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Jakelu
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Lähetysseurakunnan tarkoitus

1

Kuolevaisen palvelutyönsä aikana
Jeesus Kristus järjesti kirkkonsa maan
päällä. Hänen kuolemansa jälkeen
uskovien seurakunnat kokoontuivat
yhteen palvelemaan Jumalaa, oppi-
maan Hänen opetuksiaan ja toteutta-
maan niitä sekä palvelemaan, innoit-
tamaan ja vahvistamaan toinen
toistaan. Vapahtaja lupasi: ”Missä
kaksi tai kolme on koolla minun
nimessäni, siellä minä olen heidän
keskellään” (Matt. 18:20).

Nykyään Myöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon
jäsenet on järjestetty seurakunniksi.
Pieniä seurakuntia kutsutaan lähetys-
seurakunniksi ja kutakin lähetysseura-
kuntaa johtaa seurakunnanjohtaja.
Saatuaan luvan vyöhykkeen johto-

kunnalta lähetysjohtaja voi järjestää
lähetysseurakunnan sinne, missä asuu
vähintään kaksi jäsenperhettä ja yksi
jäsenistä on kelvollinen mies, jolla
on Melkisedekin pappeus tai hän on
kelvollinen pappi Aaronin pappeu-
dessa. Kelvollinen henkilö on henkilö,
joka on solminut liiton, kuten kas-
teenliiton, Herran kanssa ja joka pyrkii
ahkerasti pitämään nämä liitot.

Lähetysjohtaja valvoo lähetysseura-
kuntaa ja seurakunnanjohtaja on vas-
tuussa hänelle. Lähetyskentällä, missä
riittävä määrä lähetysseurakuntia on
järjestetty kohtuullisen lähelle toisiaan,
lähetysjohtaja voi saatuaan luvan vyö-
hykkeen johtokunnalta järjestää nämä
seurakunnat piiriksi. Kun lähetys-
seurakunta on osa järjestettyä piiriä,



seurakunnanjohtajaa valvoo piirin joh-
tokunta, joka puolestaan raportoi
lähetysjohtajalle.

Kirkko on valmistanut tämän oppaan
auttaakseen seurakunnan johtohen-
kilöitä oppimaan kutsumuksensa
velvollisuudet ja kuinka ne täytetään.
Kaikkien johtohenkilöiden ja muiden
kirkon jäsenten tulee auttaa täyttä-
mään kirkon tehtävä, joka on kutsua
kaikkia ihmisiä tulemaan Kristuksen
tykö ja tulemaan täydellisiksi Hänes-
sä (ks. Moro. 10:32). Tämän tehtävän
toteuttamiseksi johtohenkilöt auttavat
jäseniä

• julistamaan Jeesuksen Kristuksen
evankeliumia kaikille kansoille,
heimoille, kielille ja maille: kerto-
maan evankeliumista lausumalla
todistuksensa Hengen kehotuksen
mukaan; lähetyssaarnaajien tulee
auttaa edelleen uusien käännyn-
näisten tukemisessa heidän siir-
tyessään kirkon jäsenyyteen

• tekemään pyhät täydellisiksi: autta-
maan uusia käännynnäisiä edisty-
mään kirkossa varmistamalla, että
heillä on ystävä ja tehtävä ja että
heitä ruokitaan Jumalan sanalla,
saamaan toimitukset ja tekemään

evankeliumin liittoja, pyrkimään
siihen, että he pitävät käskyt
kuten he ovat luvanneet, palvele-
maan lähimmäisiään, pitämään
huolta köyhistä ja puutteenalaisista
ja ystävystymään toisiinsa pyhien
yhteisön rakentamiseksi

• lunastamaan kuolleet: selvittämään
kuolleiden esivanhempien henki-
löllisyys ja suorittamaan temppeli-
toimitukset heidän puolestaan niin
pitkälle kuin on kohtuullisesti 
mahdollista perheen korotukseen
valmistautumiseksi.

Tämä opas voi auttaa seurakunnan
johtohenkilöitä, yksilöitä ja perheitä
oppimaan Pyhän Hengen vaikutuk-
sen mukaan elämistä, niin että heidän
kutsumuksensa täyttäminen kirkossa
on etuoikeus ja ilo. Tämän oppaan
lisäksi pyhät kirjoitukset, Pappeusjoh-
tajan ja apujärjestöjen johtajiston opas
(31178 130), Perheen opas (31180 130),
Opettamisen opas (34595 130), Evanke-
liumin periaatteet (31110 130), Gospel
Fundamentals (ei suomeksi, 31129),
Opetusohjelmaa koskevia tietoja pappeus-
johtajille ja apujärjestöjen johtohenki-
löille (36363 130) sekä muut kirkon
julkaisut ovat hyödyksi.
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Lähetysseurakunnan johtokunta

3

Järjestäessään lähetysseurakunnan
lähetysjohtaja tai piirinjohtaja lähetys-
johtajan luvalla kutsuu ja erottaa teh-
täväänsä Herran innoittamana kelvol-
lisen miehen, jolla on Melkisedekin
pappeus, toimimaan lähetysseurakun-
nan seurakunnanjohtajana. Lähetys-
johtaja tai piirinjohtaja antaa johtami-
sen avaimet seurakunnanjohtajalle.
Mikäli käytettävissä ei ole kelvollista
miestä, jolla olisi Melkisedekin pap-
peus, kelvollinen pappi voidaan kut-
sua ja erottaa seurakunnanjohtajaksi.

Siihen asti kun vähintään kahdella
jäsenellä seurakunnassa on Melki-
sedekin pappeus, seurakunnanjohtaja
valvoo ja vahvistaa jäseniä, käy hei-
dän kodeissaan usein kotiopettajana,

johtaa sakramenttikokouksia, johtaa
seurakunnan toimintoja ja täyttää
raportteja. Kun useammat miehet seu-
rakunnassa saavat pappeuden, lähe-
tysjohtaja voi Herran Hengen opasta-
mana kutsua seurakunnanjohtajalle
kaksi neuvonantajaa sekä kirjurin
auttamaan seurakunnan aikakirjojen
pitämisessä. Seurakunnanjohtaja ja
hänen kaksi neuvonantajaansa muo-
dostavat seurakunnan johtokunnan.

Seurakunnanjohtaja on seurakunnan
paimen, joka johtaa rakastaen ja ystä-
vällisesti kaikkia seurakunnan jäseniä.
Hän näyttää esimerkkiä särjetyn sydä-
men ja murtuneen mielen (ks. 3. Ne.
9:20) uhraamisesta Herralle ja todistaa
Herran Jeesuksen Kristuksen jumalal-



lisuudesta. Seurakunnassa seurakun-
nanjohtaja

• on johtava pappeusjohtaja

• on yleinen tuomari

• johtaa köyhistä ja puutteenalaisista
huolehtimista

• pitää huolta seurakunnan 
talousasioista ja aikakirjoista.

Seurakunnan johtokunnan jäsenet
valvovat ja vahvistavat seurakunnan
jäseniä, johtavat pappeuskokouksen
alkuohjelman, johtavat Aaronin
pappeutta ja johtavat sakramentti-
kokouksia.

Johtava pappeusjohtaja
Johtavana pappeusjohtajana seura-
kunnanjohtajalle on annettu johtami-
sen avaimet hallita Herran työtä seu-
rakunnassa. Hän johtaa, valvoo ja
vahvistaa kaikkia seurakunnan jäseniä
ja opettaa heitä olemaan vastuullisia
tehtävissään. Kun seurakunnan jäsen-
määrä kasvaa, neuvonantajat seura-
kunnan johtokunnassa, pappeuskoo-
rumien johtohenkilöt ja kotiopettajat
auttavat häntä. Hän kannustaa van-
hinten koorumin johtajaa varmista-
maan, että kotiopettajat on määrätty
tehtävään ja että jokaisessa kodissa
vieraillaan säännöllisesti. Kausittain
saatavat kotiopetusraportit vanhinten
koorumin johtajalta auttavat seura-
kunnanjohtajaa olemaan tietoinen
jäsenten tarpeista.

Seurakunnanjohtaja valvoo koorumei-
ta, apujärjestöjä ja toimintoja seura-

kunnassa tärkeimpänä kohteena Aaro-
nin pappeuden nuoret miehet ja
samanikäiset nuoret naiset. Hän on
Aaronin pappeuden johtaja seura-
kunnassa. Valvoessaan seurakunnan
12–18-vuotiaita nuoria miehiä ja nuo-
ria naisia hän puhuttelee heitä sään-
nöllisesti auttaakseen heitä oppimaan
evankeliumin säännöt ja elämään
niiden mukaan sekä valmistaakseen
heitä heidän tulevaan elämäänsä.
Hän korostaa lähetystyöhön valmis-
tautumista ja kokoaikaista lähetystyö-
tä nuorille miehille ja kiinnostuneille
nuorille naisille. Hän kutsuu nuoria
miehiä johtamaan Aaronin pappeuden
koorumeita. Hän kutsuu myös jäseniä
johtamaan seurakunnan apujärjestöjä
(Apuyhdistystä, Nuoria Miehiä, Nuo-
ria Naisia, Alkeisyhdistystä ja pyhä-
koulua). (Ks. yksityiskohtia apujärjes-
töistä julkaisusta Pappeusjohtajan ja
apujärjestöjen johtajiston opas.) Neuvon-
antajiensa avustamana hän kutsuu
jäseniä opettamaan luokkia ja palvele-
maan muissa seurakunnan tehtävissä.
Hän puhuttelee koorumien ja apujär-
jestöjen johtohenkilöt säännöllisesti
saadakseen raportit heidän tehtävis-
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tään ja neuvotellakseen heidän 
kanssaan.

Seurakunnanjohtaja toimii johtavana
virkamiehenä sakramenttikokoukses-
sa, pappeuskokouksessa ja muissa
seurakunnan kokouksissa, joihin osal-
listuu, ellei paikalla ole piirin johto-
kunnan tai lähetyshallituksen jäsentä,
vyöhykevaltuutettu-seitsenkymmentä
tai johtavaa auktoriteettia. Seurakun-
nanjohtaja kutsuu nämä vierailevat
johtavat veljet istumaan korokkeella.
Hän pyrkii vilpittömästi varmista-
maan, että kaikki kokoukset ja toimin-
nat auttavat jäseniä tulemaan Kristuk-
sen luo.

Seurakunnanjohtaja ohjaa suurinta
osaa toimitusten suorittamisista (ks.
Perheen opas). Hän varmistaa, että
jokaisella toimituksen tekijällä on tar-
vittava pappeuden valtuus, että hän
on kelvollinen ja että hän seuraa asian-
mukaista menettelytapaa. Hän hyväk-
syy asettamiset ja edistymiset Aaronin
pappeudessa. Keskusteltuaan piirin-
johtajan tai lähetysjohtajan kanssa hän
suosittelee veljiä saamaan Melkisede-
kin pappeuden ja tulemaan asetetuiksi
vanhimman virkaan. Lähetysjohtajan
luvalla piirinjohtaja, seurakunnan-
johtaja tai muut kelvolliset miehet,
joilla on Melkisedekin pappeus, voi-
vat antaa Melkisedekin pappeuden
ja asettaa vanhimpia virkaansa.

Yleinen tuomari
Seurakunnanjohtaja on seurakunnan
jäsenten yleinen tuomari. Hän puhut-

telee heidät määritelläkseen heidän
kelvollisuutensa temppelisuosituksia,
asettamisia, toimituksia, tehtäviä ja
patriarkallisia siunauksia varten. Hän
voi neuvoa seurakuntansa jäseniä,
jotka etsivät hengellistä ohjausta.

Auttaakseen seurakunnanjohtajaa teh-
tävissään yleisenä tuomarina Herra
lupaa hänelle erottamisen lahjan. Kun
hän on kelvollinen saamaan sen, tämä
lahja auttaa häntä tietämään, mitä
ihmisen sydämessä on. Se auttaa seu-
rakunnanjohtajaa tietämään, mitä
sanoa ja tehdä auttaakseen häntä.

Kun kirkon jäsenet syyllistyvät rikko-
muksiin, seurakunnanjohtaja voi kan-
nustaa heitä ja auttaa heitä tekemään
parannuksen, kun he tunnustavat syn-
tinsä hänelle ja Herralle.

Jos jäsen syyllistyy vakavaan syntiin,
muodollinen kirkkokuri, muun muas-
sa virallinen koeaika, jäsenoikeuksien
poisottaminen tai kirkosta erottami-
nen, saattaa olla tarpeen. Seurakun-
nanjohtaja keskustelee asiasta lähetys-
johtajan kanssa, joka päättää, onko
kurinpitoneuvoston kokous tarpeen.
Lähetysjohtajan alaisuudessa piirin-
johtaja tai seurakunnanjohtaja, jolla
on Melkisedekin pappeus, voi toimia
kurinpitoneuvoston johtavana virka-
miehenä. Näiden neuvostojen kokouk-
set pidetään rakkauden hengessä.
Niiden tarkoituksena on auttaa rikko-
muksen tekijää tekemään parannus
ja vielä kerran nauttimaan evankeliu-
min täysistä siunauksista.
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Jos seurakunnanjohtaja on pappi,
hänellä ei ole lupaa toimia yleisenä
tuomarina. Tässä tapauksessa lähetys-
johtaja on seurakunnan jäsenten ylei-
nen tuomari.

Huolenpito köyhistä ja 
puutteenalaisista
Seurakunnanjohtaja opettaa jäseniä
olemaan omavaraisia ja antamaan
paastouhreja auttaakseen puutteen-
alaisista huolehtimisessa. Hänellä on
pyhä velvollisuus etsiä kelvollisia
köyhiä ja puutteenalaisia seurakun-
nasta ja käyttää paastouhreja auttaak-
seen heidän huolehtimisestaan. Van-
hinten koorumin johtaja ja Apuyhdis-
tyksen johtaja voivat auttaa häntä.

Noudattaen kirkon menettelytapoja
seurakunnanjohtaja määrittelee, kuin-
ka paastouhreja käytetään köyhien ja
puutteenalaisten huolehtimisessa.

Talousasioiden ja aikakirjojen
pitämisen valvominen
Seurakunnanjohtaja ottaa vastaan
kymmenyksiä ja lahjoituksia seura-
kunnan jäseniltä sekä on vastuussa
niistä. Piirinjohtajan tai seurakunnan-
johtajan ohjaamana hän ohjaa kaik-

kien seurakunnan varojen käyttöä,
pitää vuosittaisen kymmenysselvityk-
sen ja varmistaa, että seurakunnan
aikakirjat ja raportit ovat täsmällisiä
ja ajantasaisia kirkon menettelytapojen
mukaisesti. Missään tapauksessa ei
kukaan johtaja saa koskaan käyttää
paikallisia kirkon varoja henkilökoh-
taisen hyödyn saamiseksi.

Hän varmistaa, että seurakunta kerää
kuukausittaiset paastouhrit asianmu-
kaisesti. Kun jäsenet paastoavat, 
heidän tulee olla ruoatta ja juomatta
kahden peräkkäisen aterian ajan ja
antaa paastouhri, joka on vähintään
sen ruoan ja juoman arvoinen, jonka
he olisivat kuluttaneet.

Siellä missä seurakunnanjohtaja on
pappi, lähetysjohtaja valvoo seura-
kunnan lahjoituksia ja menoja.

Heti kun se on mahdollista, seurakun-
nanjohtajan tulee kutsua ja kouluttaa
kirjuri, jolla on pappeus, joka maksaa
täydet kymmenykset, jolla on luja
todistus evankeliumista ja joka osoit-
taa halukkuutta noudattaa Herran
käskyjä. Seurakunnanjohtaja varmis-
taa, että kirjuri noudattaa kirkon
menettelytapoja kirkon varojen käsit-
telyssä.

6



Puhuttelut

7

Puhuttelu on tapaaminen johtohenki-
lön ja jonkun muun välillä. Puhutte-
lussa johtohenkilö esittää kysymyksiä,
kuuntelee, opettaa ja antaa neuvoja
toiselle henkilölle. Puhuttelut tarjoa-
vat mahdollisuuden vaihtaa tietoa
tai raportoida henkilön tehtävästä.
Ne tarjoavat myös mahdollisuuden
antaa ohjeita ja neuvoja. Puhuttelu
on hyvä aika johtohenkilön opettaa
jäsenille kirkon oppeja, periaatteita
ja käytäntöjä käyttäen pyhiä kirjoituk-
sia ja myöhempien aikojen profeetto-
jen opetuksia.

Seurakunnanjohtaja puhuttelee lapset,
jotka lähestyvät kahdeksan vuoden
ikää, määritelläkseen sen, ovatko he

valmiita kastettaviksi ja konfirmoita-
viksi kirkon jäseniksi, kun vähintään
toinen vanhemmista on kirkon jäsen
ja molemmat vanhemmat antavat
luvan kasteeseen. (Lähetyssaarnaajien
johtajat puhuttelevat kastettavat, jotka
ovat vähintään yhdeksänvuotiaita,
sekä ne kahdeksanvuotiaat lapset,
joiden vanhemmat eivät ole jäseniä,
määritelläkseen sen, ovatko lapset
kelvollisia menemään kasteelle ja kon-
firmoitaviksi.) Seurakunnanjohtaja
puhuttelee seurakunnan jäsenet mää-
ritelläkseen sen, ovatko he kelvollisia
saamaan pappeuden, edistymään
pappeudessa tai palvelemaan kirkon
tehtävässä. Seurakunnanjohtaja ja
lähetysjohtaja puhuttelevat seurakun-
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nan jäsenet määritelläkseen sen,
ovatko he kelvollisia saamaan temp-
pelisuosituksen.

Seuraavat ehdotukset auttavat joh-
tohenkilöitä tekemään puhutteluista
hyödyllisempiä ja tuottoisampia.

1. Valitse hiljainen paikka, jossa
puhuttelua ei keskeytetä.

2. Kerro henkilölle, miksi häntä 
puhutellaan.

3. Esitä kysymyksiä rakastavasti ja 
selvästi.

4. Anna henkilön esittää kysymyksiä
ja ilmaista tunteitaan.

5. Kuuntele, mitä henkilö sanoo.

6. Anna neuvoja, ohjeita ja tehtäviä
selvästi.

7. Kiitä ja kannusta henkilöä sekä Hen-
gen innoituksen mukaisesti todista,
lue pyhien kirjoitusten kohtia ja
rukoile henkilön kanssa. Auta hen-
kilöä lähtemään puhuttelusta vah-
vistuneena ja toiveikkaana.

8. Varaa tarpeeksi aikaa puhuttelulle,
niin että henkilö ei tunne, että on
kiire.

Puhutellessaan naista seurakunnan-
johtajan tulee pyytää miestä, jolla on
pappeus, olemaan viereisessä huo-
neessa, eteisessä tai käytävässä, mikäli
se on mahdollista.
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Jäsenten kutsuminen toimimaan 
kirkon tehtävissä

9

Kutsuessaan jäseniä toimimaan kirkon
tehtävissä pappeusjohtajien tulee
puhutella jokainen jäsen yksityisesti
saadakseen selville, onko henkilö
kelvollinen palvelemaan, onko henki-
löllä kykyä, halua ja aikaa tehdä teh-
tävään liittyvää työtä ja salliiko henki-
lön perhetilanne hänen palvella.

Jos johtohenkilö tuntee innoituksen
kautta, että henkilö on oikea tähän
tehtävään, hän pyytää henkilöä
hyväksymään kutsun tehden selväksi,
että se tulee Herralta. Hän selittää
yksinkertaisesti tehtävään liittyvät
velvollisuudet ja siunaukset sekä 

kertoo henkilölle, että hänet tullaan
vapauttamaan asianmukaisen palve-
luajan jälkeen.

Ennen kuin johtohenkilö kutsuu nai-
misissa olevan naisen tehtävään,
hänen tulee keskustella naisen avio-
miehen kanssa ja varmistaa, että mies
tukee vaimoaan. Kutsuessaan miehen
tehtävään johtohenkilön tulee varmis-
taa, että miehen vaimo tukee mies-
tään. Johtohenkilön tulee keskustella
vanhempien kanssa, ennen kuin hän
kutsuu lapsen tai nuoren toimimaan
kirkon tehtävässä.



Tukeminen ja vapauttaminen
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Kun jäsenet ovat hyväksyneet tehtä-
vän tai heitä ollaan asettamassa Aaro-
nin pappeuden virkoihin, seurakun-
nan johtokunnan jäsenen tulee antaa
niiden, joita he tulevat palvelemaan,
hyväksyä heidät kirkon kokouksessa.
Tehdäkseen tämän johtava virkamies
esittää nimet (sakramenttikokouksessa
seurakunnan tehtävän ollessa kysees-
sä tai luokan tai koorumin kokoukses-
sa luokan tai koorumin tehtävän olles-
sa kyseessä) ja pyytää juuri kutsuttuja
jäseniä seisomaan sillä aikaa kun seu-
rakunta, luokka tai koorumi hyväksyy
heidät. Henkilö, joka esittää hyväksyt-
tävien nimet, voi sanoa:

”Olemme kutsuneet [sano henkilön
nimi] toimimaan [sano tehtävä, johon

henkilö on kutsuttu] ja esitämme,
että hänet hyväksytään tuohon tehtä-
vään. Ne, jotka hyväksyvät tehdyn
ehdotuksen, voivat osoittaa sen kohot-
tamalla kätensä. [Odota, että ne, jotka
hyväksyvät kohottavat kätensä.] Jos
joku vastustaa tehtyä ehdotusta, hän
voi osoittaa sen kohottamalla kätensä.
[Odota hetki, jotta ne, jotka vastusta-
vat voivat kohottaa kätensä.]”

Seurakunnan johtokunnan jäsen voi
keskustella kahden kesken niiden
kanssa, jotka vastustavat tehtyä ehdo-
tusta. Jäsenten, jotka hyväksyvät, tulee
kohottaa kätensä hyväksyäkseen teh-
tävän. Jos kahden tai useamman jäse-
nen nimet esitetään hyväksyttäviksi,
heidät voidaan hyväksyttää yhdessä.
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Vapauttaessaan jäsenet kirkon tehtä-
vistä, pappeusjohtaja puhuttelee
heidät, kiittää heitä vilpittömästi hei-
dän palveluksestaan ja selittää, että
on tullut heidän vapauttamisensa
aika. Sakramenttikokouksessa johtava
virkailija ilmoittaa vapauttamisesta
seurakunnan tehtävästä. Kun jäsenet
vapautetaan luokan tai koorumin 

tehtävästä, johtava virkailija ilmoittaa
vapauttamisesta luokan tai kooru-
min kokouksessa. Ilmoittaessaan
vapauttamisesta johtohenkilöt pyytä-
vät jäseniä osoittamaan kiitoksensa
kohottamalla kätensä kunkin vapau-
tettavan jäsenen palveluksesta.



Jäsenten erottaminen tehtäviinsä
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Kirkon tehtäviin kutsuttaessa jäsenet
tulee erottaa tehtäväänsä ennen kuin
he alkavat palvella (ks. LK 42:11). Teh-
tävään erottamiseen voi johtavan vir-
kamiehen alaisuudessa osallistua yksi
tai useampia miehiä, joilla on Melkise-
dekin pappeus, mukaan lukien kelvol-
linen isä tai aviomies. He asettavat
kätensä kevyesti henkilön pään päälle.
Hän, joka suorittaa erottamisen

1. kutsuu henkilöä nimeltä käyttäen
hänen koko nimeään

2. lausuu, että hän erottaa henkilön
Melkisedekin pappeuden 
valtuudella

3. erottaa henkilön tehtävään, johon
hänet on kutsuttu

4. antaa siunauksen Hengen 
ohjauksen mukaisesti

5. päättää Jeesuksen Kristuksen
nimessä.

Erottaessaan vanhinten, opettajien
tai diakonien koorumin johtajaa 
lähetysjohtaja tai seurakunnanjohtaja
antaa tuon koorumin johtamisen 
avaimet erotettavalle henkilölle.



Toimitukset ja siunaukset
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Pappeuden toimitukset ovat Herran
antamia ja pappeuden valtuudella
suoritettavia pyhiä toimituksia. Pap-
peuden siunaukset annetaan pappeu-
den valtuudella parantumiseksi, loh-
duksi ja kannustukseksi. Veljien, jotka
suorittavat toimituksia ja siunauksia,
tulee valmistautua elämällä evanke-
liumin periaatteiden mukaisesti ja
pyrkimällä saamaan Pyhän Hengen
johdatusta. He suorittavat kunkin
toimituksen ja siunauksen kunnioitta-
vasti. Jokainen toimitus ja siunaus
tulee suorittaa

1. Jeesuksen Kristuksen nimessä

2. pappeuden valtuudella

3. käyttäen kaikkia tarvittavia menet-
telytapoja, kuten tiettyjä sanoja tai
pyhitettyä öljyä.

4. Mikäli se on tarpeen, toimituksiin
tulee saada valtuus tehtäväänsä
erotetulta pappeusjohtajalta, jolla
on asianmukaiset avaimet; toimi-
tuksia, joihin tarvitaan pappeusjoh-
tajan lupa, ovat nimen ja siunauk-
sen antaminen lapselle, kasteiden
ja konfirmointien suorittaminen,
pappeuden antaminen ja asettami-
nen pappeuden virkaan, sakramen-
tin siunaaminen ja jakaminen sekä 
haudan pyhittäminen.

Ks. ohjeita eri toimitusten ja siunaus-
ten antamisesta Perheen oppaasta.



Jäsenten velvollisuudet
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Kirkon johtajat kutsuvat kaikkia kir-
kon jäseniä, asuivatpa he missä tahan-
sa, tukemaan kirkon tehtävää täyt-
tämällä perusvelvollisuudet, joihin
kuuluvat 1) evankeliumista kertomi-
nen todistamalla Hengen kuiskaus-
ten mukaisesti, 2) yksilöiden ja perhei-
den auttaminen tulemaan täydellisiksi
matkallaan kohti kuolemattomuutta
ja iankaikkista elämää pyrkimällä

pitämään käskyt, palvelemaan lähim-
mäisiään ja saamaan evankeliumin
toimitukset ja liitot sekä 3) yksilöiden
ja perheiden auttaminen etsimään
kuolleita esivanhempiaan ja heidän
kannustamisensa saamaan temppeli-
toimitukset. Kaikki kirkon jäsenet
tukevat kirkon tehtävää täyttämällä
nämä velvollisuudet. Lisätietoja näistä
velvollisuuksista on Perheen oppaassa.



Kokoukset
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Seurakunnissa, joissa seurakunnanjoh-
taja on ainoa Melkisedekin pappeuden
haltija tai hän on pappi Aaronin pap-
peudessa, pidetään sakramenttiko-
kous ja sunnuntain evankeliumin ope-
tuskokous jäsenille.

Seurakunnissa, joissa on järjestetty
vanhinten koorumi, pidetään seuraa-
vat kokoukset edellisessä kappaleessa
mainittujen kokousten lisäksi:

1. pappeuskokous

2. sunnuntain kokous naisille, nuorille
naisille ja lapsille

3. pappeuden johtajistokomitean
kokous

4. seurakuntaneuvoston kokous.

Seurakunnissa, missä jäseniä on riittä-
västi ja missä johtohenkilöitä ja
kokoustiloja on käytettävissä, voidaan
lopettaa sunnuntain kokous naisille,
nuorille naisille ja lapsille ja pitää seu-
raavat kokoukset edellisissä kappa-
leissa mainittujen kokousten lisäksi:

1. Apuyhdistyksen kokous

2. Aaronin pappeuden kokous 
(Nuoret Miehet)

3. Alkeisyhdistyksen kokous

4. pyhäkoulun kokous

5. Nuorten Naisten kokous

6. toimintailta, jossa Aaronin pappeu-
den ikäiset nuoret miehet ja saman-
ikäiset nuoret naiset kokoontuvat



erikseen tai yhdessä arki-iltana tai
lauantaina nuorten toimintaan ja
saamaan ohjeita seurakunnan johto-
kunnan alaisuudessa ja johdolla.

Vaihtoehdot sunnuntain
kokousaikatauluksi
Julkaisussa Opetusohjelmaa koskevia 
tietoja pappeusjohtajille ja apujärjestöjen
johtohenkilöille on vaihtoehdot sun-
nuntain kokousaikatauluksi.

Perheillat
Jokainen perhe pitää perheillan 
kotonaan vähintään kerran viikossa
(ks. Perheen opas).

Sakramenttikokous
Seurakunnanjohtaja toimii sakrament-
tikokouksen johtavana virkamiehenä,
ja sakramenttikokouksen aikana kel-
volliset veljet, joilla on asianmukainen
pappeus, siunaavat ja jakavat sakra-
mentin. Seurakunnan johtokunnan
jäsen johtaa kokouksen ja pyrkii var-
mistamaan, että se alkaa ajallaan. Seu-
raavassa on esimerkki kokouksen
kulusta:

1. tervetulotoivotus ja hengellisen
ilmapiirin luominen

2. lyhyitä ilmoitusasioita

3. alkulaulu ja rukous

4. seurakunnan virallisia asioita

5. sakramenttilaulu ja sakramentti-
palvelu

6. puhujia evankeliumin aiheista, jotka
perustuvat pyhiin kirjoituksiin ja
myöhempien aikojen apostolien ja
profeettojen opetuksiin

7. puhujien välissä seurakunnan tai
sen kuoron laulama laulu, yleensä
laulu laulukirjasta (valinnainen)

8. loppulaulu ja rukous.

Kerran kuussa, yleensä kuukauden
ensimmäisenä sunnuntaina, sakra-
menttikokous on samalla paasto- ja
todistuskokous. Jäseniä pyydetään
tulemaan kokoukseen paaston ja
rukouksen hengessä sen jälkeen kun
he ovat pidättäytyneet ruoasta ja
juomasta kahden aterian ajan, mikäli
heidän terveytensä tämän sallii.

Sen jälkeen kun sakramentti on siunat-
tu ja jaettu, seurakunnan johtokunnan
jäsen, joka johtaa paasto- ja todistus-
kokouksen, lausuu todistuksensa Jee-
suksesta Kristuksesta ja evankeliumis-
ta ja pyytää muita jäseniä lausumaan
todistuksensa kokouksen loppuaika-
na. Kokous päättyy lauluun ja rukouk-
seen. Sakramentti siunataan ja jaetaan
jokaisessa sakramenttikokouksessa
(ks. ”Toimitukset ja siunaukset” tässä
oppaassa).
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Pappeuskokous
Pappeuskokous pidetään ennen sakra-
menttikokousta tai sen jälkeen. Seura-
kunnan johtokunnan jäsen johtaa
alkuohjelman. Seuraavassa on esi-
merkki kokouksen kulusta:

1. tervetulotoivotus ja hengellisen
ilmapiirin luominen

2. lyhyitä ilmoitusasioita ja virallisia
asioita

3. alkulaulu ja rukous

4. koorumeihin jakaantuminen viralli-
sia asioita ja opetusta varten

5. loppurukous koorumeissa.

Alkuohjelman jälkeen kaikki aikuiset
(vähintään 19-vuotiaat) miehet

kokoontuvat vanhinten koorumin
kokoukseen, jota johtaa vanhinten
koorumin johtaja.

Kaikki nuoret (12–18-vuotiaat) miehet
kokoontuvat Aaronin pappeuden koo-
rumin kokoukseen, jota johtaa seura-
kunnanjohtaja. Jos kokoustiloja ja jäse-
niä on rajallisesti, Aaronin pappeuden
nuoret miehet voivat kokoontua
yhdessä Melkisedekin pappeuden vel-
jien kanssa. Kuitenkin kun nuorten
miesten määrä on tarpeeksi suuri ja
riittävästi aikuisjohtajia ja kokoustiloja
on käytettävissä, diakonit, opettajat
ja papit kokoontuvat erillisiin kooru-
meihinsa. (Ks. Pappeusjohtajan ja 
apujärjestöjen johtajiston opas.)



Sunnuntaikokous naisille, 
nuorille naisille ja lapsille

Pienissä seurakunnissa, joissa on liian
vähän sisaria ja lapsia, jotta heidät
voitaisiin järjestää erillisiksi apujärjes-
töiksi, Apuyhdistyksen johtaja johtaa
alkuohjelman. Kokoukseen voi kuulua
seuraavaa:

1. tervetulotoivotus ja hengellisen
ilmapiirin luominen

2. lyhyitä ilmoitusasioita ja virallisia
asioita

3. alkulaulu ja rukous

4. lauluja ja lasten lauluja

5. Apuyhdistyksen johtajan opetus tai
jakaantuminen luokkiin

6. loppurukous.

Kun pienissä seurakunnissa ei ole 
käytettävissä erillisiä tiloja alkuohjel-
mia varten, miehet, naiset ja lapset
kokoontuvat yhteen yhdistettyyn
alkuohjelmaan, jota johtaa seurakun-
nanjohtaja.

Kun seurakunta kasvaa, (12–18-vuo-
tiaat) nuoret naiset voivat kokoontua
Apuyhdistyksen kanssa sillä aikaa
kun (3–11-vuotiaat) lapset kokoontu-
vat seurakunnanjohtajan määräämän
sisaren alaisuudessa.

Kun Apuyhdistys, Nuoret Naiset,
Alkeisyhdistys ja pyhäkoulu järjeste-
tään seurakunnassa, Apuyhdistys ja
Nuoret Naiset kokoontuvat erikseen

sunnuntaina samaan aikaan pappeus-
kokouksen kanssa. Pyhäkoulu ko-
koontuu pappeuskokouksen jälkeen.
Alkeisyhdistys pidetään samaan
aikaan pappeuskokouksen, Apuyhdis-
tyksen, Nuorten Naisten ja pyhäkou-
lun kokousten kanssa. Alkeisyhdistyk-
sen alkuohjelma ja yhteinen tuokio
kestää puolet ajasta ja luokkien opetus
toisen puolet. Apujärjestöjen kokouk-
sissa jäsenet rukoilevat, laulavat laulu-
ja, opettavat ja oppivat evankeliumia
käyttäen julkaisussa Opetusohjelmaa
koskevia tietoja pappeusjohtajille ja apu-
järjestöjen johtohenkilöille mainittua
aineistoa.

Pappeuden johtajistokomitean
kokous
Seurakunnan johtokunta, kirjuri, toi-
misihteeri, vanhinten koorumin johta-
ja, seurakunnan Nuorten Miesten
johtaja ja seurakunnan lähetystyön-
johtaja (kun heidät on kutsuttu) muo-
dostavat seurakunnan pappeuden
johtajistokomitean. Tämä komitea
kokoontuu niin usein kuin on tarpeen
koordinoidakseen seurakunnan toi-
mintoja, ohjelmia ja palvelua ja var-
mistaakseen, että ne lujittavat perhet-
tä ja yksilöitä sekä täyttävät jäsenten
tarpeet. Seurakunnanjohtaja toimii
johtavana virkamiehenä. Komitea 
keskustelee ja koordinoi sellaisia pap-
peuden velvollisuuksia kuin kotiope-
tusta, lähetystyötä ja temppeli- ja
sukututkimustyötä.
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Seurakuntaneuvoston kokous

Seurakunnan johtokunta, kirjuri, toi-
misihteeri, vanhinten koorumin johta-
ja, seurakunnan Nuorten Miesten joh-
taja ja seurakunnan lähetystyönjohtaja
(kun heidät on kutsuttu) sekä Apuyh-
distyksen, Nuorten Naisten, Alkeis-
yhdistyksen ja pyhäkoulun johtajat
ja seurakunnan opetuskoordinaattori
kokoontuvat seurakuntaneuvostona.
Näissä kokouksissa neuvosto pyrkii
lujittamaan yksilöitä ja perheitä hen-
gellisesti, auttamaan heitä valmis-
tautumaan temppelitoimitusten 
saamiseen, parantamaan uusien kään-
nynnäisten aktiivisina pitämistä,

opettamaan köyhistä huolehtimisen
periaatteita, korreloimaan seurakun-
nan ohjelmia, toimintoja ja palvelua
sekä ratkaisemaan seurakunnan
ongelmia. Apuyhdistyksen johtaja
käsittelee seurakunnan naisten, nuor-
ten naisten ja lasten tarpeita silloin
kun Nuorten Naisten johtajaa ja Al-
keisyhdistyksen johtajaa ei ole kutsut-
tu. Seurakunnanjohtaja pyytää aja-
tuksia ja ehdotuksia ja auttaa muita
osallistumaan täysin keskusteluun,
päätöksiin ja suunnitelmiin. Hän har-
kitsee tarkkaan heidän ehdotuksiaan
suunnitelmien tekemisestä ja tehtävien
antamisesta.



Kokouspaikat
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Perheillat pidetään jäsenten kodeissa.
Kaikki muut seurakunnan kokoukset
pidetään kotona, vuokrahuoneistossa
tai kirkon omistamassa rakennukses-
sa. Lähetyshallitus voi antaa tietoja
seurakunnan kokouspaikan hankkimi-

sesta ja kunnossapidosta. Nämä johta-
jat voivat antaa myös tietoja kokous-
paikan vuokraamisesta ja kirkon omis-
tamien rakennusten rakentamiselle
asetetuista vaatimuksista.



Lähdeaineisto
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Kirkko julkaisee lähdeaineistoa aut-
taakseen jäseniä oppimaan Jeesuksen
Kristuksen evankeliumia ja elämään
sen mukaisesti. Tähän aineistoon kuu-
luvat pyhät kirjoitukset, oppikirjat,
Liahona, evankeliumiaiheiset kuvat ja
oppaat. Kirkon aineisto pohjautuu
pyhiin kirjoituksiin ja myöhempien
aikojen profeettojen sanoihin. Seura-
kunnan aineisto koostuu joko perus-
opetusohjelman tai yleisopetusohjelman
mukaisesta aineistosta tai niiden
yhdistelmästä (ks. Opetusohjelmaa kos-
kevia tietoja pappeusjohtajille ja apujär-
jestöjen johtohenkilöille). Siellä missä
Liahona on saatavilla, jokaisen seura-
kunnan perheen tulee tilata se.

Joka vuosi vyöhykkeen toimisto tai
jakelukeskus lähettää seurakunnalle

oppikirjat, muun lähdeaineiston ja
ilmoituksen, miten tilata lisäkappalei-
ta tai muuta hyväksyttyä aineistoa.

Seurakunnan johtohenkilöiden tulee
säilyttää lähdeaineisto rakennuksessa,
jossa seurakunnan kokoukset pide-
tään, tai jäsenen kotona. Johtohenki-
löiden tulee kertoa jäsenille saatavana
olevasta aineistosta ja kannustaa nii-
den käyttöön oppiaiheiden ja puhei-
den valmistamisessa ja henkilökoh-
taisessa tutkimisessa. Opettajille 
voidaan antaa luokan tai koorumin 
oppikirjat, mutta heitä tulee kannus-
taa palauttamaan ne seurakunnalle,
kun heidät vapautetaan opettajan 
tehtävästä.



Toiminnat
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Seurakunnan johtohenkilöiden alai-
suudessa seurakunta suunnittelee ja
toteuttaa toimintoja, jotka tyydyttävät
jäsenten tarpeet. Seurakunnan toimin-
nat eivät saa kuitenkaan kilpailla 
perheen toimintojen kanssa tai häiritä
perheen elämää. Kaikkien toimintojen
tulee olla halpoja, jotta vältetään
kenenkään poisjääminen toiminnasta

kulujen takia. Kaikki menoja aiheutta-
vat toiminnat täytyy seurakunnan joh-
tokunnan hyväksyä etukäteen. Sun-
nuntaiksi suunniteltujen toimintojen
tulee olla lepopäivään sopivia. Mitään
toimintoja ei saa suunnitella maa-
nantai-illoiksi, koska ne on varattu 
perheilloille.



Musiikki
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Kirkon laulut ja muu sopiva musiikki
soitettuna ja laulettuna ovat tärkeitä
kirkon kokouksissa, kodeissa ja henki-
lökohtaisessa elämässä. Sopivaa
musiikkia on julkaisussa Evankeliumin
periaatteet, MAP-lauluja, Lasten laulukir-
ja ja julkaisussa Hymns and Children’s

Songs, jotka ovat saatavilla muutamilla
kielillä. Musiikkikoulutusta ja koske-
tinsoittimia on mahdollista saada 
niille, jotka palvelevat tai jotka tulevai-
suudessa saattavat palvella musiikki-
tehtävissä.



Aikakirjat ja raportit
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Herra käski kirkkoa pitämään aikakir-
joja. Neljä aikakirjojen tyyppiä, joiden
tarkoituksena on auttaa johtohen-
kilöitä tukemaan jäseniä ja joihin on
tarjolla lomakkeet, ovat seuraavat:

• taloudelliset asiakirjat (jäsenten 
lahjoitukset ja kuukausittainen
talousraportti)

• jäsenten edistymisraportit (jäsenten
läsnäololuettelot ja uusien käännyn-
näisten pappeusvirat)

• jäsenyyteen liittyvät aikakirjat
(jäsentiedot, mukaan lukien tiedot
toimituksista)

• historia-aikakirjat (virkailijoiden
hyväksyttäminen ja toiminta-
aikakirjat).

Pitäessään näitä aikakirjoja ja valmis-
taessaan näitä raportteja seurakun-
nanjohtajan tulee noudattaa lähetys-
johtajan ohjeita. Hän voi kutsua
seurakunnan kirjurin auttamaan 
aikakirjojen pitämisessä.

Lähetysjohtajan alaisuudessa seura-
kunnan johtohenkilöille opetetaan
aikakirjojen ja raporttien tärkeyttä ja
käyttöä, ja heidän tulee kirjata muis-
tiin seurakunnan tärkeitä historiallisia
tapahtumia. Niiden, jotka käsittele-
vät luottamuksellisia tietoja kirkon
aikakirjoissa tulee suojella näitä pyhiä
aikakirjoja tarkoin.



Talousasiat
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Herra antaa jokaiselle kirkon jäsenelle
mahdollisuuden saada suuria siu-
nauksia siten, että he maksavat kym-
menykset ja uhrit sekä tekevät
muita lahjoituksia. Jäsenet maksavat
kymmenesosan tuloistaan kymme-
nyksinä. Lisäksi heitä pyydetään paas-
toamaan kahden aterian ajan kerran
kuussa paastosunnuntaina ja anta-
maan vähintään näiden aterioiden
arvon verran kirkolle seurakunnan
köyhistä ja puutteenalaisista huoleh-

timiseksi. Jäseniä pyydetään lahjoitta-
maan varoja kirkolle myös lähetys-
työtä, temppeleiden rakentamista ja
muita kirkon pyrkimyksiä varten.

Siellä missä se on mahdollista, kahden
veljen, joilla on pappeus, tulee avata
kuoret, joissa on kymmenykset, uhrit
ja muut lahjoitukset, kirjoittaa kuitit
ja tallettaa rahat tai pitää huolta niistä
lähetysjohtajan ohjeiden mukaan.



Johtajakoulutus
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Lähetyskentän pappeusjohtajat opet-
tavat seurakunnan pappeusjohtajille,
kuinka seurakuntaa johdetaan, pap-
peuden perusvelvollisuudet täytetään
ja jäseniä autetaan käyttämään pap-
peutta elämässään. Lähetyskentän
pappeusjohtajat tarjoavat myös
ohjausta seurakunnan apujärjestöjen
johtohenkilöille heidän velvollisuuk-
siensa täyttämisessä.

Lähetyskentän pappeusjohtajat pitä-
vät huolta siitä, että jokaisella seura-
kunnalla on aineisto, jota seurakunta
tarvitsee toimiakseen menestykselli-
sesti kirkon yksikkönä.

Lisätietoja johtajuudesta on julkai-
sussa Pappeusjohtajan ja apujärjestöjen 
johtajiston opas.
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Kirkon aineiston ja sukututkimusaiheisten 
tietojen hankkiminen

Paikalliset johtohenkilöt ja muut jäse-
net voivat hankkia kirkon aineistoa
muun muassa pyhiä kirjoituksia,
oppikursseja, kirkon lehtiä, ihokkaita
ja temppelivaatteita, kirkon jakelukes-
kuksestaan 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.



Finnish 31179 130 


