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Vuonna 1995 ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi
antoivat maailmalle perhejulistuksen. Se julistaa niitä oppeja ja käytäntöjä, joista
profeetat ovat toistuvasti puhuneet koko kirkon historian ajan, ja vahvistaa ne
uudelleen. Se sisältää periaatteita, jotka ovat tärkeitä jokaisen perheen onnelle
ja hyvinvoinnille. Perheenjäsenten tulee tutkia julistusta ja elää sen ohjeiden
mukaisesti.

”Perhe – julistus maailmalle”

”Me, Myöhempien Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensim-
mäinen presidenttikunta ja kahden-
toista apostolin neuvosto, julistamme
juhlallisesti, että avioliitto miehen ja
naisen välillä on Jumalan säätämä ja
että perhe on keskeisellä sijalla Luojan
suunnitelmassa Hänen lastensa ian-
kaikkiseksi päämääräksi.

Kaikki ihmiset – miehet ja naiset –
on luotu Jumalan kuvaksi. Jokainen
heistä on taivaallisten vanhempien
rakas henkipoika tai -tytär, ja sellai-
sena jokaisella on jumalallinen luonne
ja päämäärä. Sukupuoli on yksilön
kuolevaisuutta edeltävän, kuolevai-
suuden aikaisen ja iankaikkisen iden-
titeetin ja tarkoituksen oleellinen omi-
naisuus.

Kuolevaisuutta edeltävässä maail-
massa henkipojat ja -tyttäret tunsivat
Jumalan iankaikkisena Isänään ja pal-
velivat Häntä sellaisena sekä hyväk-
syivät Hänen suunnitelmansa, jonka
mukaan Hänen lapsensa voivat saada
fyysisen ruumiin ja saada maanpääl-
listä kokemusta edistyäkseen kohti
täydellisyyttä ja toteuttaakseen
lopulta jumalallisen päämääränsä
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iankaikkisen elämän perillisinä.
Jumalallinen onnensuunnitelma tekee
mahdolliseksi perhesuhteiden jatku-
misen haudan tuolla puolen. Pyhissä
temppeleissä tarjolla olevat pyhät
toimitukset ja liitot suovat yksilöille
mahdollisuuden palata Jumalan kas-
vojen eteen ja perheille mahdollisuu-
den tulla liitetyksi yhteen iankaikki-
suudeksi.

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

Me julistamme, että keino, jolla kuole-
vainen elämä luodaan, on Jumalan
säätämä. Me vahvistamme, että elämä
on pyhä ja että se on tärkeä Jumalan
iankaikkisessa suunnitelmassa.

Aviomiehellä ja vaimolla on vakava
velvollisuus rakastaa toinen toistaan
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ja huolehtia toisistaan sekä rakastaa
lapsiaan ja huolehtia heistä. ’Lapset
ovat Herran lahja.’ (Ps. 127:3) Van-
hemmilla on pyhä velvollisuus kas-
vattaa lapsensa rakkaudessa ja van-
hurskaudessa, huolehtia heidän
fyysisistä ja hengellisistä tarpeistaan
ja opettaa heitä rakastamaan ja palve-
lemaan toisiaan, noudattamaan Juma-
lan käskyjä ja olemaan lainkuuliaisia
kansalaisia, missä tahansa he asuvat-
kin. Aviomiehiä ja vaimoja – äitejä ja
isiä – pidetään Jumalan edessä tilivel-
vollisina näiden velvollisuuksien
täyttämisestä.

Perhe on Jumalan säätämä. Hänen
iankaikkisessa suunnitelmassaan on
olennaista miehen ja naisen välinen
avioliitto. Lapsilla on oikeus syntyä
avioliitossa ja saada kasvatuksensa
sellaiselta isältä ja äidiltä, jotka pitä-
vät avioliittolupaukset kunniassa
olemalla täysin uskollisia. Perhe-elä-
män onni saavutetaan todennäköi-
simmin silloin, kun sen perustana
ovat Herran Jeesuksen Kristuksen
opetukset. Onnistuneet avioliitot ja
perheet perustuvat uskon, rukouk-
sen, parannuksen, anteeksiannon,
kunnioituksen, rakkauden, myötä-
tunnon, työn ja tervehenkisen virkis-
tystoiminnan periaatteille ja säilyvät
näitä periaatteita noudattamalla.

Jumalallisen suunnitelman mukaan
isän on määrä johtaa perhettään rak-
kaudessa ja vanhurskaudessa, ja hän
on velvollinen suojelemaan perhet-
tään ja huolehtimaan sen toimeentu-
losta. Äiti on ensisijaisesti vastuus-
sa lastensa hoivaamisesta. Näissä
pyhissä tehtävissä isillä ja äideillä
on velvollisuus auttaa toisiaan tasa-
vertaisina kumppaneina. Vamma,
kuolema tai muut olosuhteet saatta-
vat vaatia yksilöllisiä sovellutuksia.
Sukulaisten tulisi tarvittaessa antaa
tukeaan.

Me varoitamme siitä, että ne, jotka
rikkovat siveyden liittoja, jotka koh-
televat pahasti puolisoaan tai jälke-
läisiään tai jotka jättävät perhevelvol-
lisuudet täyttämättä, seisovat eräänä
päivänä tilivelvollisina Jumalan
edessä. Varoitamme edelleen, että
perheen hajoaminen tuo yksilöille,
yhteisöille ja kansakunnille ne onnet-
tomuudet, joista muinaiset ja nykyi-
set profeetat ovat ennustaneet.

Me vetoamme vastuuntuntoisiin kan-
salaisiin ja viranhaltijoihin kaikkialla
sellaisten toimenpiteiden edistämi-
seksi, joiden tarkoituksena on ylläpi-
tää ja vahvistaa perhettä yhteiskunnan
perusyksikkönä.” (Liahona, lokakuu
2004, s. 49.)





Rakenne
Perhe on pyhä Myöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa
ja tärkein yhteiskunnallinen yksikkö
ajassa ja iankaikkisuudessa. Jumala
on säätänyt perheen tuodakseen iloa
Hänen lapsilleen, salliakseen heidän
oppia oikeita periaatteita rakastavassa

Perheen rakenne ja tarkoitus
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ympäristössä ja valmistaakseen heitä
iankaikkiseen elämään.

Koti on paras paikka opettaa, oppia
ja soveltaa evankeliumin periaatteita.
Siellä ihmiset oppivat hankkimaan
ravintoa, vaatteita, suojaa ja muuta
välttämättä tarvitsemaansa. Isän ja
äidin tulee tasavertaisina kumppa-
neina auttaa jokaista perheenjäsentä

• etsimään totuutta ja vahvistamaan
uskoa Jumalaan

• tekemään parannus synneistään,
menemään kasteelle syntien
anteeksisaamiseksi, tulemaan
Myöhempien Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen Kirkon
jäseneksi ja ottamaan vastaan
Pyhä Henki
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• olemaan kuuliainen Jumalan käs-
kyille, tutkimaan uutterasti pyhiä
kirjoituksia, rukoilemaan päivittäin
henkilökohtaisesti ja palvelemaan
muita

• kertomaan evankeliumista muille

• saamaan endaumentin temppelissä
ja solmimaan temppelissä avioliitto
kelvollisen kumppanin kanssa ian-
kaikkisuudeksi, luomaan perheelle
onnellinen koti ja vahvistamaan
perhettä rakastaen ja uhrautuen

• etsimään tietoja edesmenneistä esi-
vanhemmista ja suorittamaan temp-
pelitoimitukset heidän puolestaan

• antamaan tarvittavaa hengellistä,
sosiaalista, fyysistä ja emotionaa-
lista ravintoa.

Isä johtaa perhettä, ja hän on velvol-
linen opettamaan lapsia sekä huoleh-
timaan perheen perustarpeista.
Arvollisella ja kelvollisella isällä on
kirkossa mahdollisuus saada pap-
peus, joka on voima ja valtuus toimia
Jumalan nimessä. Tämän voiman ja
valtuuden myötä isästä tulee per-
heensä pappeusjohtaja. Hän johtaa
perhettään sen valmistautumisessa
palaamaan taivaallisen Isämme
eteen. Hänen vaimonsa on hänen tär-
kein kumppaninsa, toverinsa ja neu-
vonantajansa. Aviomiehen ja vaimon
tulee neuvotella yhdessä kaikista
perhettä ja kotia koskevista asioista.

Isän tulee pitää huolta perheensä
hengellisistä tarpeista. Hänen tulee
huolehtia siitä, että perheenjäsenille
opetetaan Jeesuksen Kristuksen evan-
keliumia, ja hänen tulee tehdä kaik-
kensa kannustaakseen heitä ja aut-
taakseen heitä olemaan kuuliaisia
Herran käskyille.

Isä, jolla on pappeus, voi siunata per-
heensä jäseniä ja huolehtia heidän hen-
gellisistä tarpeistaan. Asianmukaisella
pappeuden valtuudella ja saatuaan
luvan pappeusjohtajaltaan isä voi

1. antaa nimen ja siunauksen lapsille

2. kastaa lapsia (ja muita)

3. konfirmoida lapsia (ja muita) kirkon
jäseniksi ja antaa heille Pyhän Hen-
gen

4. antaa pojilleen (ja muille) pappeu-
den ja asettaa heidät pappeuden
virkoihin



5. siunata ja jakaa sakramentin

6. pyhittää hautoja.

Ilman lupaa pappeusjohtajaltaan isä,
jolla on Melkisedekin pappeus, voi
pyhittää öljyn ja siunata perheensä
jäseniä ja muita, kun he ovat sairaana,
sekä antaa heille erityisiä siunauksia
muina aikoina, kun niihin ilmenee
tarvetta. (Ks. tämän oppaan sivuilta
20–27 ohjeita siitä, kuinka pappeuden
toimitukset ja siunaukset suoritetaan.)

Isän tulee pitää huolta siitä, että hänen
perheensä osallistuu aktiivisesti kol-
men perustehtävän suorittamiseen:

1. henkilökohtainen ja perheen
hengellinen ja ajallinen valmius

2. evankeliumista kertominen

3. sukututkimustyö ja temppelitoimi-
tukset elävien ja kuolleiden puolesta.

Äiti on aviomiehensä tasavertainen
kumppani ja neuvonantaja. Hän aut-
taa miestään opettamaan Jumalan
lakeja heidän lapsilleen. Jos kodissa
ei ole isää, äiti johtaa perhettä.

Isän ja äidin täytyy olla yhtä tarkoi-
tuksessa. Heidän tavoitteenaan tulee
olla valmistaa kaikkia perheenjäseniä
palaamaan taivaallisen Isämme luo.
Heidän tulee olla yhtä tehdessään
työtä tämän tavoitteen saavuttami-
seksi. Herra on säätänyt, että kirkon
tulee auttaa isää ja äitiä opettamaan
perhettään ja pitämään huolta siitä.

Kun perheeseen tulee lapsia, vanhem-
pien tulee rakastaa heitä, opettaa
heille evankeliumin totuuksia ja

olla esimerkkeinä vanhurskaasta
elämästä. Lasten tulee oppia ja pitää
Jumalan käskyt. Heidän tulee kun-
nioittaa vanhempiaan ja olla heille
kuuliaisia.

Kirkon voima riippuu perheistä ja
yksilöistä, jotka elävät Jeesuksen
Kristuksen evankeliumin mukaisesti.
Se, missä määrin perhe nauttii evan-
keliumin siunauksista, riippuu suu-
resti siitä, kuinka hyvin isä ja äiti
ymmärtävät perusvelvollisuutensa
vanhempina ja suoriutuvat niistä.
Kirkon tarkoituksena ei ole koskaan
antaa isälle ja äidille ohjelmia tai teh-
täviä, jotka olisivat heille ylivoimaisia
tai lannistaisivat heidät tai saisivat
heidät laiminlyömään nämä ensisijai-
set perusvelvollisuudet.

Tarkoitus
Koska taivaallinen Isämme rakastaa
meitä, Hän haluaa meidän saavutta-
van korotuksen, niin kuin Hän on
saavuttanut. Auttaakseen meitä siinä
Hän on antanut meidän noudatetta-
vaksemme suunnitelman, joka
perustuu totuuden jumalallisiin
lakeihin. Niistä, jotka saavat tietää
suunnitelmasta ja jotka noudattavat
sitä uskollisesti, voi jonain päivänä
tulla taivaallisen Isämme kaltaisia, ja
he voivat elää sellaista elämää kuin
Hän elää.

Osana suunnitelmaan kuului, että me
lähdemme taivaasta ja tulemme maan
päälle. Täällä me saamme fyysisen
ruumiin, opimme kokemuksesta ja
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osoittaudumme kelvollisiksi elämään
jälleen Jumalan luona. Me osoitam-
me kelvollisuutemme päättämällä
vapaasti noudattaa Hänen lakejaan.
(Ks. Abr. 3:23–25; 2. Nefi 2:27.)

Auttaakseen meitä valmistautumaan
elämään luonaan taivaallinen Isämme
on järjestänyt meidät perheiksi. Per-
heemme voidaan liittää yhteen ian-
kaikkisuudeksi pyhien toimitusten
ja liittojen kautta.
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Lasten opettaminen
hyvyydessä ja rakkaudessa
Herra on käskenyt vanhempia opetta-
maan evankeliumia lapsilleen. Hän
on sanonut:

”Ja vielä, sikäli kuin Siionissa tai mis-
sään sen järjestetyistä vaarnoista on
lasten vanhempia, jotka eivät opeta
heitä ymmärtämään oppia parannuk-
sesta, uskosta Kristukseen, elävän
Jumalan Poikaan, ja kasteesta ja Py-
hän Hengen lahjasta kätten päälle-
panemisen kautta kahdeksan vuoden
iässä, synti on vanhempien päällä.

Sillä tämä on laki Siionin asukkaille eli
kaikissa sen järjestetyissä vaarnoissa.

Ja heidän lapsensa kastettakoon syn-
tiensä anteeksisaamiseksi kahdeksan

vuoden iässä ja he saakoot kätten
päällepanemisen.

Ja heidän tulee opettaa lapsiaan ru-
koilemaan ja vaeltamaan oikeamie-
lisesti Herran edessä.” (OL 68:25–28.)

Vanhempien tulee opettaa hyvyy-
dessä ja rakkaudessa muistaen apos-
toli Paavalin neuvon: ”Kasvattakaa ja
ojentakaa [lapsianne] Herran tahdon
mukaan” (Ef. 6:4).

Pyhien kirjoitusten
tutkiminen perheenä
Meistä voi tulla taivaallisen Isämme
kaltaisia, ja me voimme saada osak-
semme sellaisen elämän, jollaista Hän
elää, vain pitämällä ne lait, joihin tuo
siunaus perustuu (ks. OL 130:20–21).

Evankeliumin opettaminen kotona
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Ennen kuin voimme elää noiden
lakien mukaisesti, meidän täytyy tie-
tää, mitkä ne ovat. ”Ihmisen on mah-
dotonta pelastua tietämättömyy-
dessä” (OL 131:6).

Jeesus Kristus on meidän johtajamme
ja lainantajamme. Hän tuntee tien ja
ne lait, jotka meidän täytyy pitää, ja
Hän on kutsunut meitä jokaista seu-
raamaan Häntä. Hän on sanonut:
”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei
kukaan pääse Isän luo muuten kuin
minun kauttani.” (Joh. 14:6.) Tullak-
semme taivaallisen Isämme kaltaisiksi
ja palataksemme Hänen luokseen
meidän täytyy oppia Jeesuksen ope-
tukset ja noudattaa niitä. Meillä on
pyhät kirjoitukset, joista saamme tie-
toa Jeesuksen Kristuksen elämästä,
opetuksista ja käskyistä.

Ne neljä kirjaa, jotka kirkko hyväk-
syy pyhiksi kirjoituksiksi, ovat Raa-
mattu, Mormonin kirja, Oppi ja liitot
sekä Kallisarvoinen helmi. Ne selittä-
vät evankeliumin lait ja mittapuut,
joiden mukaisesti voimme punnita
kaikkia ajatuksia, tekoja ja opetuksia.
Ne antavat meille tietoa Jeesuksen
Kristuksen elämästä ja opetuksista
sekä sisältävät esimerkkejä ihmisistä,
jotka uskoivat Jumalaan ja pitivät
Hänen käskynsä.

Jeesus opetti meitä tutkimaan ja tut-
kistelemaan pyhiä kirjoituksia (ks.
Joh. 5:39; 3. Nefi 23:1; OL 88:118).

Perheiden tulisi tutkia pyhiä kirjoituk-
sia yhdessä säännöllisesti oppiakseen
ja noudattaakseen Herran opetuksia.
Vanhempien tulisi koota perheensä

yhteen jonakin tiettynä aikana joka
päivä pyhien kirjoitusten lukemista
ja niistä keskustelemista varten. Jokai-
sella perheenjäsenellä, joka osaa lukea,
tulee olla mahdollisuus lukea pyhiä
kirjoituksia.

Joku perheenjäsenistä voi pitää
rukouksen ennen pyhien kirjoitusten
lukemista ja pyytää taivaallista Isää
siunaamaan jokaista, niin että jokainen
ymmärtää sen, mitä luetaan, ja saa
siitä todistuksen. Halutessaan perheet
voivat pitää perherukouksensa pyhien
kirjoitusten lukemisen jälkeen.

Kun perheet lukevat ja pohtivat pyhiä
kirjoituksia, perheenjäsenet saavat
halun tulla enemmän Vapahtajan kal-
taisiksi ja löytävät elämässään suu-
remman ilon ja rauhan.

Henkilökohtaiset rukoukset
ja perherukoukset
Jokaisen meistä täytyy oppia puhu-
maan taivaalliselle Isällemme rukouk-
sessa. Hän rakastaa meitä ja haluaa
meidän puhuvan Hänelle. Hän
haluaa meidän kiittävän Häntä siu-
nauksistamme ja pyytävän Hänen
apuaan ja ohjaustaan. Hän auttaa
meitä, kun me pyydämme sitä.



Useimmiten rukoukset pidetään pää
painettuna ja silmät kiinni, polvistu-
neena, istuen tai seisten.

Rukoillessamme meidän täytyy muis-
taa neljä tärkeää periaatetta:

1. Me aloitamme rukouksemme
puhuttelemalla taivaallista
Isäämme: ”Taivaallinen Isämme...”

2. Me kiitämme taivaallista Isäämme
niistä asioista, joita Hän antaa
meille: ”Me kiitämme Sinua...”

3. Me pyydämme Häneltä tarvitse-
maamme apua: ”Me pyydämme
Sinulta...”

4. Me päätämme rukouksemme
Vapahtajan nimessä: ”Jeesuksen
Kristuksen nimessä. Aamen.”

Rukoustemme ei tarvitse aina nou-
dattaa kaikkia näitä neljää vaihetta,
mutta niiden pitäminen mielessä
auttaa meitä oppimaan rukoilemaan.
Meidän tulee aina aloittaa ja päättää
rukouksemme ensimmäisen ja

viimeisen vaiheen mukaisesti,
mutta se, mitä sanomme niiden
välissä, riippuu siitä, mitä pidämme
tärkeänä. Toisinaan haluamme käyt-
tää suurimman osan rukouksestamme
taivaallisen Isämme kiittämiseen. Toi-
sen kerran saatamme haluta käyttää
suurimman osan rukouksestamme sii-
hen, että pyydämme Hänen apuaan.

Henkilökohtaiset rukoukset

Jokaisen tulee rukoilla yksin vähin-
tään kerran aamuin illoin. Vanhem-
pien tulee opettaa lapsia pitämään
henkilökohtaiset rukouksensa heti
kun lapset alkavat puhua. Vanhem-
mat voivat opettaa lapsia rukoile-
maan polvistumalla heidän kanssaan
ja pyytämällä lapsia toistamaan lau-
seen kerrallaan. Pian lapset pystyvät
pitämään rukouksensa itse.

Perherukoukset

Jokaisen perheen tulee pitää päivittäin
perherukous. Koko perhe polvistuu
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yhdessä, ja perheenpää pitää rukouk-
sen tai pyytää jotakuta perheenjä-
sentä pitämään sen. Jokaisella tulee
olla säännöllinen mahdollisuus pitää
rukous. Pikkulapset voivat rukoilla
vuorotellen vanhempiensa avusta-
mina. Perherukous on erinomainen
tilaisuus opettaa lapsia rukoilemaan
ja opettaa sellaisia periaatteita kuin
uskoa Jumalaan, nöyryyttä ja rak-
kautta.

Erityiset rukoukset

Vanhempien tulee opettaa lapsilleen,
että Jumala on aina valmis kuulemaan
heidän rukouksiaan. Tavanomaisten
henkilökohtaisten rukousten ja perhe-
rukousten lisäksi he voivat rukoilla
aina kun he tarvitsevat erityistä apua
tai haluavat ilmaista kiitoksensa.

Ruoan siunaaminen

Vanhempien tulee pitää huolta siitä,
että perheenjäsenet oppivat kiittä-
mään Jumalaa ruoastaan ja pyytä-
mään Häntä siunaamaan sen ennen
syömistä. Jokaisen, myös pienten las-
ten, pitäisi vuorollaan siunata ruoka.
Ruokarukouksen pitäminen auttaa

vanhempia ja lapsia oppimaan kiitol-
lisuutta taivaallista Isäämme kohtaan.

Perheilta
Perheilta on kaikkia varten, mukaan
luettuina hiljattain avioliiton solmi-
neet parit, isät ja äidit, joilla on lapsia,
yksinhuoltajavanhemmat, joilla on
lapsia, vanhemmat, joilla ei ole lapsia
kotona, yksinäiset aikuiset perheilta-
ryhmissä ja ne, jotka asuvat yksin tai
huonetoverien kanssa. Jokainen olo-
suhteistaan riippumatta saa siunauk-
sia perheiltojen pitämisestä. Kirkko
pitää maanantai-illat vapaina muista
toiminnoista, jotta perheet voivat olla
yhdessä perheiltana.

Ensimmäinen presidenttikunta on
sanonut: ”Me lupaamme teille jälleen
suuria siunauksia, jos noudatatte
Herran kehotusta ja pidätte säännöl-
lisesti perheillat. Me rukoilemme
jatkuvasti, että kirkon vanhemmat
ottaisivat vastuulleen sen, että he
opettavat lapsilleen evankeliumin
periaatteita ja ovat näille hyvänä esi-
merkkinä. Jumala siunatkoon teitä,
että voisitte olla uutteria tässä kaik-
kein tärkeimmässä tehtävässänne.”



(”Ensimmäisen presidenttikunnan
sanoma”, Perheiltaopas, 1985, s. iv.)

Perheensä patriarkkana isä toimii per-
heillan johtavana virkamiehenä. Isän
poissa ollessa johtavana virkamiehenä
on äiti. Vanhemmat johtavat tai anta-
vat jollekulle perheenjäsenelle tehtä-
väksi johtaa perheiltaa. He opettavat
oppiaiheen tai antavat opettamisen nii-
den lasten tehtäväksi, jotka ovat kyllin
vanhoja opettamaan. Jokaisella, joka
on tarpeeksi vanha, tulee olla mahdol-
lisuus osallistua. Pienemmät lapset
voivat olla avuksi esimerkiksi johta-
malla laulua, lukemalla pyhien kirjoi-
tusten kohtia, vastaamalla kysymyk-
siin, pitelemällä kuvia, osallistumalla
tarjoiluun ja pitämällä rukouksia.

Seuraavassa on ehdotus perheillan
ohjelmaksi:

• alkulaulu (koko perhe)

• alkurukous (joku perheenjäsen)

• runo tai pyhien kirjoitusten kohta
(joku perheenjäsen)

• oppiaihe (isä, äiti tai joku isommista
lapsista)

• toiminta (jonkun perheenjäsenen
johdolla siten, että kaikki perheen-
jäsenet osallistuvat)

• loppulaulu (koko perhe)

• loppurukous (joku perheenjäsen)

• tarjoilu.

Perhe voi pitää perheillan monella
muullakin tavalla. Mikä tahansa toi-
minta, joka kokoaa perheen yhteen,
vahvistaa perheenjäsenten keskinäistä

rakkautta, auttaa heitä pääsemään
lähemmäksi taivaallista Isää ja innoit-
taa heitä elämään vanhurskaasti, voi
olla perheilta. Esimerkkejä tällaisesta
toiminnasta ovat pyhien kirjoitusten
lukeminen, keskustelu evankeliu-
mista, todistusten lausuminen, palve-
luprojektiin osallistuminen, yhteis-
laulu, retket, pelien pelaaminen ja
retkeily. Kaikkiin perheiltoihin tulee
sisältyä rukous.

Perheillan oppiaiheet voivat perus-
tua pyhiin kirjoituksiin, myöhempien
aikojen profeettojen sanoihin – eten-
kin yleiskonferenssipuheisiin – sekä
henkilökohtaisiin kokemuksiin ja
todistuksiin. Useiden oppiaiheiden
tulee keskittyä Vapahtajan synty-
mään, elämään, opetuksiin ja sovi-
tukseen. Julkaisut Evankeliumin peri-
aatteet, Evankeliumin perusperiaatteet,
Lujana uskossa, Nuorten voimaksi sekä
kirkon lehdet sisältävät artikkeleita ja
muuta tietoa monista aiheista, jotka
voivat muodostaa osan perheiltojen
oppiaiheista.

Seuraavassa on ehdotuksia perheillan
keskustelunaiheiksi:

• pelastussuunnitelma

• Jeesuksen elämä ja opetukset

• parannus

• rukous

• paasto

• viisauden sana

• Herran asettamat siveysnormit

• sakramentin merkitys

9
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• kymmenykset

• kiitollisuus

• rehellisyys

• kunnioitus Jumalaa ja Hänen luo-
makuntaansa kohtaan

• valmistautuminen kasteeseen, pap-
peuteen asettamiseen tai avioliittoon

• valmistautuminen menemään
temppeliin

• pyhien kirjoitusten lukeminen

• lepopäivän pyhittäminen

• anteeksiantaminen muille

• todistuksen saaminen ja lausumi-
nen

• evankeliumista kertominen muille

• perhehistorian kokoaminen

• kuoleman ymmärtäminen ja hyväk-
syminen

• perheen ongelmien ratkominen

• perheen raha-asiat

• kotitöiden jakaminen

• musiikin arvostaminen ja siitä naut-
timinen.

Juhlapyhät ja merkkipäivät
Juhlapyhät ja merkkipäivät kuten
joulu, pääsiäinen, pappeuden palaut-
tamisen vuosijuhla, konferenssit, per-
heenjäsenen lähtö lähetystyöhön tai
perheenjäsenen syntymä, kaste tai
asettaminen pappeuteen tai sen vir-
kaan voivat olla erinomaisia tilaisuuk-
sia opettaa evankeliumin totuuksia.

Kymmenykset ja
muut lahjoitukset

Herra on käskenyt kansaansa elä-
mään kymmenysten lain mukaan
ja olemaan kelvollisia saadakseen
luvatut siunaukset (ks. Mal. 3:8–11).

Vanhemmilla on erinomainen hetki
opettaa kymmenysten ja muiden lah-
joitusten lakia silloin, kun he itse mak-
savat niitä. Lapset saavat vaikutteita
siitä, mitä he näkevät vanhempiensa
tekevän. Lasten, jotka saavat viikkora-
han, tulee maksaa siitä kymmenykset.
Jokaisella lapsella voisi olla kolme eri
säästölipasta: yksi kymmenyksiä var-
ten, yksi lähetystyötä varten ja yksi
käyttöä varten. Aina kun lapset saavat
rahaa, heidän tulee oppia laittamaan
siitä ensin 10 prosenttia kymmenyslip-
paaseensa, sitten tietty osuus lähetys-
työlippaaseensa ja loput käyttöraha-
lippaaseensa.

Kun lapset maksavat kymmenykset,
vanhempien tulee opettaa heitä täyt-
tämään kymmenyslipuke, laittamaan
se kuoreen rahojen kanssa sekä anta-
maan kuori piispakuntansa tai seu-
rakuntansa johtokunnan jäsenelle.



Syrjäisillä seuduilla asuvien perhei-
den tulee antaa kymmenyksensä
heille määrätylle pappeusjohtajalle.

Ruokapöytäkeskustelut
Ruoka-ajat voivat olla hyviä tilai-
suuksia keskustella evankeliumista.
Pikkulapset esittävät mielellään kysy-
myksiä evankeliumista ja vastaavat
niihin. Kun he eivät tiedä vastausta,
isä tai äiti voi vastata lyhyesti ja opet-
taa evankeliumia. Jokaisen ruoka-ajan
ei tarvitse sisältää evankeliumiin liit-
tyvää keskustelua, mutta tällainen
keskustelu kaksi tai kolme kertaa vii-
kossa voi auttaa perhettä oppimaan
evankeliumia.

Iltasadut
Koska useimmat lapset rakastavat
iltasatuja, ne tarjoavat erinomaisen
tilaisuuden opettaa evankeliumia
kertomalla tai lukemalla kertomuksia
pyhistä kirjoituksista, kirkon julkai-
suista tai omista kokemuksista. Ker-
tomukset rehellisyydestä, anteliaisuu-
desta ja ystävällisyydestä opettavat
tärkeitä evankeliumin periaatteita.

Työskentely yhdessä

Monia tilaisuuksia opettaa evankeliu-
mia tulee, kun perheet työskentelevät
yhdessä kotipiirissä. Kun esimerkiksi
siivotaan taloa tai tehdään piha- tai
puutarhatöitä, vanhempien tulee olla
valppaina huomatakseen tilaisuudet
puhua evankeliumista. Usein lapsi
esittää kysymyksiä. Vanhempien tulisi
aina antaa yksinkertaisia vastauksia
kaikessa rauhassa. Sellaiset kommen-
tit kuin ”sinä olet hyvä työntekijä;
olen varma, että taivaallinen Isä on
ylpeä sinusta” tai ”katso, kuinka kau-
niita pilviä taivaallinen Isä on tehnyt”
voivat antaa lapsille kiitollisuuden
tunteen taivaallista Isäämme kohtaan
ja varmuuden siitä, että Hän on
todella olemassa.

Perheneuvostot

Vanhemmat voivat kutsua perheenjä-
senet koolle perheneuvostoon. Perheet
voivat käyttää näitä neuvostoja aset-
taakseen perheen tavoitteita, ratkais-
takseen perheen ongelmia, keskustel-
lakseen raha-asioista, tehdäkseen
suunnitelmia, tukeakseen ja vahvis-
taakseen toisiaan, lausuakseen todis-
tuksia ja rukoillakseen toistensa puo-
lesta. Neuvosto voidaan pitää milloin
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tahansa se on tarpeen. Vanhemmat
voivat halutessaan pitää perheneu-
voston joka sunnuntai tai perheillan
yhteydessä. Perheneuvostojen onnis-
tumisen kannalta on välttämätöntä,
että toisten mielipiteitä ja tunteita
kunnioitetaan.

Yksityiset puhuttelut

Monet vanhemmat ovat havainneet,
että jokaisen lapsen säännölliset, yksi-
tyiset puhuttelut auttavat heitä pääse-
mään lähemmäs lapsiaan, kannusta-
maan heitä ja opettamaan heille
evankeliumia. Nämä puhuttelut voi-
vat olla muodollisia tai epämuodolli-
sia, ja niitä voidaan pitää usein.

Vanhemman tulee ilmaista rakkau-
tensa ja luottamuksensa lasta kohtaan
ja lapsella tulee olla mahdollisuus
ilmaista tunteitaan mistä tahansa
aiheesta, ongelmasta tai kokemuk-
sesta. Vanhemman tulee kuunnella
tarkkaavaisesti ja ottaa lapsen ongel-
mat ja uskoutumiset vakavasti. Van-
hempi ja lapsi voivat halutessaan

rukoilla yhdessä. Puhuttelussa esille
tulevia ongelmia, jotka koskevat
muita perheenjäseniä, voidaan käsi-
tellä seuraavassa perheillassa.

Perheen toiminnat
Vanhempien tulee järjestää usein
aikaa siihen, että koko perhe tekee
jotain yhdessä. Eväsretket, leirintä-
matkat, perheen yhteiset hankkeet,
koti- ja pihatyöt, uinti, patikointi sekä
tervehenkiset elokuvat ja muu viihde
ovat muutamia niistä monista toimin-
noista, joista perheet voivat nauttia
yhdessä.

Perhe, joka nauttii toimimisesta
yhdessä, tuntee suurempaa rakkautta
ja sopusointua. Lapset ovat haluk-
kaampia kuuntelemaan vanhempiaan
ja noudattamaan heidän neuvojaan,
kun he tuntevat läheisyyttä vanhem-
piinsa. Vanhemmat voivat opettaa
evankeliumia tehokkaammin.
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Herran kirkon tehtävänä on auttaa
kaikkia ihmisiä tulemaan Kristuksen
luo. Perheet voivat auttaa tämän teh-
tävän täyttämisessä, kun ne

1. huolehtivat omista hengellisistä ja
fyysisistä tarpeistaan ja auttavat
täyttämään muiden tarpeita

2. kertovat evankeliumista muille

3. pitävät huolta siitä, että perheen-
jäsenet saavat temppelitoimituk-
sensa, ja auttavat näiden siunausten
suomisessa edesmenneille esivan-
hemmilleen.

Perhevelvollisuuksien täyttäminen

Hengelliset ja fyysiset tarpeet

Hengelliset tarpeet

Edellä oleva tämän oppaan osio
”Evankeliumin opettaminen kotona”
sisältää tietoja siitä, kuinka perheet
voivat pitää huolta hengellisistä tar-
peistaan.

Fyysiset tarpeet

Perheiden täytyy tulla omavaraisiksi,
niin että ne voivat pitää huolta omista
fyysisistä tarpeistaan ja auttaa muita.
Tullakseen omavaraisiksi perheenjä-
senten täytyy olla halukkaita teke-
mään työtä. Työ on fyysistä, henkistä
tai hengellistä ponnistelua. Se on
onnistumisen tunteen, onnen, itse-
kunnioituksen ja vaurauden lähde.
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Vanhempien tulee pyrkiä olemaan
omavaraisia ja opettaa lapsiaankin
siihen. Omavaraisuuden avulla he
voivat auttaa tarvitsevia.

Isien velvollisuutena on suojella per-
hettään ja huolehtia sen toimeentu-
losta. Äidit ovat ensisijaisesti vas-
tuussa lastensa hoivaamisesta.
Vanhemmat huolehtivat siitä, että
perhe saa nauttia puhtaasta kodista,
terveellisestä ruoasta, vaatteista, ter-
veyden- ja hammashoidosta, koulu-
tusmahdollisuuksista, ohjauksesta
rahavarojen käytössä sekä, mikäli
mahdollista, opetuksesta siinä, kuinka
elintarvikkeita voidaan tuottaa itse.
Vanhempien tulee opettaa lapsilleen,
kuinka ruokaa valmistetaan ja kuinka
sitä säilötään myöhempää käyttöä
varten.

Vanhempien tulee olla halukkaita
tekemään ahkerasti työtä huoleh-
tiakseen näistä fyysisistä tarpeista.
”Ettekä te salli lastenne olevan näl-
käisiä tai alastomia” (Moosia 4:14).
Vanhempien tulee suunnitella ja
valmistautua pitämään huolta per-
heensä tarpeista sairauden, luonnon-
mullistusten, työttömyyden tai mui-
den vaikeuksien sattuessa. Jos isällä
on vaikeuksia pitää huolta perheensä
fyysisistä tarpeista eivätkä muut per-
heenjäsenet voi auttaa, isä voi hakea
apua pappeusjohtajilta.

Lapset voivat auttaa pitämään huolta
perheensä fyysisistä tarpeista autta-
malla vanhempiaan työpanoksellaan,
opiskelemalla ahkerasti koulussa,
pitämällä huolta vaatteistaan ja

muusta omaisuudestaan, pitämällä
itsensä ja kotinsa puhtaana ja siistinä
sekä huolehtimalla terveydestään.

Perheenjäsenten tulee parantaa luku-,
kirjoitus- ja laskutaitoaan sekä tart-
tua jokaiseen tilaisuuteen saada tie-
toa ja kehittää taitoja. Heidän tulee
noudattaa viisauden sanaa ja syödä
terveellistä ruokaa. Siellä missä mah-
dollista, perheiden tulee varastoida
vuoden varasto tai niin paljon kuin
mahdollista elämän ylläpitämiseen
tarvittavia perustarvikkeita. Perheen-
jäsenten tulee välttää turhaa velkaa,
säästää tulevaisuuden varalle, pitää
kaikki sitoumuksensa ja käyttää voi-
mavarojaan viisaasti välttäen tuhlaa-
mista.

Vanhempien tulee opettaa lapsiaan
antamaan omastaan muille. Melkein
jokainen voi antaa jotain, olipa heillä
miten vähän tahansa. Yksi tapa auttaa
tarvitsevia on paastota joka kuukausi
ja antaa paastouhrilahjoitukset, jotka
käytetään nälkäisten ruokkimiseen,
kodittomien majoittamiseen, alasto-
mien vaatettamiseen ja ahdingossa
olevien hädän lievittämiseen. Me
osoitamme rakkautemme Herraa
kohtaan, kun autamme muita. Hän
on sanonut: ”Kaiken, minkä te olette
tehneet yhdelle näistä vähäisimmis-
tä veljistäni, sen te olette tehneet mi-
nulle” (Matt. 25:40).

Evankeliumista kertominen
Herra on myöhempien aikojen pro-
feettojen kautta opettanut, että jokai-
sella kirkon jäsenellä on velvollisuus



kertoa evankeliumista muille. ”Jokai-
sen, jota on varoitettu, kuuluu varoit-
taa lähimmäistään” (OL 88:81). Alma,
yksi Mormonin kirjan profeetoista,
selitti, että kun meidät kastetaan,
meidän tulee olla halukkaita ”ole-
maan Jumalan todistajina kaikkina
aikoina ja kaikessa ja kaikkialla”
(Moosia 18:9).

Perheenjäsenten tulee tehdä kaikki
voitavansa auttaakseen sukulaisiaan,
ystäviään ja naapureitaan saamaan
tietoa Jeesuksen Kristuksen evanke-
liumista ja niistä siunauksista, joita
se voi tuoda heidän elämäänsä. Ker-
tomalla evankeliumista vanhemmat
ja lapset voivat vahvistaa omaa
todistustaan ja suoda evankeliumin
siunaukset muille. Perheet voivat

• olla hyvänä esimerkkinä pitämällä
kaikki käskyt (ks. Matt. 5:16)

• olla kiitollisia jäsenyydestään kir-
kossa (ks. Room. 1:16) ja kertoa
muille ihmisille, että he ovat jäseniä

• kysyä tuttavilta, haluaisivatko
nämä tietää enemmän kirkosta

• pyytää Herralta apua sellaisen
perheen tai henkilön valitsemisessa,
joka on valmis kuulemaan evanke-
liumista

• tutustuttaa perheen tai henkilön
kirkkoon jollain tavalla, kuten esi-
merkiksi kutsumalla heidät perheil-
taan tai kirkon kokoukseen tai toi-
mintaan, antamalla heille kirkon
kirjoja tai lehtisiä luettavaksi tai
keskustelemalla heidän kanssaan
evankeliumin siunauksista

• kutsua perheen tai henkilön ko-
tiinsa lähetyssaarnaajien opetet-
tavaksi.

Vanhemmilla on velvollisuus valmis-
tautua itse ja valmentaa lapsiaan pal-
velemaan kokoaikaisessa lähetys-
työssä. Valmentaakseen lapsiaan,
erityisesti poikiaan, vanhempien tulee
opettaa evankeliumia kotona, pitää
huolta siitä, että perheenjäsenet luke-
vat pyhiä kirjoituksia ja rukoilevat
yksin ja yhdessä. Vanhempien tulee
myös puhua usein velvollisuuksista ja
siunauksista, jotka liittyvät evankeliu-
mista kertomiseen. He voivat opettaa
lapsiaan säästämään rahaa lähetys-
työtä varten, työskentelemään ahke-
rasti, luottamaan itseensä sekä rakas-
tamaan ja palvelemaan muita ihmisiä.

Temppelitoimitukset eläville
ja kuolleille
Kelvolliset kirkon jäsenet saavat temp-
peleissä pyhiä toimituksia ja tekevät
liittoja Jumalan kanssa. He osallistuvat
myös toimituksiin edesmenneiden
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esivanhempiensa puolesta. Mikäli
mahdollista sekä isän että äidin tulee
hankkia temppelisuositus pappeusjoh-
tajiltaan ja mennä temppeliin saadak-
seen omat temppelitoimituksensa. Jos
he eivät voi mennä temppeliin, heidän
tulee elää kelvollisina saamaan temp-
pelisuositus.

Perheillä on pyhä velvollisuus pitää
huolta siitä, että temppelitoimitukset
tehdään niiden heidän esivanhem-
piensa puolesta, jotka ovat kuolleet

saamatta näitä toimituksia. Kirkon
jäsenten, jotka ovat saaneet omat
toimituksensa, tulee palata temppe-
liin suorittamaan toimituksia esivan-
hempiensa puolesta niin usein kuin
aika, varat ja temppelin läheisyys
sen sallivat.

Isien ja äitien tulee koota aikakirjoja
tärkeistä tapahtumista heidän elämäs-
sään ja heidän lastensa elämässä, esi-
merkiksi todistuksia siunaamisista,
kasteista, pappeuteen ja sen virkoihin
asettamisista, vihkimisistä ja kuole-
mista, tärkeitä kirjeitä, valokuvia,
lehtileikkeitä ja niin edelleen. Heidän
tulee koota oma henkilöhistoriansa
ja kannustaa kutakin perheenjäsentä
pitämään omaa henkilöhistoriaansa.
Heidän tulee auttaa pienempiä lapsia
aloittamaan oma henkilöhistoriansa.

Perheiden tulee koota tietoja esivan-
hemmistaan ja koota niistä sukuhis-
torioita. Heidän tulisi aloittaa kokoa-
malla neljän viimeisimmän sukupol-
ven tiedot.
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Johtajakoulutus

Vaarnan, lähetyskentän tai piirin joh-
tohenkilöiden alaisuudessa pappeus-
johtajien ja apujärjestöjen johtajien
tulee opettaa vanhempia ymmärtä-
mään ja toteuttamaan kolmea per-
heen perustehtävää (ks. s. 13–16 ).
Johtajien tulee opettaa isiä ja äitejä
johtamaan perhettään. Jos perhe asuu
syrjäseudulla, vaarnan, lähetyskentän
tai piirin johtohenkilöiden tulee huo-
lehtia siitä, että vanhemmat oppivat
ja täyttävät velvollisuutensa.



Jotkut perheet asuvat syrjäseuduilla
eivätkä voi säännöllisesti osallistua
seurakunnan kokouksiin. Vaarnanjoh-
tajan, lähetysjohtajan tai piirinjohtajan
luvalla tällaisten perheiden tulee jär-
jestää sunnuntaijumalanpalvelukset
kotonaan. Niillä alueilla, joilla ei ole
vakiintuneita kirkon yksiköitä, per-
heet tarvitsevat vyöhykkeenjohtajan
luvan.

Isä tai joku toinen pappeudenhaltija
voi valmistaa ja siunata sakramentin,
jos hän on kelvollinen, jos hän on
pappi Aaronin pappeudessa tai Mel-
kisedekin pappeuden haltija ja jos
hänellä on pappeusjohtajiensa lupa. Kuka
tahansa pappeudenhaltija voi jakaa
sakramentin. Ohjeita sakramenttipal-
veluksesta on tämän oppaan sivuilla
23–25.

Kotijumalanpalvelukset
(syrjäseuduilla asuville perheille)
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Sunnuntaikokouksen tulee olla yksin-
kertainen, harras ja arvokas. Se voi
koostua seuraavista osista:

1. alkulaulu

2. alkurukous

3. sakramentin siunaaminen ja jaka-
minen

4. yksi tai useampia seuraavista:

• yksi tai kaksi lyhyttä puhetta tai
todistusta

• pyhien kirjoitusten lukemista ja
keskustelua perheen kesken

• perheenjäsenen pitämä oppiaihe

5. loppulaulu

6. loppurukous.



Suunnitellessaan sunnuntaijumalan-
palvelusta vanhempien tulee etsiä ja
noudattaa Herran Hengen johdatusta.
Mormonin kirjan henkilöt antoivat
esimerkin tällaisesta jumalanpalve-
luksesta: ”Ja seurakunta johti heidän
kokouksiansa Hengen vaikutuksen
mukaisesti ja Pyhän Hengen voi-
malla, sillä niin kuin Pyhän Hengen
voima johdatti heitä joko saarnaa-
maan tai kehottamaan tai rukoile-
maan tai anomaan tai laulamaan,
juuri niin tehtiin” (Moroni 6:9).

Perheen tulee käyttää pyhiä kirjoituk-
sia perusoppaanaan. Niiden lisäksi
perheenjäsenet voivat käyttää yleis-
konferenssipuheita, julkaisuja Evanke-
liumin perusperiaatteet, Evankeliumin
periaatteet, Lujana uskossa, Nuorten voi-
maksi, lähetystyölehtisiä, kirkon lehtiä
ja muita kirkon julkaisuja sekä audio-
visuaalista aineistoa.

Jos kenelläkään perheessä ei ole asian-
mukaista pappeutta, isä tai äiti voi

koota perheenjäsenet yhteen laula-
maan lauluja, tutkimaan pyhiä kirjoi-
tuksia, rukoilemaan sekä lähestymään
toisiaan ja taivaallista Isää. Perheelle
määrätyn pappeusjohtajan tulee aika
ajoin järjestää perheelle mahdollisuus
nauttia sakramentti.

Vanhempien tulisi järjestää arkipäi-
visin toimintaa, kuten patikointia,
eväsretkiä, tervehenkisiä elokuvia,
vierailuja sukulaisten luona, urhei-
lua, musiikkiohjelmia ja uintia.

Perheen tulee antaa kymmenykset,
paastouhrit ja muut lahjoitukset heille
määrätylle pappeusjohtajalle.

Perhe ei lähetä kirkolle kirjallisia
raportteja, mutta heille määrätty pap-
peusjohtaja puhuttelee isää säännölli-
sesti ja pyytää tätä raportoimaan per-
heestä. Missä välttämätöntä, johtajat
voivat suorittaa nämä puhuttelut
puhelimitse.
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Pappeuden toimitukset ovat Herran
antamia pyhiä tekoja, jotka suorite-
taan pappeuden valtuudella. Pappeu-
den siunaukset annetaan pappeuden
valtuudella paranemiseksi, lohduksi
ja rohkaisuksi. Veljien, jotka suoritta-
vat toimituksia ja siunauksia, tulee
valmistautua elämällä evankeliumin
periaatteiden mukaisesti ja pyrki-
mällä saamaan Pyhän Hengen johda-
tusta. Heidän tulee suorittaa jokainen
toimitus ja siunaus arvokkaasti ja seu-
raavien vaatimusten mukaisesti:

1. Se tulee suorittaa Jeesuksen
Kristuksen nimessä.

2. Se tulee suorittaa pappeuden
valtuudella.
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3. Se tulee suorittaa käyttäen kaikkia
siinä tarvittavia menettelytapoja,
kuten tiettyjä sanoja tai pyhitettyä
öljyä.

4. Tarvittaessa siihen tulee saada
valtuus jäsenen pappeusjohtajalta,
jolla on asianmukaiset avaimet.

Toimituksia, joihin vaaditaan pappeusjoh-
tajan lupa, ovat nimen ja siunauksen
antaminen lapselle, kasteen ja konfirmoin-
nin suorittaminen, pappeuden antaminen
ja pappeuden virkaan asettaminen, sakra-
mentin siunaaminen ja jakaminen sekä
haudan pyhittäminen.

Kun toimitukseen tai siunaukseen
osallistuu useita veljiä, kukin heistä
panee vasemman kätensä kevyesti
vasemmalla puolellaan olevan

Pappeuden toimitukset ja siunaukset



veljen olkapäälle. Sellainen käytäntö,
että suurta joukkoa pappeudenhalti-
joita pyydetään avustamaan, ei ole
suotavaa.

Tässä osiossa selitetyt toimitukset ja
siunaukset auttavat isiä toimimaan
perheensä patriarkkana.

Nimen ja siunauksen
antaminen lapselle

”Jokaisen Kristuksen kirkon jäsenen,
jolla on lapsia, tulee tuoda heidät seu-
rakunnan eteen vanhimmille, joiden
tulee panna kätensä heidän päällensä
Jeesuksen Kristuksen nimessä ja siu-
nata heidät hänen nimessään” (OL
20:70). Tämän ilmoituksen mukaisesti
vain kelvolliset miehet, joilla on Mel-
kisedekin pappeus, voivat osallistua
nimen ja siunauksen antamiseen lap-
selle. Nimen ja siunauksen antamisen
toimitukseen vaaditaan johtavan virka-
miehen antama lupa.

Antaessaan siunausta pienokaiselle
miehet, joilla on Melkisedekin pap-
peus, asettuvat piiriin ja pitävät
pienokaista käsiensä varassa. Kun

siunaus annetaan vanhemmalle lap-
selle, veljet asettavat kätensä kevyesti
lapsen pään päälle. Siunauksen
antava henkilö

1. puhuttelee taivaallista Isää

2. lausuu, että siunaus annetaan Mel-
kisedekin pappeuden valtuudella

3. antaa lapselle nimen

4. antaa pappeuden siunauksen
Hengen ohjauksen mukaisesti

5. päättää toimituksen Jeesuksen
Kristuksen nimessä.

Kaste

Kelvollinen pappi tai mies, jolla on
Melkisedekin pappeus, voi suorittaa
kastetoimituksen johtavan virkamiehen
alaisuudessa. Tehdäkseen tämän hän

1. seisoo vedessä kastettavan henkilön
kanssa

2. (jotta toimitus tapahtuisi miellyttä-
västi ja turvallisesti) pitää vasem-
malla kädellään kiinni henkilön
oikeasta ranteesta; kastettava pitää
vasemmalla kädellään kiinni kasta-
jan vasemmasta ranteesta
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3. kohottaa oikean kätensä suoraan
kulmaan

4. lausuu henkilön koko nimen ja
sanoo: ”Jeesuksen Kristuksen anta-
malla valtuudella kastan sinut Isän
ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen.” (OL 20:73.)

5. (jotta kaste tapahtuisi miellyttä-
västi) pyytää henkilöä sulkemaan
sieraimensa oikealla kädellään; sit-
ten kastaja asettaa oikean kätensä
henkilön selän yläosaan ja upottaa
henkilön kokonaan – myös hänen
vaatteensa – veden alle

6. auttaa henkilöä nousemaan ylös
vedestä.

Jokaisella kasteella on todistajina
kaksi pappia tai Melkisedekin pap-
peuden haltijaa, jotta se toimitetaan
varmasti oikein. Kaste tulee toimittaa
uudelleen, jos sanoja ei esitetä juuri
niin kuin ne on annettu Opin ja liitto-
jen kohdassa 20:73 tai jos osa kastetta-
van ruumiista tai vaatetuksesta ei ole
mennyt kokonaan vedenpinnan ala-
puolelle. Kastettavan henkilön sekä
toimituksen suorittajan tulee käyttää
sellaisia valkoisia vaatteita, jotka eivät
märkänäkään ole läpinäkyviä.

Konfirmointi

Vähintään yhdeksänvuotiaat kään-
nynnäiset ja sellaiset kahdeksanvuo-
tiaat, joiden vanhemmista kumpikaan
ei ole kirkon jäsen, konfirmoidaan
sakramenttikokouksessa (ks. OL
20:41). Kahdeksanvuotiaat lapset

voidaan konfirmoida heti kasteen jäl-
keen paikassa, jossa kaste on suori-
tettu, jos ainakin toinen vanhemmista
on kirkon jäsen ja kummatkin van-
hemmat antavat luvan kasteeseen ja
konfirmointiin. Tämän toimituksen
voi piispan tai seurakunnanjohtajan joh-
dolla suorittaa yksi tai useampi mies,
joilla on Melkisedekin pappeus. He
panevat kätensä kevyesti henkilön
pään päälle. Toimituksen suorittaja

1. lausuu henkilön koko nimen

2. lausuu, että toimitus suoritetaan
Melkisedekin pappeuden valtuu-
della

3. konfirmoi henkilön Myöhempien
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kris-
tuksen Kirkon jäseneksi

4. antaa Pyhän Hengen lahjan sano-
malla: ”ota vastaan Pyhä Henki”

5. antaa pappeuden siunauksen Hen-
gen ohjauksen mukaisesti



6. päättää toimituksen Jeesuksen
Kristuksen nimessä.

Pappeuden antaminen
ja pappeuden virkaan
asettaminen

Piispa tai seurakunnanjohtaja valvoo
Aaronin pappeuden antamista sekä dia-
konin, opettajan ja papin virkoihin aset-
tamista. Ennen kuin henkilö asetetaan
Aaronin pappeuden virkaan, piispan
tai seurakunnanjohtajan on puhutel-
tava hänet ja todettava hänet kelvol-
liseksi. Hänen täytyy myös saada
hyväksyntä sakramenttikokouksessa.
Piispan tai seurakunnanjohtajan
luvalla pappi voi antaa Aaronin pap-
peuden toiselle henkilölle ja asettaa
hänet Aaronin pappeuden virkaan.

Vaarnanjohtaja tai lähetysjohtaja valvoo
Melkisedekin pappeuden antamista sekä
vanhimman ja ylipapin virkaan asetta-
mista.

Antaakseen pappeuden tai asettaak-
seen henkilön pappeuden virkaan
yksi tai useampi mies, joilla on vaa-
dittava pappeus ja jotka ovat saaneet

siihen luvan johtavalta virkamieheltä,
asettavat kätensä kevyesti henkilön
pään päälle. Toimituksen suorittaja

1. kutsuu henkilöä nimeltä käyttäen
hänen koko nimeään

2. lausuu, millä valtuudella (Aaronin
tai Melkisedekin pappeuden val-
tuudella) asettaminen suoritetaan

3. antaa Aaronin tai Melkisedekin
pappeuden, ellei sitä ole vielä
annettu

4. asettaa henkilön Aaronin tai
Melkisedekin pappeuden virkaan
ja antaa tuon viran oikeudet, voi-
mat ja valtuuden

5. antaa pappeuden siunauksen Hen-
gen ohjauksen mukaisesti

6. päättää asettamisen Jeesuksen
Kristuksen nimessä.

Sakramentti

Sakramentti on hyvin pyhä toimitus.
Sakramentin nauttiminen tarjoaa
mahdollisuuden muistaa Jeesuksen
Kristuksen elämää, opetuksia ja
sovitusta. Siinä uudistetaan Herran
kanssa kasteessa tehdyt liitot (ks.
Moosia 18:8–10).
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Opettajat ja papit voivat valmistaa
sakramentin, papit voivat siunata sen,
ja diakonit, opettajat ja papit voivat
jakaa sen. Veljet, joilla on Melkisede-
kin pappeus, voivat valmistaa, siu-
nata ja jakaa sakramentin, mutta
tavallisesti he tekevät sen vain silloin,
kun paikalla on liian vähän Aaronin
pappeuden veljiä. Jos henkilö on teh-
nyt vakavan rikkomuksen, hänen ei
tule valmistaa, siunata eikä jakaa sak-
ramenttia, ennen kuin hän on tehnyt
parannuksen ja selvittänyt asian piis-
pansa tai seurakuntansa johtajan
kanssa.

Ne, jotka valmistavat, siunaavat tai
jakavat sakramentin, tekevät tämän
toimituksen muille Herran puolesta.
Jokaisen, jolla on pappeus, tulee suh-
tautua tähän tehtävään kunnioitta-
vasti ja hartaasti. Hänen tulee olla
siisti, puhdas ja asianmukaisesti
pukeutunut. Ulkoisen olemuksen
tulee heijastaa toimituksen pyhyyttä.

Sakramenttia valmistavien veljien
tulee tehdä se ennen kokouksen
alkua. He asettavat leivän puhtaille
tarjottimille sekä asettavat raikasta
vettä sisältävät sakramenttikuppitar-
jottimet sakramenttipöydälle. Heidän
tulee peittää leipä ja vesi puhtaalla,
valkoisella liinalla.

Sakramenttilaulun aikana sakrament-
tipöydän ääressä olevat poistavat lii-
nan leipätarjotinten päältä ja murtavat
leivän pieniksi palasiksi. Laulun jäl-
keen leivän siunaaja polvistuu ja lau-
suu sakramenttirukouksen leivän siu-
naamiseksi. Sitten veljet jakavat leivän

läsnäolijoille kunnioittavasti ja hilli-
tysti. Kokouksen johtava virkamies
saa sakramentin ensimmäisenä. Kun
kaikki läsnäolijat ovat saaneet tilaisuu-
den ottaa leipää, jakajat palauttavat
tarjottimensa sakramenttipöydälle.
Sakramentin siunaajat peittävät tarjot-
timet heti kun leipä on jaettu.

Sakramenttipöydän ääressä olevat
poistavat liinan vesitarjotinten päältä.
Veden siunaaja polvistuu ja lausuu
sakramenttirukouksen veden siunaa-
miseksi. Sitten veljet jakavat veden
läsnäolijoille. Tarjottimet palautetaan
sakramenttipöydälle ja peitetään jäl-
leen. Sen jälkeen sakramentin siunan-
neet ja jakaneet veljet palaavat pai-
koilleen seurakuntalaisten joukkoon.

Sakramentti on tarkoitettu kirkon
jäsenille, myös lapsille. Kokousta joh-
tavan henkilön ei tule ilmoittaa, että
se jaetaan vain jäsenille; kirkkoon
kuulumattomia ei saa millään tavoin
estää nauttimasta sitä.

Sakramenttirukoukset tulee lausua
selvästi, täsmällisesti ja arvokkaasti.
Jos sakramenttia siunaava tekee vir-
heen lausuessaan sitä, eikä korjaa sitä
itse, piispa tai seurakunnanjohtaja
pyytää häntä toistamaan rukouksen
oikein.

Seuraavassa on sakramenttirukous
leivän siunaamiseksi:

”Oi Jumala, iankaikkinen Isä, me
pyydämme sinua Poikasi Jeesuksen
Kristuksen nimessä siunaamaan ja
pyhittämään tämän leivän kaikkien
niiden sieluille, jotka sitä nauttivat,



jotta he söisivät Poikasi ruumiin
muistoksi ja todistaisivat sinulle, oi
Jumala, iankaikkinen Isä, että he ovat
halukkaita ottamaan Poikasi nimen
päällensä ja muistamaan hänet aina ja
pitämään hänen käskynsä, jotka hän
on antanut heille, jotta hänen Hen-
kensä olisi aina heidän kanssansa.
Aamen.” (OL 20:77 ja Moroni 4.)

Seuraavassa on sakramenttirukous
veden siunaamiseksi:

”Oi Jumala, iankaikkinen Isä, me pyy-
dämme sinua Poikasi Jeesuksen Kris-
tuksen nimessä siunaamaan ja pyhit-
tämään tämän [veden] kaikkien
niiden sieluille, jotka sitä juovat, jotta
he tekisivät sen Poikasi veren muis-
toksi, joka on vuodatettu heidän täh-
tensä; jotta he todistaisivat sinulle, oi
Jumala, iankaikkinen Isä, että he
muistavat hänet aina, jotta hänen
Henkensä olisi heidän kanssansa.
Aamen.” (OL 20:79 ja Moroni 5.)

Sakramentti tulee poistaa pöydältä
mahdollisimman pian kokouksen jäl-
keen. Yli jäänyttä leipää voidaan käyt-
tää ruokana.

Sakramentin siunaamiseen ja jakamiseen
tarvitaan johtavan virkailijan lupa.

Öljyn pyhittäminen
Yksi (tai useampi) mies, jolla on Mel-
kisedekin pappeus, pyhittää puhdasta
oliiviöljyä sen pyhään tehtävään sai-
raiden ja kärsivien voitelemiseen.
Öljyn pyhittävä henkilö

1. pitää kädessään avointa oliiviöljy-
astiaa

2. puhuttelee taivaallista Isää

3. lausuu toimivansa Melkisedekin
pappeuden valtuudella

4. pyhittää öljyn (ei astiaa) ja erottaa
sen sairaiden ja kärsivien voitele-
miseen

5. päättää toimituksen Jeesuksen
Kristuksen nimessä.

Sairaan voiteleminen
ja siunaaminen
Vain miehet, joilla on Melkisedekin
pappeus, voivat voidella ja siunata
sairaita ja ahdistettuja. Yleensä vähin-
tään kaksi heistä tekee sen yhdessä,
mutta yksikin voi tehdä sen. Jos saata-
vana ei ole pyhitettyä öljyä, mies, jolla
on Melkisedekin pappeus, voi antaa
siunauksen pappeuden valtuudella.

Isän, jolla on Melkisedekin pappeus,
tulee voidella ja siunata sairaat per-
heenjäsenet. Hän voi pyytää avukseen
toisen miehen, jolla on Melkisedekin
pappeus.
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Sairaan voitelemisessa ja siunaami-
sessa on kaksi osaa: 1) öljyllä voitelu
ja 2) voitelun sinetöiminen.

Öljyllä voitelu

Yksi mies, jolla on Melkisedekin pap-
peus, voitelee sairaan. Tehdäkseen
tämän hän

1. vuodattaa pisaran pyhitettyä öljyä
henkilön päähän

2. asettaa kätensä kevyesti henkilön
pään päälle ja kutsuu häntä nimeltä
käyttäen hänen koko nimeään

3. lausuu voitelevansa henkilön Mel-
kisedekin pappeuden valtuudella

4. lausuu voitelevansa öljyllä, joka on
pyhitetty sairaiden ja ahdistettujen
voitelemiseksi ja siunaamiseksi

5. päättää toimituksen Jeesuksen
Kristuksen nimessä.

Voitelun sinetöiminen

Yleensä vähintään kaksi miestä, joilla
on Melkisedekin pappeus, asettaa
kätensä kevyesti sairaan henkilön
pään päälle. Toinen miehistä sinetöi
voitelun. Tehdäkseen tämän hän

1. kutsuu henkilöä nimeltä käyttäen
hänen koko nimeään

2. lausuu sinetöivänsä voitelun Melki-
sedekin pappeuden valtuudella

3. antaa siunauksen Hengen ohjauk-
sen mukaisesti

4. päättää toimituksen Jeesuksen
Kristuksen nimessä.

Isän siunaukset ja muut
siunaukset lohduksi ja
neuvoksi

Isän siunauksia ja muita pappeuden
siunauksia annetaan ohjaukseksi ja
lohduksi Hengen johdatuksen
mukaisesti.

Isä, jolla on Melkisedekin pappeus,
voi antaa isän siunauksia lapsilleen.
Nämä siunaukset voivat olla erityi-
seksi avuksi, kun lapset lähtevät
kotoaan esimerkiksi opiskelemaan tai
lähetystyöhön, aloittavat työpaikassa,
menevät naimisiin, astuvat asepalve-
lukseen tai kohtaavat erityisiä henkilö-
kohtaisia haasteita. Nämä siunaukset
voivat olla suuri voimavara perheelle.
Perhe voi tallentaa isän siunauksen
perheen aikakirjoihin, mutta sitä ei
säilytetä kirkon aikakirjoissa. Vanhem-
pien tulee kannustaa lapsiaan pyytä-
mään isän siunauksia tarpeen tullen.

Kelvollinen mies, jolla on Melkisede-
kin pappeus, voi antaa myös siu-
nauksia lohduksi ja neuvoksi vaimol-
leen, sukulaisilleen sekä muille niitä
haluaville.



Antaakseen isän siunauksen tai muita
siunauksia lohduksi ja neuvoksi mies,
jolla on Melkisedekin pappeus, joko
yksin tai yhdessä yhden tai useam-
man kelvollisen miehen kanssa, joilla
on Melkisedekin pappeus, asettaa
kätensä kevyesti siunauksen saajan
pään päälle. Öljyä ei tarvita sellaisissa
siunauksissa. Siunauksen antaja

1. kutsuu henkilöä nimeltä käyttäen
hänen koko nimeään

2. lausuu antavansa siunauksen Mel-
kisedekin pappeuden valtuudella

3. antaa siunauksen Hengen ohjauk-
sen mukaisesti

4. päättää siunauksen Jeesuksen
Kristuksen nimessä.

Haudan pyhittäminen
Henkilöllä, joka pyhittää haudan,
tulee olla Melkisedekin pappeus sekä
valtuutus tilaisuutta johtavalta pappeus-
virkailijalta.

Pyhittääkseen haudan hän

1. puhuttelee taivaallista Isää

2. lausuu pyhittävänsä haudan Melki-
sedekin pappeuden valtuudella

3. vihkii ja pyhittää hautapaikan vai-
najan ruumiin leposijaksi

4. (mikäli tuntuu sopivalta) rukoilee,
että paikka on oleva pyhitetty ja
suojattu ylösnousemukseen asti

5. pyytää Herraa lohduttamaan per-
hettä ja ilmaisee muita ajatuksia
Hengen ohjauksen mukaisesti

6. päättää toimituksen Jeesuksen
Kristuksen nimessä.

Jos perhe sitä haluaa, niin joku hen-
kilö (mieluiten mies, jolla on Melkise-
dekin pappeus) voi pitää rukouksen
haudan äärellä pyhittämisrukouksen
sijasta.
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Tietoja sukututkimustyöstä saa
kirkon sukututkimusaiheisilta
Internet-sivuilta osoitteessa
www.familysearch.org.

Kirkon aineiston ja sukututkimusaiheisten
tietojen hankkiminen
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Paikalliset johtohenkilöt ja muut jäse-
net voivat hankkia kirkon aineistoa,
muun muassa pyhiä kirjoituksia,
oppikursseja, kirkon lehtiä, garment-
teja ja temppelivaatteita lähimmästä
kirkon jakelukeskuksesta tai palvelu-
keskuksesta, Salt Lake Cityn jakelu-
keskuksesta tai kirkon virallisen
Internet-sivuston kautta osoitteesta
www.lds.org.
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