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Johdanto

1

Kirkko valmisti tämän oppaan auttaak-
seen pappeusjohtajia ja apujärjestöjen
johtohenkilöitä oppimaan kutsumuk-
sensa velvollisuudet ja kuinka ne täyte-
tään. Kaikkien johtohenkilöiden ja mui-
den kirkon jäsenten tulee auttaa
täyttämään kirkon tehtävä, joka on kut-
sua kaikkia ihmisiä tulemaan Kristuk-
sen tykö ja tulemaan täydellisiksi
Hänessä (ks. Moro. 10:32). Tämän teh-
tävän täyttämiseksi johtohenkilöt autta-
vat jäseniä

• julistamaan Jeesuksen Kristuksen
evankeliumia kaikille kansoille, hei-
moille, kielille ja maille: kertomaan
evankeliumista lausumalla todistuk-
sensa Hengen kehotuksen mukaan.

• tekemään pyhät täydellisiksi: autta-
maan uusia käännynnäisiä edisty-
mään kirkossa varmistamalla, että
heillä on ystävä ja tehtävä ja että
heitä ruokitaan Jumalan sanalla, saa-
maan toimitukset ja tekemään evan-
keliumin liittoja, pyrkimään siihen,
että he pitävät käskyt kuten he ovat
luvanneet, palvelemaan lähimmäisi-
ään, pitämään huolta köyhistä ja
puutteenalaisista ja ystävystymään
toisiinsa pyhien yhteisön rakentami-
seksi.

• lunastamaan kuolleet: selvittämään
kuolleiden esivanhempien henkilölli-
syys ja suorittamaan temppelitoimi-
tukset heidän puolestaan niin pitkäl-
le kuin on kohtuullisesti mahdollista
perheen korotukseen valmistautumi-
seksi.

Evankeliumista kertominen

Herra pyytää kirkon jäseniä kertomaan
evankeliumista. Johtajien tulee tehdä
niin itse ja heidän tulee kannustaa ja
innoittaa muita jäseniä tekemään niin.
Tapoja kertoa evankeliumista ovat
muun muassa

• hyvän esimerkin osoittaminen elä-
mällä evankeliumin periaatteiden
mukaan

• ystäville ja perheenjäsenille kertomi-
nen evankeliumista ja niistä siunauk-
sista, joita se tuo heidän elämäänsä

• piirilähetyssaarnaajien tai kokoai-
kaisten lähetyssaarnaajien auttami-
nen

• sellaisten toimintojen ja ohjelmien
suunnitteleminen, jotka esittelevät
evankeliumia muille.

Vielä yksi tapa kertoa evankeliumista
on auttaa jäseniä valmistautumaan
kokoaikaiseen lähetystyöpalveluun. 



Johtohenkilöt voivat auttaa nuoria val-
mistautumaan palvelemiseen, kannus-
taa vanhempia valmistamaan lapsiaan
lähetystyöhön ja kannustaa eläkkeelle
jääneitä aviopareja palvelemaan lähe-
tystyössä. Lisäksi he voivat neuvoa
jäseniä säästämään rahaa oman lähe-
tystyönsä maksamiseksi ja lähetyssaar-
naajien tukemiseksi taloudellisesti.

Seurakunnanjohtajan alaisuudessa seu-
rakunnan lähetystyönjohtaja (kun
hänet on kutsuttu) koordinoi lähetys-
työtä seurakunnassa.

Pyhien tekeminen 
täydellisiksi
Pyhien tekemiseen täydellisiksi kuuluu
jokaisen jäsenen kannustaminen ja aut-
taminen elämään evankeliumin mukai-
sesti joka päivä korotukseen valmistau-
tumiseksi. Pyhien tekemisellä täydelli-
siksi on sekä hengellinen ulottuvuus
että ajallinen ulottuvuus.

Hengellinen valmistautuminen

Johtohenkilöiden tulee rukoilla jatku-
vasti, jotta he saisivat innoitusta tie-

tääkseen, kuinka he voivat auttaa jäse-
niä lisäämään hengellistä voimaansa.
Johtohenkilöt voivat auttaa jäseniä val-
mistautumaan hengellisesti opettamal-
la heille evankeliumia ja kehottamalla
heitä elämään sen mukaisesti. Heidän
tulee kannustaa jäseniä lähestymään
Herraa rukoilemalla, paastoamalla,
nauttimalla sakramentin ja tutkimalla
pyhiä kirjoituksia ja myöhempien aiko-
jen profeettojen opetuksia. Heidän
tulee tarjota mahdollisuuksia palvella,
varmistaa, että kirkon kokoukset ovat
hengellisesti kohottavia ja osoittaa rak-
kautta palvelemalla jäseniä yksittäin.

Pyrkimysten pyhien täydellisiksi teke-
miseksi tulee keskittyä yksilöihin ja
perheisiin. Kirkko vahvistaa ja tukee
perheitä ja koteja. Koti on tärkein paik-
ka evankeliumin opettamiselle ja johta-
miselle. Johtohenkilöiden tulee kannus-
taa perheenjäseniä rakastamaan ja
palvelemaan toisiaan ja heidän tulee
korostaa, että vanhemmilla on velvolli-
suus opettaa evankeliumia lapsilleen ja
pitää perheillat säännöllisesti.

Kaikkien kirkon jäsenten tulee valmis-
tautua saamaan temppelin siunaukset.
Jäsenten tehtävät tämän tekemisessä
luetellaan Perheen oppaassa (31180 130).
Johtohenkilöt voivat auttaa jäseniä val-
mistautumaan temppelin siunausten
saamiseen opettamalla heille temppe-
listä. Johtohenkilöiden tulee kannustaa
jäseniä elämään kelvollisina saamaan
temppelisuositus ja pitämään se aina
voimassa ja saamaan oma temppelipy-
hityksensä ja temppelisinetöintinsä siel-
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lä, missä se on kohtuullisesti mahdol-
lista. Kelvollinen jäsen on jäsen, joka on
tehnyt Herran kanssa liittoja, kuten
kasteenliiton, ja pyrkii uutterasti pitä-
mään nämä liitot.

Fyysinen ja ajallinen 
valmistautuminen

Johtohenkilöt voivat auttaa jäseniä val-
mistautumaan fyysisten ja ajallisten tar-
peiden täyttämiseen opettamalla heitä
olemaan omavaraisia ja valmistautu-
maan odottamattomiin tapahtumiin.
Johtohenkilöt voivat opettaa jäseniä
elämään kymmenysten lain ja paaston
lain mukaan, kannustaa heitä elämään
varojensa mukaan ja antaa heille koti-
opettajat ja kotikäyntiopettajat valvo-
maan ja auttamaan heitä.

Johtohenkilöiden tulee etsiä köyhiä ja
puutteenalaisia seurakunnasta ja auttaa
heistä huolehtimisessa ja opettaa seura-
kunnan jäseniä tekemään samoin.

Lisätietoja siitä, kuinka jäsenet voivat
täyttää fyysiset tarpeensa on Perheen
oppaassa.

Temppelitoimitukset ja 
sukututkimus

Omien temppelitoimitusten saamisen
lisäksi jäsenet auttavat kuolleiden
lunastamisessa selvittämällä esivan-
hempiensa henkilötiedot ja suoritta-
malla temppelitoimitukset heidän puo-
lestaan. Heidän tulee keskittyä aluksi
neljään ensimmäiseen esivanhempien-
sa sukupolveen. Johtohenkilöt voivat
auttaa jäseniä opettamalla heille oppe-
ja, jotka liittyvät kuolleiden lunastami-
seen kannustamalla heitä lähettämään
nimiä temppelityötä varten ja kannus-
tamalla heitä suorittamaan temppelitoi-
mitukset siellä, missä se on mahdollis-
ta, esivanhempiensa ja muiden edes-
menneiden puolesta.
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Pappeus

4

Pappeus on Jumalan voima ja valtuus.
Sen avulla Hän suorittaa työnsä ja kirk-
kautensa, joka on ”ihmisen kuolematto-
muuden ja iankaikkisen elämän toteut-
taminen” (KH Moos. 1:39). Jeesus
Kristus sallii kelvollisten miespuolisten
kirkon jäsenten olla Hänen pappeuten-
sa haltijoita. Kun heidät asetetaan pap-
peuteen, he voivat olla valtuutettuja
tekemään Herran työtä, esimerkiksi
saarnaamaan evankeliumia, suoritta-
maan pappeuden toimituksia ja kutsut-
taessa palvelemaan Jumalan valtakun-
nassa maan päällä.

”Kirkossa on kaksi pappeutta, nimit-
täin Melkisedekin pappeus ja Aaronin
pappeus” (LK 107:1). Taivaalliset
sanansaattajat palauttivat pappeuden

valtuuden maan päälle profeetta Joseph
Smithin kautta.

Melkisedekin pappeus
Melkisedekin pappeus on suurempi
pappeus. Se on saanut nimensä suuren
ylipapin mukaan, joka eli Abrahamin
aikana (ks. LK 107:2–5). Veljillä, joilla
on tämä pappeus, on voima ja valtuus
toimia johtamistehtävissä kirkossa ja
ohjata evankeliumin saarnaamista. He
voivat kutsuttaessa johtaa lähetyskent-
tiä, piirejä, seurakuntia ja koorumeita.

Ennen kuin mies voidaan asettaa vir-
kaan Melkisedekin pappeudessa,
hänelle täytyy ensin antaa Melkisede-
kin pappeus. Sitten hänet asetetaan vir-
kaan tuossa pappeudessa. Nämä virat



ovat vanhin, ylipappi, patriarkka, seit-
senkymmen ja apostoli. Lähetyskentän
tai piirin pappeusjohtajat järjestävät
veljet, joilla on Melkisedekin pappeus,
vanhinten koorumeiksi lähetyskentällä
tai piirissä. Kutakin vanhinten kooru-
mia johtaa koorumin johtaja. Hän opet-
taa koorumin jäsenille heidän velvolli-
suuksiaan ja kannustaa veljeyteen
koorumin jäsenistön kesken. Kaikki
seurakunnan veljet, joilla on Melkisede-
kin pappeus, ovat vanhinten koorumin
jäseniä.

Vanhin ja vanhinten koorumin 
johtokunta

Vanhinten tulee opettaa, selittää, kastaa
ja valvoa kirkkoa. Sen lisäksi että heillä
on Aaronin pappeuden virkojen val-
tuus ja tehtävät, vanhimmat voivat
myös antaa Pyhän Hengen lahjan, siu-
nata sairaita ja suorittaa muita toimi-
tuksia (ks. ”Pappeuden toimitukset ja
siunaukset” Perheen oppaassa). Saatuaan
luvan pappeusjohtajiltaan vanhimmat
voivat johtaa kirkon kokouksia, kun
läsnä ei ole ylipappia, jolla on valtuus.
(Ks. LK 20:42–45; 107:11.)

Kun seurakunnassa on kelvollisia mie-
hiä, joilla on Melkisedekin pappeus,
lähetyskentän tai piirin johtokunta voi
Hengen johtamana järjestää seurakun-
nassa vanhinten koorumin, kutsuen ja
erottaen koorumin johtajan koorumin
jäsenten keskuudesta. Kun vanhinten
määrä seurakunnassa kasvaa, lähetys-
kentän johtokunta voi kutsua ja erottaa

kaksi neuvonantajaa vanhinten kooru-
min johtajalle. Kuhunkin vanhinten
koorumiin voi kuulua enintään 96
jäsentä. Koorumi tarjoaa esimerkkejä,
apua ja ohjausta isille ja muille kooru-
min jäsenille.

Vanhinten koorumin johtaja palvelee
piirinjohtajan tai lähetysjohtajan alai-
suudessa ja on vastuussa hänelle. Koo-
rumin johtaja työskentelee myös seura-
kunnanjohtajan alaisuudessa seura-
kunnan pappeuden johtajistokomitean
jäsenenä ja seurakuntaneuvoston jäse-
nenä. Koorumin johtaja johtaa kooru-
min jäseniä seurakunnassa ja näyttää
heille esimerkkiä. Hän työskentelee
seurakunnanjohtajan kanssa järjestääk-
seen ja hallinnoidakseen kotiopetusta
sen varmistamiseksi, että kirkko on jat-
kuvasti yhteydessä kaikkiin seurakun-
nan jäseniin.

Koorumin johtaja opettaa koorumin
jäsenille evankeliumia ja heidän Melki-
sedekin pappeuteen liittyviä velvolli-
suuksiaan (ks. LK 107:89). Hän kan-
nustaa heitä palvelemaan iloisesti ja
nöyrästi, erityisesti tehtävissään avio-
miehinä ja isinä. Hän opettaa heille,
kuinka pappeuden toimituksia suorite-
taan ja suunnittelee palveluhankkeita ja
toimintoja, jotka auttavat jäseniä ja
rakentavat koorumin veljeyttä. Hän on
vastuussa koorumin jäsenten hengelli-
sestä ja ajallisesta hyvinvoinnista.

Vanhinten koorumin johtaja antaa
Melkisedekin pappeuden haltijoille ja
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aikuisille (vähintään 19-vuotiaille)
Aaronin pappeuden haltijoille sekä seu-
rakunnanjohtajan luvalla Aaronin pap-
peuden nuorille miehille, jotka ovat
opettajia ja pappeja, tehtäväksi toimia
kotiopettajina. Kotiopettajat saavat teh-
tävänsä kaksittain yksityisissä puhutte-
luissa. Seurakunnanjohtajan luvalla
vanhinten koorumin johtaja voi antaa
Melkisedekin pappeuden haltijan vai-
molle tehtäväksi toimia miehensä pari-
na vierailuilla, joissa tarvitaan erityises-
ti avioparia.

Koorumin johtaja opettaa koorumin
jäsenille, mikä on kotiopetuksen tarkoi-
tus (ks. s. 6–7) sekä innoittaa heitä
toteuttamaan sen hyvin. Vanhinten
koorumin johtokunnan jäsen puhutte-
lee kotiopettajat säännöllisesti saadak-
seen selonteon heidän vierailuistaan ja
saadakseen selville jäsenten tarpeita.

Vanhinten koorumin johtaja valvoo
kotiopetusta ja pitää seurakunnanjohta-
jan ajan tasalla kotiopetuskäynneistä ja
jäsenten tarpeista ja huolenaiheista,
jotka ovat tulleet ilmi kotiopetuskäyn-
tien yhteydessä.

Koorumin johtaja kannustaa koorumin
jäseniä osallistumaan kirkon kokouk-
siin ja toimintoihin ja palvelemaan.
Hän auttaa miehiä, joita ei ole asetettu
pappeuteen, ja niitä yli 18-vuotiaita
miehiä, joilla on Aaronin pappeus, val-
mistautumaan Melkisedekin pappeu-
den ja temppelitoimitusten saamiseen.
Kotiopettajat auttavat näissä pyrkimyk-

sissä, mutta usein johtajan täytyy hen-
kilökohtaisesti palvella kooruminsa
jäseniä.

Ylipappi, patriarkka, seitsenkymmen
ja apostoli

Tietoja ylipapin, patriarkan, seit-
senkymmenen ja apostolin viroista on
julkaisun Evankeliumin periaatteet
luvussa 14.

Kotiopetus

Kotiopettajat ovat veljiä, joilla on pap-
peus ja jotka on kutsuttu auttamaan
pappeusjohtajia valvomaan ja vahvista-
maan seurakunnan jäseniä. Miespuoli-
set jäsenet, joilla on Melkisedekin pap-
peus tai Aaronin pappeus diakoneja
lukuun ottamatta, voivat palvella koti-
opettajina.

Kotiopettajien tulee vierailla jäsenten
luona säännöllisesti osoittaen rakkautta
heitä kohtaan, opettaen heille evanke-
liumia ja kutsuen heitä tulemaan Kris-
tuksen luo. Kotiopettajien tulee kan-
nustaa isiä rukoilemaan ja pitämään
asianmukaista huolta perheestään.
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Kotiopettajat auttavat jäseniä sairau-
den, perheenjäsenen kuoleman, yksi-
näisyyden, työttömyyden ja muiden
erityistarpeiden hetkellä. (Ks. LK 20:51,
53, 59.)

Vieraillessaan heille annettujen perhei-
den luona kotiopettajat edustavat
Herraa, seurakunnanjohtajaa ja kooru-
min johtajaa. He ottavat selvää per-
heenjäsenten kiinnostuksen kohteista ja
tarpeista sekä osoittavat vilpitöntä kiin-
nostusta heitä kohtaan. Hengen innoi-
tuksella kotiopettajat pyrkivät opetta-
maan evankeliumia ja kehittämään ja
vahvistamaan niiden yksilöiden ja per-
heenjäsenten uskoa, joiden luona he
vierailevat. Mikäli mahdollista, kulla-
kin kotiopettajalla tulee olla toveri.

Kotiopettajat

• ovat jatkuvasti yhteydessä kuhunkin
heille annettuun jäseneen

• tunnustavat isän (tai äidin tai yksi-
näisen jäsenen, jos kotona ei ole isää)
aseman perheen päänä ja auttavat
häntä johtamaan perheensä jäseniä
näiden matkalla kohti kuolematto-
muutta ja iankaikkista elämää

• auttavat jäseniä uskomaan Jeesuk-
seen Kristukseen kertomalla pyhien
kirjoitusten tai elävien profeettojen
sanomasta sellaisena kuin se on
Ensimmäisen presidenttikunnan sano-
massa Liahonassa

• rukoilevat niiden kanssa, joiden
luona he vierailevat, ja siunaavat
heitä

• kertovat perheelle kokouksista, koo-
rumin ja seurakunnan toiminnoista
sekä erityishankkeista ja auttavat
perheen jäseniä osallistumaan niihin

• raportoivat vanhinten koorumin joh-
tajalle (tai seurakunnanjohtajalle, jos
seurakunnassa ei ole vanhinten koo-
rumia) jäsenten edistymisestä

• kannustavat ja auttavat perheen jäse-
niä saamaan kaikki tarvitsemansa
evankeliumin toimitukset ja pitä-
mään niihin liittyvät liitot

• kannustavat jäseniä tekemään lähe-
tystyötä sekä sukututkimus- ja
temppelityötä.

Toimitukset ja siunaukset

Pappeuden toimitukset ovat Herran
ilmoittamia pyhiä tekoja, jotka tehdään
pappeuden valtuudella. Pappeuden
siunauksia annetaan parantumiseksi,
lohdutukseksi ja kannustukseksi. Kas-
taminen sekä sakramentin siunaaminen
ja jakaminen ovat esimerkkejä pappeu-
den toimituksista. Veljet, joilla on Aaro-
nin pappeus, voivat suorittaa joitakin
toimituksia, mutta suurimman osan
toimituksista suorittavat miehet, joilla
on Melkisedekin pappeus (ks. ”Aaronin
pappeus” tässä oppaassa ja Perheen
oppaassa). Seurakunnanjohtajien ja van-
hinten koorumin johtajien tulee opettaa
veljille, kuinka toimituksia suoritetaan.
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Näiden johtajien tulee auttaa isiä val-
mistautumaan ja olemaan kelvollisia
suorittamaan toimituksia perheen
jäsenille. Veljien, jotka suorittavat toi-
mituksia ja antavat siunauksia, tulee
valmistautua elämällä evankeliumin
periaatteiden mukaisesti ja pyrkimällä
saamaan Pyhän Hengen johdatusta.
He suorittavat jokaisen toimituksen ja
antavat jokaisen siunauksen arvokkaas-
ti. Jokainen toimitus tulee suorittaa

1. Jeesuksen Kristuksen nimessä

2. pappeuden valtuudella

3. käyttäen kaikkia tarvittavia menette-
lytapoja, kuten tiettyjä sanoja tai
pyhitettyä öljyä.

4. Mikäli se on tarpeen, toimituksiin
tulee saada valtuus tehtäväänsä ero-
tetulta pappeusjohtajalta, jolla on
asianmukaiset avaimet; toimituksia,
joihin tarvitaan pappeusjohtajan lupa,
ovat nimen ja siunauksen antaminen
lapselle, kasteiden ja konfirmointien
suorittaminen, pappeuden antaminen
ja asettaminen pappeuden virkaan,
sakramentin siunaaminen ja jakaminen
sekä haudan pyhittäminen.

Ks. ohjeita eri toimitusten ja siunausten
antamisesta Perheen oppaasta.

Aaronin pappeus

Aaronin pappeus ”kuuluu lisäyksenä
suurempaan eli Melkisedekin pappeu-
teen”(LK 107:14). Se on saanut nimensä
Mooseksen veljen Aaronin mukaan,
koska se annettiin hänelle ja hänen
jälkeläisilleen, Veljillä, joilla on Aaro-
nin pappeus, on valtuus suorittaa
tiettyjä pappeuden toimituksia. Papit
voivat suorittaa kasteita, siunata
sakramentin ja asettaa pappeja, opet-
tajia ja diakoneja. Papit ja opettajat
voivat valmistaa sakramentin. Papit,
opettajat ja diakonit voivat jakaa
sakramentin. (Ks. LK 107:13–14, 20.)

Kun Aaronin pappeus annetaan henki-
lölle, hänet asetetaan virkaan tuossa
pappeudessa. Virat ovat diakoni, opet-
taja ja pappi. Hengen ohjaamana ja kun
Aaronin pappeuden haltijoiden määrä
antaa siihen aihetta, seurakunnanjohta-
ja, joka oli Aaronin pappeuden johtaja
seurakunnassa, järjestää veljet, joilla on
sama virka diakonien (12–13-vuotiaat),
opettajien (14–15-vuotiaat) ja pappien
(16–18-vuotiaat) koorumeiksi.
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Seurakunnanjohtaja, jolla on Aaronin
pappeuden johtamisen avaimet, on
Aaronin pappeuden johtaja seurakun-
nassa. Hän on pappien koorumin johta-
ja ja hän voi kutsua kaksi kelvollista
pappia toimimaan apulaisinaan pappi-
en koorumissa. Hän voi kutsua kelvol-
lisen opettajan ja kelvollisen diakonin
toimimaan vastaavasti opettajien ja dia-
konien koorumien johtajina. Hän tai
tehtävän saanut neuvonantaja voi
kutsua kaksi neuvonantajaa opettajien
ja diakonien koorumin johtajille täy-
dentämään näiden koorumien johto-
kuntia. Kun koorumeissa on riittävä
määrä nuoria miehiä, seurakunnan joh-
tokunnan jäsen voi kutsua nuoren mie-
hen kuhunkin koorumiin toimimaan
koorumin sihteerinä. Seurakunnanjoh-
taja erottaa pappien koorumin apulai-
sensa sekä opettajien ja diakonien koo-
rumien johtajat. Seurakunnan johto-
kunnan jäsen erottaa neuvonantajat
koorumien johtokunnissa sekä niiden
sihteerit.

Pappeuskokouksen alkuohjelman jäl-
keen Aaronin pappeus kokoontuu seu-
rakunnanjohtajan alaisuudessa erillään
niistä, joilla on Melkisedekin pappeus.

Kun seurakunnanjohtaja järjestää Aaro-
nin pappeuden koorumit, hän kutsuu
Hengen ohjaamana ja erottaa miehen,
jolla on Melkisedekin pappeus tai jolla
on papin virka Aaronin pappeudessa,
toimimaan Nuorten Miesten johtajana.
Nuorten Miesten johtaja työskentelee
seurakunnan johtokunnan ja Aaronin

pappeuden koorumien johtokuntien
kanssa auttaakseen jokaista koorumin
jäsentä vahvistamaan uskoaan Jeesuk-
seen Kristukseen ja kasvattamaan
ymmärrystään ja sitoutumistaan elää
sopusoinnussa palautetun evankeliu-
min periaatteiden kanssa.

Aaronin pappeuden tarkoituksena on
auttaa jokaista tähän pappeuteen ase-
tettua

• kääntymään Jeesuksen Kristuksen
evankeliumiin ja elämään sen ope-
tusten mukaisesti

• palvelemaan uskollisesti pappeuden
kutsumuksissa ja täyttämään kunkin
pappeuden viran velvollisuudet

• palvelemaan merkityksellisesti

• valmistautumaan ja elämään kelvol-
lisena saamaan Melkisedekin pap-
peus ja temppelin toimitukset

• valmistautumaan palvelemaan kun-
niakkaasti kokoaikaisessa lähetys-
työssä

• saamaan niin paljon koulutusta kuin
on mahdollista ja valmistautumaan
tulemaan kelvolliseksi aviomieheksi
ja isäksi

• kunnioittamaan asianmukaisesti nai-
sia, tyttöjä ja lapsia.

Seurakunnanjohtaja työskentelee Aaro-
nin pappeuden koorumien johtokun-
tien kanssa suunnitellakseen koorumi-
en kokouksia, palveluhankkeita ja
toimintoja, jotka auttavat saavuttamaan
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nämä tarkoitukset. Toimintojen tulee
tarjota tervehenkinen ympäristö, jossa
nuoret miehet voivat ystävystyä, pal-
vella ja kehittää taitoja toisten kanssa,
joilla on sama usko ja samanlaiset taso-
vaatimukset.

Aaronin pappeuden koorumien johto-
kunnat ja Nuorten Naisten luokkien
johtokunnat voivat yhteistyössä Aaro-
nin pappeuden ja Nuorten Naisten
aikuisjohtajien kanssa suunnitella
yhteisiä Aaronin pappeuden ja Nuor-
ten Naisten toimintoja seurakunnanjoh-
tajan valvonnassa. Näitä yhteisiä toi-
mintoja kutsutaan nimellä toimintailta. 

Diakoni

Kelvollinen nuori mies, joka on kastettu
ja konfirmoitu, voidaan asettaa diako-
niksi, kun hän on vähintään 12-vuotias.
Diakonien tehtävänä on yleensä jakaa
sakramentti, pitää huolta kirkon raken-
nuksista ja piha-alueista, auttaa puut-
teenalaisista huolehtimisessa ja suorit-
taa erityistehtäviä, kuten koota
paastouhreja.

Diakonien koorumi voi koostua kor-
keintaan 12 diakonista (ks. LK 107:85).

Opettaja

Kelvollinen nuori mies voidaan asettaa
opettajaksi, kun hän on vähintään 
14-vuotias. Kaikkien diakonien val-
tuuksien ja tehtävien lisäksi opettajat
valmistavat sakramentin ja toimivat
kotiopettajina.

Opettajien koorumi voi koostua kor-
keintaan 24 opettajasta (ks. LK 107:86).

Pappi

Kelvolliset veljet voidaan asettaa
papeiksi, kun he ovat vähintään 16-
vuotiaita. Yleensä aikuiset miespuoliset
käännynnäiset asetetaan papeiksi, kun-
nes heillä on ollut riittävä kokemus tul-
lakseen asetetuiksi vanhimmiksi.

Kaikkien diakonien ja opettajien val-
tuuksien ja tehtävien lisäksi papit voi-
vat kastaa ja siunata sakramentin ja he
voivat johtaa kokouksia, kun paikalla ei
ole yhtään Melkisedekin pappeuden
haltijaa (ks. LK 20:46–51).

Pappien koorumi voi koostua korkein-
taan 48 papista (ks. LK 107:87–88).
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Apujärjestöt

11

Seurakunnassa pappeuden järjestys
perustetaan ensiksi. Kun jäsenten
määrä lisääntyy ja kun johtajia ja
kokouspaikkoja tulee käytettäviksi,
seurakunnanjohtaja voi järjestää pap-
peuden apujärjestöjä siinä määrin kuin
hän katsoo tarpeelliseksi. Apujärjestöjä
ovat Apuyhdistys, Nuoret Miehet,
Nuoret Naiset, Alkeisyhdistys ja pyhä-
koulu.

Siihen asti kun seurakunnassa on tar-
peeksi naisia, nuoria naisia ja lapsia
erillisiin apujärjestöihin jakaantumisek-
si, he kokoontuvat yhteen saamaan
opetusta Apuyhdistyksen johtajan alai-
suudessa.

Apuyhdistys
Apuyhdistys auttaa pappeusjohtajia
kannustamalla aikuisia (vähintään 18-
vuotiaita) sisaria lujittamaan uskoa
Herraan Jeesukseen Kristukseen. Apu-
yhdistys auttaa naisia ja heidän perhei-
tään tulemaan Kristuksen luo ja elä-
mään kelvollisina saamaan Pyhän
Hengen ohjausta. Apuyhdistyksen sisa-
ret opettavat ja oppivat evankeliumin
oppeja, palvelevat laupiaasti, kehittävät
kodinhoitotaitoja, lujittavat perhesuh-
teita sekä palvelevat ja tukevat jokaista
sisarta.

Kun seurakunnassa on vähintään kaksi
naisjäsentä, seurakunnanjohtaja voi jär-
jestää Apuyhdistyksen. Seurakunnan-



johtajan alaisuudessa Apuyhdistyksen
johtaja

• johtaa tai pitää luokkaa aikuisille
(vähintään 18-vuotiaille) naisille sun-
nuntaisin sillä aikaa kun miehet ja
nuoret miehet ovat pappeuskokouk-
sessa

• työskentelee seurakunnanjohtajan
kanssa neuvoakseen häntä naisten,
nuorten naisten ja lasten tarpeista ja
toiminnoista

• auttaa seurakunnanjohtajaa etsimään
puutteenalaisia ja huolehtimaan
heistä.

Nuoret Miehet
Ks. ”Aaronin pappeus”, tämän oppaan
s. 8–10.

Nuoret Naiset

Seurakunnan johtokunnalla on olennai-
silta osin sama velvollisuus 12–18-vuo-
tiaita nuoria naisia kohtaan kuin
samanikäisiä nuoria miehiä kohtaan.

Nuorten Naisten järjestö auttaa (12–17-
vuotiaita) tyttöjä kääntymään Jeesuk-
sen Kristuksen evankeliumiin, kunni-

oittamaan vanhempiaan, valmistautu-
maan tekemään temppeliliittoja ja pitä-
mään ne, tulemaan kelvollisiksi vai-
moiksi ja äideiksi sekä palvelemaan.
Nuoret naiset saavat evankeliumin
opetusta sunnuntain kokouksissa ja
viikkotoiminnoissa.

12–17-vuotiaat nuoret naiset voivat
kokoontua erillään Apuyhdistyksestä,
kun seurakunnanjohtaja määrittelee,
että seurakunnan alueella asuu tar-
peeksi nuoria naisia. Hän voi järjestää
heidät mehiläisten (12–13-vuotiaat),
ruusutyttöjen (14–15-vuotiaat) sekä leh-
vänsitojien (16–17-vuotiaat) luokiksi.
Hän voi kutsua ja erottaa kelvollisen
nuoren naisen kunkin luokan johtajak-
si. Seurakunnan johtokunnan jäsen voi
kutsua ja erottaa kaksi muuta nuorta
naista kunkin johtajan neuvonantajiksi
sekä luokan sihteerin, kun luokassa on
tarpeeksi nuoria naisia.

Seurakunnanjohtajan alaisuudessa
Nuorten Naisten johtokunta (aikuisia)
työskentelee seurakunnan johtokunnan
ja Nuorten Naisten luokkien johtokun-
tien (tyttöjä) kanssa vahvistaakseen
jokaisen nuoren naisen uskoa Jeesuk-
seen Kristukseen ja lisätäkseen hänen
ymmärrystään ja sitoutumistaan elää
sopusoinnussa palautetun evankeliu-
min periaatteiden kanssa. Evankeliu-
min opettaminen sunnuntaina ja terve-
henkiset viikkotoiminnat voivat auttaa
näiden päämäärien toteuttamisessa.

Nuorten Naisten luokkien johtokunnat
ja Aaronin pappeuden koorumien joh-
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tokunnat voivat yhteistyössä Nuorten
Naisten ja Aaronin pappeuden aikuis-
johtajien kanssa suunnitella yhteisiä
Nuorten Naisten ja Aaronin pappeu-
den toimintoja seurakunnanjohtajan
valvonnassa. Näitä yhteisiä toimintoja
kutsutaan nimellä toimintailta.

Alkeisyhdistys

Alkeisyhdistys opettaa (3–11-vuotiaille)
lapsille Jeesuksen Kristuksen evanke-
liumia ja auttaa heitä oppimaan sen
mukaan elämistä. Alkeisyhdistyksessä
lapset tuntevat itsensä tervetulleiksi,
tuntevat Vapahtajan rakkauden ja tun-
tevat ilon, jonka evankeliumi tuo.

Alkeisyhdistyksen tunnuslause on
”Kaikkia sinun lapsiasi on Herra opet-
tava ja suuri on oleva sinun lastesi
rauha” (3. Ne. 22:13). Alkeisyhdistys
auttaa pappeusjohtajia toteuttamaan
kirkon tehtävää kannustamalla lapsia
tutkimaan pyhiä kirjoituksia, rukoile-
maan ja seuraamaan Vapahtajan esi-
merkkiä. Alkeisyhdistyksen tavoitteena
on

• opettaa lapsille, että he ovat Jumalan
lapsia ja että taivaallinen Isä ja Jeesus
Kristus rakastavat heitä

• auttaa lapsia oppimaan rakastamaan
taivaallista Isää ja Jeesusta Kristusta

• auttaa lapsia valmistautumaan kas-
teeseen ja Pyhän Hengen lahjan saa-
miseen sekä pitämään kasteenliitton-
sa ja lupauksensa

• auttaa lapsia kasvamaan evankeliu-
min suunnitelman ymmärtämisessä
ja tarjota heille mahdollisuuksia elää
evankeliumin periaatteiden mukai-
sesti

• auttaa poikia valmistautumaan pap-
peuden saamiseen ja kelvollisuuteen
käyttää pappeutta muiden siunaami-
seen ja palvelemiseen

• auttaa tyttöjä valmistautumaan van-
hurskaana nuorena naisena elämi-
seen, pappeuden ja temppelin
siunausten ymmärtämiseen sekä
muiden palvelemiseen.

Pappeuden ja Alkeisyhdistyksen johto-
henkilöt ja opettajat auttavat vanhem-
pia opettamaan lapsilleen Jeesuksen
Kristuksen evankeliumia, kun he etsi-
vät Hengen johdatusta ja saavat sitä.
Jokainen lapsi Alkeisyhdistyksessä tar-
vitsee välittävien opettajien ja johtohen-
kilöiden rakkautta, erityisesti ne lapset,
jotka tulevat kodeista, joista puuttuu
voimakas tuki elää evankeliumin
mukaan.
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Kun lasten määrä on riittävä, he
kokoontuvat erikseen naisista ja nuoris-
ta naisista luokkaopetukseen ja yhtei-
seen tuokioon sillä aikaa kun pyhäkou-
lu sekä Apuyhdistys ja Nuoret Naiset
pitävät omia kokouksiaan. Seurakun-
nat voivat järjestää aika ajoin toimintoja
alkeisyhdistysikäisille lapsille muina
päivinä kuin sunnuntaina. Lisäohjeita
yhteisestä tuokiosta ja viikkotoimin-
noista saa pappeusjohtajien kautta.

Pyhäkoulu
Pyhäkoulu auttaa vähintään 12-vuotiai-
ta jäseniä ja tutkijoita oppimaan
Jeesuksen Kristuksen evankeliumia ja
elämään evankeliumin periaatteiden
mukaisesti tarjoamalla mielenylennystä
ja opetusta sunnuntain kokouksissa.

Pyhäkoulun opettajat kannustavat
jäseniä

• tutkimaan pyhiä kirjoituksia

• elämään käskyjen mukaisesti

• saamaan keskeiset toimitukset ja
pitämään niihin liittyvät evankeliu-
min liitot.

Pyhäkoulun johtokunta valvoo pyhä-
koulua. Johtaja suosittelee mahdollisia
opettajia seurakunnanjohtajalle. Seura-
kunnan johtokunta kutsuu ja erottaa
opettajat opettamaan pyhäkoulun luok-
kia. Nuoret ja aikuiset kokoontuvat
yhdessä siellä missä jäseniä on vähän,
mutta kun jäsenten määrä antaa myö-
ten, he voivat kokoontua erikseen
luokkaopetukseen.
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Opetusohjelma ja opettajankoulutus

15

Opetusohjelma
Kirkko tarjoaa pappeuden koorumeille
ja apujärjestöille opetusaineiston. Vyö-
hykkeen johtokunta antaa ohjeita kuna-
kin vuonna käytettävästä aineistosta.
Ohjeet ovat kirkon jakelukeskuksen tai
palvelukeskuksen lähettämän vuosit-
taisen aineiston mukana. Julkaisu Ope-
tusohjelmaa koskevia tietoja pappeusjohta-
jille ja apujärjestöjen johtohenkilöille
(36363 130), jonka saa pappeusjohtajien
kautta, sisältää katsauksen kirkon ope-
tusohjelmaan. Johtohenkilöitä ja opetta-
jia kannustetaan käyttämään ainoas-
taan kirkon opetusaineistoa ja
välttämään kaupallisten tuotteiden
käyttämistä.

Ensimmäisen presidenttikunnan sanomat,
Kotikäyntiopetussanomat ja Liahonan
artikkelit tarjoavat aineistoa, joka piris-
tää ja rikastuttaa opetusaineiston oppi-
aiheita. Nämä aineistot ovat saatavilla
painettuina sekä sähköisessä muodossa
kirkon virallisella Internet-sivustolla
osoitteessa www.lds.org. Siellä missä
Liahona on saatavilla, jokaisen perheen
seurakunnassa tulisi tilata se.

Opettajankoulutus
Vanhemmilla, johtohenkilöillä ja opet-
tajilla on pyhä velvollisuus opettaa Jee-
suksen Kristuksen evankeliumia. Hei-
dän pyrkimystensä kautta muut voivat
oppia, kuinka evankeliumin totuuksia
sovelletaan jokapäiväiseen elämään.



Herra sanoi: ”Minä annan teille käs-
kyn, että opetatte toinen toisellenne
valtakunnan oppia. Opettakaa ahkeras-
ti, ja minun armoni on pysyvä teissä.”
(LK 88:77–78.)

Seurakunnan johtokunta on vastuussa
opettamisen laadusta seurakunnassa.

Kun seurakunnan jäsenmäärä kasvaa
tarpeeksi, johtokunta kutsuu veljen
tai sisaren toimimaan seurakunnan
opetuskoordinaattorina.

Lisätietoja opettamisesta ja opettajan-
koulutuksesta on Opettamisen oppaassa.
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Johtaminen

17

Vapahtajan esimerkki
Meidän Vapahtajamme Jeesus Kristus
on antanut jäsenille täydellisen esimer-
kin seurattavaksi johtajina perheessä ja
kirkossa. Hän rakasti Isäänsä ja ihmisiä,
joita Hän palveli. Hän eli palvellakseen
muita nostaen sorrettuja ja antaen toi-
voa epätoivoisille.

Jeesus ymmärsi kutsumuksensa ja
rukoili ja oli ahkera sen täyttämisessä.
Hän teki aina Isänsä tahdon ja antoi
Hänelle kunnian ottamatta sitä itsel-
leen. Hän uhrasi kaikkensa ihmiskun-
nan hyväksi antaen henkensä ristillä ja
sovittaen kaikkien ihmisten synnit.

Kun johtajat seuraavat Vapahtajan esi-
merkkiä, Hän lisää heidän kykyään
tehdä Hänen työtään. Hän innoittaa

heitä tietämään, mitä heidän tulee
sanoa ja tehdä (ks. LK 100:6). Johtajista
tulee todella Hänen kanssapalvelijoi-
taan Jumalan valtakunnan rakentami-
sessa. Heistä tulee pyhien kirjoitusten
tutkijoita, he oppivat evankeliumin opit
ja periaatteet ja pyrkivät opettamaan
niitä niille, joita he palvelevat.

Johtajien luonteenpiirteitä

Usko

Kuolevaisen palvelutyönsä aikana
Vapahtaja kehotti opetuslapsiaan osoit-
tamaan uskoa (ks. Matt. 17:14–21;
Luuk. 8:22–25). Kirkon johtajilla täytyy
olla uskoa, että Jeesus Kristus on mei-
dän Vapahtajamme ja Lunastajamme.
He kehittävät tätä uskoa rukoilemalla,



tutkimalla pyhiä kirjoituksia, olemalla
kuuliaisia ja tekemällä parannuksen.
Kun me hoidamme uskon siementä,
se kasvaa meissä ja tuottaa hedelmää,
joka on mitä kallisarvoisinta ja makein-
ta (ks. Al. 32:42).

Rakkaus

Vapahtaja sanoi: ”Minä annan teille
uuden käskyn: rakastakaa toisianne!
Niin kuin minä olen rakastanut teitä,
rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaik-
ki tuntevat teidät minun opetuslapsik-
seni, jos te rakastatte toisianne.”
(Joh. 13:34–35.) Johtajien tulee rakastaa
ihmisiä, joista Herra on antanut heille
vastuun. Kun johtajat rakastavat ihmi-
siä, he haluavat palvella heitä, opettaa
heitä ja auttaa heitä tekemään työtä
pelastuakseen.

Maailmassa ihmiset ajattelevat harvoin
johtajia palvelijoina. Mutta Vapahtaja
opetti sanoillaan ja esimerkillään, että
johtajien tulee palvella ihmisiä, joita he
johtavat. Hän sanoi kahdelletoista:
”Joka tahtoo tulla teidän joukossanne
ensimmäiseksi, se olkoon toisten orja”
(Matt. 20:27). Kun me palvelemme
muita, me palvelemme Herraa
(ks. Matt. 25:31–40; Moosia 2:17).

Kuuliaisuus

Jeesus Kristus osoitti täydellistä esi-
merkkiä kuuliaisuudesta ja myöntymi-
sestä taivaallisen Isän tahtoon (ks. Matt.
26:39; Joh. 5:30). Johtajien tulee noudat-
taa Herran käskyjä, niin että he voivat
näyttää esimerkkiä muille ja olla kel-

vollisia saamaan Pyhän Hengen
ohjausta. Kuuliaisuus osoittaa rakkaut-
ta Herraa kohtaan (ks. Joh. 14:15).

Herran käskyt ilmoitetaan pyhissä kir-
joituksissa, kirkon johtajien kautta ja
Pyhän Hengen kuiskausten kautta.
Kun johtajat ovat kuuliaisia näille käs-
kyille, Herra auttaa heitä täyttämään
kutsumuksensa.

Ykseys

Suuressa esirukouksessaan Vapahtaja
rukoili, että ne, jotka uskovat Häneen,
olisivat yhtä, niin kuin Hän ja Hänen
Isänsä ovat yhtä (ks. Joh. 17:20–23).
Ykseys on olennaisen tärkeää menes-
tykselle kaikissa kirkon järjestöissä.
Pappeuden ja apujärjestöjen johtajien ei
pidä työskennellä riippumattomina
neuvonantajistaan. Johtokunnat voivat
saavuttaa paljon enemmän, kun ne
ovat yhtä ja neuvottelevat yhdessä.

Uhraus

Rikas nuori mies kysyi Vapahtajalta,
mitä hänen tuli tehdä periäkseen ian-
kaikkisen elämän. ”Noudata käskyjä”,
Herra sanoi hänelle. Nuori mies sanoi,
että hän oli noudattanut käskyjä nuo-
ruudestaan lähtien ja kysyi sitten:
”Mitä vielä puuttuu?” Tietäen, mitä
hänen sydämessään oli, Jeesus käski
häntä myymään omaisuutensa, anta-
maan rahat köyhille ja seuraamaan
Häntä. Mutta nuori mies ”lähti surulli-
sena pois, sillä hänellä oli paljon omai-
suutta.” (Ks. Matt. 19:16–22.)
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Tällä tapauksella Herra opettaa, että
johtajien täytyy olla valmiita uhraa-
maan kaiken Häntä seuratakseen.
Rikkaan nuoren miehen tavoin johtajat
voidaan kutsua uhraamaan omaisuu-
tensa tai heitä voidaan pyytää uhraa-
maan aikaansa, kykyjään ja henkilö-
kohtaisia pyrkimyksiään Herran työn
edistämiseksi. Kun johtajat uhraavat
Herralle ja Hänen valtakunnalleen,
Hän lupaa siunata heitä kaikessa
(ks. Matt. 19:29; LK 97:8–9).

Johtajuuden tehtävät

Tavoitteiden asettaminen

Johtajat oppivat, että ohjauksen etsimi-
nen Herralta rukoillen saadakseen tie-
tää, mitä Hän haluaa heidän tekevän,
on olennaisen tärkeää heidän kutsu-
muksessaan. Tavoitteiden asettaminen
Hengen ohjauksella auttaa heitä teke-
mään työtä, jonka Herra on antanut
heille.

Tavoitetta asettaessaan johtaja tarvitsee
suunnitelman, kuinka siihen päästään.
Esimerkiksi piirinjohtaja voi asettaa
tavoitteeksi sakramenttikokouksen läs-
näolojen lisäämisen piirin alueella.
Hänen suunnitelmansa voi sisältää sen,
että hän pyytää seurakunnanjohtajia
kutsumaan kaikkia seurakunnan jäse-
niä sitoutumaan sakramenttikokouk-
seen osallistumiseen.

Johtajat voivat kannustaa jäseniä asetta-
maan ja saavuttamaan henkilökohtaisia
tavoitteita. Johtajat voivat ehdottaa
tavoitteita yksilöille, mutta heidän tulee

asettaa itse omat tavoitteensa ja tehdä
suunnitelmat niiden saavuttamiseksi.

Suunnitteleminen ja vastuun 
jakaminen

Seuraavat askeleet auttavat sekä pap-
peusjohtajia että apujärjestöjen johto-
henkilöitä suunnittelemaan kokouksia,
toimintoja, palveluhankkeita ja tavoit-
teita Herran työn tekemiseksi ja niistä
voi olla hyötyä jäsenten perehdyttämi-
sessä ja ystävystymisessä kirkon
ulkopuolisiin. Nämä askeleet auttavat
johtohenkilöitä järjestämään kotiope-
tuksen ja Apuyhdistyksen kotikäynti-
opetuksen ja auttavat pappeusjohtajia
jäsenten kutsumisessa toimimaan seu-
rakunnan tehtävissä.

1. Suunnittele ja järjestä. Johtohenkilöt
suunnittelevat kaikki kokoukset, toi-
minnat ja tavoitteet, jotta niillä olisi
evankeliumin tarkoitus. Tehdessään
näitä suunnitelmia johtohenkilöt
pyytävät muita, kuten neuvonanta-
jiaan, esittämään ajatuksia ja autta-
maan järjestämisessä.

2. Rukoile. Johtohenkilöt rukoilevat
johdatusta Hengen kuiskausten
kautta, kun he tekevät ja toteuttavat
suunnitelmia. He rukoilevat myös
johdatusta tietääkseen, keitä heidän
tulee kutsua auttamaan työssä.

3. Jaa vastuuta. Hyvä johtaja pyytää
muita auttamaan, koska hän tietää,
ettei hän pysty tekemään eikä hänen
pidä tehdä kaikkea itse. Hän jakaa
vastuuta auttaakseen muita kehittä-

19



mään kykyjään antamalla heille
kokemusta. Hän selittää suunnitel-
mat heille. Hän antaa sitten kullekin
ihmiselle tehtäväksi tiettyjä tehtäviä
selittäen velvollisuudet ja siunauk-
set, joita tulee tehtävän täyttämisestä.

4. Auta ja tue. Sen jälkeen kun johto-
henkilö on suunnitellut, rukoillut ja
jakanut vastuuta, hän tukee niitä,
joille hän on jakanut vastuuta. Hän
opettaa heille, mitä heidän täytyy tie-
tää, ja tarjoaa apuaan mutta ei tee
itse sitä, mitä hän on pyytänyt heitä
tekemään. Hän ilmaisee rakkautensa
ja luottamuksensa ja kannustaa heitä
käyttämään omia ajatuksiaan ja
innoitustaan sen sijasta, että vaatisi,
että asiat tehdään aina hänen taval-
laan. Hän ohjaa heitä edelleen tai
pyytää heitä muuttamaan sitä, mitä
he ovat tekemässä vasta kun se on
välttämätöntä.

5. Seuraa. Tehtävän antamisen jälkeen
johtohenkilö pyytää määräajoin
edistymisraporttia. Hän voi tehdä
sen epävirallisessa keskustelussa,
kokouksen aikana tai yksityisessä
puhuttelussa. Raportoinnin aikana
johtohenkilö kiittää henkilöä ja antaa
vilpitöntä arvostusta ja kannustusta.
Hän voi myös keskustella siitä, kuin-
ka tehtäväksi annettu työ voitaisiin
tehdä paremmin.

6. Arvioi. Kun tehtäväksi annettu työ
on tehty, johtohenkilö arvioi sitä
kunkin henkilön kanssa, jolle se
annettiin tehtäväksi. Hän ilmaisee

kiitoksensa, keskustelee tehdyn työn
arvosta ja voi antaa henkilölle uuden
tehtävän.

Esityslistan laatiminen

Esityslista on suunnitelma kokouksen
kuluksi. Se voi sisältää rukoukset, lau-
lut, puheet, ilmoitukset ja muut asiat,
raportit tehtävistä, uudet tehtävät ja
muita merkittäviä aiheita. Kirjallinen
esityslista auttaa johtohenkilöä varmis-
tumaan siitä, että tärkeimmät asiat
käsitellään, ja auttaa varmistamaan sen,
että kokouksen aika käytetään viisaasti.
Se auttaa häntä myös johtamaan
kokousta hyvässä järjestyksessä.

Henkilö, joka toimii johtavana virka-
miehenä eli joka on vastuussa kokouk-
sesta, laatii yleensä esityslistan. Hän
varmistaa sen, että se sisältää kaiken
välttämättömän kokouksen tarkoituk-
sen saavuttamiseksi. Se, joka laatii esi-
tyslistan, määrittelee, kuinka paljon
aikaa kunkin asian käsittelemiseen
tulee käyttää. Mikäli aikaa on liian
vähän kaikista asioista keskustelemi-
seen, hän siirtää jotkin niistä seuraavan
kokouksen esityslistalle.

Kokousten johtaminen

Henkilö, joka johtaa kokousta, toimii
tuon kokouksen johtajana. Hän ilmoit-
taa niiden henkilöiden nimet, jotka
rukoilevat, puhuvat, johtavat laulua ja
tekevät muita asioita kokouksessa.
Kokousta johtavan tulee olla kunnioit-
tava ja hänen tulee johtaa kokousta
Herran Hengen johtamana.
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Henkilö, joka toimii kokouksen johta-
vana virkamiehenä, voi johtaa sitä tai
voi pyytää jotakuta muuta johtamaan
sitä hänen alaisuudessaan. Esimerkiksi
seurakunnanjohtaja voi pyytää jompaa-
kumpaa neuvonantajaansa johtamaan
sakramenttikokouksen tai koorumin
johtaja voi pyytää jompaakumpaa neu-
vonantajaansa johtamaan koorumin
kokouksen. Sama periaate pätee apu-
järjestöihin.

Neuvostot

Herra johtaa valtakuntaansa neuvosto-
jen periaatteella. Ne, jotka johtavat neu-
vostojen kokouksia, kuten seurakunta-
neuvoston kokousta, pappeuden
johtajistokomitean kokousta sekä pap-
peuden ja apujärjestöjen johtokuntien
kokouksia (ks. Lähetysseurakunnan
opas), tulee soveltaa seuraavia tärkeitä
periaatteita:

• keskittyä evankeliumin oppeihin ja
periaatteisiin, ei arveluihin

• keskittyä yksilöihin ja siihen, kuinka
heitä vahvistetaan evankeliumissa,

muistaen aina pitää luottamukselli-
set asiat tiukasti luottamuksellisina

• edistää vapaata ja avointa ilmaisua
antaen kaikille mahdollisuuden tulla
kuulluksi; johtohenkilöiden tulee
kuunnella puhumisen lisäksi

• tukea johtajien päätöksiä ja auttaa
toteuttamaan ne

• johtaa rakastaen ja hellästi huoleh-
tien kaikkien tarpeista ja hyvinvoin-
nista.

Luottamuksellisuuden 
säilyttäminen
Johtohenkilöiden ei pidä paljastaa luot-
tamuksellisia asioita kenellekään, tuli-
vatpa asiat esille muodollisissa puhut-
teluissa tai epävirallisissa keskusteluis-
sa. Keskusteluissa ilmenevät tiedot ja
tunnustukset ja sellaiset asiat kuin hen-
kilön maksamien kymmenysten ja
lahjoitusten määrät tulee pitää täysin
luottamuksellisina. Johtohenkilön ei
pidä keskustella henkilön yksityis-
asioista toisten kanssa, ei edes neuvon-
antajiensa ja puolisonsa kanssa, ellei
henkilö anna siihen lupaa. Johtohen-
kilö, joka on varomaton luottamuksel-
listen asioiden pitämisessä tiukasti
luottamuksellisina, voi heikentää nii-
den todistusta ja uskoa, joita hän palve-
lee, ja heikentää heidän luottamustaan
ja uskoaan häneen.
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Kirkon aineiston ja sukututkimusaiheisten 
tietojen hankkiminen
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Paikalliset johtohenkilöt ja muut jäse-
net voivat hankkia kirkon aineistoa,
muun muassa pyhiä kirjoituksia, oppi-
kursseja, kirkon lehtiä, ihokkaita ja
temppelivaatteita, kirkon jakelukeskuk-
sestaan tai palvelukeskuksestaan,
Salt Lake Cityn jakelukeskuksesta tai
kirkon virallisen Internet-sivuston
kautta osoitteessa www.lds.org.

Tietoja sukututkimustyöstä saa
kirkon sukututkimusaiheisesta 
Internet-sivustosta osoitteessa 
www.familysearch.org.
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