havaintovälinettä 10-a, ”Patriarkallisessa siunauksessa ilmoitetaan sukuperä
ja luvataan siunauksia, jotka voidaan saada elämällä vanhurskaasti”.

Useimmissa kirkon vaarnoissa ainakin yksi kelvollinen Melkisedekin
pappeuden haltija on kutsuttu ja asetettu kahdentoista koorumin
johdolla vaarnan patriarkaksi. Koska tämä henkilö on ylipappi,
hänellä on valtuus suorittaa kaikki ne velvollisuudet, jotka ylipappi
voi suorittaa, mutta koska hän on patriarkka, hänen erityisenä
velvollisuutenaan on antaa siunauksia niille vaarnan jäsenille, jotka
pyytävät patriarkallista siunausta.

Patriarkoilla on oikeus antaa patriarkallisia siunauksia Herran
nimessä, ja he saavat innoitusta siihen. Nämä siunaukset voivat
tuoda lohtua surun ja vaikeuksien aikana, vahvistaa uskoa ja
kannustaa meitä hankkimaan Herran meille varaamat siunaukset.
(Ks. Pelastuksen oppeja, osa 3, s. 154.)

Mikä on patriarkallinen siunaus?

Kirkon ensimmäinen presidenttikunta selitti vuonna 1957, että pat-
riarkallinen siunaus sisältää innoitetun julistuksen sukuperästä.
Meille annetaan myös innoitettuja ja profeetallisia elämäntehtä-
väämme koskevia ohjeita ja lupauksia. Näihin siunauksiin sisältyy
lupauksia hengellisistä lahjoista ja ajallisista siunauksista, sekä neu-
voja ja varoituksia, jotka auttavat meitä suorittamaan elämäntehtä-
vämme. (Ks. Yleiskäsikirja, s. 5-5.)

Yksi tärkeä osa patriarkallisesta siunauksesta on julistus sukupe-
rästä, ja siitä selviää, minkä Israelin heimon kautta saamme siu-
nauksemme. Esi-isiemme vuoksi meillä on vanhurskaudestamme
riippuen oikeus saada samat siunaukset, jotka annettiin Aadamille,
Aabrahamille, Jaakobille ja muille Jumalan suurille profeetoille. (Ks.
Eldred G. Smith, ”Kaikki voivat päästä osallisiksi Aadamin siunauk-
sesta”, Valkeus, helmikuu 1972, s. 79.)

Kun liityimme Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkkoon, meistä tuli taivaallisen Isän perillisiä. Se tarkoittaa, että
meille annettiin oikeus ottaa vastaan kaikki siunaukset, jotka taivaal-
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lisella Isällä on meitä varten, jos me elämme vanhurskaasti. Vain
Israelin lapsilla on tämä oikeus. Kirkon jäsenet ovat Aabrahamin jäl-
keläisiä joko suoraan alenevassa polvessa tai heidät on otettu lap-
siksi johonkin Israelin heimoon, koska he ovat ottaneet vastaan tosi
evankeliumin. (Ks. Room. 8:14–17; Gal. 3:26–29; LK 86:8–10; 63:20.)

Toinen tärkeä siunauksen kohta on se, mitä meille sanotaan elämän-
tehtävästämme. Patriarkallisen siunauksen kautta taivaallinen Isä
kertoo meille, mitkä ovat meidän maanpäällisen olemassaolomme
tarkoitukset ja kuinka voimme ne toteuttaa. Siunausten toteutuminen
on kuitenkin ehdollista.

Vanhin John A. Widtsoe opetti, että jotkut näistä siunauksista eivät
ehkä toteudu tässä elämässä: ”Pitäisi aina muistaa, että annettujen
lupausten toteutuminen voi tapahtua tässä elämässä tai tulevassa
elämässä. Ihmisiä on kompastunut toisinaan, koska luvatut siunauk-
set eivät ole toteutuneet tässä elämässä. He eivät ole muistaneet,
että evankeliumin mukaan elämä kaikkine toimineen jatkuu ikuisesti
ja että maan päällä aloitettua työtä voidaan jatkaa taivaassa.” (Evi-
dences and Reconciliations, s. 323)
Pyydä tehtävän saanutta jäsentä todistamaan siitä, miten patriarkallinen siunaus on
ohjannut ja tukenut häntä hänen elämässään.

Patriarkallisen siunauksen saaminen

Saadaksemme patriarkallisen siunauksen meidän on täytettävä
tiettyjä henkilökohtaisia vaatimuksia. Meidän on

• oltava kelvollisia, kastettuja kirkon jäseniä;

• oltava halukkaita ottamaan vastaan neuvoja Herralta;

• tunnettava evankeliumia ja patriarkallisen siunauksen tarkoitus;

• oltava tarpeeksi kypsiä voidaksemme arvostaa tämän siunauksen
merkitystä ja saadaksemme siitä rohkaisua;

• saatava suositus piispalta tai seurakunnanjohtajalta;

• sovittava asianomaisen patriarkan kanssa patriarkallisen siu-
nauksen saamisesta.

Kun menemme saamaan siunauksemme, meidän pitäisi rukoilla
ja jos mahdollista paastota valmistautuaksemme hengellisesti.
Meidän pitäisi rukoilla myös patriarkan puolesta, että hän saisi
innoitusta meidän parhaaksemme.

10-a, Patriarkallisessa siunauksessa ilmoitetaan sukuperä ja luvataan siunauksia,
jotka voidaan saada elämällä vanhurskaasti



Pyydä tehtävän saanutta jäsentä kertomaan, kuinka hän valmistautui saamaan pat-
riarkallisen siunauksensa.

Kun patriarkka antaa meille siunauksen, hän äänittää sen. Hän
tekee sen siksi, että hän voi antaa siunauksen ääninauhalta pape-
rille kirjoitettuna. Jäljennös siunauksesta talletetaan myös kirkon
virallisiin aikakirjoihin. Näin ollen, jos joku meistä joskus kadottaa
siunauksensa, hän voi saada siitä jäljennöksen kirkolta.

Koska patriarkallinen siunaus on henkilökohtainen ja pyhä, sitä tulisi
säilyttää turvallisessa paikassa mutta kuitenkin niin, että sen saa
helposti käsille. Sen sisällöstä tulisi kertoa vain läheisimmille henki-
löille ja Hengen kehotuksen mukaisesti. Jotta patriarkallisesta siu-
nauksesta olisi meille apua, sitä tulisi tutkia usein. Kun teemme niin,
tiedämme, mitä meidän tulee tehdä saadaksemme luvatut siunaukset.

Yhteenveto

Seuraava kertomus osoittaa, kuinka eräs henkilö sai siunauksia, kun
hän ponnisteli uskollisesti noudattaakseen patriarkallisen siunauk-
sensa eräässä kohdassa annettua neuvoa.

”Olin aina ajatellut, että minun elämälläni olisi jokin tarkoitus ja että
minä tulisin suorittamaan suuren tehtävän, mutta en tiennyt, miten
se kävisi päinsä, sillä olin varttunut aikuiseksi oppimatta lukemaan
tai kirjoittamaan kunnolla.

Ajattelin olevani yhtä älykäs kuin muutkin pojat, mutta koulutodistuk-
seni kertoivat muuta – olin huono kaikissa aineissa. Koulun järjes-
tämä lukemiseen perustuva testisarja osoitti, että en ollut kovinkaan
älykäs – että minun ei ehkä edes pitäisi saada liikkua yksinäni. Hyvin
yksinkertaiset koulutaidot, joista muut pojat selviytyivät helposti,
osoittautuivat liian vaikeiksi minulle. Nuoruusiässä eräs pojista pyysi
minua sanomaan, kuinka sana gas kirjoitetaan, mutta minä en pys-
tynyt siihen. Koska epäonnistuin aina, minusta alkoi tuntua, että olin
tosiaan tyhmä, kuten ihmiset jo jonkin aikaa olivat vihjailleet ja alka-
neet sittemmin puhua siitä aivan avoimesti.

Minä sain päättötodistuksen vain siksi, että se tuntui olevan koululle
helpoin tapa päästä eroon ongelmasta yrittää opettaa oppilasta,
joka heidän mielestään ei kyennyt oppimaan edes kolmannella luo-
kalla vaadittavaa yksinkertaista lukutaitoa.

Niin outoa kuin se onkin, ensimmäisen kosketukseni palautetun
evankeliumin totuuksiin sain neljätoistavuotiaana, kun yritin lukea
erästä kotini kirjanhyllystä käsiini osunutta kirjaa. Se oli äitini Mormo-
nin Kirja. Äitini oli kastettu kirkon jäseneksi monta vuotta aikaisemmin
Etelä-Tennesseen maaseudulla. Mutta koska hän oli erossa muista
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kirkon jäsenistä, hänelle ei opetettu paljonkaan evankeliumia, ja hän
luisui pian pois, eikä hänellä siksi ollut tietoa eikä halua opettaa lap-
silleen tuon Mormonin Kirjan sisältämää evankeliumia.

Minä ponnistelin läpi Joseph Smithin todistuksen ja luin ainoastaan
yksinkertaiset sanat sivuuttaen pitkät sanat, joita en ymmärtänyt. Ei
ole hämmästyttävää, että toisinaan luin täysin tarkoituksettomasti,
mutta jostakin syystä henki valtasi minut ja tulin vakuuttuneeksi siitä,
että se mitä yritin lukea oli totta. Se mitä pystyin lukemaan antoi
minulle halun saada tietää enemmän kirkosta, ja niin minä menin
seuraavana sunnuntaina peukalokyydillä kaupungin toiselle puo-
lelle mormonikirkkoon. Siitä alkoivat ne kahdeksan vuotta, jotka
käytin hankkien todistusta evankeliumista, mikä lopulta riitti siihen,
että luovuin asemastani ’kuivana mormonina’ ja astuin kasteen
vesiin 22-vuotiaana.

Nyt kun olin kirkon jäsen ja lähtenyt kulkemaan polkua kohti seles-
tistä korotusta, en ollut enää tyytyväinen vähäiseen henkilökohtai-
seen kehitykseeni ja enkä saavutuksiini. Halusin kehittyä arvolliseksi
ja hyödylliseksi ihmiseksi Hänen valtakunnassaan, ja saavuttaak-
seni sen minun oli opittava paljon, muun muassa lukemaan.

Silloin tein sen, mitä meitä aina neuvotaan tekemään, kun teemme
päätöksiä ja suunnitelmia, jotka tulevat vaikuttamaan iankaikkiseen
kehitykseemme – käännyin Herran puoleen saadakseni Häneltä
opastusta, ja se annettiin minulle patriarkallisessa siunauksessa,
jossa minulle sanottiin:

’Sinä olet Jumalan silmissä valittu, kuten muinainen Paavali; valittu
palvelija, jolle on annettu voima ja kyky tehdä hyvää työtä. Jatka
tiedon etsimistä ja rukoile viisautta, jotta voisit älylläsi kirkastaa tai-
vaallista Isääsi.’

Jos Herra piti minua oppimiskykyisenä, silloin minä saatoin oppia!
Mutta käsitin, että tämä lupaus ei toteutuisi itsestään, ilman että ajat-
telisin sitä tai tekisin mitään. Tämän siunauksen toteutuminen –
kuten kaikkien patriarkallisten siunausten – riippui minun kelvolli-
suudestani ja halukkuudestani tehdä sitä, mikä oli välttämätöntä
noiden siunausten toteutumiseksi.

Nyt minulla oli usko siihen, että Herran avulla voisin oppia, jos vain
tekisin jotakin, ja minä tein – opiskelin kello kuudesta aamulla keski-
yöhön kuusi päivää viikossa.

Maksoin kolmesataa dollaria [1 500 mk] levyistä, jotka sisälsivät
kaikki aakkosten kirjaimet. Ilta illan jälkeen opettelin aakkosia, lausuin
kirjaimia, niin että saatoin oppia lukemaan ja kirjoittamaan. En vielä-
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kään osannut sanoa kunnolla, mitä kirjaimia sanoissa oli, mutta
pystyin lukemaan jakamalla sanat äänteiksi, kunnes ymmärsin ne.

Täynnä luottamusta nyt löytämääni kykyyn lukea ja tunnistaa sano-
jen kirjaimet kirjoittauduin Ohion valtionyliopistoon. Yritin tehdä
muistiinpanoja professorien luennoidessa, mutta minun oli vaikea
tietää, mitä kirjaimia sanoissa oli, niin että olisin voinut kirjoittaa ne.
Jaoin yhä miltei kaikki sanat äänteiksi, enkä siksi pystynyt kirjoitta-
maan muistiin kuin pienen osan professorien luennoista. Ja ilman
tarkkoja ja täydellisiä muistiinpanoja minun oli mahdotonta opiskella
ja valmistautua tutkintoihin, ja niin opintoni jälleen kerran epäonnis-
tuivat ja minun oli pakko lähteä yliopistosta.

Olin lannistunut ja aloin epäillä kykyjäni menestyä opinnoissa, mutta
minulle oli annettu siunaus ja lupaus, että voisin oppia. Koska
ymmärsin, että lupauksen täyttyminen riippui ainoastaan uskostani
ja teoistani, jatkoin ponnistelujani kirjainten tunnistamistaitoni ja
lukutaitoni parantamiseksi.

Pidin kiinni Herran sanasta, jonka mukaan Hän siunaisi minua, jos
minä tekisin oman osani ja kirjoittauduin Ricks Collegeen Rexbur-
gissa Idahossa. En jättänyt milloinkaan suorittamatta kotiopetusteh-
täviäni ja suoritin uskollisesti kaikki kirkon minulle antamat velvolli-
suudet – ja opiskelin kahdeksantoista tuntia vuorokaudessa. Minun
oli yhä tehtävä kovasti töitä lukemisessa, mutta nyt pystyin jo tunnis-
tamaan sanat heti, kun minun oli ennen ollut pakko jakaa ne ään-
teiksi. Kun valmistauduin kokeeseen, opettelin ulkoa jokaisen sanan
muistiinpanoistani, niin että osasin kirjoittaa ne kokeessa. Kun lähdin
Ricksistä, osasin lukea hyvin ja valmistuin kunniamaininnoin ja erittäin
korkein arvosanoin.

Nyt olen suorittanut loppututkinnon Brigham Youngin yliopistossa ja
saattanut haluamani opinnot päätökseen hyvin arvosanoin.

Herran lupaus, jonka mukaan minulle on annettu kyky tehdä hyvää
työtä, on täyttynyt, kuten tulevat täyttymään muutkin minulle patriar-
kallisessa siunauksessa annetut lupaukset, jos minulla vain on
uskoa, ja teen työtä toteuttaakseni nämä siunaukset.” (Dorvis Rod-
gers, ”You Shall Glorify Your Father in Heaven With Your Intelli-
gence”, When Faith Writes the Story, s. 34–37)

Tämä poika valmistautui ja oli kuuliainen, ja sen johdosta patriarkal-
linen siunaus oli hänelle johdatuksen ja lohdutuksen lähde. Meidän
tulisi osoittaa samanlaista uskoa saadaksemme meille patriarkalli-
sessa siunauksessa luvatut siunaukset.
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Tavoitteita ja tehtäviä

1. Valmistaudu patriarkallisen siunauksesi saamiseen, ellet vielä
ole saanut sitä.

2. Jos olet saanut siunauksesi, lue sitä usein ja pyri elämään kelvol-
lisesti saadaksesi luvatut lupaukset.

Lisäselvitystä antavia pyhien kirjoitusten kohtia

1. Moos. 49:1–28 (patriarkka Israel siunaa poikiaan)

LK 107:39–56 (apostolit asettavat evankelistoja; patriarkaalinen
pappeus muinaisina aikoina)

LK 124:91–92 (patriarkat saavat siunauksen antamisen avaimet)

KH Moos. 6:1–6 (aikakirjaa pidettiin Aadamin lasten siunaukseksi)

Opettajan valmistautuminen

Ennen tämän oppiaiheen pitämistä
1. pyydä jotakuta patriarkallisen siunauksen saanutta luokan jäsentä todistamaan
johdatuksesta ja siunauksesta, jota siunaus on tuonut hänen elämäänsä. (Sano
hänelle, että patriarkallinen siunaus on henkilökohtainen ja että sitä ei pitäisi lukea toi-
sille ihmisille. Samasta syystä hänen ei pidä esittää yksityiskohtaisesti siunauksessa
annettuja lupauksia ja ohjeita);
2. anna luokan toiselle jäsenelle tehtäväksi kertoa siitä, miten hän menetteli saadak-
seen patriarkallisen siunauksensa.

Oppiaihe 10

77



78

Johtavien Oppiaihe 11

auktoriteettien 
tarpeellisuus

Tämän oppiaiheen tarkoituksena on auttaa meitä ymmärtämään,
miksi Herra kutsuu johtavia auktoriteetteja ja kuinka meitä siuna-
taan, kun tuemme heitä.

Johdanto

Kun Vapahtaja eli maan päällä, Hän järjesti kirkkonsa ja asetti mie-
hiä pappeuteen. Hän kutsui mm. kaksitoista apostolia ja muita vir-
kailijoita todistamaan Hänestä ja auttamaan valvomaan kirkkoa.
Kuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen Hän kävi nefiläiskanso-
jen luona Amerikassa ja järjesti siellä kirkkonsa samalla tavalla. Hän
asetti kaksitoista opetuslasta palvelemaan nefiläisiä samalla tavalla
kuin kaksitoista apostolia palveli kirkkoa vanhassa maailmassa.

Näinä myöhempinä aikoina Herra on jälleen kerran järjestänyt
Jeesuksen Kristuksen tosi kirkon profeetta Joseph Smithin kautta.
Se järjestettiin ilmoituksen kautta, ja siinä on kaksitoista apostolia
aivan samalla tavalla kuin kirkolla oli silloin, kun Vapahtaja oli maan
päällä. Apostolien lisäksi Herra on kutsunut muitakin auttamaan koko
kirkon johtamisessa. Heitä kutsutaan johtaviksi auktoriteeteiksi.

Johtava auktoriteetti on mies, jolla on Melkisedekin pappeus ja
jonka Herra kutsuu palvelemaan jossakin seuraavista viroista:
Näytä havaintovälinettä 11-a, ”Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkon johtavat auktoriteetit”.

ENSIMMÄINEN PRESIDENTTIKUNTA

Ensimmäisen presidenttikunnan muodostavat kirkon presidentti ja
hänen kaksi neuvonantajaansa, jotka myös ovat johtavia auktori-
teetteja. Presidentillä on hallussaan kaikki avaimet ja valtuus, mitä
kirkolle on palautettu myöhempinä aikoina. Yhdessä neuvonanta-
jiensa kanssa presidentti valvoo koko kirkkoa, ja hänellä on valtuus
toimia kaikissa pappeuden ja kirkon tehtävissä.

Kirkon presidentillä on pappeuden ”avaimet” johtaa kirkon kaikkia
hengellisiä ja ajallisia asioita. Hänen oikeutenaan on antaa vaarnan-

11-a, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon johtavat auktoriteetit.
Ajan tasalla olevat kuvat löydät Valkeuden tuoreimmasta konferenssinumerosta



11-a

Presidentti Thomas S. Monson
ensimmäinen neuvonantaja

Presidentti Gordon B. Hinckley Presidentti James E. Faust
toinen neuvonantaja

Boyd K. Packer L. Tom Perry David B. Haight Neal A. Maxwell

Russell M. Nelson Dallin H. Oaks M. Russell Ballard Joseph B. Wirthlin

Richard G. Scott Robert D. Hales Jeffrey R. Holland Henry B. Eyring

Kahdentoista neuvosto

Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkon 

johtavat auktoriteetit

Ensimmäinen presidenttikunta



johtajille, piispoille ja patriarkoille ja muille virkailijoille ne ”avaimet”,
jotka liittyvät heidän virkaansa heidän asuinpaikkakunnallaan.

Presidentti Joseph F. Smith kirjoitti tästä valtuudesta, että se on
annettu ”jokaiselle, joka on asetettu johonkin pappeuden astee-
seen. Mutta on välttämätöntä, että jokainen tällä valtuudella suori-
tettu teko tapahtuu oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa, oikealla
tavalla ja oikeassa järjestyksessä. Valta johtaa näitä toimia on sama
kuin pappeuden avaimet.” (Evankeliumin oppi, s. 129)

KAHDENTOISTA APOSTOLIN KOORUMI

Herra kutsuu apostolit Kristuksen erityisiksi todistajiksi. He toimivat
ensimmäisen presidenttikunnan alaisuudessa.

SEITSEMÄNKYMMENEN KOORUMIT

Seitsemänkymmenen koorumien jäsenten tehtävänä on toimia Her-
ran nimessä kahdentoista johdolla rakentaen kirkkoa ja ohjaten
kaikkia sen asioita kaikkien kansakuntien keskuudessa (ks. LK
107:34).

JOHTAVA PIISPAKUNTA

Johtava piispakunta on Aaronin pappeuden johtokunta, joka toimii
kahdentoista apostolin koorumin ja ensimmäisen presidenttikunnan
ohjeiden mukaan. Johtava piispa ja hänen kaksi neuvonantajaansa
valvovat kirkon aineellisia eli ajallisia asioita.

Johtavien auktoriteettien lisäksi suuri joukko miehiä on kutsuttu kah-
dentoista apostolin alue-edustajiksi. He eivät ole johtavia auktori-
teetteja, vaan heidät on kutsuttu edustamaan kahtatoista apostolia
ja auttamaan kirkon rakentamisessa tietyissä osissa maailmaa.

Johtavien auktoriteettien velvollisuudet

Johtavat auktoriteetit ovat Jeesuksen Kristuksen edustajia. Vapah-
taja itse on kirkon pää ja johtaa sitä profeetalle ja muille johtaville
auktoriteeteille antamiensa ilmoitusten kautta. Näiden miesten
kautta Herra ilmoittaa tahtonsa ja opettaa meille kaiken sen, mikä
on tarpeen pelastuksellemme.

Johtavat auktoriteetit edustavat Vapahtajaa monin eri tavoin:

• He matkustavat kaikkialla maailmassa auttaen ja opettaen kirkon
jäseniä ja paikallisia johtajia.

• He pitävät huolta kirkon ykseydestä ja varmistautuvat siitä, että
kirkko opettaa oikeita oppeja.
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• He asettavat paikallisia pappeusjohtajia, kuten esimerkiksi vaar-
nanjohtajia ja vaarnojen patriarkkoja.

• He valmistavat ja pitävät puheita yleiskonferensseissa, aluekon-
ferensseissa ja muissa kokouksissa. Kun nämä miehet puhuvat
Pyhän Hengen vaikutuksen mukaan, se on sama kuin jos Kristus
itse puhuisi. ”Minkä minä, Herra, olen puhunut, sen olen puhunut
– – olipa se sitten puhuttu minun omalla äänelläni tai minun palve-
lijoitteni äänellä.” (LK 1:38) Tällä tavalla he opettavat ja innoittavat
sekä kirkkoon kuuluvia että siihen kuulumattomia.

• Kaksitoista apostolia on kutsuttu Jeesuksen Kristuksen erityisiksi
todistajiksi koko maailmaan. He todistavat Kristuksen jumalalli-
suudesta, menivätpä he minne tahansa. Myös muut johtavat auk-
toriteetit todistavat Vapahtajasta.

• Heillä on velvollisuus valvoa kaikkia kirkon hallinnollisia asioita.

• Näiden velvollisuuksien lisäksi he ovat myös isiä ja aviomiehiä.
Muiden kirkkoon kuuluvien isien tavoin heillä on velvollisuus johtaa
omaa perhettään ja opastaa sitä selestiseen valtakuntaan.

Tarvitsemme johtavia auktoriteetteja

Taivaallinen Isä on kautta historian ilmoittanut profeettojensa kautta
tahtonsa maan päällä oleville ihmisille. Näin on ollut niin Moosek-
sen, Kristuksen kuin Joseph Smithinkin aikana. Olosuhteet saatta-
vat muuttua mutta totuus ei, eikä myöskään tarpeemme saada
Jumalan ohjausta muutu. Koska Herra rakastaa meitä, Hän on antanut
meille profeetan ja apostolit ja muut johtavat auktoriteetit opastamaan
meitä nykyaikana.

Seuraava kertomus kuvaa, kuinka eräs ihmisjoukko sai siunauksia,
koska se oli kuuliainen profeetalle:

”Lopultakin heinäkuussa 1959 suunnitelmat olivat valmiit. Kolme-
kymmentä uskollista tahitilaista oli tehnyt työtä, säästänyt ja uhran-
nut saadakseen kokoon rahasumman, joka tarvittiin Havaijin temp-
peliin tehtävää matkaa varten. Oli vaatinut paljon työtä tuoda
lähetyslaiva Paraita (kirjaimellisesti käännettynä Suuri päällikkö) kui-
vatelakalle, korjata ja maalata se. Ja sitten oli ollut vaikeuksia Rans-
kan viranomaisten kanssa. [Laivan kapteeni, veli Tapu, oli lopulta
saanut satamakapteenin luvan matkaan, ja yhdessä nämä kaksi
saivat Ranskan kuvernöörin myöntämään pyhille luvan purjehtia
Paraitalla Havaijiin.]
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Veli Tapu ei hankkinut lupaa ainoastaan Ranskan viranomaisilta,
vaan kirjoitti myös Salt Lake Cityyn saadakseen matkaan luvan pre-
sidentti David O. McKaylta. Lupa oli annettu, ja kaikki oli valmista.

Sitten tuli kohtalokas soitto lähetystoimistosta. Jokaisen matkalle
aikovan oli tultava ennen lähtöä kokoukseen lähetyskotiin – –.

Sinä päivänä erityinen sanansaattaja Ernest C. Rossiter – – oli saa-
punut suoraan presidentti McKayn luota Salt Lake Citystä. Hänen
tuomansa uutiset olivat tavattomia. Pyhiä pyydettiin jättämään teke-
mättä kauan odottamansa matka. Veli Tapun mukaan presidentti
McKay ei antanut minkäänlaista selitystä. Hän vain pyysi veli Rossi-
teria ’menemään pysäyttämään heidät. He eivät selviä matkasta, ja
jos me sallimme heidän lähtevän, joudumme vaikeuksiin [Ranskan]
viranomaisten kanssa. Me olisimme vastuussa heistä. Mene siis ja
pysäytä heidät.’

Lähetysjohtaja Christiansen kirjoitti lähetyskentän päiväkirjaan,
kuinka huolissaan hän oli siitä, mitä hänen oli kerrottava matkaan
valmiille pyhille:

’Olin hyvin huolissani ja tunsin tarvitsevani Herran apua antaessani
selityksen näille nöyrille, uskollisille jäsenille, jotka toivoivat niin
innokkaasti saavansa endowmentinsa Hänen pyhässä huonees-
saan. Paastosin ja rukoilin asian johdosta. Olin kutsunut pappeus-
kokouksen koolle 15. päivänä heinäkuuta 1959 kello 8 aamulla;
pyysin lisäksi kuutta uskollista veljeä tulemaan huoneeseeni kello 7.30,
ja veli Rossiterin avulla me kerroimme heille ensimmäiseltä presi-
denttikunnalta tulleesta päätöksestä ja sanoimme, että halusimme
avuksemme heidän uskonsa ja rukouksensa kertoessamme viestin
pappeudenhaltijoille, jotka kokoontuisivat kello 8. Kun veli Rossiter
ja minä olimme päättäneet puheemme näille miehille, he puolestaan
kertoivat lyhyesti ajatuksistaan ja kuunnellessani heitä suuri ilo täytti
rintani heidän ilmoittaessaan, että he tulisivat noudattamaan maan
päällä olevan profeetan neuvoa.

Menimme pappeudenhaltijoiden kokoukseen. Kuultuaan ensimmäi-
sen presidenttikunnan sanoman, [he] ilmaisivat vakaumuksenaan,
että jos tämä oli kirkon johtajien sana, sen oli täytynyt tulla Herran
innoituksen kautta ja että ainoa tapa osoittaa rakkautta ja arvostusta
Hänen heille antamiaan siunauksia kohtaan, oli noudattaa annettua
ohjetta. Sitten minä kehotin äänestämään ja kaikki kädet nousivat
hyväksymään ensimmäisen presidenttikunnan päätöksen.’

Niin matka peruutettiin, eivätkä veli Rossiter sen enempää kuin
lähetysjohtaja Christiansen tai uskolliset tahitilaiset pyhätkään



todella tienneet, miksi Jumalan profeetta oli kieltänyt heitä lähte-
mästä matkalle. He peruuttivat sen, koska he uskoivat profeettaan.

Myöhemmin laivuri, veli Tapu, palasi laivalleen, jossa mekaanikko
kertoi hänelle, että eräs pieni osa oli vahingoittunut ja kestäisi käyt-
töä enää 100–150 tuntia. Siitä huolimatta laiva laskettiin vesille ja
ankkuroitiin – –.

’No niin [kertoi veli Tapu, laivan kippari], pari päivää myöhemmin
sain puhelun. Olin lähetystoimistossa valmistamassa täkäläistä kir-
kon lehteämme. Puhelu tuli satamakapteenilta. Hän sanoi: ”Hei, lai-
vasi uppoaa.” Ja minä sanoin: ”Mitä? Vastahan minä sain sen kuiva-
telakalta!” Hän toisti vielä: ”Laivasi uppoaa. Pidä kiirettä.” Niin minä
ryntäsin satamaan, ja laiva oli jo puoliksi upoksissa. Ensimmäinen
perämieheni oli tutkimassa laivan pohjaa selvittäen, mitä oli tapah-
tunut. Hän huomasi, että keittiön poistoputki oli mätä. Korjaajat oli-
vat vetäneet maalia mädäntyneen puun ja ruosteisen putken päälle.
Putki oli katkennut ja vesi syöksyi laivan sisään.

Mitä sanoisitte, jos olisimme pelastusveneessä 300–400 kilometrin
päässä täältä? Jos olisimme purjehtineet suunnitelmien mukaan,
olisimme olleet juuri niin kaukana, silloin kun ruosteinen putki ja
mätä puu antoivat periksi!’

Kun Tahitin pyhät tottelivat profeetan neuvoa, he eivät voineet
ymmärtää, miksi presidentti McKay antoi tämän ohjeen. Mutta nyt
he ymmärsivät Herran tiet. Veli Tapu ilmaisi tämän sanoessaan:
’Siksi minä olen aina todistanut presidentti McKaysta, Herran tosi
profeetasta.’” (R. Lanier ja JoAnn M. Britsch, ”A Prophet’s Warning”,
New Era, maaliskuu 1976, s. 12, 14)

Johtavat auktoriteetit todella puhuvat Kristuksen puolesta. Herra on
sanonut: ”Ja se, minkä he puhuvat Pyhän Hengen johdattamina, on
oleva pyhä kirjoitus, on oleva Herran tahto, on oleva Herran mieli, on
oleva Herran sana, on oleva Herran ääni ja Jumalan voima pelas-
tukseksi.” (LK 68:4)

Koska nämä miehet ovat Vapahtajan edustajia maan päällä, meidän
on tärkeää tietää, mitä he sanovat, ja seurata heidän opetuksiaan.
Ajattele joitakin Herran opetuksia, joita johtavat auktoriteetit ovat
tähdentäneet meidän aikanamme: He ovat neuvoneet meitä pitä-
mään perheiltoja, he ovat pyytäneet meitä rakentamaan temppe-
leitä ja tekemään sukututkimustyötä. He ovat opettaneet meille hen-
kilökohtaista ja perheen valmiutta (mukaan luettuna elintarvikkeiden
varastointi), ja he ovat sanoneet, että jokaisen jäsenen on tarpeen
tehdä lähetystyötä.

Oppiaihe 11

83



Pyydä luokan jäseniä ajattelemaan, miten nopeasti maailma on muuttunut viimeisten
10–20 vuoden aikana. Miten profeettojen sanojen kuunteleminen auttaa meitä koh-
taamaan aikamme asettamat vaatimukset?

Johtavien auktoriteettien tukeminen

Herra ei pakota ketään meistä olemaan kuuliaisia Hänen palvelijoil-
leen. Me voimme joko hyväksyä heidät tai olla hyväksymättä. Mutta
on suuri siunaus voida hyväksyä johtavat auktoriteetit ja tukea heitä
ja muita johtajiamme. Teemme tämän virallisesti kokouksissa, joissa
meitä pyydetään antamaan heille tukemme äänestyksessä, kun
heitä ehdotetaan kirkon virkaan. Me osoitamme halumme tukea
heitä nostamalla oikean kätemme. Mutta johtavien auktoriteettien
tukeminen vaatii muutakin kuin pelkästään oikean käden nosta-
mista. Me tuemme johtavia auktoriteetteja hyväksymällä heidän
opetuksensa ja seuraamalla niitä.

Nämä miehet ovat Jeesuksen Kristuksen edustajia ja saavat
Häneltä jatkuvasti ilmoituksia. Me kunnioitamme Vapahtajaa kunni-
oittamalla Hänen edustajiaan. Me kunnioitamme ja arvostamme
eläviä profeettojamme noudattamalla heidän opetuksiaan, rukoile-
malla heidän puolestaan ja pyytämällä voimaa voida seurata heitä.
(Ks. Hepr. 13:17–18 ja LK 107:22.) Me tuemme heitä myös silloin, kun
tuemme piispaamme tai seurakunnanjohtajaamme, sillä hän toimii
heidän ohjeittensa mukaan.

Johtavia auktoriteetteja tukevat saavat suuria siunauksia. Herra on
sanonut, että ne, jotka uskovat profeettojen opetuksia ja kestävät
uskossa loppuun saakka, saavat kaiken, mitä Jumalalla on (ks.
LK 84:36–38). Mormonin Kirja kertoo suuresta Amulek-nimisestä
miehestä, joka otti vastaan Jumalan profeetan. Enkeli kävi hänen
luonaan ja sanoi, että profeetta Alma tulisi hänen luokseen. Enkeli
sanoi: ”Sinun on otettava hänet huoneeseesi ja ruokittava häntä,
niin hän siunaa sinua ja huonettasi; ja Herran siunaus on lepäävä
sinun ja sinun huoneesi yllä.” (Al. 10:7) Amulek otti Alman kotiinsa ja
todisti myöhemmin niistä suurista siunauksista, joita hän ja hänen
perheensä saivat siksi, että hän otti vastaan profeetan.
Lukekaa Al. 10–11. Miten me voimme saada Amulekin kuvailemat siunaukset?

Me emme ehkä koskaan saa johtavaa auktoriteettia vieraaksi
kotiimme, mutta voimme saada samanlaiset siunaukset, jos
otamme heidät vastaan noudattamalla kodissamme heidän innoitet-
tuja ohjeitaan.
Jos luokassa on jäsen, joka on tavannut johtavan auktoriteetin tai kuullut sellaisen
puhuvan, pyydä häntä kertomaan, miltä se tuntui ja miksi hänestä on tärkeää kuun-
nella johtavia auktoriteetteja ja olla heille kuuliainen.
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Yhteenveto

Johtavat auktoriteetit ovat Vapahtajan henkilökohtaisia edustajia.
Heillä on pappeus ja avaimet johtaa Herran kirkon työtä. Kun me
noudatamme heidän neuvojaan ja tuemme heitä uskollamme, kuu-
liaisuudellamme ja rukoilemalla, me saamme suuria siunauksia.

Presidentti Harold B. Lee lausui: ”Joku on sanonut – – ja uskon, että
se on ehdottomasti totta: ’Ihminen ei todella ole kääntynyt ennen
kuin hän näkee Jumalan voiman lepäävän tämän kirkon johtajien
päällä ja ennen kuin se painuu hänen sydämeensä kuin tuli.’ Vasta
sitten kun tämän kirkon jäsenillä on vakaumus siitä, että heitä johde-
taan oikealla tiellä, ja kun heillä on vakaumus siitä, että nämä Juma-
lan miehet ovat miehiä, joita Jumala innoittaa ja jotka Hän on asian-
mukaisella tavalla kädellään asettanut, he ovat todella kääntyneitä.”
(”Pappeuden voima”, Valkeus, maaliskuu 1973, s. 94)

Tavoitteita ja tehtäviä

1. Pyydä tänä iltana henkilökohtaisessa ja perheesi rukouksessa
Herraa siunaamaan johtavia auktoriteetteja.

2. Rukoile itsellesi todistusta ja voimaa seurata profeettaa ja muita
johtavia auktoriteetteja.

Lisäselvitystä antavia pyhien kirjoitusten kohtia

4. Moos. 12:6 (Herra ilmestyy profeetoilleen)

Aam. 3:7 (Herra ilmoittaa suunnitelmansa profeetoilleen)

Luuk. 1:59–79 (Herra on aina puhunut ihmiselle profeettojen kautta)

LK 21:4–6 (profeetta puhuu aivan kuin hänen sanansa tulisivat Her-
ran suusta)

LK 43:1–7 (ilmoituksia kirkkoa varten annetaan vain profeetan
kautta)

Opettajan valmistautuminen

Ennen tämän oppiaiheen pitämistä
1. suunnittele aloittavasi tai lopettavasi oppitunti lauluun ”Kiitos, Luojamme, profee-
tasta” (MAP-lauluja, 10);
2. anna luokan jäsenille tehtäväksi esittää oppiaiheessa olevia kertomuksia ja pyhien
kirjoitusten kohtia.

Oppiaihe 11
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Isän vastuu Oppiaihe 12

perheensä 
hyvinvoinnista

Tämän oppiaiheen tarkoituksena on auttaa meitä ymmärtämään
isän vastuuta suunnitella, kuinka hän voi huolehtia perheensä tar-
peista, ja tehdä se.

Johdanto

Eräs Herran profeetoista sanoi: ”Perhe on tärkein organisaatio
ajassa ja iankaikkisuudessa. Tarkoituksenamme tässä elämässä on
luoda itsellemme iankaikkinen perheyksikkö.” (Joseph Fielding
Smith, ”Ohjeita pyhille ja maailmalle”, Valkeus, joulukuu 1972, s. 495)

Iankaikkinen perhe on patriarkaalinen. Tämä tarkoittaa sitä, että isä
on perheen pää ja että mies ja vaimo on sinetöity temppelissä. Kaik-
kien perheyksiköiden pitäisi olla iankaikkisen perheen mallin mukai-
sia siten, että isä toimii perheen todellisena päänä.

Isän on huolehdittava perheensä tarpeista

Pyhät kirjoitukset opettavat, että isä on perheen pää (ks. Ef. 5:23).
Tässä ominaisuudessa hänen on huolehdittava perheensä ajalli-
sista ja hengellisistä tarpeista (ks. Moosia 4:14–15). Se on pyhä,
Herran meille antama velvollisuus. Itse asiassa se on tärkein työ,
minkä isä milloinkaan suorittaa. Presidentti David O. McKay on
sanonut: ”Mikään menestys ei voi korvata kotona tapahtunutta epä-
onnistumista.” (David O. McKay julkaisussa Conference Report,
huhtikuu 1964, s. 4)

Koti on paikka, jossa lapsista tulee huolehtia ja jossa heille tulee
opettaa iankaikkisia periaatteita. ”Tärkeintä, mitä koskaan tulette
tekemään Herran työssä, on se, mitä teette oman kotinne seinien
sisäpuolella”, sanoi presidentti Harold B. Lee. (lehtinen Kodin vah-
vistaminen, s. 9) Yksikään toinen opettaja ei voi vaikuttaa lapsiin
yhtä paljon kuin vanhemmat. Tästä syystä meidän on opetettava
lapsiamme sekä esimerkillä että sanoin. Meille on luvattu, että jos
meidät ja vaimomme ja lapsemme sinetöidään temppelissä ja jos
elämme uskollisina evankeliumin periaatteiden mukaan, me
voimme elää yhdessä iankaikkisena perheenä selestisessä valta-
kunnassa. (Ks. luku 47 ”Korotus” kirjassa Evankeliumin periaatteet.)
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Perheen ajallisista tarpeista huolehtiminen

Meidän isien odotetaan huolehtivan perheemme aineellisista
tarpeista. Niiden täyttämiseksi meidän pitäisi

• tehdä rehellisesti työtä perheen tarpeista huolehtimiseksi;

• suunnitella perheemme varojen käyttöä yhdessä vaimomme
kanssa;

• opettaa lapsiamme tekemään työtä;

• toteuttaa perheen tuotanto- ja varastointiohjelmaa.

Nykyajan pyhät kirjoitukset opettavat, että niiden, jotka voisivat
tehdä työtä mutta eivät tee, ”ei pidä syömän työmiehen leipää eikä
käymän hänen vaatteissaan” (LK 42:42). Herra on sanonut, että jos
laiska ei muuta tapojaan, hän ei saa samoja siunauksia kuin ne,
jotka tekevät työtä. Hän ei ehkä voi edes säilyttää paikkaansa
kirkossa (ks. LK 75:29). Sillä, mitä työtä me teemme, ei tietenkään
ole mitään väliä, kunhan työ on rehellistä ja tuottaa tyydytystä.

Aviomiehen tulisi yhdessä vaimonsa kanssa laatia perheen talous-
arvio. Miehen tulot eivät ole yksinomaan hänen – ne kuuluvat koko
perheelle; hän on vain se, joka jakaa ne. Hänen velvollisuutensa on
pitää huolta siitä, että perheen jokaisen jäsenen taloudelliset tarpeet
– ei ainoastaan hänen omansa – tyydytetään. Kun hän tekee
parhaansa huolehtiakseen perheensä aineellisista tarpeista, Herra
siunaa häntä ja hänen vaimonsa ja lapsensa voivat suorittaa
tehtävänsä perheessä.
Näytä havaintovälinettä 12-a, ”Perheet, jotka tekevät työtä yhdessä, saavat sekä ajal-
lisia että hengellisiä siunauksia”.

Lapsia tulisi rohkaista ja heidän pitäisi sallia hankkia mahdollisim-
man paljon koulutusta, jotta voitaisiin taata, että he varmasti ovat
valmiita omaa elämäänsä varten. Sikäli kuin mahdollista, heitä ei
pitäisi ottaa pois koulusta työtä tekemään. Tämä ei tarkoita sitä, et-
teikö lapsillamme saisi olla kotona tehtävää työtä. Presidentti Harold
B. Lee neuvoi vanhempia antamaan lapsille erityisiä askareita, jotta
he eivät pitkästyisi ja jotta heille annettaisiin mahdollisuus kehittää
kypsiä työskentelytottumuksia. (Ks. ”Nuorisomme valmentaminen”,
Valkeus, elokuu 1971, s. 246.)

Yksi lapsille annettavista tehtävistä voisi olla perheen puutarhan
hoitaminen. Meitä on neuvottu viljelemään perheen puutarhaa, jotta
voisimme tuottaa joitakin tarvitsemiamme elintarvikkeita ja sitten
varastoida ruokaa niin paljon kuin mahdollista. Presidentti Spencer
W. Kimball on kehottanut jokaista perhettä ”kasvattamaan kaiken
sen ruoan”, jonka suinkin voivat, omalla maallaan. ”Kehittäkää taito-
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janne säilöä ja varastoida. Vahvistamme taas kerran ohjeen, jonka
kirkko on aina antanut, hankkia ja säilyttää vuoden varasto.” (Spen-
cer W.Kimball, ”Perheen valmius”, Valkeus, lokakuu 1976, s. 111–112)
Millaisia tehtäviä voitte perheenä opettaa lapsianne tekemään? Mistä saamme apua,
kun emme pysty huolehtimaan perheemme aineellisista tarpeista? (Meidän tulisi aina
ensin pyytää apua perheemme jäseniltä ja sukulaisilta, jotka ehkä voivat auttaa. Jos
he eivät voi auttaa, meidän tulee kääntyä kirkon puoleen ja ottaa yhteys koorumimme
johtajiin. Sosiaaliviranomaisiin pitäisi ottaa yhteyttä vain, jos kirkko ei voi auttaa meitä
tarvitsemallamme tavalla.)

Perheemme hengellisistä tarpeista huolehtiminen

Perheen hengellisten tarpeiden täyttämiseksi me voimme

• opettaa evankeliumia vaimollemme ja lapsillemme;

• pitää päivittäin perherukouksen;

• tehdä kodistamme paikan, jossa Herran Henki viihtyy;

• maksaa kymmenykset ja uhrit;

• pitää täysipainoisia perheiltoja.

Nämä kaikki ovat pyhiä velvollisuuksia. Opin ja Liittojen Kirjassa
osoitetaan erityisesti yhden tällaisen velvollisuuden tärkeys:
Pyydä luokan jäseniä lukemaan LK 68:25, 28. Mitä Herra on käskenyt meidän opettaa
lapsillemme?

Isän on varmistettava, että hänen perheelleen opetetaan evankeliu-
mia kotona. Yksi parhaimmista tavoista aloittaa tämä opetus on per-
heillan pitäminen. Se antaa meille säännöllisen tilaisuuden puhua
perheen kanssa ja opettaa sitä. Ensimmäinen presidenttikunta on
kehottanut kaikkia vanhempia: ”Kehotamme vanhempia kokoa-
maan perheensä säännöllisesti yhteen maanantai-iltaisin ja opetta-
maan perheenjäsenille pyhistä kirjoituksista – – sekä todistamaan
heille. Vanhempien tulee käyttää näitä tilaisuuksia päästäkseen
lähemmäksi lapsiaan, kuunnellakseen heidän ongelmiaan ja [tavoit-
teitaan] sekä suodakseen heille sitä henkilökohtaista ohjausta, jota
he niin kipeästi kaipaavat.” (”Ensimmäisen presidenttikunnan
sanoma”, Perheillat 1976–1977, s. 3)

Jotta isä voisi asianmukaisesti opettaa lapsiaan, hänen täytyy jär-
jestää aikansa niin, että hän voi olla usein kotona perheensä
parissa. Hänen on myös tarpeellista osoittaa iloaan evankeliumin
mukaisesta elämästä maksamalla uskollisesti kirkolle kymmenykset

12-a, Perheet, jotka tekevät työtä yhdessä, saavat sekä ajallisia että hengellisiä siu-
nauksia
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ja uhrit, ottamalla vastaan ja suorittamalla kirkon tehtäviä ja pitä-
mällä muut käskyt.
Miten kirkko auttaa meitä opettamaan lapsiamme?

Siunauksia isälle ja perheelle
Näytä havaintovälinettä 12-b, ”Kuningas Benjamin huolehti perheensä aineellisista ja
hengellisistä tarpeista”.

Mormonin Kirja kertoo meille suuresta profeetasta, kuninkaasta ja
isästä, kuningas Benjaminista (ks. Moosia 2:12,14). Vaikka Benjamin
oli kuningas ja profeetta, hän teki omin käsin työtä huolehtiakseen
perheestään. Hän ei odottanut, että toiset ihmiset olisivat elättäneet
hänet. Meidän isien pitäisi noudattaa hänen esimerkkiään ja pitää
huolta perheestämme.

Abraham on toinen isä, josta voimme ottaa mallia elämässämme.
Hänen uskollisuutensa vuoksi hänelle luvattiin vanhurskas perhe ja
paljon jälkeläisiä (ks. 1. Moos. 17:3–8). Abrahamia siunattiin, koska
hän seurasi tunnollisesti Herraa ja huolehti asianmukaisesti vaimos-
taan ja perheestään. Koska me olemme Abrahamin jälkeläisiä, me
saamme samat siunaukset, kun pidämme huolta perheemme hen-
gellisistä ja ajallisista tarpeista. Ja mikä vieläkin tärkeämpää, rakkaus
lisääntyy kodissamme ja perheemme kehittyy hengellisesti.

Yhteenveto

Seuraavasta kertomuksesta käy ilmi, kuinka eräs isä ja hänen per-
heensä saivat siunauksia isän ottaessa vastaan evankeliumin ja elä-
essä sen mukaan. Ennen kuin Joseph Garcia liittyi kirkkoon, hänellä
oli tapana juopotella ystäviensä kanssa ja hän oli hyvin vähän
kotona. Siitä johtui, että hänen vaimonsa oli usein otettava pieniä sii-
voustöitä ansaitakseen rahaa avuksi perheen elättämiseen. Lapset
tuskin tunsivat isäänsä. He enemmän pelkäsivät kuin kunnioittivat
tai rakastivat häntä.

Eräänä päivänä Garcia kuitenkin esiteltiin mormonilähetyssaarnaa-
jille. Hänen tavattuaan näitä lähetyssaarnaajia puolen vuoden ajan,
hänen elämänsä muuttui kokonaan. Hän lakkasi istuskelemasta
ystäviensä kanssa kapakoissa ja liittyi pian kirkkoon. Hän alkoi olla
kotona lastensa kanssa, pitää perheiltoja ja tehdä retkiä lastensa ja
vaimonsa kanssa. Hän laati perheelle huolellisen talousarvion,
jonka ansiosta vaimo saattoi lopettaa työssäkäynnin ja käyttää kai-
ken aikansa kotona.

12-b, Kuningas Benjamin huolehti perheensä aineellisista ja hengellisistä tarpeista



Pian mies huomasi, että hänestä oli hauskaa olla kotona, ja hän piti
vaimonsa kanssa vietetyistä hetkistä enemmän kuin oli koskaan
nauttinut ystäviensä seurasta. Hänen lapsensa oppivat rakasta-
maan häntä ja yrittävät nykyisin noudattaa hänen esimerkkiään van-
hurskaasta elämästä.

Tavoitteita ja tehtäviä

1. Arvioi kuinka hyvin täytät perheesi hengelliset ja aineelliset tar-
peet.

2. Sitoudu täyttämään perheesi tarpeet.

3. Laadi vaimosi ja lastesi kanssa suunnitelma, kuinka voitte saat-
taa elämänne sopusointuun pyhien kirjoitusten ja kirkon johtajien
neuvojen kanssa.

Lisäselvitystä antavia pyhien kirjoitusten kohtia

1. Tim. 5:8 (isän on pidettävä huolta perheestään)

Moosia 27:14, 22–24 (Herra kuulee isän lastensa puolesta esittämät
rukoukset)

LK 68:30–31 (laiskureiden lapset varttuvat jumalattomuudessa)

LK 75:25, 28–29 (isän on huolehdittava perheensä jäsenistä)

Opettajan valmistautuminen

Ennen tämän oppiaiheen pitämistä
1. lue luku 27 ”Työ ja henkilökohtainen vastuu” ja luku 36 ”Perhe voi olla iankaikki-
nen” kirjasta Evankeliumin periaatteet;
2. hanki taulu ja liitua;
3. halutessasi voit kirjoittaa tauluun tms. erityisiä tapoja, joiden avulla isät voivat täyt-
tää perheensä hengellisiä ja aineellisia tarpeita;
4. anna luokan jäsenille tehtäväksi esittää oppiaiheessa olevia kertomuksia ja pyhien
kirjoitusten kohtia.
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Neuvotteleminen Oppiaihe 13

perheenjäsenten 
kanssa

Tämän oppiaiheen tarkoituksena on auttaa meitä vahvistamaan
perhettämme neuvottelemalla vaimomme ja lastemme kanssa.

Johdanto
Laulakaa laulu ”Kotiin juhlan tuntu saa” (MAP-lauluja, 185).

Pappeudenhaltija johtaa kotiaan

Maallinen kotimme on taivaallisen kotimme alku. Vanhempana ole-
minen on eräässä mielessä koulutusta jumaluuteen. Isä, joka tämän
tietää, ymmärtää, että hänen pyhä velvollisuutensa on johtaa, opas-
taa ja neuvoa perhettään vanhurskaasti. Presidentti N.Eldon Tanner
on sanonut: ”Jokaisen myöhempien aikojen pyhän kodin pitäisi olla
mallikoti, jossa isä on perheen pää mutta johtaa rakastaen ja täydel-
lisessä sopusoinnussa äidin vanhurskaiden toiveiden kanssa. Heidän
pitäisi yhdessä tavoitella samoja päämääriä perheelleen, ja lasten
pitäisi tuntea vallitseva rakkaus ja sopusointu.” (”Fatherhood”,
Ensign, kesäkuu 1977, s. 2)

Naimisissa olevien pappeudenhaltijoiden velvollisuutena on kasvat-
taa vanhurskas perhe, mutta me emme tietenkään voi tehdä sitä
yksin. Meillä on apuna vaimomme. Yhdessä me voimme luoda lujan
avioliiton ja viedä perheemme takaisin Herran kasvojen eteen.
Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee rakastaa vaimoamme ja neu-
votella hänen kanssaan, jos haluamme nauttia Herran Hengestä
kodissamme.

Rakkauden ja huomaavaisuuden osoittaminen vaimoa kohtaan
Lukekaa Moosia 4:14.

Herra kehottaa meitä tässä pyhien kirjoitusten kohdassa perusta-
maan kodin, jossa vallitsee rauha ja rakkaus. Jotta kotimme olisi täl-
lainen, meidän tulee huolehtia siitä, että siellä vallitsee avioliiton
alusta alkaen vilpitön rakkaus ja ykseys. Jos kotimme ei vielä ole täl-
lainen, meidän tulisi nyt luoda sellaiset olosuhteet. Tämä vaatii sitä,
että me rukoilemme yhdessä säännöllisesti, osoitamme rakkautta ja
kunnioitusta toisiamme kohtaan ja tutkimme yhdessä pyhiä kirjoituk-
sia. Ehkä kaikkein tärkeintä on, että se merkitsee Jumalan käskyjen
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ja niiden liittojen pitämistä, jotka teimme antaessamme vihkilupauk-
sen.

Vahva pappeudenhaltija on ystävällinen ja huomaavainen vaimo-
aan kohtaan. (Ks. Ef. 5:25.) Presidentti J. Reuben Clark jr sanoi, että
jos perhe aikoo tulla selestiseksi, aviomiehen ja vaimon täytyy
rakastaa, kunnioittaa ja arvostaa toisiaan. Heidän täytyy olla kärsi-
vällisiä toisiaan kohtaan ja uskollisia avioliittolupaukselleen. Heidän
uskonsa pitäisi täyttää heidän kotinsa lempeän valon tavoin. Jos he
näin tekevät, heidän kuuliaisuutensa Jumalaa kohtaan ohjaa ja kan-
nustaa heitä (ks. Kuolemattomuus ja iankaikkinen elämä, Melkise-
dekin pappeuden opiskeluopas 1969–1970, osa 2, s. 21–22).
Mitä me voimme tehdä osoittaaksemme rakkautta ja huomaavaisuutta vaimoamme
kohtaan? Miten rakkauden ja huomaavaisuuden osoittaminen vaimoamme kohtaan
auttaa meitä rakentamaan kodin, jossa vallitsee rauha ja rakkaus?

Neuvotteleminen vaimon kanssa
Näytä havaintovälinettä 13-a, ”Perheen johtaminen on paljon helpompaa ja tehok-
kaampaa, kun mies neuvottelee vaimonsa kanssa”.

On tärkeää, että keskustelemme vaimomme kanssa. Useimmat
avioliitto- ja perheongelmat voidaan ratkaista, jos neuvottelemme
vaimomme kanssa ja pyydämme Herralta apua ja opastusta.
Lukekaa Al. 37:37. Kuinka neuvon kysyminen Herralta voi auttaa meitä?

Jos aiomme olla viisaita pappeudenhaltijoita, meidän täytyy keskus-
tella rukoillen ongelmistamme ja tavoitteistamme vaimomme kanssa
ja ottaa hänet mukaan päätöksentekoon. Jos rakastamme vaimo-
amme, me pyydämme häneltä aina ehdotuksia ja apua, sen sijaan
että yrittäisimme yksin ratkaista suuria perheen ongelmia. Jotta se
olisi mahdollista, meidän pitäisi varata aikaa, jolloin voimme keskus-
tella lapsista, raha-asioista, uskonnosta, perheilloista ja kaikista
henkilökohtaisista ja perhettä koskevista huolista, joita meillä kaikilla
on. Vain sillä tavalla me voimme yhdessä johtaa perhettämme.

Vaimo on kumppanimme avioliitossa ja siksi tärkeä avioliiton kump-
panuudelle. Meidän täytyy osoittaa pitävämme häntä suuressa
arvossa. Jotkut miehet tuumivat, että koska heillä on pappeus, heillä
on valta tehdä kaikki päätökset, mutta pyhät kirjoitukset sanovat,
että se on väärin.
Lukekaa LK 121:39, 41.

13-a, Perheen johtaminen on paljon helpompaa ja tehokkaampaa, kun mies 
neuvottelee vaimonsa kanssa
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Me käytämme pappeutta väärin, jos alamme ”vääryydellä herroina
hallita”. Melkisedekin pappeuden haltijoina meidän velvollisuu-
temme on kuunnella vaimoamme rakastavasti ja huolehtivasti. Ja
kun kuuntelemme, emme saa kuunnella ikään kuin olisimme hänen
yläpuolellaan, sillä hän on kumppanimme ja vertaisemme. Seuraa-
vassa esimerkissä eräs pappeudenhaltija neuvottelee vaimonsa
kanssa:

Veli Jackson oli sivistynyt ja viisas mies. Hän olisi helposti voinut
tehdä yksin kaikki perhettä koskevat päätökset, mutta sen sijaan
hän istuutui aina keskustelemaan ongelmista ja niiden mahdollisista
ratkaisuista vaimonsa kanssa. Ainakin kerran viikossa – tavallisesti
sunnuntai-iltaisin – he istuivat keittiönpöydän ääressä ja juttelivat
perheen ongelmista. Joskus lapset pyydettiin mukaan keskusteluun.
Kun tämä mies ja hänen vaimonsa neuvottelivat, he olivat miltei aina
samaa mieltä siitä, millä tavalla heidän olisi kasvatettava lapsensa.
He eivät väitelleet eivätkä riidelleet koskaan, vaan olivat rakastavia
toisiaan kohtaan. Tämä mies oli viisas, koska hän kysyi aina vai-
monsa arvokasta neuvoa. Hän antoi esimerkin miltei selestisestä
kodista, ja tätä esimerkkiä noudattavat nyt omassa kodissaan kaikki
hänen kuusi poikaansa.
Miten mies ja vaimo voivat neuvottelemalla välttää väittelyä ja ongelmia kodissaan?
Miten se voi lisätä rakkautta heidän avioliitossaan?

Neuvotteleminen perheen kanssa
Näytä kuvaa 13-b, ”Perheneuvoston kokoukset auttavat isää johtamaan lapsiaan
vanhurskaasti”.

Sen jälkeen kun mies on neuvotellut vaimonsa kanssa, heidän
pitäisi kutsua koolle lapset ja keskustella heidän kanssaan perheen
tavoitteista ja suunnitelmista. Koko perheen yhteinen neuvonpito on
arvokasta. Se voi parantaa perhe-elämää ja syventää perheenjä-
senten keskinäistä rakkautta. Lapset, jotka ovat etukäteen selvillä
perheen suunnitelmista, tietävät, mitä perheen muut jäsenet tekevät;
ja tästä seuraa hyvä järjestys ja sopusointu. Silloin kun on mahdol-
lista, lapsille tulisi antaa tilaisuus osallistua päätöksentekoon, ja
heidän tulisi auttaa näiden päätösten toteuttamisessa.
Koska on paras hetki pitää perheneuvoston kokous? (Perheilta sopii hyvin, mutta
perheneuvoston kokous ei saa korvata oppiaihetta.) Minkälaisista asioista näissä
perheneuvoston kokouksissa voidaan keskustella?

Näytä havaintovälinettä 13-c, ”Isän tulisi puhutella lapsiaan säännöllisesti”.

13-b, Perheneuvoston kokoukset auttavat isää johtamaan lapsiaan vanhurskaasti
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On myös tärkeää, että isä käy neuvoa kahden kesken jokaisen
lapsensa kanssa. ”Pelkkää hyvää seuraa siitä, että isä puhuttelee
poikiaan ja tyttäriään säännöllisesti. Silloin hän tuntee heidän ongel-
mansa ja toiveensa. Hän voi osoittaa olevansa heidän varaukseton
ystävänsä.” (A. Theodore Tuttle, ”The Role of Fathers”, Ensign, tam-
mikuu 1974, s. 67)
Mistä voitte keskustella lastenne kanssa näiden puhuttelujen aikana? Kuinka se voi
lähentää teitä heihin? (Kehota veljiä käyttämään puhutteluja lastensa huolien kuunte-
lemiseen.)

Lasten kanssa neuvottelemisen ei aina tarvitse olla virallisluontoista.
Meidän tulisi käyttää jokainen mahdollisuus – tulipa se sitten milloin
tai missä tahansa – kuunnellaksemme heidän ongelmiaan. Kun
neuvomme heitä, meidän tulee katsoa asiaa heidän näkökannal-
taan. Me emme saa nauraa heidän murheilleen tai pitää niitä vähä-
pätöisinä, vaan meidän tulee kuunnella heitä rakastaen ja yrittää
ymmärtää ja auttaa heitä.

”On suurenmoista, kun isä tai äiti istuutuu pojan tai tyttären kanssa
keskustelemaan henkilökohtaisesta ongelmasta (ja heillä on ongel-
mia, joita emme ryhdy vähättelemään, jos olemme viisaita). On pai-
nostusta ja houkutuksia ja jopa epäoikeudenmukaisia syytöksiä,
joita vastaan poikamme ja tyttäremme tarvitsevat vahvistusta – –.
Sellaisissa kahdenkeskisissä keskusteluissa vanhemmat auttavat
tavoitteiden asettamisessa lapsilleen.” (ElRay L. Christiansen, ”Suc-
cessful Parenthood – A Noteworthy Accomplishment”, Ensign, hei-
näkuu 1972, s. 55)
Mistä nuoren miehen pitäisi keskustella vanhempiensa kanssa? Mistä isän pitäisi
puhua lastensa kanssa? (On viisasta varoittaa luokan jäseniä olemaan hyväksymättä
muiden näkemyksiä. Yhden ihmisen ongelmat eivät ole samat kuin toisen.)

Puhuessaan lasten kanssa neuvottelemisesta vanhin Richard L.
Evans sanoi: ”Teillä ja heillä on yhteinen etuoikeus, oikeus, velvolli-
suus istuutua kertomaan ajatuksistanne ja harkitsemaan päätök-
siänne toistenne kanssa, että teitä molempia voitaisiin kuunnella ja
kunnioittaa, ja tehdä työtä ja rukoilla ja suunnitella yhdessä täydelli-
sen onnen saavuttamiseksi – ainiaaksi ja ikuisuudeksi.” (Ks. ”As
Parents and Children Come to Common Ground”, Improvement
Era, toukokuu 1956, s. 342.)

Yhteenveto

Meille on luvattu, että me tulemme elämään sopusoinnussa ja rau-
hassa selestisessä valtakunnassa. Mutta meidän on aloitettava nyt
ykseyden ja rakkauden tavoitteleminen, sillä ne eivät tule itsestään.

Oppiaihe 13

99

13-c, Isän tulisi puhutella lapsiaan säännöllisesti



Presidentti David O. McKay sanoi: ”Voin kuvitella vain harvoja, jos
yhtään, valitettavampaa asiaa kuin ykseyden ja sopusoinnun puut-
tuminen kodista. Toisaalta tiedän, että koti, jossa vallitsee ykseys,
keskinäinen avuliaisuus ja rakkaus, on kappale taivasta maan
päällä.” (”Unity of Purpose Important to the Accomplishment of
God’s Work”, Improvement Era, joulukuu 1967, s. 34)

Kun me neuvottelemme vaimomme ja lastemme kanssa, me vahvis-
tamme heitä ja itseämme ja lisäämme perheemme sisäistä rak-
kautta ja ykseyttä.

Tavoitteita ja tehtäviä

1. Rukoile ja neuvottele säännöllisesti vaimosi kanssa.

2. Pidä perheneuvotteluja.

3. Ota tavaksi puhutella jokaista lasta ja kun keskustelet heidän
kanssaan, muista tehdä se rukouksen ja huomaavaisuuden
hengessä.

Lisäselvitystä antavia pyhien kirjoitusten kohtia

Gal. 5:22 (Hengen hedelmät)

MK Jaak. 2:35 (huonon esimerkin vaikutus perheenjäseniin)

MK Jaak. 3:7 (miehen ja vaimon välisen rakkauden tärkeys)

LK 121:36–38 (miten pappeuden voima saadaan ja miten sitä
hallitaan)

Opettajan valmistautuminen

Ennen tämän oppiaiheen pitämistä
1. lue luku 37 ”Perheen velvollisuudet” kirjasta Evankeliumin periaatteet;
2. muistuta pappeudenhaltijoita pyhien kirjoitusten tuomisesta pappeuskokoukseen.
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Perherukous Oppiaihe 14

Tämän oppiaiheen tarkoituksena on kehottaa meitä pitämään per-
herukous päivittäin.

Johdanto
Näytä havaintovälinettä 14-a, ”Perherukous tulisi pitää kahdesti päivässä”.

Meidän isien pitäisi kutsua perheemme koolle kiittämään taivaallista
Isäämme ja pyytämään Häneltä ohjausta perherukouksessa. Presi-
dentti Spencer W. Kimball on sanonut:

”Olen puhutellut monia perheenpäitä – – jotka ovat myöntäneet, että
he pitivät perherukouksia epäsäännöllisesti, ja ne ovat jääneet
useimmiten pitämättä. Jotkut sanovat, että he yrittävät pitää perhe-
rukouksen kerran päivässä, ja toiset puolustelevat sen pitämättä jät-
tämistä sanomalla, että he eivät saa perhettään koolle. Tämä välin-
pitämätön asenne tärkeää rukousta kohtaan huolestuttaa minua
suuresti – –. Kirkko kehottaa pitämään perherukouksen joka ilta ja
joka aamu. Se on polvirukous – –. Monet ovat havainneet, että paras
hetki perherukousten pitämiselle on aamiais- ja päivällisaika. Silloin
on ainakin vähiten vaikeaa saada perheenjäsenet koolle. Näiden
rukousten ei tarvitse olla pitkiä, ei ainakaan silloin, jos pienet lapset
ovat polvillaan. Perheen kaikille jäsenille, myös pikkulapsille, tulisi
antaa tilaisuus pitää rukous.” (”I Kneeled Down before My Maker”,
Instructor, huhtikuu 1966, s.132)

Perherukous – apu kiusauksen vastustamiseen

Meidän on käsketty rukoilla taivaallista Isäämme nimenomaan per-
heemme kanssa.
Lukekaa Kristuksen sanat 3. Nefin kirjan 18. luvun jakeista 18–21. Minkä tärkeän syyn
rukoilla Vapahtaja mainitsi?

Rukous voi auttaa perhettämme vastustamaan Saatanan kiusauk-
sia. Rukouksesta me voimme saada voimaa, niin että pystymme
paremmin ratkaisemaan ongelmamme.

Meidän isien pitäisi kutsua perheemme rukoukseen ja olla esimerk-
kinä. Se saattaa vaatia sitä, että me ensiksi opetamme perheemme
rukoilemaan. Opin ja Liittojen Kirjassa isiä ja äitejä käsketään opet-
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tamaan lapsiaan rukoilemaan (ks. LK 68:28). Paras tapa opettaa
lapsille rukoilemista on esimerkki. Jos pyrimme rukoilemaan lasten
kanssa, he oppivat, kuinka tärkeää on rukoilla, ja ottavat sen tavaksi
elämässään.

Lastensa neuvominen ja opettaminen on kaikkien isien velvollisuus;
miehellä ei tarvitse olla Melkisedekin pappeutta voidakseen johtaa
perherukousta.

Perherukouksen pitäminen säännöllisesti kodissasi

Myöhempien aikojen pyhiä on käsketty rukoilemaan alati (ks. LK
10:5). Eräs profeetta on selittänyt, kuinka on mahdollista rukoilla
aina, silloinkin kun emme voi polvistua.
Lukekaa Al. 34:27. Mitä tarkoittaa, että meillä on lakkaamatta rukous sydämes-
sämme?

Kun kohdistamme ajatuksemme ja toiveemme Herraan aina, kun se
on mahdollista, rukous voi olla sydämessämme lakkaamatta.

Jotta kodeissamme pidettäisiin perherukous säännöllisesti, meidän
tulisi varata siihen määrätyt ajat. Kirkkomme johtajat ovat kehotta-
neet meitä kokoamaan perheemme yhteen kahdesti päivässä. Sitä
varten meidän tulisi selvittää, mitkä ajat sopivat parhaiten perheen
koolle saamiseen. Ajankohdan pitäisi olla sellainen säännöllinen
aika, jolloin kaikki lapset ovat kotona. Sellaisia ovat tavallisesti
aamut ennen työhön ja kouluun lähtöä ja illalla aika juuri ennen kuin
lapset menevät nukkumaan.

Rukousten ei tarvitse olla pitkiä. Tosiasiassa lyhyet rukoukset anta-
vat pikkulapsillemme rohkeutta rukoilla, sillä heidän rukouksensa
ovat tavallisesti hyvin lyhyitä. Aamurukouksessa tulisi mainita päi-
vän suunnitelmat. Iltarukouksessa tulisi kiittää Herraa suojeluksesta
ja ohjauksesta. Ruoan siunaaminen ei saisi korvata säännöllistä
perherukousta, mutta se voidaan liittää perherukoukseen, jos
pidämme sen juuri ennen ateriaa.

Amulek mainitsee Mormonin Kirjassa muutamia siunauksia, joita
meidän pitäisi rukoilla.
Lukekaa Al. 34:23–25.

Oma luettelomme rukoiltavista asioista saattaa olla erilainen kuin
Amulekin, mutta periaatteet, joista hän puhui, ovat samat. Yksi peri-
aatteista on, että meidän pitäisi rukoilla jokapäiväisestä toiminnasta.
Toinen on se, että meidän pitäisi rukoilla voimaa vastustaa Paholai-
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sen kiusauksia. Kunkin perheen tulisi tarkastella omia tavoitteitaan
ja tarpeitaan ja rukoilla vilpittömästi sellaista, mikä on sille tarpeel-
lista. Jos teemme näin, rukouksemme ovat vilpittömiä ja tehokkaita,
eivät vain pelkkiä sanoja, joita toistamme päivästä toiseen. Meidän
isien tulee opettaa lapsiamme välttämään samojen sanojen toista-
mista jokaisessa rukouksessa. Niin tehdessämme meidän täytyy
etsiä Hengen vaikutusta (ks. LK 42:14). Teimmepä mitä tahansa
opettaaksemme lapsiamme rukoilemaan, emme koskaan saa
pakottaa emmekä nolata heitä.

Me emme saa lannistua, jos meillä on ongelmia vaikuttavan perhe-
rukouksen pitämisessä. Usein ongelman takana on Saatana.
Lukekaa 2. Ne. 32:8.

Saatana yrittää lopettaa henkilökohtaiset ja perherukoukset, koska
hän voi helpommin vaikuttaa perheeseen, joka ei rukoile säännölli-
sesti. Siksi tavan pitää perherukouksia tulee olla niin vahva, että
silloinkin kun isä ei ole kotona, äiti kutsuu perheen koolle. Jos sekä
isä että äiti ovat poissa, vanhimmalle lapselle tulisi antaa tehtäväksi
johtaa perherukousta.
Miten nuori Aaronin pappeuden haltija voi tukea perherukouksen pitämistä ja kan-
nustaa siihen?

Perherukouksen hengelliset siunaukset

Me saamme suuria siunauksia, kun pidämme perherukouksen.
Rakkaus ja ymmärrys lisääntyy, ja Saatanan vaikutus kodissamme
vähenee. Rauhan tunne täyttää sydämemme, kun ymmärrämme,
että täytämme käskyt oikealla tavalla.

Perherukous on yksi askel iankaikkisen kodin rakentamisessa. Pre-
sidentti Spencer W. Kimball on sanonut: ”Kun me polvistumme per-
herukoukseen – – lapsemme oppivat tapoja, jotka säilyvät heillä
koko heidän elämänsä ajan. Jos me emme varaa aikaa rukouksiin,
me itse asiassa sanomme lapsillemme: ’Ei se ole niin kovin tärkeää
kuitenkaan – –.’ Ja kuinka ilahduttavaa onkaan toisaalta juurruttaa
kotiin sellaisia tapoja ja tottumuksia, että kun vanhemmat käyvät vie-
railulla lastensa luona – – sen jälkeen kun nämä ovat menneet naimi-
siin, he aivan luonnollisesti polvistuvat näiden kanssa tavanomaiseen,
totuttuun rukoukseen.” (Anteeksiantamuksen ihme, s. 237–238)

Yhteenveto

Me voimme toisinaan ihmetellä, oppivatko lapsemme todella tunte-
maan Kristuksen ja tuntemaan Hänen läsnäolonsa perherukouk-
semme aikana. Mutta lapset ovat toisinaan lähempänä Henkeä kuin
aavistammekaan. Presidentti Heber J. Grant kirjoitti seuraavaa siitä,
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mitä hän koki rukoillessaan lapsena presidentti Brigham Youngin
kodissa:

”Polvistuin sekä lapsena että nuorena miehenä perherukoukseen 
– – [Brigham Youngin] kotona. Todistan siitä, että pikkulapsena
useammin kuin kerran – Herran Brigham Youngille antaman innoi-
tuksen vuoksi – kun hän rukoili Herralta johdatusta, nostin pääni ja
käännyin katsomaan paikkaa, jossa Brigham Young rukoili, nähdäk-
seni oliko Herra – – siellä. Minusta tuntui, että hän puhui Herralle
kuin mies miehelle.” (Heber J.Grant, Gospel Standards, s. 223–224)

Rukouksen pitäisi olla meidän lapsillemme yhtä sykähdyttävä koke-
mus kuin se oli Heber J. Grantille. Seuraava kertomus osoittaa, mitä
voi tapahtua silloin, kun perherukousta käytetään niin kuin sitä
pitäisi käyttää:

”Eräästä hiljaisesta, vaatimattomasta isästä tuntui vaikealta ilmaista
rakkautta perhettään kohtaan. Vaimon kehotuksesta he alkoivat
pitää perherukouksia, ja niistä muodostui hänelle tilaisuus lausua
ääneen sitä, mitä hänellä oli sydämessään. Heidän tyttärelleen, joka
oli tulkinnut isänsä tavan välinpitämättömyydeksi, se oli ilmoitus.
Isän rukoukset olivat yksinkertaisia ja toisinaan sananvalinnaltaan
kömpelöitä, mutta tyttärestä oli ylentävää kuulla isän sanovan:
’Siunaa suloista tytärtäni, että hän tekisi hyvää.’

Ujo poika, joka piti itseään arkajalkana, sai uutta ylpeyttä ja itsekun-
nioitusta, kun isä ja äiti kiittivät Jumalaa ’ystävällisestä, lempeästä
pojastaan’. Ja pojan itseluottamus kasvoi edelleen rukouksen
kautta silloinkin, kun hänen pikkuveljensä kiitti taivaallista Isää
’isosta, voimakkaasta veljestä’.

Kun valmistauduimme perheretkelle, mieheni pyysi taivaallista Isää
siunaamaan perhettämme niin, että tulisimme toimeen keske-
nämme ja iloitsisimme toistemme seurasta. Meidän saarnojamme ei
ollut kuultu, mutta tuo harras rukous sai aikaan yhteistyötä.

Murrosikäinen poikamme oli kireä ja ärtyisä, aina kun yritimme kes-
kustella hänen kanssaan ongelmista. Päätimme, että keskustelu
olisi parasta pitää silloin, kun poika olisi vastaanottavaisin, ja se
hetki näytti olevan perherukouksen aikana aamulla. Silloin kotimme
oli hiljainen ja siellä vallitsi nöyrän vilpitön tunne. Huomasimme, että
jännitys hellitti, kun ennen keskustelua pidettiin rukous.

Näiden hiljaisten perherukoushetkien avulla me pysymme yhteydessä
toisiimme ja taivaalliseen Isäämme.” (Ann H. Banks, ”The Extra Bles-
sings of Prayer”, Ensign, tammikuu 1976, s. 37)



Pyydä luokan jäseniä kertomaan, mitä he ovat tehneet, jotta heidän kodeissaan
rukoiltaisiin säännöllisesti. Keskustelkaa keinoista tehdä rukouksesta entistä vaikut-
tavampi. Pyydä veljiä kertomaan onnistuneista perherukouskokemuksistaan.

Tavoitteita ja tehtäviä

1. Ala pitää yhteisiä rukouksia perheesi kanssa, ellet vielä pidä
niitä.

2. Arvioi rukouksiasi, jos pidät jo säännöllisesti perherukouksia
perheesi kanssa. Keskustele vaimosi ja lastesi kanssa siitä, kuinka
voisitte parantaa perherukouksia.

Lisäselvitystä antavia pyhien kirjoitusten kohtia

Matt. 5:44 (meidän pitäisi rukoilla niiden puolesta, jotka vainoavat
meitä)

Matt. 7:7 (vilpittömiin rukouksiin vastataan)

Matt. 26:41 (meidän pitäisi rukoilla varjelusta kiusauksia vastaan)

Al. 13:28 (meidän pitäisi rukoilla suojelusta kiusauksia vastaan)

Al. 37:36–37 (meidän pitäisi rukoilla kaikkien toimiemme puolesta)

LK 88:119 (meidän pitäisi pystyttää rukoushuone)

LK 88:126 (meidän tulisi rukoilla alati)

Opettajan valmistautuminen

Ennen tämän oppiaiheen pitämistä
1. lue luku 8 ”Taivaallisen Isän rukoileminen” kirjasta Evankeliumin periaatteet;
2. jos haluat, pyydä jotakuta luokan jäsentä kertomaan jostakin hyvästä perheru-
koukseen liittyvästä kokemuksesta;
3. aloita tai päätä kokous laululla ”Isä, rukous kuule tää” (MAP-lauluja, 118) tai 
”Rukous sielun halu on” (MAP-lauluja, 89);
4. anna luokan jäsenille tehtäväksi esittää oppiaiheessa olevia kertomuksia ja pyhien
kirjoitusten kohtia.
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Koti – Oppiaihe 15

evankeliumin 
tutkimisen keskus

Tämän oppiaiheen tarkoituksena on kehottaa meitä tekemään
kodistamme evankeliumin oppimisen keskus.

Johdanto

Enos oli profeetan poika ja kuuli usein isänsä puhuvan iankaikkisista
totuuksista. Eräänä päivänä hän meni metsästämään ja koki met-
sässä jotakin sellaista, mistä hän sanoi myöhemmin: ”Sanat, joita
olin usein kuullut isäni puhuvan iankaikkisesta elämästä – –, tunkeu-
tuivat syvälle sydämeeni. Ja minun sieluni isosi; ja minä polvistuin
maahan Luojani eteen.” (Enos 1:3–4) Rukoiltuaan koko päivän hän
kuuli äänen sanovan, että hänen syntinsä oli annettu anteeksi.
Kokemus oli Enokselle niin tärkeä, että hän opetti evankeliumia ja
iloitsi siitä koko lopun elämäänsä.

Enos on esimerkki nuorukaisesta, jolle opetettiin evankeliumia
oikealla tavalla kodissaan. Yksi Vanhan testamentin kirjoittajista
sanoi kerran: ”Ohjaa lapsi heti oikealle tielle, niin hän vanhanakaan
ei siltä poikkea.” (Sananl. 22:6) Jos me isät noudatamme tätä neu-
voa, meitäkin voidaan siunata uskollisilla lapsilla, jotka; tottelevat
meitä ja Herraa.

Kuinka tehdä kodista oppimiskeskus

Perhe on sekä kirkon että yhteiskunnan tärkein yksikkö. Se on itse
asiassa ainoa yhteisö, joka pysyy iankaikkisesti. Tästä syystä Herra
on käskenyt meidän tehdä kodistamme paikan, jossa aikuiset ja
lapset yhdessä voivat oppia evankeliumia ja kehittyä.
Lukekaa LK 68:25–28. Mistä lapsemme saavat perustietonsa maailmasta, jossa
elämme? Missä he voivat oppia iankaikkisesta elämästä?

Lapset saavat tietoja tästä elämästä kotona, koulussa ja leikkitove-
reiltaan. Mutta sen enempää koulut kuin ystävätkään eivät voi opet-
taa heille evankeliumia. Tämän pyhän velvollisuuden on itse Herra
antanut meille. Ja jos me emme opeta lapsille sitä, mitä Hän haluaa
meidän lapsille tässä elämässä opettavan, olemme vaarassa
menettää heidät iankaikkisuudessa.

Ennen kuin voimme opettaa lapsillemme evankeliumia, meidän on
tietenkin opittava se itse. Presidentti Marion G. Romney sanoi: ”Jär-
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jestäköön jokainen pappeudenhaltija kutsumuksensa majesteetilli-
suudessa ja voimassa oman kotinsa, pitäköön säännöllisesti per-
heiltoja ja kasvattakoon lapsensa muutenkin ’valkeudessa ja
totuudessa’ (LK 93:40).” (”Home Teaching and Family Home Eve-
ning”, Improvement Era, kesäkuu 1969, s. 97)

Tämä tarkoittaa sitä, että meillä yhdessä vaimomme kanssa on
vastuu evankeliumin periaatteiden opettamisesta lapsillemme. Täyt-
tääksemme tämän velvollisuuden meidän pitää ryhtyä tutkimaan
evankeliumia kotona yhdessä vaimomme kanssa ja kannustaa
lapsiamme seuraamaan esimerkkiämme. Kuningas Benjamin sanoi
vanhemmille: ”Ettekä te salli, että teidän lapsenne – – rikkovat
Jumalan lakeja ja taistelevat ja riitelevät keskenänsä ja palvelevat
perkelettä – –

vaan te opetatte heidät kulkemaan totuuden ja raittiuden teitä, te
opastatte heitä rakastamaan toisiansa ja toinen toistansa palvele-
maan.” (Moosia 4:14–15)

Perheen suunnitelma evankeliumin oppimiseksi

Jos aiomme noudattaa profeettojen ohjeita, meidän on tarpeellista
suunnitella vaimomme kanssa, miten parhaiten voisimme opettaa
lapsiamme. Vaikka kumpikin meistä voisi suorittaa tämän tehtävän
eri tavalla, meidän tulee olla valmiita toimimaan parhaan suunnitel-
man mukaan, jotta voisimme tehdä kodistamme paikan, jossa opi-
taan evankeliumia.
Kirjoita tauluun seuraavat ehdotukset sitä mukaa kuin ne tulevat esille keskustelussa.

OPPIMISELLE SUOTUISEN ILMAPIIRIN LUOMINEN

Kotimme pitäisi olla paikka, jossa lapset voivat vapaasti puhua
kanssamme. Jännitystä täynnä oleva koti ei rohkaise lapsia esittä-
mään kysymyksiä ja ilmaisemaan tunteitaan. Presidentti David
O. McKay sanoo, että ”vanhempien tulee – – osoittaa halukkuutta
vastata kysymyksiin. Lapsi, joka esittää kysymyksiä, tuo onnelli-
suutta elämäänne.” (Gospel Ideals, s. 480) Meidän pitäisi rohkaista
lapsiamme esittämään kysymyksiä, erityisesti evankeliumin aiheista.
Me emme ehkä aina osaa vastata niihin, mutta voimme aina etsiä
vastauksia yhdessä.
Millä erityisillä tavoilla voimme edistää keskustelua evankeliumista kodeissamme?

PERHEEN KANSSA RUKOILEMINEN

Yksi tapa opettaa lapsia on perherukous. Rukoillessamme voimme
ilmaista perheelle toiveitamme, huoliamme ja ihanteitamme. Kun
rukoilemme perheemme jäsenten ja muiden puolesta, voimme
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opettaa toisten ihmisten tarpeista huolehtimisesta. Ja voimme opettaa
siunausten arvostamista, kun osoitamme kiitollisuutta taivaalliselle
Isälle.

KESKUSTELEMINEN EVANKELIUMISTA ATERIOILLA JA NUKKU-
MAAN MENTÄESSÄ

Muita sopivia hetkiä keskustella evankeliumista ovat ateriat ja nuk-
kumaanmenoaika. Keskusteluissa pitäisi käsitellä päivän uskonnol-
lisia kokemuksiamme. Lapsia voidaan kehottaa esittämään niitä
koskevia kysymyksiä, ja aikuiset voivat selittää niihin liittyviä evan-
keliumin periaatteita. Erinomainen tilaisuus tämänlaatuiseen kes-
kusteluun tarjoutuu silloin, kun panemme pieniä lapsia nukkumaan.
Kannustaaksemme heitä esittämään kysymyksiä voimme kertoa
heille Mormonin Kirjasta tai Raamatusta tai omista hengellisistä
kokemuksistamme.
Näytä havaintovälinettä 15-a, ”Kodin tulisi olla evankeliumin tutkimisen keskus”.

PYHIEN KIRJOITUSTEN SÄÄNNÖLLINEN TUTKIMINEN

Pyhien kirjoitusten säännöllisen tutkimisen edistämiseksi kotoa voi-
daan varata hylly tai kirjakaappi evankeliumikirjastoa varten. Siihen
pantavat kirjat, kuvat, kasetit, kasettisoitin ja muut opetusvälineet
voivat olla koko perheen käytettävissä. Kirkon ohjekirjat ja Evanke-
liumin periaatteet -oppikirja ovat kirjastomme perusteokset. Jokai-
sella lapsella pitäisi olla – mikäli mahdollista – oma Mormonin Kirja
ja Raamattu.

Voimme tutkia pyhiä kirjoituksia yksin ja perheen kanssa. Kannus-
taaksemme yksilöllistä tutkimista meidän on näytettävä esimerkkiä.
Henkilökohtaisesti voimme tutkia pyhiä kirjoituksia seuraavin tavoin:

• Lukemalla pyhät kirjoitukset alusta loppuun joko siten, että luemme
yhden tai useamman luvun päivässä, tai siten, että luemme viisi-
toista minuuttia joka päivä.

• Tutkimalla pyhiä kirjoituksia aihepiireittäin (esimerkiksi rukous tai
kuuliaisuus) ja etsimällä kaikki aiheeseen liittyvät kohdat.

• Tutkimalla pyhiä kirjoituksia saadaksemme vastauksen omiin
ongelmiimme.

• Laatimalla luettelon niistä pyhien kirjoitusten kohdista, jotka innoit-
tavat meitä.

• Tekemällä pyhiin kirjoituksiin ristiviitteitä tutkiessamme niitä sään-
nöllisesti.

Kehota luokan jäseniä miettimään muita menetelmiä, joita he voivat käyttää tutkies-
saan pyhiä kirjoituksia.
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Jotta isä voisi perheensä kanssa tutkia evankeliumia, hänen tulisi
sopia vaimonsa ja lastensa kanssa ajasta, jolloin he voivat kokoon-
tua yhteen nimenomaan tässä tarkoituksessa. Voimme tutkia evan-
keliumia seuraavin tavoin perhepiirissä:

• Varaamalla pyhien kirjoitusten tutkimiseen joka aamu viisitoista
minuuttia ennen työhön ja kouluun lähtöä tai pitämällä lyhyen
tutkimistuokion illalla ennen kuin lapset menevät nukkumaan.

• Esittämällä pienille lapsille kertomuksia pyhistä kirjoituksista.

• Valitsemalla pyhistä kirjoituksista kohtia, jotka kirjoitetaan korteille
ja kiinnitetään perheen ilmoitustauluun tai seinälle koko perheen
nähtäviksi.

• Kehottamalla perheenjäseniä opettelemaan ulkoa pyhien kirjoi-
tusten kohtia.

• Valitsemalla pyhien kirjoitusten kohdan, joka opettaa jotakin tiet-
tyä periaatetta ja päättämällä soveltaa sitä. Esimerkki: Lukekaa
Matt. 25:31–40 ja auttakaa sitten koko perheen voimin jotakin
perhettä, joka tarvitsee apua; lukekaa Jaak. 1:26–27 ja Gal 6:2 ja
auttakaa sitten jotakuta vanhusta.

• Lukemalla edellisen yleiskonferenssin puheita ja soveltamalla
johtavien veljien opetuksia.

Käytimmepä mitä menetelmää tahansa, meidän pitäisi aina aloittaa
pyhien kirjoitusten tutkiminen rukouksella ja pyytää taivaalliselta
Isältä ohjausta ja ymmärrystä. Tutkimistuokion jälkeen meidän
pitäisi ajatella lukemaamme ja sitä, kuinka voimme soveltaa luke-
miamme evankeliumin periaatteita omassa elämässämme.

Piispa H. Burke Peterson johtavasta piispakunnasta on sanonut:
”Kirkossa ei pitäisi olla – ei saa olla – ainoatakaan perhettä, joka ei
varaa aikaa pyhien kirjoitusten päivittäiseen tutkimiseen. Jokainen
perhe voi tehdä sen omalla tavallaan.” (”Helps for Parents”, Ensign,
toukokuu 1975, s. 53–54)
Pyydä tehtävän saanutta luokan jäsentä, joka on saavuttanut menestystä pyhien kir-
joitusten tutkimisessa – ei pelkästään lukemisessa – selostamaan menetelmäänsä.
Tai pyydä tehtävän saanutta Aaronin pappeuden haltijaa kertomaan, miksi hänen
omasta mielestään pitäisi oppia evankeliumi nuorena, erityisesti ennen lähetystyö-
hön lähtöään. (Hän voi halutessaan lukea kohdan Al. 37:35.)

Näytä havaintovälinettä 15-b, ”Perheilta tarjoaa hyvän tilaisuuden pyhien kirjoitusten
tutkimiseen perhepiirissä”.
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15-a, Kodin tulisi olla evankeliumin tutkimisen keskus
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PERHEILLAN PITÄMINEN SÄÄNNÖLLISESTI

Perheen oma tutkimistuokio sunnuntaisin tai maanantai-iltaisin
pidettävä perheilta ovat hyviä tilaisuuksia opettaa evankeliumia
lapsillemme. Niiden meistä, joilla on perheiltojen käsikirja, pitäisi
käyttää sitä. Jos kirjaa ei ole saatavissa, meidän pitäisi tutkia pyhiä
kirjoituksia ja Evankeliumin periaatteet -oppikirjaa, kuunnella evan-
keliumiaiheisia äänitteitä tai kertoa tunteistamme kirkkoa kohtaan.
Miellyttävän, onnellisen ilmapiirin luominen auttaa lapsia nauttimaan
illasta ja osallistumaan halukkaammin. Perheilta ei ole tilaisuus,
jossa perheelle saarnataan.

LAPSILLEMME TODISTAMINEN

Meidän pitäisi todistaa lapsillemme, kun siihen ilmenee tilaisuus.
Tällainen tilaisuus saattaa tulla aterialla, pyhiä kirjoituksia tutkitta-
essa, perheillassa tai kun keskustelemme lasten kanssa evankeliu-
mista. Kun lapset kuulevat meidän todistavan ja näkevät meidän
elävän käskyjen mukaan, heidän ymmärryksensä evankeliumista
lisääntyy.
Pyydä luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, joita heillä on ollut heidän opetta-
essaan lapsilleen evankeliumia.

Yhteenveto

Kun tutkimme evankeliumia henkilökohtaisesti ja perheemme kanssa,
todistuksemme ja kotimme vahvistuvat. Koska yritämme elää
lähempänä Jeesusta Kristusta ja taivaallista Isäämme, keksimme
ratkaisut ongelmiimme ja saamme suuremman mielenrauhan. Vanhin
Bruce R. McConkie sanoi: ”Me haluamme rauhaa ja iloa ja onnea
tässä elämässä ja periä iankaikkisen elämän tulevassa maailmassa.
Ne ovat kaksi suurinta siunausta, jotka ihmisen on mahdollista
periä. Me voimme saada ne lukemalla ja oppimalla iankaikkisen elä-
män sanoja tässä ja nyt, ja pitämällä käskyt.” (Bruce R. McConkie,
”Drink from the Fountain”, Ensign, huhtikuu 1975, s. 70)

Tavoitteita ja tehtäviä

1. Tutki säännöllisesti evankeliumia.

2. Pidä päivittäin perherukous.

3. Käytä hyväksi jokaista tilaisuutta opettaa perheellesi evankeliumia.
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Lisäselvitystä antavia pyhien kirjoitusten kohtia

Room. 15:4 (kaikki pyhät kirjoitukset on kirjoitettu meidän avuk-
semme)

2. Tim. 3:14–17 (pyhien kirjoitusten tarve)

2. Ne. 4:15 (meidän tulisi pohtia pyhiä kirjoituksia ja opettaa niitä
lapsillemme)

LK 1:37 (meidän pitäisi tutkia pyhiä kirjoituksia)

Opettajan valmistautuminen

Ennen tämän oppiaiheen esittämistä
1. lue oppiaiheen lopussa mainitut lisäselvitystä antavat pyhien kirjoitusten kohdat;
2. kirjoita tauluun luettelo siitä, kuinka me voimme laatia suunnitelman evankeliumin
opettamiseksi oppiaiheessa esitetyllä tavalla;
3. jos haluat, voit antaa luokan jäsenten tehtäväksi kertoa kokemuksista, joita heillä
on ollut joko oppiessaan tai opettaessaan evankeliumia;
4. anna luokan jäsenille tehtäväksi esittää oppiaiheessa olevia kertomuksia ja pyhien
kirjoitusten kohtia.
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Valmistautuminen Oppiaihe 16

opettamaan

Tämän oppiaineen tarkoituksena on auttaa meitä ymmärtämään
velvollisuutemme valmistautua opettamaan evankeliumia vaikutta-
vasti.

Johdanto

”Älä pyri julistamaan sanaani, vaan pyri ensin saamaan itsellesi
minun sanani, ja sitten on kielesi kirpoava; sitten, jos niin halajat, olet
saava minun Henkeni ja minun sanani, Jumalan voiman, ihmisten
saamiseksi vakuuttuneiksi.” (LK 11:21)

Toistemme opettaminen
Pyydä luokan jäseniä lukemaan LK 88:77–78. Keitä meidän pitäisi opettaa?

Mahdollisuudet evankeliumin opettamiseen ovat monet ja vaihtele-
vat. Voimme opettaa perhettämme, ystäviämme, naapureitamme,
työ- ja koulutovereitamme. Voimme opettaa kirkon jäseniä varsinai-
silla oppitunneilla ja kirkkoon kuulumattomia ollessamme tekemi-
sissä heidän kanssaan työssä.
Näytä havaintovälinettä 16-a, ”Isän velvollisuutena on opettaa lapsilleen evankeliumia”.

OPETTAMINEN KOTONA

Maan luomisesta lähtien Herra on sanonut, että meillä on suuri vas-
tuu evankeliumin opettamisesta lapsillemme. Hyvä tilaisuus opettaa
perhettämme on sunnuntaina tai perheillan aikana maanantaina,
mutta on monia muitakin sopivia hetkiä. Seuraavassa kerrotaan,
miten eräs isä oppi opettamaan perhettään:

Useat isät olivat mukana tutkimuksessa, joka koski perheiltaa.
Useimmat heistä esittivät senkaltaisia ajatuksia kuin: ”En ole opet-
taja, en ole koskaan ollut, eikä minusta koskaan tulekaan opettajaa.”
Heille luvattiin, että jos he kerran viikossa kutsuisivat perheensä
koolle lämpimässä ja vapautuneessa ilmapiirissä, opetusosa ei
muodostuisi sellaiseksi ongelmaksi kuin he kuvittelivat.

Eräs Jerry-niminen isä ei näyttänyt innostuvan pyynnöstä. Hän yritti
päästä siitä irti sanomalla: ”En osaa opettaa.” Mutta hän oli antanut
lupauksen, ja piti sen.
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Kun häneltä kolme kuukautta myöhemmin tiedusteltiin hänen koke-
muksiaan, hän oli hyvin ystävällinen ja lämmin ja hänen lapsensa
olivat innoissaan siitä, mitä perheilloissa oli tapahtunut.

Hänen vaimonsa sanoi: ”Se on ollut ihana kokemus meille. Parhaita
ovat olleet ne oppiaiheet, jotka Jerry on opettanut.”

Jerry katsoi hetken aikaa lattiaan ja pysyi vaiti. Sitten hän huomautti:
”En minä niin kovin hyvin opettanut.”

Hänen vaimonsa sanoi painokkaasti ja rehellisesti: ”Jerry, kun sinä
opetit meitä, se tuntui niin voimalliselta. Tuntui siltä, että olemme
perhe. Emme koskaan unohda mitä sanoit.”

Jerry liikuttui syvästi näistä sydämen pohjasta tulevista sanoista.
Hän katsoi ylöspäin ja sanoi: ”Luulen, että selvisin aika hyvin. En
halunnut pitää näitä perheiltoja, koska minusta tuntui, että en osaisi
pitää niitä. Mutta eräänä iltana sen jälkeen kun vaimoni oli opettanut
yhden viikon oppiaiheen ja tyttäreni toisen, päätin yrittää.”

Hänen silmänsä kostuivat hänen sanoessaan: ”En koskaan unohda
sydämessäni ollutta tunnetta, kun puhuin perheeni kanssa hyvistä
asioista. Minusta tuntui siltä, että ensimmäisen kerran olin sellainen
isä kuin minun pitäisi olla.” (Ks. George P. Durrant, Love at Home,
Starring Father, s. 41–43.)

Tämä kertomus on esimerkki siitä, mitä voi tapahtua ryhtyessämme
suorittamaan velvollisuuttamme opettaa perhettämme.
Pyydä muutamia veljiä kertomaan kokemuksiaan, joita heillä on ollut heidän opetta-
essaan lapsiaan.

Vanhin Boyd K.Packer on sanonut: ”Suuri osa siitä, mitä me teemme,
on opettamista. Lapsen opettaminen sitomaan kengännauhansa – –
tytön auttaminen valmistamaan uutta ruokalajia, puheen pitämi-
nen kirkossa, johtajistokokouksen johtaminen ja tietenkin luokan
opettaminen – – kaikki tämä on opettamista, ja me teemme sitä
jatkuvasti – –. Me opetamme, kun me saarnaamme tai puhumme tai
otamme osaa kokoukseen.” (Teach Ye Diligently, s. 2–3)

OPETTAMINEN KIRKOSSA

Suuri osa opettamisesta tapahtuu keskustellessamme toistemme
kanssa ilman muodollisuuksia. Mutta kirkko antaa meille monia
mahdollisuuksia opettaa myös varsinaisilla oppitunneilla.

Vanhin Boyd K. Packer on kirjoittanut: ”Jokainen kirkon jäsen opet-
taa käytännöllisesti katsoen koko elinaikansa – –. Kaikissa kirkon

16-a, Isän velvollisuutena on opettaa lapsilleen evankeliumia
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järjestöissä palvelee opettajia. Suuri osa opetuksesta annetaan
pappeuskoorumeissa; itse asiassa kaikki pappeudenhaltijat kyke-
nevät toimimaan kotiopettajina – –. Kirkko menee eteenpäin suori-
tettavan opetustyön voimalla. Valtakunnan työ [viivästyy], ellei opetus
ole vaikuttavaa.” (Teach Ye Diligently, s. 2–3)

Aina opetuksemme ei tapahdu luokkahuoneessa vaan myös olles-
samme kanssakäymisessä kirkon toisten jäsenten kanssa. Seuraa-
vat kertomukset ovat esimerkkejä luokkahuoneen ulkopuolella
tapahtuvasta opetuksesta:

”Tutustuin piispa Fred Carrolliin perheemme muuttaessa hänen
seurakuntansa alueelle ollessani yli-ikäinen diakoni Aaronin pap-
peudessa. Tämä suurenmoinen mies ei puhunut minulle suoraan
kai viittäkymmentä sanaa, ja kuitenkin viisitoista niistä jäi lähtemät-
tömästi mieleeni. Olen varma siitä, ettei tämä hyvä piispa tiennyt,
kuinka syvän vaikutuksen hän teki minuun noilla viidellätoista
kultaisella sanallaan, jotka hän eräänä päivänä lausui minulle hiljaa
ollessamme kahden: ’Olen huomannut, kuinka kunnioittava olet
kirkon kokouksissa. Näytät hyvää esimerkkiä, jota toiset pojat voivat
noudattaa.’

Vain muutama sana, mutta kuinka voimallisia ne olivatkaan! Minuun
ne vaikuttivat enemmän kuin ne sadat tehtävät, joita sen jälkeen
olen saanut. Siihen saakka en ollut koskaan pitänyt itseäni erityisen
kunnioittavana. Olen varma siitä, että piispa Carroll erehtyi pitä-
mään arkuuttani ja pidättyväisyyttäni kunnioituksena. Mutta sillä ei
ollut väliä. Siitä alkaen aloin miettiä, mitä kunnioitus merkitsee elä-
mässäni. Pian aloin tuntea kunnioitusta. Jos kerran piispa Carroll piti
minua kunnioittavana, niin ehkä minä tosiaan olinkin! Asenne, joka
minussa kehittyi piispa Carrollin kylvämästä siemenestä, on siitä
lähtien kasvanut elämäni johtavaksi ajatukseksi.” (Lynn F. Stoddard,
”The Magic Touch”, Instructor, syyskuu 1970, s. 326–327)

Vanhin Thomas S. Monson on kirjoittanut: ”Kun työlleen omistautu-
neet opettajat ottavat varteen Hänen lempeän kutsunsa: ’Oppikaa
minusta’, he oppivat, mutta he pääsevät myös osallisiksi Hänen
jumalallisesta voimastaan. Pienenä poikana sain kokea tällaisen
opettajan vaikutusta. Pyhäkoululuokassamme hän opetti meille
maailman luomisesta, Aadamin lankeemuksesta, Jeesuksen sovitus-
uhrista. Hän toi luokkahuoneeseensa kunniavieraiksi Mooseksen,
Joosuan, Pietarin, Tuomaan, Paavalin ja Jeesuksen Kristuksen.
Vaikka me emme nähneet heitä, me opimme rakastamaan, kunnioit-
tamaan ja seuraamaan heitä.
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Hänen opetuksensa ei ollut kertaakaan voimallisempaa eikä sen
vaikutus ollut pysyvämpää kuin eräänä sunnuntaiaamuna, jolloin
hän murheellisena ilmoitti meille erään luokkatoverimme äidin kuo-
lemasta. Olimme aamulla havainneet Billyn olevan poissa, mutta
emme tienneet syytä siihen. Oppitunnin aiheena oli ’Autuaampi on
antaa kuin ottaa’. Oppitunnin keskivaiheilla opettajamme sulki oppi-
kirjan ja avasi silmämme ja korvamme käsittämään Jumalan kirk-
kautta. Hän kysyi: ’Paljonko rahaa meillä on luokkamme juhlarahas-
tossa?’

Lamakauden aika oli syynä ylpeään vastaukseen: ’Neljä dollaria ja
seitsemänkymmentäviisi senttiä.’

Äärimmäisen lempeästi opettaja ehdotti: ’Billyn perhe on vaikeuk-
sissa ja murheen vallassa. Mitä ajattelette siitä, että mahdollisesti
kävisimme tervehtimässä perhettä tänä aamuna ja antaisimme
heille rahastonne rahat?’

Tulen aina muistamaan pienen joukon, joka kulki nuo kolme kaupun-
kikorttelin väliä, astui Billyn kotiin, tervehti häntä, hänen veljeään,
sisariaan ja isäänsä. Äidin poissaolo tuntui. Minulla tulevat aina ole-
maan rakkaassa muistossa ne kyyneleet, jotka kimaltelivat kaikkien
silmissä, kun valkea kirjekuori, joka sisälsi kallisarvoisen juhlarahas-
tomme rahat, siirtyi opettajamme sirosta kädestä surun murtaman
isän tarvitsevaan käteen. Me hyppelimme onnellisina matkallamme
takaisin kappeliin. Meidän sydämemme olivat kevyempiä kuin kos-
kaan ennen, ilomme täydellisempi, ymmärryksemme syvempi.
Jumalan innoittama opettaja oli antanut pojilleen ja tytöilleen ian-
kaikkisen opetuksen jumalallisesta totuudesta. ’Autuaampi on antaa
kuin ottaa.’” (”Vain opettaja”, Valkeus, lokakuu 1973, s. 404)

OPETTAMINEN MAAILMASSA

Jokainen kirkon jäsen on lähetyssaarnaaja, jonka velvollisuutena on
opettaa evankeliumia sanoin ja teoin jokaiselle tapaamalleen ihmi-
selle. Kasteen yhteydessä me teimme liiton ”olla Jumalan todistajina
aina kaikessa ja kaikkialla, missä [lienemmekin], kuolemaankin
saakka” (Moosia 18:9). Kun opetamme ystäviämme ja naapurei-
tamme, meidän tulee tehdä se lempeästi ja sävyisästi (ks. LK
38:40–41).

Meille on annettu suuri vastuu ei ainoastaan lastemme ja kirkon
jäsenten vaan myös jokaisen tapaamamme ihmisen opettamisesta.

16-b, Jokainen luokan jäsen olisi pidettävä mielessä oppiaihetta valmisteltaessa
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Näytä havaintovälinettä 16-b, ”Jokainen luokan jäsen olisi pidettävä mielessä oppi-
aihetta valmisteltaessa” ja 16-c, ”Oppiaiheen valmistamiseen kuuluu pyhien kirjoitus-
ten tutkiminen ja rukoileminen”.

Valmistautuminen opettamaan evankeliumia

Jos aiomme tulla hyviksi opettajiksi, meidän on valmistauduttava
hyvin. ”Yksikään opettaja ei voi opettaa sellaista, mitä hän ei tiedä”,
sanoi meille presidentti David O. McKay. ”Yksikään opettaja ei voi
opettaa sellaista, mitä [hän] ei näe eikä tunne.” (Treasures of Life,
s. 476)
Miksi on tärkeää, että me kaikki – mukaan luettuina nuoret miehet – valmistaudumme
opettamaan hyvin? Mitä oppiaiheen valmistamiseen liittyviä ajatuksia löydätte seu-
raavasta lainauksesta?

”Varatkaa itsellenne määrätty aika ja paikka oppiaiheen valmista-
mista varten. Huolehtikaa siitä, että välineenne ja tarvikkeenne –
pyhät kirjoitukset, oppikirja, lähdeaineisto, paperia, kynä – ovat
helposti saatavissa – –. Opettajan tulisi aloittaa suunnittelunsa
kysymällä neuvoa Mestarisuunnittelijalta. Tämä on Hänen evanke-
liuminsa, te olette Hänen opettajiaan, te opetatte Hänen lapsiaan.
Kysykää Herralta, miten Hän haluaa teidän opettavan sanomanne 
– –. Jos opettaja tuntee siihen erityistä tarvetta, hänen tulisi liittää
paasto rukoukseensa yhtenä keinona Hengen kanssa sopusoin-
tuun pääsemiseksi.” (Opettajien koulutusohjelma, peruskurssi,
[1972], s. 139)
Kirjoita tauluun luettelo siitä, mitä opettajan pitäisi tehdä, ja mitä aineistoa hän tarvit-
see valmistaessaan oppiaihetta.

Presidentti David O. McKay oli ammatiltaan opettaja, ennen kuin
hänet kutsuttiin kirkon johtavaksi auktoriteetiksi. Hän ehdotti neljää
oppiaiheen valmistamisen askelta:

MÄÄRITTELE OPPIAIHEEN TAVOITE

Tavoite on se ajatus, jonka haluat luokan jäsenten oppivan ja toteut-
tavan käytännössä. Kirjoita tavoitteesi muistiin ja pidä se mielessäsi
oppiaihetta valmistaessasi.

TUTUSTU OPPIAIHEEN AINEISTOON

Sinun on tunnettava oppiaihe niin hyvin, että voit opettaa sen omia
sanojasi käyttäen. Pyhien kirjoitusten kohdat ja lainaukset voidaan
tietenkin lukea kirjasta.

16-c, Oppiaiheen valmistamiseen kuuluu pyhien kirjoitusten tutkiminen ja rukoileminen
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KOKOA HAVAINTOVÄLINEITÄ ETSIMÄLLÄ JA TUTKIMALLA

Mielenkiinnon herättämiseksi oppiaihetta kohtaan käytä mielen-
kiintoisia havaintovälineitä, kuten esineitä, piirroksia, kuvia tms.
Mielenkiinnon herättäminen oppiaihetta kohtaan on tärkeää kaikkia
ikäryhmiä opetettaessa.

JÄRJESTÄ APUVÄLINEET JA AINEISTO

Järjestä kaikki oppiaiheen esittämisen aikana tarvitsemasi, kuten
liitu, sieni, paperi, kynät ja havaintovälineet, valmiiksi. Pane ne
siihen järjestykseen, jossa tarvitset niitä oppiaiheen aikana, niin että
vältät sekaannusta oppitunnilla.

Kuinka oppia rakastamaan oppilaitaan

Vanhin Boyd K. Packer on sanonut: ”Hyvä opettaja on jo tutkinut
oppiaiheen. Erinomainen opettaja tutkii myös oppilaita – – tutkii
heitä vakavasti ja tarkoituksellisesti – –. Kun tarkkailet huolellisesti
oppilaittesi piirteitä ja ilmeitä, sydämessäsi voi hyvinkin olla kristilli-
sen myötätunnon lämpöä – –. Myötätunto on sukua innoitukselle; se
on rakkautta, joka saa sinut tekemään Herran työtä – ruokkimaan
Hänen lampaitaan.” (”Study Your Students”, Instructor, tammikuu
1963, s.17)

Toisaalta, oppilaat, joita rakastetaan, saavat enemmän itseluotta-
musta ja haluavat kehittää itseään. He ovat luokassa tarkkaavai-
sempia, yhteistyöhaluisempia ja auttavaisempia. Ja mikä tärkeintä,
oppilaat, joita rakastetaan, oppivat rakastamaan toisia ihmisiä.

Hengen avulla opettaminen

Jos opettaja haluaa rakastaa oppilaitaan, hänen tulee oppia tunte-
maan herkästi Herralta tuleva innoitus. Vain silloin hän voi todella
ymmärtää oppilaittensa tarpeet. Presidentti Brigham Young sanoi:
”Sen jälkeen kun olemme kaikin tavoin pyrkineet hankkimaan
viisautta parhaista kirjoista jne., jäljellä on yhä avoin lähde kaikille:
’Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä
Jumalalta’.” (Kirkon presidenttien opetuksia: Brigham Young, s.199)

Kyky opettaa on lahja, jonka saamme taivaalliselta Isältämme. Jos
me Häneltä sitä pyydämme, Hän innoittaa meitä, kun valmistamme
oppiaihetta, kun pyrimme tuntemaan ja rakastamaan oppilaita ja
kun opetamme. Ja kun opetamme Hänen Henkensä avulla, me
opetamme voimalla. (Ks. lisätietoja oppiaiheesta 18, ”Opettaminen
Pyhän Hengen voimalla”.)
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Yhteenveto

Presidentti David O. McKay sanoi: ”Maailmassa ei ole suurempaa
velvollisuutta kuin ihmissielun kouluttaminen. Suuri osa jokaisen
vanhemman ja kirkon opettajan huoneenhaltijantehtävää on opettaa
ja kouluttaa.” (Vaughn J.Featherstone, ”The Impact Teacher,” Ensign,
marraskuu 1976, s. 103) Meillä on velvollisuus opettaa Jeesuksen
Kristuksen evankeliumia lapsillemme, muille kirkon jäsenille ja kirk-
koon kuulumattomille lähimmäisillemme. Siihen meidän on valmis-
tauduttava tutkimalla evankeliumia ja elämällä käskyjen mukaan.
Miten vanhurskas elämä auttaa meitä opettamaan evankeliumia entistä vaikuttavam-
min?

Tehtävä

Valmista ja opeta oppiaihe seuraavassa perheillassa tutkimalla ja
rukoilemalla Pyhän Hengen vaikutusta.

Lisäselvitystä antavia pyhien kirjoitusten kohtia

5. Moos. 6:1–7 (lasten jatkuvan opettamisen tärkeys)

Moosia 4:14–15 (miten lapsia opetetaan oikealla tavalla)

LK 68:25–28 (vanhempien on opetettava evankeliumia lapsilleen)

LK 130:18 (me säilytämme tässä elämässä hankkimamme tiedot
ylösnousemuksen jälkeen)

Opettajan valmistautuminen

Ennen tämän oppiaiheen pitämistä
1. muistuta pappeudenhaltijoita pyhien kirjoitusten tuomisesta luokkaan;
2. jos haluat, voit antaa muutamalle luokan jäsenelle tehtäväksi kertoa hyvistä koke-
muksista, joita heillä on ollut lapsiaan opettaessaan;
3. anna luokan jäsenille tehtäväksi esittää oppiaiheessa olevia kertomuksia ja pyhien
kirjoitusten kohtia.
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Pyhien Oppiaihe 17

kirjoitusten 
opettaminen

Tämän oppiaiheen tarkoituksena on auttaa meitä ymmärtämään,
miksi meidän tulisi opettaa pyhiä kirjoituksia, kun opetamme
kirkossa.

Johdanto
Aseta esille havaintovälineet 17-a, ”Meidän on tutkittava pyhiä kirjoituksia, jos
aiomme opettaa niitä” ja 17-b, ”Evankeliumin opettaminen vaatii hyvää pyhien kirjoi-
tusten tuntemusta”.

Presidentti J. Reuben Clark jr sanoi kerran eräälle kirkon opettaja-
ryhmälle: ”Tärkein – – velvollisuutenne on opettaa Herran Jeesuk-
sen Kristuksen evankeliumia sellaisena, kuin se on ilmoitettu näinä
myöhempinä aikoina. Teidän tulee opettaa tätä evankeliumia käyt-
täen lähteinänne ja auktoriteetteinanne kirkon ohjekirjoja ja niiden
miesten sanoja, jotka Jumala on kutsunut johtamaan kansaansa
näinä viimeisinä aikoina.” (”Kirkon viitoitettu kurssi kasvatuksessa”,
Uskonnollisten kasvattajien vastuullinen tehtävä, s.19)

Pyhät kirjoitukset ovat tärkein saatavillamme oleva apuväline, ja
meidän pitäisi tuntea ne ja käyttää niitä opettaessamme.

On tärkeä opettaa pyhiä kirjoituksia

Herra on opettanut selkeästi, että on tärkeää tuntea pyhät kirjoituk-
set ja opettaa niitä toisille ihmisille. Nefiläisten luona käydessään
Hän sanoi: ”Käskyn minä annan teille, että teidän on ahkerasti näitä
asioita (pyhiä kirjoituksia) tutkisteltava.” (3. Ne. 23:1) Meidän on tut-
kittava niitä, koska ne opettavat Jeesuksesta Kristuksesta ja koska
”ne ovat vakaat ja todet, ja ne profetiat ja lupaukset, jotka niissä
ovat, tulevat kaikki täyttymään” (LK 1:37; ks. myös 1. Ne. 19:23).
Lukekaa LK 68:1–4. Mitä pyhiä kirjoituksia meillä nykyisin on ohjekirjojen lisäksi?
Mistä näitä pyhiä kirjoituksia voi lukea? (Valkeudesta)

Pyhien kirjoitusten vaikuttava opettaminen

Kun Lehi ja hänen perheensä saapuivat luvattuun maahan, Lehi
opetti veljilleen pyhiä kirjoituksia niin, että he saattoivat ymmärtää

17-a, Meidän on tutkittava pyhiä kirjoituksia, jos opetamme niitä
17-b, Evankeliumin opettaminen vaatii hyvää pyhien kirjoitusten tuntemusta
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niitä: ”Minä sovelsin kaikkia kirjoituksia meihin, jotta se, mitä luimme,
olisi ollut meille hyödyksi ja opiksi.” (1. Ne. 19:23) Pyhien kirjoitusten
soveltaminen on hyvin tärkeää, jos aiomme opettaa niitä vaikutta-
vasti. Profeetta Joseph Smith opetti: ”Tutkikaa pyhiä kirjoituksia,
tutkikaa profeettoja ja ottakaa selville, mikä osa niistä koskee teitä.”
(Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 14) Hyvät opettajat vertaavat
usein pyhien kirjoitusten kohtia omaan tilanteeseemme osoittamalla,
kuinka menneisyyden tapahtumia voidaan soveltaa nykyaikaan.
Näytä havaintovälinettä 17-c, ”Nefi ja Lehi löytävät Liahonan”.

Presidentti Spencer W. Kimball sovelsi seuraavaa Mormonin Kirjan
kertomusta näin:

”Voitteko kuvitella olevanne nuori Nefi, joka kuuli isänsä ihmeissään
kiinnittävän huomiota johonkin esineeseen, jonka hän juuri oli löytä-
nyt telttansa ulkopuolelta? Se oli – – ’merkillistä tekoa oleva pyöreä
pallo; ja se oli hienoa vaskea’, eikä kukaan heistä ollut aikaisemmin
nähnyt mitään sellaista (ks. 1. Ne. 16:10) – –.

Jos tämä epätavallinen pallo on kiinnostanut suuresti teitä ja jos
olette tarkkailleet sitä huolellisesti, olette huomanneet, että se toimi
’uskon ja alttiuden ja tarkkaavaisuuden mukaan – – jota sille osoitet-
tiin silloin kun harkittiin, mitä tietä pitäisi kulkea’ (1. Ne. 16:28) – –.
Palloa lähemmin tutkiessanne huomaisitte, että siinä oli kirjoituksia,
jotka olivat ’selvästi luettavissa’ ja jotka – – selittivät ’Herran tiet’?
[Kun esititte kysymyksiä Herralle, ohjeet vaihtuivat, ja se tapahtui
’sen uskon ja alttiuden mukaan’, jota perhe sille osoitti (1. Ne.
16:28).] – –

Pallon eli Liahonan – joka merkitsee käännettynä kompassi – Herra
oli varta vasten valmistanut osoittamaan Lehille suuntaa, johon
hänen oli erämaassa kuljettava. Ettekö te haluaisi tällaista palloa –
te kaikki – niin että aina, kun olisitte eksyksissä, se osoittaisi oikean
suunnan ja näyttäisi teille kirjoitettuja sanomia niin, että tietäisitte
aina, milloin olette väärässä tai eksyksissä?

Teillä kaikilla, nuoret veljeni, on sellainen. Herra antoi jokaiselle
pojalle, jokaiselle miehelle, jokaiselle ihmiselle omantunnon, joka
ilmoittaa joka kerta, kun ihminen lähtee väärälle polulle. Hänelle
kerrotaan se aina, jos hän kuuntelee, mutta ihmiset voivat tietenkin
tottua sanoman kuulemiseen niin, että he eivät kiinnitä siihen huomiota
eivätkä lopulta tajua sitä lainkaan.

Teidän on ymmärrettävä, että teillä on jokin kompassin kaltainen,
Liahona, teissä itsessänne. Se on annettu jokaiselle lapselle – –.

17-c, Nefi ja Lehi löytävät Liahonan



17-c



130

Jos hän jättää omassa olemuksessaan olevan Liahonan vaille huo-
miota, se ei enää lopulta kuiskaile hänelle. Mutta jos hän muistaa,
että meillä jokaisella on [Liahona], joka johtaa meitä oikeaan suun-
taan, hän ei joudu väärään suuntaan jos vain kuuntelemme ohjeita,
joita antaa oma Liahonamme, jota kutsumme omaksitunnoksi.”
(”Oma Liahonamme”, Valkeus, huhtikuu 1977, s. 35–57)
Miten presidentti Kimball käytti tätä pyhien kirjoitusten kohtaa opettaakseen meille
totuuden, jota voimme käyttää tänä päivänä?

Kun me tunnemme pyhät kirjoitukset, voimme soveltaa niissä ope-
tettuja periaatteita oman elämämme tilanteisiin. Seuraavat esimerkit
osoittavat, kuinka eräs isä opetti lapsilleen pyhiä kirjoituksia.

”ÄLKÄÄ TUOMITKO, ETTEI TEITÄ TUOMITTAISI”

Lauralle ja Tuomolle oli sanottu monta kertaa, että he eivät saisi jät-
tää polkupyöriään pihatielle. Eräänä päivänä isä tuli kotiin ja näki
molemmat pyörät pihatiellä. Ensiksi hän puhutteli Tuomoa: ”Tuomo,
huomasin juuri, että Lauran pyörä oli tiellä. Mitä minun pitäisi
tehdä?”

”Sinun pitäisi antaa hänelle viikko kotiarestia, niin kuin sanoit”,
Tuomo vastasi.

Myöhemmin isä sanoi Lauralle: ”Näin juuri, että Tuomon pyörä
makasi pihatiellä. Mitä minun pitäisi tehdä?”

”Anna hänelle vielä yksi mahdollisuus; hän muistaa sen seuraavalla
kerralla”, Laura vastasi.

Sitten isä kutsui molemmat lapset luokseen ja pyysi heitä lukemaan
Matt. 7:1–2.
Lukekaa Matt. 7:1–2.

Kun lapset olivat lukeneet jakeet, isä sanoi: ”Tuomo, sinä olet koti-
arestissa viikon. Laura, sinulle tämä on varoitus, jos nyt heti menet
ja siirrät pyöräsi.”

”TYÖMIES ON PALKKANSA ANSAINNUT”

Pasi sopi isänsä kanssa siitä, että hän 50 markasta pesisi kodin
kaikki ikkunat. Hänen veljensä Petri sopi siitä, että hän maalaisi ruo-
kailuhuoneen seinät ja saisi myös 50 markkaa. Pasi pesi ikkunat
puolessa päivässä. Petri maalasi huonetta kaksi päivää. Kun isä
maksoi 50 markkaa kummallekin, Petri sanoi, että hänen pitäisi
saada enemmän, koska hän oli tehnyt työtä pitempään kuin Pasi.
Isä vastasi hänelle lukemalla Matt. 20:1–15.
Lukekaa Matt. 20:1–15.
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Isä sanoi lopuksi, että hän oli pitänyt oman osansa sopimuksesta,
joten Petrin ei pitäisi olla vihainen.
Miten me voimme soveltaa seuraavia pyhien kirjoitusten kohtia elämäämme tänä päi-
vänä? Lukekaa ja keskustelkaa yksitellen seuraavista pyhien kirjoitusten kohdista:
Matt. 25:1–13, Enos 1:2–8 ja LK 40:1–3.

Valmistautuminen opettamaan pyhiä kirjoituksia

Presidentti Harold B. Lee lausui: ”Sanon, että meidän on tarpeen
opettaa jäseniämme etsimään vastauksensa pyhistä kirjoituksista 
– –. Mutta valitettavasti kovin monet meistä eivät lue pyhiä kirjoituk-
sia. Me emme tiedä, mitä niissä on, ja siksi me leikittelemme asioilla,
jotka meidän olisi pitänyt löytää pyhistä kirjoituksista. Uskon, että
tässä on yksi suurimmista meitä nykyään uhkaavista vaaroista.”
(”Etsikää vastaukset pyhistä kirjoituksista”, Valkeus, joulukuu 1973,
s. 489)

Kukaan ei pakota meitä tutkimaan pyhiä kirjoituksia. Jos haluamme,
voimme keksiä monta huonoa syytä siihen, että emme tutki pyhiä
kirjoituksia. Meidän on sitouduttava tutkimaan pyhiä kirjoituksia ja
laadittava suunnitelma säännöllistä tutkimista varten. Jos olemme
tehneet päätöksen, silloin valitsemme pyhien kirjoitusten lukemisen,
kun vaihtoehtoina ovat viimeisimmät uutiset tai urheilulehdet, koska
olemme jo tehneet valintamme.

Kyky lukea pyhiä kirjoituksia, nauttia niistä ja opettaa niitä ei vaadi
vain suunnittelua, vaan se vaatii myös valmistautumista ja rukoile-
mista.
Lukekaa Moro. 10:3. Mitä Moroni sanoo meille pyhien kirjoitusten lukemisesta?

Samalla kun luemme pyhiä kirjoituksia, meidän tulee tutkistella niitä
sydämessämme. Presidentti Marion G. Romney sanoi: ”Lukiessani
pyhiä kirjoituksia minulle ovat olleet kehotuksena sanat tutkistella,
pohtia, miettiä – – Tutkisteleminen tai pohtiminen tai miettiminen on
minun mielestäni eräs rukouksen muoto. Ainakin se on merkinnyt
Herran Hengen lähestymistä.” (”Pappeuskutsumuksen kunniassa
pitäminen”, Valkeus, joulukuu 1973, s. 521–522)

Kohdassa Moro. 10:4 sanotaan, että sen jälkeen kun olemme tutkis-
telleet pyhiä kirjoituksia (miettineet lukemaamme omassa mieles-
sämme), meidän pitäisi kysyä taivaalliselta Isältämme, ”eikö tämä
kaikki ole totta”, ja silloin ”hän ilmoittaa [meille] siitä totuuden Pyhän
Hengen voimalla”.
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Yhteenveto

Jotta voisimme opettaa pyhiä kirjoituksia vaikuttavasti, meidän tulee
valmistautua lukemalla säännöllisesti. Meidän pitäisi tutkistella
tekstiä ajattelemalla sitä, mieltiskelemällä, miltä se tuntuu, ja rukoi-
lemalla hartaasti sen johdosta. Sitten meidän tulee toteuttaa se, mitä
Hengen avulla olemme oppineet ja ymmärtäneet. Kun näin teemme,
voimme opettaa pyhiä kirjoituksia voimallisesti ja vakuuttavasti.

Tavoitteita ja tehtäviä

1. Kun luet pyhiä kirjoituksia päivittäin, alleviivaa itsellesi merkityk-
sellisiä kohtia tai tee niihin merkintöjä. Mieti, kuinka niitä voidaan
soveltaa meihin.

2. Opeta perheellesi pyhiä kirjoituksia perheillassa, ruokapöydässä
ja muissa perhetilanteissa käyttämällä apuna pyhien kirjoitusten
kertomuksia ja soveltamalla niitä perheesi tarpeisiin.

Lisäselvitystä antavia pyhien kirjoitusten kohtia

2. Ne. 4:15–16 (Nefin ilo pyhistä kirjoituksista)

LK 11:21–22 (meidän tulee tutkia ennen kuin opetamme)

LK 42:12–15 (meidän tulee opettaa pyhiä kirjoituksia)

Opettajan valmistautuminen

Ennen tämän oppiaiheen pitämistä
1. lue luku 10 ”Pyhät kirjoitukset” kirjasta Evankeliumin periaatteet;
2. muistuta luokan jäseniä pyhien kirjoitusten tuomisesta oppitunnille;
3. anna luokan jäsenille tehtäväksi esittää oppiaiheessa olevia kertomuksia ja pyhien
kirjoitusten kohtia.
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Opettaminen Oppiaihe 18

Pyhän Hengen 
voimalla

Tämän oppiaiheen tarkoituksena on auttaa meitä ymmärtämään,
että meidän pitäisi opettaa evankeliumia Pyhän Hengen voimalla.

Johdanto

Presidentti David O. McKay sanoi: ”Opettajat, aloittakaa oppiaiheit-
tenne valmistaminen rukoillen. Opettakaa rukous sydämessänne.
Rukoilkaa sitten, että Jumala rikastuttaisi sanomanne – – Pyhän
Henkensä vaikutuksella.” (Gospel Ideals, s. 223)

Jos aiomme opettaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumia, meidän
täytyy saada Pyhän Hengen opastusta. Vain siten voimme opettaa
totuutta, sillä meidän ajatuksemme eivät ole Jumalan ajatuksia
eivätkä meidän tiemme Jumalan teitä (ks. Jes. 55:8–9).

Opettaminen Pyhän Hengen vaikutuksen mukaan
Pyydä luokan jäseniä lukemaan LK 42:12–14. Mitä tämä pyhien kirjoitusten kohta
käskee meidän opettaa? Mistä me löydämme nämä periaatteet? Mistä saamme
Hengen, jonka avulla voimme opettaa? Miksi meidän ei pitäisi opettaa, ellei Pyhä
Henki vaikuta meissä?

Oppiaksemme tietämään, mitä ja milloin meidän on opetettava, mei-
dän on opittava tuntemaan Pyhän Hengen vaikutus. Vanhin A. Theo-
dore Tuttle on selittänyt, miltä tuntuu puhua Pyhän Hengen voimalla:

”Tunnetteko, milloin ilmoitus tulee? Sallikaa minun kertoa teille seu-
raava tapaus:

Kun olin [vanhin Marion G. Romneyn kanssa] matkalla Salt Lakeen
eräästä kokouksesta, eräs [mukanamme ollut] johtava auktoriteetti
sanoi: ’Veli Romney, sinä puhuit tänä iltana Pyhän Hengen innoitta-
mana.’

Veli Romney sanoi: ’Aivan oikein, niin tein. Tiedätkö, mistä minä tie-
dän? Koska minäkin opin jotakin, mitä en ollut tiennyt.’” (”Teaching
the Word to the Rising Generation”, julkaisematon puhe 10. heinä-
kuuta 1970 BYU:n kesäyliopistossa, s. 9–10)
Miten Pyhä Henki vaikutti presidentti Romneyyn? Miten Pyhä Henki voi lisätä
kykyämme opettaa?

Pyhä Henki ei ainoastaan opeta opettajaa, vaan saa myös hänen
sanansa tunkeutumaan syvemmälle kuulijoiden sydämeen. ”Kun



ihminen puhuu Pyhän Hengen voimalla, kuljettaa Pyhän Hengen
voima hänen sanansa ihmislasten sydämiin.” (2. Ne. 33:1)
Miten Pyhä Henki vaikuttaa niihin, joita opetetaan?

Näytä havaintovälinettä 18-a, ”Kuningas Benjamin muutti monen ihmisen elämän
opettaessaan heitä Pyhän Hengen voimalla”.

Mormonin Kirjan profeetta kuningas Benjamin kutsui elämänsä
lähestyessä loppuaan kansansa koolle antaakseen sille erityisiä
ohjeita ja vahvistaakseen sitä hengellisesti.
Pyydä luokan jäseniä lukemaan Moosia 5:1–2. Mikä sai kansan uskomaan kuningas
Benjaminin sanoihin? Pyydä luokan jäseniä lukemaan Moosia 5:3–4. Miksi nämä
ihmiset olivat niin vastaanottavaisia Pyhän Hengen vaikutukselle?

Pyhän Hengen johdatuksen hankkiminen

Mormonin Kirja kertoo meille, että monet senaikaiset profeetat ja
lähetyssaarnaajat saivat opettaessaan opastusta Pyhältä Hengeltä.
Neljä heistä oli Moosian poikia.
Pyydä luokan jäseniä lukemaan Al. 17:2–3. Mitkä kolme asiaa Moosian pojat tekivät
voidakseen opettaa voimallisesti? Kirjoita vastaukset tauluun. (He tutkivat, paastosi-
vat ja rukoilivat.)

Presidentti Marion G.Romney on kertonut tapahtumasta, joka hänen
vaimolleen sattui, kun hän valmistautui opettamaan profeetta
Joseph Smithin näkyä Isästä ja Pojasta tätä menetelmää käyttäen.
Hänen luokassaan oli loistavaälyinen nuori nainen, joka oli suoritta-
nut yliopistollisen loppututkinnon eikä ollut kirkon jäsen. Sisar
Romney oli tuohon aikaan kokematon nuori nainen ja pelkäsi, että
tämä älykäs nainen ei hyväksyisi oppiaihetta.

”[Keskustellessaan ongelmasta äitinsä kanssa sisar Romney]
sanoi: ’Äiti, en voi opettaa sitä oppiaihetta. En tiedä, saiko Joseph
Smith sen näyn – –.’

Hänen äitinsä ei ollut saanut paljonkaan koulusivistystä, mutta
hänellä oli todistus – –. Hän sanoi tyttärelleen: ’Sinähän tiedät, miten
profeetta sai näkynsä, tiedäthän?”

’Kyllä’, tytär vastasi, ’hän sai sen rukoillessaan Jumalalta viisautta – –.’

[Silloin sisar Romney] meni huoneeseensa ja rukoili. Hän ’taisteli’
Jumalan edessä, kuten Enos muinoin. Seurauksena oli, että hän – –
piti oppiaiheen vakuuttavasti, voimalla, joka ylitti hänen tavalliset
kykynsä. Miten hän pystyi siihen? Hän pystyi, koska Pyhä Henki oli
hänen kanssaan vastauksena rukoukseen. Hän sai palavan tunteen
sydämeensä. Hän tiesi yhtä varmasti kuin Joseph Smith itse, että
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18-a, Kuningas Benjamin muutti monen ihmisen elämän opettaessaan heitä Pyhän
Hengen voimalla
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tämä oli nähnyt näyn. Hän ei ollut silmillään nähnyt aivan sitä, minkä
profeetta oli nähnyt, mutta hän oli saanut saman tiedon. Hän tiesi
Joseph Smithin kuvauksen perusteella, mitä tämä oli nähnyt, ja hän
sai todistuksen Pyhältä Hengeltä siitä, että Joseph Smithin kertomus
oli tosi.” (”Miten todistus saadaan”, Valkeus, marraskuu 1976, s. 3)
Miten sisar Romney valmistautui opettamaan? Miksi pelkkä tutkiminen ei antanut
hänelle varmuutta oppiaiheen esittämiseen? Miksi me kutsumme sisar Romneyn
saamaa todistusta?

Mitä eroa on sillä, että me vain luemme totuuden, ja sillä, että joku todistaa meille
henkilökohtaisesti tästä totuudesta? Pyydä luokan jäseniä lukemaan Moro. 10:4–5.
Miten Pyhä Henki auttaa meitä oppimaan totuuden? Mitä meidän tulee tehdä
saadaksemme tämän todistuksen?

Todistus antaa meille voimaa opettaa

Opettaminen todistuksen avulla tarkoittaa sitä, että meillä on tieto
evankeliumin totuudellisuudesta. Jos meillä on todistus siitä, mitä
opetamme, kuulijamme tuntevat Hengen voiman ja ymmärtävät
evankeliumia entistä paremmin. Kun todistamme totuudesta, Pyhä
Henki todistaa kuulijoillemme todistuksemme totuudellisuudesta
(ks. LK 50:21–22).
Näytä havaintovälinettä 18-b, ”Pyhä Henki vahvistaa evankeliumin totuuksista todis-
tavien todistuksen”.

Vanhin Alvin R. Dyer esitti seuraavan kertomuksen:

Kaksi lähetyssaarnaajaa saapui erääseen kotiin illansuussa. Perhe
oli juuri hankkiutumassa aterialle, eikä lähetyssaarnaajien ovella
esittämää sanomaa siksi tahdottu kuulla. Kun rouva alkoi vetää
ovea kiinni, vanhimmat halusivat vielä todistaa evankeliumin totuu-
dellisuudesta. Toinen heistä korotti tarkoituksellisesti ääntään niin,
että sisälläkin olevat kuulisivat. Ja sitten – koska oli alkanut sataa –
lähetyssaarnaajat poistuivat kiireesti. Kun he olivat kulkeneet
puolen korttelin verran, he kuulivat, kuinka joku kutsui heitä. Noin
neljätoistavuotias poika tuli heidän luokseen ja sanoi: ”Isä haluaa
teidän palaavan.” He menivät takaisin kotiin, jonka ovelta he juuri
olivat lähteneet. Isä kertoi kuulleensa heidän ovella esittämänsä
sanoman. Se ei vaikuttanut häneen, ennen kuin hän kuuli toisen
heistä todistavan. Sitten hän sanoi: ”Minut valtasi outo tunne. Tiesin,
että olimme tehneet väärin lähettäessämme teidät pois.” Tämän
nöyrän lähetyssaarnaajan todistus johti perheen kastamiseen.
(Ks. ”When Thou Art Converted”, Instructor, heinäkuu 1961, s. 225.)

18-b, Pyhä Henki vahvistaa evankeliumin totuudesta todistavien todistuksen
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Miksi isä kutsui lähetyssaarnaajat takaisin? Pyydä tehtävän saaneita luokan jäseniä
kertomaan, millaisia kokemuksia heillä oli, kun heille opetettiin evankeliumia.

Yhteenveto

Kirkkoon kuuluvina vanhempina ja opettajina meillä on velvollisuus
muuttaa opettamiemme ihmisten elämää. Mutta me voimme tehdä
sen vain opettamalla Pyhän Hengen avulla. Kun me opetamme
Hengen mukaan, me emme lisää ainoastaan niiden tietoa ja uskoa,
joita opetamme, vaan myös omaamme.

Vain silloin kun opetamme Pyhän Hengen voimalla, me voimme
opettaa totuutta. Mutta voidaksemme opettaa Pyhän Hengen voi-
malla meidän tulee olla kelvollisia ja valmistautuneita. Tällaiseen
valmistautumiseen kuuluvat tutkiminen, rukoileminen ja eläminen
Jumalan käskyjen mukaan.

”Ja Henki annetaan teille uskon rukouksen kautta; ja ellette saa
Henkeä, teidän ei tule opettaa.

Ja kun te korotatte äänenne Puolustajan avulla, te puhutte ja profe-
toitte, niin kuin minä hyväksi näen,

sillä katso, Puolustaja tietää kaiken.” (LK 42:14, 16–17)

Tavoitteita ja tehtäviä

1. Kun valmistaudut opettamaan, tavoittele itsellesi Pyhän Hengen
johdatusta tutkimalla pyhiä kirjoituksia, rukoilemalla apua ja paas-
toamalla.

2. Hae tilaisuuksia opettaa lapsia, ystäviä ja naapureita.

Lisäselvitystä antavia pyhien kirjoitusten kohtia

Luuk. 24:32 (Miltä tuntuu saada Pyhän Hengen innoitusta?)

Joh. 14:26 (Puolustaja opettaa meille kaiken)

2. Ne. 32:7–8 (Henki kehottaa meitä rukoilemaan)

Moosia 23:14 (meidän tulisi luottaa vain niihin opettajiin, jotka pitä-
vät Jumalan käskyt)

Al. 5:43–52 (paastoaminen ja rukoileminen lisäävät Pyhän Hengen
antamaa johdatusta)

Moro. 10:7–10 (Jumalan lahjat saadaan uskon kautta)
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Opettajan valmistautuminen

Ennen tämän oppiaiheen pitämistä
1. noudata tätä oppiaihetta valmistaessasi oppiaiheessa mainittua menetelmää
saada Pyhän Hengen innoitusta;
2. pyydä niin halutessasi kahta luokan jäsentä kertomaan, mitä he kokivat, kun heille
opetettiin evankeliumia;
3. hanki taulu ja liitua;
4. anna luokan jäsenille tehtäväksi esittää oppiaiheessa olevia kertomuksia ja pyhien
kirjoitusten kohtia.
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Säädyllisyyden ja Oppiaihe 19

hyveellisyyden 
opettaminen kodissa

Tämän oppiaiheen tarkoituksena on auttaa meitä oppimaan, kuinka
säädyllisyyttä ja hyveellisyyttä olisi opetettava kodissa.

Johdanto

Puhuessaan säädyllisyyden ja hyveellisyyden moraaliarvoista van-
hin Boyd K.Packer sanoi: ”Velvollisuus ja oikeus opettaa näitä pyhiä
[asioita] kodissa on vanhemmilla. En usko, että tämä velvollisuus
olisi enempää koululaitoksella kuin kirkon järjestöilläkään. Kirkon
tehtävänä tässä suhteessa on opettaa vanhemmille Herran ilmoitta-
mat moraalivaatimukset ja auttaa heitä heidän velvollisuudessaan
opettaa nämä pyhät asiat lapsilleen.” (Teach Ye Diligently, s. 256)

Profeetta Mormon kirjoitti pojalleen Moronille kirjeen, jossa hän
opetti moraalisen puhtauden suurta arvoa. Hän sanoi, että siveys ja
hyveellisyys ovat arvokkaampia kuin mikään muu (ks. Moro. 9:9).
Ruumiimme on pyhä; meidän pitäisi aina pukeutua säädyllisesti ja
pitää itsemme puhtaina ja hyveellisinä.

Säädyllisyys ja hyveellisyys

Herra arvostaa suuresti hyveellisyyttä. Siksi on tärkeää ymmärtää,
mitä Herra tarkoittaa säädyllisyydellä ja hyveellisyydellä. Säädylli-
syys merkitsee yleensä sitä, miten me puhumme ja pukeudumme.
Hyveellisyys liittyy käyttäytymiseemme. Presidentti Spencer W.
Kimball on sanonut:

”Yksi niistä monista asioista, jotka johtavat siveettömyyteen on sää-
dyttömyys. Monet nuoret naiset ja nuoret miehet ovat ylpeitä elämän
tosiasioiden tuntemisestaan. He luulevat tietävänsä vastauksen
kaikkeen. He puhuvat seksistä yhtä avoimesti kuin autoista ja
ohjelmista ja vaateista. Ja julkeuden henki on vahvistunut niin,
ettei mikään tunnu olevan pyhää.

Yksi säädyttömyyteen ja moraaliarvojen luhistumiseen vaikuttavista
tekijöistä on nykyinen pukeutumistapa. Olen varma siitä, että ne
säädyttömät vaatteet, joihin jotkut nuoret naisemme ja heidän
äitinsä pukeutuvat, vaikuttavat suoraan ja epäsuorasti tämän ajan
moraalittomuuteen. Jopa isätkin rohkaisevat sitä toisinaan. Ihmette-
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len, eivätkö nuoret sisaremme käsitä, minkä kiusauksen he pöyh-
keydessään aiheuttavat nuorille miehille jättäessään vartalonsa
osittain peittämättä – –.

Olen varma siitä, että vaatteemme saattavat suuresti vaikuttaa
hyveellisyyden rakkautemme, siveellisyytemme lujuuden asteittai-
seen murenemiseen.” (Faith Precedes the Miracle, s. 163, 168)
Miten tiedon siitä, että ruumiimme on pyhä, pitäisi vaikuttaa pukeutumis- ja käyttäy-
tymistapaamme?

Miten tiedon siitä, että olemme taivaallisen Isämme lapsia, pitäisi vaikuttaa pukeutu-
mis- ja käyttäytymistapaamme?

Vanhin Vaughn J. Featherstone kertoi kuninkaan pojasta, joka
ymmärsi, kuka hän oli ja miten hänen piti käyttäytyä. Ranskan kunin-
gas Ludvig XVI oli syösty valtaistuimelta ja suljettu vankilaan. Kunin-
kaan vangitsijat olivat pidättäneet hänen nuoren poikansa, prinssin.
Koska nuori prinssi oli kruununperijä, he halusivat murtaa hänen
moraalinsa. He tiesivät, että jos he onnistuisivat siinä, pojasta ei
voisi koskaan tulla Ranskan kuningasta.

Nämä ihmiset veivät prinssin kaukaiselle paikkakunnalle, ja siellä he
asettivat pojan kaiken elämässä esiintyvän likaisen ja pahan vaiku-
tukselle alttiiksi. He tarjosivat hänelle ruokia, jotka pian tekisivät
pojasta ruokahalunsa orjan. He käyttivät hänen seurassaan jatku-
vasti rumaa kieltä. He kiusasivat häntä huonoilla naisilla. He opetti-
vat hänelle epärehellisyyttä ja epäluottamusta. Vuorokaudet ympäri
häntä ympäröi kaikki sellainen, joka saisi ihmisen menettämään
moraaliset arvonsa. Yli puoli vuotta häntä kohdeltiin tällä tavalla,
mutta kertaakaan nuori poika ei taipunut painostuksen alla. Lopulta,
tehtyään kaiken, mitä saattoivat keksiä, he kysyivät häneltä, miksei
hän ollut taipunut tekemään sellaista. Poika sanoi: ”En voi tehdä,
mitä pyydätte, sillä olen syntynyt kuninkaaksi.” (Mukailtu kirjoituk-
sesta ”The King’s Son”, New Era, marraskuu 1975, s. 35)

Mekin olemme syntyneet kuninkaiksi (ks. 1. Piet. 2:9; Ilm. 1:6). Tavoit-
teemme elämässä on kuitenkin korkeampi kuin kansan kuninkaaksi
tuleminen. Me olemme Jumalan lapsia ja me synnyimme tullak-
semme Hänen kaltaisikseen. Tuon päämäärän saavuttaminen on
mahdotonta, ellemme ole säädyllisiä ja hyveellisiä.

Esimerkin suuri merkitys

Yksi tärkeimmistä velvollisuuksistamme Jumalan kirkon jäseninä on
näyttää hyvää esimerkkiä säädyllisyydestä ja hyveellisyydestä.
Ei riitä, että pidämme mielemme ja ruumiimme puhtaana, vaan
meidän on myös osoitettava, että pidämme ruumistamme pyhänä –
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puheillamme, huumorillamme ja lukemallamme kirjallisuudella. Se
on erityisen tärkeää vanhemmille ja varttuneemmille lapsille. Kun
näytämme hyvää esimerkkiä, lapsemme ja veljemme ja sisaremme
voivat alkaa kunnioittaa samoja arvoja ja käyttäytyvät samalla
tavalla kuin mekin.
Pyydä luokan jäseniä miettimään hetken omia asenteitaan ja käytöstään ja kysymään
itseltään:

”Onko asennoitumisessani ja käytöksessäni jotakin sellaista, mikä voi olla vahingol-
lista niille, joita yritän opettaa?”

”Onko teoissani tai ajatuksissani jotakin sellaista, mitä en haluaisi lasteni tekevän
enkä ajattelevan?”

Lukekaa kohdasta MK Jaak. 2:35, kuinka Jaakob nuhtelee nefiläisiä heidän huonosta
esimerkistään. Miksi on hyvin tärkeää näyttää hyvää esimerkkiä?

Säädyllisyyden ja hyveellisyyden opettaminen

Säädyllisyyden ja hyveellisyyden opettaminen vaatii syvällistä hen-
gellisyyttä. Vanhin Boyd K. Packer on sanonut: ”Jos moraalisten ja
hengellisten arvojen opettamisessa on jokin välttämätön ainesosa –
– niin se, että meillä on Herran Henki, kun opetamme.” (Teach Ye
Diligently, s. 272)

On myös tärkeää, että suhtaudumme aiheeseen kunnioittavasti ja
nöyrästi. Vanhin Packerin suhtautumistapa on hyvä esimerkki
yhdestä tavasta opettaa säädyllisyyttä ja hyveellisyyttä erittäin kun-
nioittavasti:

”Meidän ruumiiseemme varattiin luomisen voima, ja se on pyhä; se
on niin sanoakseni valo, jolla on voima sytyttää uusia valoja. Tätä
lahjaa tulee käyttää ainoastaan avioliiton pyhien siteiden suojassa.
Tätä luomisvoimaa käytettäessä voi saada alkunsa kuolevainen ruu-
mis, siihen voi tulla henki, ja uusi sielu voi syntyä tähän elämään.
Tämä voima on hyvä. Se voi luoda ja ylläpitää perhe-elämää, ja juuri
perhe-elämästä me löydämme onnen lähteet. Se on itse asiassa
annettu jokaiselle kuolevaisuuteen syntyvälle ihmiselle. Se on pyhä
ja merkityksellinen voima – –.

Te kasvatte yhteiskunnassa, jossa edessänne on jatkuva houkutus
peukaloida näitä pyhiä voimia – –. Älkää antako kenenkään koske-
tella ruumistanne tai kajota siihen – älkää kenenkään! Ne, jotka puhu-
vat toisin, yrittävät saada teidät jakamaan omaa syyllisyyttään. Me
opetamme teitä säilyttämään viattomuutenne – –. Vain avioliiton suo-
jassa tätä pyhää voimaa voi käyttää vanhurskaasti. Älkää milloinkaan
käyttäkö väärin näitä pyhiä voimia.” (Teach Ye Diligently, s. 259, 262)

Jos aiomme onnistua näiden periaatteiden opettamisessa perheel-
lemme, meidän on hyvin huolellisesti suojeltava kotiamme kaikkea
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saastaisuutta vastaan. Vanhin A. Theodore Tuttle on sanonut meille,
että ”isä on kodin suojelija. Hän varjelee sitä ulkoa päin tulevalta
pahalta. Ennen hän suojeli sitä asein ja sulkemalla ikkunaluukut.
Nykyään tehtävä on monimutkaisempi. Teljetyt ovet ja ikkunat anta-
vat suojaa vain [ruumiillista väkivaltaa] vastaan. Ei ole helppoa
suojella perhettä [pahalta, joka hyökkää] perheenjäsenten mieltä ja
henkeä vastaan. Ne hyökkääjät voivat virrata ja virtaavatkin
vapaasti koteihimme. [Saatana on hyvin ovela.] Hänen ei tarvitse
murtaa ovea.” (”The Role of Father”, Ensign, tammikuu 1974, s. 67)
Miten pahuus voi nykyisin päästä koteihimme? (Muun muassa moraalittomien aika-
kauslehtien, radio- ja televisio-ohjelmien sekä kirjojen kautta.)

Mitä isän tulee tehdä suojellakseen perhettään tällaiselta? (Valita huolellisesti se, mitä
luetaan ja mitä radio- ja televisio-ohjelmia kuunnellaan ja katsellaan.)

Lukekaa LK 93:40–43 ja keskustelkaa siitä.

Herra nuhteli Frederick G. Williamsia, koska tämä ei ollut täyttänyt
velvollisuuttaan kasvattaa lapsensa valkeudessa ja totuudessa.
Miltä teistä tuntuisi, jos Herra sanoisi teille, että olette olleet uskottomia siinä, että ette
ole opettaneet lapsillenne, kuinka tärkeitä ovat säädyllisyys ja hyveellisyys?

Oikea aika opettaa
Näytä havaintovälinettä 19-a, ”Isän pitäisi puhutella lapsiaan säännöllisesti”.

Perheillat tarjoavat oivallisia tilaisuuksia opettaa säädyllisyyttä ja
hyveellisyyttä. Monista isistä on myös hyödyllistä pitää vapaa-
muotoisia puhutteluja lapsilleen ja jopa vaimolleenkin. Eräs isä
esimerkiksi puhuttelee jokaista lastaan kerran kuukaudessa
paastosunnuntaina. Hän esittää heille moraalista puhtautta koskevia
kysymyksiä ja kuuntelee heidän mahdollisia ongelmiaan. Hän opettaa,
todistaa ja kertoo heille rakastavansa heitä.
Millä tavalla arvelette tällaisen keskustelun vaikuttavan lapsiin?

Näytä havaintovälinettä 19-b, ”Opetustilaisuudet syntyvät usein odottamattomalla
hetkellä”.

Vaikka onkin tärkeää opettaa lapsiamme muodollisissa tilanteissa
kuten puhutteluissa ja perheilloissa, meidän tulee aina pyrkiä
huomaamaan heidän tarpeensa. Meidän tulee ottaa vaarin hetkistä,
jolloin he parhaiten ymmärtävät sen, mitä haluamme heidän tietävän.
Jos keskustelemme lasten kanssa säännöllisesti ja osoitamme
rakkautta heitä kohtaan, he tulevat luoksemme usein, silloin kun
heidän tarvitsee puhua tunteistaan ja ongelmistaan.

19-a, Isän pitäisi puhutella lapsiaan säännöllisesti
19-b, Opetustilaisuudet syntyvät usein odottamattomalla hetkellä
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Yhteenveto

Herra on käskenyt meidän käyttää hyväksi jokaista tilaisuutta lasten
opettamiseen (ks. 5. Moos. 6:5–7). Jos otamme vaarin opetustilai-
suuksista, voimme toisinaan opettaa sangen vaikuttavasti hyvinkin
odottamattomissa tilanteissa. Voimme ehkä opettaa hyveellisyyden
ja säädyllisyyden tärkeitä totuuksia esimerkiksi huviretkellä, sakra-
menttikokouksen päätyttyä, kävelyllä, autossa, lomalla, matkalla
kouluun tai silloin, kun on suuria vaikeuksia.

Tuleeko mieleenne jokin lapsiinne tai vanhempiinne liittyvä tapaus,
jolloin olette olleet todellisessa kanssakäymisessä toistenne kanssa
ja johon liittyi opettamista? Missä ja milloin se tapahtui? Oliko se
suunniteltua vai tuliko tilanne odottamatta?

Tavoitteita ja tehtäviä

1. Suunnittele perheilta, jonka aikana keskustellaan hyveellisyy-
destä ja säädyllisyydestä.

2. Näytä esimerkkiä säädyllisyydestä ja hyveellisyydestä omalla
pukeutumisellasi ja käyttäytymiselläsi.

3. Jos olet nuori mies, kannusta tuntemiasi nuoria naisia pukeutu-
maan säädyllisesti.

Lisäselvitystä antava pyhien kirjoitusten kohta

1. Tim. 4:12 (esimerkin suuri merkitys)

Opettajan valmistautuminen

Ennen tämän oppiaiheen pitämistä
1. suunnittele huolellisesti, kuinka esität tämän oppiaiheen. Jos pappeusluokassa on
nuoria pappeudenhaltijoita, älä tee oppitunnista heihin kohdistettua moraalisaarnaa.
Voit keskustella heidän kanssaan siitä, mitä nuoret voivat tehdä, jotta heidän
vanhempiensa olisi helpompi keskustella heidän kanssaan tästä arasta aiheesta.
Keskustelkaa siitä, miksi siveys ja säädyllisyys ovat niin tärkeitä, ja siitä, mitä luokan
jäsenet voivat tehdä näyttääkseen hyvää esimerkkiä toisille ihmisille;
2. jos haluat, voit antaa jollekulle tehtäväksi kertoa luokalle sellaisesta tapauksesta,
jossa vanhempien ja lasten välillä on ollut todellista kanssakäymisestä ja johon liittyi
opetusta. (Hyvä hetki tälle oppilaan esitykselle on keskustelu oppiaiheen viidennen
osan ”Oikea aika opettaa” ajatuksista);
3. anna luokan jäsenille tehtäväksi esittää oppiaiheessa olevia kertomuksia ja pyhien
kirjoitusten kohtia.
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Perheongelmien Oppiaihe 20

selvittäminen 
sovussa

Tämän oppiaiheen tarkoituksena on kannustaa meitä selvittämään
perhevaikeudet sovussa onnellisen perhe-elämän vahvistamiseksi.

Johdanto
Näytä havaintovälinettä 20-a, ”Rakkaus on sopuisan perhe-elämän perusta”.

Presidentti Joseph F.Smith on sanonut, mitä meidän tulee tehdä, jos
haluamme saada ihanteellisen kodin:

”Millainen – – on ihanteellinen koti – –? Se on – – paikka, missä isä
omistautuu perheelle, jolla Jumala on häntä siunannut, ja pitää sitä
tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä, ja missä isä puolestaan on
lähellä perheenjäsenten sydäntä. Se on paikka, missä isän ja äidin
ja lasten ja vanhempien välillä vallitsee luottamus, ykseys, rakkaus
ja pyhä omistautuminen.” (Evankeliumin oppi, s. 290)

Vaikka me kaikki yritämme luoda ihanteellisen kodin, joudumme
kaikki toisinaan kokemaan ristiriitoja. Jopa profeetta Joseph Smith-
kin tunsi toisinaan ristiriitoja kodissaan.

Kun hän esimerkiksi eräänä aamuna oli kääntämässä Mormonin
Kirjaa, hän pahoitti mielensä jostakin, mitä hänen vaimonsa oli teh-
nyt. Myöhemmin, kun hän yritti kääntää Mormonin Kirjaa, hän huo-
masi, ettei voinut. Hän meni hedelmätarhaan rukoilemaan, ja kun
hän tuli takaisin, hän pyysi anteeksi Emmalta. Vasta sen jälkeen hän
pystyi kääntämään. (David Whitmerin lausunnosta 15. syyskuuta
1882, Comprehensive History of the Church, osa 1, s.131)

Myös Herra odottaa meidän selvittävän kodissamme syntyneen
epäsovun syyt ja ratkaisevan ongelmamme.

Epäsovun syyt kodeissamme

Pyhissä kirjoituksissa sanotaan, että Saatanan vaikutus on suurin
syy epäsopuun ja tyytymättömyyteen.
Lukekaa 3. Ne. 11:29–30.

Silloin kun tyytymättömyyden henki tulee kotiimme, Herran Henki
lähtee pois. Ja ellei Herran Henkeä ole kodissamme, emme voi olla
onnellisia emmekä tuntea iloa Herrasta ja Hänen evankeliumistaan.
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Myös omat henkilökohtaiset heikkoutemme voivat aiheuttaa kiistaa
toisten ihmisen kanssa (ks. Jaak. 4:1). Silloin kun ihminen ei ole
sovinnossa itsensä kanssa, hänen on hyvin vaikeaa elää sovussa
muiden kanssa. Ristiriitoja aiheuttavia heikkouksia ovat muun
muassa himo, ahneus, epäpuhtaat halut ja etujen ristiriita. Presi-
dentti Spencer W. Kimball on erityisesti maininnut erään heikkou-
den: ”Aviopari saattaa kokea köyhyyttä, sairautta, pettymystä ja
epäonnea, ja vieläpä kuolema saattaa vierailla perheessä, mutta
ne eivät vie heidän rauhaansa. Avioliitto voi olla menestyksellinen,
niin kauan kuin siinä ei esiinny itsekkyyttä. Vaikeudet ja ongelmat
lähentävät puolisoita rikkumattomaan liittoon, jos perheessä vallit-
see täydellinen epäitsekkyys.” (Marriage and Divorce, s. 19, 22)
Minkä presidentti Kimball sanoo olevan paljolti syynä avioliiton ristiriitoihin ja onnet-
tomuuteen?

Kuten presidentti Kimball mainitsi, ongelmat, joiden yleisesti arvel-
laan aiheuttavan onnettomuutta – kuten esimerkiksi köyhyys ja sairaus
– voivat itse asiassa lähentää perheenjäseniä toisiinsa.
Mitkä ovat ne kolme käsittelemäämme asiaa, jotka voivat aiheuttaa epäsopua kodis-
samme? (Kirjoita vastaukset tauluun. Syitä ovat Saatanan vaikutus, henkilökohtaiset
ristiriidat ja itsekkyys.)

Perheongelmien käsitteleminen

Herra on antanut meille seuraavia keinoja perheongelmien estämi-
seksi ja selvittämiseksi:

VASTUUN OTTAMINEN

Sekä vanhemmilla että lapsilla on velvollisuuksia toisiaan kohtaan.
Lukekaa näistä velvollisuuksista kohdasta Ef. 6:1–4. Mikä velvollisuus nuorukaisella
on vanhempiaan kohtaan? Mitkä ovat vanhempien velvollisuudet lapsiaan kohtaan?
Miten näiden velvollisuuksien hyväksyminen edistää perhesopua?

EPÄYSTÄVÄLLISTEN SANOJEN VÄLTTÄMINEN

Vihaisilla, epäystävällisillä sanoilla ei ole sijaa kodeissamme. Vanhin
Boyd K.Packer neuvoi meitä: ”Kun solmitte avioliiton, [älkää koskaan
sanoko] ilkeää sanaa – älkää kertaakaan. Se ei ole sen enempää
tarpeellista kuin toivottavaakaan. Monet opettavat, että on luonnol-
lista odottaa kotiharmien ja nalkutuksen ja riitelyn kuuluvan avioliit-
toon – –. Minä tiedän, että on mahdollista elää rakastaen yhdessä
sanomatta milloinkaan ainuttakaan ilkeää sanaa.” (”Eternal Marriage”,
Speeches of the Year, BYU, 14. huhtikuuta 1970, s. 6) Sävyisä,

20-a, Rakkaus on sopuisan perhe-elämän perusta
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ymmärtäväinen vastaus rauhoittaa meidät; vihaiset sanat synnyttävät
yhä lisää ristiriitoja. (Ks. Sananl. 15:1.)
Mitä eroa on erimielisyyksistä keskustelemisella ja riitelemisellä?

VIRHEIDEN MYÖNTÄMINEN

Presidentti Spencer W. Kimball antoi seuraavan ohjeen:

”Koska te olette inhimillisiä olentoja, teille saattaa jonakin päivänä
tulla erimielisyyksiä, jotka johtavat pieniin riitoihinkin – –. Otaksu-
kaamme, että loukkaus on tapahtunut, olette sanoneet epäystäväl-
lisiä sanoja, sydämet ovat särkyneet ja kumpikin teistä tuntee, että
toinen on täysin väärässä. Mitään ei tehdä vamman parantamiseksi.
Tunnit kuluvat. Sydämet tykyttävät läpi yön ja sitä seuraavana
murjotuksen, epäystävällisyyden ja uusien väärinkäsitysten päivänä.
Loukkaus lisätään loukkaukseen, kunnes palkataan asianajaja, koti
särkyy ja vanhempien ja lasten elämä rikkoutuu.

Mutta on olemassa parantavaa voidetta, joka – jos sitä käytetään
varhaisessa vaiheessa – palauttaa muutamassa hetkessä [terveen]
ajattelukyvyn – –. Te tiedätte, että tässä on kysymys paljosta –
rakkaudestanne, teistä itsestänne, perheestänne, ihanteistanne,
korotuksestanne, iankaikkisuudestanne – te ette voi ottaa riskejä.
Teidän on nieltävä ylpeytenne ja rohkeasti [sanottava vaimollenne]:
’Kultaseni, olen pahoillani. Tarkoitukseni ei ollut loukata sinua. Anna
anteeksi.’ Ja [vaimonne vastaa]: ’Rakas, minussa oli syytä enem-
män kuin sinussa. Anna minulle anteeksi.’ Ja sen jälkeen halaatte
toisianne ja elämä on jälleen [oikeilla raiteillaan]. Ja kun illalla
menette levolle, kaikki on unohdettu, eikä välillänne ole kuilua, kun
pidätte perherukouksen.” (Faith Precedes the Miracle, s. 134–135)
Mitkä asiat aiheuttavat väärinkäsityksiä ja riitoja? Miten ongelmien syiden tunnistami-
nen auttaa meitä niiden selvittämisessä? Miksi meidän on niin vaikeaa myöntää ereh-
dyksiämme?

Presidentti Kimball kehottaa meitä myöntämään virheemme ja
sanomaan: ”Anna anteeksi.” Kun teemme sen vilpittömästi, olemme
ottaneet pitkän askeleen kohti perheen ristiriitojen poistamista. Van-
hempien on pyydettävä anteeksi myös lapsiltaan, ei vain toisiltaan.

RUKOUS

Kodin sopusointu lisääntyy, kun henkilökohtaisissa ja perherukouk-
sissa pyydämme Herraa auttamaan meitä selvittämään erimielisyy-
temme.
Lukekaa 3. Ne. 18:19–21. Huomatkaa, että perheessä rukoileminen on velvollisuus.
Miten rukous auttaa perheongelmien selvittämisessä?
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YSTÄVÄLLISYYS

Yksi pyhissä kirjoituksissa meille annetuista periaatteista, joka
auttaa meitä tekemään perhe-elämästämme entistä onnellisempaa,
on ystävällisyys. Meitä on käsketty olemaan ystävällisiä, rakastavia
ja anteeksiantavia. Sekä perheen lapsia että aikuisia neuvotaan
kohtelemaan toisiaan kunnioittavasti ja ystävällisesti, mistä Kristus
näytti esimerkkiä. Näissä asioissa meillä tulisi aina olla Kristus esi-
kuvanamme (ks. Ef. 4:29–32).
Pyydä tehtävän saanutta Aaronin pappeuden haltijaa kertomaan, mitä nuori mies voi
tehdä edistääkseen sopusointua kodissaan.

Presidentti Spencer W. Kimball on seuraavin sanoin opettanut
meille, kuinka perheestämme voi tulla onnellinen: ”Te kysytte: ’Mikä
on onnen hinta?’ Hämmästytte varmasti vastauksen yksinkertai-
suutta. Onnen aarreaitan voivat avata ja pitää avoimena ne, jotka
käyttävät seuraavia avaimia: Ensiksi, teidän täytyy elää Jeesuksen
Kristuksen puhtaan ja yksinkertaisen evankeliumin mukaan – –.
Toiseksi, teidän täytyy unohtaa itsenne ja rakastaa kumppanianne
enemmän kuin itseänne. Jos teette sen, teillä on suuri ja milloinkaan
pettämätön onni.” (Faith Precedes the Miracle, s. 126)
Miten ystävällisyys ja rukous ehkäisevät perheongelmia ja auttavat niiden selvittämi-
sessä?

Seuraava kertomus kuvailee, kuinka eräs äiti sai aikaan sopua per-
heessään:

”Tämä tapahtui noin viikko sen jälkeen, kun olimme ottaneet kym-
menvuotiaan Waynen kotiimme kirkon ylläpitämän intiaanien sijoi-
tusohjelman välityksellä. Hän oli terävä-älyinen, hauskannäköinen
pikku poika, mutta tietenkin hänen oli osoitettava toisille pojille, kuka
hän oli. Hän tappeli heidän kanssaan aika usein ja piti puolensa
parhaimpiakin vastaan.

Eräänä päivänä Waynen opettaja soitti minulle. Hän kertoi, että
hänellä oli vaikeuksia koulussa Waynen kanssa. Poika käyttäytyi
epäkunnioittavasti häntä ja toisia opettajia kohtaan. Se oli murheel-
lista. Minulla ei ollut koskaan ollut tämän kaltaisia ongelmia omien
lasteni kanssa, ja tapaus sai minut tolaltani. Tietysti suutuin, kuten
niin usein tapahtuu, ja aloin ajatella mielessäni, mitä kaikkea sanoi-
sin Waynelle hänen palatessaan kotiin koulusta. ’Tällaiset vaikeudet
on tukahdutettava alkuunsa’, sanoin itsekseni.

Tilannetta pahensi se, että Wayne oli myöhässä palatessaan kou-
lusta, koska hän tappeli naapurin pojan kanssa. He tappelivat koko
matkan bussipysäkiltä asti. Viimein he olivat pihanurmellamme.
Kumpikin tappeli kovin ottein. Katselin sitä hetken, kunnes olin
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varma, että tappelu oli tosiaankin vakavaa, jolloin astuin ovelle ja
kutsuin Waynen sisään.

Hän ei ollut kuulevinaan. Hän ei aikonut perääntyä tuon toisen pojan
edestä. Katsoessani suutuin vieläkin enemmän. Käskin Waynen
tulla sisään. Olin niin vihainen, että tiesin, etten siinä mielentilassa
voisi selvittää ongelmaa, joten lähetin Waynen huoneeseensa luke-
maan.

Suuttumuksesta vavisten menin omaan makuuhuoneeseeni ja
polvistuin rukoilemaan. Rukoilin viisautta ongelman käsittelyyn ja
pyysin myös, että Hengen kautta tietäisin, mitä sanoa. Noustessani
ylös rukouksen jälkeen tunsin lämpimän, tyynen tunteen täyttävän
minut läpikotaisin. Se alkoi päästäni ja virtasi lempeästi jalkoihin asti.

Avatessani Waynen huoneen oven ja nähdessäni hänet istumassa
vuoteen reunalla kirja käsissään miljoonat ajatukset tulvivat mie-
leeni. Hän näytti olevan aivan väärässä paikassa siinä huoneessa
istuessaan; jotenkin hän kuului ulos luontoon, missä hän saattoi
juosta vapaana, mihin hän oli tottunut. Hetkessä sydämeni täytti
myötätunto tätä pikku poikaa kohtaan, joka oli niin yksin, pikku poi-
kaa, joka oli repäisty pois tutusta ympäristöstään ja pudotettu aivan
toiseen maailmaan elämään eri sääntöjen mukaan. Hänen oli osoi-
tettava toisille pojille, että hän oli aivan yhtä hyvä, ellei parempikin,
kuin he.

Istuuduin vuoteelle hänen vierelleen ja panin käteni hänen harteil-
leen. Ensimmäiset lausumani sanat yllättivät itsenikin, sillä sanoin:
’Wayne, anna anteeksi, että olin niin vihainen sinulle.’ Sitten kerroin
hänelle hänen opettajansa soitosta ja annoin hänelle tilaisuuden
selittää asian omalta kannaltaan. Kävimme suurenmoisen keskuste-
lun; hän uskoutui minulle, ja kun keskustelimme, puhuimme kuiska-
ten. Tämä oli jotakin aivan muuta kuin se äänensävy, jota olin
odottanut käyttäväni, ennen kuin pyysin apua taivaalliselta Isältäni.
Keskustelu oli todellinen hengellinen kokemus ja se vaikutti Waynen
ja minun väliseen suhteeseen enemmän kuin mikään muu.

Kiitos siitä, että meillä on rukous ja Pyhän Hengen lahja oppaa-
namme, jos sitä pyydämme.” (Myrna Behunin, ”Puhuimme kuiska-
ten”, Valkeus, syyskuu 1976, s. 50)

Yhteenveto

Perheongelmia ehkäisevät ja niiden selvittämiseen vaikuttavat
seuraavat tekijät:

• velvollisuuksien hoitaminen



• epäystävällisten sanojen välttäminen

• virheiden myöntäminen

• rukous

• ystävällisyys

• täydellinen kuuliaisuus evankeliumille

• kumppanin rakastaminen itseämme enemmän

Tavoitteita ja tehtäviä

1. Vahvista ja paranna kotisi onnea tunnistamalla kaikki ristiriitai-
suuksien syyt perheenjäsenten keskuudessa.

2. Jos olet puhunut epäystävällisesti jollekulle perheenjäsenelle,
myönnä virheesi.

3. Kohtele perheesi jäseniä ystävällisesti.

Lisäselvitystä antavia pyhien kirjoitusten kohtia

Matt. 7:12 (suhteemme toisiin ihmisiin)

Gal. 5:22 (Hengen hedelmät)

LK 88:119–126 (Herran neuvo kirkon jäsenille)

Opettajan valmistautuminen

Ennen tämän oppiaiheen pitämistä
1. lue luku 36 ”Perhe voi olla iankaikkinen” kirjasta Evankeliumin periaatteet;
2. hanki taulu ja liitua;
3. halutessasi anna jollekulle Aaronin pappeuden haltijalle tehtäväksi kertoa, kuinka
nuoret miehet voivat edistää perhesopua;
4. valmistaudu siihen, että päätät oppitunnin lauluun ”Kotiin juhlan tuntu saa” (MAP-
lauluja, 185);
5. anna luokan jäsenille tehtäväksi esittää oppiaiheessa olevia kertomuksia ja pyhien
kirjoitusten kohtia.

Oppiaihe 20
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Perheen Oppiaihe 21

raha-asioiden 
hoitaminen

Tämän oppiaiheen tarkoituksena on auttaa meitä oppimaan viisaan
rahankäytön perusperiaatteita ja noudattamaan niitä.

Johdanto

Monissa pyhien kirjoitusten lukuisissa viittauksissa rahaan ja rikkau-
teen meitä varoitetaan himoitsemasta rikkauksia. Siksi monet pel-
käävät, että raha on aina pahasta ja että Herralle ei ole mieluisaa,
jos he käyttävät aikaansa ja voimiaan rahan ansaitsemiseen ja
säästämiseen. Mutta tämä ei ole totta. Rakkaus rahaan on ”kaiken
pahan juuri”, ei itse raha. (Ks. 1. Tim. 6:10.)

Presidentti Spencer W. Kimball sanoi: ”Kaikki raha ei ole likaista. On
olemassa puhdasta rahaa, jolla voimme ostaa ruokaa, vaatteita,
katon päämme päälle ja jota voimme lahjoittaa.” Presidentti Kimball
jatkoi selittäen, että puhdasta rahaa on palkka, jonka saamme
rehellisestä työstä. Hän sanoi, että rahasta tulee likaista vasta sitten,
kun se on hankittu jonkinlaisen epärehellisyyden keinoin. (Ks. Faith
Precedes the Miracle, s. 235–236.)

Sen enempää köyhyys kuin rikkauskaan ei ole osoitus henkilökoh-
taisesta kelvollisuudesta. Jotkut Jumalan suurista miehistä ovat
olleet rikkaita; toiset taas köyhiä. Varallisuutemme määrä ei ole
tärkeä vaan se, kuinka hankimme rahamme ja miten sitä käytämme.
Esimerkiksi rahan käyttäminen perheemme ajallisten tarpeiden
tyydyttämiseen ei ole ainoastaan sopivaa vaan myös Jumalan
käsky (ks. 1. Tim. 5:8). Käskyä pitää huolta perheestämme on
helpompi toteuttaa, kun opimme ja noudatamme viisaan rahankäytön
perusperiaatteita.

Viisaan rahankäytön periaatteet

Vaikka kaikki, mitä maassa on, on Herran (ks. Ps. 24:1). Hän sallii
meidän käyttää ja pitää hallussamme osaa Hänen maanpäällisestä
omaisuudestaan. Meitä on kuitenkin varoitettu siitä, että Herra
pitää meitä tilivelvollisina siitä, kuinka hoidamme sitä, mitä Hän on
meidän käyttöömme antanut. Esimerkiksi vertauksessa palvelijoille
uskotuista talenteista Vapahtaja opettaa, että meidän on tärkeää
käyttää maallinen omaisuutemme viisaasti.
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Pyydä tehtävän saanutta luokan jäsentä esittämään vertaus palvelijoille uskotuista
talenteista sellaisena, kuin se on kohdassa Matt. 25:14–30. (Talentti oli Jeesuksen
aikana käytössä ollut rahayksikkö.)

On useita perusperiaatteita, jotka meidän on viisasta ottaa huomi-
oon raha-asioita hoitaessamme.
Kirjoita viisaan rahankäytön periaatteita tauluun, sitä mukaa kuin niitä tulee esille kes-
kustelussa.

HERRAN ASETTAMINEN ENSIMMÄISELLE SIJALLE

Ensimmäinen ja tärkein maksumme on kymmenykset. Herra on
luvannut kymmenyksensä uskollisesti maksaville: ”Minä avaan
taivaan ikkunat ja vuodatan teille sateen runsaan siunauksen.”
(Mal. 3:10) Vaikka Herra ei lupaakaan suuria rikkauksia, jos me
maksamme kymmenyksemme ja uhrimme, Hän lupaa siunata meitä
sekä hengellisesti että ajallisesti.

TYÖ

Työ on kaikkea muuta kuin kirous; se on siunaus, joka antaa meille
mahdollisuuden huolehtia perheestämme. Voimme saavuttaa
aineellisen riippumattomuuden vain tekemällä säännöllisesti työtä.
(Tämän kirjan luvussa 23 käsitellään ammattitaidon hankkimista ja
sen parantamista.)

TARPEETTOMAN VELAN VÄLTTÄMINEN

Meidän tulee olla rehellisiä lähimmäisiämme kohtaan. Jos meillä on
velkaa, meidän tulee alkaa vapautua siitä lyhentämällä sitä säännöl-
lisesti, vaikkapa vain vähän kerrallaan. Presidentti Ezra Taft Benson
kahdentoista neuvostosta on sanonut: ”Eläkäämme tulojemme
mukaan. Välttäkäämme velkaantumista – – Kuunnelkaamme kirkon
johtajien neuvoa. Vapautukaa velasta!” (”Pay Thy Debt, and Live”,
Speeches of the Year, BYU, 28. helmikuuta 1962, s.12)
Kuinka me voimme välttää tarpeetonta velkaantumista?

SUUNNITELMALLINEN RAHANKÄYTTÖ
Lukekaa Luuk. 14:28. Mitä ”kustannusten arvioimisella” tarkoitetaan?

Kuten tämä pyhien kirjoitusten kohta meille kertoo, meidän on suun-
niteltava rahojemme käyttöä huolellisesti etukäteen. Monet ihmiset
velkaantuvat, koska he eivät hallitse rahankäyttöä. Jos perhe suunnit-
telee, kuinka se käyttää rahansa, se ei joudu taloudellisiin vaikeuksiin.

SÄÄSTÄMINEN

Monista ihmisistä säästäminen on vaikeaa. Mutta meitä kirkon jäseniä
on neuvottu säästämään säännöllisesti osa tuloistamme. Jos mieles-
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sämme päätämme säästää edes pienen osan tuloistamme – olipa
se sitten rahaa tai tavaraa – jonakin päivänä olemme siitä iloisia.
Kun laadimme säästöohjelman, meidän tulisi ymmärtää, että sääs-
täminen on helpompaa, jos meillä on määrätty tavoite; esimerkiksi
lähtö lähetystyöhön tai matka temppeliin sinetöitäviksi.

HARKITTU KULUTTAMINEN

Meidän on tarpeellista harkita huolellisesti jokaisen ostoksen tar-
peellisuutta etukäteen. Monet ostoksemme eivät itse asiassa ole
meille tai perheellemme minkään arvoisia. Jos harkitsemme ennen
ostoa, mihin ostosta käyttäisimme, emme tule ostaneeksi sellaista,
mitä emme todellisuudessa tarvitse. Melkein jokainen meistä voi
kehittyä yhdessä tai useammassa rahankäyttöön liittyvässä asiassa.
Herra auttaa meitä kehittymään, kun asetamme Hänet ensimmäi-
selle sijalle ja noudatamme viisaan rahankäytön periaatteita.
Lukekaa 2. Ne. 9:51. Mitkä ovat sellaisia asioita, joilla ei ole mitään arvoa, mutta joihin
tunnemme kiusausta tuhlata rahojamme?

Perheneuvoston käyttäminen raha-asioista päättämiseen

Liian usein me kulutamme sen, mitä ansaitsemme. Tarpeemme tun-
tuvat lisääntyvän yhtä nopeasti tai nopeammin kuin tulomme. Siksi
on hyvin tärkeää, että me laadimme huolellisen talousarvion. Vaikka
perheiden tarpeet ja toiveet vaihtelevat, useimmille perheille on
hyödyllistä laatia seuraavanlainen suunnitelma:
Näytä havaintovälinettä 21-a, ”Talousarvio on hyvä laatia perheneuvostossa”.

Perheen kaikkien jäsenten tulisi osallistua keskusteluun talousasi-
oista ja olla yhtä mieltä raha-asioiden hoitotavasta. Se voidaan
tehdä kutsumalla koolle perheneuvosto, jota isä johtaa ja jossa
perheen muut jäsenet ovat mukana. Tässä neuvonpidossa perhe
laatii luettelon kaikista perheen käytettävissä olevista tulolähteistä.
Tähän luetteloon voidaan merkitä perheenjäsenten ansiotulot, itse
kasvatetut vihannekset ja viljatuotteet sekä myytäväksi tarkoitetut
kotona valmistetut tuotteet.

Seuraavaksi perhe kirjoittaa muistiin kaikki tarpeensa ja toiveensa;
ensiksi kaikki tärkeät kulut ja lopuksi toivotut, mutta vähemmän tär-
keät hankinnat. Luetteloon voidaan merkitä lahjoitukset kirkolle,
säästöt (esimerkiksi temppeliin menoa, lähetystyötä ja koulutusta
varten), verot sekä asumiseen, ruokaan, vaatteisiin, työkaluihin, kul-
jetukseen ja virkistykseen tarvittavat rahat.

21-a, Talousarvio on hyvä laatia perheneuvostossa
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Lopuksi perhe päättää, kuinka paljon rahaa voidaan varata kutakin
menoerää kohti. Joitakin loppupuolella mainittuja hankintoja ei ehkä
koskaan tehdä, mutta on parempi huolehtia välttämättömästä kuin
kärsiä tarpeettomien ostosten vuoksi. Presidentti Brigham Young
sanoi kerran: ”Tarpeemme ovat monet, mutta todella välttämätöntä
on sangen vähän. Antakaamme välttämättömän hallita tarpeemme,
niin me havaitsemme, että meidän ei ole pakko käyttää rahaamme
turhaan.” (Discourses of Brigham Young, s. 297) Toisessa tilaisuu-
dessa hän selitti, että köyhyys johtuu arvostelukyvyn puutteesta.
Hän sanoi, että monet, jotka ansaitsevat hyvin vähän, tuhlaavat
rahansa tarpeettomaan, kunnes ovat korviaan myöten velassa. (Ks.
Discourses of Brigham Young, s. 317.)
Näytä havaintovälinettä 21-b, ”Esimerkki talousarviosta”.

Me saamme suuria siunauksia, kun suunnittelemme huolellisesti ja
arvioimme rahojemme käyttämistä. Tavoitteiden asettaminen, suun-
nitelmien laatiminen ja yhteistyössä toimiminen tekevät mahdolli-
seksi sen, että voimme pitää perheestämme huolta Herran käskyn
mukaisella tavalla. Yhteistyön lisäsiunauksena perheemme pääsee
osalliseksi entistä suuremmasta rakkaudesta ja ykseydestä.
Pyydä tehtävän saanutta luokan jäsentä esittämään seuraava kertomus Etelämeren
pyhästä nimeltä Vaha’i’ Tonga.

”Lupasin neljälle lapsellemme, että jos he auttaisivat, voisimme
mennä temppeliin yhdessä. Ajattelin itsekseni: ’Miten voin sanoa:
ole hyvä poika tai ole hyvä tyttö, jos minua ei ole sinetöity heihin
temppelissä?’ Minulla oli tunne, että lapseni eivät olleet minun.

Kaksi vuotta tingimme miltei kaikesta. Koulusta saamani palkan
jaoin meidän kaikkien kesken, ja me säästimme sen. Mutta me mak-
soimme kymmenyksemme ja paastouhrimme. Joka kuukausi meille
jäi rahaa käteen 70 senttiä. Niin minä elin perheineni 70 sentillä
(3 markalla) kuukaudessa kahden vuoden ajan. Me kasvatimme itse
ja keräsimme syötävämme. Muistan, miten vaimoni nousi varhain
aamulla valmistaakseen salaattimme banaaneista ja kookosmaidosta.
Lapseni eivät voineet ostaa makeisia eivätkä kenkiä eivätkä käydä elo-
kuvissa, koska he säästivät rahaa päästäkseen temppeliin – –.

Uhrausten kautta pystyimme viemään perheemme Uuteen-Seelantiin
sinetöitäväksi temppelissä. Meidän täytyi tehdä jotakin ylimääräistä
saavuttaaksemme tavoitteemme, mutta se oli meille suuri siunaus.”
(”Päästäksemme temppeliin elimme 3 markalla kuukaudessa”,
Valkeus, heinäkuu 1976, s. 12, 21)
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21-b, Esimerkki talousarviosta



Tulot yhteensä

Kymmenykset – 10%

Lahjoitukset kirkolle

Säästöt

Ruokamenot

Vaatemenot

Asuminen

Terveydenhoito

Matkat

Sähkö, vesi ym.

Muut menot

Muut menot

Muut menot

Menot yhteensä
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Talousarvio



Yhteenveto

Taivaallinen Isämme on neuvonut meitä hoitamaan raha-asiamme
niin, että voimme pitää huolta perheestämme ja olla onnellisia.
Ellemme huolehdi perheestämme, Herra pitää meitä vastuussa
siitä. Jotta voisimme pitää huolta perheestämme, meidän tulisi
noudattaa viisaan rahankäytön perusohjeita ja -periaatteita. Jos
asetamme hengelliset asiat etusijalle, Herra auttaa meitä hoitamaan
raha-asiamme.

Tehtävä

Tarkastele kulutustottumuksiasi ja laadi käyttökelpoinen talousarvio
oppiaiheessa esitettyjen periaatteiden mukaan.

Lisäselvitystä antavia pyhien kirjoitusten kohtia

Sananl. 22:7 (velallisesta tulee velkojan orja)

Mal. 3:8–11 (kymmenysten ja uhrilahjojen maksaminen tuo siunauk-
sia)

MK Jaak. 2:18–19 (meidän tulee etsiä Jumalan valtakuntaa ennen
kuin tavoittelemme rikkauksia)

LK 56:16–17 (varoituksia rikkaille ja köyhille)

LK 104:11–13 (kaikki ihmiset ovat tilivelvollisia maallisten siunausten
huoneenhaltijoina)

Opettajan valmistautuminen

Ennen tämän oppiaiheen pitämistä
1. lue luku 27 ”Työ ja henkilökohtainen vastuu” kirjasta Evankeliumin periaatteet;
2. lue luku 23 ”Ammattitaidon hankkiminen ja parantaminen” tästä kirjasta;
3. hanki taulu ja liitua;
4. anna luokan jäsenille tehtäväksi esittää oppiaiheessa olevia kertomuksia ja pyhien
kirjoitusten kohtia.
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Kotituotanto Oppiaihe 22

ja varastointi

Tämän oppiaiheen tarkoituksena on auttaa jokaista pappeudenhal-
tijaa ymmärtämään kotituotannon ja varastoinnin perusasioita ja
soveltamaan niitä.

Johdanto

Presidentti Kimball kehotti kaikkia myöhempien aikojen pyhiä tule-
maan omavaraisiksi ja riippumattomiksi. (Ks. ”Perheen valmius”,
Valkeus, lokakuu 1976, s.111–113.) Tähän neuvoon on hyviä syitä.
Presidentti Marion G. Romney selitti, ”että me elämme myöhempinä
aikoina. Me elämme aikaa juuri ennen Herran Jeesuksen Kristuksen
[toista] tulemista. Meidän on käsketty valmistautua ja elää niin – –
että olemme riippumattomia kaikista muista luoduista selestisen
valtakunnan alapuolella.” (Conference Report, huhtikuu 1975, s.165;
ks. myös LK 78:13–14)
Aseta esille havaintoväline 22-a, ”Onnettomuus voi kohdata silloin, kun sitä vähiten
odottaa”.

Presidentti Kimball kehotti meitä tulemaan omavaraisiksi, koska
muinaiset profetiat ovat toteutumassa. Hän sanoi: ”Uskonkin, että
on tulossa aika, jolloin on enemmän ahdinkoa, enemmän pyörre-
myrskyjä ja tulvia – – enemmän maanjäristyksiä – –. Ajattelen, että
ne luultavasti lisääntyvät lähestyessämme loppua, ja niinpä meidän
tulee olla valmistautuneita siihen.” (Conference Report, huhtikuu
1974, s.184)

Hän sanoi myös: ”Jos huonot ajat koittavat, monet ehkä toivovat,
että he olisivat täyttäneet hillopurkkinsa ja hoitaneet kasvimaataan,
istuttaneet muutamia hedelmäpuita ja marjapensaita ja varautuneet
tarpeisiinsa. Herra suunnitteli, että me olisimme riippumattomia
kaikista luoduista, mutta olemme panneet merkille, että monet
maanviljelijätkin ostavat maitonsa meijereistä ja omakotitalojen
omistajat ostavat puutarhatuotteensa kaupasta. Ja jos kävisi niin,
etteivät kuorma-autot toisikaan tavaraa kauppojen hyllyille, monet
saisivat nähdä nälkää.” (”Jumala ei salli itseänsä pilkata”, Valkeus,
helmikuu 1975, s. 32)
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Pyydä veljiä kuvittelemaan, että kaupat olisi suljettu ja että heidän olisi kaikessa tur-
vauduttava omiin varastoihinsa. Kysy, mitä he toivoisivat tuottaneensa tai tuottavansa
kotonaan, jos tuollainen kuvitteellinen tilanne olisi juuri syntynyt.

Omista tarpeistamme huolehtiminen

Presidentti Kimball kehotti meitä: ”Tutkikaa, mitkä ovat parhaat
menetelmät elintarvikkeittenne valmistamiseen – –. Jos kodissanne
on lapsia, ottakaa heidät mukaan tähän työhön ja antakaa heille
joitakin tehtäviä.” (”Perheen valmius”, s.111)

Piispa Vaughn J. Featherstone on selittänyt, millaisia taitoja meidän
tulee hankkia, jos aiomme pystyä huolehtimaan omista tarpeis-
tamme: ”Puhutaanpa sitten kotituotannosta. Kasvattakaa eläimiä
siellä, missä varat ja paikalliset lait sen sallivat. Istuttakaa hedelmä-
puita, viiniköynnöksiä, marjapensaita ja vihanneksia. Voitte valmis-
taa perheellenne ruokaa, josta suuri osa voidaan syödä tuoreena.
Muu kasvattamanne ravinto voidaan säilöä ja panna kotivaras-
toonne. Jos suinkin mahdollista, valmistakaa muut tarvikkeenne
kuin elintarvikkeet itse. Tehkää tai rakentakaa, mitä tarvitsette. Voi-
sin vielä lisätä, että kaunistakaa ja korjatkaa kiinteistönne kaikkialta
ja pitäkää ne hyvässä kunnossa.” (”Elintarvikkeiden varastointi”,
Valkeus, lokakuu 1976, s.104)
Aseta esille pahvitaulu, johon on kirjoitettu seuraava:

Karjan kasvattaminen

Hedelmäpuiden, marjapensaiden ja viiniköynnösten istuttaminen

Kasvimaan pitäminen

Elintarvikkeiden säilöminen ja varastoiminen

Tarvittavan tekeminen tai rakentaminen

Kiinteistön korjaaminen ja kunnossapito

KARJAN KASVATTAMINEN
Aseta esille havaintoväline 22-b, ”Kanoja on helppo kasvattaa ja hoitaa”.

Jos meillä on riittävästi maata ja asumme paikassa, jossa on luval-
lista pitää karjaa, meidän pitäisi ostaa ja kasvattaa joitakin eläimiä.
Ennen kuin päätämme, mitä eläimiä kasvatamme, meidän tulee
valmistautua hoitamaan niitä oikealla tavalla. Se tarkoittaa sitä, että
meidän on opittava, miten niitä ruokitaan ja millaisen suojan ja
millaista hoitoa ne tarvitsevat pysyäkseen terveinä. Helppohoitoisia
eläimiä ovat esimerkiksi kanat, kanit, ankat ja vuohet.
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Keskustelkaa alueenne yleisimmistä kotieläimistä. Keskustelkaa siitä, millaista ruo-
kaa, suojaa ja hoitoa eri kotieläimet vaativat.

HEDELMÄPUIDEN, MARJAPENSAIDEN JA VIINIKÖYNNÖSTEN
ISTUTTAMINEN

Koska hedelmäpuut, marjapensaat ja viiniköynnökset antavat satoa
joko vuosittain tai joka toinen vuosi, ei niitä tarvitse istuttaa vuosittain
kuten vihanneksia. Ne eivät ehkä kuitenkaan tuota satoa kuin vasta
useita vuosia istuttamisen jälkeen, joten ne pitäisi istuttaa mahdolli-
simman pian, jos haluamme saada hedelmiä silloin kun niitä eniten
tarvitaan. Ennen istuttamista tulee ottaa selvää, kuinka paljon tilaa
kukin puu tai pensas vaatii täysikasvuisena ja kuinka niitä hoidetaan.
Keskustelkaa siitä, millaiset hedelmäpuut, marjapensaat ja viiniköynnökset tuottavat
hyvin teidän asuinalueellanne. Keskustelkaa niiden vaatimasta hoidosta.

KASVIMAAN PITÄMINEN
Näytä havaintovälinettä 22-c, ”Jokaisella perheellä tulisi olla kasvimaa”.

Presidentti Kimball on pyytänyt jokaista kirkon perhettä hoitamaan
kasvimaata. Hän on sanonut, että vaikka emme säästäisi sillä
rahaakaan, jokaisen perheen on tarpeen oppia pitämään huolta
itsestään. Kasvimaalta saa tuoretta ravintoa ja usein myös säilöttä-
vää ja varastoitavaa ravintoa.

ELINTARVIKKEIDEN SÄILÖMINEN JA VARASTOIMINEN

Joissakin maissa laki kieltää elintarvikkeiden varastoinnin. Presi-
dentti Kimball on sanonut, että niiden, jotka asuvat sellaisissa
maissa tulee kunnioittaa, noudattaa ja tukea lakeja eikä varastoida
elintarvikkeita. (Ks. ”Perheen valmius”, s. 111.) Mutta siellä, missä
elintarvikkeiden varastoiminen on sallittua, tulisi noudattaa Herran
neuvoa varastoida elintarvikkeita siltä varalta, että muuta ruokaa ei
ole saatavissa. Kun pyörremyrsky iski Hondurasiin syksyllä 1974,
ruokaa kuivanneet ja varastoineet kirkon jäsenet olivat kiitollisia
siitä, että olivat niin tehneet. Lähetysjohtaja oli vain muutamaa
kuukautta ennen pyörremyrskyä varoittanut lähestyvästä onnet-
tomuudesta ja kehottanut heitä aloittamaan varastointiohjelman.
Varastoidut pavut, jauhot, riisi ja muut elintarvikkeet pelastivat pyhät
nälältä. (Ks. Bruce B. Chapman, ”Hurricane in Honduras”, New Era,
tammikuu 1975, s. 31.)

On olemassa useita tapoja säilöä ja varastoida omia elintarvikkeita:
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Maahan varastointi. Tämä menetelmä sopii hyvin joillekin juurikkaille
ja eräille vihreille lehtikasviksille, jos varastointipaikka on viileä ja
kuiva. Liika sade tai huono viemäröinti pilaa ne.

Kuivatus. Lämpimällä ja aurinkoisella säällä voidaan hedelmiä ja
vihanneksia kuivata auringossa. Ainoa hankaluus on se, että sateen
sattuessa ne täytyy peittää tai viedä sisälle.

Umpioiminen. Menetelmä on yksinkertainen, mutta vaarallinen, jos
se tehdään väärin. Oikein tehtynä umpioimien on hyvä tapa säilöä
ruokaa, niin että sen maku säilyy. Umpioimiseen tarvitaan ilmatiiviisti
suljettavia kannellisia tölkkejä, jotka täytetään keitetyillä elintarvik-
keilla ja suljetaan heti kiehuvan kuumina. Menetelmä vaatii myös,
että lasiastiat suojataan rikkoutumiselta.

Suolaaminen tai suolavedessä säilyttäminen. Halpa keino säilyttää
hedelmiä, vihanneksia ja lihaa, eikä juuri vaadi välineitä.

TARVITTAVAN TEKEMINEN TAI RAKENTAMINEN

Jos meitä kohtaa luonnonmullistus, ruoan valmistaminen, asunnon
lämmittäminen, vaatteiden ja itsemme peseminen ja ympäristön
siivoaminen voi olla vaikeaa. Siksi on tärkeää, että me joko varas-
toimme polttoaineita ja saippuaa tai opimme valmistamaan niitä tar-
vittaessa. Tärkeitä ovat myös ensiapuvälineet, lääkärin määräämät
lääkkeet, saippua ja muut puhdistusvälineet, kynttilät, tulitikut ja
muut perheen hyvinvoinnille välttämättömät tarvikkeet. Milloin mah-
dollista, meidän ei pidä vain varastoida näitä tarvikkeita, vaan ope-
tella myös valmistamaan niitä.

KIINTEISTÖN KORJAAMINEN JA KUNNOSSA PITÄMINEN

Onnettomuuden sattuessa eteemme saattaa tulla sellainenkin tilanne,
että joudumme jälleenrakentamaan kotimme, karjasuojamme tai
aitaukset. Siksi on tärkeää, että perheemme jäsenet oppivat teke-
mään puutöitä ja käyttämään muita rakennusmateriaaleja sekä
työkaluja, niin että he osaavat valmistaa ja korjata huonekaluja ja
muita tarvittavia esineitä. Kun opimme korjaamaan ja hoitamaan
omaisuuttamme, voimme säästää aikaa ja rahaa ja välttää riippu-
vaisuutta toisista ihmisistä.
Miksi on tärkeää, että pidämme omaisuutemme hyvässä kunnossa?
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Uusien taitojen oppiminen

Jotkut meistä ovat oppineet taitoja, joita voimme opettaa toisille. Jos
kenelläkään meistä ei ole jotakin taitoa, voimme oppia sen kirjoista
tai lehdistä, erilaisilla kursseilla tai koulussa.
Kenellä meistä on taitoja, jotka hän voi opettaa toisille? Missä on ihmisiä, jotka voivat
opettaa meille taitoja, joita haluamme oppia? Mitä aineita meidän pitäisi kehottaa lap-
sia opiskelemaan, jotta he oppisivat hyödyllisiä taitoja? Miten voimme rohkaista per-
hettämme oppimaan näitä taitoja?

Yhteenveto

Ongelmat ja koettelemukset ovat luonnollinen osa kokemuksiamme
täällä maan päällä. Mutta jos opimme kasvattamaan ja tuottamaan
ravintoa itsellemme, emme pelkää kovia aikoja, koska olemme
valmistautuneet niihin. Herra on sanonut: ”Jos olette valmiit, te ette
pelkää.” (LK 38:30)

Tavoitteita ja tehtäviä

1. Varaa tällä viikolla aikaa puhuaksesi vaimosi ja perheesi kanssa
kotituotannosta ja varastoinnista.

2. Selvitä, mitä perheesi tarvitsee vuoden aikana.

3. Laadi suunnitelma perheesi tarpeiden täyttämisestä. Siihen voi
kuulua kasvimaan perustaminen ja pitäminen, taitojen oppiminen tai
jokin muu hanke.

Opettajan valmistautuminen

Ennen tämän oppiaiheen pitämistä
1. tarkista asiantuntijoilta seuraavat asiat:

a. Mitä kotieläimiä alueellanne kasvatetaan ja mitkä niistä ovat helppohoitoisim-
pia?
b. Mitkä hedelmäpuut, marjapensaat ja viiniköynnökset kasvavat hyvin alueel-
lanne ja miten niitä pitää hoitaa?
c. Onko alueellanne kursseja, joilla perheenjäsenet voivat oppia rakentamaan ja
valmistamaan huonekaluja sekä muuta tarpeellista. Ellei kursseja ole, etsikää
käsiinne ihmisiä, jotka ovat halukkaita opettamaan näitä taitoja;

2. valmista oppiaiheessa mainittu pahvitaulu tms;
3. anna luokan jäsenille tehtäväksi esittää oppiaiheessa olevia kertomuksia ja pyhien
kirjoitusten kohtia.
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Ammattitaidon Oppiaihe 23

hankkiminen ja 
parantaminen

Tämän oppiaiheen tarkoituksena on auttaa meitä ymmärtämään,
miten tärkeänä Herra pitää työn tekemistä, mikä on viisasta työpai-
kan valinnassa ja kuinka ammattitaitoa voidaan parantaa.

Johdanto

Ensimmäinen Aadamille lankeemuksen jälkeen annettu muistiin
merkitty opetus oli työn iankaikkinen periaate. Herra sanoi Aada-
mille: ”Otsa hiessä sinun on hankittava leipäsi, kunnes tulet maaksi
jälleen.” (1. Moos. 3:19)

Saman käskyn taivaallinen Isämme on antanut meille. Kirkon ensim-
mäinen presidenttikunta on julistanut: ”On siunaus, että meitä vaa-
ditaan tekemään työtä, ja meidän tulee tehdä sitä halukkaasti ja
valittamatta.” (”First Presidency Urges Frugality”, Ensign, maaliskuu
1975, s. 75) Työ on yksi iankaikkisen elämän avaimista. Viisas ja
rakastava taivaallinen Isämme tietää, että me opimme enemmän,
kehitymme enemmän, saavutamme enemmän ja hyödymme enem-
män ahkeroimalla kuin viettämällä toimetonta elämää.
Näytä havaintovälinettä 23-a, ”Työ on taivaallisen Isän meille antama siunaus”.

Viisas työn valinta

Ammatin valitseminen on hyvin tärkeä asia. Meidän on koottava
oikeita tietoja, tehtävä rukoillen päätöksiä, hankittava koulutusta ja
kokemusta ja sitten etsittävä työtä, joka antaa meille mahdollisuu-
den elättää perheemme.
Kirjoita seuraavat neljä askelta tauluun.

TIEDON HANKKIMINEN

Meidän pitäisi päättää nuoruudessa, millainen työ olisi meille
parasta ottaen huomioon kykymme ja taitomme ja sen, mikä meitä
kiinnostaa. Meidän tulee ymmärtää, että menestymme paremmin,
jos teemme sellaista työtä, josta pidämme. Vaikka kaikilla meistä jo
työssä olevilla ei olekaan ollut mahdollisuutta valita työtämme,
voimme menetellä samalla tavalla parantaaksemme asemaamme
työelämässä.
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Ennen kuin päätämme ammatista, meidän tulee ottaa huomioon sen
asema tulevaisuudessa. Koska maailma muuttuu jatkuvasti, eräät
ammatit lakkaavat olemasta ja uusia syntyy. Yksi tapa saada tietoja
harkitsemamme ammatin tulevaisuudenmahdollisuuksista on tiedus-
tella asiaa ystäviltä, sukulaisilta, pappeusveljiltä ja kirkon johtajilta.
Koulussa annetaan ammatinvalinnanohjausta, ja työvoimatoimis-
toissa ja usein oppilaitoksissakin on tietoa avoimista työpaikoista.
Sanomalehtien ”Palvelukseen halutaan” -osastoista voi katsoa, millä
ammateilla on kysyntää.

Kun valitsemme työpaikkaa, meidän tulisi etsiä sellaista työtä, joka
auttaa meitä pysymään lähellä kirkkoa. On ammatteja, jotka
saattavat vaatia meitä olemaan poissa kotoa pitkiä aikoja tai
joissa työolosuhteet ehkä estävät meitä elämästä haluamallamme
tavalla evankeliumin mukaan. Sellaiset tilanteet voidaan välttää, kun
valitsemme työmme huolella. Jos huomaamme työolosuhteiden
olevan epätyydyttäviä, voimme hankkia uusia taitoja saavuttaak-
semme pätevyyden toiseen työhön.
Näytä havaintovälinettä 23-b, ”Herra vahvistaa työpaikan valintamme, jos me
Häneltä sitä pyydämme”.

RUKOUS

On erittäin tärkeää, että me pyydämme Herralta apua työtä etsies-
sämme. Tietenkin me itse päätämme, mutta Herra auttaa meitä valit-
semaan viisaasti, jos me rukoilemme vakavasti. Mutta rukous yksin
ei riitä. Presidentti Brigham Young sanoi: ”Uskoni ei saata minua
kuvittelemaan, että Herra varaisi meille sianpaistit, valmiiksi voidel-
lun leivän jne. – –. Hän suo meille kyvyn kasvattaa viljaa, hankkia
maan hedelmiä, rakentaa asuntoja.” (Kirkon presidenttien opetuk-
sia: Brigham Young, s. 226)

Kun teemme lopullisen päätöksen, meidän on tarpeen rukoilla ja
saada mielenrauha, joka tulee silloin, kun tiedämme saavamme
Pyhän Hengen opastusta. Sitten meidän on toimittava päätök-
semme mukaan. Eräs veli, joka käytti tätä menetelmää muuttaak-
seen elämäänsä ja vaihtaakseen työpaikkaa, on japanilainen Taisho
Komura.
Lukekaa seuraava kertomus:

Taisho Komura toimi Japanissa parturina. Eräänä päivänä hän
tapasi lähetyssaarnaajat, ja myöhemmin hänet kastettiin.

23-a, Työ on taivaallisen Isän meille antama siunaus
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Keskustelujen aikana hän oli oppinut lepopäivän pyhittämisen. 
Sunnuntai oli kuitenkin kiireisin päivä parturinliikkeessä. Rukoiltuaan
lepopäivän pyhittämisen ongelman johdosta, hän päätti mennä
kouluun vaihtaakseen ammattia.
Pyydä muutamia luokan jäseniä kertomaan, kuinka rukoileminen on auttanut heitä
tekemään hyviä päätöksiä.

AMMATTITAITOJEN PARANTAMINEN
Näytä havaintovälinettä 23-c, ”Taitojen parantaminen vaatii aikaa ja ponnistelua”.

Ammattitaidon parantaminen vaatii aikaa ja ponnistelua. Jos halu-
amme päästä eteenpäin ammatissamme, meidän täytyy olla haluk-
kaita opiskelemaan ja tekemään työtä hankkiaksemme tarvittavat
taidot ja koulutuksen.

Oppisopimusopiskelu, kirjekurssit, työpaikkakoulutus, ammatti-
koulut, käsikirjat ja muut kirjat voivat kaikki olla avuksi taitojemme
parantamisessa. Keskustelut mahdollisten työnantajien kanssa,
käynnit työpaikoilla ja oikea työskenteleminen erilaisissa töissä
lisäävät myös tietojamme ja taitojamme.

Lukeminen ja kirjoittaminen ovat kaksi perustaitoa, jotka auttavat
saamaan työtä. Jos etsimme työtä, emmekä osaa lukea emmekä
kirjoittaa, meidän pitäisi pyytää apua joltakulta, joka osaa. Meidän
ei milloinkaan pidä empiä pyytää tietoa ja neuvoa muilta kirkon jäse-
niltä, perheemme jäseniltä eikä muilta.
Mitä taitoja ja kykyjä kukin meistä voi opettaa koorumiveljillemme? Pyydä tehtävän
saanutta henkilöä selostamaan paikkakunnan työnvälityspalveluja.

Silloin kun meillä on tavoite, meidän tulee olla valmiita suuriin
uhrauksiin saavuttaaksemme sen. Se tarkoittaa, että meidän tulee
olla valmiita tekemään kaikki tarvittava taitojemme parantamiseksi.
Me menestymme vain, jos täytämme vaatimukset ja teemme tavoit-
teemme saavuttamiseksi sen, mikä on välttämätöntä. ”Mitä ihminen
kylvää, sitä hän myös niittää.” (Gal. 6:7)

Seuraava kertomus kuvaa, kuinka eräs kirkon jäsen Etelämeren
saarilta onnistui pyrkimyksissään parantaa ammattitaitojaan ja huo-
lehtia perheestään:

Nuorena miehenä Viliami Havili oli oppinut, kuinka tärkeää oli, että
hän itse oppisi ja parantaisi taitoja, joiden avulla hän voisi pitää
huolta tulevasta perheestään. Mentyään naimisiin veli Havili voi vih-
doin tehdä kovaa työtä ja ansaita ja säästää, jotta hän saisi riittävästi
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rahaa ostaakseen hieman viljelysmaata, jota oli tarjolla halpaan hin-
taan.

Hänen ostamaansa maata pidettiin vähäarvoisena, koska se sijaitsi
kumpuilevassa maastossa ja lähellä merta, paikassa, jossa tuulet
helposti saattoivat tuhota sadon. Mutta hän teki lujasti työtä ja muok-
kasi maan kylvämistä varten. Hän käytti myös paljon aikaa viimei-
simpien maanviljelysmenetelmien tutkimiseen. Koska osa hänen
tarvitsemastaan tiedosta oli saatavissa vain ranskankielisistä
kirjoista, hän opetteli omin päin riittävästi ranskaa voidakseen lukea,
mitä kirjoissa opetettiin maanviljelyksestä.

Näistä kirjoista hän oppi lannoittamaan maata, mitä monet muut alu-
een viljelijöistä eivät olleet koskaan vaivautuneet opettelemaan.
Hän oppi käyttämään tiettyjä kemikaaleja tuhohyönteisten hävittä-
miseen ja kasvitautien parantamiseen. Hän otti myös selvää, millä
kasveilla oli kysyntää ja mitä myytiin ulkomaille korkeasta hinnasta.
Ei ole hämmästyttävää, että veli Havilista omien ponnistelujensa ja
Herran avulla tuli menestyvä maanviljelijä.
Millaisia työmahdollisuuksia alueellanne on?

Me voimme saada näitä ja muita töitä ainoastaan hankkimalla niissä
vaadittavat taidot.

TYÖN ETSIMINEN

Ammattitaitoinenkaan ihminen ei voi saada työtä, ennen kuin hän
ottaa yhteyden mahdolliseen työnantajaansa. Eikä kukaan voi laatia
suunnitelmia omien tuotteittensa tai palvelustensa myymiseksi, ellei
hän hanki ostajia. Työttömällä pappeudenhaltijalla on siksi velvolli-
suus etsiä työtä aktiivisesti.

Jos työnsaanti on vaikeaa, hän voi tarvita apua pappeuskoorumil-
taan. Presidentti Hunter sanoi: ”Työpaikkoja ja niiden hakemista
koskevia tietoja tulisi saada koorumien välityksellä. Koorumin tulisi
ottaa selvää työtä tarvitsevista tai niistä, jotka tarvitsevat parempaa
työtä, ja tehdä kaikkensa auttaakseen jäseniään saamaan työmah-
dollisuuksia.” (”Prepare for Honorable Employment”, Ensign, mar-
raskuu 1975, s. 123)
Mitä me koorumin jäsenet voimme tehdä auttaaksemme veljiämme saamaan työtä?

Työtapojen parantaminen

Apostoli Paavali neuvoi kirkon johtajia: ”Älkää olko velttoja.” (Room.
12:11) Meidän on aina yritettävä tehdä parhaamme ja etsittävä kei-
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noja työtapojemme parantamiseksi. Onnistuaksemme siinä, meillä
tulee olla hyvä asenne työhön. Seuraava tarkistusluettelo saattaa
auttaa meitä pitämään mielessämme eräitä tärkeitä tapoja työpai-
kalla.

• Käytänkö aikani hyvin?

• Toiminko yhteistyössä työnantajani, esimieheni ja työtovereitteni
kanssa?

• Käytänkö luvatta tai maksutta työnantajani tarvikkeita tai omai-
suutta omiin tai kirkon tarpeisiin?

• Voisinko olla täsmällisempi työhöntuloaikojen ja lepotauolta
palaamisen suhteen?

• Suoritanko työni parhaan kykyni mukaan?

• Olenko ystävällinen työtovereilleni, esimiehelleni ja työnantajal-
leni?

Lukekaa seuraava kertomus:

Presidentti Heber J. Grant oppi nuoruudessaan ammattitaidon
parantamisen ja ylimääräisen ponnistelun tärkeyden. Kun hän
eräänä päivänä leikki poikien kanssa marmorikuulilla, he näkivät
erään pankin kirjanpitäjän. Joku pojista sanoi: ”Tuo mies saa 150
dollaria kuukaudessa.” Heber laski mielessään, että hänen olisi kuu-
kauden jokaisena päivänä kiillotettava 120 kenkäparia ansaitakseen
yhtä paljon rahaa. Silloin ja siinä paikassa hän päätti, että jonakin
päivänä hän olisi kirjanpitäjänä pankissa.

Noina aikoina kaikki pankin kirjat ja tilit kirjoitettiin mustekynällä, ja
yksi hyvälle kirjanpitäjälle asetettu vaatimus oli hyvä kirjoitustaito.
Saadakseen tämän työn Heber paransi ensiksi kirjoitustaan.

Aluksi hänen kirjoituksensa oli niin huonoa, että ystävät tekivät pilk-
kaa siitä. Se kävi hänen luonnolleen, ja hän sanoi: ”Jonakin päivänä
pystyn opettamaan teille kaunokirjoitusta.” Näiden ponnistelujen
seurauksena hänen taitojensa parantamiseksi hänestä tuli yliopis-
ton kaunokirjoituksenopettaja. Hän kirjoitti tervehdyskortteja, hää-
kutsuja, vakuutuskirjoja, osakekirjoja ja virallisia asiakirjoja.

Hän sanoi: ”Kerran ansaitsin 20 dollaria uudenvuodenpäivänä kir-
joittamalla neljäkymmentä tusinaa korttia, joissa toivotettiin hyvää
uutta vuotta ja joiden kulmaan kirjoitettiin lähettäjän nimi. Kun seu-
raava uudenvuodenaatto tuli, olin sangen myöhään toimistossa kir-
joittamassa kutsukortteja. Esimieheni, herra Wadsworth, tuli paikalle
ja sanoi ystävällisesti, että liikeasiat sujuivat hyvin. Hän viittasi siihen,
että olin pitänyt erään toisen liikkeen kirjoja saamatta siitä maksua.
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Hän kiitteli minua monin tavoin, mistä tulin hyvin onnelliseksi. Sitten
hän antoi minulle sata dollaria, jotka korvasivat kaksinkertaisesti
ylimääräiset työni. Se tyydytys, jota tunsin siitä, että olin saavuttanut
työnantajani kiitollisuuden ja luottamuksen, oli minulle enemmän
kuin kaksin verroin arvokkaampaa kuin sata dollaria.” (Ks. Bryant
S. Hinckley, Heber J. Grant: Highlights in the Life of a Great Leader,
s. 39–42.)

Yhteenveto

Työkyky on siunaus. Herra on profeettojensa kautta sanonut meille,
että velvollisuutemme on tehdä työtä ja pitää huolta perheestämme.
Me voimme harjoituksen avulla oppia hyviä työtapoja ja taitoja. Me
voimme oppia niitä myös henkilöiltä, joilla on kokemusta näissä
asioissa. Palkitsevan työn saamiseksi meidän tulee ottaa selvää
tosiasioista, rukoilla tekemämme päätöksen johdosta ja parantaa
ammattitaitojamme.

Tehtävä

Paranna jotakin tässä oppiaiheessa olevassa tarkistusluettelossa
mainituista tavoistasi työpaikalla.

Lisäselvitystä antavia pyhien kirjoitusten kohtia

LK 31:5 (työmies on palkkansa ansainnut)

LK 42:42 (laiska ei voi saada työmiehen siunausta)

Opettajan valmistautuminen

Ennen tämän oppiaiheen pitämistä
1. lue luku 27 ”Työ ja henkilökohtainen vastuu” kirjasta Evankeliumin periaatteet;
2. kertaa tämän kirjan luku 12, ”Isän vastuu perheensä hyvinvoinnista”;
3. hanki käyttöösi taulu ja liitua;
4. voit halutessasi pyytää jotakuta luokan jäsentä ottamaan selville alueenne kou-
luista ja palveluksista, joiden avulla työnsaantimahdollisuuksia ja taitoja voidaan
parantaa;
5. anna luokan jäsenille tehtäväksi esittää oppiaiheessa olevia kertomuksia ja pyhien
kirjoitusten kohtia.
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Ruumiin terveyden Oppiaihe 24

säilyttäminen

Tämän oppiaiheen tarkoituksena on auttaa meitä ymmärtämään,
miksi ruumiimme terveyden säilyttäminen on hyvin tärkeää.

Johdanto

Yksi syy maan päälle tuloomme on fyysisen ruumiin saaminen. Pre-
sidentti Brigham Young julisti: ”Kuolevainen ruumiimme on meille
hyvin tärkeä; ilman sitä meitä ei koskaan voida kirkastaa tulevissa
ikuisuuksissa.” (Discourses of Brigham Young, s. 56)

Vaikka ruumiimme tullaan kirkastamaan iankaikkisuudessa (ks. Al.
1:42–44), se kärsii tässä elämässä sairauksista, taudeista, tuskasta
ja loukkaantumisista. Jotkut ovat väliaikaisesti vammaisia. Jotkut
ovat rampoja koko ikänsä. Mutta olipa ruumiimme tila mikä
tahansa, se on meille tärkeä, sillä se auttaa meitä kehittymään kohti
täydellisyyttä.

Ihminen on sekä hengellinen että aineellinen olento, eikä aineellista
ja hengellistä voida erottaa toisistaan. Hengellisyys ja älyllisyys
eivät voi saavuttaa täyttä määräänsä ilman ruumiin tukea ja voimaa
(ks. LK 93:33–34). Tästä huolimatta monet pappeudenhaltijat
kehittävät itseään hengellisesti ja älyllisesti mutta jättävät sikseen
ruumiinsa kehittämisen.

Presidentti David O. McKay sanoi: ”Terveellä ihmisellä, joka pitää
huolen ruumiistaan, on voimaa ja elämänhalua; hänen ruumiinsa
sopii Hengen asunnoksi – –. Siksi on välttämätöntä, että me pidämme
huolta fyysisestä ruumiistamme ja noudatamme ruumiillisen terveyden
ja onnen lakeja.” (”The Whole Man”, Improvement Era, huhtikuu 1952,
s. 221.)

Terveyden edut

Seuraavassa luettelemme eräitä etuja, joita terveestä ruumiista on:

PYSTYMME PALVELEMAAN PAREMMIN

Mitä terveempiä olemme, sitä paremmin pystymme palvelemaan
toisia ihmisiä ja tuottamaan onnea heille ja itsellemme.
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OLEMME PAREMPIA JOHTAJIA

Johtajalle asetettavista vaatimuksista johtuu, että hänellä tulee olla
voimaa ja energiaa. Hänen on kutsumuksensa vuoksi oltava mah-
dollisimman terve.

SUHTAUDUMME MYÖNTEISEMMIN ITSEEMME JA TOISIIN 
IHMISIIN

Kun pidämme ruumiimme terveenä, arvostamme enemmän
itseämme ja olemme innokkaampia työssämme. Meillä on myös
enemmän kärsivällisyyttä, rakkautta ja ystävällisyyttä toisia ihmisiä
kohtaan.

PYSTYMME HUOLEHTIMAAN ITSESTÄMME

Mitä terveempi on ruumiimme, sitä paremmin pystymme tekemään
työtä ja siten huolehtimaan itsestämme ja perheestämme.

Ruumiillisen kunnon ylläpitäminen

Monet terveysongelmat johtuvat likaisesta elinympäristöstä, tau-
deista, ylipainosta, huonoista ruokailutottumuksista, uupumuksesta
ja liikunnan puutteesta. Asuimmepa missä tahansa, nämä terveyttä
uhkaavat ongelmat voivat vaikuttaa meihin. Meidän on näiden tervey-
dellisten ongelmien ratkaisemiseksi tai niiden estämiseksi tietenkin
otettava selvää siitä, mitä terveydellisiä ongelmia meillä itsellämme on.
Kun olemme tehneet sen, voimme kehittää aikatauluumme sopivan
ohjelman, joka auttaa meitä ylläpitämään ruumiillista terveyttä.

Terveyskeskuksista voi saada apua oman terveysohjelman luomi-
seen.
Pyydä tehtävän saanutta luokan jäsentä kertomaan käynnistään paikallisessa ter-
veyskeskuksessa.

Henkilökohtaiseen ja perheemme terveydenhoito-ohjelmaan pitäisi
kuulua seuraavaa:

VIISAUDEN SANAN NOUDATTAMINEN

Herra on sanonut meille, että on tiettyjä aineita, joita meidän ei pitäisi
nauttia. Niitä ovat tupakka, kahvi, tee, alkoholi ja eräät ruoka-aineet.
Toisaalta Hän on maininnut eräitä ruokia ja juomia, joita meidän
pitäisi käyttää ruumiimme terveyden säilyttämiseksi. Viisauden sanan
pitäville luvataan terveyttä, viisautta ja suojelusta (ks. LK 89:18–21).
Pyydä jotakuta luokan jäsentä selostamaan viisauden sanan sisältöä Opin ja Liittojen
Kirjan kohdan 89:1–17 mukaan.

Seuraava tapaus kertoo eräistä siunauksista, joita koituu viisauden
sanan noudattamisesta:
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”En ollut vielä kahtatoista, mutta korjasin isäni kanssa satoa yli 60
vuotta sitten. Hän leikkasi, ja minä sidoin [lyhteet]. Se oli päivästä
toiseen kestävää uuvuttavaa työtä.

Eräänä lauantaina me ryhdyimme [työhön] aamunkoitteessa ja
lopetimme puoli kymmeneltä illalla. Minä olin niin väsynyt, että halusin
mennä nukkumaan odottamatta illallista.

Isäni katsoi minua ja sanoi lempeästi: ’Lee, tänään leikkaamani vilja
oli aivan vihreätä. Jos jätämme sen [sitomisen] maanantaihin, täh-
kät kutistuvat. Meidän täytyy tehdä se tänä yönä. Ulkona on kirkas
kuutamo. Luuletko jaksavasi auttaa minua?’

Pidättelin kyyneleitäni ja nyökkäsin.

Isä sanoi: ’Hyvä on, syömme hieman illallista.’

Me söimme nopeasti leipämme ja maitomme, mutta minä olin yhä
niin väsynyt, että jaksoin tuskin pitää päätäni pystyssä. Kun isäni
meni ruokkimaan sikoja, minä istuin pöydän ääressä ja ajattelin kat-
kerana: ’En ole koskaan tupakoinut enkä juonut; olen aina noudat-
tanut viisauden sanaa.’ Opin ja Liittojen Kirjassa sanotaan, että ne,
jotka noudattavat viisauden sanaa, ’juoksevat eivätkä väsy; ja he
vaeltavat eivätkä näänny’ (LK 89:20). Ja nyt minä olen niin väsynyt,
että jaksan tuskin nostaa päätäni. Suutani kiristi, kun kamppailin
uupumuksen kyyneleitä vastaan.

On mahdotonta kuvailla, mitä tapahtui, mutta näytti siltä kuin kaunis
valkea valonsäde olisi tullut ruumiiseeni täyttäen olemukseni jokaisen
säikeen. Kun isä tuli, minä nousin ylös ja me menimme ulos pellolle.

Isäni oli nopea työntekijä, mutta sinä yönä hän ei pysynyt minun tah-
dissani vaikka työskenteli niin nopeasti kuin pystyi. Minä juoksin
hakemaan erilleen jääneitä lyhteitä ja heittelin niitä [rivistä riviin],
vaikka monet niistä olivat raskaampia kuin minä itse. En koskaan
unohda isäni silmien hämmästynyttä katsetta.” (Leo W. Spencer, ”To
Run and Not Be Weary”, Ensign, maaliskuu 1974, s. 45)

TYÖ

Työ on siunaus, ei kirous. Se ei anna meille ainoastaan mahdollisuutta
pitää huolta perheen terveydestä, vaan se myös pitää ruumiimme
ja mielemme toimintakykyisinä ja valppaina (ks. 1. Tess. 4:11–12 ja
Ps. 128:2–3).

RIITTÄVÄ LEPO

Jotkut ihmiset eivät nuku kyllin pitkään saadakseen riittävästi lepoa.
Toiset nukkuvat kauemmin kuin on tarpeen. Herra on käskenyt mei-
dän nukkua riittävästi, mutta ei enempää kuin on tarpeen. Me kaikki



olemme erilaisia, ja meidän tulee levätä tarpeemme mukaan, mutta
Hän on käskenyt meidän mennä aikaisin vuoteeseen ja nousta
varhain, jotta sekä ruumis että mieli virkistyisivät (ks. LK 88:124).

HENKILÖKOHTAINEN PUHTAUS

Sairauksien estämiseksi meidän pitäisi peseytyä ja pestä ham-
paamme ja kätemme säännöllisesti. Meidän pitäisi pestä säännölli-
sesti myös vaatteemme, vuodevaatteemme ja astiamme.

Sairauksia ja tauteja estetään hävittämällä bakteereita. Voimme
hävittää bakteereita estämällä hyönteisten ja eläinten pääsyn
kotiimme ja hävittämällä eläinten ja ihmisten jätteet. Samasta syystä
elintarvikkeita on säilytettävä puhtaassa, turvallisessa paikassa.

ASIANMUKAINEN RUOKAVALIO

Asianmukainen ruokavalio koostuu kolmeen eri ravintoaineryhmään
kuuluvista ruoka-aineista, joita pitäisi syödä joka aterialla. Me tarvit-
semme kasvua varten lihaa ja eläinkunnan tuotteita, sairauksien
ehkäisemiseksi hedelmiä ja vihanneksia sekä voimaa saadak-
semme viljatuotteita ja tärkkelyspitoisia juureksia. (Ks. lisätietoja
kirjasta Nainen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkossa, Naisten perusoppikirja, osa A, oppiaihe 22 ”Perheen
ravinto”.)

TERVEYDEN JA HAMPAIDEN HOITO

Me voimme suojata itseämme ja perhettämme eräitä sairauksia vas-
taan rokotuksilla. Useimmissa maissa rokotuksia annetaan terveys-
keskuksissa tms. Meidän pitäisi myös tarkastuttaa hampaamme
säännöllisesti hammaslääkärillä.

LIIKUNTA
Näytä havaintovälinettä 24-a, ”Säännöllinen liikunta on välttämätöntä hyvän tervey-
den säilyttämiseksi”.

Liikunnasta voimme nauttia sekä yksin että perheen kanssa. Yksi
erinomainen liikuntamuoto, jota jokainen voi harrastaa, on juoksemi-
nen. Me voimme juosta miltei missä tahansa ja milloin tahansa, ja
juokseminen parantaa kuntoa parhaiten vaatimaansa aikaan nähden.
Paikallaan juokseminen ja käveleminen ovat myös hyviä liikunnan
muotoja. Kori-, jalka- ja käsipallo, uiminen ja muut urheilulajit voivat
sekä suoda mahdollisuuden liikkua että virkistyä.
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Oppiaihe 24

24-a, Säännöllinen liikunta on välttämätöntä hyvän terveyden säilyttämiseksi
24-b, Liikunta on erinomainen perheen yhteinen harrastus
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24-b



Ennen kuin aloitamme vaativan kunto-ohjelman, meidän pitäisi
käydä lääkärintarkastuksessa. Lääkärin neuvojen hankkiminen ja
noudattaminen liikuntaohjelmassamme estää meitä tekemästä sel-
laista, mikä voisi kunnon kohottamisen sijasta olla meille haitaksi.
Näytä havaintovälinettä 24-b, ”Liikunta on erinomainen perheen yhteinen harrastus”.

VIRKISTYS

Koska liikunta lievittää päivittäisten velvollisuuksiemme aiheutta-
maa painetta ja jännitystä, virkistäytymiseen pitäisi sisältyä usein lii-
kuntaa. Se auttaa ylläpitämään henkisen ja ruumiillisen tervey-
temme hyvänä. Eräs liikunnan hyvistä puolista on sen koko
perheelle tarjoama tilaisuus virkistäytymiseen. Perheen jokainen
jäsen saa siitä liikuntahalun lisäksi tunteen, että on lähempänä per-
heen muita jäseniä.

Yhteenveto

Tasapaino on onnellisen elämän edellytys. Se merkitsee sitä, että
meidän on pyrittävä saamaan aikaan tasapaino työn, levon ja virkis-
täytymisen välille. Presidentti Brigham Young neuvoi:

”Pyrkikäämme siis pitkittämään mahdollisimman suuressa määrin
nykyistä elämäämme noudattamalla jokaista terveyden lakia ja
tasapainottamalla oikein työ, opiskelu, lepo ja virkistys ja siten val-
mistautumalla parempaan elämään. Opettakaamme näitä periaat-
teita lapsillemme, jotta heitä – – opetettaisiin laskemaan terveyden
ja väkevyyden ja ryhdin ja elinvoiman perusta ruumiilleen.” (Kirkon
presidenttien opetuksia: Brigham Young, s. 214)

Kirkko tarvitsee pappeudenhaltijoita, jotka ovat valmistautuneet
hengellisesti, älyllisesti ja ruumiillisesti; sillä hyvä terveys auttaa
meitä hoitamaan tehokkaasti monia velvollisuuksiamme.

Tavoitteita ja tehtäviä

1. Selvitä henkilökohtaisia terveysongelmiasi.

2. Laadi henkilökohtainen ja perheen kunto-ohjelma.

Lisäselvitystä antavia pyhien kirjoitusten kohtia

Sananl. 23:19–23 (meidän tulee valita viisaasti se, mitä juomme ja
syömme)

Sananl. 31:1–4 (me emme saa turmella itseämme väkevillä juomilla
emmekä moraalittomuudella)
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Opettajan valmistautuminen

Ennen tämän oppiaiheen pitämistä
1. lue luku 27 ”Työ ja henkilökohtainen vastuu” ja luku 29, ”Herran terveyslaki”, kirjasta
Evankeliumin periaatteet;
2. anna jollekulle luokan jäsenelle tehtäväksi kertoa alueenne terveyskeskuksesta,
joka voi auttaa koorumin jäseniä selvittämään terveyteensä liittyviä asioita;
3. anna jollekulle luokan jäsenelle tehtäväksi pitää viiden minuutin esitys viisauden
sanan sisällöstä (LK 89:1–17);
4. anna luokan jäsenille tehtäväksi esittää oppiaiheessa olevia kertomuksia ja pyhien
kirjoitusten kohtia.
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Asuinpaikkakunnan Oppiaihe 25

ja kansakunnan 
palveleminen

Tämän oppiaiheen tarkoituksena on auttaa meitä ymmärtämään
velvollisuutemme asuinpaikkakuntaamme ja kansakuntaamme
kohtaan.

Johdanto

Meidän Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon
jäsenten pitäisi tuntea veljeyttä ja rakkautta maailman kaikkien
maiden kansoja kohtaan ja erityisesti oman asuinalueemme, asuin-
paikkakuntamme ja maamme asukkaita kohtaan. Meidän tulee olla
uskollisia omalle maallemme ja kansallemme ja tehdä kaikkemme
auttaaksemme hallitusvaltaa täyttämään kansalaisten tarpeet.

”Me uskomme, että Jumala sääti hallitukset ihmisen hyväksi ja että
hän pitää ihmisiä tilivelvollisina heidän teoistaan niihin nähden”,
julistaa Opin ja Liittojen Kirja. (LK 134:1)

Henkilökohtaiset velvollisuutemme

Monet yhteiskunnalliset ongelmat syntyvät siitä, että jotkut yksilöt tai
perheet eivät elä rehellisesti ja moraalisesti tai eivät tee työtä elatuk-
sekseen. Ennen kuin voimme palvella asuinpaikkakuntaamme tai
kansakuntaamme, meidän on itse elettävä rehellisesti ja kunnolli-
sesti. Meidän on ensiksi pidettävä huolta itsestämme ja omasta per-
heestämme ja yritettävä ratkaista kaikki heihin vaikuttavat ongelmat.

Kuten aina, tärkein velvollisuutemme on elää evankeliumin mukaan.
Kun sen teemme, emme auta vain itseämme vaan myös toisia ihmi-
siä. Meidän elämämme tarjoama esimerkki vaikuttaa toisiin ihmisiin
enemmän kuin mitkään puheemme. Esimerkiksi Mormonin Kirjassa
erään syntisen kaupungin asukkaille sanottiin, että Herra säästi hei-
dät vain siksi, että maassa asuvat vanhurskaat rukoilivat heidän
puolestaan.
Pyydä luokan jäseniä lukemaan Al. 10:22–23.

Toisinaan Herra siunaa koko paikkakuntaa muutaman ihmisen van-
hurskauden tähden. Presidentti David O. McKay puhui siitä, kuinka
tärkeää on, että kirkon jäsenet näyttävät hyvää esimerkkiä: ”Meidän
kaikkien pitäisi olla riittävän ylpeitä tehdäksemme ’mormonismista’
luotettavuutta, raittiutta, siveyttä, rehellisyyttä ja oikeudenmukai-



suutta ilmentävän [sanan] – – nämä ovat Myöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon perusperiaatteita, ja kun näy-
tämme niistä esimerkkiä omassa elämässämme, me myötävaiku-
tamme yhteiskunnan [muuttumiseen], parannamme uskontomme
avulla yhteiskunnallisia oloja ja tuomme pelastusta ja rauhaa ihmi-
sille tässä ja nyt.” (Conference Report, lokakuu 1927, s.14)

Me voimme suuresti vahvistaa asuinpaikkakuntaamme ja maa-
tamme, kun elämme rehellisesti ja kunnollisesti, pidämme huolta
perheestämme ja rukoilemme voimaa voidaksemme näyttää hyvää
esimerkkiä.

Velvollisuutemme asuinaluetta ja asuinpaikkakuntaa kohtaan

Herra odottaa meidän rakastavan ja palvelevan lähimmäisiämme
ja ystäviämme. Se ei vaadi suuria uhrauksia; ystävyys perustuu
useimmiten pieniin ystävällisiin tekoihin. Hyvänä naapurina olemi-
seen kuuluu toisten ihmisten – lesket ja orvot mukaan luettuina – tar-
peiden merkille paneminen. Suurin palvelus, jonka naapureillemme
voimme tehdä, on se, että kerromme heille evankeliumista. Mutta
siitä huolimatta, ottavatko he sen vastaan vai eivät, meidän tulee
rakastaa ja palvella heitä.

Asuinpaikkakuntamme tarvitsee kipeästi luotettavia ja rehellisiä
asukkaita, jotka ovat halukkaita auttamaan.
Pyydä luokan jäseniä lukemaan LK 58:27–28. Miettikää hetkinen paikkakuntanne
asukkaiden ongelmia. Millaisia ovat ne ”hyvät asiat”, joita me voimme tukea asuin-
paikkakunnallamme?

Näytä havaintovälinettä 25-a, ”Jumalan meille antamiin velvollisuuksiin kuuluu lähim-
mäistemme palveleminen”.

KOULUT

Joissakin paikoissa tarvitaan koulurakennuksia tai niihin laajennuk-
sia. Toisaalla koulut tarvitsevat parempia kirjoja, opetusvälineitä ja
oppikursseja. Seuraava tapaus kertoo, kuinka eräät myöhempien
aikojen pyhät paransivat koulujen lapsille antaman opetuksen tasoa:

”Yksi Washingtonin osavaltiossa sijaitsevan suosikkikaupunkimme
Seattlen hyvistä puolista oli sen erinomainen koululaitos. Tässä
kaupungissa viettämiemme kahdenkymmenen vuoden aikana me
tunsimme toisinaan houkutusta muuttaa esikaupunkiin, mutta pää-
timme aina jäädä itse kaupunkiin, osittain siksi, että arvostimme
suuresti koulujen kolmelle lapsellemme tarjoamia koulunkäyntimah-
dollisuuksia – –.

Mutta myöhempinä vuosina havaitsimme, että vaihtuva kouluhal-
linto alkoi luopua aikaisemmista terveistä ja koetelluista taloudelli-
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sista ja kasvatuksellisista menettelytavoistaan – –. He alkoivat
tehdä radikaaleja muutoksia opetusmenetelmiin ja opintosuunnitel-
miin – –. Toiset menettelytavat tuhosivat oppilaiden moraalia, mikä
edisti vakavia turvallisuus- ja moraaliongelmia sekä huumeiden
käyttöä.

Tämä hälyttävä asioiden tilan huonontuminen sai monet meistä
lisäämään toimintaansa ja palveluaan vanhempain neuvostoissa
ja vaaleilla valituissa neuvoa-antavissa kouluneuvostoissa. Suuren
koulupiirin alueella, joka vastasi suurin piirtein meidän seurakun-
tamme aluetta, huolestuneet vanhemmat ja ystävät [valitsivat]
muutamia meistä molempiin neuvostoihin.

Koska olemme saaneet kirkossa kokemusta yhteistyöstä kokouk-
sissa, MAP-kirkon jäsenet alkoivat vaikuttaa kouluhallintoon.
Samalla kun annoimme tukemme hyville ohjelmille, pystyimme voit-
tamaan ja osittain palauttamaan perinteiset oppisuunnitelmat ja
opetusmenetelmät. Me saimme lisätyksi turvallisuutta, ja oppilaiden
pelottelut ja pahoinpitelyt koulun käytävillä ja pihassa vähenivät,
samoin kuin myös huumeiden käyttö ja moraaliton käyttäytyminen-
kin. Me saimme yhä suuremman joukon vanhempia kiinnostumaan
ja osallistumaan toimintaan [ja oppilaita liittymään järjestöömme] 
– –. [Me] osoitimme kaupunkilaisille, että he todella pystyivät vaikut-
tamaan vaaleilla valittujen virkamiesten päätöksiin – –.

Nämä kokemukset osoittivat jälleen, että silloin kun myöhempien
aikojen pyhät toimivat yhteistyössä ja kun he todella ryhtyvät toi-
meen, heillä on voimaa vaikuttaa suuriin ihmisjoukkoihin.

Tämä todistus on vienyt minua muille aloille yhteiskunnassa, liike-
elämässä, politiikassa ja perustuslaillisuuskysymyksissä. Olen tullut
vakuuttuneeksi siitä, että myöhempien aikojen pyhien ei ainoastaan
pidä, vaan he myös voivat auttaa meidän niin epätoivoisesti tar-
vitsemiemme yhteiskunnallisten muutosten aikaansaamisessa.”
(David L.Tomlinson, ”We Changed Our Children’s Schools”, Ensign,
kesäkuu 1976, s. 52–53)
Millaisia tarpeita paikkakuntamme kouluilla on? Mitä me yksilöinä ja pappeusryh-
mänä voimme tehdä niiden hyväksi?

MORAALI

Usein prostituutio, pornografia ja muut moraaliongelmat voidaan
saada loppumaan vain, jos joukko ihmisiä toimii yhdessä. Tämä
tarkoittaa sitä, että ensiksi jonkun on saatava tällainen joukko järjes-
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25-a, Jumalan meille antamiin velvollisuuksiin kuuluu lähimmäistemme palveleminen



täytymään, ja kenellä voisikaan olla paremmat mahdollisuudet
johtaa näiden paheiden vastustamista kuin pappeudenhaltijoilla?
Esimerkiksi Salt Lake Cityn pappeuskoorumit järjestivät hiljaisia
mielenosoituksia pornografisia elokuvia esittävien elokuvateatte-
reiden edustalla.
Mitä moraaliongelmia esiintyy paikkakunnallamme? Mitä voimme tehdä niiden voitta-
miseksi?

TERVEYS JA TURVALLISUUS

Useimmilla paikkakunnilla tarvitaan terveyden ja turvallisuuden
parantamista. Joissakin kaupungeissa tarvitaan parempaa liiken-
teenvalvontaa ja parempia turvallisuussäädöksiä. Toisilla paikka-
kunnilla tarvitaan parempia vedensaantimahdollisuuksia tai sani-
teettitiloja.

Kun yritämme palvella asuinpaikkakuntaamme, meidän pitäisi
selvittää, mitä siellä tarvitaan. Kun sitten olemme selvittäneet, mitkä
ongelmat ovat vaikeimmat, voimme valita yhden niistä ja laatia
suunnitelman pyrkien auttamaan sen ratkaisemisessa. Kirkon jäse-
net ovat auttaneet monissa yhteiskunnallisissa hankkeissa. Jotkut
kirkon jäsenistä esimerkiksi toimivat poliittisissa viroissa, palvelevat
komiteoissa tai tekevät vapaaehtoista työtä asuinpaikkakuntansa
olojen parantamiseksi.

Ted Brewerton, pappeudenhaltija Calgarysta Kanadasta, on esi-
merkki siitä, mitä ihminen voi tehdä asuinpaikkakuntansa olojen
parantamiseksi. Hänet nimitettiin provinssinsa huomattavimmaksi
farmaseutiksi työstään huumeiden käytön vähentämiseksi. Hän
jakoi lehtisiä, piti luentoja, vieraili kouluissa ja auttoi virkamiehiä huu-
meiden käytön valvomisessa. Hän todella vaikutti satojen ihmisten
elämään. (Ks. Janice Smith, ”Making a Difference”, Ensign, kesä-
kuu 1976, s. 50.)

Jotkut myöhempien aikojen pyhät eivät ole osallistuneet yhteiskun-
nalliseen toimintaan ja ovat sanoneet, että he eivät kuitenkaan voisi
saada mitään hyvää aikaan yhteiskunnassa tai että heillä on liian
kiire. Mutta Herra odottaa meidän kaikkien osallistuvan siihen ja
tekevän muutakin kuin vain palvelevan kirkossa. Myös yhteiskunnal-
listen olojen parantaminen on Herran työtä.
Keskustelkaa alueenne puutteista terveyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa. Mitä
me pappeudenhaltijat voimme tehdä näiden tarpeiden tyydyttämiseksi?

HUOLTOTYÖ

On erityisen tärkeää, että myöhempien aikojen pyhät ovat haluk-
kaita auttamaan hätätilanteissa. Hyvä esimerkki tällaisesta palve-
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lusta on padon murtuminen Rexburgissa Idahossa vuonna 1976, jol-
loin useat kaupungit jäivät tulvan alle. Monet kirkon jäsenet kaikissa
naapuriosavaltioissa päättivät, että he auttavat tuhoutuneiden tai
vahingoittuneiden kaupunkien raivaamisessa. Nuoret ja pappeus-
koorumit vuokrasivat linja-autoja ja matkustivat tulva-alueelle. He
auttoivat raivaus- ja korjaustöissä ja rakensivat uusia koteja. Monet
miehet ja naiset hoitivat lapsia, niin että näiden vanhemmat saattoi-
vat korjata vahingoittuneita kotejaan. Muutaman viikon kuluttua
suurimmat puhdistustyöt oli tehty, kiitos MAP-kirkon vapaaehtoisten
jäsenten, jotka halusivat palvella lähimmäisiään.

Eräitä keinoja vahvistaa asuinaluettamme ja asuinpaikkakun-
taamme ovat:

• Kerro evankeliumista ystäville ja naapureille.

• Rakasta ja palvele naapureitasi pienillä, mutta säännöllisillä ystä-
vyydenosoituksilla.

• Tee innokkaasti työtä ”hyvän asian” puolesta asuinpaikkakunnal-
lasi.

• Auta asuinpaikkakunnan ongelmien tunnistamisessa ja ratkaise-
misessa.

• Palvele paikkakunnan johtotehtävissä.

Velvollisuudet maatamme kohtaan

Presidentti N. Eldon Tanner sanoi: ”Me odotamme jokaisen olevan
uskollinen synnyinmaalleen – sille maalle, jossa hän on syntynyt,
jossa hän elää, tekee työtä ja kasvattaa perheensä.” (”Jos se vain
palvelee maan Jumalaa”, Valkeus, lokakuu 1976, s. 42) Meidän tulee
rakastaa maatamme ja kansaamme ja haluta sen parasta. Sellainen
rakkaus syntyy itsestään, kun opimme arvostamaan maamme histo-
riaa ja maanmiestemme tekemiä uhrauksia.

Uskollisuus maatamme kohtaan ei tarkoita sitä, että meidän on kai-
kessa oltava samaa mieltä valtiovallan johtajien kanssa. Mutta
useimmat virkamiehet yrittävät kuitenkin toimia oikein, ja meidän
tulee antaa heille tukemme. Meidän tulisi rukoilla päivittäin, että he
tekevät oikeita päätöksiä ja oikeita asioita. Presidentti Harold B. Lee
tapasi kerran Yhdysvaltojen presidentin, ja tässä yhteydessä hän
”vakuutti presidentille, että olipa hänen nimensä ja poliittinen puolu-
eensa mikä tahansa, me [kirkossa] lankeamme usein polvillemme ja
rukoilemme Jumalaa, että Hän ja tämän maan ja maailman kansa-
kuntien johtajat johdattaisivat meidät [aikamme ongelmien] läpi”.
(”A Time of Decision”, Ensign, heinäkuu 1972, s. 29)



Kansakunnan palvelemiseen sisältyy myös kuuliaisuus sen lakeja
kohtaan. Rauha voi vallita vain, kun jokainen noudattaa lakia. Kah-
dennessatoista uskonkappaleessa sanotaan: ”Me uskomme, että
kuninkaille, presidenteille, hallitusmiehille ja esivalloille tulee olla
alamainen ja että tulee kunnioittaa, noudattaa ja ylläpitää lakia.”
Jos luokkaan kuuluu nuoria pappeudenhaltijoita, keskustele heidän kanssaan siitä,
miten he voivat osoittaa kunnioitusta johtajia kohtaan ja noudattaa lakeja. Miten nuo-
rukainen voi valmistautua palvelemaan asuinpaikkakuntaansa ja maataan?

Kullakin maalla on erilainen lainsäädäntömenettely. Joissakin
maissa kansalaiset saavat äänestää edustajat, jotka laativat lait.
Erityisesti näissä maissa myöhempien aikojen pyhillä on velvolli-
suus hankkia tietoja yleisistä asioista ja kannattaa hyviä ihmisiä
ehdokkaiksi näihin virkoihin. Maissa, joissa pidetään yleisiä vaaleja,
jokaisen kansalaisen tulisi äänestää.

Yhteenveto

Meillä myöhempien aikojen pyhillä on velvollisuus asuinpaikkakun-
taamme ja maatamme kohtaan. Meillä on velvollisuus elää vanhurs-
kaasti ja auttaa koko yhteiskuntaa sen ongelmien ratkaisemisessa
ja tarpeiden tyydyttämisessä.

Eräitä keinoja täyttää velvollisuutemme maatamme kohtaan:

• Meidän tulee olla uskollisia maallemme ja kansallemme.

• Meidän tulee rukoilla johtajiemme puolesta.

• Meidän tulee noudattaa lakia.

• Meidän tulee ottaa selvää yleisistä asioista.

• Meidän tulee tukea rehellisiä ja viisaita johtajia.

Tavoitteita ja tehtäviä

1. Valitse yksi tapa auttaa asuinalueesi tai paikkakuntasi ihmisiä.
Laadi oma suunnitelma ja aloita sen toteuttaminen tällä viikolla.

2. Päätä koorumisi kanssa, mitä pappeusryhmäsi voisi tehdä
ollakseen hyödyksi asuinpaikkakunnallanne.

3. Perherukouksissanne rukoilkaa asuinpaikkakuntanne ja kansa-
kuntanne johtajien puolesta, jotta he voisivat johtaa teitä vanhurs-
kaasti.

Lisäselvitystä antavia pyhien kirjoitusten kohtia

1. Tim. 1:8–10 (lakien tarpeellisuus)

1. Tim. 2:1–2 (meidän tulee rukoilla hallitusvallan johtajien puolesta)

Tit. 3:1 (meidän tulee olla kuuliaisia hallitusvallalle)
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1. Piet. 2:13–14 (meidän tulee olla alamaisia yhteiskunnan säätämille
laeille)

Moosia 29 (kuningas Moosian puhe hallitsemisesta)

LK 134 (saarna lakien ja hallitusvaltaa säätelevien periaatteiden
tarpeellisuudesta)

Opettajan valmistautuminen

Ennen tämän oppiaiheen pitämistä
1. ota selville, millaiset ”hyvät asiat” asuinalueellanne ja asuinpaikkakunnallanne kai-
paisivat kooruminne tukea;
2. anna luokan jäsenille tehtäväksi esittää oppiaiheessa olevia kertomuksia ja pyhien
kirjoitusten kohtia.
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Todistus Jeesuksen Oppiaihe 26

Kristuksen 
evankeliumista

Tämän oppiaiheen tarkoituksena on auttaa meitä ymmärtämään,
kuinka saamme lujan todistuksen Jeesuksen Kristuksen evankeliu-
mista ja vahvistamme sitä.

Johdanto

Todistus Jeesuksen Kristuksen evankeliumista on yksi kalleimmista
aarteista, jonka voimme omistaa. Presidentti David O. McKay ymmärsi
tämän jo nuoruudessaan. Hän sanoi: ”Minä isosin sitä; minusta tuntui,
että jos voisin saada tuon [todistuksen], kaikki muu olisi todellakin
merkityksetöntä.” (”A Personal Testimony”, Improvement Era, syyskuu
1962, s. 628)

Todistuksemme tukee meitä kautta elämän, kun tulee vaikeuksia
ja koettelemuksia. Sellaisina aikoina emme voi turvautua toisten
ihmisten todistukseen, vaan me olemme riippuvaisia omastamme,
jotta kestäisimme koettelemuksemme uskossa.

Mikä on todistus?

Me muistamme ehkä sen, kun ensimmäisen kerran tapasimme
lähetyssaarnaajat ja opimme heiltä evankeliumia, tai kuinka tapa-
simme ihmisen, joka auttoi meitä saamaan todistuksen. Tai ehkä
muistamme sen lämpimän tunteen, joka meidät valtasi kuulles-
samme jonkun todistavan meille. Tämä lämmin tunne on Pyhä
Henki, joka todistaa sielullemme, että se mitä kuulemme, on totta.
Se on tyynen, horjumattoman varmuuden tunne. Sen avulla me tie-
dämme, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika, että Joseph Smith oli
profeetta ja että Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkko on ainoa tosi kirkko maan päällä. Sama tunne antaa meille
myös todistuksen viisauden sanasta, kymmenysten periaatteesta
tai Mormonin Kirjan totuudellisuudesta.

Meille kirkon jäsenille näinä myöhempinä aikoina on myös välttämä-
töntä, että meillä on todistus elävistä profeetoista. Presidentti Harold
B. Lee selitti tämän tiedon tärkeyttä:

”Nyt haluan painaa seuraavan teidän mieliinne. Joku on sanonut
sen seuraavasti ja uskon, että se on ehdottoman varmasti totta:
’Ihminen ei todella ole kääntynyt ennen kuin hän näkee Jumalan



voiman lepäävän tämän kirkon johtajien päällä ja ennen kuin se
painuu hänen sydämeensä kuin tuli.’ Vasta sitten kun tämän kirkon
jäsenillä on vakaumus siitä, että heitä johdetaan oikeata tietä, ja kun
heillä on vakaumus siitä, että nämä Jumalan miehet ovat miehiä,
jotka ovat Jumalan innoittamia ja jotka on asianmukaisella tavalla
Jumalan käden asettamia, he ovat todella kääntyneitä.” (”Pappeuden
voima”, Valkeus, maaliskuu 1973, s. 94)
Pyydä luokan jäseniä ajattelemaan hetken verran todistustaan. Pyydä heitä muiste-
lemaan, milloin evankeliumin totuus ilmoitettiin heille ja miten he saivat hengellisen
todistuksen siitä, että kirkko on tosi, että Jeesus on Kristus tai että Mormonin Kirja on
totta. Kysy millaisia nämä kokemukset olivat ja miten he huomasivat saaneensa
todistuksen.

Todistuksen saaminen

Todistus pohjautuu Pyhän Hengen ilmoitukseen. Se tulee silloin, kun
Herran Henki puhuu sydämessäsi, mielessäsi ja hengessäsi ja vah-
vistaa totuuden (ks. LK 8:2–3). Kristus selitti Pietarille, ettei hänen
todistuksensa tullut mistään inhimillisestä lähteestä vaan Jumalalta
(ks. Matt. 16:13–17).

Vanhin Parley P. Pratt kirjoitti seuraavan kertomuksen siitä, kuinka
hän sai todistuksen, että Mormonin Kirja on totta:

”Avasin [Mormonin Kirjan] innokkaasti”, hän sanoi, ”ja luin sen nimi-
lehden. Sitten luin eri silminnäkijöiden todistukset sen löytämisestä
ja kääntämisestä – –. Luin kaiken päivää; syöminenkin oli taakka, en
halunnut ruokaa; nukkuminen oli taakka, kun yö tuli, sillä halusin
mieluummin lukea kuin nukkua.

Kun luin, Herran Henki oli päälläni, ja tiesin ja käsitin, että kirja oli
totta, yhtä selvästi kuin ihminen käsittää ja tietää olevansa olemassa.
Iloni oli nyt täysi, siltä minusta tuntui, ja riemuitsin niin suuresti, että
se riitti hyvin maksuksi kaikista murheista, uhrauksista ja uurastuk-
sesta elämäni varrella.” (Autobiography of Parley P. Pratt, s. 37)

Joillekin ihmisille todistuksen saaminen on hyvin sykähdyttävä
kokemus. Toisille se on huomaamattomampi, mutta ei silti vähem-
män tärkeä tai arvokas. Vanhin Loren C.Dunn sanoi: ”Ehkä se ei tule
kuin salamanisku (en tiedä, kuinka Herra aikoo olla yhteydessä
teihin), luultavimmin se tulee varmuutena ja tunteena sydämeenne,
vakuutuksena, joka tulee aivan tyynesti, luonnollisesti, mutta todelli-
sesti päivästä päivään, kunnes käsitätte, että tiedätte.” (”Watch
Therefore: For Ye Know Not What Hour”, Utahin yliopiston instituutin
hartaustilaisuus 10. marraskuuta l972, s. 5)

Presidentti Marion G. Romney kuvaili, kuinka hän sai todistuksensa:
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”Toisinaan ihminen saa todistuksen hitaasti, pitkän ajanjakson
kuluessa. En muista oman todistukseni tulleen yhtäkkiä – –. En
muista aikaa, jolloin minulla ei olisi ollut todistusta. Se on luonnolli-
sesti vahvistunut vuosien kuluessa, mutta en voi muistaa aikaa,
jolloin en olisi uskonut. Mutta tuleepa todistus äkkiä tai hiljalleen,
se saa jotakin aikaan ihmisessä. Todistuksen saatuaan ihminen on
toinen.” (”Miten todistus saadaan”, Valkeus, marraskuu 1976, s. 3)

Meidän täytyy tehdä jotakin saadaksemme todistuksen. Seuraavat
viisi askelta ovat erityisen tärkeitä:
Kirjoita tauluun seuraavat viisi askelta:

1. Halu uskoa. Alma selittää, että ensimmäinen askel totuuden tun-
temisessa on halu uskoa (ks. Al. 32:26–27).

2. Pyhien kirjoitusten tutkiminen. Profeetta Joseph Smith kehotti:
”Tutkikaa pyhiä kirjoituksia, tutkikaa meidän julkaisemiamme ilmoi-
tuksia ja pyytäkää taivaallista Isäänne Jeesuksen Kristuksen, Hänen
Poikansa, nimessä ilmoittamaan teille totuus, ja jos teette sen katse
kiinnitettynä vain Hänen kunniaansa lainkaan epäilemättä, Hän vastaa
teille Pyhän Henkensä voimalla. Silloin tiedätte omasta kokemuksesta
eikä toisen. Silloin ette ole Jumalan tuntemisessa ihmisestä riippuvai-
sia, eikä arvailuille jää mitään sijaa.” (Profeetta Joseph Smithin ope-
tuksia, s. 14)

3. Jumalan tahdon täyttäminen. Vapahtaja sanoo selvästi, että
ennen kuin ihminen voi tuntea jonkin opin olevan Jumalasta, hänen
on elettävä sen mukaan (ks. Joh. 7:16–18).

4. Evankeliumin periaatteiden tutkiminen. Pyhien kirjoitusten tutki-
minen tarkoittaa niiden lukemista ja miettimistä ja sitten rukoilemista
Kristukseen uskoen tiedon saamiseksi Pyhältä Hengeltä siitä,
ovatko ajatuksemme olleet oikeita vai eivät (ks. Moro. 10:3–5).

5. Paastoaminen ja rukoileminen usein. Profeetta Alma sai itse tie-
don evankeliumin totuudellisuudesta, koska hän paastosi ja rukoili
monta päivää. Hänen paastonsa jälkeen Pyhä Henki todisti hänen
sielulleen Jumalan opeista (ks. Al. 5:45–46).
Pyydä tehtävän saanutta luokan jäsentä kertomaan, kuinka hän sai todistuksensa.

Todistuksen vahvistaminen

Onko meillä todistus aina sen jälkeen, kun kerran olemme sen saa-
neet? Presidentti Harold B. Lee sanoi: ”Todistus ei ole sellainen, että
kun teillä on se tänään, niin teillä olisi se aina. Todistus on hauras.
Sitä on yhtä vaikea pitää kuin kuunsädettä. Se on jotakin sellaista,
mikä teidän on hankittava uudelleen elämänne jokaisena päivänä.”
(Church News, 15. heinäkuuta 1972, s. 4)
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Voidaksemme vahvistaa todistustamme joka päivä ja pysyä onnelli-
sina evankeliumissa, meidän tulee yrittää elää vanhurskaasti, suorit-
taa pappeusvelvollisuutemme ja palvella toisia ihmisiä. Todistuksen
tulee olla toimiva periaate, jotta se vahvistuisi.
Näytä havaintovälinettä 26-a, ”Me voimme vahvistaa todistustamme todistamalla toisille
ihmisille”.

Kun todistamme toisille ihmisille, me emme vahvista vain omaa,
vaan myös kuulijoittemme todistusta. Meille annetaan tilaisuus
kerran kuukaudessa todistaa paasto- ja todistuskokouksessa,
mutta meidän tulisi käyttää hyväksemme jokaista tilaisuutta saada
todistaa ystävillemme ja perheellemme.

Kirkon jäseninä meillä on velvollisuus todistaa muille, niin kirkkoon
kuuluville kuin kuulumattomillekin. Me todistamme evankeliumista
joka päivä sillä, mitä me sanomme ja mitä me teemme. Lausumalla
todistuksemme vahvistamme sekä muita että itseämme. Meidän
tulee olla rohkeita todistuksessamme Jeesuksesta (ks. LK 76:79).

Pietari neuvoi: ”Olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka
kysyy, mihin teidän toivonne perustuu.” (1. Piet. 3:15) Todistuksemme
paljastaa toisille totuuden ja saa heidät haluamaan lisää tietoa. He
vahvistavat sekä itseään että meitä.
Pyydä luokan jäseniä lukemaan kohdat LK 62:3 ja LK 84:61. Mitä Herra on luvannut
niille, jotka todistavat?

Todistuksemme voi olla perheemme voimanlähde. Eräs isä, joka
vuonna 1868 palveli lähetystyössä, kirjoitti pojalleen. ”Oi, poikani,
olkoon isäsi todistus sinun johtotähtenäsi koko elämäsi ajan.” (Rein-
hard Maeserin lainaamana teoksessa Karl G. Maeser, s. 57)
Kysy nuorilta miehiltä, kuinka heidän isänsä todistus voi olla ”johtotähtenä” heidän
elämässään. Kysy isiltä, kuinka heidän todistuksensa voi auttaa heidän lapsiaan saa-
maan todistuksen.

Tavoitteita ja tehtäviä

1. Pyri saamaan todistus Jeesuksen Kristuksen evankeliumista,
vahvistamaan sitä ja todistamaan siitä.

2. Pyri elämään kelvollisena saamaan vahvistuva todistus totuu-
desta elämällä lähellä Herraa ja palvelemalla uskollisesti pappeus-
kutsumuksessasi.

3. Suunnittele perheilta, jonka aiheena on todistus. Todista silloin
perheellesi.

4. Todistakaa paasto- ja todistuskokouksessa.

197

Oppiaihe 26



26-a



Lisäselvitystä antavia pyhien kirjoitusten kohtia

Ps. 19:7 (todistuksen arvo)

1. Kor. 12:3 (todistus tulee Pyhältä Hengeltä)

2. Tim. 1:8 (me emme saa hävetä todistusta)

LK 76:22–23 (Joseph Smithin ja Sidney Rigdonin todistus)

Opettajan valmistautuminen

Ennen tämän oppiaiheen pitämistä
1. hanki taulu ja liitua;
2. voit halutessasi antaa jollekulle luokan jäsenelle tehtäväksi kertoa siitä, kuinka hän
sai todistuksen;
3. aloittakaa kokous laululla ”Hän elää, Vapahtajani” (MAP-lauluja, 82).
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Usko Jeesukseen Oppiaihe 27

Kristukseen

Tämän oppiaiheen tarkoituksena on auttaa meitä vahvistamaan
uskoamme Jeesukseen Kristukseen.

Johdanto
Näytä havaintovälinettä 27-a, ”Usko Jeesukseen Kristukseen on evankeliumin ensim-
mäinen periaate”. Jätä kuva esille koko oppiaiheen ajaksi.

Usko Herraan Jeesukseen Kristukseen on evankeliumin ensimmäi-
nen periaate. Jos meillä on usko Jeesukseen Kristukseen, me tur-
vaamme Häneen ja hyväksymme Hänet ja Hänen opetuksensa.
Apostoli Paavali kirjoitti: ”Mehän elämme uskon varassa, emme
näkemisen.” (2. Kor. 5:7) Tämä tarkoittaa, että usko on hengellinen
todistus asioista, joita emme voi nähdä emmekä kuulla, mutta jotka
ovat kuitenkin olemassa ja ovat totta. Me emme esimerkiksi ole näh-
neet Jeesuksen kuolevan puolestamme tai kärsivän meidän syn-
tiemme vuoksi, mutta me tiedämme sen uskon avulla. Alma sanoi:
”Usko ei merkitse asioiden täydellistä tietämistä; jos teillä siis on
usko, te toivotte sellaista mikä ei näy, mutta mikä on totta.” (Al. 32:21)

Usko Jeesukseen Kristukseen

Usko Jeesukseen Kristukseen tekee ihmisen kykeneväksi uhrautu-
maan tai suorittamaan vaikeita tehtäviä. Esimerkiksi Abraham oli
uskonsa vuoksi valmis uhraamaan poikansa. Henok muutettiin, ja
Nooa säästettiin vedenpaisumukselta (ks. Hepr. 11). Nämä ja monet
muut ihmeet tapahtuivat uskon kautta Jeesukseen Kristukseen,
”sillä voimalliset teot tehdään uskon kautta” (Moro. 7:37).

Usko tekee meidät myös kykeneviksi kestämään kärsimystä, koet-
telemuksia vastoinkäymisiä. Esimerkiksi Job pystyi kestämään
suuret kärsimyksensä, koska hän uskoi Kristukseen. Herra vahvisti
Jobia, koska Hän tuntee ne, jotka luottavat Häneen, ja auttaa heitä
(ks. Nah. 1:7).

Vaikka Job kärsi enemmän kuin useimmat meistä koskaan tulevat
kärsimään, hän ei koskaan kieltänyt todistustaan eikä kääntynyt

27-a, Usko Jeesukseen Kristukseen on evankeliumin ensimmäinen periaate



27-a



Jumalaa vastaan. Kaikki hänen lapsensa saivat surmansa ankaran
tuulen hävittäessä hänen talonsa. Paiseet peittivät hänen ruumiinsa.
Hänen ystävänsä ja jopa hänen vaimonsakin pilkkasivat häntä
sanoen, että hän kärsi, koska oli syntinen. Mutta uskonsa vuoksi Job
kesti koettelemuksensa. Kärsimyksien ollessa suurimmillaan hän
pystyi ylistämään Jumalaa ja todistamaan: ”Minä tiedän, että lunas-
tajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. Ja sitten, kun
minun nahkani on riekaleina ja lihani on riistetty irti, minä saan
nähdä Jumalan.” (Job 19:25–26) Hänen uskonsa palkittiin lopulta;
hänen kärsimyksensä päättyivät, ja Herra siunasi häntä ylenpalttisesti.

Jobin tarina kertoo, kuinka usko ankkurin tavoin voi auttaa meitä
pitämään lujasti kiinni todistuksestamme koettelemusten tullessa
(ks. Et.12:4). Me saatamme kärsiä sairaudesta, köyhyydestä, läheis-
temme kuolemasta tai kiusauksista, mutta kun osoitamme uskoa
Jeesukseen Kristukseen, saamme voimaa ja meitä siunataan.
Millaisia ongelmia voi olla elämässämme? Miksi me emme saa tuomita niitä, joilla on
ongelmia?

Uskomme vahvistaminen Kristukseen

Meidän tulee aina pyrkiä vahvistamaan uskoamme. Kun niin
teemme, saamme ilon olla lähellä Herraa ja Hän siunaa meitä. Alma
sanoo, että Kristukseen kohdistuvan uskon vahvistaminen muistut-
taa hedelmäpuun istuttamista ja hedelmien korjaamista.
Näytä havaintovälinettä 27-b, ”Usko alkaa siemenen kylvämisestä”.

Ensimmäistä uskoon johtavaa askelta voidaan verrata siemenen
kylvämiseen. Alma sanoi: ”Jos te – – herätätte kykynne koetellak-
senne minun sanojani ja teillä on vähänkin uskoa, ja vaikka ette pys-
tyisi enempään kuin että vain haluaisitte uskoa, niin antakaa tämän
halun tehdä työtä itsessänne – – [antakaa] sydämessänne sijaa sie-
menen kylvämiseen.” (Al. 32:27–28)
Miten me voimme kylvää uskon siemenen omaan sydämeemme?

Yksi uskon tavallisista alkamistavoista on se, että me kuulemme tai
luemme Jumalan sanaa ja haluamme uskoa siihen. Kun koette-
lemme kuulemaamme tai lukemaamme, yritämme uskoa siihen ja
elää sen opettamien periaatteiden mukaan, alamme sydämes-
sämme tuntea, että meille opetettu on totta (ks. Joh. 7:16–17).
Näytä havaintovälinettä 27-c, ”Kuten kasvi tarvitsee auringonvaloa, ilmaa ja vettä,
samoin usko tarvitsee jatkuvaa ravitsemista”.
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27-b



27-c



Toinen askel muistuttaa kasvin hoitamista. Kuten kasvi tarvitsee kas-
vaakseen auringonvaloa, ilmaa ja vettä, uskommekin tarvitsee
ravintoa voidakseen kasvaa.
Miten me voimme ravita eli vahvistaa uskoamme Jeesukseen Kristukseen?

Me voimme ravita uskoamme lukemalla ja pohtimalla pyhiä kirjoituk-
sia, paastoamalla ja rukoilemalla, palvelemalla Herraa, tukemalla
kirkkomme johtajia ja noudattamalla Jumalan käskyjä. Kuten kasvi,
joka ei saa vettä, kuolee, myös usko ilman tekoja kuolee. Meidän on
jatkuvasti ravittava uskoamme vanhurskailla teoilla. (Ks. Jaak.
2:14–26.)
Näytä havaintovälinettä 27-d, ”Uskon hedelmiä ovat rauha ja ilo ja iankaikkinen
elämä”.

Kun ahkerasti ravitsemme uskoamme, saamme nauttia suurista siu-
nauksista aivan kuten kasvinkin hoitaminen antaa meille ilon nauttia
sen hedelmistä.
Mitä siunauksia eli hedelmiä koituu uskosta Jeesukseen Kristukseen?

Usko antaa meille mahdollisuuden

• riippua kiinni kaikessa hyvässä (ks. Moro. 7:28);

• nauttia rauhasta ja onnellisuudesta, sillä me emme pelkää tulevai-
suutta;

• saada vastauksia rukouksiimme;

• saada Herra keventämään taakkaamme (ks. Matt. 11:28–29);

• saada syntimme anteeksi, kun teemme niistä parannuksen;

• käyttää pappeuden voimaa;

• saada Pyhän Henki kumppaniksemme (ks. Moro. 7:32);

• kokea elämässämme ihmeitä (ks. 2. Ne. 26:13);

• palata ylösnousemuksen jälkeen asumaan taivaallisen Isämme
luokse.

Raamattu kertoo naisesta, joka oli ollut hyvin sairas kaksitoista
vuotta. Hän oli kuluttanut kaiken omaisuutensa yrittäessään etsiä
parannusta lääkäreiltä, mutta nämä eivät pystyneet auttamaan
häntä. Hän oli kuullut Jeesuksesta, ja hän uskoi, että hän parantuisi,
jos vain saisi koskettaa Jeesuksen viittaa. Ja niin hän uskoen kos-
ketti ohitseen kulkevaa Vapahtajaa. Kosketettuaan viittaa hän
parani heti, ja Jeesus kääntyi häneen päin ja sanoi: ”Tyttäreni,
uskosi on parantanut sinut. Mene rauhassa.” (Ks. Luuk. 8:43–48.)
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kuvaa ravitsemista



27-d



Tämän kertomuksen nainen ravitsi uskoaan Kristukseen antamalla
sen johtaa tekoihin. Hän kosketti Vapahtajan viittaa ja sai uskon siu-
nauksia tulemalla terveeksi.
Miksi on tärkeää osoittaa uskoa Jeesukseen Kristukseen silloin kun sairaalle anne-
taan siunaus ja kun saadaan siunaus?

Pyydä tehtävän saanutta jäsentä esittämään tai lukemaan seuraava kertomus.

Randall Ellsworth oli lähetyssaarnaaja, joka osoitti suurta uskoa sen
jälkeen kun hän oli loukkaantunut vakavasti maanjäristyksessä Gua-
temalassa. Maanjäristyksen tapahtuessa hän oli rakennuksessa,
joka sortui hänen päälleen. Eräs johtava auktoriteetti kuvaili tapah-
tumaa seuraavasti:

”[Hän] jäi puristuksiin luullakseni kahdeksitoista tunniksi. Huomasi
halvaantuneensa täysin vyötäröstä alas. Munuaisten toiminta ole-
maton. Ei toivoa, että voisi koskaan enää kävellä – –.

Hänet lennätettiin – – Marylandiin, ja – – sairaalassa häntä haastat-
teli eräs televisiotoimittaja. Tämä sanoi hänelle: ’Lääkärit sanovat,
että sinä et voi kävellä enää koskaan. Mitä itse arvelet, vanhin
Ellsworth?’ Hän vastasi: ’Minä en ainoastaan tule vielä kävelemään,
vaan minulla on profeetalta kutsu palvella lähetystyössä Guatema-
lassa, ja minä palaan Guatemalaan ja suoritan lähetystyöni loppuun
– –.’

Hän harjoitteli [kaksi kertaa enemmän] kuin lääkärit olivat määrän-
neet. Hän käytti uskoaan. Hän sai siunauksen pappeudenhaltijoilta,
ja hänen paranemisensa oli ihmeellistä. Se ällistytti lääkäreitä ja
asiantuntijoita. Hän alkoi voida seistä jaloillaan. Sitten hän pystyi
kävelemään kainalosauvojen avulla, ja sitten lääkärit sanoivat
hänelle: ’Sinä voit palata lähetyskentälle, jos kirkko antaa sinulle
luvan.’ Hän palasi. Lähetimme hänet Guatemalaan. Hän palasi maa-
han, johon hänet oli kutsuttu, sen kansan pariin, jota hän suuresti
rakasti.

Siellä ollessaan hän käveli suorittaen täyden työmäärän kävely-
keppi kummassakin kädessään. [Eräänä päivänä Hänen lähetys-
johtajansa] katsoi häntä ja sanoi: ’Vanhin Ellsworth, kun sinulla on
niin suuri usko, niin mitä jos heittäisit nuo kepit menemään ja käve-
lisit? – – ’ Hän pani kepit pois eikä ole käyttänyt niitä sen koommin.”
(Marion G. Romney, ”Luota Herraan”, Valkeus, huhtikuu 1978, s. 63)
Pyydä tehtävän saanutta koorumin jäsentä kertomaan omasta kääntymyksestään tai
sellaisesta ajasta, jolloin hänen henkilökohtaisen kriisin tai koettelemuksen vuoksi oli
elettävä uskonsa varassa.
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Yhteenveto

Jotta uskomme kasvaisi, meidän on ravittava sitä säännöllisesti. Se
on lahja ja siunaus, jota tarvitsemme aina ja kaikkialla. Kaikki se,
mitä kirkossa teemme, vaatii uskoa Jeesukseen Kristukseen. Esi-
merkiksi kymmenysten maksaminen tai palveleminen kirkossa tai
riittävän rahasumman säästäminen temppeliin menoa varten vaatii
uskoa. Kun ravitsemme uskoa Jeesukseen Kristukseen, tutkimme
Hänen evankeliumiaan, rukoilemme, paastoamme, osallistumme
kokouksiin ja palvelemme kirkossa, saamme monia ihmeellisiä siu-
nauksia. Suurin siunaus uskomme vahvistamisessa on se, että meistä
tulee kelvollisia palaamaan taivaallisen Isämme kasvojen eteen.

Tavoitteita ja tehtäviä

1. Osoita uskoa Jeesukseen Kristukseen, kun sinut kutsutaan
suorittamaan pappeuden toimituksia; esimerkiksi siunaamaan ja
voitelemaan sairasta.

2. Sovella uskon periaatetta henkilökohtaisten ongelmien ratkaise-
miseen.

Lisäselvitystä antavia pyhien kirjoitusten kohtia

Mark. 6:5–6 (ihmeitä ei voi suorittaa ilman uskoa)

Hepr. 11 (saarna uskon voimasta)

1. Piet. 1:3–9 (pelastus tulee uskon kautta)

Enos 4–8, 15 (synti annetaan anteeksi uskon kautta)

Et.12:12–21 (esimerkkejä uskon voimasta)

Opettajan valmistautuminen

Ennen tämän oppiaiheen pitämistä
1. lue luku 18 ”Usko Jeesukseen Kristukseen” kirjasta Evankeliumin periaatteet;
2. lue Hepr. 11;
3. anna luokan jäsenille tehtäväksi esittää oppiaiheessa olevia kertomuksia ja pyhien
kirjoitusten kohtia.
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Parannus Oppiaihe 28

Tämän oppiaiheen tarkoituksena on auttaa meitä ymmärtämään,
kuinka parannus voi valmistaa meitä palaamaan taivaallisen
Isämme kasvojen eteen.

Johdanto

Profeetta Joseph Smith esitti kerran seuraavan haasteen: ”Aloitta-
kaamme juuri tänä päivänä alusta ja sanokaamme nyt koko sydä-
mestämme, että me hylkäämme syntimme ja olemme vanhurskaita.”
(Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 360)

Koska me kaikki olemme maan päällä oppimassa ja kehittymässä,
me kaikki teemme virheitä. Niitä on monenlaisia. Joskus teemme
sellaista, mistä tiedämme, että emme saisi sitä tehdä; olemme esi-
merkiksi epäystävällisiä, tai otamme jotakin, mikä ei kuulu meille.
Näitä nimitetään tekemisen synneiksi. Joskus emme tee sitä, mitä
pitäisi, kuten esimerkiksi jätämme kymmenykset maksamatta tai
emme ole ystävällisiä lähimmäisellemme. Näitä kutsutaan laiminlyö-
misen synneiksi.

Parannuksen tarve

Kun tiedämme tehneemme väärin, emme voi olla onnellisia. Tun-
nemme häpeävämme virheitämme ja huomaamme, että emme voi
oikealla tavalla palvella Herraa. Joskus paha olomme saa meidät
jopa kohtelemaan toisia epäystävällisesti. Taivaallinen Isämme ei
halua meidän olevan onnettomia. Hän haluaa meidän kaikkien saa-
van siunaukset, jotka Hänellä on varattuna meitä varten, mutta Hän
ei anna siunauksia, joita emme ansaitse. Tämä ei tarkoita sitä, että
Hän olisi kääntynyt meistä pois tai että Hän rakastaisi meitä vähem-
män kuin ennen. Se tarkoittaa ainoastaan sitä, että Hän haluaa mei-
dän voittavan heikkoutemme, emmekä me pyrkisikään voittamaan
niitä, jos Hän siunaisi meitä vääristä teoista. Parannus on siis Juma-
lan suunnitelma, jonka tarkoituksena on auttaa meitä voittamaan
heikkoutemme ja olemaan kelvollisia elämään Hänen luonaan.

Tästä syystä Hän on käskenyt meidän tutkia elämäämme saadak-
semme selville, missä meidän tulee kehittyä. Presidentti Joseph
Fielding Smith opetti: ”Velvollisuutemme on olla tänään parempia



kuin olimme eilen, ja huomenna parempia kuin olemme tänään.
Miksi? Koska – – olemme tuolla tiellä täydellisyyteen, ja se voi tapah-
tua vain kuuliaisuuden kautta ja sydämessämme olevan halun
kautta voittaa [syntimme].” (Pelastuksen oppeja, osa 2, s. 27)
Lukekaa Al. 11:37. Miksi parannus on tarpeen? Lukekaa kohdat 1. Joh. 1:8–10;
Al. 34:33–34; 3. Ne. 30. Miksi meidän tulee tehdä parannus mahdollisimman pian?

Miten ihminen tekee parannuksen?

Synti on kuin lika ruumiissamme. Se tekee meistä hengellisesti likaisia.
Parannus on kuin pesu, joka poistaa lian saippuan ja veden avulla.
Kun olemme tehneet parannuksen, tunnemme itsemme virkistyneiksi
ja puhtaiksi. Vanhin A. Theodore Tuttle selittää asiaa seuraavasti:

”Parannus on kuin saippua. Se on elämän saippua. Se pesee pois
elämän synnit kuin saippua. Sitä pitää käyttää niin usein kuin on tar-
peen. On kuitenkin muistettava, että väärinkäyttö – perusteellisen
puhdistautumisen laiminlyöminen ja puolinainen käyttö – saattaa
johtaa likaisenharmaaseen lopputulokseen. Kuitenkin oikein käytet-
tynä elämän saippua puhdistaa perusteellisesti, täydellisesti ja
pysyvästi – –.

Jonain päivänä – – meidät ohjataan Herran tuomioistuimen eteen.
Siinä me seisomme joko tahraisina, likaisina ja epäpuhtaina, tai jos
olemme ottaneet vastaan ja käyttäneet puhdistautumisen suurta ja
ihmeellistä lahjaa – elämän saippuaa – me voimme seistä puhtaina,
anteeksisaaneina ja tahrattomina Herran edessä. Kun seuraavan
kerran käytät saippuaa, ajattelet varmasti myös henkesi puhdista-
mista käyttämällä elämän saippuaa, parannuksen yleismaailmal-
lista lakia.” (”Parannus”, Valkeus, huhtikuu 1969, s. 124,127)

Tehdessämme parannusta meidän on astuttava tiettyjä askeleita.
Näytä havaintovälinettä 28-a, ”Todellinen parannus vaatii aikaa ja ponnistelua”.

Keskustelkaa kirjan Evankeliumin periaatteet luvussa 19 selostetuista parannuksen
seitsemästä vaiheesta. Jos mahdollista, sopikaa siitä, että seitsemän veljeä tutkii eri
kohtia, valmistautuu keskustelemaan niistä ja esittelee ne luokalle. Aseta keskuste-
lun ajaksi esille taulukko, jossa nämä seitsemän vaihetta esitetään. (Nämä seitsemän
vaihetta ovat synnin huomaaminen, synninmurhe, synnin hylkääminen, synnin tun-
nustaminen, hyvittäminen, anteeksiantaminen ja Jumalan käskyjen pitäminen.)

Todellinen parannus ei ole helppoa. Se vaatii aikaa ja ponnistuksia.
Tästä syystä emme voi lykätä parannuksemme päivää (ks. Al. 13:27).

Parannuksen ilo
Näytä havaintovälinettä 28-b, ”Parannus on mahdollinen, koska Jeesus Kristus on
maksanut meidän syntimme”.
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28-a



28-b



Me teemme parannuksen saadaksemme syntimme anteeksi. Mutta
ellei Jeesus Kristus olisi maksanut syntejämme ja kuollut puoles-
tamme, emme voisi koskaan saada anteeksi. Vain Hänen lunastus-
työnsä vuoksi armo tyydyttää oikeudenmukaisuuden ja me voimme
siksi saada synnit pestyiksi itsestämme (ks. Al. 34:10–16). Se on
suuri siunaus, ja meidän pitäisi aina olla kiitollisia siitä.

Jeesus maksoi syntimme, mutta ne eivät poistu meistä ennen kuin
teemme parannuksen. Kun nuori Alma ymmärsi tehneensä syntiä,
hän sanoi: ”Kaikki syntini ja pahat tekoni minä muistin, ja niiden
takia minä tunsin helvetin tuskien kiduttavan itseäni – –.

Minä muistin myös kuulleeni isäni profetoivan kansalle eräästä
Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan Pojasta, joka tulisi sovittamaan
maailman synnit.

Ja mielessäni takertuen tähän ajatukseen minä huusin sydämes-
säni: Oi Jeesus, sinä Jumalan Poika, armahda minua – –.

Ja katso, kun minä nyt tätä ajattelin, minä en enää saattanut muis-
taa tuskiani – –.

Ja mikä ilo ja mikä ihmeellinen valkeus tulikaan osakseni; ja minun
sieluni täytti ilo, joka oli yhtä ääretön kuin tuskani oli ollut!” (Al. 36:13,
17–20)
Pyydä jotakuta luokan jäsentä kertomaan omin sanoin vertaus tuhlaajapojasta (Luuk.
15:11–32). Miltä tuhlaajapojasta tuntui hänen aloittaessaan parannuksentekonsa?
Miltä hänen isästään tuntui?

Koska ihminen jatkuvasti tekee syntiä ja tarvitsee parannusta, kerto-
mus tuhlaajapojasta toistuu yhä uudelleen, kuten seuraavassa
kertomuksessa:
Pyydä tehtävän saanutta luokan jäsentä esittämään seuraava kertomus nykyaikai-
sesta tuhlaajapojasta. Pyydä luokan jäseniä tunnistamaan parannuksen seitsemän
askelta itsekseen.

”Seitsemäntoista vuoden ikään asti pysyttelin lähellä kirkkoa, osal-
listuin kaikkiin kokouksiini ja suoritin pappeustehtäväni. Mieleeni ei
juolahtanutkaan toimia toisin. Rakastin kirkkoa ja sen ohjelmia.

17-vuotiaana aloin kuitenkin ’kokeilla teini-ikäisen voimiani’ kapinoi-
den perheen ohjausta vastaan ja vaatien ’vapaan tahtoni’. Yksi par-
haista ystävistäni kuului toiseen uskoon, ja jouduin ansaan kokeile-
malla silloin tällöin jotakin, mitä hän tarjosi: alkoholia, tupakkaa.
Seurustelin kirkkoon kuulumattomien tyttöjen kanssa ja rakastuin
pian viehättävään nuoreen naiseen. Hänen vanhempansa kutsuivat
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timme



minut kesämökilleen moneksi viikonlopuksi, ja tämä tietenkin piti minut
poissa kirkon toiminnasta.

Sitten alkoi toinen maailmansota, ja kun piispani kysyi minulta, halu-
sinko mennä lähetystyöhön, sanoin mieluummin liittyväni armeijaan
ja palvelevani maatani. Uskon vieläkin, että maan palveleminen on
tärkeää, mutta tiedän nyt, että minun olisi ollut viisaampaa palvella
ensiksi lähetystyössä taivaallista Isääni.

Näihin aikoihin aloin myös saada selville, että muutamat kirkon jäse-
net, joita ihailin suuresti, eivät noudattaneet kaikkia kirkon tasovaa-
timuksia. Otin oikeuden tulla heidän tuomarikseen, ja mielestäni he
kaikki olivat tekopyhiä. Lupasin itselleni, että jos koskaan epäonnis-
tuisin periaatteittemme mukaan elämisessä, minä sen sijaan, että
olisin ulkokullattu opettamalla yhtä ja tekemällä toista, pysyisin
poissa kirkosta. Tämä oli toinen vakava virhe, sillä juuri näin menet-
telin ja juuri tätä Paholainen halusi.

Neljä vuotta laivaston lentäjänä ja 15 vuotta matkustamista myynti-
miehen ammatissani tekivät minulle helpoksi pysyä epäaktiivisena,
mutta kuitenkin kaikki nämä vuodet minä uskoin totuuksiin, jotka
olivat juurtuneet syvälle sydämeeni. Ollessani 58-vuotias nuorin
veljeni Tom muutti asumaan luoksemme kuudeksi viikoksi. Joka sun-
nuntaiaamu hän meni yksinään pappeuskokoukseen ynnä muihin
kokouksiinsa, ja omatuntoni alkoi vaivata minua. En ollut onnellinen.
Tiesin, että jotakin oli vialla, ja tämä tunne alkoi palata yhä useam-
min. Aikaisemmin olin pystynyt lopettamaan tupakanpolton, milloin
vain halusin, mutta nyt havaitsin, etten pystynyt siihen. Menin tapaa-
maan Tomia hänen työpaikalleen, ja huomasin hyökkääväni arvos-
televasti kirkkoa vastaan. Jälkeenpäin, vaikka en koskaan kertonut
Tomille mitään, tunsin syyllisyyttä.

Olin lähestymässä elämäni kriisiä, ja se tuli eräänä yönä, oltuamme
cocktail-kutsuilla ja tanssimassa country clubilla. Oli myöhä, kun
menin vuoteeseeni, mutta en pystynyt nukkumaan, mikä minulle on
erittäin harvinaista. Lopulta nousin ylös, etten häiritsisi suloista vai-
moani, ja ensimmäistä kertaa elämässäni astelin lattialla edestakai-
sin käsittäen viimeinkin, että minun oli muututtava.

En ollut koskaan pystynyt tuomaan esille tunteitani kyynelten kautta
tai nöyryyttä osoittamalla, mutta seuraavaksi muistan olleeni polvil-
lani anomassa taivaalliselta Isältäni apua ensimmäistä kertaa 19
vuoteen. Rukoillessani olemukseni täytti ylitsevuotava rakkauden ja
myötätunnon ja onnen tunne, ja Pyhä Henki sulki minut sisäänsä
sellaisella voimalla, että nyyhkytin pitkään kouristusenomaisesti.
Kun nousin ylös, minusta tuntui hyvältä. Kiitollisuus täytti sydämeni.
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Koskaan elämässäni en ollut tuntenut sellaista lämpöä, ja sisäinen
hehku täytti koko olemukseni sellaisella voimalla, että minusta tuntui
kuin menehtyisin.

Menin makuuhuoneeseemme ja herätin vaimoni. Itkin yhä, ja hän
kysyi, mikä oli hullusti. Kerroin hänelle halustani muuttaa elämäni ja
saada omakseni Jeesuksen Kristuksen evankeliumi, ja hän sanoi
minulle heti, että hän olisi tukenani. Siitä hetkestä lähtien en ole ker-
taakaan tuntenut halua polttaa, en nauttia minkäänlaista alkoholijuo-
maa tai kupillista kahvia.

Herra alkoi siunata minua, eikä Hän ole lakannut siunaamasta
minua tähän päivään saakka. Vuoden kuluessa sain etuoikeuden
kastaa lapseni ja pian sen jälkeen vaimoni. Vuosi sen jälkeen
menimme Loganin temppeliin vihittäviksi iankaikkiseen avioliittoon
ja saadaksemme lapsemme sinetöidyiksi meihin.

Todistan, että Herra on mielistynyt, kun Hänen eksyneet lampaansa
palaavat kotiin. Hän osoittaa rakkauttaan ja lempeyttään meille kai-
kille, kun me teemme parannuksen synneistämme ja pidämme
Hänen käskynsä.” (Lewis W. Cottle, ”Tuhlaajapojan paluu”, Valkeus,
elokuu 1974, s. 529–550)
Miltä tästä nykyajan tuhlaajapojasta tuntui, kun hän teki parannuksen? Lukekaa
Luuk. 15:10. Miten taivaallinen Isämme suhtautuu parannukseemme? (Ks. LK 58:42
ja Jes. 1:18.) Miten meidän pitäisi suhtautua parannuksen tehneeseen ihmiseen?

Yhteenveto

Meidän kaikkien tarvitsee tehdä parannus, jos aiomme tulla taivaal-
lisen Isämme kaltaisiksi ja asua Hänen luonaan. Tästä syystä Jee-
sus Kristus teki parannuksen mahdolliseksi sovittamalla syntimme.
Kun teemme parannuksen, tuotamme iloa itsellemme ja taivaalli-
selle Isällemme.

Presidentti Harold B. Lee opetti: ”Tärkein Jumalan käskyistä on se,
jonka pitäminen on teille juuri nyt vaikeinta. Jos se koskee epärehel-
lisyyttä, siveettömyyttä, vääristelyä, valehtelemista, niin nyt on se
päivä, jolloin teidän on ruvettava tekemään työtä sen edestä, kun-
nes pystytte voittamaan tuon heikkkouden. Sen jälkeen aloitatte
siitä, mikä teidän on seuraavaksi vaikeinta pitää.” (Church News, 5.
toukokuuta 1973, s. 3)

Tavoitteita ja tehtäviä

1. Pyydä henkilökohtaisissa rukouksissasi Herraa auttamaan
itseäsi voittamaan ongelmat, joiden edestä teet työtä. Kerro Hänelle
joka päivä edistymisestäsi, ja samalla kun pyrit parannukseen,
rukoile edelleen anteeksiantoa aikaisemmista synneistäsi.



2. Näytä toisille, erityisesti oman perheesi jäsenille, ilosi parannuk-
sen johdosta.

Lisäselvitystä antavia pyhien kirjoitusten kohtia

Ps. 51:10 (Daavid rukoilee anteeksiantoa)

Jes. 1:16–18 (meidän on käsketty tehdä parannus)

Luuk. 15:7 (taivas iloitsee parannuksentekijöistä)

2. Kor. 7:10 (Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuk-
sen)

Moosia 4:1–3 (synnit annetaan anteeksi Kristuksen lunastustyön
tähden)

Al. 7:15 (kaste parannuksen merkkinä)

Al. 12:14–15 (usko ja parannus saavat aikaan pelastuksen)

Al. 34:8–9 (Kristus sovitti maailman synnit)

LK 19:16–17 (Kristus kärsi niiden puolesta, jotka tekevät parannuk-
sen)

LK 76:40–42 (Jeesus kuoli sovittaakseen maailman synnit)

Opettajan valmistautuminen

Ennen tämän oppiaiheen pitämistä
1. lue luku 19 ”Parannus” kirjasta Evankeliumin periaatteet;
2. muistuta pappeudenhaltijoita pyhien kirjoitusten tuomisesta oppitunnille;
3. voit halutessasi antaa muutamalle luokan jäsenelle tehtäväksi puhua seitsemästä
parannuksen vaiheesta, sen mukaan kuin ne esitetään kirjan Evankeliumin periaat-
teet luvussa 19;
4. anna luokan jäsenille tehtäväksi esittää oppiaiheessa olevia kertomuksia ja pyhien
kirjoitusten kohtia;
5. valmista oppiaihe niin, että voit välttää keskustelun koorumin jäsenten henkilökoh-
taisista ongelmista.

216



217

Kaste, Oppiaihe 29

pysyvä liitto

Tämän oppiaiheen tarkoituksena on rohkaista meitä elämään kas-
teessa tekemiemme liittojen mukaan.

Johdanto

Kaikki ne meistä, jotka on kastettu, on kastettu merkiksi siitä, että
olemme muuttaneet elämämme ja haluamme noudattaa korotuk-
seen johtavia periaatteita. Mutta pelkkä kaste ei riitä. Silloin me
aloitimme uuden tavan elää, ja tuon uuden elämän siunausten
saamiseksi meidän on edistyttävä jatkuvasti ja kehitettävä itseämme.

Profeetta Alma, joka oli huolissaan pappeusveljistään heidän kasta-
misensa jälkeen, sanoi heille: ”Ja katso, nyt minä kysyn teiltä, te
kirkon veljeni: Oletteko te hengellisesti syntyneet Jumalasta? Onko
teidän kasvonpiirteisiinne painunut hänen kuvansa? Oletteko te
kokeneet tämän voimallisen muutoksen sydämessänne?” (Al. 5:14)
Kysymys on aivan yhtä tärkeä nykyaikana. Olemmeko me kaikki
tunteneet muutoksen sydämessämme ja kokeneet hengellisen
uudestisyntymisen, sen jälkeen kun meidät kastettiin Jeesuksen
Kristuksen kirkkoon?

Monet ihmiset kokevat hengellisyyttä kastehetkellään. Eräs jäsen
kuvaili sitä seuraavasti: ”En koskaan unohda tunnetta sielussani;
olla puhdas, aloittaa alusta Jumalan lapsena – –. Se oli niin erikoi-
nen tunne!” (No More Strangers, osa 3, s. 175)

Kasteenliittomme
Näytä havaintovälinettä 29-a, ”Kasteessa me teemme Jumalan kanssa liiton, että
pidämme Hänen käskynsä”.

Liitto on kahden tai useamman henkilön välinen sopimus. Kas-
teessa me teimme tärkeän liiton Jumalan kanssa. Presidentti
Spencer W. Kimball sanoi: ”Meidän Jumalan kanssa tekemämme
liitot sisältävät lupauksia tehdä jotakin, ei vain pidättyä tekemästä,
toteuttaa vanhurskautta samoin kuin välttää pahaa.” (Anteeksianta-
muksen ihme, s. 94)
Pyydä luokan jäseniä lukemaan merkintöjä tehden kohdat LK 20:37 ja Moosia
18:8–10. Mitä liittoja me teimme Herran kanssa silloin, kun meidät kastettiin? (Kirjoita
liitot tauluun.)
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Me lupasimme

• liittyä Jeesuksen Kristuksen kirkkoon;

• tulla kutsutuiksi Hänen nimensä mukaan;

• palvella Jumalaa ja pitää Hänen käskynsä;

• palvella toinen toistamme ja kantaa toistemme kuormia;

• todistaa Kristuksesta ja Hänen kirkostaan.

Nämä pyhien kirjoitusten kohdat kertovat Jumalan osuudesta kas-
teenliitossa.
Mitä Herra lupasi meille, silloin kun meidät kastettiin? (Kirjoita lupaukset tauluun.)

Herra lupasi

• antaa meidän syntimme anteeksi;

• antaa meille Pyhän Hengen opastusta;

• antaa meidän tulla esiin ensimmäisessä ylösnousemuksessa;

• antaa meille iankaikkisen elämän.

Kaste on alkuna ”voimalliselle muutokselle”, joka meidän on koet-
tava voidaksemme palata taivaallisen Isämme kasvojen eteen (ks.
Al. 5:13–14 ja Moosia 5:7–9). Useimmat meistä eivät muutu kaste-
hetkellään, mutta kun elämme liittojen mukaan, halumme ja
tekomme muuttuvat ja meistä tulee yhä enemmän taivaallisen
Isämme kaltaisia. Kasteemme oli meille vain uusi alku, hengellinen
uudestisyntyminen. Meidät ”haudattiin” Kristuksen tavoin kasteen
veteen, ja sitten meidät nostettiin ylös uuteen elämään. (Ks. Room.
6:3–4.) Tämä uusi elämä alkoi, kun teimme pysyvän sopimuksen
Jumalan kanssa, ja jos me teemme oman osamme, Hän tekee
omansa. Kun tottelemme Häntä, Hän auttaa meitä muuttumaan ja
johdattaa meidät takaisin kasvojensa eteen.
Pyydä kahta tehtävän saanutta veljeä kertomaan, miltä heistä tuntui kastehetkellä ja
kuinka heidän elämänsä on sen jälkeen muuttunut. Koeta saada nuoret osallistu-
maan opetukseen oppiaiheen tässä osassa.

Kehityksemme kasteen jälkeen

Jotkut ihmiset luulevat, että pelastus saadaan pelkän kasteen
perusteella. Mutta kaste on kuitenkin vasta alku. Kasteen jälkeen
meidän on jatkettava kehitystämme vanhurskaudessa, jos aiomme
saada iankaikkisen elämän. Auttaakseen meitä siinä Herra on anta-
nut meille tiettyjä käskyjä pidettäviksi kasteen jälkeen.
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Pyydä jotakuta luokan jäsentä lukemaan Moro. 6:4–9. Mitä velvollisuuksia meillä on
kasteen jälkeen? (Kirjoita vastauksia tauluun. Yksi vastaus on Pyhän Hengen opas-
tuksen noudattaminen, mutta sitä käsitellään oppiaiheessa 30.)

Velvollisuutemme kasteen jälkeen:

• Meidän tulee rukoilla alati.

• Meidän tulee paastota erityisten syiden vuoksi.

• Meidän tulee olla läsnä ja osallistua kirkon kokouksiin.

• Meidän tulee nauttia sakramentti säännöllisesti.

• Meidän tulee huolehtia toistemme hyvinvoinnista.

• Meidän tulee tehdä parannus, kun teemme virheitä.

• Meidän on noudattaa Pyhän Hengen opastusta.

Kun meidät kastettiin ja meille annettiin Pyhän Hengen lahja,
Jumala antoi meille lupauksia, jotka Hän pitää, niin kauan kuin me
elämme lupaustemme mukaan. Mutta kun suoritamme velvollisuuk-
siamme elantomme hankkimiseksi, käymme koulua ja teemme
muita välttämättömiä töitämme, kietoudumme usein maallisiin
ongelmiin ja unohdamme liittomme. Meidän kaikkien ongelmana on
siksi se, kuinka voimme säilyttää hengellisyytemme ja vaeltaa
uuden elämämme tietä. Moronin mainitsemat asiat on kaikki tarkoi-
tettu auttamaan meitä jatkamaan uutta kasteessa aloittamaamme
elämää ja olemaan siten todella hengellisesti uudesti syntyneitä.

RUKOUS

Vilpitön henkilökohtainen rukous on tärkeä asia, jos aiomme saada
tarvitsemaamme voimaa elää evankeliumin käskyjen mukaan.
Rukous pysyttää meidät taivaallisen Isän läheisyydessä ja antaa
meille mahdollisuuden ilmaista kiitollisuutemme Hänelle sekä
puhua myös ongelmistamme Hänen kanssaan. Siksi meidän tulisi
pitää suurena siunauksena sitä, että voimme aloittaa ja päättää
jokaisen elämämme päivän rukouksella.

PAASTO

Ainakin kerran kuussa rukoukseen tulisi liittää paasto. Kirkossa me
paastoamme tavallisesti kahden aterian ajan paastosunnuntaina.
Yksityisesti voimme paastota milloin tahansa, kun tarvitsemme loh-
tua ja lisää hengellistä voimaa. (Ks. tämän kirjan oppiaihetta 31.)
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KIRKON KOKOUKSISSA KÄYMINEN

Me kaikki saamme hengellistä voimaa, kun osallistumme säännölli-
sesti kirkon kokouksiin, joissa opimme lisää evankeliumia ja joissa
todistuksemme vahvistuu. Meidän tulisi kannustaa perheemme
jäseniä käymään kaikissa heille tarkoitetuissa kirkon kokouksissa.
Kokouksissa meidän tulisi osallistua laulamalla, mietiskelemällä,
pitämällä puheita ja olemalla kunnioittavia.

SAKRAMENTIN NAUTTIMINEN
Näytä havaintovälinettä 29-b, ”Me uudistamme kasteenliittomme, kun nautimme sak-
ramentin”.

Yksi syy osallistua sakramenttikokoukseen on sakramentin nauttimi-
nen. Liitot, jotka me sakramentin nauttiessamme teemme, ovat
samat kuin ne, jotka teimme kasteessa. Siten me joka viikko sakra-
mentin aikana muistelemme kasteenliittojamme ja lupaamme uudel-
leen pitää ne.

TOISTEN IHMISTEN AUTTAMINEN
Pyydä tehtävän saanutta jäsentä vertaamaan toisiinsa kohtia LK 20:37 ja LK 20:77.

Kun meidät kastettiin, me lupasimme Herralle, että olisimme haluk-
kaita kantamaan toinen toistemme kuormia ja lohduttamaan niitä,
jotka ovat lohdutuksen tarpeessa (ks. Moosia 18:8–9). Lähimmäis-
temme palveleminen – tarvitsevien auttaminen, perheemme opetta-
minen, kaikkien ihmisten hyvinvointia kohtaan tunnettu kiinnostus –
on osa Herran kanssa tekemästämme kastelupauksesta. Se on
tärkeä osa sitä uutta elämää, joka meidän on luotava itsellemme
kasteen jälkeen.

PARANNUS SYNNEISTÄMME

Me kaikki teemme tietenkin virheitä, ja siksi meidän tulee tehdä
parannus voidaksemme pitää kasteenliittomme. Me teemme paran-
nuksen myöntämällä virheemme ja tunnustamalla sen asianmukai-
selle johtajalle (ks. tämän kirjan oppiaihetta 28). Parannuksen kautta
voimme puhdistautua synneistämme ja tulla siten kelvollisiksi saa-
maan Pyhän Hengen opastusta.

Tie täydellisyyteen

Tuleeko milloinkaan aika, jolloin emme enää tarvitse kasteenliitto-
amme? Vastaus on tietenkin kielteinen – ei ennen kuin olemme täy-
dellisiä niin kuin Jumala on täydellinen. Siihen saakka meidän on jat-
kuvasti pyrittävä tulemaan täydellisiksi elämässämme, vaihdettava
huonot tavat hyviin. Presidentti Spencer W. Kimball sanoi: ”Itsensä
hallitseminen on tietenkin jatkuvaa ohjelmaa – matka, ei vain lähtö.
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Ihmisistä ei tule yhtäkkiä vanhurskaita, sen enempää kuin pienestä
terhosta yhtäkkiä tulisi tammi. Edistyminen täydellisyyteen voi kui-
tenkin olla nopeaa, jos ihminen pyrkii päättäväisesti päämäärää
kohti.” (Anteeksiantamuksen ihme, s. 197)

Profeetta Nefi opettaa, että kasteen jälkeen meidän pitää ”kiiruhtaa
eteenpäin” ja kestää ”loppuun saakka”. Hän lupaa, että Jumala
antaa meille iankaikkisen elämän, jos me osoitamme rakkauttamme
olemalla kuuliaisia Hänelle (ks. 2. Ne. 31:19–21). Kun olemme kuuli-
aisia Herralle ja pidämme Hänen kanssaan kasteessa tekemämme
liitot, me koemme onnea tässä elämässä ja iankaikkista iloa tule-
vassa elämässä.

Presidentti Joseph Fielding Smith selitti seuraavasti sitä, miksi mei-
dän tarvitsee kestää loppuun saakka liittojemme pitämisessä: ”Yksi
tosi kirkon suurista tarkoituksista on opettaa ihmisille, mitä heidän
tulee tehdä kasteen jälkeen saavuttaakseen evankeliumin täyden
siunauksen – –. Meidän on kestettävä loppuun saakka; meidän on
pidettävä käskyt kasteen jälkeen; meidän tulee tehdä työtä pelas-
tuksemme hyväksi – – meidän on elettävä niin, että hankimme itsel-
lemme jumalisuuden ominaisuuksia ja tulemme sellaisiksi ihmisiksi,
jotka voivat nauttia selestisen valtakunnan kirkkaudesta ja
ihmeistä.” (”The Plan of Salvation”, Ensign, marraskuu 1971, s. 5)

Yhteenveto

Eräs entinen katolinen nunna, joka kääntyi kirkkoomme, selittää,
mitä kaste hänelle merkitsi:

”Kaikki mitä kirkossa näin ja kuulin, vaikutti minuun hyvin, hyvin suu-
resti. Rakkaus ja lämpö sekä syvällinen huolenpito, jota jäsenet
osoittivat toisiaan kohtaan, sai minut ymmärtämään, että tässä
uskonnossa täytyi olla jotakin erikoista – –.

Ymmärsin silloin kuuluvani väärään kirkkoon ja että Myöhempien
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on ainoa tosi kirkko
tämän maan päällä. Tiesin myös, että minun oli – – liityttävä siihen – –.

Muutos entisestä nykyiseen elämään ei ollut helppo, mutta minua
auttoi sen läpi se, että uudistan kasteenliittoni joka viikko sakra-
menttikokouksessa – liiton, että otan päälleni Kristuksen nimen,
muistan Häntä aina ja pidän Hänen käskynsä, ja se, että Herra puo-
lestaan vakuuttaa, että jos pidän nämä lupaukset, Hänen Henkensä
on aina kanssani.

Seuraavaksi muistelen kastettani ja täydellistä veteen upottamista.
Minulle se on vertauskuva itsekkyyden ja synnin kuolemasta ja minun
heräämisestäni uuteen elämään Jumalan lapsena. Minun mielestäni
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tämä kastetoimitus on myös vertauskuva siitä, kuinka taivaallinen
Isä haluaa meidän elävän – voittaen itsekkyyden ja taistellen kiu-
sauksia vastaan. Tällä tavalla me ’kuolemme’ itsellemme ja synnille
ja nousemme ja etenemme päivittäin tiellä takaisin Isämme kasvo-
jen eteen.

Sitten uudistan hiljaa liiton ottaa päälleni Jeesuksen Kristuksen
nimen ja sanon Hänelle, että uudistan lupauksen ottaa vastaan
Hänet, evankeliumin periaatteet ja Hänen opetuksensa; että hyväk-
syn kirkon ja tuen profeettaa ja muita kirkon auktoriteetteja, ainoita,
jotka on jumalallisesti asetettu johtamaan meitä Jumalan nimessä.
Hiljaisessa rukouksessani lisään vielä, että uudistan liittoni aina
muistaa Hänet esimerkiksi pyytämällä Häntä olemaan kanssani
etenkin päivän aikana kiusauksen ja uupumuksen hetkinä. Lopuksi
uudistan liiton pitää Hänen käskynsä, sillä tiedän, että kun teen niin
uskollisesti, Hänen Henkensä on kanssani.” (Miriam Spain Peter-
son, ”The Lord Takes Care”, No More Strangers, osa 3, s.154–159)

Tavoitteita ja tehtäviä

Mieti, mitä olet tehnyt elämälläsi kasteesi jälkeen. Kasteen hetkellä
luultavasti tunsit, että sydämessäsi alkoi tapahtua muutos. Profeetta
Alma kysyy: ”Voitteko nyt tuntea sellaista?” (Al. 5:26) Voitko yhä tun-
tea pyhissä kirjoituksissa mainitun ”uuden elämän”? Jos jotakin
puuttuu, aloita parannuksenteko tänään ja selvitä ongelma.

Lisäselvitystä antavia pyhien kirjoitusten kohtia

Gal. 3:27–29 (kasteessa me otamme päällemme Kristuksen nimen)

1. Piet. 3:21 (kaste on pelastuksen edellytys)

LK 27:2 (me nautimme sakramentin Kristuksen muistoksi)

Opettajan valmistautuminen

Ennen tämän oppiaiheen pitämistä
1. lue luku 20 ”Kaste” kirjasta Evankeliumin periaatteet;
2. lue tämän kirjan oppiaiheet 28 ja 31;
3. hanki käyttöösi taulu ja liitua tai kirjoita Moronin kirjan kohdassa 6:4–9 mainitut
kasteliitot ja neuvot pahvitauluun tms;
4. anna jollekulle luokan jäsenelle tehtäväksi verrata toisiinsa kasteen ja sakramen-
tin liittoja (vapaavalintainen);
5. anna luokan jäsenille tehtäväksi esittää oppiaiheessa olevia kertomuksia ja pyhien
kirjoitusten kohtia.
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Hengen lahja

Tämän oppiaiheen tarkoituksena on auttaa meitä ymmärtämään niitä
suuria siunauksia, joita me voimme saada Pyhän Hengen lahjan
kautta.

Johdanto

Saattaa olla niin, että ennen kuin liityimme kirkkoon, Pyhä Henki tuli
meihin aika ajoin. Hyvä tunne, joka meillä oli esimerkiksi silloin kun
kuuntelimme lähetyssaarnaajia, oli sitä, että Pyhä Henki auttoi meitä
ymmärtämään ja ottamaan vastaan evankeliumin. Mutta meillä ei
ollut oikeutta Pyhän Hengen jatkuvaan kumppanuuteen ennen kuin
meidät kastettiin ja konfirmoitiin. Silloin meille annettiin Melkisedekin
pappeuden voimalla Pyhän Hengen lahja kätten päällepanon kautta.

Presidentti Lorenzo Snow neuvoi meitä: ”Meidän pitäisi yrittää oppia
tuntemaan tämän Hengen luonne, jotta voisimme ymmärtää sen
ehdotuksia, niin silloin pystymme tekemään aina oikein – –. Siitä läh-
tien [kun saamme Pyhän Hengen lahjan], meillä on ystävä, jos
emme karkota sitä väärillä teoilla. Tämä ystävä on Pyhä Henki.”
(Conference Report, huhtikuu 1899, s. 52)
Näytä havaintovälinettä 30-a, ”Pyhän Hengen lahja on oikeus Pyhän Hengen jatku-
vaan toveruuteen”.

Miten Pyhä Henki on ystävän kaltainen? Pyydä luokan jäseniä lukemaan kohdat Joh.
14:16–17, 26 ja 16:13.

Miksi me tarvitsemme Pyhän Hengen kumppanuutta ja ystävyyttä? (Kirjoita vastauk-
sia tauluun.)

Pyhä Henki voi auttaa meitä muun muassa seuraavin tavoin:
• Hän ilmoittaa meille totuuden.
• Hän auttaa opettamaan meille evankeliumia.
• Hän auttaa meitä muistamaan.
• Hän lohduttaa meitä surun hetkellä.
• Hän suojelee meitä pahalta.
• Hän innoittaa meitä, kun opetamme evankeliumia ja pidämme

puheita.
• Hän varoittaa meitä, kun olemme vaarassa.
• Hän kertoo meille kaiken, mitä meidän pitäisi tehdä.
Lukekaa 2. Ne. 32:5.
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Vanhin LeGrand Richards lausui: ”Haluan mieluummin, että lapsil-
lani ja lastenlapsillani on tässä maailmassa kumppaninaan Pyhä
Henki kuin kukaan muu, sillä jos he ottavat varteen Hengen keho-
tukset, Hän johtaa heidät kaikkeen totuuteen ja johdattaa heidät
turvallisesti takaisin taivaallisen Isän kasvojen eteen.” (Improvement
Era, kesäkuu 1966, s. 540)

Koska Pyhä Henki on näin toivottava kumppani, meidän pitäisi
tehdä kaikkemme, jotta hän olisi meidän ystävämme ja kumppa-
nimme.

Pyhän Hengen pitäminen kanssamme

On paljon sellaista, mitä voimme tehdä pitääksemme Pyhän Hen-
gen kanssamme. Yksi tapa on nauttia sakramentti kelvollisena. Joka
kerta kun nautimme sakramentin, lupaamme olla kuuliaisia Jumalan
käskyille. Jos pidämme lupauksemme, Herra puolestaan on luvan-
nut meille, että Pyhä Henki voi aina olla meidän kanssamme (ks.
LK 20:77).

Toinen tapa pitää Pyhä Henki kumppaninamme on se, että
pidämme ruumiimme moraalisesti puhtaana. Herra on sanonut, että
ruumiimme on kuin temppeli ja että me emme saa turmella sitä (ks.
1. Kor. 3:16–17). Pyhä Henki ei voi asua epäpuhtaassa temppelissä;
siksi on tärkeää, että me pidämme ruumiimme tahrattomana ja puh-
taana ajatuksissa, puheissa, pukeutumisessa ja teoissa ja kar-
tamme kaikenlaista pahaa. Vanhin Melvin J. Ballard sanoi kerran:
”Pyhä Henki on herkin henki, josta mitään tiedän.” (Nuorten Aaronin
pappeuden haltijoiden oppikirja 1967–1968, s. 85) Koska Pyhä Henki
on niin herkkä, sellainenkin, mitä me saatamme pitää vähäpätöisenä,
voi loukata Häntä.

Jotta voisimme pitää Pyhän Hengen kanssamme, meidän tulee olla
sopusoinnussa lähellämme elävien ihmisten kanssa. Nefiläisille
puhuessaan Kristus sanoi, että riidan henki tulee Perkeleestä (ks.
3. Ne. 11:29). Pyhä Henki ei voi asua siellä, missä on riitaa ja epäso-
pua. Siksi vaimon kanssa väitteleminen tai veljen tai sisaren kanssa
riiteleminen karkottaa Pyhän Hengen pois meistä ja kodistamme.

Esimerkiksi profeetta Joseph Smith ei pystynyt saamaan Herran
innoitusta, ellei hän ollut sovussa kaikkien kanssa. Eräänä aamuna
hän pahoitti mielensä jostakin, mitä hänen vaimonsa oli tehnyt. Myö-
hemmin, kun hän yritti kääntää Mormonin Kirjaa, hän huomasi, ettei
voinut. Hän meni hedelmätarhaan rukoilemaan, ja kun hän tuli takai-

30-a, Pyhän Hengen lahja on oikeus Pyhän Hengen jatkuvaan toveruuteen



228

sin, hän pyysi anteeksi Emmalta. Vasta sen jälkeen hän pystyi kään-
tämään. (David Whitmerin lausunnosta 15. syyskuuta 1882, Com-
prehensive History of the Church, osa 1, s. 131)

Me tarvitsemme Pyhän Hengen kumppanuutta aivan yhtä paljon
kuin profeettakin. Me tarvitsemme Pyhää Henkeä opastamaan
meitä velvollisuuksissamme ja erityisesti perheemme johtamisessa.
Kun lapset tekevät väärin, me emme siksi saa menettää malt-
tiamme, vaan meidän tulee pyytää Pyhää Henkeä johdattamaan
meitä heidän ojentamisessaan. (Ks. LK 121:43.)
Mitä sellaista me teemme, mikä estää Pyhän Hengen kumppanuuden? Mitä me
voimme tehdä pitääksemme sen? (Kirjoita vastauksia tauluun kahteen eri sarakkee-
seen.)

Presidentti Joseph Fielding Smith sanoi: ”Pyhä Henki ei asu ihmi-
sessä, joka on haluton noudattamaan Jumalan käskyjä ja pitämään
ne – –. Pyhä Henki ei voi tulla sellaiseen sieluun.

Tämän suuren lahjan me saamme vain nöyryyden, uskon ja kuuliai-
suuden kautta – –. Oletteko koskaan pysähtyneet ihmettelemään,
mikä suuri etuoikeus meille on saada yhden jumaluuden jäsenen
kumppanuus? Oletteko ajatelleet sitä tältä kannalta? Se on meidän
etuoikeutemme, jos me pidämme Jumalan meille antamat käskyt.”
(Church News, 4. marraskuuta 1961, s.14)

Kuinka Pyhä Henki auttaa meitä

Kun me osoitamme uskollisuudellamme, että me haluamme saada
Pyhän Hengen kumppaniksemme, Hän auttaa meitä seuraavin
tavoin elämään onnellisempaa ja parempaa elämää:

HÄN AUTTAA MEITÄ TULEMAAN PAREMMIKSI IHMISIKSI

Pyhä Henki ”innoittaa hyveeseen, ystävällisyyteen, hyvyyteen, hel-
lyyteen, lempeyteen ja rakkauteen” (Parley P. Pratt, Key to the Science
of Theology, s. 101).

HÄN NÄYTTÄÄ, MITÄ MEIDÄN TULEE TEHDÄ

Pyhä Henki voi auttaa meitä tärkeiden päätösten tekemisessä.
Lukekaa LK 6:15 ja 8:2. Miten Pyhä Henki auttaa meitä tekemään päätöksiä?

HÄN AUTTAA MEITÄ KASVAMAAN KIRKOSSA

Vanhin Franklin D. Richards kertoi, kuinka Pyhä Henki on opastanut
häntä: ”Olen kuullut hiljaisen, vienon äänen eli Hengen kuiskauksia,
kun olen pitänyt neuvoa teidän, veljieni ja sisarieni, kanssa, kun olen
asettanut miehiä pappeuteen, kun olen erottanut miehiä ja naisia
virkoihin kirkossa, kun olen siunannut sairaita, kun olen todistanut
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niin kirkkoon kuulumattomille kuin jäsenillekin, kun olen pitänyt
puhetta ja monissa muissakin yhteyksissä.” (”Pyhän Hengen
pysyvä voima”, Valkeus, maaliskuu 1974, s. 118)

HÄN VAROITTAA MEITÄ

On aikoja, jolloin Pyhä Henki varoittaa meitä vaarasta tai kiusauk-
sesta. Vanhin Franklin D. Richards kertoi nuoresta isästä, jonka
eräänä ”yönä herätti ääni, joka selvästi kehotti häntä nousemaan
ylös ja menemään alakertaan. Hän kuunteli varoitusta, ja mennes-
sään alas keittiöön hän havaitsi yhden seinän olevan liekeissä.
Kiireesti hän herätti perheensä, soitti paloasemalle ja sai per-
heenjäsentensä avulla hillityksi tulta siihen saakka, kunnes palomie-
het saapuivat ja sammuttivat sen.

Hänen mielessään ei ollut epäilystäkään, että tämä oli osoitus
Pyhän Hengen varjeluksesta, jota Hän voi antaa niille, jotka pysyttä-
vät elämänsä sopusoinnussa Hengen kanssa.” (”Pyhän Hengen
pysyvä voima”, s. 117)
Pyydä tehtävän saanutta jäsentä kertomaan tapauksesta, jolloin Pyhä Henki on
varoittanut häntä kiusauksesta tai vaarasta.

HÄN VOI LOHDUTTAA MEITÄ

Yksi Pyhän Hengen tehtävistä on toimia lohduttajana tuskan ja
surun hetkellä. Silloin Pyhä Henki voi auttaa meitä saamaan rauhaa
ja ymmärrystä. Vanhin Franklin L. Richards kertoi seuraavasta
tapauksesta: ”Minulla oli ilo tavata kaksi suurenmoista naista, lähei-
siä ystäviäni, jotka olivat menettäneet aviomiehensä traagisessa
lento-onnettomuudessa. Tapasinko heidät epätoivoisina ja syvästi
murheissaan? En todellakaan, en ole koskaan nähnyt suurempaa
rohkeutta ja voimaa. He molemmat todistivat, että he olivat tosiaan-
kin tunteneet Hengen lohdutuksen, että – – he olivat vakuuttuneita
siitä, että kaikki heidän ja heidän perheittensä kohdalla olisi hyvin
niin kauan, kuin he eläisivät lähellä kirkkoa ja pitäisivät Herran käskyt.”
(”Pyhän Hengen pysyvä voima”, s.117–118)
Pyydä tehtävän saanutta luokan jäsentä esittämään seuraava kertomus:

Presidentti Heber J. Grant kertoo, kuinka Pyhä Henki antoi tietoa ja
lohdutusta hänen perheensä jäsenille:

”Noin tuntia ennen vaimoni kuolemaa kutsuin lapseni hänen huo-
neeseensa ja kerroin, että heidän äitinsä oli kuolemaisillaan ja että
heidän olisi aika jättää hänelle jäähyväiset. Yksi pikku tytöistä, noin
kaksitoistavuotias, sanoi minulle: ’Isä, en halua äitini kuolevan. Olen
käynyt kanssasi sairaalassa – – puolen vuoden aikana – –. [Joka
kerta] kun äidillä on ollut tuskia, sinä olet voidellut ja siunannut
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hänet, ja ne ovat helpottaneet ja hän on vaipunut hiljaa uneen. Pane
kätesi äidin päälle ja paranna hänet.’

Kerroin pienelle tyttärelleni, että meidän kaikkien on kerran kuoltava
ja että olin sydämessäni varma siitä, että hänen äitinsä aika oli tul-
lut. Hän ja muut lapset lähtivät huoneesta.

Polvistuin sitten vaimoni vuoteen ääreen (hän oli silloin jo tajuton) ja
sanoin Herralle, että näin Hänen kätensä vaikutuksen elämässä,
kuolemassa, ilossa, surussa, vauraudessa ja vastoinkäymisissä.
Kiitin Häntä tiedosta, että vaimoni kuuluisi minulle koko iankaikki-
suuden – –. Mutta sanoin Herralle, että minulta puuttui voimaa
antaa vaimoni kuolla ja antaa sen vaikuttaa pienten lasteni uskoon
– – ja minä [pyysin] Herralta kaikella voimallani, että Hän antaisi
pikku tyttärelleni tiedon, että Hänen mielensä ja tahtonsa oli, että äiti
kuolisi.

Tunnin päästä vaimoni kuoli ja minä kutsuin lapset takaisin. Noin
viisi ja puoli- tai kuusivuotias poikani itki katkerasti, ja kaksitoista-
vuotias pikku tyttäreni otti hänet syliinsä ja sanoi: ’Älä itke, älä itke,
Heber, sen jälkeen kun menimme pois tästä huoneesta, Herran
ääni sanoi minulle taivaasta: ”Äitisi kuolemassa tapahtuu Herran
tahto.”’ – –

Minä – – tiedän, että Jumala kuulee rukoukset ja vastaa niihin!
[Tiedän], että surun hetkellä myöhempien aikojen pyhät saavat
lohdutusta ja siunausta enemmän kuin ketkään muut ihmiset.” (Gospel
Standards, s. 361)

HÄN TODISTAA TOTUUDESTA

Pyhän Hengen kautta me olemme saaneet todistuksemme evanke-
liumista. Samalla tavalla Pyhä Henki auttaa meitä tietämään, milloin
johtajamme puhuvat Pyhän Hengen voimalla. Vanhin Henry D.
Moyle opetti: ”Me voimme sanoa, milloin puhujamme ovat Pyhän
Hengen vaikutuksen alaisia, vain silloin kun itse olemme sitä. Siksi
on tärkeää, että kirkon jäsenet ovat uskossaan aivan yhtä uskollisia
kuin heidän johtajansa.” (”Revelation: Yesterday and Today”, Impro-
vement Era, kesäkuu 1962, s. 407)

Pyhän Hengen siunaukset ovat todellisia ja meillä kirkon jäsenillä on
mahdollisuus saada niitä, jos pyrimme saamaan niitä vanhurskaasti.
Pyydä tehtävän saanutta luokan jäsentä kertomaan tapahtumasta, jonka aikana hän
tunsi Pyhän Hengen vaikutuksen.



Yhteenveto

Pyhän Hengen lahja on suuri siunaus niille, jotka on konfirmoitu
kirkon jäseniksi. Jos elämme kelvollisina saamaan Hänet kumppa-
niksemme, Hän auttaa meitä onnistumaan elämäntehtävissämme
täällä maan päällä. Hän tekee sen opastamalla meitä, suojelemalla
meitä, lohduttamalla meitä ja auttamalla meitä muilla tavoin elä-
mämme kaikilla aloilla.

Tavoite

Tavoittele Pyhän Hengen kumppanuutta jokapäiväisessä elämäs-
säsi. Jotta tietäisit millä aloilla sinun pitäisi tulla paremmaksi, jotta
saisit Pyhän Hengen pysyväksi kumppaniksesi, kysy itseltäsi seu-
raavaa:

• Yritänkö pitää kaikki käskyt?

• Rukoilenko säännöllisesti?

• Kuinka osoitan rakkautta Vapahtajaa kohtaan?

• Miten osoitan rakkautta toisia ihmisiä kohtaan?

• Pidänkö ajatukseni ja tekoni puhtaina?

• Kiitänkö Herraa Hänen antamistaan siunauksista – Pyhän Hen-
gen lahja mukaan luettuna?

Lisäselvitystä antavia pyhien kirjoitusten kohtia

Ap. t. 5:32 (Pyhä Henki tulee kuuliaisille)

1. Ne. 10:17–19 (Pyhä Henki antaa voimaa ja tietoa uskon kautta
Kristukseen)

2. Ne. 31:13 (Pyhä Henki saadaan uskon, parannuksen ja kasteen
jälkeen)

KH Moos. 6:61 (Pyhän Hengen voimat ja siunaukset)

Opettajan valmistautuminen

Ennen tämän oppiaiheen pitämistä
1. lue luku 21 ”Pyhän Hengen lahja” kirjasta Evankeliumin periaatteet;
2. muistuta pappeudenhaltijoita pyhien kirjoitusten tuomisesta pappeuskokoukseen;
3. jos et voi saada käyttöösi taulua ja liitua, kirjoita oppiaiheessa mainitut luettelot
pahvitauluun tms;
4. anna luokan jäsenille tehtäväksi esittää oppiaiheessa olevia kertomuksia ja pyhien
kirjoitusten kohtia.
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ja paasto

Tämän oppiaiheen tarkoituksena on auttaa meitä oppimaan, kuinka
voimme vahvistaa perhettämme ja koorumiamme rukouksen ja
paaston avulla.

Johdanto

Pyydä tehtävän saaneita luokan jäseniä esittämään lyhyt katsaus
paastoon ja rukoukseen Evankeliumin periaatteet -kirjan pohjalta.

Rukous ja paasto vahvistavat meitä ja perhettämme

Rukous ja paasto auttavat meitä vahvistamaan itseämme ja perhet-
tämme. Rukouksemme opastuksen saamiseksi tulevat voimallisem-
miksi, koska paasto korostaa rukoustemme vakavuutta. Lisäksi me
paastotessamme ja rukoillessamme käännymme pois maailmalli-
sesta ja tunnustamme olevamme riippuvaisia Herrasta. Siten me
avaamme sydämemme oppimaan ja hyväksymään Herran tahdon
meitä ja perhettämme kohtaan.

Rukous ja paasto lisäävät myös kykyämme käyttää pappeutta
paremmin. Sekä me että muut ihmiset saavat siunauksia, kun
opimme hallitsemaan pappeuden voimia, ja pappeutta voidaan
hallita ainoastaan silloin, kun sitä käytetään vanhurskauden peri-
aatteita noudattaen (ks. LK 121:34–36).
Näytä havaintovälinettä 31-a, ”Paasto ja rukous voivat auttaa pappeudenhaltijaa
paremmin voitelemaan ja siunaamaan sairaita”.

Seuraavassa kertomuksessa kuvataan, kuinka eräs pappeudenhal-
tija oppi tuntemaan, miten paasto ja rukous auttavat häntä käyttä-
mään pappeuttaan:

Kun Juhan ja Paulan pieni poika sairastui vakavasti, lääkärit sanoi-
vat, että se oli selkäyhdinkalvon tulehdus. He sanoivat vanhemmille,
että poika joko kuolisi tai jäisi sekä ruumiillisesti että henkisesti vam-
maiseksi. Melkisedekin pappeuden haltijana Juha päätti antaa
pojalleen siunauksen. Mutta kun hän valmistautui sinetöimään voi-
telun, hän tajusi, että hän ei tiennyt, mikä oli Herran tahto hänen poi-

31-a, Paasto ja rukous voivat auttaa pappeudenhaltijaa paremmin 
voitelemaan ja siunaamaan sairaita
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kaansa nähden. Niinpä hän vain siunasi poikansa, niin että tällä olisi
hyvä olla.

Siunauksen jälkeen Juha ja Paula alkoivat paastota saadakseen tie-
tää Herran tahdon ja pystyäkseen hyväksymään sen. Paaston
loputtua Juha ja Paula pystyivät hyväksymään Herran tahdon. Juha
siunasi poikansa uudelleen. Tällä kerralla Henki kehotti häntä siu-
naamaan lasta niin, että tämä paranisi kokonaan. Poika parani, ja
kolme päivää myöhemmin he veivät hänet sairaalasta kotiin.
Miten paasto olisi auttanut Juhaa ja Paulaa, jos vastaus heidän rukouksiinsa olisi ollut
toinen?

Perheemme opettaminen ja vahvistaminen rukouksen ja paas-
ton avulla

Vanhempina meidän pitäisi aina rukoilla, että tietäisimme lastemme
tarpeet ja osaisimme täyttää ne. Kun esimerkiksi jollakin lapsis-
tamme on jokin erityinen ongelma, me voimme muistaa häntä per-
herukouksissamme. Meidän pitäisi kuitenkin olla huolellisia siinä,
että teemme sen aina rakentavalla tavalla. Eräs isä rukoili poikansa
puolesta seuraavin sanoin: ”[Taivaallinen] Isä, me tiedämme, että
Jari todella pyrkii hillitsemään kiukunpuuskiaan. Olemme kiitollisia
siitä, että näemme hänen kasvavan, ja olemme kiitollisia pojal-
lemme antamastasi avusta ja tuesta. Siunaa, Isä, häntä edelleenkin
ja siunaa meitä, niin ettemme me suututtaisi häntä, vaan sen sijaan
osoittaisimme hänelle rakkautta ja halumme auttaa häntä.” (Marian
P. Sorensen, ”Lasten opettaminen rukouksen avulla”, Valkeus, loka-
kuu 1973, s. 406)
Miten tällainen rukous auttaa nuorta miestä selviytymään ongelmastaan?

Vanhin M.Russell Ballard jr kertoi viisivuotiaasta pojastaan, joka pel-
käsi koulunkäynnin aloittamista. Ymmärtäessään poikansa pelon
hän sanoi: ”Craig, sinulla on ystävä, joka on aina kanssasi. Polvistu-
kaamme yhdessä pyytämään, että Hän auttaa sinua.” (Ensign, mar-
raskuu 1976, s. 87–88)

Paastoaminen ja rukoileminen perheenä voi tuoda perheeseen
suurta voimaa ja ykseyttä, kuten seuraava kertomus osoittaa:

Alan oli nuorukainen, joka oli saanut kutsun palvella Herraa lähetys-
kentällä, joka sijaitsi toisessa maassa. Hän oli innokas palvelemaan,
mutta aloittaessaan kielen opiskelun, hän huolestui suuresti, koska
ei pystynyt oppimaan kieltä.

Kun Alanin isä sai tietää poikansa vaikeuksista, hän kutsui per-
heensä koolle. Hän pyysi heitä paastoamaan ja rukoilemaan, että



Alan pääsisi vaikeuksien yli ja suorittaisi lähetystyönsä menestyk-
sellisesti.
Miten tuollainen kokemus voisi vahvistaa lapsiamme? Miten yhteinen paasto ja
rukous yhdistää perheitä? Lukekaa 3. Ne. 18:21.

Herran työn suorittaminen paaston ja rukouksen avulla

Eräs mies tuli Jeesuksen luokse, polvistui Hänen eteensä ja sanoi:

”Herra, armahda poikaani! Hän on kuunvaihetautinen, ja hänen
tilansa on kovin huono. Hän kaatuu usein, milloin tuleen, milloin
veteen. Minä toin hänet opetuslastesi luo, mutta he eivät pystyneet
parantamaan häntä.”

Herra ajoi heti riivaajan pojasta. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo
ja kysyivät: ”Miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä
pojasta?” Jeesus vastasi, että heidän uskonsa vähäisyyden tähden
ja lisäsi sitten: ”Tämä laji ei lähde muulla kuin rukouksella ja paas-
tolla.” (Ks. Matt. 17:14–21.)

Vanhin Matthew Cowley kertoo seuraavassa piispasta, joka
ymmärsi rukouksen ja paaston tarpeellisuuden:

”[Eräs rikas nuori piispa Honolulussa] kutsuttiin eräänä päivänä
Kuningattaren sairaalaan siunaamaan poika, jolla oli polio. Eräs
alkuperäisiin asukkaisiin kuuluva sisar oli soittanut hänelle. Hän oli
hänen piispansa, ja sisar sanoi: ’Piispa, tule tänne, poikani on sai-
rastunut polioon, ja toivon, että tulisit voitelemaan hänet ja siunaa-
maan hänet.’ Hän ei tullut seuranneen yön aikana, eikä seuraavana
aamuna, mutta hän tuli varhain iltapäivällä. Äiti alkoi syytellä häntä
itsehillintänsä menettäneenä. Hän haukkui häntä kaikilla mahdolli-
silla nimillä. ’Sinä, piispa, minä soitan sinulle ja sanon, että pojassani
on polio. Ja sinä, sinä olet oma herrasi, sinulla on autosi, sinulla on
upea huvipurtesi, sinulla on kaikkea, mitä haluat, ja voit itse päättää
aikasi käytöstä, etkä tule. Tulit vasta nyt, kun on kulunut kokonainen
päivä.’ Kun äiti oli lopettanut, eikä enää keksinyt, millä häntä moittia,
piispa hymyili ja sanoi: ’Eilen, kun olit soittanut, aloin paastota, ja
olen paastonnut ja rukoillut kokonaisen vuorokauden. Nyt olen val-
mis siunaamaan poikasi.’ Kello viideltä tuona iltana poika päästettiin
sairaalasta täysin parantuneena poliostaan. ’Tämä laji ei lähde
muulla kuin rukouksella ja paastolla.’

Epäilen kovasti, että jos hän olisi mennyt sinne edellisenä iltana, niin
ei olisi tapahtunut. Uskon, että juuri noita rukouksia ja paastoa tar-
vittiin. Luulen, että me, joilla on pappeus, emme joskus käytä sitä
riittävästi. Meidän on pidettävä pappeutemme kunnossa, ja sen
käyttöä on harjoiteltava; silloin olemme aina valmiit, kun menemme
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pappeuden viroissamme antamaan meiltä pyydettyjä siunauksia.”
(Matthew Cowley Speaks, s.150)

Aina ei ole tarpeen odottaa noin kauan ennen sairaan voitelemista
ja siunaamista, mutta meidän on aina yritettävä saada Herran innoi-
tusta ennen kuin suoritamme mitään pappeuden toimituksia.
Miksi on tärkeää, että olemme hengellisesti valmistautuneita, kun suoritamme pap-
peuden toimituksia?

Aivan kuten pappeudenhaltijoiden on valmistauduttava toimitusten
suorittamiseen, on myös siunausta pyytävien ja heidän perheittensä
valmistauduttava toimitusten saamiseen. Seuraavassa kerrotaan,
kuinka erään lapsen vanhemmat paastosivat ja rukoilivat valmistau-
tuakseen itse ja valmistaakseen lastaan siunauksen saamiseen:

”Hieman yli vuosi sitten tuli toimistooni pariskunta, joka kantoi pientä
poikaa. Mies sanoi minulle: ’Vaimoni ja minä olemme paastonneet
kaksi vuorokautta ja olemme tuoneet pienen poikamme siunattavak-
sesi. Sinä olet se, jonka luokse meidät on lähetetty.’

Minä kysyin: ’Mikä häntä vaivaa?’

He sanoivat, että lapsi oli syntynyt sokeana, kuurona ja mykkänä,
että hänen lihaksissaan ei ollut koordinaatiota, että hän ei viisivuoti-
aana osannut edes ryömiä. Minä sanoin itsekseni: Tämä on sitä.
’Tämä laji ei lähde muulla kuin rukouksella ja paastolla.’ Minä uskoin
ehdottomasti näiden vanhempien paastoon ja rukouksiin. Siunasin
lapsen, ja muutaman viikon kuluttua sain kirjeen: ’Veli Cowley, toi-
vomme, että voisit nähdä pienen poikamme nyt. Hän ryömii. Kun
heitämme pallon lattian poikki, hän menee vikkelästi sen perään
jalkojensa ja käsiensä varassa. Hän näkee. Kun taputamme
käsiämme hänen päänsä päällä, hän hypähtää. Hän kuulee.’ Lääke-
tiede oli luovuttanut. Jumala on ryhtynyt toimeen.” (Matthew Cowley,
”Miracles”, Speeches of the Year, BYU, 1953, s. 8)

Monet lähetyssaarnaajatoverukset ovat huomanneet siunaukset,
joita he saavat paastottuaan ja rukoiltuaan yhdessä. Presidentti
Ezra Taft Benson kertoo tapahtumasta, jonka hän koki paastottuaan
ja rukoiltuaan kumppaninsa kanssa:

”Henkilökohtaisen kokemukseni perusteella tiedän, että rukous vai-
kuttaa ja että siinä on voimaa. Kun olin nuorena lähetyssaarnaajana
Pohjois-Irlannissa vuonna 1922, kirkon vastustus kävi hyvin voimak-
kaaksi. Se oli niin kovaa, että lähetysjohtaja kehotti meitä lopetta-
maan kokonaan katukokoukset, ja joissakin tapauksissa ovelta
ovelle kulkeminenkin keskeytettiin.
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Toveriani ja minua oli pyydetty matkustamaan South Shieldsiin
puhuaksemme siellä sakramenttikokouksessa. Kutsukirjeessä
sanottiin: ’Olemme varmoja siitä, että pieni kappelimme tulee
olemaan täynnä. Monet ihmiset täällä eivät usko meistä painettuja
valheita. Jos tulette, meille tulee varmasti suurenmoinen kokous.’
Me otimme kutsun vastaan.

Me paastosimme ja rukoilimme vilpittömästi ja menimme tuohon
kokoukseen. Toverini oli suunnitellut puhuvansa evankeliumin
ensimmäisistä periaatteista. Minä olin tutkinut ja tehnyt paljon työtä
puhuakseni luopumuksesta. Kokouksessa oli erinomainen henki.
Toverini puhui ensin, ja hänen sanomansa oli innoittava. Minä tunsin
innoitusta ja puhuin niin vapautuneesti, etten ollut koskaan elämäs-
säni sellaista kokenut. Kun sitten istuuduin, huomasin, etten ollut
edes maininnut luopumusta. Olin puhunut profeetta Joseph Smithistä
ja todistanut hänen tehtävänsä jumalallisuudesta sekä siitä, että
Mormonin Kirja on totta. Kokouksen päätyttyä monet ihmiset tulivat
luoksemme – joukossa oli sellaisia, jotka eivät olleet kirkon jäseniä –
ja sanoivat: ’Tänä iltana saimme todistuksen siitä, että evankeliumi
sellaisena kuin te, veljet, sitä opetatte, on totta. Olemme nyt valmiit
ottamaan kasteen.’

Tämä oli vastaus meidän paastoomme ja rukouksiimme, sillä
olimme rukoilleet, että voisimme puhua juuri niistä asioista, jotka
koskettaisivat ystävien ja tutkijoiden sydäntä.” (”Rukous”, Valkeus,
lokakuu 1977, s. 34–35)

Yhteenveto

On monia muitakin tilanteita ja hetkiä, jolloin paastoaminen ja rukoi-
leminen auttavat meitä tekemään Herran työtä. Voimme esimerkiksi
paastota ja rukoilla kotiopetusperheidemme puolesta. Voimme
myös koorumina paastota ja rukoilla jonkun koorumimme jäsenen
tai hänen perheensä puolesta.

Rukouksen ja paaston avulla meitä voidaan siunata ruumiillisesti ja
me voimme vahvistua uskossa ja hengellisessä voimassa. Tällainen
voima on välttämätöntä, jos aiomme menestyä työssämme ja vah-
vistaa itseämme ja muita.

Tavoitteita ja tehtäviä

1. Valitse joitakin asioita omasta ja perheesi jäsenten elämästä,
joiden puolesta sinun ja perheesi on tarpeen paastota ja rukoilla.

2. Ajattele, mitä tarpeita muilla koorumin jäsenillä saattaa olla.

3. Päätä rukoilla ja paastota jonkin tällaisen asian puolesta.
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Lisäselvitystä antavia pyhien kirjoitusten kohtia

RUKOUS

Matt. 6:5–15 (Vapahtaja selittää, kuinka meidän pitäisi rukoilla)

Luuk. 18:1–14 (meidän pitäisi rukoilla lakkaamatta)

2. Ne. 32:8–9 (meidän pitäisi rukoilla ennen kuin ryhdymme Herran
työhön)

Al. 34:17–28 (meidän pitäisi rukoilla kaiken sen puolesta, mitä
teemme)

Moro. 10:3–5 (rukouksen avulla saamme tiedon kaikesta)

LK 19:28 (meidän tulee rukoilla sekä julkisesti että salaa)

LK 88:119 (meidän tulee pystyttää rukous- ja paastohuone)

PAASTO

2. Moos. 34:27–28 (Mooses paastosi ennen kuin sai ilmoituksen
Jumalalta)

Luuk. 2:36–37 (Hanna palveli Jumalaa paastoten ja rukoillen)

Ap. t. 13:2–3 (paasto voi johtaa Pyhän Hengen innoitukseen)

Moosia 27:23 (paasto ja rukous auttoivat Almaa saamaan takaisin
voimansa)

Al. 6:6 (nefiläiset paastosivat ja rukoilivat niiden puolesta, jotka eivät
tunteneet Jumalaa)

Al. 17:9 (lähetyssaarnaajat paastosivat ja rukoilivat Hengen saami-
seksi)

Al. 45:1 (paastoaminen ja rukoileminen ovat tapa kiittää Jumalaa)

Opettajan valmistautuminen

Ennen tämän oppiaiheen pitämistä
1. lue luku 8 ”Taivaallisen Isän rukoileminen” kirjasta Evankeliumin periaatteet. Anna
jollekulle luokan jäsenelle tehtäväksi esittää kolmen minuutin katsaus tuohon lukuun;
2. lue luku 25 ”Paastoaminen” kirjasta Evankeliumin periaatteet. Anna jollekulle luo-
kan jäsenelle tehtäväksi esittää kolmen minuutin katsaus tuohon lukuun.
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Kunnioitus Oppiaihe 32

Tämän oppiaiheen tarkoituksena on auttaa meitä oppimaan, miten
opetamme kunnioitusta perheellemme ja miten itse voimme olla
kunnioittavampia.

Johdanto
Näytä havaintovälinettä 32-a, ”Kunnioitus kappelissa osoittaa rakkautta ja kunnioi-
tusta Jumalaa kohtaan”.

Kirjoita tauluun Kolmannen Mooseksen kirjan kohdan 19:30 sanat: ”Pitäkää kun-
niassa sapatti – – ja kunnioittakaa minun pyhäkköäni. Minä olen Herra.”

Seuraavan on kirjoittanut presidentti Spencer W. Kimball. Se julkais-
tiin vuonna 1976 lehtisessä nimeltä Meidän pitää olla kunnioittava
kansa.

Me olemme runsaasti siunattu kansa. Herra on antanut meille
Jeesuksen Kristuksen evankeliumin, pappeuden voiman, kastelu-
paukset, temppeliliitot, pyhien kirjoitusten totuudet, perheemme ja
maallisen omaisuutemme. Meidän pitäisi olla onnellisin kansa
maan päällä. Meidän pitäisi myös olla kaikkein kunnioittavin kansa.
Mutta useimmilla meistä on kuitenkin toisinaan vaikeuksia olla niin
kunnioittavia kuin pitäisi. Meidän pitäisi aika ajoin kysyä itseltämme,
ovatko tekomme kotona ja kirkossa sellaisia, että niistä näkyy
kunnioitus Luojaamme kohtaan.

Mitä kunnioitus on?

Kunnioitus on syvän arvostuksen, rakkauden ja uskollisuuden tunne
Jumalaa kohtaan. Monet kirkkomme johtajista ovat sanoneet, että
eräs korkeimmista sielun ominaisuuksista on kunnioitus, sillä siihen
sisältyy tosi usko Jumalaan, hyvä sivistys ja rakkaus elämän jaloim-
pia asioita kohtaan.

Kuten kaikki evankeliumin periaatteet, kunnioituskin johtaa suurem-
paan iloon. Se ei ole totista, ajoittaista käyttäytymistä, jonka omak-
summe sunnuntaiksi, vaan tulosta jokapäiväisestä elämästämme
evankeliumin mukaan. Todellinen kunnioitus edistää onnea, rak-
kautta, arvonantoa ja kiitollisuutta. Se on hyve, jonka pitäisi olla osa
elämäntapaamme.
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Kunnioitus Jumalaa kohtaan

Nykyajan ilmoituksessa Herra on auttanut meitä ymmärtämään kun-
nioituksen merkityksen ja kuinka tärkeää se on. Opin ja Liittojen Kir-
jan luvussa 76 Joseph Smith ja Sidney Rigdon selittävät esimerkiksi,
että kunnioitus on tärkeä ominaisuus niille, jotka pääsevät osallisiksi
selestisestä valtakunnasta:

”Ja niin me näimme selestisen kirkkauden, joka voittaa kaikessa ja
jossa Jumala, Isä, hallitsee valtaistuimellaan iankaikkisesta iankaik-
kiseen,

jonka valtaistuimen edessä kaikkeus kumartaa nöyrän kunnioitta-
vasti ja antaa hänelle kunnian iankaikkisesta iankaikkiseen.

Ne, jotka asuvat hänen kasvojensa edessä, ovat Esikoisen seura-
kunta, ja he näkevät niin kuin heidät nähdään ja he tuntevat, niin
kuin heidät tunnetaan, koska he ovat saaneet hänen täyteydestään
ja hänen armostaan;

ja hän tekee heidät yhdenvertaisiksi vallassa ja voimassa ja herrau-
dessa.” (LK 76:92–95)

Toinen nykyajan ilmoitus kehottaa meitä pitämään kunniassa myös
Jumalan nimen; meitä käsketään olemaan halventamatta Isän ja
Pojan nimeä ja edes käyttämättä sitä liian usein (ks. LK 107:2–4).
Yksi kymmenestä käskystä opettaa: ”Älä käytä väärin Herran,
Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää
väärin hänen nimeään.” (2. Moos. 20:7)

Arvonanto Jumalaa ja Hänen nimeään kohtaan on yksi tärkeimmistä
kunnioituksen piirteistä. Samoin on kunnioitus Hänen pyhää huonet-
taan kohtaan. Joseph Smithille annetussa tärkeässä ilmoituksessa,
joka tunnetaan Kirtlandin temppelin vihkimisrukouksena, Herra
määräsi, että tämän, kuten kaikkien muidenkin pyhien rakentamien
temppelien, tulee olla paikka, jossa osoitamme kunnioitustamme
Hänelle (ks. LK 109:16–21).

Se, mitä on sanottu kirkon pyhistä temppeleistä, on kirjaimellisesti
sovellettavissa jokaiseen ”Herran huoneeseen”, olipa se paikka,
jossa pyhät palvelevat Jumalaa, tai myöhempien aikojen pyhien koti.

Kunnioitus ja koti

Missä sitten kunnioitus alkaa, ja miten voimme kehittää sitä? Kuten
kaikkien muidenkin jumalallisten hyveiden, on koti kunnioituksenkin
suhteen avainasemassa. Henkilökohtaisten ja perherukousten aikana

32-a, Kunnioitus kappelissa osoittaa rakkautta ja kunnioitusta Jumalaa kohtaan
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pienet lapset oppivat painamaan päänsä, ristimään kätensä ja
sulkemaan silmänsä, kun puhumme taivaallisen Isämme kanssa.
Lapsi, joka on oppinut kotona rukoilemaan, ymmärtää pian, että
hänen tulee olla hiljaa ja paikallaan kirkon kokouksissa.

Myös silloin kun pidämme perheiltoja, lapsemme oppivat, että on
olemassa erityisiä hetkiä, ei ainoastaan kirkossa vaan myös kotona,
jolloin jokaisen pitää käyttäytyä hyvin.

Me voimme myös musiikin avulla opettaa lapsillemme kunnioitusta.
Lapset pitävät musiikista erityisen paljon. Jos me laulamme kotona
kirkon lauluja, lapsemme oppivat tuntemaan ne ja laulavat niitä kir-
kon kokouksissa. Erityisesti pienille lapsille on hyväksi, jos autamme
heitä kotona oppimaan yksinkertaisia lauluja. Tällä tavalla lap-
semme odottavat saavansa laulaa niitä.

Kunnioitus kirkossa

Vanhempien tulisi tietenkin osallistua pyhäpäivän kokouksiin las-
tensa kanssa. Kun valmistamme lapsiamme kirkkoon lähtöön, mei-
dän pitäisi toimia yhdessä vaimomme kanssa huolehtiaksemme
siitä, että valmistelut muodostuvat miellyttäväksi perheen yhteiseksi
kokemukseksi. Viime minuuttien kiire lasten kokoamiseksi, pukemi-
seksi ja kiirehtiminen kokoukseen on tuhoisaa kunnioitukselle. Silloin
kun meillä on kiire valmistautua, me usein myöhästymme kirkosta ja
silloin tulee sanotuksi vihaisia sanoja ja loukatuksi tunteita, mikä
saattaa saada aikaan sen, että lapsemme ovat hermostuneita ja
levottomia jumalanpalveluksen aikana. Me tuntisimme paljon enem-
män kunnioitusta, jos valmistautuisimme hyvissä ajoin kokouksiin,
saapuisimme kappeliin hyvissä ajoin ennen kokouksen alkua ja
istuisimme yhdessä kuuntelemassa alkumusiikkia ja meillä olisi
aikaa ajatella Vapahtajaa ja Hänen evankeliumiaan.

Niillä, joilla on pieniä lapsia, on toisinaan vaikeuksia pitää lapsensa
hiljaa kokouksen aikana. Kotona annettu asiaan kuuluva opetus
tulee kuitenkin lopulta ratkaisemaan tämän ongelman. Ellemme
tiedä, miten meidän pitäisi käsitellä lapsiamme kokouksessa,
voimme pyytää neuvoja jäseniltä, jotka ovat onnistuneet pitämään
lapsensa hiljaisina.

Meillä on usein tapana sekä ennen kokousta että sen jälkeen liikkua
kappelissa tervehtimässä ihmisiä. Se saattaa olla häiritsevää,
vaikka teemmekin sen ystävyydestä niitä kohtaan, jotka useimmiten
tapaamme vain sunnuntaisin. Siitä huolimatta vanhempien pitäisi
olla esimerkkinä perheelleen seurustelemalla vain kappelin ulko-
puolella ennen kokouksia tai niiden jälkeen. Kokouksen jälkeen
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meidän pitäisi auttaa kokouksen hengen siirtämisessä kotiimme
keskustelemalla jostakin kokouksessa esitetystä ajatuksesta, mu-
siikkinumerosta tai muusta myönteisestä asiasta.

Kunnioituksen lisääminen
Miten me voimme auttaa lapsiamme nauttimaan kirkon kokouksista ja olemaan
entistä kunnioittavampia? Kun luokan jäsenet ovat vastanneet kysymykseen, pyydä
jotakuta luokan jäsentä lukemaan seuraavat ehdotukset.

Vanhemmat voivat auttaa lapsiaan nauttimaan kirkon kokouksista,
jos he

• näyttävät itse hyvää esimerkkiä;

• valmistautuvat kokouksiin miellyttävästi ja kiirehtimättä;

• saapuvat paikalle 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkua;

• istuvat yhdessä perheenä;

• keskustelevat jälkeenpäin puheesta, sanomasta, musiikkiesityk-
sestä tai muusta kokouksen osasta.

Miten me voimme opettaa kunnioitusta pienille lapsille? Sen jälkeen kun luokan
jäsenet ovat vastanneet kysymykseen, pyydä yhtä jäsenistä lukemaan seuraavat
ehdotukset:

Pienten lasten vanhempien tulee yrittää

• auttaa lapsiaan ymmärtämään, mitä tapahtuu. Pienet lapset voi-
vat askarrella hiljaa itsekseen väritys- ja työkirjan parissa, mutta
on tärkeää auttaa heitä ymmärtämään kokouksesta mahdollisim-
man paljon. Toisinaan kuiskaten esitetty selitys seurakunnan
asioista tai puhujan sanomasta voi auttaa lasta ymmärtämään
tapahtumia. Isä esimerkiksi voi kuiskata: ”Antin isä puhuu nyt.
Hän kertoo pioneereista”;

• kiinnittää huomiota lauluihin. Laulaminen voi olla lapselle kokouk-
sen mieluisin osa. Lisätkää lasten kiinnostusta lauluihin laulamalla
kotona yksinkertaisia lauluja ja opettamalla niitä lapsille. Seura-
kunnan musiikinjohtaja voi ehkä antaa luettelon tulevissa kokouk-
sissa laulettavista lauluista;

• vahvistaa kotona, Alkeisyhdistyksessä ja pyhäkoulussa opittuja
käyttäytymistapoja. Lapsia on hyvä auttaa muistamaan, että he
ristivät kätensä ja painavat päänsä rukouksen ajaksi ja istuvat hil-
jaa sakramentin aikana. Lasten pitäisi ymmärtää, että ei ole sopi-
vaa leikkiä käytävillä tai kävellä ulos ja sisään kokouksen aikana;

• olla esimerkkinä. Näyttäkää hyvää esimerkkiä osoittamalla
kiinnostusta kokousta kohtaan puhumalla vain silloin, kun se on
tarpeen, ja kuiskaamalla ja kannustamalla lapsia käyttäytymään
samalla tavalla;
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• varmistautua siitä, että lapset ovat valmiita kokoukseen. Käykää
WC:ssä ja juomassa ennen kokouksen alkua.

Mitä me voimme tehdä kunnioituksen lisäämiseksi omassa luokassamme?

Yhteenveto

Todellista kunnioituksen lisääntymistä tapahtuu silloin, kun paikalli-
set johtajat ja vanhemmat yhdistävät pyrkimyksensä ratkaista erilai-
set kunnioitukseen liittyvät ongelmat. Kirkon keskuspaikasta tulevat
ehdotukset ja kannustus voivat auttaa meitä ratkaisemaan kunnioi-
tusta koskevat ongelmat, mutta todellinen työ tulee tehdä kirkon
paikallisissa yksiköissä ja kodeissamme.

Todellinen kunnioitus on tarpeellista, jos aiomme olla lähellä taivaal-
lista Isäämme. Mutta samalla kun pahuuden voimat levittäytyvät yli
maan, kunnioitus häviää. Me emme voi täysin tietää, miten paljon
hyvää me voisimme Kristuksen tosi kirkon jäseninä tehdä, jos toi-
mimme esikuvina kunnioittavasta käyttäytymisestä. Esimerkkimme
avulla me voimme muuttaa monen ihmisen elämän, erityisesti oman
perheemme jäsenten elämän.

Tavoitteita ja tehtäviä

1. Puhu perheesi kanssa siitä, mitä voisit tehdä lisätäksesi perheesi
jäsenten kunnioittavaa käyttäytymistä kirkossa.

2. Toteuta jokin ehdotuksista seuraavana sunnuntaina.

3. Jos sinulla on pieniä lapsia, laadi suunnitelma, kuinka heille
voidaan opettaa kunnioitusta kotona ja kirkossa.

Opettajan valmistautuminen

Ennen tämän oppiaiheen pitämistä
1. muistuta pappeudenhaltijoita pyhien kirjoitusten tuomisesta pappeuskokoukseen;
2. hanki käyttöösi taulu ja liitua.
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Rakkaus ja Oppiaihe 33

palveleminen

Tämän oppiaiheen tarkoituksena on auttaa meitä oppimaan, että
toisten ihmisten rakastaminen ja palveleminen on tärkeää pappeus-
kutsumuksellemme.

Johdanto
Näytä havaintovälinettä 33-a, ”Kristus on suuri esikuva rakkaudesta”.

Jeesus Kristus rakastaa kaikkia ihmisiä. Hänen kykynsä rakastaa on
täydellinen. Hänen rakkautensa on niin täydellinen, että Hän pyhien
kirjoitusten mukaan on rakkaus (1. Joh. 4:7–12). Kristuksen rakkaus
näkyy parhaiten siitä palvelusta, jota Hän on tehnyt ihmiskunnalle.

Pappeudenhaltijoina meillä on velvollisuus tulla Kristuksen kaltai-
siksi. Mutta voidaksemme sen tehdä, meidän on opittava rakasta-
maan niin kuin Hän rakastaa ja palvelemaan niin kuin Hän palvelee.
Piispa H. Burke Peterson on opettanut meille, että ”maailmassa ja
yhteiskunnassa, missä Saatana kohdistaa kiivaimmat hyökkäyk-
sensä ihmisten lapsiin, meillä ei ole mitään tehokkaampaa asetta
kuin puhdas, epäitsekäs, Kristuksen kaltainen rakkaus”. (”Päivittäi-
nen annos rakkautta”, Valkeus, lokakuu 1977, s. 78)

Meitä on käsketty rakastamaan

Kun Kristus eräänä päivänä oli opettamassa, muuan lainopettaja
kysyi Häneltä: ”Mikä käsky on kaikkein tärkein?” Jeesus vastasi:
”Tärkein on tämä: ’– – Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämes-
täsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.’

Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’ Näitä suu-
rempaa käskyä ei ole.” (Mark. 12:28–31)
Miksi nämä kaksi käskyä ovat muita käskyjä tärkeämpiä? (Kun rakastamme Jumalaa
ja lähimmäistämme, teemme kaiken mahdollisen, jotta he olisivat onnellisia, ja sen
vuoksi pidämme kaikki muut käskyt.)

Jeesus käytti suuren osan elämästään rakkauden opettamiseen.
Toisinaan Hänen evankeliumiaan nimitetään ”rakkauden evankeliu-
miksi”. Hän opetti, että vasta sitten, kun rakastamme toisia ihmisiä,
me olemme Hänen opetuslapsiaan (ks. Joh. 13:35). Hän selitti, että
meidän pitää rakastaa jopa vihollisiammekin (ks. Matt. 5:43–44).
Vain muutamaa tuntia ennen ristiinnaulitsemistaan Jeesus sanoi:
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”Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä
olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne.” (Joh. 13:34.)

Tähdentäen rakkauden käskyn suurta merkitystä presidentti N. Eldon
Tanner sanoi: ”Tarvitsemme ainoastaan yhden iskulauseen ollak-
semme onnellisia: Rakastakaa toisianne – kaksi yksinkertaista sanaa.”
(”The Great Commandment”, Improvement Era, kesäkuu 1967, s. 29)

Todellinen, puhdas Kristuksen rakkaus
Pyydä luokan jäseniä lukemaan Moro. 7:45–47. Mitä on todellinen rakkaus?

Vanhin Mark E.Petersen on selittänyt, että rakkaus todellisessa mer-
kityksessään on ”Kristuksen puhdasta rakkautta, joka auttaa meitä
rakastamaan sekä Jumalaa että lähimmäisiämme. (”Tehkää myös
te samoin heille – – ”, Valkeus, lokakuu 1977, s. 85) Seuraava vanhin
Marion D. Hanksin esittämä kertomus kuvaa, kuinka eräs isä opetti
tytärtään kehittämään ja osoittamaan todellista rakkautta.

”Ajattelen erästä suurenmoista naista, joka syntymästään asti oli
ollut vaikeasti vammainen – –. [Hän] kertoi eräästä tapauksesta lap-
suudessaan. Leikkitoverit olivat nimitelleet häntä tavalla – – joka
aiheutti surua ja kyyneleitä. Kun hän pääsi kotiin, isä otti hänet
syliinsä vahvoille käsivarsilleen ja itki yhdessä tytön kanssa ja selitti,
että – – [tämä kokemus] saattaisi tehdä tytön elämän hedelmälli-
seksi ja onnelliseksi. ’Kultaseni’, isä sanoi, ’– – sinulla on kyllä kyttyrä
selässäsi ja muitakin pahoja vammoja, mutta se ei ole sinun vikasi.
Ne eivät ole vanhempiesi eivätkä taivaallisen Isän syytä – –. Se, mitä
tytöt ja pojat sanoivat, on totta, mutta se ei ollut oikeudenmukaista
eikä ystävällistä. Jos sinä koko elämäsi ajan yrität olla oikeuden-
mukaisempi ja ystävällisempi toisia kohtaan kuin he ovat sinua
kohtaan, silloin olet onnellinen, ja elämäsi on antoisaa ja hyödyl-
listä.’” (”More Joy and Rejoicing”, Ensign, marraskuu 1976, s. 32)
Miten jokainen meistä voi tämän tarinan mukaan kehittyä rakastavammaksi? Pyydä
luokan jäseniä lukemaan 1. Kor. 13:1.

Vanhin Theodore M. Burton selitti, että ”laupeus on – – niin suurta
rakkautta, että me olemme valmiit luovuttamaan osan itsestämme
toisille – –. On helppoa sanoa: ’Minä rakastan sinua’, mutta rak-
kautta ei pidä vain julistaa; sitä tulee osoittaa teoin. Jos rakkautta
ei ilmaista, on se vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen, joka
kuurouttaa korvan eikä tyynnytä sielua.” (”If I Have Not Love – ”,
Instructor, kesäkuu 1970, s. 201.)
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33-a, Kristus on suuri esikuva rakkaudesta



Laupeuden osoittaminen auttaa meitä elämään onnellista ja hyödyl-
listä elämää. Jos me emme kehitä laupeutta, meistä tulee ”kuin kuona,
jonka metallinpuhdistajat heittävät pois” (Al. 34:29).

Palveleminen Kristuksen tavoin
Näytä havaintovälinettä 33-a, ”Kristus on suuri esikuva rakkaudesta”.

Rakkautemme taivaallista Isää ja Hänen lapsiaan kohtaan ilmenee
siinä, kuinka palvelemme lähimmäisiämme. Presidentti Harold B.
Lee sanoi, että eräänä iltana hänelle tapahtui jotakin, ”jonka täytyi
olla näky” ja jossa hänelle sanottiin: ”Jos haluat rakastaa Jumalaa,
sinun tulee oppia rakastamaan ja palvelemaan ihmistä. Siten osoitat
rakkautta Jumalaa kohtaan.” (Stand Ye in Holy Places, s. 189)

Palveleminen Kristuksen tavoin merkitsee sitä, että me palvelemme
vilpittömästi ja usein ketä tahansa tarpeessa olevaa, palkkaa odot-
tamatta. Sellaista palvelua suoritetaan pyytämättäkin, ja se saattaa
olla epämiellyttävää tai vaatia meiltä suuria ponnistuksia. Sitä
voidaan tarvita aikana, joka on meille hankala. Mutta kuinka palve-
lemmekin, teemme sen vain siksi, että rakastamme taivaallisen
Isämme lapsia.
Miksi meidän tulisi palvella? Keitä voimme palvella?

Meidän tulisi palvella kaikkia ihmisiä kykyjemme ja ihmisten tarpei-
den mukaisesti. Mutta vanhin Thomas S. Monson muistuttaa meitä
siitä, että jotkut tarvitsevat apuamme enemmän kuin toiset: ”Sairaat,
väsyneet, nälkäiset, palelevat, vahingoittuneet, yksinäiset, vanhat,
vaeltajat – kaikki huutavat meitä apuun.” (”Sinun Jerikon tiesi”, Val-
keus, lokakuu 1977, s. 82) Seuraava kertomus kuvaa, kuinka eräs
nuorukainen oppi, että on tärkeää palvella.
Pyydä tehtävän saanutta luokan jäsentä esittämään seuraava kertomus.

Piispa kutsui Steven toimistoonsa puhumaan sakramenttikokouk-
sen jälkeen. ”Nyt se tapahtuu”, Steve ajatteli. ”Minusta tulee uusi
opettajien koorumin johtaja. Seurakunnan kaikki jäsenet puristavat
kättäni ja onnittelevat minua. Äiti on tosi ylpeä minusta.”

”Steve, meillä on sinulle tehtävä”, piispa sanoi. ”Se on erityinen
’hyvän lähimmäisen’ tehtävä. Olemme huolissamme Hasty McFar-
landista. Hän tarvitsee ystävää. Hän ei ole kirkon jäsen, mutta
Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä, ja meillä on etuoikeus osoittaa
tuota rakkautta.”

Steve oli sanaton. Hänen ajatuksensa palasivat ajassa kaksi viikkoa
taaksepäin, jolloin hän ja hänen ystävänsä olivat pilkanneet tuota
vanhaa miestä laulamalla pilkkalauluja ja huutelemalla hänelle kek-
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simiään piloja. Tyytymättömänä ja syyllisyydentuntoisena hän kuuli
piispan sanovan: ”Haluan sinun käyvän hänen luonaan kaksi tai
kolme kertaa viikossa. Jos tämä tehtävä on sinulle liian vaikeaa, älä
arkaile sanoa sitä.”

Steve huokasi ja sanoi piispalle, että hän ottaisi tehtävän. Piispa
antoi hänelle lisää sitä koskevia neuvoja: ”Voit pilkkoa puita, hank-
kia hänelle ruokaa, huopia, mitä hän tarvitseekin voidakseen tuntea
olevansa kaivattu. Ole hänen ystävänsä. Isäsi tietää tehtävästäsi, ja
hän sanoi auttavansa sinua. Myös taivaallinen Isäsi auttaa sinua.”

Viisitoistavuotias Steve saattoi kuvitella mitä kaikkea hän tekisi
mieluummin – pelaisi jalkapalloa, metsästäisi, kalastaisi tai pelaisi
ystäviensä kanssa. Mutta hän tiesi suostuneensa tehtävään.

Hasty asui yksinään pienessä vaatimattomassa hirsimökissä juuri kau-
pungin ulkopuolella. Kerran vuodessa hän kävi sheriffin maksamassa
kylvyssä kaupungin hotellissa. Hänellä oli musta lappu silmänsä
päällä ja kasvain ohimolla. Useimmilla lapsilla, ja jopa joillakuilla aikui-
sillakin, oli tapana tehdä hänestä epäystävällisiä huomautuksia.

Steve saapui Hastyn mökille hyvin pelokkaana. Hän koputti ovelle,
mutta ei saanut vastausta. Lopulta, vanhusta huudettuaan, hän
päätti työntää oven auki. Hastyn mökki oli kylmä ja pimeä. Hän näki
Hastyn istuvan vuoteellaan likaisen ja homeisen huovan päällä.

”Hasty, voinko tehdä jotakin puolestasi?” Steve sai sanotuksi. Hän
sanoi vanhukselle nimensä ja että MAP-kirkon piispa oli lähettänyt
hänet. Vanhus ei vastannut mitään, katseli vain lattiaan. Steve lähti
pilkkomaan puita. Jokaisen kirveeniskun myötä hän ihmetteli, miksi
oli mennyt sinne. Sisäinen ääni sanoi: ”Lakkaa marisemasta. Van-
hus on kylmissään ja tarvitsee apua.”

Steve viritti tulen ja yritti puhua Hastyn kanssa, mutta ei saanut
vastausta. Hän arveli, että Hasty ei kuunnellut, ja siksi hän sanoi
tulevansa takaisin seuraavana päivänä ja tuovansa lämpimän ja
puhtaan huovan. Ja hän palasi seuraavana päivänä mukanaan
lupaamansa uusi huopa. Seuraavan neljän viikon aikana hän kävi
Hastyn luona joka toinen päivä. Lopulta vanhus alkoi puhua hänelle.
Eräänä päivänä hän kysyi: ”Poika, miksi sinä käyt täällä? Varmaan
sinun ikäisesi voisi keksiä parempaakin tekemistä kuin käydä
minunlaiseni sairaan vanhan miehen luona.” Ja sitten hän hymyili.

Kiitospäivänä Steve kutsui Hastyn kotiinsa päivälliselle. Hasty ei tul-
lut, mutta Steven perhe vei päivällisruokaa hänelle. Hastyn silmät
olivat kyynelissä, kun hän yritti kiittää heitä.



Aikanaan Steve sai tietää Hastyn elämästä lammaspaimenena. Hän
sai tietää, että Hastyn vaimo ja lapset olivat kuolleet kauheaan kuu-
metautiin ja että sairaus oli vienyt Hastyltä silmän. Jostakin syystä
vanha erakko ei enää näyttänyt rumalta, ja Steve kiiruhti koulun jälkeen
auttamaan häntä ja kuuntelemaan hänen tarinoitaan.
Kun joulu tuli, Steven perhe kutsui Hastyn jälleen päivälliselle. Tällä
kertaa hän tuli – puhtaana, puku päällä ja hienona. Päivällisen
jälkeen vanhus kiitti Steveä ja hänen perhettään. Hän sanoi, että
hänen elämänsä oli ollut aivan poissa raiteiltaan, mutta että heidän
häntä kohtaan osoittamansa rakkaus teki hänestä uuden ihmisen.
Steve katsoi Hastyä ja näki, kuinka onnellinen tämä oli, ja hän tunsi,
kuinka hänen sydämensä alkoi lämmetä. (Ks. ”Hasty”, New Era,
marraskuu 1974, s. 48–49.)
Oliko Hastylle suoritettu palvelus Kristuksen kaltaista palvelusta? Miten tätä nuoru-
kaista siunattiin tekemiensä palvelusten johdosta? Kumpaa heistä siunattiin enem-
män?

Kun me otimme kasteen, me lupasimme Herralle ”kantaa toinen toi-
semme kuormaa – – murehtia murehtivan kanssa, ja lohduttaa niitä,
jotka ovat lohdutuksen tarpeessa”. (Moosia 18:8–9) Meillä on vel-
vollisuus etsiä tarvitsevia. Ja sen jälkeen meidän velvollisuutemme
on auttaa heitä rakastaen ja ystävällisesti, ilman että meitä siihen
kehotettaisiin tai käskettäisiin (ks. LK 58:26–29).

Yhteenveto

Piispa H. Burke Peterson on muistuttanut meitä: ”Mestari antoi käs-
kyn kaikille – ei muutamille yhdessä maassa ja kouralliselle toisessa,
ei ainoastaan perheelle siellä täällä, vaan kaikille lapsilleen, kaikkialla.
Ilmaiskaa rakkautta nyt. Osoittakaa sitä nyt.” (”Päivittäinen annos
vakkautta”,Valkeus, lokakuu 1977, s. 78)
Tällainen rakkaus ei ole siunaukseksi ainoastaan niille, joita palve-
lemme vaan myös meille itsellemme. Presidentti Spencer W. Kimball
on sanonut: ”Opimme palvelemaan juuri palvelemalla. Kun palve-
lemme lähimmäisiämme, emme ainoastaan anna heille apuamme,
vaan me näemme myös omat ongelmamme tuoreemmasta näkökul-
masta – –. Meille jää vähemmän aikaa kantaa huolta omista asiois-
tamme – –. Palvellessamme toisia meistä itsestämme tulee merkittä-
vämpiä ihmisiä.” (”Pienet palvelukset”, Valkeus, joulukuu 1976, s. 1)
”Meillä on suurempi velvollisuus kuin koskaan tehdä kodistamme
paikka, joka säteilee lähimmäisillemme sopusointua, rakkautta,
yhteiskunnallisia velvollisuuksia, uskollisuutta. Antakaamme lähim-
mäistemme nähdä ja kuulla se – –. Jumala auttakoon meitä pappeu-
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den jäseninä, kirkon jäseninä, niin että meistä säteilee – – rakkautta
– – laupeutta ja palvelualttiutta.” (David O. McKay, ”Radiation of the
Individual”, Instructor, lokakuu 1964, s. 374)

Tavoitteita ja tehtäviä

1. Rukoile nöyrästi ja vilpittömästi kykyä rakastaa kuten Kristus
rakastaa.

2. Osoita rakkautta perhettäsi kohtaan tekemällä jotakin ystävällistä
jokaiselle perheenjäsenelle.

3. Osoita rakkautta jollekin tarvitsevalle tekemällä hänelle jotakin
ystävällistä.

4. Auta pappeuskoorumiasi suunnittelemaan toimintaa jonkun
palvelemiseksi.

Lisäselvitystä antavia pyhien kirjoitusten kohtia

Matt. 25:31–46 (Me palvelemme Jumalaa palvelemalla lähimmäi-
siämme)

1. Kor. 13 (Rakkaus on jumalisuuden korkein ominaisuus)

Moro. 7:45–48 (Todellinen rakkaus on Kristuksen puhdasta rakkautta
ja lahja Jumalalta)

Opettajan valmistautuminen

Ennen tämän oppiaiheen pitämistä
1. lue luku 28 ”Palveleminen” kirjasta Evankeliumin periaatteet;
2. anna luokan jäsenille tehtäväksi esittää oppiaiheessa olevia kertomuksia ja pyhien
kirjoitusten kohtia.
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puhtaus

Tämän oppiaiheen tarkoituksena on auttaa meitä ymmärtämään
moraalisen puhtauden suuri merkitys.

Johdanto

Nykyajan maailmassa on monia erilaisia moraalisääntöjä. Ne muut-
tuvat usein ajan ja olosuhteiden mukaisesti. Herran tasovaatimukset
eivät sen sijaan muutu koskaan, sillä Hän on sama eilen, tänään ja
iankaikkisesti. Eräs vaatimus, jonka Herra aina on asettanut meille,
on moraalinen puhtaus.

Pyhissä kirjoituksissa meille sanotaan, ettei ”mikään saastainen voi
asua Jumalan tykönä” (1. Ne. 10:21). Apostoli Paavali kirjoittaa: ”Et-
tekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki
asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala saattaa
turmioon hänet. Jumalan temppeli on pyhä, ja tämä temppeli olette
te.” (1. Kor. 3:16–17) Ruumiimme on pyhä. Herra on antanut meille
ruumiin jumalallista tarkoitusta varten, ja Hän odottaa meidän pitävän
sen puhtaana ja kelvollisena ottamaan vastaan Hänen Henkensä.

Ruumiimme on pyhä

On tärkeää, että me pappeudenhaltijat pidämme itsemme moraali-
sesti puhtaina, sillä meille kaikkein tärkeimmät siunaukset on sidottu
moraaliseen puhtauteemme. Vanhin Boyd K. Packer sanoo meille:
”Yksi Jumalan suurista voimista, jota Hän suuresti arvostaa, on
voima antaa ja ottaa elämä. Hän on kieltänyt meitä ottamasta elä-
mää mutta jakanut kanssamme voiman luoda elämää sallimalla
meidän saattaa lapsia maailmaan. Tästä jumalallisesta voimasta
johtuu, että Hän on käskenyt kaikkia lapsiaan käyttämään sitä oikein
ja ainoastaan avioliitossa. Hän on myös sanonut, että tämän suuren
voiman taustalla olevaa halua on hallittava ja käytettävä niissä
rajoissa, jotka Hän on asettanut, eikä itsekkäiden halujen tyydytyk-
sen tai pelkästään nautinnon tavoitteluun – –. Suuri osa elämäs-
sämme saamastamme onnesta riippuu siitä, kuinka käytämme tätä
luomisvoimaamme.

Tähän luomisvoimaan liittyy välttämättömästi voimakkaita haluja ja
yllykkeitä, voimakkaita siksi, että ne saavat ihmisen hyväksymään



vastuun kodista ja perheestä. Mutta koska nämä halut ovat voimak-
kaita, ne houkuttelevat meitä monesti käyttämään tätä luomisvoi-
maa väärin. Tämän voiman väärinkäyttö johtaa perheiden rikkoutu-
miseen ja onnen katoamiseen. Siitä syystä [me] emme saa käyttää
tätä voimaa kenenkään muun kuin [vaimomme] kanssa – –. Ja kuten
luomisvoima itsessään [ruumiimmekin on] pyhä. [Me] emme saa
antaa kenenkään [itsemme] emmekä muiden kokeilevasti tai luon-
nottomalla tavalla kajota ruumiiseemme. Oikein ja vanhurskaasti
tätä voimaa saadaan käyttää ainoastaan avioliiton siteiden suojassa.”
(”Miksi pysyä moraalisesti puhtaana?” Valkeus, tammikuu 1973,
s. 16–18)

Moroni sanoo meille, että siveys on ”kaikkea muuta kalliimpaa ja
arvokkaampaa” (Moro. 9:9). Meidän on pidettävä itsemme moraali-
sesti puhtaina, jotta voimme perustaa oman perheen vanhurskau-
dessa ja elää rauhassa ja sovussa.

Puhtautta koskeva Jumalan laki

Jumala ei ole koskaan muuttanut sukupuolisyntiä koskevia lakejaan
ja käskyjään, vaikka ihminen onkin yrittänyt muuttaa niitä omien
mieltymystensä mukaan. Siveyden laki tarkoittaa sitä, että miehellä
ei saa olla läheistä fyysistä suhdetta kehenkään muuhun kuin vai-
moonsa. Herra on antanut käskyn: ”Älä tee aviorikosta.” (2. Moos.
20:14) Siveyden laki ei kuitenkaan rajoitu pelkästään aviorikokseen,
vaan koskee myös kaikkea muuta tämän jumalallisen voiman sopi-
matonta käyttämistä.
Miten ihminen käyttää väärin tätä voimaa? (Kirjoita vastauksia tauluun.)

Tämän pyhän voiman väärinkäyttötapoja ovat

• aviorikos ja haureus (mukaan luettuna avoliitossa eläminen);

• homoseksuaalisuus;

• abortti;

• masturbointi.

Siveyteen kuuluu myös ajatuksen puhtaus ja siveä pukeutuminen.
Pyhät kirjoitukset sanovat, että teot seuraavat ajatuksiamme (ks.
Sananl. 23:7), ja tästä seuraa, että meidän on pidettävä ajatuksemme
hyveellisinä, jos aiomme pysyä moraalisesti puhtaina. Ajatuksemme
heijastuvat elämässä muun muassa siinä, kuinka pukeudumme. Ne,
jotka pukeutuvat siveästi, osoittavat pitävänsä ruumistaan pyhänä.
Pyydä tehtävän saanutta luokan jäsentä kertomaan omin sanoin seuraava presidentti
Kimballin esittämä kertomus.
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”Matkan tavoin synti alkaa ensimmäisestä askeleesta; ja viisaus
sekä kokemus opettavat, että on helpompaa vastustaa ensimmäistä
kiusausta kuin myöhempiä, kun on jo alkanut kehittyä tietynlainen
syntikaava. Asiaa havainnollistaa kertomus kiurusta. Istuessaan
turvallisesti puun yläoksilla se näki matkamiehen kulkevan metsän
läpi kantaen merkillistä pientä mustaa rasiaa. Kiuru lensi alas ja
asettui matkamiehen olkapäälle; ’Mitä sinulla on tuossa pienessä
mustassa rasiassasi?’ se kysyi.

’Matoja’, matkamies vastasi.

’Ovatko ne kaupan?’

’Kyllä, ja hyvin halvalla. Hinta on vain yksi höyhen madolta.’

Kiuru mietti hetken. ’Minulla on kaiketi miljoona höyhentä. En var-
mastikaan kaipaa yhtä niistä. Tässä on tilaisuus saada hyvä päiväl-
linen aivan ilman työtä.’ Niinpä se sanoi miehelle, että se ostaisi
yhden madon. Se tutki tarkasti siipensä alustaa etsien pientä höy-
hentä. Nykäistessään sen irti se irvisti hiukan, mutta madon koko ja
hyvä laatu saivat sen pian unohtamaan kivun. Päästyään taas
korkealle puuhun se alkoi laulaa yhtä kauniisti kuin ennenkin.

Seuraavana päivänä se näki saman miehen, ja taas se vaihtoi höy-
henen matoon. Mikä erinomainen, vaivaton tapa saada päivällinen.

Joka päivä siitä lähtien kiuru luovutti höyhenen, ja kerta kerralta sen
menettäminen aiheutti vähemmän kipua. Alussa sillä oli paljon höy-
heniä, mutta päivien kuluessa se havaitsi lentämisen yhä vaikeam-
maksi. Menetettyään lopulta yhden tärkeimmistä sulistaan se ei
pystynyt enää lentämään puun yläoksille, puhumattakaan siitä, että
se olisi voinut lentää korkealle yläilmoihin. Se ei oikeastaan pystynyt
tekemään enempää kuin lentämään muutaman metrin ilmaan, ja
sen oli pakko etsiä ruokansa riitelevien, nalkuttavien varpusten
joukossa.

Mies, jolla oli matoja, ei tullut enää, sillä kiurulla ei enää ollut höyhe-
niä ruuan maksuksi. Kiuru ei laulanut enää, sillä se oli niin häpeis-
sään langenneesta tilastaan.

Tällä tavalla armottomat tavat saavat meidät valtoihinsa – aluksi tus-
kallisesti, sitten helpommin, kunnes me lopulta havaitsemme, että
meiltä on riistetty kaikki, mikä saa meidät laulamaan ja kohoamaan
korkealle. Tällä tavoin menetetään vapaus. Näin me kietoudumme
syntiin.” (Anteeksiantamuksen ihme, s. 202)

Ajatustemme hillitseminen, siveä pukeutuminen ja taivaallisen
Isämme käskyjen kuunteleminen ja noudattaminen ovat keinoja, joi-
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den avulla me voimme varmistua siitä, että emme omaksu kelvotto-
mia tapoja ja menetä siveyttämme.

Kun Alman poika oli syyllistynyt haureuteen, Alma sanoi hänelle:
”Etkö tiedä, poikani, että tällainen on kauhistus Herran silmissä, vie-
läpä kauhistavin kaikista synneistä, lukuun ottamatta viattoman
veren vuodattamista eli Pyhän Hengen kieltämistä? (Al. 39:5)

Meidän on tunnettava ja käsitettävä selvästi, kuinka vakavaa moraa-
littomuus on. Ei riitä, että me itse elämme puhtaasti, vaan meidän on
myös opetettava ja edistettävä toisten ihmisten, erityisesti las-
temme, moraalista puhtautta.
Miten me voimme kannustaa lapsiamme pukeutumaan siveästi ja olemaan moraali-
sesti puhtaita?

Pappeuden voima ja moraalinen puhtaus

Kukaan ei voi rikkoa siveyden lakeja ja odottaa saavansa rauhaa,
jollei hän tee vilpitöntä parannusta synnistä. Mormonin Kirjassa
sanotaan, että Pyhä Henki ei voi asua epäpyhissä temppeleissä
(ks. He. 4:24). Ja jos me menetämme Pyhän Hengen voiman, meidän
on mahdotonta käyttää meille annettua pappeuden valtuutta. Herra
on sanonut: ”Ja kaikki tehtäköön puhtaudessa minun edessäni.”
(LK 42:41.) Kun olemme moraalisesti puhtaita, Pyhä Henki voi toimia
kauttamme ja auttaa meitä käyttämään pappeutemme voimaa
oikealla tavalla. Pappeus on siten vahva turva syntiä vastaan. Kun
käytämme sitä oikein, emme ainoastaan palvele hyvin toisia ihmisiä,
vaan saamme myös voimaa kääntyä pois kiusauksista. Vanhin A.
Theodore Tuttle esittää esimerkin siitä, kuinka epävanhurskaus
estää meitä käyttämästä pappeuden valtuutta.

”Erästä ajattelematonta nuorukaista oli puhuteltu lähetystyöhön läh-
töä varten”, vanhin Tuttle kirjoittaa, ”ja vaikka hänelle esitettiin eräitä
hyvin suoria kysymyksiä, hän vastasi niihin valheilla – –. Sitten hän
lähti ja yritti opettaa evankeliumia. Se oli tietenkin lopullinen koe, ja
siinä hän epäonnistui. Lähetyssaarnaaja huomasi, että hän ei voinut
tehdä lähetystyötä ilman Herran Henkeä – –. Ja siksi tämä lähetys-
saarnaaja teki parannuksen – – tunnusti valehdelleensa puhutteli-
joilleen. Vasta sitten Herran Henki oli hänen kanssaan.” (”Men With
a Message”, Seminaarin ja instituutin henkilökunnalle BYU:ssa
pidetty puhe, 1958, s. 2)

Presidentti Spencer W. Kimball antoi neuvoja, jotka olisivat olleet
hyödyllisiä edellä mainitulle lähetyssaarnaajalle. Hän sanoo: ”Kaikki
treffeille meno tai pareittainen seurustelu tulisi lykätä ainakin 16
vuoden ikään tai vieläkin myöhempään, ja silloinkin olisi käytettävä
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tarkoin arvostelukykyä valinnoissa ja seurustelun vakavuudessa.
Nuorten tulisi edelleenkin rajoittaa läheistä kanssakäymistä useiden
vuosien ajan, koska poika lähtee 19-vuotiaana lähetystyöhön.”
(”Avioliittopäätös”, Valkeus, heinäkuu 1976, s. 2)

Presidentti Kimball selitti, että yleisimpiä ”sukupuolisyntejä, joihin
nuoremme syyllistyvät, ovat halailu ja kiihottava hyväily. Nämä sopi-
mattomat suhteet eivät vain useasti johda haureuteen – – ja abort-
tiin – kaikki iljettäviä syntejä – vaan ovat jo sellaisenaan turmiollisia
paheita, ja nuorten on usein vaikeata erottaa, missä yksi päättyy ja
toinen alkaa.” (Anteeksiantamuksen ihme, s. 69)
Miten presidentti Kimballin neuvot olisivat auttaneet tätä nuorta lähetyssaarnaajaa?

Kun pidämme itsemme siveinä ja hyveellisinä, Herra voi siunata
meitä hengellisillä voimilla. Mutta toisinaan me teemme erehdyksiä.
Jos sellaista on tapahtunut, meidän tulee puhua asiasta seurakun-
tamme johtajan, piispan tai lähetysjohtajan kanssa. Hän neuvoo ja
auttaa meitä saamaan anteeksiannon.

Herra on yhtä halukas antamaan meille anteeksi, kun me tunnus-
tamme syntimme, kuin Hän haluaa auttaa meitä pysymään moraali-
sesti puhtaina. Hän tuntee heikkoutemme ja antaa meille keinot vas-
tustaa kiusausta (ks. 1. Kor. 10:13). Ja lisäksi Hän on lähettänyt
meille elävät profeetat opastamaan ja opettamaan meille, kuinka
voimme elää Hänen meille asettamien tasovaatimusten mukaisesti.

Jos teemme kaiken tarpeellisen tullaksemme moraalisesti puhtaiksi
Herran edessä, me pystymme ”seisomaan luottavaisina – – pelotto-
mina ja häpeämättä ja hämmentymättä – Herran kasvojen edessä.
Se on jokaiselle hyveelliselle miehelle ja naiselle annettu lupaus.”
(Gordon B. Hinckley, ”Rakkaudella minun sukupolveltani teidän
sukupolvellenne”, Konferenssiraportit 1970–1972, s. 78)
Miten antamamme esimerkki moraalisesta puhtaudesta vaikuttaa lastemme asentei-
siin? Mitä voimme tehdä näyttääksemme oikeaa esimerkkiä?

Me emme pappeudenhaltijoina voi suorittaa hengellisiä velvolli-
suuksiamme, ellemme ole moraalisesti puhtaita. Paras tapa tämän
puhtauden säilyttämiseksi on se, että emme milloinkaan anna
minkäänlaisen moraalisen epäpuhtauden tulla elämäämme. Jos
näytämme esimerkkiä kuuliaisuudesta moraalilakeja kohtaan,
lapsemme oppivat, kuinka suuri merkitys moraalisella puhtaudella
on, ja pyrkivät itse säilymään puhtaina.

Yhteenveto

Herra on antanut meille käskyt tehdäkseen meidät onnellisiksi. Aina
kun noudatamme Jumalan lakia, saamme siunauksen, mutta aina
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kun rikomme lakia, saamme kärsiä tekomme seurauksista. Moraali-
sesti puhtaasta elämästä on meille monenlaista hyötyä. Puhdas,
moraalinen elämä luo onnellisia koteja ja avioliittoja. Niin eläes-
sämme meidän ei tarvitse olla epäluuloisia eikä murehtia. Silloin
pysymme kelvollisina palvelemaan Herraa. Silloin meillä on mahdol-
lisuus mennä temppeliin. Silloin meillä pappeudenhaltijoilla on
mahdollisuus käyttää pappeutta paremmin toisten hyväksi. Tärkeintä
on, että voimme elää taivaallisen Isän kasvojen edessä kautta koko
iankaikkisuuden.

Tavoitteita ja tehtäviä

1. Ryhdy asianmukaisiin toimenpiteisiin moraalisen puhtauden säi-
lyttämiseksi.

2. Keskustele perheesi kanssa moraalisen puhtauden suuresta
merkityksestä ja siitä, miten se säilytetään.

Lisäselvitystä antavia pyhien kirjoitusten kohtia

Matt. 5:27–28 (Me emme saa tehdä aviorikosta sydämessämme)

1. Tim. 2:9–10 (Säädyllisyyden suuri merkitys)

2. Ne. 9:36, 39 (Moraalisen puhtauden palkka; moraalittomuuden
rangaistus)

MK Jaak 2:27–28 (Herra iloitsee siveydestä)

LK 42:22–24, 80–81 (Moraalittomuuden rangaistukset)

LK 88:86 (Moraalinen puhtaus säilyttää henkilökohtaisen vapauden)

Opettajan valmistautuminen

Ennen tämän oppiaiheen pitämistä
1. lue luku 39 ”Siveyden laki” kirjasta Evankeliumin periaatteet;
2. hanki käyttöösi taulu ja liitua;
3. anna luokan jäsenille tehtäväksi esittää oppiaiheessa olevia kertomuksia ja pyhien
kirjoitusten kohtia.
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Iankaikkinen Oppiaihe 35

perhe 

Tämän oppiaiheen tarkoituksena on auttaa meitä ymmärtämään
velvollisuutemme perustaa iankaikkinen perhe.

Johdanto

Iankaikkinen avioliitto on Jeesuksen Kristuksen kirkon perusoppi ja
hyvin tärkeä osa Herran meitä varten laatimaa suunnitelmaa. Ilman
sitä me emme voi olla todella onnellisia tässä elämässä, emmekä
saada iankaikkisuudessa korotusta selestisessä valtakunnassa.
Presidentti Joseph Fielding Smith kirjoitti: ”Avioliitto on myöhempien
aikojen pyhien käsityksen mukaan [ikuinen] liitto – –. Se on iankaik-
kisen korotuksen perusta, sillä ilman sitä ei voisi olla mitään iankaik-
kista edistymistä Jumalan valtakunnassa.” (Pelastuksen oppeja,
osa 2, s. 63)

Presidentti Spencer W. Kimball sanoi: ”Taivaallinen Isämme on
suunnitellut ihmisen kehittymisen lapsuudesta jumaluuteen – –.
Hänen tarkoituksenaan oli, että kaikki ihmiset eläisivät niin kelvolli-
sesti, että tämä avioliittotoimitus ajaksi ja koko iankaikkisuudeksi
voitaisiin suorittaa heille.” (”Herran suunnitelma miehiä ja naisia
varten”, Valkeus, maaliskuu 1976, s.1, 3) Temppeliavioliitto on iankaik-
kisen perheyksikön alku. Kun temppelissä avioliittonsa solminut
pari saa lapsia ja pitää käskyt, se luo iankaikkisen perheen, joka tuo
heille iloa ja onnea iankaikkisesti.

Valmistautuminen tulemaan iankaikkiseksi perheeksi
Näytä havaintovälinettä 35-a, ”Iankaikkinen perhe alkaa temppelissä”.

Myöhempien aikojen pyhille temppeli on maailman tärkeimpiä paik-
koja. Temppelissä suoritetaan toimituksia, jotka tekevät mahdolli-
seksi sen, että perheet voivat elää ikuisesti yhdessä Jumalan
kasvojen edessä. Meillä on perheenpäänä ja pappeudenhaltijana
velvollisuus johtaa perhettämme kohti korotusta. Tämä tarkoittaa
sitä, että meidän velvollisuutemme on valmentaa perhettämme
menemään temppeliin. Tämä valmistautuminen alkaa meistä itses-
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tämme, kun pyrimme kunnioittamaan pappeutta ja elämään puh-
dasta elämää.

Kun miehet ja naiset solmivat avioliittonsa temppelissä, he ovat nai-
misissa tämän elämän ajan, mutta heidät on myös sinetöity yhteen
koko iankaikkisuudeksi. Niinpä kaikki lapset, jotka he saavat, synty-
vät liiton alaisina ja sinetöidään automaattisesti vanhemmilleen. Silloin
kun aviopari on jo laillisesti naimisissa ja menee temppeliin sinetöi-
täväksi iankaikkisuutta varten, mies ja vaimo sinetöidään ensin yhteen,
ja sitten lapset sinetöidään vanhempiinsa. Sinetöinnin jälkeen heille
syntyvät lapset sinetöidään heille automaattisesti osaksi heidän ian-
kaikkista perhettään.

Riippumatta siitä, valmistaudummeko solmimaan avioliiton temppe-
lissä vai valmistaudummeko perheemme kanssa sinetöitäviksi
temppelissä, meidän on valmistauduttava samalla tavalla. Ensim-
mäinen toimenpiteemme on asettaa tavoitte, että menemme temp-
peliin. Meidän tulisi keskustella vaimomme ja lastemme kanssa
siitä, mitä meidän on tarpeen tehdä valmistautuaksemme, ja sopia
yhdessä päivämäärästä. Tuo päivämäärä pitäisi kirjoittaa muistiin,
ja meidän tulisi rukoilla Herralta apua voidaksemme pitää sen ja
tehdä sitten kaikkemme valmistautuaksemme. Ja koska temppeli
on niin pyhä paikka, meidän täytyy valmistautua hengellisesti sinne
menoon. Temppelissä me teemme liittoja, joilla on suuri hengellinen
merkitys, sillä me lupaamme Herralle, että pidämme kaikki Hänen
käskynsä ja olemme Hänelle kuuliaisia kaikin tavoin. Siksi on tär-
keää, että elämme vanhurskaasti ja pyrimme saamaan Hengen, jos
aiomme olla valmiit tekemään nämä liitot.
Mitä voimme tehdä valmistautuaksemme paremmin hengellisesti? (Kirjoita vastauk-
sia tauluun.)

Me voimme valmistautua muun muassa

• rukoilemalla usein ja vilpittömästi;

• lukemalla säännöllisesti pyhiä kirjoituksia;

• olemalla moraalisesti puhtaita ja tahrattomia;

• olemalla nöyriä ja tekemällä parannusta;

• pitämällä uskollisesti perheillat ja perherukoukset.

Kun me teemme vilpittömästi parhaamme valmistautuaksemme
hengellisesti, me saamme apua Pyhältä Hengeltä.
Pyydä tehtävän saanutta luokan jäsentä esittämään seuraava kertomus.

Eräs nainen kertoi, kuinka hänen perheensä edisti heidän yhteistä
onneaan heidän valmistautuessaan sinetöintiin temppelissä:
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”Jo lapsena saatoin tuntea vanhempieni riitelyn herättämän suuttu-
muksen, kärsimyksen, katkeruuden. Usein itkin itseni uneen, koska
tiesin, ettei kaikki ollut niin kuin olisi pitänyt olla.

Saatoin tuntea eron ystävieni kodeissa, joissa evankeliumi yhdisti
koko perhettä – –. [Kiitos piispan ja kotiopettajien asiat alkoivat
muuttua.] Evankeliumista tuli hiljalleen osa elämäämme – –. Riidat
harvenivat – niiden välit pitenivät suuresti – –. Perheemme tunsi
velvollisuudekseen elää, kuten meitä oli opetettu, erityisesti nyt, kun
meillä oli päämäärä, johon pyrimme [temppeli]. Jos joku lausui
pikaistuksissaan vihaisia sanoja, vastasimme niihin rakastavin
sanoin, tyynesti ja vilpittömästi – –. Tunsimme, miten jännittävää oli
auttaa toinen toistaan. Äidin ja isän ei tarvinnut aina pyytää kolmea
tai neljää kertaa; askareet toimitettiin hiljaisesti, ripeästi ja heti.
Rakkaus ja auttamisen halu voittivat aikaisemman katkeruuden,
ylpeyden ja alituisen keskinäisen kinastelun.

Mikä sai eron aikaan? Monetkin seikat. Ehkä ero oli siinä, että pitkä-
aikaiset unelmat vihdoinkin kävivät toteen. Kun perherukouksista ja
perheilloista tuli osa elämäämme, me opimme tuntemaan toisemme
ja rakastamaan toisiamme. Elämäntapamme auttoi todistustamme
kasvamaan – todistusta perherukouksesta, pyhien kirjoitusten luke-
misesta, perheillasta, kirkon kokouksissa käymisestä. Tosiasiallisen
todistuksemme saimme parannuksen periaatteesta. Ja tiesimme
myös, että Jumala elää. Kun oli kulunut vähän aikaa ja saatuamme
varmuuden siitä, että olimme kelvollisia, olimme valmiit menemään
Herran temppeliin tullaksemme sinetöidyksi yhteen perheenä ajaksi
ja koko iankaikkisuudeksi – –.

Seisoessamme temppelin porteilla pala nousi kurkkuuni. Epä-
röimme hetken – ja sitten astuimme sisään – –. Avustaja tuli nouta-
maan meitä sinetöimishuoneeseen. Isä ja äiti olivat siellä kasvot
säteilevinä, temppeliasuihinsa pukeutuneina. Polvistuimme alttarin
ympärille pitäen toisiamme kädestä. Yksi avustajista piti pikkusis-
koa, niin että hänkin oli osa perhepiiriä.

Ja sitten lausuttiin sanat, jotka yhdistivät meidät perheenä ajaksi ja
koko iankaikkisuudeksi.

Tiedän, että vanhempani rakastavat minua, koska he antoivat sine-
töidä minut itseensä ajaksi ja koko iankaikkisuudeksi.” (Brenda
Bloxham, ”Vanhempani veivät meidät temppeliin”, Valkeus, tammi-
kuu 1975, s. 19–20)

Myös taloudellinen valmistautuminen on tärkeää, silloin kun valmis-
taudumme menemään temppeliin. Joskus se merkitsee vuosia kes-
tävää suunnittelua, säästämistä ja yhteistyötä. Monet perheet ovat
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uhranneet koko omaisuutensa päästäkseen temppeliin. Ajattele
hetken aikaa, kuinka arvokas perheemme meille on. Onko
olemassa niin suurta rahasummaa, joka olisi arvokkaampi kuin
perheemme?

Voidaksemme rahoittaa temppelimatkamme, meidän on ensiksi
otettava selvää, mitä matka temppeliin ja sieltä takaisin maksaa,
sekä arvioitava ruoka- ja asumiskustannukset. Kun olemme arvioi-
neet summan, meidän pitäisi sitten selvittää, kuinka paljon voimme
säästää kuukausittain. Jos menettelemme näin, voimme lopulta
mennä temppeliin (ks. veli Vaha’i Tongan todistusta oppiaiheessa
21). Mitä meidän onkin tehtävä valmistautuaksemme menemään
perheemme kanssa temppeliin, meidän pitäisi aloittaa nyt. Valmis-
tautumisemme tulokset korvaavat monin verroin kaiken ajan ja kulut,
joita se saattaa vaatia.
Pyydä tehtävän saanutta temppelissä perheensä kanssa käynyttä veljeä kertomaan
valmisteluista ja kokemuksestaan.

Niitä nuoria, jotka eivät vielä ole naimisissa, profeetat ovat usein
neuvoneet valmistautumaan temppeliavioliittoon. Presidentti Kimball
sanoi: ”Vaikka monilla nuorilla ei olekaan temppeliä oman asuin-
paikkansa läheisyydessä, temppelit sijaitsevat yleensä kohtuulli-
sella etäisyydellä – –. Toivomme hartaasti, että kun olette asianmu-
kaisesti seurustelleet – – menette johonkin lähimmistä temppeleistä
tullaksenne sinetöidyksi koko iankaikkisuudeksi, niin että lapsenne
kuuluvat pysyvästi teille ja te olette pysyvästi heidän vanhempiaan
ja niin että avioliittonne on iankaikkinen.” (”Avioliittopäätös”, Valkeus,
heinäkuu 1976, s. 1–2)

Iankaikkisen perheen kehittäminen
Näytä havaintovälinettä 35-b, ”Temppelissä sinetöidyille perheille on luvattu, että jos
ne pysyvät uskollisina, ne saavat olla yhdessä iankaikkisesti”

Avioliiton solmiminen temppelissä on iankaikkisen perheen alku.
Mutta se on ainoastaan alku. Jotta voisimme luoda ikuisesti kestä-
vät perhesiteet, meidän tulee olla uskollisia temppelissä antamil-
lemme lupauksille. Meidän tulee myös kohdella toisiamme tavalla,
joka osoittaa, että haluamme olla perheenä yhdessä kautta iankaik-
kisuuden. Meidän on pyrittävä tekemään kodistamme kappale
taivasta maan päällä.

Me isät voimme tehdä paljon iankaikkisen perheen kehittämiseksi.
Meidän ei tarvitse olla rikkaita eikä kouluja käyneitä, mutta meidän
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täytyy kunnioittaa pappeuttamme. Jos niin teemme, me muutumme
ja saamme voimaa pappeudesta ja Pyhältä Hengeltä sisäisiä keho-
tuksia, jotka auttavat meitä kehittämään iankaikkista perheyksikköä.
Me voimme kehittää iankaikkista perhettä

• kutsumalla perheemme perherukoukseen;

• pyytämällä jotakuta perheenjäsentä siunaamaan ruoan, kun
olemme aterialla;

• viemällä perheemme kirkkoon;

• maksamalla kymmenykset ja muut uhrit;

• olemalla rehellisiä kaikissa toimissamme;

• polvistumalla usein rukoukseen salassa ja pyytämällä Herraa
auttamaan meitä opettamaan ja rakastamaan vaimoamme ja
lapsiamme;

• käyttämällä hyväksemme jokaista tilaisuutta opettaa evankeliumia
perheellemme, erityisesti perheilloissa.

Kun siunaamme perhettämme näin, me saamme nauttia siitä
onnesta, että olemme osa iankaikkista perhettä.

Naimattomat pappeudenhaltijat voivat myös auttaa perheensä
jäseniä olemaan onnellisia ja elämään iankaikkisena perheenä.
Kun ymmärrämme Herran perhettä koskevan suunnitelman, voimme
ymmärtää, että perheemme jäsenet ovat kaikkein tärkeimmät ihmiset
elämässämme. Meidän on kohdeltava heitä rakastaen ja ystävälli-
sesti ja kannustettava ja vahvistettava heitä kaikin tavoin.
Jos luokassanne on nuoria naimattomia pappeudenhaltijoita, keskustele heidän
kanssaan siitä, miten he voivat valmistautua temppeliavioliittoon. Pyydä heitä selittä-
mään, miksi iankaikkinen avioliitto on heille tärkeä. Keskustelkaa siitä, mitä he voisi-
vat tehdä, jotta heidän perheessään vallitsisi onni jo nyt.

Yhteenveto
Pyydä tehtävän saanutta jäsentä esittämään seuraava kertomus.

Eräs meksikolainen nuorukainen kertoi ilosta, jota hänen tätinsä ja
setänsä saivat perhe-elämästä, kun heidän avioliittonsa sinetöitiin
temppelissä.

”Setäni David ja tätini Guadalupe – – riitelivät aina. Heidän kotinsa
oli onneton, ja lapset kärsivät nähdessään joka päivä riitoja. Lopulta
Guadalupe-täti ja lapset muuttivat tädin vanhempien luokse.

Tämän eron aikana David-setä tapasi lähetyssaarnaajat, ja hänet
kastettiin muutamia päiviä myöhemmin. Hänen uusi tietonsa evan-
keliumista sai hänet ymmärtämään, että perhe on iankaikkinen
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yksikkö. Hän lähetti lähetyssaarnaajat vaimonsa ja lastensa luokse,
mutta he kieltäytyivät kuuntelemasta. [Lopulta] he ottivat vastaan
evankeliumin, liittyivät kirkkoon ja perhe alkoi jälleen elää yhdessä.
Riidat jatkuivat kuitenkin entiseen tapaan.

He keskustelivat temppeliavioliiton suuresta merkityksestä, mutta
taloudelliset vaikeudet ja jatkuva riitely estivät heitä pääsemästä
tavoitteeseensa. [Mutta suurien uhrausten jälkeen he lopulta pääsi-
vät temppeliin.] Tätini ja setäni sinetöitiin yhteen joidenkin lastensa
kanssa, ja he palasivat Meksikoon mukanaan vain 15 pesoa – – eikä
sedälläni ollut työtä.

Temppeliavioliitto ei poistanut heidän ongelmiaan, mutta se antoi
tädilleni ja sedälleni voimaa jatkaa rahattomanakin ja silti onnelli-
sina.

Vähitellen he saivat riittävästi ruokaa ja setäni löysi työtä.

Saatoin nähdä suuren muutoksen heidän kasvoillaan ja heidän
elämässään. He olivat onnellisempia kuin koskaan aikaisemmin,
mutta suurin ihme oli, etten enää koskaan kuullut heidän riitelevän.
Riitojen asemesta kuulin rakastavia sanoja – –.

Jonkin aikaa sitten setäni sanoi minulle: ’Jorge, oltuamme naimi-
sissa kaksikymmentäneljä vuotta ja kärsittyämme niin paljon
olemme lopulta löytäneet onnen. Tuntuu siltä kuin olisimme puhdas
nuoripari, joka on juuri mennyt naimisiin ensimmäistä kertaa ja naut-
tii ikuisesta kuherruskuukaudesta.’” (Jorge Carlos Tejada Peraza,
”Eternal Honeymoon”, Ensign, elokuu 1974, s. 62–63)

Me voimme saada suurta iloa iankaikkisista perhesuhteistamme.
Koettelemukset ja vaikeudet helpottuvat, kun kerromme niistä per-
heellemme. Elämämme tulee antoisammaksi ja miellyttävämmäksi
keskinäisen rakkautemme avulla. Ja me tunnemme entistä suurem-
paa rauhaa ja lohtua, koska meillä on varmuus siitä, että voimme
olla yhdessä ikuisesti.

Tavoitteita ja tehtäviä

1. Jos et ole solminut avioliittoasi temppelissä, laadi suunnitelma ja
ala valmistautua siihen, että sinut yhdessä perheesi kanssa sinetöi-
dään temppelissä. Jos mahdollista, hanki kuva temppelistä ja aseta
se näkyvälle paikalle. Aseta sitten perheesi kanssa tavoitepäivä, jolloin
aiotte mennä temppeliin, ja kirjoita se kuvan alle.

2. Jos sinut on vihitty temppelissä, pohdi, mitä sinun tulee tehdä
voidaksesi elää perheesi kanssa ikuisesti. Valitse yksi keino per-
heen kehittämiseksi ja ryhdy tällä viikolla toimimaan sen mukaisesti.
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Lisäselvitystä antavia pyhien kirjoitusten kohtia

LK 131:1–4 (meidät on sinetöitävä avioliittoon voidaksemme päästä
selestisen valtakunnan korkeimpaan kirkkauteen)

LK 132:19, 55 (siunaukset, jotka on luvattu iankaikkiseen perhee-
seen sinetöidyille)

Opettajan valmistautuminen

Ennen tämän oppiaiheen pitämistä
1. lue luku 36 ”Perhe voi olla iankaikkinen” kirjasta Evankeliumin periaatteet;
2. anna luokan jäsenille tehtäväksi esittää oppiaiheessa olevia kertomuksia ja pyhien
kirjoitusten kohtia;
3. anna jollekulle perheensä kanssa temppelissä käyneelle koorumin jäsenelle teh-
täväksi kertoa valmistautumisestaan ja kokemuksistaan.
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Armotalous
aikojen täyttymisen, annettiin

Joseph Smithille, 15
patriarkaalinen, 11

Asettaminen Aaronin
pappeudessa, papin
velvollisuus, 53

Auttaminen
ja kasteenliitto, 222
vaikeuksissa olevan auttaminen

pappeuskoorumien tehtävä,
26

kertomus, Vaughn J.
Featherstone, 28–30

lainaus, Harold B. Lee, 26
lainaus, J. Reuben Clark jr,

27–28
Avaimet

Melkisedekin pappeudella
hengellisten siunausten ja
voimien avaimet, 69

pappeuden presidenttikunnan
avaimet

Aadamilla, 9
kaikilla kirkon presidenteillä,

9
Avioliitto, iankaikkinen, 258–266

Ks. myös Perhe, iankaikkinen
lainaus, Joseph Fielding Smith,

258
Aviorikos, 253

D
Daniel, 12
Diakoni

miten diakonien koorumi auttaa
diakoneja, 38–40

velvollisuudet, 32–40
lainaus, Victor L. Brown, 32,

34–38

E
Eedenin puutarha, Aadam ja

Eeva karkotettiin, 9
Eenok/Henok perusti Siionin, 11
Eeva, karkotettiin Eedenin

puutarhasta, 9
Elia, 12
Ensimmäinen presidenttikunta,

78–80
Esimerkki

pappeudenhaltijoiden tulee olla
hyvänä esimerkkinä, 5–6,
41–42

tärkeys, 141–142
Evankeliumi

Aadam opetti lapsilleen, 9, 11
valmistautuminen opettamaan,

115–124
lainaus, David O. McKay,

122
vaiheet, David O. McKay,

122–123
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Hakemisto

H
Halu kehittää pappeuden voimaa,

välttämätön pappeuden voiman
saamiseksi, 3

Hampaiden hoito, tärkeää
fyysisen terveyden kannalta, 181

Henki, opettaminen Hengen
avulla, 123. Ks. myös Pyhä Henki

Hesekiel, 12
Homoseksuaalisuus, 253
Huoltotyö, Melkisedekin

pappeuden haltijan velvollisuus,
65

Hyveellisyyden opettaminen
kodissa, 140–146

lainaus, A. Theodore Tuttle, 
143

lainaus, Boyd K. Packer, 140,
142

lainaus, Spencer W. Kimball,
140–141

lainaus, Vaughn J.
Featherstone, 141

I
Israel

Jaakobin jälkeläiset tunnettiin
Israelin lapsina, 12

Jaakobin nimi muutettiin
Israeliksi, 12

Melkisedekin pappeus otettu
pois Israelin lapsilta, 12

Isä
siunaukset, 91–92
tulee neuvotella

perheenjäsenten kanssa,
93–100

lainaus, ElRay L.
Christiansen, 99

lainaus, Richard L. Evans, 99
vastuu perheen hyvinvoinnista,

86–92

J
Jaakob, 12
Jeesuksen Kristuksen kirkko

Jeesus järjesti, 13
pappeus perusta, 13

Jeesus Kristus
asetti apostolit, 2, 13
järjesti kirkon, 13
palautti evankeliumin

täyteyden, 13
pappeuden avaimet

Jeesuksella Kristuksella, 13
usko Jeesukseen Kristukseen,

200–208
evankeliumin ensimmäinen

periaate, 200
kertomus, Marion G.

Romney, 207
lainaus, Brigham Young, 171
tekee ihmiset kykeneviksi

uhrautumaan, 200–202
vahvistaminen, 202–208

Johtava piispakunta, 80
Johtavat auktoriteetit

lainaus, Harold B. Lee, 85
tarpeen, 78–85

kertomus David O.
McKaysta, 81–83

tukeminen, 84
velvollisuudet, 80–81

Jumala
antoi pappeuden Aadamille, 9
pappeuden voiman lähde, 3
pappeus Jumalan voima, 1
tahto, saadaan tietää pyhien

kirjoitusten tutkimisen kautta, 
5

tahto, saadaan tietää
rukouksen kautta, 5

toimii Pyhän Hengen kautta, 3
Jäsenten luona käyminen, papin

velvollisuus, 50–53

K
Kastaminen, papin velvollisuus, 50
Kaste

edistyminen kasteen jälkeen,
219–222

kasteenliitto, 217–224
lainaus, Spencer W. Kimball,

217
Kelvollisuus saada pappeus,

lainaus, N. Eldon Tanner, 6–7
Kenan, 11
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Kokoukset, käyminen kirkossa,
220

Koti
auttaminen kotona, opettajan

velvollisuus Aaronin
pappeudessa, 45–47

epäsovun syyt, 147–149
evankeliumin tutkimisen

keskus, 107–114
lainaus, Marion G. Romney,

107–108
ihanne, lainaus, Joseph F.

Smith, 147
Melkisedekin pappeuden

haltijan velvollisuus, 65
pappeudenhaltija johtaa, 93
sopusointu, 93, 99

lainaus, David O. McKay,
100

Kotiopetus
Melkisedekin pappeuden

haltijan velvollisuus, 67
opettajan velvollisuus Aaronin

pappeudessa, 42–45
voima, lainaus, H. Burke

Peterson, 44–45
Kotituotanto ja varastointi, 161–168

lainaus, Spencer W. Kimball,
87–89, 161, 163, 165

lainaus, Vaughn J.
Featherstone, 163

Kristuksen rakkaus Ks. Rakkaus
Kristus Ks. Jeesus Kristus
Kuluttaminen ja raha-asioiden

hoitaminen, 156
Kunniassa pitäminen, pappeuden,

53–56
lainaus, Victor L. Brown, 55–56
lainaus, Wilford Woodruff, 55

Kunnioitus, lainaus, Spencer W.
Kimball, 239–244

Kuuliaisuus, siunaukset
perustuvat kuuliaisuuteen, 70

lainaus, Joseph F. Smith, 70
Kymmenykset ja raha-asioiden

hoitaminen, 155
Kääntymys, Melkisedekin

pappeuden haltijan velvollisuus,
65

L
Laki, Melkisedekin pappeuden

johtajien tulee kunnioittaa, olla
kuuliainen ja tukea, 67

Lapset
vanhempien tulee neuvotella

lastensa kanssa, 93, 96–99
lainaus, ElRay L.

Christiansen, 99
lainaus, Richard L. Evans, 99

vanhempien tulee todistaa
lapsilleen, 113

Lepo, tärkeää fyysisen terveyden
kannalta, 180–181

Liikunta, tärkeää fyysisen
terveyden kannalta, 181–184

Luopumus, 11
ensimmäinen suuri, 11
suuri, 13, 16–18

Lähetyssaarnaaja
lähetyssaarnaajaksi

valmistautuminen, papin
velvollisuus, 56–57

lainaus, Spencer W. Kimball,
57

lähetyssaarnaajana oleminen,
papin velvollisuus, 53

Lähetystyö, Melkisedekin
pappeuden haltijan velvollisuus,
65

M
Maa, palveleminen, 186–193

lainaus, David O. McKay,
186–187

Masturbointi, 253
Melkisedek, 12
Melkisedekin pappeus Ks.

Pappeus, Melkisedekin
Mooses

johti Israelin lapset pois
Egyptistä, 12

sai lain ja toimitukset, 12
Moraalinen puhtaus, 252–257

kertomus moraalisen
puhtauden menettämisestä,
Spencer W. Kimball, 254

lainaus, A. Theodore Tuttle, 255
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Hakemisto

lainaus, Boyd K. Packer,
252–253

lainaus, Gordon B. Hinckley,
256

lainaus, Spencer W. Kimball,
255–256

pappeuden voima, 255–256

N
Nöyryys, välttämätön pappeuden

voiman saamiseksi, 5

O
Opettaja, Aaronin pappeudessa,

velvollisuudet, 41–48
Opettaminen

Hengen avulla, 123
kirkossa, 116–123

lainaus, Boyd K. Packer,
117–119

maailmassa, 119–122
oppilaiden rakastaminen, 123

lainaus, Boyd K. Packer, 123
papin velvollisuus, 49–50
pyhien kirjoitusten, 125–132

esimerkki, Spencer W.
Kimball, 128–130

lainaus, J. Reuben Clark, 124
lainaus, Joseph Smith, 128
lainaus, Marion G. Romney,

131
Pyhän Hengen voimalla,

133–139
lainaus, A. Theodore Tuttle,

133
lainaus, Brigham Young, 123
lainaus, David O. McKay,

133
todistus antaa voimaa opettaa,

136
kertomus, Alvin R. Dyer, 136

tärkeys, 123
lainaus, David O. McKay,

124
lainaus, Vaughn J.

Featherstone, 124
valmistautuminen, 114–123

lainaus, Boyd K. Packer, 117,
123

lainaus, David O. McKay,
122–123

lainaus, Thomas S. Monson,
118–119

valmistautuminen opettamaan
evankeliumia, 122–123

vaiheet, David O. McKay,
122–123

Oppiminen, ilmapiirin luominen
kotona, 108

lainaus, David O. McKay, 108

P
Paastoaminen, 232–238

ja kasteenliitto, 220
kertomus voimasta, Ezra Taft

Benson, 236–237
kertomus voimasta, Matthew

Cowley, 235–236
todistuksen saamiseksi, 196

Paastouhri, 32–33
Palauttaminen, pappeuden,

16–23
Palveleminen

kirkossa, Melkisedekin
pappeuden haltijan
velvollisuus, 67

koorumissa, Melkisedekin
pappeuden haltijan
velvollisuus, 67

Kristuksen tavoin, 248–250
lainaus, David O. McKay,

250–251
lainaus, Harold B. Lee, 248
lainaus, Thomas S. Monson,

248
yhteiskunnassa, 186–193

henkilökohtainen
velvollisuus, 186–187

lainaus, David O. McKay,
186–187

Melkisedekin pappeuden
haltijan velvollisuus, 67

Pappeuden presidenttikunta,
avaimet kaikilla kirkon
presidenteillä, 9
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Pappeus
Aadam sai, 9
avaimet

Aadamilla, 9
vain kirkon presidentti

käyttää kaikkia, 9
historia, 9–15
Jeesuksen aikana, 13

lainaus, J. Reuben Clark jr,
94

kelvollisuus saada, lainaus, N.
Eldon Tanner, 6–7

kunniassa pitäminen
lainaus, Joseph Fielding

Smith, 30
lainaus, Wilford Woodruff, 55

lainaus, Joseph F. Smith, 80
menetettiin suuressa

luopumuksessa, 13
Mormonin Kirjan aikoina, 12–13
on Jumalan voima, 1

lainaus, Harold B. Lee, 1
lainaus, Joseph Fielding

Smith, 2
palautus, 16–23

Joseph Smithin kautta,
13–15, 18–22

pappeudenhaltija johtaa
kotiaan, 93

pappeudenhaltija on
esimerkkinä, 5–6

pappeudenhaltija rakastaa
vaimoaan ja neuvottelee
hänen kanssaan, 93–96

päämäärät, H. Burke Peterson,
3

valtuuden seuraanto, 2, 3
valtuus ja voima, 2–3
vedenpaisumuksen jälkeen, 12
voi muuttaa kodin, 6

lainaus, David O. McKay, 6
voima, lainaus, N. Eldon

Tanner, 6
voima ja moraalinen puhtaus,

251–52
voima perustuu rakkauteen, 5

lainaus, H. Burke Peterson,
2, 3

voima tulee Jumalalta, 3

voima tulee vanhurskaan
elämän kautta, 2

voiman kehittäminen, 3–6
lainaus, A. Theodore Tuttle,

255
Pappeus, Aaronin

annettiin Joseph Smithille ja
Oliver Cowderylle, 19–21

saanut nimensä Aaronin,
Mooseksen veljen, mukaan,
21

voimat ja velvollisuudet, 21
Pappeus, Melkisedekin, 12

Abraham antoi Iisakille, 12
annettiin Joseph Smithille ja

Oliver Cowderylle, 19
Iisak antoi Jaakobille, 12
otettiin pois Israelin lapsilta, 12
profeetoilla Mooseksesta

Jeesus Kristukseen, 12
saanut nimensä Melkisedekin

mukaan, 12, 21–22
voimat ja velvollisuudet, 22

Pappeusjohtajat
halu seurata, välttämätön

pappeuden voiman
saamiseksi, 5

tukemisen tärkeys, 62
lainaus, Boyd K. Packer, 62

Pappeuskoorumi, 24–31
kuinka toimii, 25–27

lainaus, Boyd K. Packer,
26–27

lainaus, David O. McKay, 26
lainaus, Harold B. Lee, 26
lainaus, Stephen L.

Richards, 26
osamme tekeminen

pappeuskoorumin jäseninä,
27–30

kertomus, Vaughn J.
Featherstone, 28–30

lainaus, J. Reuben Clark jr,
27–28

tarkoitus, 24–25
Pappi, velvollisuudet, 49–57
Parannus, 209–216

ja kasteenliitto, 222
lainaus, Harold B. Lee, 215
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Hakemisto

lainaus, Joseph Smith, 209
parannuksen tarve, 209–210

lainaus, Joseph Fielding
Smith, 209–210

parannuksen tekeminen, 210
lainaus, A. Theodore Tuttle,

210
parannuksen tuottama ilo,

210–215
Patriarkaalinen järjestys,

pappeuden, 11
Patriarkallinen siunaus, 71–77

lainaus, Eldred G. Smith, 71
lainaus, John A. Widtsoe, 73
lainaus, Joseph F. Smith, 70
lainaus, Joseph Smith, 70

Patriarkat, patriarkaalisen
armotalouden, 11

Patriarkka, pappeusvirka, 70–77
lainaus, Joseph Smith, 71

Perhe
iankaikkinen, 258–266

iankaikkisen perheen
kehittäminen, 262–264

lainaus, Spencer W. Kimball,
262

valmistautuminen tulemaan
iankaikkiseksi perheeksi,
258–262

isä vastuussa perheen
tarpeista, 86–92

isän tulee neuvotella
perheenjäsenten kanssa,
93–100

lainaus, ElRay L.
Christiansen, 99

lainaus, Richard L. Evans, 99
kuinka vanhurskas

pappeudenhaltija kohtelee, 6
ongelmien sopusointuinen

ratkaiseminen, 147–153
lainaus, Boyd K. Packer,
149
lainaus, Spencer W.
Kimball, 150, 151

perheilta, 113
perheneuvottelu raha-asioiden

hoitamisesta, 156–160

perhesuhteet, Melkisedekin
pappeuden haltijan
velvollisuus, 65

raha-asiat, 154–160
ristiriidat perheessä

Joseph Smithin kokemus,
147

syyt, 147–149
rukous

apu kiusauksen
vastustamiseen, 101–103

isä johtaa, 101–106
lainaus, Heber J. Grant,

104–105
lainaus, Spencer W. Kimball,

101, 104
ottaminen tavaksi kotona,

103–104
rukouksen siunaukset, 104,

108–109
rukous ja paasto vahvistavat,

232–234
kertomus, M. Russell Ballard

jr, 234
siunaukset perheelle, 91

Piispa
valitseminen, 58–59
velvollisuudet, 58–63

ajalliset, kertomus, Thomas
S. Monson, 59–60

Profeetat, Mooseksen ajasta
Jeesuksen Kristuksen aikaan, 12

Puhtaus, tärkeää fyysisen
terveyden kannalta, 181

Pyhä Henki
Jumala toimii Pyhän Hengen

kautta, 3
opettaminen Pyhän Hengen

voimalla, 133–139
lainaus, A. Theodore Tuttle,

133
lainaus, David O. McKay,

133
Pyhän Hengen apu, 228

lainaus, Franklin D.
Richards, 228, 229

lainaus, Heber J. Grant,
229–230
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lainaus, Henry D. Moyle, 230
Pyhän Hengen johdatuksen

hankkiminen, 134–136
lainaus, Marion G. Romney,

134–136
Pyhän Hengen lahja, 225–231

lainaus, LeGrand Richards, 227
lainaus, Lorenzo Snow, 225
säilyttäminen, 227–228

lainaus, Joseph Fielding
Smith, 228

lainaus, Joseph Smith,
227–228

lainaus, Melvin J. Ballard,
223

Pyhät kirjoitukset
lainaus, Bruce R. McConkie,

113
pyhien kirjoitusten opettaminen,

125–132
esimerkki, Spencer W.

Kimball, 128–130
lainaus, Harold B. Lee, 131
lainaus, J. Reuben Clark, 125
lainaus, Marion G. Romney,

131
tutkiminen

kotona, 109
lainaus, H. Burke Peterson,

111
lainaus, Joseph Smith, 196
välttämätön Jumalan tahdon

tuntemiseksi, 5
välttämätön todistuksen

saamiseksi, 196

R
Raha

lainaus, Brigham Young, 158
lainaus, Spencer W. Kimball,

154
perheen raha-asioiden

hoitaminen, 154–160
Rakkaus

ja palveleminen, 245–251
käsky rakastaa, 245–247

lainaus, H. Burke Peterson,
250

lainaus, N. Eldon Tanner, 247
lainaus, Spencer W. Kimball,

250
lainaus, David O. McKay,

250–251
lainaus, Marion D. Hanks, 247
lainaus, Mark E. Petersen, 247
lainaus, Theodore M. Burton,

247
pappeuden voima perustuu

rakkauteen, 5
vaimon ja lasten rakastaminen,

5
Rauhantekijänä toimiminen,

opettajan velvollisuus Aaronin
pappeudessa, 47

Riippumattomuus, lainaus,
Spencer W. Kimball, 161

Rukoileminen, 232–238
ja kasteenliitto, 217
perherukous Ks. Perhe, rukous

Rukous
johdatuksen saamiseksi

pappeuden käyttämisessä, 5
Jumalan tahdon tuntemiseksi, 5
todistuksen saamiseksi, 196

Ruokavalio, tärkeää fyysisen
terveyden kannalta, 181

Ruumis, fyysinen, lainaus,
Brigham Young, 178

S
Sakramentti

ja kasteenliitto, 222
ja Pyhän Hengen lahja, 227
pyhyys, lainaus, Victor L.

Brown, 34–38
siunaaminen, papin

velvollisuus, 50
valmistaminen, opettajan

velvollisuus Aaronin
pappeudessa, 45

Seitsemänkymmenen koorumit, 80
Seuraanto, pappeuden valtuuden,

2, 9, 13
Seurakunnanjohtaja, valitseminen

Ks. Piispa, valitseminen, 58–59
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Hakemisto

Seurakunnanjohtaja,
velvollisuudet Ks. Piispa,
velvollisuudet

Seurustelu, neuvoja seurustelua
varten, Spencer W. Kimball,
255–256

Siion
Eenok perusti, 11
Eenokin kaupunki, otettiin ylös

taivaaseen, 11
Siunaukset perustuvat

kuuliaisuuteen, 70
lainaus, Joseph Smith, 70

Siunaus, patriarkallinen Ks.
Patriarkallinen siunaus

Siveys Ks. Moraalinen puhtaus
Smith, Joseph

Johannes Kastaja asetti, 19–21
pappeus palautettiin Joseph

Smithin kautta, 13–15, 18–22
Pietari, Jaakob ja Johannes

asettivat, 2
Sukututkimus, Melkisedekin

pappeuden haltijan velvollisuus,
65

Säädyllisyyden opettaminen
kodissa, 140–146

lainaus, A. Theodore Tuttle, 143
lainaus, Boyd K. Packer, 140,

142
lainaus, Spencer W. Kimball,

140–141
lainaus, Vaughn J.

Featherstone, 141
Säästäminen ja raha-asioiden

hoitaminen, 155–156

T
Taloudellinen itsenäisyys, lainaus,

Spencer W. Kimball, 161
Talousarviolomake, 159

Temppelityö, Melkisedekin
pappeuden haltijan velvollisuus, 

65
Tervehtiminen kirkossa, opettajan

velvollisuus Aaronin
pappeudessa, 45

Terveydenhoito, tärkeää fyysisen
terveyden kannalta, 181

Terveys, fyysinen
edut, 178–179
lainaus, Brigham Young, 184
lainaus, David O. McKay, 178
ylläpitäminen, 179–184

Todistus evankeliumista, 194–199
antaa voimaa opettaa, 136–138

kertomus, Alvin R. Dyer, 136
määritelmä, 194–195

lainaus, Harold B. Lee,
194–195

saaminen, 195–196
lainaus, Joseph Smith, 196
lainaus, Loren C. Dunn, 195
lainaus, Parley P. Pratt, 195

vahvistaminen, 196–197
lainaus, Harold B. Lee,

196–197
vanhempien tulee todistaa

lapsilleen, 113
Tutkiminen

koti evankeliumin tutkimisen
keskus, 107–114

lainaus, Marion G. Romney,
107–108

pappeusoppikirjojen tutkiminen
välttämätön pappeuden
velvollisuuksien tuntemiseksi, 

5
pyhien kirjoitusten tutkiminen

välttämätön Jumalan tahdon
tuntemiseksi, 5

Työ
ammatinvalinta, 169–175
ammattitaitojen hankkiminen ja

kehittäminen, 169–177
Heber J. Grantin kokemus,

176–177
käsky ja siunaus, 155, 169, 180
pappeuskoorumin tehtävä

auttaa työn etsimisessä, 175
lainaus, Howard W. Hunter,

175
työtavat, 175–177

Täydellisyys, tie täydellisyyteen,
222–223
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lainaus, Spencer W. Kimball,
222–223

U
Usko Ks. Jeesus Kristus, usko

Jeesukseen Kristukseen

V
Vaimo

pappeudenhaltijan tulee
rakastaa vaimoaan ja
neuvotella hänen kanssaan, 

93–96
lainaus, J. Reuben Clark jr,

94
vaimon hallitseminen

vääryydellä pappeuden
käyttämistä väärin, 94

Valinnanvapaus, 11
Aadamin lapset käyttivät, 11

Valtio
kansakunnan palveleminen,

186–193
lainaus, David O. McKay,

186–187
velvollisuudet maatamme

kohtaan, 191–192
lainaus, Harold B. Lee,

191–192
Vanhemmat

vanhempien tulee neuvotella
lasten kanssa, 99

lainaus, ElRay L.
Christiansen, 99

lainaus, Richard L. Evans,
99

Vanhin, velvollisuudet, 64–69

Vanhurskaus
välttämätön pappeuden

voiman saamiseksi, 5
välttämätön pappeuskoorumin

voiman kannalta, 25
Varjelus, Herran palvelijoiden,

kertomus, Wilford Woodruff,
56–57

Velka ja raha-asioiden
hoitaminen, 155

lainaus, Ezra Taft Benson, 155
Viisauden sana

kieltää tiettyjen aineiden
nauttimisen, 179

siunauksia noudattamisesta,
179–180

Virkistys, tärkeää fyysisen
terveyden kannalta, 184

lainaus, Brigham Young, 184
Vääryydellä hallitseminen

vaimon hallitseminen
vääryydellä pappeuden
käyttämistä väärin, 94

lainaus, David O. McKay,
26

Y
Ykseys, välttämätön

pappeuskoorumin toiminnan
kannalta, 26

Ylipappi, velvollisuudet, 64–67,
69

Ystävyys
pappeuskoorumien tehtävä,

26–27
lainaus, Boyd K. Packer,

26–27
lainaus, Stephen L.

Richards, 26
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Temppeleitä 
ja rakennuksia

1. Suolajärven temppeli
2. Provon temppeli
3. Jordan Riverin temppeli
4. Washingtonin temppeli
5. Arizonan temppeli
6. Ogdenin temppeli
7. Loganin temppeli
8. São Paulon temppeli
9. Havaijin temppeli

10. Tokion temppeli
11. Sveitsin temppeli
12. Los Angelesin temppeli
13. St. Georgen temppeli
14. Idaho Fallsin temppeli
15. Oaklandin temppeli
16. Lontoon temppeli
17. Albertan temppeli
18. Uuden-Seelannin temppeli
19. Seattlen temppeli
20. Mantin temppeli
21. Samoan temppeli
22. Oaklandin temppelin kasteallas
23. Provon temppelin selestinen huone
24. Arizonan temppelin sinetöimishuone
25. Suolajärven temppelin sinetöimishuone
26. Suolajärven temppelin selestinen huone
27. Herodeksen temppeli muinaisessa Jerusalemissa (kaupungin

pienoismallissa)
28. Kirkon toimistorakennus Salt Lake Cityssä
29. Kirkon hallintorakennus Salt Lake Cityssä
30. Granite Mountainin asiakirjaholvi lähellä Salt Lake Cityä
31. MAP-kappeleita eri puolilta maailmaa
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