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Tämä teos on nimensä mukaisesti opas pyhien kirjoitusten
tutkimiseen. Opas sisältää monia osia, jotka auttavat sinua
ymmärtämään paremmin lukemaasi.

Johdanto
Lukujen avointa kirjaa esittäviin kuviin painettujen
johdantojen jälkeen on esitelty lukutehtävään 

sisältyvät luvut. Tässä osassa on seuraavanlaisia tietoja:

• historiallinen tausta
• selvitys siitä, kuinka tämä pyhien kirjoitusten jakso liittyy

sitä edeltäviin ja sitä seuraaviin lukuihin
• ennen lukemista tai lukemisen aikana pohdittavia kysy-

myksiä ja ajatuksia, jotka auttavat sinua keskittymään 
kohdan sanomaan

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Kohdasta ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen” saat
apua vaikeisiin sanoihin ja ilmauksiin sekä selityk-

siä, joiden avulla voit ymmärtää paremmin pyhien kirjoitus-
ten kohdan ajatuksia ja käsitteitä. Selityksissä on usein kirkon
johtavien auktoriteettien lausuntoja.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Kohdassa ”Pyhien kirjoitusten tutkiminen” on kysy-
myksiä ja tehtäviä, joiden avulla voit löytää, ajatella

ja soveltaa pyhissä kirjoituksissa olevia evankeliumin periaat-
teita. Kirjassa ei ole kirjoitustilaa, joten sinun on suoritettava
nämä tehtävät vihkoon tai erilliselle paperille.
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Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 21

Opin ja Liittojen Kirja 21:5–6 – Siunauksia 
profeetan seuraamisesta
Presidentti Harold B. Lee on sanonut:

îMe illä on vielä kovia kokemuksia edessämme, ennen kuin
Herra on sanonut viimeisen sanansa kirkosta ja maailmasta
tässä armotaloudessa, joka on viimeinen ja joka valmistaa tietä
Herran tulemiselle. Evankeliumi palautettiin valmistamaan
ihmisiä vastaanottamaan Hänet. Saatanan valta lisääntyy;
näemme siitä todisteita joka puolella.” (”Rohkea todistuksessa
Jeesuksesta”, Valkeus, lokakuu 1982, s. 119.)

”Ainoa turva, joka meillä on tämän kirkon jäseninä, on tehdä
tarkalleen sitä, mitä Herra sanoi kirkolle sinä päivänä, jona
kirkko perustettiin. Meidän on opittava ottamaan vaarin niistä
sanoista ja käskyistä, joita Herra antaa profeettansa kautta – –.
Te ette ehkä tule pitämään siitä, mitä kirkon johtajat sanovat.
Se saattaa olla vastoin poliittis[ta vakaumustanne]. Se saattaa
olla vastoin yhteiskunnallisia näkemyksiänne. Se saattaa jossain
määrin vaikuttaa seuraelämäänne – –.” (Kirkon presidenttien
opetuksia: Harold B. Lee, s. 84.)

”– – Meidän turvallisuutemme riip-
puu siitä, seuraammeko vai emme
niitä, jotka Herra on asettanut johta-
maan kirkkoaan. Hän tietää, kenen
Hän haluaa johtavan kirkkoa, eikä
Hän erehdy – –.

Suunnatkaamme katseemme kirkon
presidenttiin” (julkaisussa Conference
Report, lokakuu 1970, s. 152–153).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 21.

Kuvaile profeetan rooleja

Kuvittele, että olet kokoamassa sanomalehtiartikkelia pro-
feetta Joseph Smithistä. Julkaisija on pyytänyt kuvausta
Joseph Smithin rooleista kirkossa. Käytä otsikkoina viittä Her-
ran kohdassa LK 21:1 mainitsemaa nimeä ja kerro, mitä kukin
tarkoittaa ja millä tavoin profeetta täytti roolin. Voit käyttää
apunasi Pyhien kirjoitusten opasta joidenkin termien määrit-
telyssä. Näitä samoja nimiä käytetään nykyisin elävästä pro-
feetasta.

Miksi seurata profeettaa?

Vastaa seuraaviin kysymyksiin sen perusteella, miten Herra
neuvoi kirkkoa kohdassa LK 21:4–9.

1. Mitkä profeetan sanat meidän käsketään ottamaan vastaan?
(Ks. jakeet 4–5.)

2. Kirjoita vähintään kolme paikkaa, josta voit saada elävän
profeetan sanat.

B

A

Näkijä (jae 1) – Sellainen, joka pystyy tietämään menneitä,
nykyisiä ja tulevia (ks. Moosia 8:13–17; KH Moos. 6:35–36)

3. Miksi sinun mielestäsi profeetan seuraaminen vaatii joskus
”kärsivällisyyttä ja uskoa” (jae 5)?

4. Kerro esimerkki ajasta, jolloin sinä tai joku, jonka tunnet tai
josta olet lukenut, seurasi profeetan opetuksia ja sai jonkin
jakeessa 6 mainituista siunauksista.

Jotkut uskovat, että ainoastaan
kastetoimituksen suorittaminen
on tarpeellista kasteessa, jotta
se on Jumalan hyväksymä.
Herra vaatii kuitenkin, että kas-
teen suorittaa ”henkilö, joka
on Jumalan kutsuma ja jolla on
Jeesukselta Kristukselta valtuus
kastaa” (LK 20:73). Lukiessasi

Opin ja Liittojen Kirjan lukua 22 mieti, miksi Herra
hyväksyy vain niiden suorittamat kasteet, joille Hän on
antanut pappeuden valtuuden.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Opin ja Liittojen Kirja 22:2 – Mooseksen laki ja
kuolleet teot
Mooseksen laki on toimitusten ja jumalanpalvelusmenojen
järjestelmä, joka ilmoitettiin Israelin lapsille profeetta Moosek-
sen kautta (ks. Pyhien kirjoitusten opas, ”Mooseksen laki”, s. 117).
Tämä vanha liitto (ks. LK 22:1) lopetettiin Jeesuksen Kristuk-
sen sovituksen myötä (ks. 3. Ne. 15:3–9).

Asianmukainen kaste saa aikaan Jumalan ja yksilön välisen
uuden ja iankaikkisen liiton (ks. LK 22:1; ks. myös LK 20:37).
Ilman valtuutta suoritettu kaste on ”kuollut teko”, koska
liittoa ei tehdä.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 22.

Selitä oppi

Kuvittele, että sinulla on ystävä, joka on kiinnostunut tulemaan
kirkon jäseneksi mutta ei ymmärrä, miksi on välttämätöntä
mennä kasteelle uudelleen, koska hänet on jo kastettu toisessa
kirkossa. Käytä apunasi sitä, mitä opit Opin ja Liittojen Kirjan
luvusta 22 (ks. myös LK 20:37, 72–74), ja kirjoita, mitä sellaista

A

Opin ja Liittojen 
Kirja 22

Valtuus on välttämätön kasteen 
suorittamiseksi

34

Seuraavat vaiheet auttavat sinua tutkiessasi pyhiä kirjoituk-
sia:

• Aloita rukouksella.
• Lue tutkimasi luvun johdanto ja harkitse, mitä muita 

opiskelutaitoja voit käyttää kohdasta ”Ennen lukemista”
(ks. s. 2–3).

• Lue lukutehtävään kuuluva luku ja käytä avuksesi siihen
liittyviä selityksiä kohdasta ”Pyhien kirjoitusten ymmärtä-
minen”. Käytä kohdan ”Lukemisen aikana” opiskelutaitoja
(ks. s. 3–5). Kirjoita huomiosi ja kysymyksesi vihkoosi.
Kirjoita myös itsellesi tärkeistä tunteista tai vaikutelmista.

• Suorita tutkimaasi lukuun liittyvät tehtävät kohdasta
”Pyhien kirjoitusten tutkiminen”. Joskus saat valita,
mitkä tehtävistä suoritat. Jos haluat oppia lisää, tee kaikki
tehtävät.

Kotiopiskeluseminaariohjelma
Jos olet kotiopiskeluseminaariohjelmassa, niin sivulla 6 ole-
vasta lukuaikataulusta käy ilmi, mitä sinun pitäisi lukea
kunakin seminaariviikkona. Muista, että seminaari on päivit-
täinen uskonnon opiskeluohjelma, että pyhien kirjoitusten
lukemisen rukoillen pitäisi olla jokapäiväinen käytäntö ja että
sinun pitäisi suorittaa seminaaritehtäväsi jokaisena koulupäi-
vänä, vaikka et käykään seminaarissa joka päivä. Jos seminaa-
rivuodessasi on enemmän tai vähemmän kuin 36 viikkoa,
opettajasi kertoo, mitä lukuja sinun pitää lukea viikolla ja
mitä tehtäviä sinun pitää suorittaa. Pyhien kirjoitusten luke-
minen ja tämän opiskeluoppaan tehtävien suorittaminen
vie 30–40 minuuttia jokaisena sellaisena koulupäivänä, jolloin
et käy seminaariluokassa.

Anna opettajallesi joka viikko ne vihkosi sivut, joissa on sillä
viikolla kirjoittamiasi ajatuksia pyhistä kirjoituksista ja opis-
keluoppaan tehtävistä. Opettajasi lukee ne ja vastaa niihin ja
palauttaa vihkon sinulle. Voit käyttää kahta vihkoa vuorovii-
koin. Voit myös kirjoittaa irtolehtikansioon ja antaa kunkin
viikon sivut opettajallesi. Kun opettajasi palauttaa sivut, pane
ne takaisin kansioosi.

Päiväseminaariohjelma
Jos olet mukana päiväseminaariohjelmassa, käytä tätä opiske-
luopasta opettajasi ohjeiden mukaan.

1
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Tämän oppaan käyttö
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Tämän opiskeluoppaan tarkoitus on auttaa sinua lukemaan,
tutkimaan ja ymmärtämään pyhiä kirjoituksia. Koska suurin
osa opiskeluajastasi kuluu pyhien kirjoitusten lukemiseen
ja pohtimiseen, tämän osuuden tarkoitus on auttaa sinua
tekemään se paremmin.

Vanhin Howard W. Hunter, joka oli tuolloin kahdentoista
apostolin koorumin jäsen, antoi kirkon jäsenille arvokkaita
neuvoja pyhien kirjoitusten tutkimisesta. Niistä on yhteenveto
ohessa. Voit kirjoittaa hänen ajatuksensa korttiin ja asettaa
kortin sellaiseen paikkaan, josta näet sen opiskellessasi.

• Lue huolellisesti, niin että ymmärrät lukemasi.
• Opiskele joka päivä.
• Varaa opiskeluun säännöllinen aika joka päivä.
• Opiskele paikassa, jossa voit keskittyä ilman häiriöitä ja

keskeytyksiä.
• Opiskele tietyn aikaa mieluummin kuin että luet tietyn

määrän lukuja tai sivuja.
• Laadi opiskelusuunnitelma.

(Ks. ”Pyhien kirjoitusten lukeminen”, Valkeus, toukokuu
1980, s. 102–105.)

Pyhien kirjoitusten oppaassa olevista opiskelun apuneuvoista
ja hyvistä opiskelutaidoista on hyötyä pyhien kirjoitusten
tutkimisessasi.

Opiskelutaidot
Nefi sanoi, että meidän pitäisi ”iloita” (2. Ne. 32:3) pyhistä
kirjoituksista, ja Jeesus käski nefiläisiä tutkistelemaan
niitä ”ahkerasti” (3. Ne. 23:1). Tällainen tutkiminen on jotain
muuta kuin sitä, että luet lukutehtävän nopeasti. Seuraavat
ajatukset ja taidot auttavat sinua oppimaan enemmän tut-
kiessasi. Ne on jaettu kolmeen eri osaan: ennen lukemista,
lukemisen aikana ja lukemisen jälkeen.

Ennen lukemista
Rukoile

Pyhät kirjoitukset kirjoitettiin
innoituksen avulla. Siksi me
ymmärrämme niitä parhaiten,
kun meillä on Henki apu-
namme. Vanhasta testamentista
luemme pappi Esrasta, joka
”tahtoi kaikesta sydämestään
tutkia Herran lakia” (Esra 7:10).
Valmista sydäntäsi lukemaan
pyhiä kirjoituksia rukoilemalla

joka kerta ennen kuin alat lukea.

Hanki taustatietoa
Pyhien kirjoitusten historial-
lisen taustan ymmärtäminen
auttaa sinua ymmärtämään
paremmin lukemaasi. Pyhien
kirjoitusten oppaassa on lyhyt
katsaus kunkin kirjan histo-
rialliseen taustaan, sisältöön
ja pääaiheisiin. Opin ja Liit-
tojen Kirjan lukujen johdan-
not kertovat lyhyesti ilmoi-

tusten historiallisesta taustasta. Kolmoissidoksen lopussa
olevassa hakusanaluettelossa on myös hyödyllistä tietoa. Jos
sinulla on aikaa, voit myös etsiä lukemiisi pyhien kirjoitusten
kohtiin liittyvää taustatietoa muista kirkon julkaisemista
kirjoista.

Esitä kysymyksiä
Ennen kuin alat lukea, sinun kannattaa esittää itsellesi seuraa-
vanlaisia kysymyksiä: ”Kuka nämä jakeet kirjoitti?” ”Kenelle?”
”Miksi tämä opetus on pyhissä kirjoituksissa?” ”Mitä haluan
tietää tai oppia, kun luen tänään?” ja ”Mitä Herra haluaisi
minun oppivan näistä kohdista?” Kun luet pyhiä kirjoituksia,
etsi vastauksia kysymyksiisi. Muista, että voit etsiä vastauksia
myös Pyhien kirjoitusten oppaassa olevista opiskelun apuneu-
voista sekä muista kirkon kirjoista ja julkaisuista.

2
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Lue lukujen johdannot ja yhteenvedot jakeista
Lukujen johdannot ja yhteenve-
dot jakeista ovat luvun tai osan
pääajatusten yksinkertaisia
yhteenvetoja. Luvun johdannon
lukeminen ennen luvun luke-
mista ei ole vain hyvä tapa opis-
kella vaan se auttaa sinua myös
valmistautumaan tekemään kysy-
myksiä ja etsimään vastauksia
lukiessasi.

Lukemisen aikana
Älä pelkää pysähtyä
Useimmat kultahiput eivät löydy maan pinnalta – ne täytyy
kaivaa esiin. Pyhien kirjoitusten tutkimisesi on paljon arvok-
kaampaa, jos hidastat tahtia tai pysähdyt ja suoritat annettuja
opiskelutehtäviä.

Etsi niiden sanojen merkitys, joita et ymmärrä
Tämän opiskeluoppaan
kohdat ”Pyhien kirjoitusten
ymmärtäminen” auttavat
sinua ymmärtämään monia
vaikeita sanoja ja ilmaisuja.

Huomaa, että joskus Herra on
innoittanut profeettojaan
sisällyttämään kirjoituksiinsa
selityksiä, jotka auttavat
meitä tietämään sanojen ja
ilmausten merkityksen. Lue
esimerkiksi kohta LK 41:5,
niin saat tietää, mitä Herra
tarkoitti Hänen opetuslapse-
naan olemisella.

Käytä Pyhien kirjoitusten oppaan apuneuvoja
Katso ”Opiskelun apuneuvoja” Pyhien kirjoitusten oppaassa.

Sovella pyhien kirjoitusten kohtaa itseesi
Kun käytät omaa nimeäsi jakeessa, pyhien kirjoitusten
opetuksista tulee henkilökohtaisempia. Miten esimerkiksi
kohta LK 30:1–2 muuttuu, kun korvaat omalla nimelläsi
sanan ”David”?

Kuvittele
Kuvittele tapahtumat mielessäsi. Kun esimerkiksi luet KH 

J. S. Hist. 27–47, kuvittele,
miltä sinusta tuntuisi,
jos enkeli ilmestyisi sinulle
makuuhuoneessasi kolmesti
ja toisi sinulle tärkeän
sanoman.

Toisinaan meitä kehotetaan
pyhissä kirjoituksissa kuvit-
telemaan jotakin. Lue Al.
5:15–18 ja pysähdy teke-

mään kuten Alma ehdottaa. Kirjoita kaikessa rauhassa, miltä
sinusta tuntui, kun kuvittelit näiden jakeiden tapahtumia.

Etsi yhdistäviä sanoja
Yhdistäviä sanoja ovat esimerkiksi ja, mutta, koska, siksi ja siitä
huolimatta. Kun luet tällaisen sanan, pane merkille, miten
se auttaa sinua ymmärtämään kahta tai useampaa ajatusta.
Joskus sanat osoittavat, kuinka asiat ovat samanlaisia tai
erilaisia.

Jos esimerkiksi mietit, mitä sana tähden ilmaisee kohdassa
LK 84:54–55, voit oppia tärkeän totuuden Mormonin Kirjan
tärkeydestä.

Tähden ilmaisee syy- ja seu-
raussuhteen pyhien Mormo-
nin Kirjaa kohtaan tunteman
uskon ja kiitollisuuden sekä
sen välillä, että he kykenivät
saamaan ilmoitusta ja
Herran siunauksia.

Lue kohta LK 45:30–32 ja pane merkille, kuinka sana mutta
osoittaa, millainen ero on jumalattomien ja vanhurskaiden
välillä myöhempinä aikoina.

Sanan mutta korostaminen
voi antaa meille varmuuden
siitä, että vanhurskaita
varjellaan joiltakin toista
tulemista edeltäviltä
hävityksiltä.

3
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Etsi kaavoja
Kohdassa LK 52:14 Herra ilmoitti antavansa esikuvan,
jonka avulla me voimme välttää saatanan eksytyksen. Sitten
jakeessa 19 Hän viittasi tähän esikuvaan. Kun tiedämme,
että jakeiden 14 ja 19 välillä Herra auttaa meitä tunnistamaan
hyvät tai pahat henget, meidän pitäisi lukea ja tutkia näitä
jakeita ymmärtääksemme kaavan.

Toinen esimerkki kaavojen
etsimisestä on etsiä Herran
selitystä syystä ja seurauk-
sesta tarkkailemalla, miten
Hän käyttää sanoja jos ja
niin. Opin ja Liittojen Kirjan
luvussa 5 Martin Harrisille

kerrottiin, mitä hänen täytyy tehdä saadakseen erityisen
lahjan Herralta. Lue jae 24 ja pane merkille jos-niin -kaava.
Ota selvää siitä, mitä häntä kehotettiin tekemään saadakseen
tavoittelemansa siunauksen.

Jonkin sanan tai ajatuksen toistuminen on myös kaava, johon
kannattaa kiinnittää huomiota. Vertaa esimerkiksi Opin ja
Liittojen Kirjan lukujen 11, 12 ja 14 viittä ensimmäistä jaetta.
Kukin näistä ilmoituksista annettiin kirkon jäsenille, jotka
alkoivat tehdä työtä Herran valtakunnassa. Huomaa saman-
lainen sanoma, joka Herralla oli kullekin palvelijalleen.

Etsi luetteloita pyhistä kirjoituksista
Luettelot auttavat sinua ymmärtä-
mään selvemmin, mitä Herra ja
Hänen profeettansa opettavat. 
Kymmenen käskyä on luettelo (ks.
2. Moos. 20). Autuudenlupaukset
kohdassa 3. Ne. 12:3–11 on helposti
havaittava luettelo. Muiden luette-
loiden löytäminen voi edellyttää

vähän enemmän työtä. Tee esimerkiksi kohdasta LK 68:25–31
luettelo siitä, mitä vanhempien on Herran mukaan opetettava
lapsilleen.

Esitä kysymyksiä
Esitä jatkuvasti kysymyksiä kuten sinua neuvottiin kohdassa
”Ennen lukemista”. Lukiessasi voit sitten muokata ennen
lukemistasi esittämäsi kysymykset uuteen muotoon tai keksiä
täysin erilaisia kysymyksiä. Vastausten etsiminen kysymyk-
siin on yksi tärkeimpiä keinoja saada lisää ymmärrystä
pyhien kirjoitusten tutkimisesta. Yksi tärkeimpiä kysymyksiä
on: ”Miksi Herra on innoittanut kirjoittajaa sisällyttämään
tämän asian pyhiin kirjoituksiin?” Etsi selviä vihjeitä, joita
kirjoittajat joskus antavat sanoessaan esimerkiksi ”ja siten me
näemme”.

Vastaa pyhissä kirjoituksissa esitettyihin kysymyksiin
Monta kertaa Herra esittää kysymyksen ja vastaa sitten
siihen. Hän kysyi kirkon vanhimmilta: ”Mihin teidät asetet-
tiin?” (LK 50:13). Sitten Hän vastasi: ”Saarnaamaan minun
evankeliumiani Hengen, Puolustajan, kautta, joka on lähetetty
opettamaan totuutta” (jae 14).

Toisissa tapauksissa esitetään kysymys mutta vastausta ei
anneta – yleensä siksi, että kirjoittajan mielestä vastaus
on itsestään selvä (ks. esim. LK 122:8). Joskus kirjoittajat eivät
anna vastausta sen vuoksi, että esitetty kysymys edellyttää
pohtimista eikä vastausta löydä välittömästi. Lue esimerkiksi
kohta Alma 5:14–33 ja vastaa näissä jakeissa oleviin kolmeen
kysymykseen ikään kuin olisit itse paikalla.

Etsi malleja ja vertauskuvallisia merkityksiä
Profeetat käyttävät usein vertauskuvia
ja kuvakieltä välittääkseen sanomansa
voimallisemmin. Vertaukset ovat
esimerkiksi keino kertoa sanoma yksin-
kertaisesti tavalla, jolla on paljon
syvempi merkitys. Vertauksen kertomus
tekee opetettavasta asiasta mieleen-
painuvamman ja merkityksellisemmän.

Seuraavat ehdotukset voivat auttaa
sinua ymmärtämään pyhien kirjoitusten vertauskuvia:

1. Etsi selitys pyhistä kirjoituksista. Esimerkiksi monet Mat-
teuksen evankeliumin luvussa 13 olevat vehnän ja lusteen
vertauksen perustekijät selitetään kohdassa LK 86:1–7 ja
101:64–66. Toisinaan selitys voi löytyä pyhien kirjoitusten
rinnakkaisviitteiden avulla.

2. Mieti vertauskuvan piirteitä ja sitä, mitä vertauskuva voisi
opettaa sinulle. Esimerkiksi kohdassa LK 38:24–27 Herra
puhuu rakkaudesta, jota isä tuntee kuuliaisia poikiaan koh-
taan, valaistakseen sitä, millainen Hän on, ja tähdentääkseen
tarvettamme kohdella toisiamme sellaisella rakkaudella
ja ykseydellä, jonka pitäisi vallita perheenjäsenten keskuu-
dessa.

3. Mieti, opettaako vertauskuva sinulle jotakin Vapahtajasta.
Herra sanoi Aadamille, että ”kaikki on luotu ja tehty todis-
tamaan minusta” (KH Moos. 6:63). Kuinka esimerkiksi
kohdassa LK 101:81–91 tuomari, joka vastaa naisen pyyn-
töihin, on kuin Herra, joka vastaa pyhien avunpyyntöihin?

4

34190_130_01_0Intro.qxd  08-31-2006  3:09 PM  Page 4



Kirjoita
Pidä lähettyvillä paperia tai vihko,
niin että voit kirjoittaa muistiin
asioita, jotka haluat muistaa, kuten
luetteloita, saamiasi oivalluksia tai
lukemisesi herättämiä tunteita. Jos
haluat muistaa saamasi ajatukset tai
oivallukset, kun luet saman kohdan
seuraavan kerran, voit kirjoittaa ne
myös kirjasi marginaaliin.

Monet ihmiset haluavat merkitä
pyhiin kirjoituksiinsa näkyviin tär-

keitä sanoja ja ilmauksia. Ei ole oikeaa tai väärää tapaa tehdä
sitä. (Ehkä et halua tehdä sitä lainkaan.) Toiset ympyröivät
jakeen numeron tai värittävät tai alleviivaavat tärkeitä sanoja
ja ilmauksia, jotka antavat jakeelle erityisen merkityksen. Toi-
nen tapa merkitä pyhiä kirjoituksia on kirjoittaa marginaaliin
rinnakkaisviite toiseen pyhien kirjoitusten kohtaan. Kun teet
näin monen samaa aihetta käsittelevän jakeen kohdalla, saat
tiettyä aihetta käsittelevän pyhien kirjoitusten kohtien ketjun,
jonka löydät minkä tahansa ketjun kohdan avulla. Pyhien
kirjoitusten merkitseminen auttaa usein löytämään tärkeitä
jakeita nopeammin.

Lukemisen jälkeen
Pohdi

Pohtiminen tarkoittaa sitä, että miet-
tii syvällisesti jotakin, esittää kysy-
myksiä ja arvioi, mitä tietää ja mitä
on oppinut. Joskus sitä sanotaan
pyhissä kirjoituksissa tutkimiseksi
tai tutkistelemiseksi (ks. Joos. 1:8).
Pyhissä kirjoituksissa on monia
hyviä esimerkkejä siitä, kuinka tär-
keitä ilmoituksia on saatu pohtimisen,
etenkin pyhien kirjoitusten kohtien

pohtimisen, ansiosta (ks. LK 76:15–20; 138:1–11).

Sovella pyhiä kirjoituksia itseesi
Pyhien kirjoitusten soveltami-
nen tarkoittaa sitä, että vertaat
niitä omaan elämääsi. Jotta voi-
sit soveltaa pyhiä kirjoituksia
itseesi, sinun on esitettävä kysy-
myksiä kuten ”Mitä evankeliu-
min periaatteita juuri lukemas-
sani kohdassa opetetaan?” ja
”Kuinka nämä periaatteet liitty-
vät minun elämääni?” Tärkeä

osa pyhien kirjoitusten soveltamista omaan elämääsi on
kuunnella Hengen kehotuksia, sillä Herra lupasi, että Henki
”johtaa teidät tuntemaan koko totuuden” (Joh. 16:13).

Opin ja Liittojen Kirja käyttää oppien valaisemiseksi ja opetta-
miseksi myöhempinä aikoina monia Raamatussa opetettuja
tilanteita ja periaatteita. Esimerkiksi Mooses käytti ilmoituksen
henkeä johdattaakseen ”Israelin lapset Punaisen meren poikki
kuivaa myöten” (LK 8:3). Kirkon jäseniä neuvotaan olemaan
tukematta Jumalan arkkia Ussan lailla (LK 85:8, ks. myös
2. Sam. 6:6–7). Pyhiä käsketään tekemään Aabrahamin tekoja
(LK 132:32).

Lue uudelleen
Me emme ymmärrä kaikkea
pyhien kirjoitusten kohdan antia
ensimmäisellä lukukerralla.
Itse asiassa pyhien kirjoitusten
todellinen ymmärtäminen vaatii
elinikäistä opiskelua. Usein me
alamme nähdä kaavoja, kuvitella

paremmin mielessämme ja ymmärtää syvällisemmin pyhiä
kirjoituksia vasta toisella tai kolmannella lukemisella. Voit
etsiä uusia opetuksia ja esittää erilaisia kysymyksiä lukiessasi
kohtaa uudestaan. Yritä kirjoittaa kertomus tai vain jae tai
pari omin sanoin, niin huomaat, oletko ymmärtänyt lukemasi
vai et. Näin opit ymmärtämään pyhiä kirjoituksia paremmin.

Kirjoita
Jotkut pitävät päiväkirjaa,
johon he kirjoittavat pääaja-
tuksen lukemastaan, mitä
tunteita se heissä herättää tai
kuinka he arvelevat luke-
mansa soveltuvan heidän
elämäänsä. Jos käytät tätä
opasta kotiopiskeluseminaa-
rissa, joudut täyttämään
opiskeluvihkoa saadaksesi

päästötodistuksen. Tämä vihko on kuin pyhien kirjoitusten
lukupäiväkirja.

On myös hyvä puhua muiden kanssa siitä, mitä olet lukenut.
Kun kirjoitat muistiin huomioitasi, niin muistat, mistä haluat
keskustella, ja kun keskustelet siitä, mitä olet oppinut,
opit ymmärtämään ja muistamaan paremmin lukemaasi.

Sovella
Todellinen pyhistä kirjoituksista
saamasi tiedon arvo on siinä,
että elät oppimasi mukaan.
Lähempi yhteys Herraan ja
Hänen suomansa rauhan tunte-
minen ovat vain muutamia
evankeliumin mukaan elävien
ihmisten saamista siunauksista.
Herra sanoi myös, että ne, jotka

elävät oppimansa mukaan, saavat lisää, kun taas ne, jotka
eivät elä oppimansa mukaan, menettävät senkin tiedon, mitä
heillä on (ks. LK 1:33).

”Omistakaa aikanne kirjoitusten tutkimi-
seen – –; ja silloin ilmoitetaan, mitä teidän
on tehtävä” (LK 26:1).

5
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Mikä Opin ja Liittojen Kirja on?
Opin ja Liittojen Kirja on yhdessä
Raamatun, Mormonin Kirjan ja
Kallisarvoisen Helmen kanssa yksi
kirkon neljästä ohjekirjasta. Nämä
neljä kirjaa hyväksytään Jumalan
innoittamiksi pyhiksi kirjoituksiksi,
joita kirkon jäsenet sitoutuvat
noudattamaan. Presidentti Joseph
Fielding Smith selitti kahdentoista

apostolin koorumin presidenttinä ollessaan, millä tavoin
Opin ja Liittojen Kirja eroaa muista pyhistä kirjoituksista:

”Raamattu on historia, joka sisältää ihmisille muinoin annet-
tuja oppeja ja käskyjä. Sama koskee myös Mormonin Kirjaa.
Se on tällä mantereella muinoin asuneiden ihmisten oppi ja
historia ja käskyt.

Mutta tämä Opin ja Liittojen Kirja sisältää Jumalan sanan
niille, jotka elävät täällä nyt. Se on meidän kirjamme. Se kuu-
luu myöhempien aikojen pyhille. Se on kultaakin kalliimpi,
ja profeetta [Joseph Smith] sanoo, että meidän tulee vaalia sitä
kalliimpana aarteena kuin koko maailman rikkauksia. Teem-
mekö me niin? Jos me pidämme sitä arvossa, ymmärrämme
sitä ja tiedämme, mitä se sisältää, me arvostamme sitä enem-
män kuin rikkauksia; se on meille kallisarvoisempi kuin 
maailman rikkaudet.” (Pelastuksen oppeja, osa 3, s. 179.)

Presidentti Gordon B.
Hinckley kirjoitti olles-
saan neuvonantajana
ensimmäisessä presi-
denttikunnassa, että
”Opin ja Liittojen Kirja
on ainutlaatuinen mei-
dän pyhien kirjoitus-
temme joukossa. Se on
kirkon perustuslaki.

Vaikka Opin ja Liittojen Kirja sisältääkin eri lähteistä peräisin
olevia kirjoituksia ja lausuntoja, se on ensisijaisesti kirja,
joka sisältää tämän armotalouden profeetan [Joseph Smithin]
kautta annettuja ilmoituksia.

Nämä ilmoitukset alkavat voimallisella julistuksella Jumalan
kaiken kattavista aivoituksista Hänen suuren myöhempien
aikojen työnsä palautuksessa:

’Kuule, oi sinä minun kirkkoni
kansa, sanoo hänen äänensä, joka
asuu korkeudessa ja jonka silmät
valvovat kaikkia ihmisiä; totisesti
minä sanon: Kuulkaa, te kaukaiset
kansat ja te, jotka asutte merensaa-
rilla, kuunnelkaa yhdessä!

Sillä totisesti Herran ääni kuuluu
kaikille ihmisille, eikä kukaan

voi sitä paeta; eikä ole yhtään silmää, joka ei ole näkevä, eikä
korvaa, joka ei ole kuuleva, eikä sydäntä, johon se ei ole
tunkeutuva’ (LK 1:1–2).
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Tästä majesteettisesta alusta aukeaa ihmeellinen opillinen
näköala, joka on peräisin iankaikkisen totuuden lähteestä.
Osa on suoraa ilmoitusta, jonka Herra on sanellut profeetal-
leen. Osa on Joseph Smithin sanoja, jotka hän on kirjoittanut
tai puhunut Pyhän Hengen johtamana. Kirja sisältää myös
hänen kertomuksiaan eri tilanteiden tapahtumista. Kaiken
kaikkiaan se sisältää hyvin huomattavan osan Myöhempien
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon opista ja käytän-
nöstä. – –

Kirja käsittelee hämmästyttävän monenlaisia asioita. Se sisäl-
tää kirkon hallintoa koskevia periaatteita ja menettelytapoja.
Siinä esitetään ainutlaatuisia ja merkittäviä terveysohjeita, joi-
hin liittyy sekä fyysisiä että hengellisiä lupauksia. Iankaikki-
sen pappeuden liitto kuvataan selkeämmin kuin missään
muualla pyhissä kirjoituksissa. Perustuen Paavalin lyhyeen
mainintaan auringon, kuun ja tähtien kirkkaudesta kolmen
kirkkauden asteen etuoikeudet ja siunaukset – sekä rajoituk-
set ja mahdollisuudet – ilmoitetaan. Parannusta julistetaan
selkeästi ja voimallisesti. Oikea kastamistapa ilmoitetaan.
Jumaluuden luonne, joka on vaivannut teologeja vuosisatojen
ajan, kuvataan kaikille ymmärrettävällä kielellä. Herran
talousasioita koskeva laki ilmoitetaan ja samoin määrätään,
kuinka kirkon toimintaan tarvittavat varat tulee hankkia
ja käyttää. Työ kuolleitten puolesta ilmoitetaan kaikkiin suku-
polviin kuuluneiden Jumalan poikien ja tyttärien siunauk-
seksi.

Opin ja Liittojen Kirjaa lukiessa on ilmi selvää, että Joseph
Smithillä oli hyvin laaja ymmärrys Jumalan iankaikkisista
aivoituksista.” (”Jumalan järjestys ja tahto”, Valkeus, elokuu
1989, s. 2–3.)

Miksi Opin ja Liittojen Kirjan 
ja kirkon historian opiskelu on 
tärkeää minulle?
Presidentti Ezra Taft Benson on sanonut:

”Opin ja Liittojen Kirja yhdistää toi-
siinsa Mormonin Kirjan ja jatkuvan
palautuksen työn profeetta Joseph
Smithin ja hänen seuraajiensa väli-
tyksellä” (”Erottamattomat todistuk-
set Jeesuksesta Kristuksesta”, Liahona,
helmikuu 2001, s. 21).

”Opin ja Liittojen Kirjassa meille
kerrotaan temppelityöstä, iankaikki-
sesta perheestä, kirkkauden asteista,

kirkon järjestyksestä ja monista muista suurista palautuksen
totuuksista.

’Tutkikaa näitä käskyjä’, Herra sanoi Opin ja Liittojen Kirjassa,
’sillä ne ovat vakaat ja todet, ja ne profetiat ja lupaukset, jotka
niissä ovat, tulevat kaikki täyttymään.

7
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Minkä minä, Herra, olen puhunut, sen olen puhunut, eikä
minun tarvitse puolustella puhettani; ja vaikka taivaat ja maa
katoavat, minun sanani ei koskaan katoa, vaan täyttyy kaikki,
olipa se sitten puhuttu minun omalla äänelläni tai minun
palvelijoitteni äänellä’ (LK 1:37–38).

Lakikivi

Päällyskivi

Mormonin Kirja tuo ihmiset Kristuksen tykö. Opin ja Liittojen
Kirja tuo ihmiset Kristuksen valtakuntaan, Myöhempien
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon, joka on ainoa
totinen ja elävä kirkko koko maan päällä (ks. LK 1:30).
Minä tiedän sen.

Mormonin Kirja on uskontomme lakikivi, ja Opin ja Liittojen
Kirja on sen päällyskivi, jossa myöhempien aikojen ilmoitus
jatkuu. Herra on antanut hyväksymisensä sekä lakikivelle että
päällyskivelle.” (”Mormonin Kirja ja Opin ja Liittojen Kirja”,
Valkeus, heinäkuu 1987, s. 77.)

Kun opiskelet Opin ja Liittojen Kirjaa tämän vuoden aikana,
huomaat, kuinka Herra palautti evankeliumin totuudet ”rivin
rivin päälle, käskyn käskyn päälle” (LK 128:21). Todistuksesi
nykyajan ilmoituksesta kasvaa, ja kiitollisuutesi profeetta
Joseph Smithiä kohtaan voimistuu. Opiskellessasi merkittäviä
kirkon historian tapahtumia tulet lukemaan innoittavia esi-
merkkejä uhrauksesta ja omistautumisesta – miehistä ja nai-
sista, jotka tunsivat Herran ja auttoivat Hänen maanpäällisen
valtakuntansa, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen
Kristuksen Kirkon, kasvussa. Opiskelun ja rukouksen avulla
uskosi Jeesukseen Kristukseen vahvistuu, kuten myös halusi
auttaa Hänen valtakuntansa rakentamisessa.

8
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Kirkko New Yorkissa ja Pennsylvaniassa
”Läntinen New York 1800-
luvun alkupuolella oli
pääasiassa rajaseutua, mah-
dollisuuksien maa niille,
jotka eivät kavahtaneet neit-
seellisen maan raivaamisen
ja taltuttamisen vaatimia
suunnattomia ponnistuksia.
Näiden joukossa olivat
Joseph ja Lucy Mack Smith ja
heidän kahdeksan lastaan,
jotka vuonna 1816 muuttivat

Palmyran seudulle, lähelle Rochesteria.” (Gordon B. Hinckley:
Totuuden palautus: Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen
Kristuksen Kirkon lyhyt historia, s. 1.)

Tässä ympäristössä yksi näistä lapsista, Joseph Smith nuorempi,
etsi totuutta, ja Isä Jumala ja Hänen poikansa Jeesus Kristus
ilmestyivät hänelle. Tämä keskeinen ilmoitus, joka avasi taivaat
vuosien pimeyden ja luopumuksen jälkeen, johti Mormonin
Kirjan kääntämiseen kultalevyiltä ”Jumalan lahjan ja voiman
avulla” (LK 135:3) ja pappeuden, evankeliumin toimitusten
sekä Jeesuksen Kristuksen kirkon palautukseen maan päälle.
Palautetun kirkon myötä lähetyssaarnaajia lähetettiin julista-
maan evankeliumia kaikkeen maailmaan huolimatta kirkon
sisäisestä ja ulkoisesta vainosta.

KH Joseph Smith – Historia on ”otteita Joseph Smithin
virallisesta todistuksesta ja historiasta, jonka hän kirjoitti
vuonna 1838 ja joka julkaistiin sarjana [osina] Times
and Seasons -lehdessä Nauvoossa Illinoisissa vuoden
1842 maaliskuun 15. päivästä alkaen” (Pearl of Great
Price introductory note).

Vanhin John Taylor kirjoitti kahdentoista apostolin kooru-
min jäsenenä ollessaan: ”Joseph Smith, Herran profeetta ja
näkijä, on tehnyt enemmän 
ihmisten pelastamiseksi
tässä maailmassa kuin
kukaan toinen ihminen –
paitsi yksin Jeesus – joka
on koskaan siinä elänyt”
(LK 135:3). KH Joseph
Smith – Historian sisäl-
tämä lyhyt historia kertoo
profeetan omin sanoin
siitä, kuinka palautus alkoi. Jos olet ahkera ja rukoilet, opis-
kelusi profeetta Josephin elämästä, hänen kauttaan ilmoi-
tetuista evankeliumin periaatteista ja hänen todistuksestaan
Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta voi olla kokemus, joka
muuttaa elämäsi. Kun luet tämän todistuksen ja historian,
mieti sitä, millainen nuori Joseph Smith oli. Mitä sellaista
nuoressa Josephissa oli, joka osoitti, että hänestä oli tuleva
palautuksen profeetta?

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
KH Joseph Smith – Historia

Soimata (jakeet 11, 13) –
Kurittaa, nuhdella
Persoona (jakeet 17–18) –
Erillinen henkilö
Uskontunnustukset (jae 19)
– Uskonkäsitykset
Ylenkatsoa (jae 21) – 
Halveksia
Herja (jae 23) – Karkea ja
loukkaava kielenkäyttö

Havahduttaa yleinen mieli-
pide erhetyksestä (jae 1) –
Oikaista ihmisten puheet ja
valheet
Lahkot (jakeet 5–6) – 
Uskonnolliset ryhmät
Loitolla (jae 8) – Etäällä, 
kaukana
Opinkappaleet (jae 9) –
Uskonkäsitykset

KH Joseph Smith – 
Historia

Joseph Smithin oma kertomus

11
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KH Joseph Smith – Historia 17 – Ensimmäisen
näyn tärkeys

Vanhin James E. Faust esitti luettelon kahdentoista apostolin
koorumin jäsenenä ollessaan siitä, mitä sellaista me tiedämme
Isän ja Pojan Joseph Smithille ilmestymisen jälkeen, mitä me
emme tienneet aiemmin:

”Mitä ensimmäinen näky kertoi?

1. Jumala, Isämme, on persoonallinen olento, ja ihminen
tehtiin Jumalan kuvaksi.

2. Jeesus on Isästä erillinen persoona.

3. Isä julisti, että Jeesus Kristus on Hänen poikansa.

4. Jeesus antoi ne ilmoitukset, jotka ovat Vanhassa
testamentissa.

5. Jaakobin lupaus siitä, että Jumala antaa viisautta sitä
anoville, täyttyi.

6. Näkymättömästä maailmasta oleva olento, joka yritti tuhota
Joseph Smithin, oli todellinen.

7. Oli tapahtunut luopumus Jeesuksen Kristuksen järjestä-
mästä kirkosta. Josephia kiellettiin liittymästä mihinkään lah-
koista, koska nämä opettivat ihmisten oppeja.

8. Joseph Smithistä tuli Jumalan ja Hänen Poikansa Jeesuksen
Kristuksen todistaja” (”Ihmeellinen näky Palmyran lähellä”,
Valkeus, lokakuu 1984, s. 131).

KH Joseph Smith – Historia 19 – ”Nämä uskon
julistajat olivat kaikki turmeltuneita”
Profeetta Joseph Smithin kokemus osoitti hänelle, että tuon
ajan uskon julistajissa (papeissa ja opettajissa) oli jotakin vikaa
(ks. KH J. S. Hist. 5–6, 8–10, 12, 21–23). Presidentti J. Reuben
Clark jr, joka oli neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikun-
nassa, selitti:

Saada täysihoito (jae 57) –
Saada huone ja ateriat
Kirjalliset saavutukset 
(jae 64) – Muinaisten kielten
tietämys
Asettaa (jakeet 68, 71) –
Nimittää virkaan kätten 
päällepanon kautta

Keveys (jae 28) – Hilpeys,
vakavuuden puute
Oljenkorret (jae 37) – Kuivat
varret, jotka jäävät jäljelle
sadonkorjuun jälkeen
Aprikoida merkillisyyttä
(jae 44) – Mietiskellä ainut-
laatuisuutta
Hoitaa (jae 54) – Johtaa

”Tämä ei tarkoita, etteikö nyt olisi tai etteikö olisi ollut miljoo-
nia jumalaapelkääviä ihmisiä – –, tai etteikö vuosisatojen ajan
olisi ollut miljoonia ja miljoonia ihmisiä, jotka olivat rehellisiä,
uskollisia ja vanhurskaita omien mittapuidensa mukaan – –.

Mutta tämä tarkoittaa sitä, että heidän järjestelmänsä perustuu
virheeseen, aivan kuten Herra sanoi Josephille” (On the Way to
Immortality and Eternal Life, s. 442–443).

KH Joseph Smith – Historia 66 – ”Muuan niistä,
jotka olivat lähettäneet lapsensa kouluun”
Siihen aikaan seudulla oli tapana, että opettaja asui jonkin
aikaa oppilaidensa kotona, mikä muodosti osan hänen palkas-
taan.

KH Joseph Smith – Historia 68–72 – Miksi profeetta
Joseph Smith ja Oliver Cowdery asettivat toisensa
uudelleen pappeuteen kasteensa jälkeen?
Presidentti Joseph Fielding Smith on selittänyt, että Johannes
Kastaja ”annettuaan pappeuden käski Josephia ja Oliveria
menemään veteen ja kastamaan toisensa. Sen jälkeen heidän
oli määrä panna kätensä toinen toisensa pään päälle ja antaa
uudelleen pappeus, jonka Johannes 
Kastaja oli antanut heille. On kaksi
syytä, miksi heitä käskettiin teke-
mään näin. Ensimmäiseksi, pappeu-
den antaminen ennen kastetta on
vastoin perustetun kirkon järjes-
tystä. Sen tähden heidän käskettiin
antaa pappeus toisilleen asianmu-
kaisella tavalla sen jälkeen kun
heidät oli kastettu. Toiseksi, enkeli
teki heille sen, mitä he eivät voineet
tehdä itse. Kuolevaisuudessa ei
ollut ainuttakaan, jolla oli tämän
pappeuden avaimet. Sen vuoksi oli välttämätöntä, että tämä
sanansaattaja, joka piti hallussaan Aaronin pappeuden avai-
mia aikojen keskipäivän armotaloudessa, lähetettiin antamaan
tämä voima. On vastoin taivaan järjestystä, että ne, jotka ovat
menneet verhon tuolle puolen, toimivat ja tekevät työtä maan
päällä eläville, paitsi silloin, kun kuolevainen ei voi suorittaa
sitä, ja siten niiden, jotka ovat nousseet ylös, on välttämätöntä
toimia heidän puolestaan. Muuten Johannes olisi noudattanut
kirkossa toteutettavaa asianmukaista järjestystä ja olisi ensin
kastanut Joseph Smithin ja Oliver Cowderyn ja sitten antanut
heille Aaronin pappeuden.” (Essentials in Church History, 27.
painos, s. 57–58.)

Susquehannajoki
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee neljä seuraavista tehtävistä (A–G) tutkiessasi KH Joseph
Smith – Historiaa.

Tutustuminen Joseph Smith nuoremman
lapsuuteen ja nuoruuteen

Etsi KH J. S. Hist. 1–20 ja kirjoita vihkoosi seuraavat asiat:

1. Kirjoita luettelo, jossa ovat Joseph Smithin vanhempien ja
sisarusten nimet.

2. Selitä, miksi Joseph alkoi ihmetellä, mikä kirkko oli oikea.

3. Etsi pyhien kirjoitusten kohta, joka innoitti Josephia mene-
mään Herran eteen rukouksessa. Haluat ehkä merkitä sen
Raamattuusi. Selitä sen merkitys omin sanoin.

4. Kirjoita luettelo kolmesta totuudesta, jotka opimme ensim-
mäisestä näystä ja jotka ovat mielestäsi merkittäviä. Selitä,
miksi ne vaikuttivat sinuun (käytä tarvittaessa apuna osiota
”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”).

Pyhien kirjoitusten hallinta – KH
Joseph Smith – Historia 15–20

Mietiskele profeetta Joseph Smithin kohdassa KH J. S. Hist.
14–20 olevaa kertomusta ensimmäisestä näystä ja keskustele
sitten vanhempasi tai kirkon johtajan kanssa siitä, mitä mah-
dollisuuksia, siunauksia ja ilonaiheita elämästäsi puuttuisi,
ellei Joseph Smith olisi rukoillut ohjausta tuona kevätpäivänä
vuonna 1820. Kirjoita kappale, joka kuvailee keskusteluanne.

Etsi tosiasiat

Etsi KH J. S. Hist. 27–54 ja vastaa seuraaviin kysymyksiin.

1. Kuinka kauan ensimmäisestä näystä oli kulunut jakeen 27
mukaan?

2. Mitä Joseph Smith odotti tapahtuvaksi, kun hän rukoili
Herraa 21. syyskuuta 1823? Mitä se osoittaa sinulle hänen
uskostaan?

C

©
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3. Mikä hänelle tuona yönä ilmestyneen sanansaattajan nimi
oli?

4. Mitä hän profetoi Joseph Smithin nimestä? Kuinka profetia
toteutuu?

5. Kuinka Joseph Smith pystyi löytämään paikan, johon levyt
oli haudattu?

6. Kuinka monta kertaa sanansaattaja ilmestyi hänelle tuon
yön ja seuraavan päivän aikana? Miksi luulet hänen ilmes-
tyneen niin monta kertaa?

Kirjoita omat koekysymyksesi

Tutki kohtaa KH J. S. Hist. 66–75 ja Oliver Cowderyn kuvausta
tapahtumista. Kirjoita viisi koekysymystä, joihin voidaan vas-
tata näiden jakeiden avulla. Kirjoita vastaus jokaiseen kysy-
mykseen.

Kirjoita todistuksesi

Luettuasi KH J. S. Hist. kirjoita kappale, joka kuvaa tunteitasi
profeetta Joseph Smithiä ja kaikkea sitä kohtaan, minkä hän
Jeesuksen Kristuksen palvelijana teki meille.

Kirjoita päiväkirjaan

Luettuasi Moronin käynneistä kohdasta KH J. S. Hist. 27–54
lue Moro. 1:1–4 ja 10:1–6. Kirjoita päiväkirjaan, miltä luulisit
itsestäsi tuntuneen, jos olisit ollut Moroni, joka kävi Joseph
Smithin luona odotettuaan yli 1 400 vuotta levyjen esiintuloa
ja kääntämistä.

Piirrä kuva

Mieti kaikkia kohdassa KH J. S. Hist. muistiinmerkittyjä
eri tapahtumia ja piirrä kuva yhdestä, joka teki sinuun vaiku-
tuksen. Kerro, mikä tapahtumassa vaikutti sinuun.

G

F

E

D
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Opin ja Liittojen Kirjan ensimmäiset sivut tarjoavat joh-
danto- ja taustatietoja. Nimilehti esittää kirjan nimen,
lyhyen selostuksen sen sisällöstä sekä julkaisutietoja. Selit-
tävä johdanto kertoo, millaisesta kirjasta on kyse ja miten
me saimme sen. Se sisältää myös ensimmäisten meidän
aikamme apostolien todistuksen näiden ilmoitusten totuu-
dellisuudesta. Sisällys aikajärjestyksessä esittää yhdessä
ajan ja paikan kanssa järjestyksen, jossa ilmoitukset saa-
tiin. Kun luet nämä johdantosivut, pyri selvittämään,
kuinka me saimme Opin ja Liittojen Kirjan ja miksi Herra
haluaa sinun opiskelevan sitä.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Nimisivu

Selittävä johdanto – Pyhien kirjoitusten kokoelma
ei ole loppunut!

Opin ja Liittojen Kirjan kehitys on
osoitus siitä, ettei kirkon hyväksyttyjä
pyhiä kirjoituksia (kutsutaan usein
ohjekirjoiksi tai pyhien kirjoitusten
kaanoniksi) tule pitää valmiina.
Monet kristityt kirkot opettavat, että
Raamattu sisältää kaiken Jumalan
sanan ihmisille ja että ilmoitus on
lakannut. Presidentti Hugh B. Brown

opetti ollessaan neuvonantaja ensimmäisessä presidentti-
kunnassa: ”Kun Joseph palasi metsästä, jossa hän sai [ensim-
mäisen näyn], hän oli oppinut ainakin neljä perustavaa laa-
tua olevaa totuutta ja hän teki ne tiettäviksi maailmalle.
Ensimmäiseksi, että Isä ja Poika ovat erillisiä ja erilaisia yksi-
löitä. Toiseksi, ettei pyhien kirjoitusten kaanon ole kokonai-
nen. Kolmanneksi, että ihminen on todella luotu Jumalan
kuvaksi. Neljänneksi, että maan ja taivaan välinen yhteyden-
pitokanava on avoinna ja että ilmoitus on jatkuvaa.” (Julkai-
sussa Conference Report, syyskuu – lokakuu 1967, s. 120.)

Armo – Lahja ja voima
Teologia – Totuudet 
Jumalasta ja Hänen työstään

Hänen seuraajansa – Ne,
jotka tulivat hänen jälkeensä
tai jotka seurasivat häntä
Selittävä johdanto
Kahdentoista apostolin
todistus – –

Opin ja Liittojen 
Kirjan johdantosivut

Tutustuminen kirjaan

Vanhin Bruce R. McConkie, joka oli
kahdentoista apostolin koorumin
jäsen, selitti, millainen vaikutus ilmoi-
tuksen puutteella on maailman
käsitykseen Raamatusta: ”Ja täten
saatetaan tiedoksi, että milloin
tahansa ihmiset uskovat, että pyhien
kirjoitusten kaanon on täydellinen;
milloin tahansa he yrittävät ravita
itseään hengellisesti yksistään men-

neisyyden profeetallisella sanalla; milloin tahansa heillä ei
ole profeettoja ja apostoleita antamassa heille elämän sanaa;
milloin tahansa he lakkaavat saamasta uusia ilmoituksia –
silloin he eivät enää ole kykeneviä selittämään ja ymmärtä-
mään aikaisempia ilmoituksia. Ainoastaan elävät profeetat,
jotka on varustettu voimalla korkeudesta ja joiden mielen
sama Pyhä Henki, joka kirjoitti muinaisen sanan, on valaissut,
voivat ymmärtää aikaisemmat profetiat. Ilman ilmoitusta
kulkevat ihmiset seuraavat ainoaa heille avoinna olevaa tietä:
he kääntyvät tulkitsijoiden, kirjanoppineiden, pappien ja teo-
logien puoleen, jotka kertovat heille sen, mitä muinainen sana
tarkoitti, laatien määritelmänsä älyllisyyden pikemminkin
kuin hengellisyyden perusteella.” (The Mortal Messiah: From
Bethlehem to Calvary, osa 1, s. 275–276.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan johdan-
tosivuja.

Vastausten etsiminen

Vastaa seuraaviin kysymyksiin tutkiessasi selittävää johdantoa
ja sisällystä aikajärjestyksessä.

1. Mitä syitä näiden ilmoitusten antamiselle mainitaan?

2. Minä vuosina saatiin yli 70 ilmoitusta? Miksi luulet,
että niin monet ilmoituksista annettiin noina vuosina?

3. Miksi sinun mielestäsi Herra ei antanut profeetta Joseph
Smithille kaikkia ilmoituksia yhdellä kertaa?

Millaista olisi, jos – –?

Selitä lukemiesi johdantosivujen ja osion ”Pyhien kirjoitusten
ymmärtäminen” perusteella, millaista olisi, jos ei olisi eläviä
profeettoja saamassa nykyajan ilmoitusta.

Kirjan esipuhe selittää tekijän tarkoituksen kirjan kirjoit-
tamiselle. Opin ja Liittojen Kirja 1 on Herran esipuhe
Hänen ilmoitustensa kirjaan näinä myöhempinä aikoina.

Opin ja Liittojen
Kirja 1

Herran esipuhe – varoituksen ääni

B

A
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Monet ihmiset eivät tiedä, että Herra on kutsunut nyky-
ajan profeettoja, jotka saavat Häneltä ilmoituksia. Jopa
kirkossa on jäseniä, jotka eivät kiinnitä paljoa huomiota
siihen, mitä elävät profeetat sanovat. Kun luet tämän luvun,
huomaa, keille Herra puhuu, mikä Hänen varoituksensa
on ja miksi Hän antoi sen. Nämä ovat keskeisiä aiheita,
jotka toistuvat läpi koko kirjan.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 1

Opin ja Liittojen Kirja 1:6 – ”Minun esipuheeni
käskyjeni kirjaan”
Presidentti Joseph Fielding Smith on opettanut:

”Opin ja Liittojen Kirjan ensimmäinen
luku ei ole ensimmäinen saatu ilmoi-
tus, mutta se on sijoitettu kirjassa
ensimmäiseksi, koska Herra antoi sen
esipuheeksi käskyjensä kirjaan.
Opin ja Liittojen Kirja on aivan ainut-
laatuinen kirja ja kiinnostaa kaikkia,
jotka uskovat siihen, ja se on ainoa
kirja, jolla on ollut kunnia saada
esipuhe itse Herralta. Tämä on kui-

tenkin johdonmukaista ja niin tulisi ollakin, sillä se on, kuten
Hän julistaa, Hänen kirjansa. Sitä ei ole kirjoittanut Joseph
Smith, vaan sen saneli Jeesus Kristus, ja se sisältää Hänen ja
Hänen Isänsä sanan kirkolle ja kaikelle maailmalle, että
usko Jumalaan, parannus synneistä ja jäsenyys Hänen kirkos-
saan voidaan antaa kaikille, jotka osoittavat uskoa, ja että
uusi ja iankaikkinen liitto voidaan jälleen saattaa voimaan.

Tämä ensimmäisenä lukuna tunnettu ilmoitus annettiin suu-
renmoisessa konferenssissa, joka pidettiin Hiramissä Ohiossa
1.–2. marraskuuta 1831, kun käskyjen julkaisemista käsiteltiin.

Synkeys (jae 30) – Tuntemat-
tomuuden tila

Babylon (jae 16) – Maailman
syntisyyden vertauskuva

Herra antaa tässä hyväksymisensä sanansa julkaisemiselle,
sillä Hän haluaa tahtonsa tulevan tunnetuksi. Evankeliumi on
palautettu, ja kirkon vanhimmat oli lähetetty saarnaamaan
pelastusta epäuskoiseen maailmaan, jotta ihmiset voisivat jäl-
leen kerran löytää tien Jumalan valtakuntaan. Tämä esipuhe
painoi ilmoituksiin jumalallisen hyväksymismerkin, ja ilmoi-
tukset menivät sen tähden eteenpäin suuremmalla voimalla
kuin muussa tapauksessa, ja niiden pitäisi tehdä vaikutus
jokaiseen, joka lukee ne, erityisesti kirkon jäseniin, joilla on
velvollisuus pitää ilmoitusten sisältämät käskyt.” (Church
History and Modern Revelation, osa 1, s. 251–252.)
Saadaksesi lisätietoja Opin ja Liittojen Kirjasta ja Käskyjen
kirjasta katso tässä oppikirjassa oleva kohta ”Opin ja Liittojen
Kirjan historia” (s. 241).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä D ja kaksi muuta tehtävää (A–C) tutkiessasi Opin
ja Liittojen Kirjan lukua 1.

Tutustu luvun johdantoon

Lue Opin ja Liittojen Kirjan ensimmäisen luvun johdanto huo-
lellisesti. Kirjoita vihkoosi kaksi johdannossa esiintyvää
aihetta, joista haluaisit oppia enemmän. Luettuasi Opin ja Liit-
tojen Kirjan ensimmäisen luvun esitä lyhyesti, mitä opit
kummastakin aiheesta.

Tunnista kuka, mitä, milloin ja miksi

1. Piirrä vihkoosi kaavio, jossa on neljä saraketta, ja otsikoi ne
seuraavasti:

2. Tutkiessasi kohtaa LK 1:1–16 täytä kaavio kysymyksiin
löytämilläsi vastauksilla.

3. Jos sinun olisi määrä pitää oppiaihe perheillassa näiden
jakeiden pohjalta, mikä olisi tärkein seikka, jonka haluaisit
perheesi muistavan?

Kuinka selviytyä onnettomuuksilta?

Kohdassa LK 1:1–16 Herra varoitti onnettomuuksista, jotka
kohtaisivat jumalattomia. Jakeissa 17–30 Hän selitti, mitä
Hän tekee pelastaakseen meidät noilta onnettomuuksilta.
Jakeet 31–39 auttavat meitä ymmärtämään, mitä meidän täy-
tyy tehdä, jotta Herra voi pelastaa meidät synneistämme.

1. Keitä Herra kutsui auttamaan meitä tietäessään turmiot,
jotka kohtaisivat maan asukkaita? (Ks. jakeet 17–18.)

2. Mitä heidän oli määrä tehdä? (Ks. jakeet 19–23.)

C

Mitä Hän
sanoi, että

tulisi tapah-
tumaan?

Kenelle Herra
puhuu?

Milloin Hän
sanoi sen

tapahtuvan?

Miksi Hän
sanoi sen

tapahtuvan?
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3. Mitä Herra teki auttaakseen heitä toteuttamaan sen, mihin
heidät oli kutsuttu? (Ks. jakeet 24–30.)

4. Kuinka hyvin Herran palvelijat ovat suoriutuneet osansa
toteuttamisesta?

5. Mitä meidän täytyy tehdä hyötyäksemme siitä, mitä Herra
on tehnyt? (Ks. jakeet 31–39.)

6. Kuinka hyvin sinä suoritat omaa osuuttasi?

Pyhien kirjoitusten hallinta – Opin ja
Liittojen Kirja 1:37–38

Oleta, että sinulla on ystävä, joka valittaa sitä, että hänen täy-
tyy lukea Opin ja Liittojen Kirja seminaarissa, ja hän sanoo:
”Eihän siinä ole edes hyviä kertomuksia kuten Mormonin Kir-
jassa. Miksi minun täytyy kuitenkin lukea kaikki nuo ilmoi-
tukset?” Kirjoita vastaus ystävällesi käyttäen Opin ja Liittojen
Kirjan luvusta 1 oppimiasi asioita. Esitä omasta elämästäsi
tai näkemästäsi joitakin esimerkkejä, jotka osoittavat todeksi
Herran jakeissa 37–38 ilmoittamat asiat.

Syyskuun 21. päivänä
vuonna 1823 Joseph Smith
pyysi jumalallista ilmoi-
tusta asemastaan Herran
edessä (ks. KH J. S. Hist.
29). Vastauksena hänen
rukoukseensa enkeli
Moroni ilmestyi hänelle
perheen hirsimökin ylä-
kerran makuuhuoneessa.
Moroni käytti koko yön
opettaen nuorta profeettaa.

Opin ja Liittojen Kirjan luku 2 edustaa vain pientä osaa
kaikesta siitä, mitä Moroni opetti (ks. KH J. S. Hist.
30–54; Moronin profetian toteutuminen on kohdassa LK
110, ja se opiskellaan luvun yhteydessä). Kun tutkit
tätä lukua, mieti, miksi tämä ilmoitus on otettu mukaan
Opin ja Liittojen Kirjaan.

Opin ja Liittojen
Kirja 2

Moronin ilmestyminen

D

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 2

Opin ja Liittojen Kirja 2:1 – ”Minä olen ilmoittava
teille pappeuden”

”Joseph ja Oliver oli asetettu Melki-
sedekin pappeuteen ja heille oli
annettu apostolinen voima ja valtuus
jo vuonna 1829. Kuinka sitten Elia
ilmoittaisi pappeuden? Yksinkertai-
sesti sanoen Elia lähetettiin vuonna
1836 [ks. LK 110:13–16] ilmoittamaan
pappeuden avaimet ja sinetöimis-

voimat, joita ei ollut vielä täysin ymmärretty tai jotka eivät
olleet täysin toiminnassa tässä armotaloudessa. Elia palautti
avaimet, joiden avulla perheet, jotka on järjestetty [Melkise-
dekin pappeuden] patriarkaaliseen järjestykseen Eliaan anta-
man valtuuden kautta, voitiin liittää yhteen ja sinetöidä
iankaikkisuudeksi.” (Joseph Fielding McConkie ja Robert L.
Millet, Joseph Smith: The Choice Seer, s. 187.)

Opin ja Liittojen Kirja 2:1 – Kuinka Jeesuksen 
Kristuksen toinen tuleminen on ”suuri ja 
peljättävä”?
Presidentti Joseph Fielding Smith opetti tätä Moronin toista-
maa Malakian profetiaa koskien: ”Tämä profetia julistaa, että
Herran suuri ja peljättävä päivä on se päivä, jolloin meidän
Herramme tulee taivaan pilvissä suuressa kirkkaudessa ja jol-
loin Hän tulee kostamaan jumalattomille. Se on oleva peljät-
tävä päivä kaikille niille, jotka eivät ole tehneet parannusta ja
ovat täynnä syntiä, mutta vanhurskaille se on oleva rauhan
ja pelastuksen päivä. Kuitenkin ennen kuin se tulee, tullaan
Elian valtuuden palauttamisen kautta suorittamaan jokin
voimallinen työ, joka on niin väkevä, että se on säästävä maan
tuholta, niin ettei sitä lyödä kirouksella.” (Pelastuksen oppeja,
osa 2, s. 111–112.)

Opin ja Liittojen Kirja 2:2 – Mitä ”isille annetut
lupaukset” ovat?
Vanhin Joseph Fielding Smith kirjoitti kahdentoista apostolin
koorumin jäsenenä ollessaan, että ”tämä ilmaus liittyy tiet-
tyihin lupauksiin, jotka on tehty niille, jotka kuolivat tietämättä
evankeliumista ja saamatta tilaisuutta saada osakseen pap-
peuden sinetöimistoimitukset korotustaan koskien. Näiden
lupausten mukaisesti myöhempien aikojen lasten on määrä
suorittaa kaikki nämä toimitukset kuolleiden hyväksi.”
(”The Promises Made to the Fathers”, Improvement Era, heinä-
kuu 1922, s. 829.)

Opin ja Liittojen Kirja 2:3 – Miksi maa 
”hävitettäisiin”, ellei Elia tulisi?
Presidentti Joseph Fielding Smith on kirjoittanut: ”Miksi maa
hävitettäisiin? Yksinkertaisesti siksi, että jos isien ja lasten
välillä ei ole yhdistävää sidettä – joka on työ kuolleiden puo-
lesta – niin me kaikki tulemme olemaan hylättyjä; koko
Jumalan työ tulee raukeamaan tyhjiin ja täydelleen häviämään
[ks. LK 128:15–18]. Niin ei tietenkään tule olemaan.” (Pelastuk-
sen oppeja, osa 2, s. 121.)

Herran päivä (jae 1) – Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen 
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 2.

Vertaile kertomuksia

Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 2 enkeli Moroni toistaa koh-
dan Mal. 3:23–24. Me voimme saada merkittäviä oivalluksia
vertailemalla näitä kahta aikakirjaa (ks. tarvittaessa osio ”Pyhien
kirjoitusten ymmärtäminen”, josta saat apua).

1. Vertaile kohtia Mal. 3:23 ja LK 2:1. Mitä sellaista Moroni
sanoi Elian tekevän, mikä ei löydy Malakian kirjasta?
Mitä se tarkoittaa?

2. Vertaile kohtia Mal. 3:24 ja LK 2:2. Mitä Elia tekisi kääntääk-
seen isien ja lasten sydämet?

3. Vertaile kohtia Mal. 3:24 ja LK 2:3. Mikä kirous oli? Mitä se
tarkoittaa?

4. Selitä kahdella tai kolmella lauseella, mitä Elian tuleminen
on saanut tai tulee saamaan aikaan omassa elämässäsi.

Martin Harris kadotti profeetta Joseph Smithin kultale-
vyiltä kääntämän käsikirjoituksen ensimmäiset 116 sivua.
Opin ja Liittojen Kirjan luku 3 yhdessä luvun 10 kanssa
on profeetta Josephin saamia ilmoituksia hukkaan joutu-
neiden sivujen vuoksi. Luvussa 3 Herra opetti Joseph
Smithille, mitä hän teki väärin, sekä tärkeitä totuuksia,
jotka liittyivät hänen kutsumukseensa profeettana.
Kuvittele, miltä profeetasta tuntui, kun hän sai tämän
ilmoituksen.

Opin ja Liittojen 
Kirja 3

Profeetta saa tärkeän opetuksen

A

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Opin ja Liittojen Kirja 3:12 – Miksi Herra kutsui
Martin Harrisia ”jumalattomaksi ihmiseksi”?

Samalla kun Martin Harris kirjoitti
muistiin profeetta Joseph Smithin kään-
nöksen Mormonin Kirjasta, hän pyytä-
mällä pyysi Josephia kysymään Her-
ralta lupaa viedä käännetyt sivut
näytettäviksi vaimolleen ja muille, jotka
ajattelivat, että Martin antoi selvästi pet-
tää itseään. Profeetta Joseph selitti, mitä
tapahtui: ”Minä kysyin, ja vastaus oli,

että hän ei saanut. Hän ei kuitenkaan tyytynyt tähän vas-
taukseen vaan halusi minun kysyvän uudestaan. Tein niin,
ja vastaus oli sama kuin ennenkin. Mutta hän ei tyytynyt vie-
läkään, vaan intti, että minun oli kysyttävä vielä kerran. Pal-
jon taivuttelun jälkeen kysyin jälleen Herralta, ja hänelle
annettiin lupa ottaa kirjoitukset tietyillä ehdoilla, jotka olivat,
että hän sai näyttää niitä vain veljelleen Preserved Harrisille,
omalle vaimolleen, isälleen ja äidilleen sekä rouva Cobbille,
vaimonsa sisarelle. Tämän viimeisen vastauksen mukaisesti
pyysin, että hän lupaisi mitä vakaimmin, ettei hän tekisi toisin
kuin oli käsketty. Hän lupasi sen. Hän sitoutui, kuten häneltä
vaadittiin, otti kirjoitukset ja meni menojaan. Mutta huoli-
matta ankarista ehdoista, jotka hänelle oli annettu, ja hänen
minulle antamansa lupauksen vakavuudesta hän näytti niitä
muille, ja salajuonen avulla he saivat ne häneltä, eikä niitä
ole palautettu sen koommin.” (History of the Church, osa 1, s. 21.)
Saadaksesi lisätietoja Martin Harrisista ks. ”Opin ja Liittojen
Kirjassa esiintyviä ihmisiä ja termejä” (s. 239).

Opin ja Liittojen Kirja 3:14 – Mitä ”erioikeuksia”
profeetta Joseph Smith menetti joksikin ajaksi?
Sen jälkeen kun käsikirjoituksen 116 sivua olivat kadonneet,
Moroni ilmestyi Joseph Smithille ja otti pois uurimin ja tummi-
min ja levyt, mutta lupasi, että jos Joseph tekisi parannuksen
siitä, ettei ollut noudattanut Herran neuvoa, hänen sallittaisiin
jatkaa käännöstyötä (ks. Kirkon historia aikojen täyttyessä
[Uskonto 341–343 oppilaan aineisto, 2. painos], s. 48–49).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin ja 
Liittojen Kirjan lukua 3.

Etsi opetusta

Profeetta Joseph Smith oli aivan suunniltaan 116 sivun katoa-
misesta. Tarkastele kohtaa LK 3:1–8 ja kirjoita, mitä Herra
halusi profeetan oppivan tästä kokemuksesta näiden jakeiden
mukaan. Perustele vastauksesi käyttäen jakeissa olevia sanoja
ja ilmaisuja.

Valinnat ja seuraukset

Martin Harris oli ollut suuri apu nuorelle profeetalle, ja Joseph
Smith halusi tietenkin olla avuksi hänelle. Jaa vihkosi sivu
kolmeen sarakkeeseen ja tee seuraavat luettelot kohdasta LK
3:1–15 lukemasi perusteella.

B

A
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1. Tee ensimmäiseen sarakkeeseen lista siitä, mitä Herra sanoi
profeetta Joseph Smithin tehneen väärin yrittäessään miel-
lyttää Martin Harrisia ja mitkä noiden valintojen seuraukset
olisivat?

2. Tee toiseen sarakkeeseen lista siitä, mitä Herra sanoi, että
profeetta Josephin olisi pitänyt tehdä tai pitäisi tehdä sekä
siitä, mitkä siunaukset olisivat olleet ja olisivat, jos hän
olisi kuuliainen.

3. Tee kolmanteen sarakkeeseen lista joistakin nuorten nykyi-
sin tekemistä valinnoista, jotka ovat samanlaisia Joseph
Smithin tekemien virheiden kanssa (ks. erityisesti jakeet 4,
6–7), ja selitä, mitkä noiden valintojen seuraukset ovat
nykyisin. Selitä, kuinka elämämme voi olla onnellisempaa,
jos seuraamme jakeessa 8 olevaa Herran neuvoa.

Etsi Herran tarkoitukset

Kohdassa LK 3:19–20 Herra ilmoitti, miksi Mormonin Kirjan
levyt säilytettiin. Tee luettelo löytämistäsi syistä ja selitä,
mitä noiden tarkoitusten toteuttamiseksi on tapahtunut sen
jälkeen kun tämä ilmoitus annettiin vuonna 1828.

Mitä Herran menestyksekkääksi palvelijaksi tulemiseen vaa-
ditaan? Jokainen kokoaikainen lähetyssaarnaaja oppii, että
Opin ja Liittojen Kirjan luku 4 antaa vastauksen tähän
kysymykseen. Vaikka luvussa on vain seitsemän jaetta,
presidentti Joseph Fielding Smith on sanonut: ”Se sisältää
kylliksi neuvoja ja ohjeita elinikäiseen tutkimiseen. Kukaan
ei ole vielä hallinnut sitä täysin. Sitä ei tarkoitettu henkilö-
kohtaiseksi ilmoitukseksi Joseph Smithille vaan hyödyksi
kaikille, jotka haluavat astua Jumalan palvelukseen.”
(Church History and Modern Revelation, osa 1, s. 35.)
Kun luet tämän ilmoituksen, kiinnitä huomiota siihen,
kuinka sinä voit huomata olevasi kutsuttu palvelukseen.

Herra vertasi lähetystyötä elonkorjuuseen

M
ar

ile
e 

B.
 C

am
pb

el
l

Opin ja Liittojen 
Kirja 4

Valmistautuminen Herran 
palvelukseen

C

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 4

Opin ja Liittojen Kirja 4 – Joseph Smithin isä
Saadaksesi lisätietoja Joseph Smith vanhemmasta ks. ”Opin ja
Liittojen Kirjassa esiintyviä ihmisiä ja termejä” (s. 239).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 4.

Etsi vastaukset

Vastaa vihkoosi seuraaviin kysymyksiin siitä, mitä opit Opin
ja Liittojen Kirjan luvusta 4:
1. Mitä niiltä, jotka kutsutaan Herran palvelukseen, 

vaaditaan? (Ks. jae 2.)
2. Mikä siunaus luvataan niille, jotka palvelevat tällä tavoin?

(Ks. jakeet 2 ja 4.)
3. Millä tavoin kumma teko on kuten elonkorjuu? 

(Ks. jakeet 1 ja 4.)
4. Kuinka ihminen tietää, onko hänet kutsuttu palvelukseen?

(Ks. jae 3.)
5. Mitkä viisi ominaisuutta tekevät henkilön kelvolliseksi 

kutsuun palvella? (Ks. jae 5.)
6. Mitä neljän luetteloidun hyveen ohella Herran palvelijan 

ei pidä unohtaa? (Ks. jae 5.)
7. Mitä sinä voit tehdä, jos sinulla on halu palvella mutta 

ei kaikkia tarvittavia ominaisuuksia? (Ks. jae 7.)

Koettele lupausta

1. Valitse yksi Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 4 mainittu omi-
naisuus, jonka haluaisit saada runsaampana elämääsi.
Kirjoita se korttiin ja laita se paikkaan, josta näet sen usein.
Kuten kohdassa LK 4:7 mainitaan, pyydä päivittäin taivaal-
lista Isää auttamaan sinua kehittämään tuota ominaisuutta.
Kirjoita joka päivä vähintään viikon ajan päiväkirjaasi
kappale edistymisestäsi ominaisuuden kehittämisessä.

2. Kirjoita vihkoosi viikon lopussa yhteenveto kokemuksistasi.

Martin Harris teki parannuksen Mormonin Kirjan kään-
nöksen 116 sivun katoamiseen johtaneesta tottelematto-
muudestaan (ks. LK 3), mutta hän halusi yhä jonkinlaisen

Opin ja Liittojen 
Kirja 5

Mormonin Kirjalle 
luvataan silminnäkijät

B

A

Kumma (jae 1) – Ihmeellinen, jumalallinen
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aineellisen todisteen siitä, että profeetta Joseph Smithillä
tosiaankin oli levyt. Vastakohtana sille, mitä monet maail-
man ihmiset uskovat, Herra suo aina todisteet puolusta-
maan palvelijoidensa opettamia totuuksia. Tämä todistus
annetaan usein erityisesti kutsuttujen todistajien kautta.
Herra lupasi, että ”jokainen asia on vahvistettava kahden
tai kolmen todistajan sanalla” (2. Kor. 13:1). Mormonin
Kirja sisältää profetian, jonka mukaan levyt näytettäisiin
kolmelle todistajalle ”Jumalan voimalla” (2. Ne. 27:12).
Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 5 Martin Harrisille luvat-
tiin, että hänen toiveensa kuultaisiin ja hänen annettaisiin
olla yksi silminnäkijöistä, jos hän täyttäisi tietyt ehdot.
Opin ja Liittojen Kirjan luku 17 on ilmoitus kolmelle mie-
helle, joista tuli nämä erityistodistajat. Kun luet nämä
luvut, mieti, miksei Herra sallinut profeetta Joseph Smithin
näyttää levyjä kaikille ihmisille.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 5

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin ja 
Liittojen Kirjan lukua 5.

Selitä se ystävälle

Kuvittele keskustelevasi Mormonin Kirjasta kirkkoon kuulu-
mattoman ystäväsi kanssa, joka kysyy, ovatko kultalevyt
museossa. Käytä apunasi kohtaa LK 5:1–9 selittääksesi, miksi
enkeli Moroni vei levyt pois sen jälkeen kun Joseph Smith
oli saanut käännöksen valmiiksi.

Kirjoita määritelmä

LK 5:10–16 kertoo kolmesta silminnäkijästä, jotka todistaisivat
Mormonin Kirjan totuudesta.
1. Kirjoita näiden jakeiden tutkimisen perusteella yksinker-

tainen määritelmä sanalle silminnäkijä, niin että Alkeisyhdis-
tyksen lapsi pystyy ymmärtämään, miksi näitä miehiä
kutsuttiin silminnäkijöiksi.

2. Tarkastele kohtaa LK 5:25 ja ”Kolmen silminnäkijän todis-
tusta” Mormonin Kirjan alkusivuilta. Kirjoita, mitä sinulle

B

A

Varata (jae 9) – Pitää salassaAsettaa (jakeet 6, 17) – Antaa
valtuus, nimittää virkaan 

merkitsee tietää, että nämä miehet näkivät levyt ja todisti-
vat Mormonin Kirjan totuudesta.

Mitä tapahtuu, jos – –

Kohdassa LK 5:16–24 Herra antoi useita lupauksia siitä, mitä
tapahtuisi, jos ihmiset tekisivät tai eivät tekisi määrättyjä asi-
oita.
1. Mitä Herra lupasi niille, jotka uskovat Hänen sanoihinsa?

(Ks. jae 16.)
2. Mitä Hän sanoi tapahtuvan, jos ihmiset paaduttaisivat

sydämensä eivätkä tekisi parannusta? (Ks. jakeet 18–20.)
3. Mitä Herra käski Joseph Smithiä tekemään? Mitä tapahtuisi,

jos hän tottelisi? (Jakeet 21–22.)
4. Mitä Herra käski Martin Harrisia tekemään? Mitä tapahtuisi,

jos hän tottelisi? (Ks. jae 24.)

Miten Jumala vastaa rukouksiimme? Opin ja Liittojen
Kirjan luvussa 6 Oliver Cowderylle kerrottiin, miten
hänen rukouksiinsa oli vastattu. Sen ymmärtäminen, mitä
Herra kertoi Oliverille, voi auttaa sinua huomaamaan
rukouksiisi saamasi vastaukset. On suurenmoista tuntea
samanlaista rauhaa kuin Oliver, kun hän rukoili profeetta
Joseph Smithin kutsumuksesta.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 6

Opin ja Liittojen Kirja 6 – Kuka Oliver Cowdery oli?
Saadaksesi tietoja Oliver Cowderysta ks. ”Opin ja Liittojen
Kirjassa esiintyviä ihmisiä ja termejä” (s. 239–242).

Valistaa (jae 15) – Ilmoittaa, opettaa

Opin ja Liittojen 
Kirja 6

Hengen todistus

C
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David Whitmer
Martin Harris

Oliver Cowdery

34190_130_02_01-40.qxd  09-01-2006  9:40 AM  Page 19



Opin ja Liittojen Kirja 6:2 – Sanan voima
Herra käytti vaikuttavia kielikuvia kuvaillessaan sanansa voi-
maa. Ajatus Jumalan sanan voimasta on helppo ymmärtää,
koska Hänen sanansa koskettaa kaikkea taivaasta ihmissydä-
meen asti. Ilmaisu ”terävämpi kuin kaksiteräinen miekka,
niin että se erottaa sekä nivelet että ytimet” esittää havainnol-
lisesti sitä, miten Jumalan sana voi viiltää ihmisen sisimpään
asti (ks. myös 1. Ne. 16:1–2).

Opin ja Liittojen Kirja 6:6 – ”Siionin asia”
Sanaa Siion käytetään useilla eri tavoilla Opin ja Liittojen Kir-
jassa (ks. ”Opin ja Liittojen Kirjassa esiintyviä ihmisiä ja
termejä”, s. 242). Jokainen tapa viittaa kuitenkin Herran pyrki-
myksiin herättää kansa asumaan Hänen kanssaan vanhurs-
kaudessa. ”Ahkeroikaa Siionin asian alulle saattamiseksi ja
lujittamiseksi” tarkoittaa evankeliumin levittämisen edistä-
mistä ja pyhien vanhurskauden lisääntymistä.

Opin ja Liittojen Kirja 6:10–11 – Minkä lahjan
Oliver Cowdery sai?
Lahja, jonka Herra antoi Oliver Cowderylle, oli ilmoituksen
henki (ks. LK 8:3–4). Presidentti Joseph Fielding Smith on
opettanut, että sen ”oli määrä olla suoja hänelle, jos hän tarvit-
sisi sitä, ja se vapauttaisi hänet hänen vihamiestensä käsistä
ja suojelisi häntä tuhoojalta” (Church History and Modern Reve-
lation, osa 1, s. 52).

Opin ja Liittojen Kirja 6:14–24 – Minkä todistuksen
Oliver Cowdery oli saanut?
Profeetta Joseph Smith on merkinnyt muistiin: ”Kun olimme
saaneet tämän ilmoituksen, Oliver Cowdery sanoi minulle,
että kun hän oli mennyt isäni luokse täysihoitoon ja kun perhe
oli kertonut hänelle siitä, että minä olin saanut levyt, hän oli
eräänä yönä levolle laskeuduttuaan huutanut Herran puoleen
saadakseen tietää, olivatko asiat niin, ja Herra oli ilmoittanut
hänelle, että ne olivat tosia, mutta hän oli pitänyt asian koko-
naan salassa eikä ollut maininnut siitä kenellekään. Ja sitten
kun tämä ilmoitus annettiin, hän tiesi, että työ oli tosi, koska
kukaan elävä olento ei tiennyt asioista, joista ilmoituksessa
puhuttiin, paitsi Jumala ja hän itse.” (History of the Church,
osa 1, s. 35.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin ja 
Liittojen Kirjan lukua 6.

Vertaile

Opin ja Liittojen Kirjan kuudennessa luvussa Herra käytti
kielikuvia tai vertauskuvia opettaakseen tärkeitä totuuksia.
Jäljennä vihkoosi seuraavat lausekkeet ja täydennä ne val-
miiksi jakeista 1–5 oppimasi perusteella:

1. Evankeliumin sanoma on kuin miekka, koska – –

2. Lähetystyö on kuin maanviljelyä, koska – –

3. Rukous on kuin koputtaisi oveen, koska – –

A

Kuinka olla rikas ja onnellinen?

1. Vertaa kohtaa LK 6:7, 13 siihen, mitä Nefi oppi kohdassa
1. Ne. 11:21–23. Selitä, mitä sinä opit siitä, kuinka olla rikas
ja onnellinen.

2. Kuinka se, mitä nämä pyhien kirjoitusten kohdat opettavat
rikkaudesta ja onnesta, eroaa siitä, minkä maailma ajattelee
tekevän meidät rikkaiksi ja onnellisiksi?

3. Miksi sinun mielestäsi aineelliset rikkaudet eivät voi tuoda
meille sellaista iloa, jonka Herra tarjoaa?

4. Selitä lauseella tai kahdella, minkä arvoinen pelastuksen
ja iankaikkisen elämän lahja on sinulle.

Ilmoituksen tulemisen ymmärtäminen

1. Kohdasta LK 6:14–24 lukemasi perusteella selitä, kuinka
Oliver Cowdery tiesi, että Joseph Smith oli todella Jumalan
kutsuma (ks. tarvittaessa myös osio ”Pyhien kirjoitusten
ymmärtäminen”).

2. Valitse kohdasta LK 6:14–24 kaksi jaetta, jotka tekivät
sinuun vaikutuksen, ja kerro, kuinka voit soveltaa näitä
jakeita ilmoituksen saamiseen omassa elämässäsi.

Vuoden 1829 huhtikuun aikana profeetta Joseph Smith
jatkoi Mormonin Kirjan levyjen käännöstyötä Oliver
Cowderyn toimiessa hänen kirjurinaan. Profeetta kuvaili
olosuhteita, jotka johtivat tämän ilmoituksen saamiseen:
”Välillemme syntyi mielipide-ero Uudessa testamentissa
(ks. Joh. 21:20–23) olevasta apostoli Johannesta koske-
vasta kertomuksesta, kuoliko hän vai jäikö hän elämään. 

Päätimme yhdessä selvittää
asian uurimin ja tummi-
min kautta.” (History of
the Church, osa 1,
s. 35–36.)

Kun luet Opin ja Liittojen
Kirjan lukua 7, tarkastele,
mitä apostolit Johannes
ja Pietari tahtoivat eniten.
Mitä sellaista Johannes
tahtoi tehdä, mikä oli 

jalompaa kuin mitä hän oli tehnyt aiemmin? Jos Vapahtaja
kysyisi sinulta, mitä tahtoisit eniten, mitä vastaisit
Hänelle?

Opin ja Liittojen 
Kirja 7

Johanneksen ilmestykseen 
kätketty aikakirja

C

B
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Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 7

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 7.

Vastaa yhdellä lauseella

Opin ja Liittojen Kirjan luvun 7 johdanto kertoo, mitä Joseph
Smith ja Oliver Cowdery kysyivät Herralta (ks. myös tämän
oppilaan oppaan Opin ja Liittojen Kirjan luvun 7 esittely).
Luettuasi luvun 7 kirjoita yhden lauseen pituinen vastaus
jokaiseen seuraavista kysymyksistä:

1. Mitä eroa oli sillä, mitä Johannes ja Pietari halusivat?

2. Mitä tämä luku opettaa sinulle evankeliumista kertomisen
tärkeydestä?

3. Mitä sinä opit vanhurskaista toiveista?

Uskollisten ulottuvilla on suurenmoinen siunaus saada
henkilökohtaista ilmoitusta Pyhän Hengen kautta. Opin ja
Liittojen Kirjan luvussa 6 Oliver Cowderylle luvattiin
ilmoituksen lahja, erityisesti voima kääntää muinaisia
aikakirjoja. Kuten Oliver kuitenkin huomasi, ilmoituksen
saaminen vaatii usein suurempia ponnistuksia kuin pel-
kästään pyytämistä. Vanhin S. Dilworth Young, joka oli
seitsemänkymmenen koorumin jäsen, on opettanut: ”Voin
todistaa teille, että kenelläkään teistä ei tule olemaan suu-
rempaa, jännittävämpää ja onnellisempaa seikkailua kuin
sen selville saaminen, kuinka tulkita Henkeä, joka tulee
teihin todistaen totuudesta – –. Meidän täytyy saada
selville menettelytapa, jolla Henki kuiskaa sydämessämme.
Meidän täytyy oppia kuulemaan ja ymmärtämään sitä
ja tunnistamaan, kun meillä on se, ja joskus siihen menee
pitkä aika.” (Julkaisussa Conference Report, huhtikuu
1959, s. 59.) Kun luet Opin ja Liittojen Kirjan lukuja 8–9,
huomaa, mitä Oliver Cowderya käskettiin tekemään, jotta
hänellä olisi voima kääntää, ja miksi hän ei pystynyt jatka-
maan. Huomaa myös, mitä nämä ilmoitukset opettavat
sinun ponnisteluistasi saada henkilökohtaista ilmoitusta.

Opin ja Liittojen 
Kirja 8–9

Ilmoituksen saaminen ja 
sen huomaaminen

A

Avaimet (jae 7) – ValtuusPergamentti (johdanto) –
Kirjoittamista varten 
valmistettu lampaan- tai
vuohennahka 

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 8

Mooses jakoi Punaisenmeren kahtia ilmoituksen hengen avulla.

Opin ja Liittojen Kirja 8:6–8 – ”Aaronin lahja”
Presidentti Joseph Fielding Smith on opettanut: ”Oliver
Cowderylle annettiin toinenkin lahja, joka oli Aaronin lahja.
Samoin kuin Aaron kulki sauva kädessä Mooseksen edellä
hänen puhemiehenään, samoin Oliver Cowderyn oli määrä
kulkea Joseph Smithin edellä. Mitä ikinä hän pyytäisikin
Herralta tämän lahjan voimalla, se suotaisiin hänelle, jos hän
pyytäisi uskossa ja viisaudessa. Oliverille suotiin suuri kunnia
pitää hallussaan tämän armotalouden avaimia Joseph Smithin
kanssa, ja Aaronin tavoin hän oli puhemiehenä monessa
tilaisuudessa. Juuri Oliver piti ensimmäisen julkisen saarnan
tässä armotaloudessa.” (Church History and Modern Revelation,
osa 1, s. 52.)

Opin ja Liittojen Kirja 9:7–9 – Saako Henki aina
sydämen palamaan rinnassa?

Kahdentoista apostolin koorumin jäsen,
vanhin Dallin H. Oaks on selittänyt:

”Hengen opettamaksi tuleminen ei ole
passiivista. Herran yhteydenotot eivät
tule useinkaan ennen kuin olemme
tutkineet asiat omassa mielessämme.
Sitten saamme vahvistuksen.

Herra selitti tuon tapahtumaketjun Oliver Cowderylle toisessa
ilmoituksessa, joka saatiin Harmonyssa Pennsylvaniassa
vuoden 1829 huhtikuussa. Herra kertoi, miksi Oliver ei ollut
pystynyt kääntämään Mormonin Kirjaa:

’Katso, sinä et ymmärtänyt; sinä luulit, että antaisin sen
sinulle ilman omaa harkintaasi, kunhan vain anoisit minulta.

Mutta katso, minä sanon sinulle, että sinun on harkittava se
tarkoin omassa mielessäsi; sitten sinun on kysyttävä minulta,
onko se oikein, ja jos se on oikein, olen saattava sydämesi pala-
maan rinnassasi; ja näin olet tunteva, että se on oikein’ (LK 9:7–8,
kursivointi lisätty).

Anominen (luvun johdanto) – Rukous

21
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Tämä saattaa olla yksi tärkeimpiä ja väärinymmärretyimpiä
opetuksia koko Opin ja Liittojen Kirjassa. Hengen opetukset
tulevat usein tunteina. Se tosiasia on äärimmäisen tärkeä,
ja kuitenkin jotkut ymmärtävät väärin, mitä se tarkoittaa.
Olen tavannut ihmisiä, jotka ovat sanoneet minulle, etteivät
he ole saaneet koskaan todistusta Pyhältä Hengeltä, koska
he eivät ole koskaan tunteneet ’sydämensä palavan’.

Mitä ’sydämen palaminen’ tarkoittaa? Pitääkö sen olla sel-
laista kuumuuden tunnetta, jota esimerkiksi palaminen
aiheuttaa? Jos se tarkoittaa sitä, niin minun sydämeni ei ole
koskaan palanut. Sana ’palaa’ viittaa tässä kirjoitusten koh-
dassa varmastikin hyvänolon ja rauhan tunteeseen. Se on
todistus, jonka monet saavat. Sillä tavoin ilmoitus toimii.

Hiljainen ääni on tosiaan juuri sitä, ’hiljainen’.” (”Opettaminen
ja oppiminen Hengen kautta”, Liahona, toukokuu 1999, s. 22.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A ja joko tehtävä B tai C tutkiessasi Opin ja Liitto-
jen Kirjan lukuja 8–9.

Pyhien kirjoitusten hallinta – 
Opin ja Liittojen Kirja 8:2–3

Kahdentoista apostolin koorumin jäsen,
vanhin Boyd K. Packer on sanonut:
”Apostolina kuuntelen nykyään samaa
innoituksen ääntä. Se tulee samasta
lähteestä samalla tavoin kuin se, jota
kuuntelin poikana ollessani. Ääni
on vain paljon selkeämpi nykyään.”
(”Rukoukset ja vastaukset”, Valkeus,
toukokuu 1980, s. 36.)

1. Tutki kohtaa LK 8:1–3 ja selitä, mitä tapahtuu, kun Pyhä
Henki puhuu mielellemme (ks. myös Enos 10).

2. Millaisia tunteita Pyhä Henki saa aikaan puhuessaan
sisimpäämme (ks. myös 1. Ne. 17:45)?

3. Mitä sellaista opit kohdasta LK 8:1, joka saattaisi selittää,
miksi innoituksen äänestä tuli selvempi vanhin Packerille?

Tee yhteenveto opista

1. Miten Herra puhui Oliver Cowderylle kohdan LK 6:23
mukaan?

2. Mitä muuta Herra opetti hänelle kohdassa LK 8:2–3 siitä,
kuinka ilmoitus tulee?

3. Mitä Oliver Cowdery oppi kohdassa LK 9:7–9 vastausten
saamisesta kääntämisen aikana?

4. Kirjoita yhteenvetona kappale siitä, mitä opit ilmoituksesta
näiden pyhien kirjoitusten kohtien perusteella (ks. myös
osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”).

B

A

Kirjoita tapahtuman opetus

1. Tee yhteenveto siitä, mitä Herra lupasi Oliver Cowderylle
Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 8 ja mitä Herra sanoi
Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 9 siitä, miksi hänen ei sal-
littu jatkaa kääntämistä.

2. Kirjoita yhden lauseen mittainen tiivistelmä opetuksesta,
jonka voimme saada tästä ilmoituksesta.

3. Kuinka tiivistelmäsi saattaisi soveltua jollekulle, joka pyrkii
saamaan innoitusta Herralta?

Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 3 luit siitä, kuinka Martin
Harris kadotti profeetta Joseph Smithin levyiltä kääntämät
116 sivua. Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 10 Herra
ilmoitti, mitä 116 käsikirjoitussivulle tapahtui ja mitä Saa-
tana aikoi tehdä niillä. Mikä vielä tärkeämpää, saat selville,
mitä Herra teki korvatakseen noiden sivujen katoamisen.
Kun tutkit tätä lukua, ota selvää, mitä Herra opetti voi-
mastaan säädellä tapahtumien kulkua täällä maan päällä
mukaan lukien Saatanan pyrkimys tuhota Herran työ.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 10

Opin ja Liittojen Kirja 10:6 – Millä tavalla Martin
Harris pyrki tuhoamaan profeetta Joseph Smithin?
Martin Harrisin pyrkimyksenä ei ollut tuhota profeetta Joseph
Smithiä, mutta se, mitä tapahtui 116 Mormonin Kirjan käsi-
kirjoitussivun katoamisen seurauksena, valaisee sitä, mitä voi
tapahtua, kun me halveksimme Jumalan neuvoja (ks. LK 3:13;
ks. myös kohdan LK 3:12 osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtä-
minen”, s. 17). Jollei Herra olisi edeltä tiennyt, mitä Martin
Harris tekisi, ja varautunut siihen, saatana ja hänen palveli-
jansa olisivat saattaneet onnistua tuhoamaan profeetta Josep-
hin valheillaan (ks. LK 10:10–33). Pyytämällä yhä uudelleen
käsikirjoitusta vastoin Herran neuvoja ja rikkomalla lupauk-
sensa varjella sitä huolellisesti, Martin auttoi tosiasiassa saata-
nan asiaa, vaikka se ei ollut hänen tarkoituksensa.

Saattaa ymmälle (jae 42) –
Nöyryyttää, saattaa häpeään

Paha (jae 20) – Synti
Kadotus (jae 23) – Syylliseksi
julistaminen

Opin ja Liittojen 
Kirja 10

Juoni profeetan tuhoamiseksi

C
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Opin ja Liittojen Kirja 10:30–45 – Herra näkee
lopun alusta asti

Yli kaksituhatta vuotta aikaisemmin Herra oli valmistanut
keinon estää saatanaa tuhoamasta profeetta Joseph Smithiä ja
Mormonin Kirjaa 116 käsikirjoitussivun katoamisen kautta.
Hän oli käskenyt profeetta Nefiä valmistamaan toiset levyt,
jotka kattoivat saman ajanjakson kuin katoava käsikirjoitus.
Suurin ero kaksien levyjen välillä oli se, että kadotettu osuus
oli historiallisempi, kun taas kaksoiskappale on profeetalli-
sempi ja hengellisempi (ks. 1. Ne. 9:3–6; Morm. S. 1–7).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A ja kaksi muuta tehtävää (B–D) tutkiessasi Opin
ja Liittojen Kirjan lukua 10.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Opin ja
Liittojen Kirja 10:5

Sana Saatana merkitsee ”vastustajaa”, mikä kuvaa paholaisen
roolia vanhurskauden vastustajana. Saatana ja hänen apulai-
sensa houkuttelevat meitä tekemään syntiä, mikä johtaa
kurjuuteen ja murheeseen, mutta Herralla on suurempi voima
auttaa meitä voittamaan kiusaukset.

1. Lue Al. 34:17–27 ja 3. Ne. 20:1. Mitä meidän täytyy tehdä
voittaaksemme Saatanan (ks. LK 10:5)? Mitä sinun mieles-
täsi tarkoittaa rukoilla ”alati”?

2. Merkitse LK 10:5 ja 2. Ne. 32:8–9 rinnakkaisviitteellä.
Kuka opettaa meitä olemaan rukoilematta?

A

Saatanan ”kavala juoni” verrattuna
Herran viisauteen

1. Jaa vihkosi sivu kahteen sarakkeeseen. Nimeä ensimmäinen
”Saatanan kavalaksi juoneksi” ja toinen ”Herran viisau-
deksi”.

2. Kohdasta LK 10:6–29 lukemasi perusteella kirjoita ensim-
mäiseen sarakkeeseen, mitä Herra sanoi Saatanan suun-
nitelleen tehdä Martin Harrisilta varastetuilla 116 sivulla.

3. Kirjoita toiseen sarakkeeseen jakeiden 30–45 perusteella,
mitä Herra teki estääkseen Saatanaa saavuttamasta tarkoi-
tustaan.

4. Lue 1. Ne. 9:3–6 ja Morm. S. 1–7. Kerro, kuinka paljon
aikaisemmin Herra oli valmistanut ratkaisun 116 sivun
katoamisen luomaan ongelmaan.

Ole selvillä Saatanan menettelytavoista

LK 10:20–29 kertoo joistakin menettelytavoista, joita Saatana
käyttää pettääkseen meitä.

1. Tarkastele jakeita 20–24 ja selitä, kuinka Saatana saa ihmiset
taistelemaan totuutta vastaan ja miksi hän tekee niin.

2. Lue jakeet 25–29 ja kirjoita, mitä Saatana sanoi Joseph 
Smithin vihamiehille saadakseen heidät vakuuttuneiksi siitä,
että oli oikein yrittää tuhota profeetta ja Mormonin Kirja.

3. Millä tavoin ryhmät tai yksittäiset ihmiset saattaisivat
yrittää tehdä saman nykyään?

Valmista oppiaihe Alkeisyhdistykseen

1. Kirjoita, mitä opettaisit 7-vuotiaiden luokalle Alkeisyh-
distyksessä Opin ja Liittojen Kirjan luvuissa 3 ja 10 olevasta
kertomuksesta koskien 116 kadonnutta sivua.

2. Kerro kahdesta opetuksesta, jotka voimme saada profeetta
Joseph Smithin kokemuksesta, ja osoita, kuinka ne voivat
soveltua nykyiseen elämäämme.

D

C

B
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Hyrum Smith oli profeetta Joseph Smithin vanhempi veli
(ks. J. S. Hist. 4). Vuoden 1829 toukokuussa hän mat-
kusti Palmyrasta New Yorkista Harmonyyn Pennsylvani-
aan vierailulle Josephin ja hänen vaimonsa Emman
sekä Oliver Cowderyn luokse, kun he uurastivat Mormo-
nin Kirjan käännöstyön parissa. Hyrum esitti hartaan
pyynnön veljelleen profeetalle, ja seurauksena oli Opin ja
Liittojen Kirjan luvussa 11 oleva ilmoitus. (Ks. History
of the Church, osa 1, s. 45.)

Kahdentoista apostolin koorumin jäsen, vanhin Neal A.
Maxwell on opettanut: ”Aina silloin kun

jotakin hengellisesti merkittävää on
tapahtumassa, mukana on vanhurs-
kaita haluja” (”Sydämemme halajami-

sen mukaan”, Valkeus, tammikuu
1997, s. 20). Kun luet Opin ja Liittojen

Kirjan lukua 11, etsi sanaa halata
ja sitä, mitä Herra sanoi halujemme

tärkeydestä. Huomaa myös, että
monet ilmoituksessa annetuista neu-

voista koskevat kaikkia, ”joilla on halu
hyvään” (jae 27) – mikä tarkoittaa myös sinua!

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 11

Opin ja Liittojen Kirja 11 – Hyrum Smith
Saadaksesi lisätietoja Hyrum Smithistä ks. ”Opin ja Liittojen
Kirjassa esiintyviä ihmisiä ja termejä” (s. 239).

Opin ja Liittojen Kirja 11:6 – ”Siionin asian
lujittaminen”
Saadaksesi apua tämän ilmaisun ymmärtämiseen ks. kohdan
LK 6:6 osiota ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen” (s. 20)
ja sanaa Siion kohdasta ”Opin ja Liittojen Kirjassa esiintyviä
ihmisiä ja termejä” (s. 242).

Malttaa mieli (jae 22) – 
Olla rupeamatta saarnaa-
maan vielä

Turvautua (jae 18) – 
Etsiä neuvoja

Opin ja Liittojen 
Kirja 11

”Jos sinä halajat”

Opin ja Liittojen Kirja 11:9 – ”Julista ainoastaan
parannusta tälle sukupolvelle”
Presidentti Joseph Fielding Smith on opettanut: ”Kun Herra
kutsuu palvelijoitaan julistamaan ainoastaan parannusta,
Hän ei tarkoita, etteivät he saisi julistaa kastetta ja kutsua ihmi-
siä noudattamaan Herran käskyjä, vaan Hän toivoo, että
kaikki, mitä he sanovat ja tekevät, tapahtuisi ihmisten paran-
nukseen saattamisen hengessä (Church History and Modern
Revelation, osa 1, s. 57). Toisin sanoen kaikkien Herran valta-
kunnassa palvelemaan kutsuttujen päätarkoituksena tulisi olla
auttaa ihmisiä edistymään ja muuttamaan elämänsä Jeesuksen
Kristuksen evankeliumin mukaiseksi.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi Opin ja 
Liittojen Kirjan lukua 11.

Luvattujen siunausten saaminen

1. Jaa vihkosi sivu kahteen sarakkeeseen ja nimeä ne seuraa-
vasti: ”Luvatut siunaukset” ja ”Vaatimukset siunausten
saamiseksi”.

2. Tee Opin ja Liittojen Kirjan luvun 11 perusteella ensimmäi-
seen sarakkeeseen luettelo siunauksista, jotka Herra antoi
Hyrum Smithille (ja ”kaikille, joilla on halu hyvään”).
Kirjoita jokaisen siunauksen mukana jae, josta löysit sen.

3. Kirjoita toiseen sarakkeeseen, mitä Herra sanoi, että Hyrum
Smithin (tai sinun) pitäisi tehdä saadakseen tuon siunauk-
sen. Sinun saattaa olla tarpeen katsoa kohtaa ennen tai jäl-
keen sen jakeen, josta löysit siunauksen.

4. Valitse kaksi siunausta ja vaatimusta, jotka olisivat mie-
lestäsi erityisen kiinnostavia joko lähetyssaarnaajalle tai
vanhemmalle. Selitä, miksi valitsit ne.

Halajamisen tärkeys

1. Etsi ja tee luettelo jakeista, jotka sisältävät sanat halu, halata,
halajaminen ja tahtoa Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 11.
(Haluat ehkä merkitä ne pyhiin kirjoituksiisi.)

2. Lue myös 1. Ne. 11:1; Al. 29:4; 41:3–6; ja KH Aabr. 1:2.
Kirjoita kappale, jossa kerrot halujemme merkityksestä
evankeliumin suunnitelmassa.

3. Mitä henkilö voisi tehdä, jos olisi jotakin hyvää, jota pitäisi
tehdä (kuten lukea päivittäin pyhiä kirjoituksia tai rukoilla
usein), mutta hän ei haluaisi tehdä sitä?

Opin hankkiminen Hengestä

1. Mitä sinä opit kohdasta LK 11:12–14 Jumalan Hengestä?

2. Kirjoita hetkestä, jolloin tunsit Hengen yhdellä (tai useam-
malla) näissä jakeissa kuvatulla tavalla.

C

B

A
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Mitä se tarkoittaa?

1. Kerro omin sanoin, mitä Herra käski Hyrum Smithiä teke-
mään kohdassa LK 11:21.

2. Selitä, mitä tarkoittaa ”saada itselle minun sanani”, kir-
joittamalla sellaisia asioita, joita mielestäsi Hyrum Smith
(tai sinä) saattaisitte tehdä saadaksenne sanan.

Jo ennen kirkon perustamista
Joseph Knight vanhempi halusi
olla apuna Herran työssä
(ks. tietoja Joseph Knight van-
hemmasta kohdasta ”Opin ja
Liittojen Kirjassa esiintyviä
ihmisiä ja termejä”, s. 240).
Hän liittyi kirkkoon pian sen

jälkeen kun se oli perustettu. Profeetta Joseph Smith
osoitti kunnioitustaan häntä kohtaan sanomalla: ”Siionin
pojat tulevat sanomaan hänestä, kun yksikin heistä on
jäljellä, että tämä mies oli uskollinen mies Israelissa.
Sen tähden hänen nimeään ei unohdeta milloinkaan.”
(History of the Church, osa 5, s. 124–125.)

Kun luet Opin ja Liittojen Kirjan lukua 12, huomaa se,
mitä Herra sanoi Joseph Knight vanhemmalle siitä, kuinka
tämä voisi tulla kelvolliseksi olemaan apuna työssä.
Huomaa myös se, että Herra sanoi puhuvansa ”kaikille
niille, jotka halajavat” veli Knightin lailla (jae 7).

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Saadaksesi lisää apua ymmärtääksesi kohtaa LK 12:1–6 katso
lähes samanlaisten kohtien LK 6:1–6 ja 11:1–6 osioita ”Pyhien
kirjoitusten ymmärtäminen”.

Opin ja Liittojen Kirja 12:8 – ”Täynnä rakkautta”
Profeetta Joseph Smith on opet-
tanut: ”Rakkaus on yksi
Jumalan pääpiirteistä, ja sen
tulisi ilmetä niistä, jotka pyr-
kivät olemaan Jumalan poikia.
Ihminen, joka on täynnä Juma-
lan rakkautta, ei tyydy siu-
naamaan ainoastaan perhettään,

vaan vaeltaa halki koko maailman innokkaana siunaamaan
koko ihmiskuntaa.” (History of the Church, osa 4, s. 227.)

Opin ja Liittojen 
Kirja 12

Niille, jotka ”ovat apuna tässä työssä”

D Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 12.

Näytä esimerkkiä

Kirjoita joko pyhien kirjoitusten henkilöstä tai kirkon johta-
jasta, joka on mielestäsi osoittanut jotakin sellaista ominai-
suutta, joista Herra puhui Opin ja Liittojen Kirjan kohdassa
12:8. Selitä, kuinka tuo henkilö osoitti tätä ominaisuutta ja
kuinka se auttoi häntä tekemään Herran työtä paremmin.

Luit kohdasta Joseph Smith
– Historia 68–74 Aaronin
pappeuden palautuksesta.
Opin ja Liittojen Kirjan
luku 13 on yhtäläinen koh-
dan Joseph Smith – Historia
69 kanssa. Kun tällä kertaa
luet Johannes Kastajan
sanat, tutki niiden opillista
merkitystä.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 13

Opin ja Liittojen Kirja 13:1 – Pappeuden avaimet
Kun sanotaan, että Aaronin pappeus pitää hallussaan tiettyjä
avaimia, se ei tarkoita, että jokainen, joka saa Aaronin pappeu-
den, saa myös tuon pappeuden avaimet ja voi käyttää niitä.
Aivan kuten Johannes Kastaja sanoi ”toimivansa Pietarin, Jaa-
kobin ja Johanneksen johtamana” (luvun johdanto), kor-
keampi pappeus eli Melkisedekin pappeus johtaa Aaronin
pappeutta.

Puhuessaan ”pappeudesta ja niistä avaimista, jotka Herra on
antanut meille tässä viimeisessä evankeliumin armotalou-
dessa”, presidentti Joseph Fielding Smith sanoi:

”Nämä avaimet ovat oikeus johtaa; ne ovat voima ja valtuus
hallita ja ohjata kaikkia Jumalan asioita maan päällä. Niillä,
joilla on nämä avaimet, on voima hallita ja valvoa tapaa, jolla
kaikki muut voivat palvella pappeudessa. Meillä kaikilla voi

Messias (jae 1) – Jeesus Kristus

Opin ja Liittojen 
Kirja 13

Aaronin pappeuden palautus

A
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olla pappeus, mutta voimme käyttää sitä vain saamamme
valtuuden mukaisesti ja siten kuin sitä johtavat ne, joilla on
avaimet.

Tämän pappeuden ja nämä avaimet antoivat Joseph Smithille
ja Oliver Cowderylle Pietari, Jaakob ja Johannes ja Mooses
ja Elias ja muut muinaiset profeetat. Ne on annettu jokaiselle
miehelle, joka on erotettu kahdentoista neuvoston jäseneksi.
Mutta koska ne merkitsevät valtaa johtaa, niitä voi täydessä
laajuudessaan käyttää vain Jumalan maan päällä oleva viras-
saan vanhin apostoli, joka on kirkon presidentti.” (”Iankaikki-
set avaimet ja oikeus johtaa”, Valkeus, maaliskuu 1973, s. 108.)

Opin ja Liittojen Kirja 13:1 – Leevin pojat
Vaikka Mooseksella oli Melkisedekin pappeus, Aaronin
pappeus johti Mooseksen lakia (ks. LK 84:23–27). Vain Leevin
heimosta oleville miehille (leeviläisille) annettiin Aaronin
pappeus. Ilmaisua ”Leevin pojat” käytettiin viittaamaan kaik-
kiin tuon ajan pappeudenhaltijoihin. Mooses ja Aaron kuu-
luivat tähän heimoon. Vanhan testamentin aikaan leeviläisten
velvollisuutena oli suorittaa Mooseksen lain uhraukset (ks.
Pyhien kirjoitusten opas, ”Leevi”, s. 101). Nykyisin ilmausta
”Leevin pojat” käytetään kuvaamaan kaikkia niitä kirkossa
olevia, jotka uskollisesti ottavat vastaan pappeuden ja tulevat
”Mooseksen ja Aaronin pojiksi” (ks. LK 84:33–34).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 13.

Pappeus toiminnassa

Keskustele piispan tai Aaronin pappeuden haltijan kanssa
tavoista, joilla hän on nähnyt Aaronin pappeuden avainten
ja voimien siunaavan ihmisten elämää ja auttavan heitä
tulemaan Kristuksen tykö. Kirjoita vihkoosi siitä, mitä opit.

Samaan aikaan, kun Oliver Cowdery oli Harmonyssa
Pennsylvaniassa auttamassa profeetta Joseph Smithiä
Mormonin Kirjan kääntämisessä, hän kirjoitti kirjeen
ystävälleen David Whitmerille, joka oli Fayettessa
New Yorkissa. Tuossa kirjeessä hän lausui todistuksensa
työstä. David Whitmer kiinnostui ja kirjoitti takaisin
tarjoten apuaan milloin tahansa.
Vuoden 1829 toukokuun loppupuolella vaino oli esteenä
Mormonin Kirjan käännöstyölle. Profeetta Joseph Smith ja
Oliver Cowdery kirjoittivat David Whitmerille ja tiedus-

Opin ja Liittojen 
Kirja 14–16

Neuvoja kolmelle Whitmerin 
veljekselle

A

telivat mahdollisuutta asua hänen perheensä luona saa-
dakseen käännöstyön päätökseen. Tämän isä Peter
Whitmer vanhempi suostui, ja David Whitmer matkusti
vankkureilla Harmonyyn (noin 217 km), haki Joseph
Smithin ja tämän vaimon Emman sekä Oliver Cowderyn
ja vei heidät takaisin Fayetteen. Pian sen jälkeen profeetta
Joseph Smith sai Opin ja Liittojen Kirjan lukujen 14–16
ilmoitukset Peter jr, John ja David Whitmerin pyynnöstä,
jotka tahtoivat tietää, mitä Jumala halusi heidän tekevän.
(Ks. myös tietoja Whitmereistä kohdasta ”Opin ja
Liittojen Kirjassa esiintyviä ihmisiä ja termejä”, s. 240.)
Oletko koskaan ihmetellyt sitä, mitä Herra haluaa sinun
tekevän? Ajattele kysymystä lukiessasi näitä kolmea lukua
ja tutkiessasi, saattaisivatko jotkin Herran näille kolmelle
miehelle antamista neuvoista soveltua myös sinuun.

David Whitmer John Whitmer

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Saadaksesi lisää apua ymmärtääksesi kohtaa LK 14:1–7 katso
samankaltaisten kohtien LK 11:1–7 ja 12:1–6 osioita ”Pyhien
kirjoitusten ymmärtäminen”.
Opin ja Liittojen Kirja 14

Opin ja Liittojen Kirja 15 ja 16

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukuja
14–16.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Opin ja
Liittojen Kirja 14:7

1. Tee vihkon sivun kokoiselle paperille juliste, joka valaisee
kohdassa LK 14:7 olevia ajatuksia.

2. Pyhissä kirjoituksissa sana pelastus viittaa yleensä korotuk-
seen. Vertaa tämä mielessäsi kohtia LK 14:7 ja 2. Ne. 31:20.
Kuinka me voimme kohdan 2. Ne. 31:20 mukaan toteuttaa
sen, minkä Herran antoi tehtäväksemme kohdassa LK 14:7?

A

Ankaruus (jae 2) – Tarkkuus, selkeys

Ajallisesti (jae 11) – Aineellisesti
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Suuriarvoisinta sinulle

1. Minkä Herra sanoi olevan ”suuri-
arvoisinta” John Whitmerille ja
Peter Whitmer nuoremmalle?
(Ks. LK 15:6; 16:6.)

2. Kirjoita ainakin kaksi syytä, miksi
tämä olisi suuriarvoisempaa kuin
mikään muu, mitä he voisivat
tehdä.

Opin ja Liittojen Kirjan 17. luvun johdanto viittaa kol-
meen Mormonin Kirjan kohtaan, jotka profetoivat siitä,
että kolme henkilöä olisivat kirjan erityisiä todistajia,
kun se tulisi esiin myöhempinä aikoina. Tämä luku on
ilmoitus kolmelle miehelle, jotka halusivat olla nuo
todistajat. Siinä heille kerrottiin, mitä heidän täytyi tehdä
valmistautuakseen saamaan tämän erityisen todistuksen.
Kun luet, ajattele sitä, kuinka Herran neuvot David
Whitmerille, Martin Harrisille ja Oliver Cowderylle voisi-
vat soveltua sinuun yrittäessäsi saada todistusta tai
vahvistaa sitä Mormonin Kirjan totuudenmukaisuudesta
ja muista hengellisistä totuuksista.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 17

Armo (jae 8) – Jumalan väke-
vyys ja voima

Ihmeelliset osoittimet (jae 1)
– Liahona (ks. 1. Ne. 16:10,
28–29; Al. 37:38–42)

Opin ja Liittojen 
Kirja 17

Ilmoitus kolmelle erityiselle 
todistajalle

”Kaiken sen jälkeen, mitä
on sanottu, suurin ja
tärkein tehtävä on julistaa
evankeliumia” (History
of the Church, osa 2, s. 478).

B Opin ja Liittojen Kirja 17 – Milloin ja miten nämä
kolme miestä saivat luvatun todistuksen?

Näiden kolmen miehen tavoitte-
lema todistus tuli pian luvussa
17 annetun ilmoituksen jälkeen.
Profeetta Joseph Smith, David
Whitmer, Oliver Cowdery ja
Martin Harris menivät Whitme-
rien kodin läheisyydessä sijait-
sevaan metsikköön. Siellä nämä
neljä miestä pyysivät ja rukoilivat
hartaasti luvattua todistusta –

mutta mitään ei tapahtunut. Viimein Martin Harris poistui
anteeksi pyytäen ja sanoen, että hän uskoi, ettei ollut kelvolli-
nen. Kun hän poistui yksinään pyytämään anteeksiantoa,
jäljelle jääneet kolme miestä saivat ihmeellisen näyn ja kuuli-
vat Jumalan äänen todistavan näkemästään. Sitten profeetta
Joseph lähti etsimään Martin Harrisia. Profeetta rukoili
yhdessä hänen kanssaan, ja jonkin ajan kuluttua Martin Harris
sai saman näyn, jonka muut olivat saaneet aiemmin. ”Kolmen
silminnäkijän todistus” Mormonin Kirjan alkusivuilla on
heidän kuvauksensa kokemuksesta. Tämän sukupolven ihmi-
siä pidetään tilivelvollisina näiden silminnäkijöiden todis-
tuksen perusteella aivan samoin kuin itse kirjassa olevien
todistusten perusteella (ks. 2. Ne. 33:11–15; Et. 12:38–39).

Muutamia päiviä tämän pyhän kokemuksen jälkeen profeetta
Joseph sai luvan näyttää Mormonin Kirjan levyt kahdeksalle
muulle miehelle. Vaikka he eivät saaneet näkyä eivätkä kuul-
leet Jumalan ääntä, he saivat kosketella levyjä. Myös heidän
todistuksensa on Mormonin Kirjan alkusivuilla.

Opin ja Liittojen Kirja 17:1 – Mikä ”rintakilpi” oli?
Profeetan äidillä Lucy Mack Smithillä oli tilaisuus tutkia rinta-
kilpeä, jonka Joseph sai levyjen kanssa (ks. J. S. Hist. 35).
Poikansa elämäkerrassa hän antoi siitä seuraavan kuvauksen:

”Se oli kiedottu ohueen musliiniliinaan, niin ohueen, että
saatoin tuntea sen muodon vaikeuksitta.

Se oli toiselta puolelta kovera ja toiselta kupera, ja se ulottui
tavallista kookkaampaa miestä kaulasta noin vatsan keski-
väliin. Siinä oli neljä samasta aineesta valmistettua hihnaa,
joilla se voitiin kiinnittää rinnalle; hihnoista kaksi meni taak-
sepäin olkapäitten yli, ja kaksi kiinnitettiin lanteille. Ne olivat
kahden sormen levyisiä (sillä mittasin ne), ja niiden päässä
oli reiät, niin että se oli helppo kiinnittää. (Palautettu kirkko,
s. 29.)
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Opin ja Liittojen Kirja 17:6 – Herran todistus 
Mormonin Kirjasta
Kahdentoista apostolin koorumin jäsenenä vanhin Bruce R.
McConkie on sanonut:

”Juhlallisimpia valoja,
mitä ihmiselle on kos-
kaan annettu, on tämä
Herran sana Joseph
Smithistä ja Mormonin
Kirjasta: ’Ja hän [Joseph
Smith] on kääntänyt
kirjan, sen osan siitä,
jonka minä käskin
hänen kääntää, ja niin
totta kuin teidän Her-
ranne ja Jumalanne elää,
se on tosi’ (LK 17:6).

Tämä on Jumalan todis-
tus Mormonin Kirjasta.

Jumala takaa siinä oman jumaluutensa kautta, että kirja on
tosi. Ellei kirja ole tosi, Jumala lakkaa olemasta Jumala. Ihmi-
set ja jumalat eivät voi käyttää sitovampaa tai voimallisempaa
kieltä.” (”Pappeuden oppi”, Valkeus, lokakuu 1982, s. 66.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 17.

Heidän todistuksensa ja sinun 
todistuksesi

1. Tee vihkoosi seuraavanlainen kaavio:

Kolme silminnäkijää

Mitä heidän täytyi
tehdä saadakseen halua-
mansa todistuksen? 
(Ks. LK 17:1–2.)

Mitä Herra sanoi, että hei-
dän täytyi tehdä saatuaan
tuon erityisen todistuksen?
(Ks. jakeet 3, 5–6.)

Minä

Mitä minun täytyy tehdä
vahvistaakseni todistustani
Mormonin Kirjasta ja
muista hengellisistä totuuk-
sista?

Mitä Herra olettaa minun
tekevän sen jälkeen kun
olen saanut todistuksen?

A

2. Vastaa kolmea silminnäkijää koskeviin kysymyksiin sen
perusteella, mitä opit Opin ja Liittojen Kirjan luvusta 17.

3. Vastaa muihin kysymyksiin soveltamalla pyhien kirjoitus-
ten kohtia itseesi. Haluat myös ehkä käyttää Pyhien kir-
joitusten opasta löytääksesi muita pyhien kirjoitusten kohtia,
jotka auttavat sinua vastaamaan kysymyksiin.

Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 18 oleva ilmoitus saatiin
samoihin aikoihin, jolloin Pietari, Jaakob ja Johannes
antoivat Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle Melkisede-
kin pappeuden. Oli tarkoituksenmukaista, että kolme
Herran Jeesuksen Kristuksen apostolia asetti heidät apos-
toleiksi ja Hänen nimensä erityisiksi todistajiksi sekä
pitämään hallussaan palvelustehtävän avaimia (ks. LK
27:12–13). Vaikka ensimmäistä kahdentoista apostolin
koorumia ei kutsuttaisi vielä kuuteen vuoteen, Herra antoi

luvussa 18 armotaloutemme
apostoleita ja kahdentoista
apostolin koorumin jäseniä
koskevia neuvoja. Kun luet
tämän ilmoituksen, mieti,
millä tavoin jokainen luke-
masi oppi ja periaate opettaa
sinulle lisää apostolien roo-
lista ja yleensä Melkisedekin
pappeudesta.

Opin ja Liittojen 
Kirja 18

Apostolien työ ja sielujen arvo

Miten Herra perusteli tuon
todistuksen antamista
heille? (Ks. jakeet 4, 8–9.)

Miksi Herra haluaa, että
minulla on todistus Hänen
evankeliumistaan ja kir-
kostaan?

Miten Herran lupaukset
kolmelle silminnäkijälle
soveltuvat minun todis-
tukseeni evankeliumista?

Mitä lupauksia Herra
antoi heille heidän todis-
tuksensa merkityksestä? 
(Ks. jakeet 7–9.)
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Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 18

Opin ja Liittojen Kirja 18:20 – ”Perkeleen kirkko”
”Perkeleen kirkko” ei viittaa mihinkään erityiseen kirkkoon
vaan kaikkiin ihmisiin, ryhmiin, järjestöihin tai filosofioihin,
jotka toimivat Jeesuksen Kristuksen kirkkoa ja Jumalan lasten
pelastusta vastaan. Totuutta ja hyvyyttä voidaan varmasti
löytää Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkon ulkopuolelta, mutta evankeliumin täyteys, joka on
ainoastaan palautetussa kirkossa, on välttämätön taivaallisen
Isämme kaikille lapsilleen haluamaan pelastukseen. Kuten
presidentti Joseph Fielding Smith on sanonut kohdasta LK
18:20, ”meidän täytyy ymmärtää, että tämä on ohje meille tais-
tella pahaa vastaan, sitä, mikä vastustaa vanhurskautta ja
totuutta” (Church History and Modern Revelation, osa 1, s. 83).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A ja joko tehtävä B tai C tutkiessasi Opin ja
Liittojen Kirjan lukua 18.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Opin ja
Liittojen Kirja 18:10, 15–16

Liikemaailmassa hyödykkeen arvo määritellään hinnalla, jonka
joku on halukas maksamaan siitä. Henkilö saattaisi sanoa, että
tietty esine on määrätyn rahasumman arvoinen, mutta se on
totta vain, jos toinen henkilö on halukas maksamaan siitä niin
paljon.

1. Tutki kohtaa LK 18:10–13 ja kirjoita, millainen hinta meidän
sieluistamme maksettiin ja kuka maksoi tuon hinnan.

2. Mikä sana kuvaa sitä, mitä Herra tuntee niitä kohtaan, jotka
tekevät parannuksen? Mitä se kertoo Hänestä sinulle?

3. Kohdassa LK 18:14 Joseph Smithiä, Oliver Cowderya ja
David Whitmeriä (ja meitä!) käsketään ”huutamaan paran-
nusta” kansalle. Sen perusteella, mitä opit jakeista 10–13,
mitä voisit sanoa lähimmäisillesi auttaaksesi heitä saamaan
halun parannuksentekoon?

A

Vastuullinen ikä (jae 42) –
Olla vastuussa omista
teoistaan

Nousta (jae 20) – Kiistellä,
riidellä, vastustaa
Vakaasti (jae 21) – Vakavasti

4. Lue Al. 34:14–17. Mikä on toinen hyvä syy parannuksente-
koon?

5. Lue Al. 37:9. Millä tavalla ihmiset voivat itse tulla tietä-
mään, että nämä asiat ovat todet?

Etsi avainsanoja

Kohdassa LK 18:9 Herra puhui Oliver Cowderylle ja David
Whitmerille ”käskien”.

1. Tutki jakeita 9–21 ja tee vihkoosi luettelo siitä, mitä heidän
käskettiin tehdä. Etsi seuraavia avainsanoja auttamaan
jokaisen käskyn tunnistamista: kaikki ihmiset, muistaa,
huutaa, anoa, nousta, ottaa ja puhua.

2. Valitse kolme näistä käskyistä ja kirjoita, kuinka ne voivat
soveltua myös sinuun.

Oletko koskaan kuullut Kristuksen
ääntä?

Pyhät kirjoitukset todistavat siitä, että jos me emme kuule ja
tottele Herran ääntä, me emme voi pelastua (ks. Al. 5:38–39;
LK 1:14).

1. Tutki kohtaa LK 18:34–36 ja kerro, kuinka sinä voit ”kuulla”
Herran äänen päivittäin.

2. Kuinka se voi auttaa sinua tuntemaan nimen, jolla sinua
kutsutaan viimeisenä päivänä, kuten jakeissa 24–25 kuva-
taan?

C

B
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Saadakseen palmyralaisen kirjanpainajan Egbert B. Gran-
dinin suostumaan painamaan 5 000 kappaletta Mormonin
Kirjaa Martin Harris lupasi maksaa painokustannukset.
Hän pystyi tekemään tämän, koska hänellä oli maatila, 
jonka arvo ylitti painajan veloittamat 3 000 dollaria. Kui-
tenkin ennen painotyön päättymistä ”joukko ihmisiä
järjesti kokouksen ja päätti olla ostamatta kirjaa sen ilmes-
tyttyä painosta. Kun Grandin huolestui, Joseph palasi
Palmyraan vakuuttamaan hänelle, että painokustannukset
maksettaisiin. Martin Harris, joka pelkäsi menettävänsä
maatilansa, mikäli Mormonin Kirja ei menisi kaupaksi,
kääntyi profeetan puoleen ja pyysi ohjeita. Ilmoituksessa
Martin Harrisia käskettiin olemaan himoitsematta omaa
omaisuuttaan ja sen sijaan antamaan sitä auliisti Mor-
monin Kirjan painokustannusten maksamiseen (ks. LK
19:26). Huhtikuussa 1831 Martin Harrisin maatilasta
myytiin julkisella huutokaupalla 151 eekkeriä [61 ha] mak-
suksi herra Grandinille. Tämä uhraus teki Mormonin
Kirjan painamisen mahdolliseksi.” (Kirkon historia aiko-
jen täyttyessä, s. 65.)

Opin ja Liittojen 
Kirja 19

Käsky Martin Harrisille

Kun luet Opin ja Liittojen Kirjan lukua 19, mieti sitä, kuinka
tämä ilmoitus olisi saattanut vaikuttaa Martin Harrisiin
ja auttaa häntä ymmärtämään, kuinka hänen henkilökoh-
taiset ongelmansa sopivat laajempaan suunnitelmaan.
Mikä on suurin uhraus, jota Herra tällä hetkellä pyytää
sinulta? Pidä se mielessäsi lukiessasi tätä ilmoitusta ja
mieti sitä, kuinka Herran Martin Harrisille opettamat
periaatteet soveltuvat siihen, mitä Hän pyytää sinulta nyt
– tai tulevaisuudessa.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 19

Opin ja Liittojen Kirja 19:4, 16–17 – Tehdä parannus
vai kärsiä?
Kahdentoista apostolin koorumin jäsen, vanhin Dallin H. Oaks
on sanonut viitaten kohtiin Al. 42:16 ja LK 19:16–17:

”Tarkoittavatko nämä pyhien kirjoitusten kohdat sitä, että
henkilön, joka tekee parannuksen, ei tarvitse lainkaan kärsiä,
koska Vapahtaja on kantanut rangaistuksen kokonaisuudes-
saan? Merkitys ei voi olla se, sillä se olisi ristiriidassa Vapahta-
jan muiden opetusten kanssa.

Se tarkoittaa sitä, että henkilön, joka tekee parannuksen, ei tar-
vitse kärsiä tuon synnin takia ”niin kuin” Vapahtaja kärsi.
Synnintekijät, jotka tekevät parannusta, kokevat jonkin verran
kärsimystä, mutta parannuksentekonsa ja sovituksen vuoksi
he eivät joudu tuntemaan Vapahtajan tuon synnin vuoksi kär-
simän iankaikkisen tuskan ’läpitunkevuutta’ koko laajuudes-
saan.” (Sins, Crimes, and Atonement [puhe koululaitoksen opet-
tajille, 7. helmikuuta 1992], s. 5.)

Opin ja Liittojen Kirja 19:6–12 – Loputon ja 
iankaikkinen rangaistus
Herra ilmoitti, että ilmaukset ”loputon rangaistus” ja ”iankaik-
kinen rangaistus” viittaavat rangaistuksen laatuun pikemmin
kuin rangaistuksen pituuteen. Loputon rangaistus ja iankaik-
kinen rangaistus ovat Jumalan rangaistuksia (ks. LK 19:11–12).

Opinkohdat (jae 31) – 
Erilaiset uskonnolliset 
käsitykset
Ylenkatsoa (jae 33) – 
Suhtautua väheksyen
Niihin liittyvä katoavainen
(jae 38) – Kaikki siihen 
kuuluva maallinen

Alfa ja Omega (jae 1) – 
Kreikan aakkosten ensim-
mäinen ja viimeinen kirjain
(Jeesuksen Kristuksen nimi,
kuvaa Hänen luonnettaan
kaiken ylläpitäjänä)
Alistaa (jae 2) – Saattaa 
määräysvaltaan
Lyödä (jae 15) – Rangaista
Herjaamatta herjaajia 
(jae 30) – Olematta loukkaa-
matta niitä, jotka loukkaavat
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Profeetta Joseph Smith opetti, että ”niin kauan kuin ihminen ei
ota vaarin käskyistä, hänen on jäätävä osattomaksi pelastuk-
sesta. – –

Jeesuksen Kristuksen sovitustyö tapahtui – – kaikkien ihmisten
edestä paholaisen voittamiseksi – –. Kaikki kärsivät siihen asti,
kunnes ovat kuuliaisia itse Kristukselle.” (Profeetta Joseph Smit-
hin opetuksia, s. 353.) Niinpä rangaistus päättyy lopulta kaik-
kien muiden paitsi kadotuksen poikien osalta, jotka kieltäyty-
vät ikuisesti olemasta kuuliaisia Kristukselle (ks. LK 76:33–44).

Kahdentoista apostolin koorumin jäsen, vanhin James E. Tal-
mage on kuitenkin sanonut, että ”pelastuminen helvetistä
ei ole pääsy taivaaseen” (The Vitality of Mormonism, s. 256).
Kun loputon tai iankaikkinen rangaistus – Jumalan rangaistus
– on päättynyt niiden osalta, jotka sen saavat, he saavat
paikkansa kirkkauden valtakunnissa. Opit lisää näistä ran-
gaistuksista opiskellessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 76.

Opin ja Liittojen Kirja 19:15–19 – Jeesuksen 
Kristuksen kärsimys

Vapahtajan todistus kär-
simyksestään koko
ihmiskunnan puolesta
kohdassa LK 19:15–19
auttaa meitä ymmärtä-
mään sen henkilökohtai-
semmalla tasolla. Vanhin
Joseph Fielding Smith
sanoi ollessaan kahden-
toista apostolin koorumin
jäsen: ”Luulenpa, että
ajattelemme usein, että
[Vapahtajan] kärsimys
oli suurin silloin, kun
Hänet naulattiin ristiin

käsistään ja jaloistaan ja jätettiin kärsimään, kunnes Hän kuoli.
Niin piinallista kuin sellainen tuska onkin, se ei ollut suurinta
tuskaa, mitä Hänen oli kestettävä, sillä jollakin tapaa, jota en
pysty käsittämään mutta jonka hyväksyn uskon varassa ja
joka teidän on hyväksyttävä uskon varassa, Hän kantoi koko
maailman syntien kuorman [Getsemanessa]. Minun on kyllin
vaikeata kantaa omat syntini. – – Hänen oli kuitenkin kannet-
tava koko maailman synnit.” (Julkaisussa Conference Report,
lokakuu 1947, s. 147–148.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin ja 
Liittojen Kirjan lukua 19.

”Opi minusta”

Vapahtaja kutsui meitä oppimaan Hänestä, jotta meillä olisi
rauha (LK 19:23; ks. myös Matt. 11:29). Kirjoita vihkoosi luet-
telo siitä, mitä opit Jeesuksesta Kristuksesta Opin ja Liittojen
Kirjan luvusta 19. Etsi sanoja ja ilmauksia, jotka kuvailevat

A

Häntä, ja huomaa se, mitä Hän sanoi ja teki, ja miksi. Tarkas-
tele myös, mitä opit siitä tavasta, jolla Hän opettaa meitä ja on
tekemisissä meidän kanssamme.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Opin ja
Liittojen Kirja 19:16–19

1. Valitse kolme sanaa, jotka ovat mielestäsi tärkeitä kohdassa
LK 19:16–19, sekä selitä, miksi valitsit kunkin sanan.

2. Sen perusteella, mitä opit sekä kohdasta LK 19:16–19 että
kohdista 1. Ne. 19:9; 2. Ne. 9:21–22; Moosia 3:7–9 ja 3. Ne.
27:14–15, selitä, mitä Jeesus kärsi ja miksi Hän kärsi sen.

3. Kirjoita vihkoosi joitakin ajatuksia ja tunteita, joita sinulla
oli tutkiessasi ja miettiessäsi kohtaa LK 19:16–19 ja muita
tässä tehtävässä olleita pyhien kirjoitusten kohtia.

Etsi käskyt ja lohdutus

Martin Harris meni Joseph Smithin luokse saadakseen
opastusta, ja profeetta sai tämän ilmoituksen häntä varten
(ks. tämän aineiston johdantoa lukuun LK 19).

1. Tee vihkoosi kaksi saraketta. Anna toiselle nimeksi ”Käs-
kyt” ja toiselle ”Lohdutus”.

2. Tarkastele Opin ja Liittojen Kirjan lukua 19 ja etsi käskyt
ja lohdutuksen sanat. Tee niistä luettelot niille kuuluviin
sarakkeisiin.

3. Valitse käsky ja lohdutuksen ilmaus, jotka tekivät sinuun
vaikutuksen, ja kerro, miksi ne vaikuttivat sinuun.

Kun Isä ja Poika ilmestyivät profeetta Joseph Smithille
vuonna 1820, hänen käskettiin olla liittymättä yhteenkään
kirkkoon ja hänelle annettiin ”lupaus siitä, että evanke-
liumin täyteys tehtäisiin tiettäväksi [hänelle] jonakin tule-
vana aikana” (History of the Church, osa 4, sivu 536).
Evankeliumin täyteyttä alettiin tehdä tiettäväksi sitä
mukaa kuin hän sai ja käänsi Mormonin Kirjan, sai Aaro-
nin ja Melkisedekin pappeuden valtuuden ja avaimet ja
kun hänelle annettiin muita Jumalan valtakuntaa viimei-
sinä päivinä koskevia ohjeita.

Opin ja Liittojen 
Kirja 20

Kirkon perustuslaki

C

B
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Opin ja Liittojen Kirjan lukua 20 kutsuttiin alun perin
”Kristuksen kirkon sopimuksiksi ja liitoiksi” ja sitä käytet-
tiin kirkon muodostamisen ja hallinnon käsikirjana.
Sitä luettiin kokonaisuudessaan usein kirkon kokouksissa
yhdessä luvun 22 kanssa. Siihen viitataan toisinaan
”kirkon perustuslakina”.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 20

Opin ja Liittojen Kirja 20:1 – Miksi kuudes 
huhtikuuta?

Herra antoi kuudennen huhtikuuta
1830 kirkkonsa muodolliseksi
perustamispäiväksi. Presidentti
Harold B. Lee puhui tämän päivän
merkityksestä: ”Huhtikuun 6.
päivä 1973 on erityisen tärkeä
päivä, sillä silloin emme ainoas-
taan vietä Myöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkon tässä armotaloudessa
perustamisen vuosipäivää, vaan
myös Vapahtajan, Herramme ja

Särjetyt sydämet (jae 37) –
Nöyrät, taakse jääneistä 
synneistä murhetta tuntevat
sydämet (yhdentekevää,
kuka on tehnyt ne)
Murtuneet mielet (jae 37) –
Halukkuus totella Jumalaa

Aistillinen (jae 20) – Välittää
pääasiassa ruumiillisista 
aistimuksista ja nautinnoista
Vanhurskauttaminen (jae 30)
– Syyttömäksi julistaminen
Armo (jakeet 30–32) – 
Jumalan voima
Pyhitys (jae 31) – 
Tahrattomaksi ja pyhäksi
tulemisen kehitys

Mestarimme, Jeesuksen Kristuksen syntymäpäivää.” (”Vahvis-
takaa Siionin vaarnoja”, Valkeus, lokakuu 1973, s. 423.)

Opin ja Liittojen Kirja 20:9 – Mormonin Kirja 
sisältää ”evankeliumin täyteyden”
Presidentti Ezra Taft Benson opetti, että kun Herra sanoi
Mormonin Kirjan sisältävän evankeliumin täyteyden, ”se ei
tarkoita, että se sisältää jokaisen opetuksen ja kaikki opit,
mitä koskaan on ilmoitettu. Mutta se tarkoittaa, että Mormo-
nin Kirjasta löytyy niiden oppien täyteys, joita me tarvit-
semme pelastuaksemme. Ja niitä opetetaan selkeästi ja yksin-
kertaisesti, niin että lapsikin voi oppia tien pelastukseen ja
korotukseen.” (”Mormonin Kirja – uskontomme lakikivi”,
Valkeus, tammikuu 1987, s. 4.)

Maailma tuomitaan sen mukaan, miten se ottaa vastaan pyhät kirjoitukset
ja ne, jotka todistavat niiden totuudesta (ks. LK 20:8–15).

Opin ja Liittojen Kirja 20:27–28 – Isä, Poika ja Pyhä
Henki ovat ”yksi Jumala”
Isä Jumala, Hänen poikansa Jeesus Kristus ja Pyhä Henki ovat
kolme erillistä henkilöä. Kun pyhät kirjoitukset opettavat,
että he ovat yksi Jumala, ne viittaavat jumaluuden jäsenten yhte-
näisyyteen. He voivat puhua toistensa puolesta ja todistaa
toisistaan, koska he ovat yhtä päämäärässä ja opissa.

Opin ja Liittojen Kirja 20:38–60 – Entä kirkon virat,
joita ei mainita tässä kohdassa?
Presidentti Joseph Fielding Smith opetti, että Opin ja Liittojen
Kirjan luvussa 20 Herra ilmoitti ainoastaan sen, mikä oli
välttämätöntä ”kirkon hallitsemiseksi silloin kun se järjestet-
tiin” (Church History and Modern Revelation, osa 1, s. 95).
Myöhemmissä ilmoituksissa opimme lisää tässä ilmoituksessa
mainituista viroista muiden ohella, joita lisättiin sitä mukaa
kuin kirkko kasvoi. Herra on jatkanut ja jatkaa edelleen kirk-
konsa virkojen lisäämistä ja kehittämistä tyydyttääkseen sen
kasvavan jäsenmäärän tarpeet (ks. 9. uskonkappale).
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee kolme seuraavista tehtävistä (A–F) tutkiessasi Opin ja 
Liittojen Kirjan lukua 20.

Mormonin Kirjan tärkeys

Ei liene yllättävää, että Mormonin Kirjan tärkeyttä käsitellään
Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 20 – ”kirkon perustuslaissa”.
Profeetta Joseph Smith on sanonut: ”Poistakaa Mormonin
Kirja ja ilmoitukset. Missä on silloin uskontomme? Meillä ei
ole sitä.” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 70.)

1. Kirjoita luettelo siitä, mitä opit kohdasta LK 20:8–16
Mormonin Kirjasta?

2. Tee jakeiden 17–36 perusteella luettelo opeista, jotka
”me tiedämme” Mormonin Kirjan ansiosta. Valitse yksi
aiheista ja selitä, miksi se on sinulle tärkeä.

Oikean opin tärkeys

Kahdentoista apostolin koorumin jäsen, vanhin Boyd K.Packer
on sanonut, että ”oikein ymmärrettynä oikea oppi voi muuttaa
asenteita ja käyttäytymistä” (”Pienet lapset”, Valkeus, tammi-
kuu 1987, s. 13). LK 20:17–36 esittää palautetun kirkon perus-
oppeja. Valitse kaksi oppia ja selitä, millä tavoin ja miksi
niillä voisi olla voimakas vaikutus hyvään ihmisten elämässä,
jos he vain ymmärtäisivät ne.

Kastepuhuttelu

1. Kirjoita kohtaan LK 20:37 perustuen kysymyksiä, jotka saa-
tettaisiin esittää kasteelle haluavalle. Muista, että uusilla
käännynnäisillä on yleensä vain vähän kirkkoon tai pyhiin
kirjoituksiin liittyvää kokemusta, joten kirjoita kysymykset
niin, että henkilö ymmärtäisi, mistä puhut.

2. Lue Moosia 18:8–10 ja Moro. 6:1–6 ja kirjoita lisää sopivia 
kysymyksiä.

Tee kaavio

1. LK 20:38–60 esittää pääpiirteittäin useiden kirkon virkojen
ja tehtävien velvollisuudet. Tee vihkoosi seuraavanlainen
kaavio ja täydennä se näistä jakeista saamillasi tiedoilla.

2. Mitä oivalluksia sait siitä, mitä kirjoitit kaavioon?

Tee tietokilpailukysymykset

LK 20:61–84 opettaa kirkon jäsenten velvollisuuksista ja
tehtävistä.

E

Tehtävät ja velvollisuudetVirka tai kutsumus

D

C

B

A

1. Kirjoita 7–10 tietokilpailukysymystä näissä jakeissa ope-
tetuista tärkeistä periaatteista. Kirjoita kunkin kysymyksen
jälkeen vastaus ja jae, mistä se löytyy.

2. (Vapaaehtoinen) Tee jäljennös tietokilpailustasi ilman vas-
tauksia ja anna se perheenjäsenellesi tai jollekin luokkasi
oppilaalle. Valmistaudu selittämään kysymykset, joihin
vastataan virheellisesti.

Opeta se lapsille

Kuvittele, että sinua on pyydetty opettamaan lyhyesti sakra-
mentista seurakuntasi Alkeisyhdistyksen lapsille. Kirjoita,
mitä opettaisit heille auttaaksesi heitä ymmärtämään parem-
min sakramenttirukoukset, jotka ovat kohdassa LK 20:77, 79.
Kirjoita myös, kuinka he voisivat tehdä sakramentista merki-
tyksellisemmän kokemuksen. Jos on tarkoituksenmukaista,
kerro heille osana todistustasi merkittävästä kokemuksesta,
joka sinulla on ollut sakramenttiin liittyen. Näytettyäsi oppi-
aihettasi vanhemmillesi ja opettajallesi ja saatuasi heidän
neuvojaan haluat ehkä tarjoutua esittämään tämän oppiaiheen
Alkeisyhdistyksessä.

Profeetta Joseph Smithin saaman kirkon perustamispäivää
koskeneen ilmoituksen (ks. LK 20 johdanto ja jae 1) mukai-
sesti kaikki asiasta kiinnostuneet kokoontuivat Whitmerien
kotiin 6. huhtikuuta 1830. Tuohon aikaan osavaltion laki
vaati vähintään kolmen mutta ei enemmän kuin yhdeksän
henkilön osallistuvan uuden uskonnollisen yhteisön perus-
tamiseen. Kuusi osallisena ollutta miestä, vaikka monia
muitakin ihmisiä oli läsnä, olivat Joseph Smith nuorempi,
Oliver Cowdery, Hyrum Smith, Samuel Smith, Peter
Whitmer nuorempi ja David Whitmer.

Opin ja Liittojen Kirjan 21.
luvun johdannossa on lyhyt
yhteenveto siitä, mitä kokouk-
sessa tapahtui. Profeetta
sai kokouksen aikana Opin
ja Liittojen Kirjan luvussa
21 olevan ilmoituksen.

Laulamme yhdessä tunne-
tussa kirkon laulussa: ”Kiitos,
Luojamme, profeetasta”
(MAP-lauluja, 10). Miksi

me olemme kiitollisia? Luku 21 antaa meille joitakin
suurenmoisia kiitollisuuden syitä yhdessä tärkeiden ohjei-
den kanssa.

Opin ja Liittojen 
Kirja 21

Kiitos, Luojamme, profeetasta

F
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Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 21

Opin ja Liittojen Kirja 21:5–6 – Siunauksia 
profeetan seuraamisesta
Presidentti Harold B. Lee on sanonut:

”Meillä on vielä kovia kokemuksia edessämme, ennen kuin
Herra on sanonut viimeisen sanansa kirkosta ja maailmasta
tässä armotaloudessa, joka on viimeinen ja joka valmistaa tietä
Herran tulemiselle. Evankeliumi palautettiin valmistamaan
ihmisiä vastaanottamaan Hänet. Saatanan valta lisääntyy;
näemme siitä todisteita joka puolella.” (”Rohkea todistuksessa
Jeesuksesta”, Valkeus, lokakuu 1982, s. 119.)

”Ainoa turva, joka meillä on tämän kirkon jäseninä, on tehdä
tarkalleen sitä, mitä Herra sanoi kirkolle sinä päivänä, jona
kirkko perustettiin. Meidän on opittava ottamaan vaarin niistä
sanoista ja käskyistä, joita Herra antaa profeettansa kautta – –.
Te ette ehkä tule pitämään siitä, mitä kirkon johtajat sanovat.
Se saattaa olla vastoin poliittis[ta vakaumustanne]. Se saattaa
olla vastoin yhteiskunnallisia näkemyksiänne. Se saattaa jossain
määrin vaikuttaa seuraelämäänne – –.” (Kirkon presidenttien
opetuksia: Harold B. Lee, s. 84.)

”– – Meidän turvallisuutemme riip-
puu siitä, seuraammeko vai emme
niitä, jotka Herra on asettanut johta-
maan kirkkoaan. Hän tietää, kenen
Hän haluaa johtavan kirkkoa, eikä
Hän erehdy – –.

Suunnatkaamme katseemme kirkon
presidenttiin” (julkaisussa Conference
Report, lokakuu 1970, s. 152–153).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 21.

Kuvaile profeetan rooleja

Kuvittele, että olet kokoamassa sanomalehtiartikkelia pro-
feetta Joseph Smithistä. Julkaisija on pyytänyt kuvausta
Joseph Smithin rooleista kirkossa. Käytä otsikkoina viittä Her-
ran kohdassa LK 21:1 mainitsemaa nimeä ja kerro, mitä kukin
tarkoittaa ja millä tavoin profeetta täytti roolin. Voit käyttää
apunasi Pyhien kirjoitusten opasta joidenkin termien määrit-
telyssä. Näitä samoja nimiä käytetään nykyisin elävästä pro-
feetasta.

Miksi seurata profeettaa?

Vastaa seuraaviin kysymyksiin sen perusteella, miten Herra
neuvoi kirkkoa kohdassa LK 21:4–9.

1. Mitkä profeetan sanat meidän käsketään ottaa vastaan?
(Ks. jakeet 4–5.)

2. Kirjoita vähintään kolme paikkaa, josta voit saada elävän
profeetan sanat.

B

A

Näkijä (jae 1) – Sellainen, joka pystyy tietämään menneitä,
nykyisiä ja tulevia (ks. Moosia 8:13–17; KH Moos. 6:35–36)

3. Miksi sinun mielestäsi profeetan seuraaminen vaatii joskus
”kärsivällisyyttä ja uskoa” (jae 5)?

4. Kerro esimerkki ajasta, jolloin sinä tai joku, jonka tunnet tai
josta olet lukenut, seurasi profeetan opetuksia ja sai jonkin
jakeessa 6 mainituista siunauksista.

Jotkut uskovat, että ainoastaan
kastetoimituksen suorittaminen
on tarpeellista kasteessa, jotta
se on Jumalan hyväksymä.
Herra vaatii kuitenkin, että kas-
teen suorittaa ”henkilö, joka
on Jumalan kutsuma ja jolla on
Jeesukselta Kristukselta valtuus
kastaa” (LK 20:73). Lukiessasi

Opin ja Liittojen Kirjan lukua 22 mieti, miksi Herra
hyväksyy vain niiden suorittamat kasteet, joille Hän on
antanut pappeuden valtuuden.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Opin ja Liittojen Kirja 22:2 – Mooseksen laki ja
kuolleet teot
Mooseksen laki on toimitusten ja jumalanpalvelusmenojen
järjestelmä, joka ilmoitettiin Israelin lapsille profeetta Moosek-
sen kautta (ks. Pyhien kirjoitusten opas, ”Mooseksen laki”, s. 117).
Tämä vanha liitto (ks. LK 22:1) lopetettiin Jeesuksen Kristuk-
sen sovituksen myötä (ks. 3. Ne. 15:3–9).

Asianmukainen kaste saa aikaan Jumalan ja yksilön välisen
uuden ja iankaikkisen liiton (ks. LK 22:1; ks. myös LK 20:37).
Ilman valtuutta suoritettu kaste on ”kuollut teko”, koska
liittoa ei tehdä.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 22.

Selitä oppi

Kuvittele, että sinulla on ystävä, joka on kiinnostunut tulemaan
kirkon jäseneksi mutta ei ymmärrä, miksi on välttämätöntä
mennä kasteelle uudelleen, koska hänet on jo kastettu toisessa
kirkossa. Käytä apunasi sitä, mitä opit Opin ja Liittojen Kirjan
luvusta 22 (ks. myös LK 20:37, 72–74), ja kirjoita, mitä sellaista

A

Opin ja Liittojen 
Kirja 22

Valtuus on välttämätön kasteen 
suorittamiseksi
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voisit sanoa, mikä auttaisi ystävääsi ymmärtämään, miksi
Herra edellyttää, että hänet kastaa henkilö, jolla on palautetun
pappeuden valtuus.

Oliver Cowdery Hyrum Smith Samuel Smith

Joseph Smith Joseph Knight 
vanhempi vanhempi

Tässä kirkon historian varhaisessa vaiheessa viisi veljeä
meni profeetta Joseph Smithin luokse saadakseen henkilö-
kohtaisen ilmoituksen siitä, mitä heidän pitäisi tehdä.
Vaikka kullekin annetuissa neuvoissa on yhtäläisyyksiä,
kiinnitä tarkasti huomiota joihinkin tärkeisiin eroavuuk-
siin.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Opin ja Liittojen Kirja 23:1 – ”Oliver, – – kavahda
ylpeyttä”
Presidentti James E. Faust, neuvonantaja ensimmäisessä
presidenttikunnassa, sanoi luettuaan Herran varoituksen
Oliver Cowderylle kohdassa LK 23:1:

”Oliver oli hyvin älykäs ja nautti suuria hengellisiä siunauk-
sia. Kuitenkin ajan mittaan hän unohti Herran varoituksen
ja ylpeys sai sijaa hänen sydämessään. Brigham Young sanoi
myöhemmin tästä ylpeydestä:

’Olen nähnyt miehiä, jotka kuuluivat tähän valtakuntaan ja
jotka tosiaan ajattelivat, että elleivät he ole siinä mukana, se ei

Opin ja Liittojen 
Kirja 23

”Etkä ole tuomion alainen”

voisi edistyä. Mieleeni tulee erityisesti yksi mies, jolla oli harvi-
nainen määrä itseluottamusta ja yleistä kyvykkyyttä. Hän vih-
jasi useaan kertaan profeetta Josephille, että jos hän jättäisi val-
takunnan, se ei enää edistyisi. Puhun Oliver Cowderysta. Hän
hylkäsi sen, mutta se jatkoi kasvamistaan, pääsi voitolle kai-
kista vastustajistaan ja auttoi turvallisesti eteenpäin niitä, jotka
pysyivät uskollisina.’ (Julkaisussa Journal of Discourses, osa 11,
s. 252.)” (”Profeetallinen ääni”, Valkeus, heinäkuu 1996, s. 5.)

Kymmenen vuotta kirkosta lähtemisensä jälkeen Oliver
Cowdery palasi takaisin, ja hänet kastettiin uudelleen, mutta
hän oli menettänyt siunaukset, jotka hän olisi saanut, jos
olisi pysynyt uskollisena (ks. ”Opin ja Liittojen Kirjassa
esiintyviä ihmisiä ja termejä”, s. 240).

Opin ja Liittojen Kirja 23:6 – Mitä ristin ottaminen
tarkoittaa?
Herra on sanonut, että ”ihmiselle ristinsä ottaminen on kaiken
jumalattomuuden ja kaiken maailmallisen himon kieltäminen
itseltään ja minun käskyjeni pitäminen” (JSR, Matt. 16:26).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 23.

Vertaa opetuksia

Tarkastele Opin ja Liittojen Kirjan lukua 23 ja vastaa seuraa-
viin kysymyksiin:

1. Ketä varoitettiin ylpeydestä? Mitä sellaista sinä opit osiosta
”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”, mikä osoittaa, että
neuvo oli tarpeen?

2. Mikä ero oli Oliver Cowderyn ja Hyrum Smithin sydämen
tilalla?

3. Niistä viidestä miehestä, joille ilmoitus oli osoitettu, vain
Joseph Knight vanhempi ei ollut vielä mennyt kasteelle.
Mitä sellaista Herra sanoi hänelle, mitä Hän ei sanonut
muille? Mitä Herra sanoi muille, mutta ei Joseph Knightille?

4. Mikä on työmiehelle kuuluva palkka (jae 7)? (Ks. LK 4:2–4.)

Heinäkuussa 1830 kirkossa oli ainoastaan kolme seura-
kuntaa: Manchester, Fayette ja Colesville. Profeetta Joseph
Smithin vihamiehet pidättivät hänet Colesvillessä väärien
syytösten nojalla. Hänet todettiin syyttömäksi, mutta
vaino aiheutti edelleen häiriötä kirkon johtajille. Kun luet

Opin ja Liittojen 
Kirja 24

Kirkon johtajien velvollisuudet

A
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Opin ja Liittojen Kirjan lukua 24, tutki, mitä Herra sanoi,
että Joseph Smithin ja Oliver Cowderyn pitäisi tehdä
kirkon jäsenten hyväksi ja mitä kirkon jäsenten johtajiensa
hyväksi.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 24

Opin ja Liittojen Kirja 24:3, 9 – ”Pidä virkasi 
kunniassa”
Presidentti Thomas S. Monson, neuvonantaja ensimmäisessä
presidenttikunnassa, on sanonut: ”Mitä kutsumuksen kun-
niassa pitäminen tarkoittaa? Se tarkoittaa, että vahvistaa sitä
pitäen sitä arvokkaana ja tärkeänä, että tekee siitä kunnioitet-
tavan ja kiitettävän kaikkien ihmisten silmissä, että laajentaa ja
vahvistaa sitä niin, että antaa taivaan valon loistaa sen kautta
muiden ihmisten nähtäväksi. Kuinka sitten voi pitää kutsu-
muksensa kunniassa? Yksinkertaisesti tekemällä sitä palvelu-
työtä, joka siihen kuuluu. Vanhin pitää asetetun vanhimman
kutsumuksensa kunniassa oppimalla, mitkä hänen velvol-
lisuutensa vanhimpana ovat, ja tekemällä sen mukaan. Mikä
koskee vanhinta, koskee myös diakonia, opettajaa, pappia,
piispaa ja jokaista, jolla on pappeuden virka.” (”Pappeuden
voima”, Liahona, tammikuu 2000, s. 60.)

Lyödä (jae 16) – Rangaista
Haastaa sinut oikeuteen 
(jae 17) – Syyttää sinua
aiheettomasti rikoksista

Vetäytyminen osittain syr-
jään (luvun johdanto) –
Pysyminen poissa paikoista,
joissa ilmeni vainoa
Ajallinen (jae 3) – 
Aineellinen
Pasunan äänellä (jae 12) –
Rohkeasti, selvästi 

Harmony

Colesville

Manchester
Fayette

Ontariojärvi

NEW YORK

PENNSYLVANIA

P

Susquehanna

jok
i

Opin ja Liittojen Kirja 24:15 – ”Puhdistamalla tomu
jaloistanne”
Kahdentoista apostolin koorumin jäsen, vanhin James E. Tal-
mage on opettanut: ”Seremoniallista tomun pudistamista
jaloista todistukseksi toista vastaan juutalaiset pitivät yhtey-
den lakkaamisen vertauskuvana ja kaiken vastuun kieltä-
misenä mahdollisista seurauksista. Tekstissä lainaamiemme
Herran apostoleilleen antamien ohjeiden perusteella siitä tuli
syytös- ja todistustoimitus. Nykyisessä armotaloudessa Herra
on samoin käskenyt valtuutettuja palvelijoitaan todistamaan
niitä vastaan, jotka tahallisesti ja pahansuovasti vastustavat
valtuudella esitettyä totuutta (ks. LK 24:15; 60:15; 75:20; 84:92;
99:4). Vastuu todistamisesta Herran edessä tätä syyttävää
vertauskuvaa käyttäen on niin suuri, että sitä saa käyttää vain
harvinaisissa ja äärimmäisissä tilanteissa, Herran Hengen
ohjauksen mukaisesti.” (Jeesus Kristus, s. 241.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 24.

Profeetan velvollisuudet

1. Tee vihkoosi kaksi saraketta. Nimeä toinen sanalla ”pro-
feetta” ja toinen ”jäsenet”. Kirjoita oikean otsikon alle
luettelo profeetan ja jäsenten velvollisuuksista sen perus-
teella, mitä opit kohdasta LK 24:5–9.

2. Selitä profeetta-sanaa koskevan luettelon lopussa, mitä pro-
feetta tekee nykyisin toteuttaakseen nämä velvollisuudet.
Selitä jäsenet-sanaa koskevan luettelon lopussa, mitä sinä
teet toteuttaaksesi omat velvollisuutesi.

Tee yhteenveto Herran neuvoista

Tee yhteenveto kohdassa LK 24 olevista Herran neuvoista:

1. Joseph Smithille (ks. jakeet 1–9).

2. Oliver Cowderylle (ks. jakeet 10–12).

3. Voimallisista teoista (ks. jakeet 13–14).

Profeetta Joseph Smith oli ollut naimisissa Emman kanssa
kolmen vuoden ajan, kun hän sai Opin ja Liittojen Kirjan
luvussa 25 olevan ilmoituksen. Nämä kolme vuotta
1827–1830 olivat olleet täynnä kireitä ja vaikeita hetkiä. 

Opin ja Liittojen 
Kirja 25

Emma Smith – valittu nainen

B

A
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Emma oli kuitenkin seissyt
miehensä rinnalla ja tukenut 
häntä uskollisesti. Osa 
tästä ilmoituksesta täyttyi
12 vuotta myöhemmin, 
kun Emma kutsuttiin Apuyh-
distyksen johtajaksi 17. 
maaliskuuta 1842. (Ks. 
History of the Church,
osa 4, s. 552–553.)

Presidentti Gordon B. Hinckley on sanonut yleisessä nais-
ten kokouksessa: ”Tietääkseni tämä on ainoa nimenomaan
naiselle annettu ilmoitus, ja sen päätteeksi Herra sanoi:
’Tämä on minun ääneni kaikille’ (LK 25:16). Sen tähden
Herran tässä tilanteessa antamat ohjeet soveltuvat meihin
jokaiseen.” (Ks. ”Jos olet uskollinen”, Valkeus, maaliskuu
1992, s. 7.)
Kolme kuukautta kirkon perustamisen jälkeen Herra antoi
Emma Smithille kutsun ”laatia – – kokoelman hengellisiä
lauluja, – – joka on minulle otollinen” (LK 25:11). Hänen
laatimansa laulukirja julkaistiin vuonna 1835. Kuten
myöhempien aikojen pyhien laulukirjat siitä lähtien, siihen
sisältyi joitakin myöhempien aikojen pyhien kirjoittamia ja
joitakin muiden kirkkojen käyttämiä lauluja.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Opin ja Liittojen Kirja 25:7 – Mitä tarkoittaa,
että Emma oli asetettu?
Presidentti Joseph Fielding Smith on selittänyt: ”Sanaa ’asettaa’
käytettiin kirkon alkuaikoina sekä merkityksessä asettaa että
erottaa tehtävään. Miehiä, joilla oli pappeus, ’asetettiin’ joh-
tamaan seurakuntia ja suorittamaan määrättyjä tehtäviä. Myös
sisaria ’asetettiin’, kun heidät kutsuttiin erityiseen tehtävään.
Myöhemmin asettaminen ja tehtävään erottaminen alkoivat
merkitä eri asiaa. Miehiä asetetaan pappeuden virkoihin ja
erotetaan johtamaan vaarnoja, seurakuntia, lähetyskenttiä
ja apujärjestöjä. Sisaria erotetaan – ei aseteta – apujärjestöjen
johtajiksi, lähetystyöhön jne. Se, että Emma asetettiin selittä-
mään kirjoituksia, ei tarkoita, että hänelle olisi suotu pappeus
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vaan että hänet erotettiin tähän kutsumukseen, joka sai täyt-
tymyksensä kirkon Apuyhdistyksessä.” (Church History and
Modern Revelation, osa 1, s. 126.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 25.

Käskyjä ja lupauksia

1. Tee vihkoosi kaksi saraketta. Kirjoita yhden nimeksi
”Käskyjä tai tehtäviä” ja toisen ”Siunauksia tai lupauksia”.
Tutki kohtaa LK 25 ja tee sarakkeisiin luettelo siitä, mitä
Herra sanoi Emma Smithille.

2. Valitse yksi käsky ja yksi siunaus, jotka voisivat koskea
myös sinua, ja kirjoita, kuinka sinä voit pitää tuon käskyn,
ja miksi haluaisit siunauksen.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Opin ja
Liittojen Kirja 25:12

Lue LK 25:12 ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitä ajattelet Herran tarkoittaneen laululla, ”joka tulee
sydämestä”?

2. Kuinka vanhurskas musiikki on kuin rukous?

3. Minkälaisesta musiikista Herra ei sinun mielestäsi iloitse?

4. Lue seuraava lausunto ja kirjoita, mitä sinä voit tehdä
henkilökohtaisessa elämässäsi ympäröidäksesi itsesi
sopivalla musiikilla.

”Musiikki voi lähentää teitä taivaalliseen Isäänne. Sen avulla
voidaan kasvattaa, ylentää, innoittaa ja luoda yhteenkuu-
luvuutta. Musiikkia voidaan käyttää kuitenkin myös pahoi-
hin tarkoituksiin. Musiikki voi tempollaan, rytmillään,
voimakkuudellaan ja sanoillaan turruttaa hengellistä herk-
kyyttänne. Teillä ei ole varaa täyttää mieltänne kelvotto-
malla musiikilla. Musiikilla on tärkeä ja voimakas sija
elämässä. Teidän pitää miettiä kuuntelutapojanne harkiten
ja rukoillen. Teidän pitäisi olla halukkaita hillitsemään
kuuntelutapojanne ja karttaa sellaista musiikkia, joka on
hengellisesti vahingollista. Älkää kuunnelko musiikkia,
joka sisältää evankeliumin periaatteiden vastaisia ajatuksia.
Älkää kuunnelko musiikkia, joka edistää saatanan pal-
vontaa tai muuta jumalattomuutta, joka houkuttelee siveet-
tömyyteen, jossa käytetään rumaa ja loukkaavaa kieltä tai
joka karkottaa Hengen. Käyttäkää huolellista harkintaa
ja kypsyyttä valitessanne kuuntelemanne musiikin ja sen
voimakkuustason.” (Nuorten voimaksi [lehtinen], s. 12.)

B

A

37

34190_130_02_01-40.qxd  09-01-2006  9:40 AM  Page 37



Oletko ajatellut, mitä merkitsee, kun kohotat kätesi kirkossa
tukeaksesi jotakuta hänen tehtävässään seurakunnassasi?
Onko se samaa kuin äänestäminen? Hämmästyttäisikö
sinua tietää, että lupaat tehdä jotakin?

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 26

Opin ja Liittojen Kirja 26:2 – Mitä yhteinen 
suostumus tarkoittaa?
Herra julisti aikaisemmassa ilmoituksessa: ”Ketään ei tule
asettaa mihinkään tämän kirkon virkaan siellä, missä on sen
asianmukaisesti järjestetty seurakunta, ilman tuon seura-
kunnan äänestystä” (LK 20:65). Periaate, jonka mukaan kaikki
asettamiset ja tehtävät vaativat kirkon jäsenten hyväksymisen,
on tullut tunnetuksi yhteisen suostumuksen lakina (ks. LK
26:2). Puhuessaan yhteisestä suostumuksesta vanhin Mark E.
Petersen, joka oli kahdentoista apostolin koorumin jäsen,
selitti: ”Tämä pyyhkii pois kaikenlaiset kulttien harjoittajat,
väärät opettajat ja kaikkinaiset väärät johtajat ja saattaa Herran
kansan näkemään, että kirkossa on vain yksi selvä, ohjaava
ääni, ja se on profeetan, näkijän ja ilmoituksensaajan ääni,
miehen, joka on asianmukaisesti valittu ilmoituksen kautta ja
on kansan äänestyksellä hyväksytty kirkon yleiskonferens-
sissa.” (”Kansa sanokoon ’Amen’”, Valkeus, marraskuu 1974,
s. 468.)

Työn tekeminen mailla (jae 1) – Maanviljely

Opin ja Liittojen 
Kirja 26

Yhteisen suostumuksen laki

Kahdentoista apostolin koorumin jäsen,
vanhin Jeffrey R. Holland on puhunut
siitä, kuinka tärkeä hyväksymisäänestys
on kirkon johtajille: ”Erityisesti haluan
kiittää teitä siitä, että olette antaneet
tukenne johtajillenne, tunsivatpa he
itsensä kuinka rajoittuneiksi tahansa.
Tänä aamuna te yksimielisesti tarjou-
duitte kannattamaan – tai kirjaimelli-

sesti pitämään pystyssä – valtakunnan johtavia virkamiehiä,
niitä, joilla on avaimet ja vastuu työstä ja joista yksikään ei
ole tavoitellut virkaansa tai tuntenut olevansa tehtävänsä mit-
tainen. Ja vielä sittenkin, kun Jeffrey Hollandin nimi esite-
tään viimeisenä ja vähäisimpänä viimeksi asetetuista, teidän
kätenne kohoaa rakastavasti suoraan kulmaan. Ja te sanotte
veli Hollandille hänen kyyneltensä ja unettomien öittensä läpi:
’Nojaa meihin. Nojaa meihin täällä Omahassa ja Ontariossa
ja Osakassa, missä me emme ole milloinkaan edes nähneet
sinua ja missä me tuskin tiedämme, kuka sinä olet. Mutta sinä
olet yksi kirkon johtajista, minkä vuoksi sinä et ole meille vie-
ras etkä muukalainen vaan pyhien kansalainen ja Jumalan
perhettä. Meidän perheessämme rukoillaan sinun puolestasi,
ja sinulla on oleva paikka sydämessämme. Meidän voimamme
on oleva sinun voimanasi. Meidän uskomme on rakentava
sinun uskoasi. Sinun työsi on oleva meidän työtämme.”
(”Palautuksen ihmeitä”, Valkeus, tammikuu 1995, s. 30.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 26.

Siunauksia ja velvollisuuksia

Selitä Opin ja Liittojen Kirjan luvun 26 ja osion ”Pyhien kirjoi-
tusten ymmärtäminen” perusteella, millä tavoin yhteisen
suostumuksen laki on siunaukseksi sinulle. Selitä myös, mikä
vastuusi on, kun kohotat kätesi hyväksymisäänestyksessä.

Miksi me käytämme sakramen-
tissa vettä viinin sijaan, vaikka
niin tehtiin muinoin ja palaute-
tun kirkon alkuaikoina? Tiesitkö,
että Jeesuksen Kristuksen toisen
tulemisen aikaan pidetään erityi-
nen sakramenttikokous? Keitä
siellä on? Etsi vastauksia näihin
kysymyksiin, kun luet Opin
ja Liittojen Kirjan lukua 27.

Opin ja Liittojen 
Kirja 27

Sakramentti myöhempinä aikoina

A
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Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 27

Opin ja Liittojen Kirja 27:5 – Mikä on Efraimin 
sauvan kirja, jonka avaimet Moronilla on?

Herra kertoi profeetta
Hesekielille kahdesta kir-
jasta. Yksi oli aikakirja
Juudalle ja häneen liitty-
neille israelilaisille. Sitä
hän nimitti Juudan sau-
vaksi (ks. Hes. 37:16, 19).
Toinen, Efraimin sauva,
oli aikakirja Joosefille ja
häneen liittyneille Israelin
heimoille (ks. jae 16).
Juutalaiset ovat Juudan ja

Juudan valtakunnan muiden heimojen jälkeläisiä (ks. Pyhien
kirjoitusten opas, ”Juutalaiset”, s. 76), ja heidän aikakirjansa
on Raamatussa. Lehi ja hänen perheensä olivat Egyptiin myy-
dyn Joosefin jälkeläisiä, ja hänen jälkeläistensä ja heihin liit-
tyneiden aikakirja on Mormonin Kirja. Moroni oli Mormonin
Kirjan kansan viimeinen profeetta ja aikakirjanpitäjä, ja hän
hautasi levyt Kumorankukkulaan (ks. KH J. S. Hist. 33–34).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin ja 
Liittojen Kirjan lukua 27.

Mikä on tärkeää?

1. Tutki kohtaa LK 27:1–4 ja tee luettelo siitä, mikä on tärkeää
ja mikä ei ole tärkeää, kun nautimme sakramentin.

2. Kuinka sinun tulisi valmistautua nauttiaksesi sakramentin
asianmukaisesti joka viikko?

Tee luettelo

LK 27:5–14 kuvailee suurta sakramenttikokousta, joka pide-
tään juuri ennen Jeesuksen Kristuksen toista tulemista.

1. Etsi kohta LK 27:5–14 ja luettele kaikki ne, jotka osallistuvat
kokoukseen. Kuka jakeen 11 mukaan on Mikael?

2. Mikä jae osoittaa, että monet muutkin, myös sinä, jos olet
uskollinen, ovat paikalla?

B

A

Väkevä juoma (jae 3) – 
Alkoholia sisältävät juomat
Vyöttäkää kupeenne (jae 15) –
Tämä tarkoittaa kirjaimelli-
sesti viitan laskostamista
vyön alle, jotta viitta ei hait-
taa juoksemista. Se on ver-
tauskuva valmiina olemi-
sesta. 

Aadam-ondi-Ahmanin laakso

3. Lue myös LK 116:1 ja kirjoita, missä tämä kokous pidetään.

4. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat ja merkitse
ne rinnakkaisviitteiksi kohdalle LK 27:5–14: Dan. 7:9–14;
Matt. 26:29; LK 107:53–57; 116:1.

Tarkasta sota-asusi

Tarkastele kohtaa LK 27:15–18 ja tee seuraavat tehtävät:

1. Kirjoita vihkoosi kaksi esimerkkiä siitä, kuinka kuuliaisuus
jollekin erityiselle käskylle (kuten viisauden sanalle tai
rukoukselle) on kuin yllä olisi sota-asu.

2. Kuinka se, että ylläsi olisi näissä jakeissa kuvaillun kal-
tainen sota-asu, auttaisi sinua olemaan kelvollinen osallis-
tumaan suureen sakramenttikokoukseen, jota kuvailtiin
jakeissa 5–14?

3. Piirrä jakeita 15–18 havainnollistava kuva, jonka voit aset-
taa näytteille huoneeseesi. Huolehdi siitä, että nimeät
kaikki sota-asun osat.

C
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Kirkon varhaisina aikoina jäsenet eivät ymmärtäneet sitä,
että Herra kutsuu ainoastaan yhden henkilön, joka saa

ilmoituksia johtaakseen koko kirkkoa. Me
kaikki voimme saada henkilökohtaista

ilmoitusta itseämme ja erityisiä
velvollisuuksiamme varten, mutta
vain profeetta ja kirkon presi-
dentti on Herran äänitorvi maa-
ilmalle.

Hiram Page oli Oliver Cowderyn
ja Whitmerien lanko. Hän oli sol-

minut avioliiton Catherine Whit-
merin kanssa, joka oli Peter jr, Chris-

tian, John, Jacob ja David Whitmerin
sisar. Myös Oliver Cowdery oli naimi-

sissa yhden heidän sisarensa, Elizabeth Ann Whitmerin,
kanssa. Hiram Page oli myös yksi Mormonin Kirjan kah-
deksasta silminnäkijästä. Hän oli saanut kiven, jonka
kautta hän uskoi saavansa ilmoituksia Jumalalta. Kun luet
Opin ja Liittojen Kirjan lukua 28, huomaa, kenelle tämä
ilmoitus annettiin ja miksi. Huomaa myös profeetta Joseph
Smithin kutsumuksen ja Oliver Cowderyn kutsumuksen
välinen ero.

Opin ja Liittojen Kirjan luku 28 sisältää myös Oliver
Cowderyn lähetystyökutsun Amerikan intiaanien luo ja
ilmoittaa, että Siion ”tulee olemaan laamanilaisten
rajoilla” (jae 9).

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 28

Opin ja Liittojen Kirja 28:1–3 – Kenellä on oikeus
saada ilmoitusta kirkkoa varten?
Vuoden 1913 julistuksessa, jonka nimenä oli ”Varoituksen
ääni”, ensimmäinen presidenttikunta – Joseph F. Smith,
Anthon H. Lund ja Charles W. Penrose – selitti:

Yhteinen suostumus (jae 13)
– Yhteinen hyväksyminen
(ks. kohdan LK 26:2 osio
”Pyhien kirjoitusten 
ymmärtäminen”, s. 38)

Laamanilaisten rajat (jae 9) –
Yhdysvaltojen ja Intiaanialu-
een välinen raja (ks. Kirkon
historian kartta 5 Pyhien 
kirjoitusten oppaassa)

Opin ja Liittojen 
Kirja 28

Vain profeetta saa ilmoituksia 
kirkkoa varten

”Hiram Pagen ajoista asti (LK 28) kirkon jäsenille on eri ajan-
kohtina ilmestynyt eksyttäviä henkiä. Joskus nämä ovat tulleet
sellaisten miesten ja naisten luokse, joista rikkomuksen tähden
on tullut pääpetturin helppoja saaliita. Toisinaan väärät
henget johtavat harhaan ihmisiä, jotka ylvästelevät sillä, että
noudattavat ehdottomasti kirkon sääntöjä ja toimituksia ja
menoja. Näiden henkien vaikutus jäljittelee siinä määrin juma-
lallisesta lähteestä peräisin olevaa henkeä, että jopa näiden,
jotka mielestään ovat ’valittuja’, on vaikea huomata olennaista
eroa. Itse Saatanakin on tekeytynyt näennäisesti ’valon
enkeliksi’.

Silloin kun näyt, unet, kielillä puhumiset, profetoimiset, vai-
kutelmat tai mikä tahansa epätavallinen lahja tai innoitus
välittävät jotakin, mikä ei ole sopusoinnussa kirkon hyväksyt-
tyjen ilmoitusten kanssa tai ovat tehtäväänsä nimitettyjen
kirkon auktoriteettien päätösten vastaisia, myöhempien aiko-
jen pyhät voivat tietää, että se ei ole Jumalasta, vaikka se
tuntuisi kuinka uskottavalta. Heidän pitäisi myös ymmärtää,
että ohjeet kirkon johtamiseksi tulevat ilmoituksena kirkon
johtajan kautta. Kaikilla uskollisilla kirkon jäsenillä on oikeus
saada Pyhän Hengen innoitusta itseään, perhettään ja niitä
varten, joita heidät on nimitetty ja asetettu johtamaan. Mutta
mitään sellaista, mikä ei ole sopusoinnussa sen kanssa,
mikä tulee Jumalalta kirkon johtajan kautta, ei pidä vastaanot-
taa virallisena tai luotettavana.” (Kirkon presidenttien opetuksia:
Joseph F. Smith, s. 116–117.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 28.

Kuka saa ilmoitusta kirkkoa varten?

Lue Opin ja Liittojen Kirjan luvun 28 johdanto sekä jakeet 1–7
ja 11–13. Vastaa sitten seuraaviin kysymyksiin:

1. Mistä ongelmasta profeetta Joseph Smith ”kysyi vakavasti”
Herralta?

2. Minkä vastauksen Herra antoi hänelle? (Ks. jakeet 1–7.)

3. Millä tavalla kirkkoa koskevat ilmoitukset hyväksytään
nykyisin? (Ks. jakeet 11–13; ks. myös LK 26:2.)

4. Kuka saa nykyisin ilmoitusta koko kirkkoa varten?

Harvat aiheet vangitsevat huomiomme nopeammin kuin
profetiat viimeisistä päivistä. Me elämme viimeisinä
päivinä (ks. LK 1:4). Kun tiedämme tämän, meidän pitäisi
olla erittäin kiinnostuneita siitä, mitä Herra on ilmoitta-

Opin ja Liittojen 
Kirja 29

Lupauksia ”valituille” 
viimeisinä päivinä

A
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nut meidän ajastamme. Kun luet Opin ja Liittojen Kirjan
lukua 29, ota selvää siitä, mitä Herra sanoi tapahtuvan
ennen toista tulemista, sen aikana sekä sen jälkeen, ja mitä
sinä voit tehdä valmistautuaksesi näitä tapahtumia varten.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 29

Opin ja Liittojen Kirja 29:7 – Ketkä ovat valittuja?
Profeetta Joseph Smith opetti, että ”valitut tarkoitti tiettyyn
työhön valittuna olemista” (History of the Church, osa 4, s. 552).

”Yleisesti ottaen valitut ovat niitä sekä kirkossa että sen ulko-
puolella, jotka rakastavat Herraa ja tekevät koko sydämestään
kaiken voitavansa elääkseen lähellä Hänen henkensä ohjausta.

Presidentti George Q. Cannon [joka oli neuvonantaja ensim-
mäisessä presidenttikunnassa] on sanonut: ’Koko ihmiskunta
on valittu tulemaan pelastetuksi. Yksikään ei ole luste, elleivät
hänen käytöstapansa tee hänestä sellaista.’ ([Gospel Truth],
osa 1, s. 140.) Kirkon ulkopuoliset valitut ovat ’lampaita’, jotka
kuulevat Mestaripaimenen äänen, tottelevat sitä ja jotka
otetaan jäseniksi kirkkoon (Moosia 26:21–28). Nämä ovat ne
valitut, jotka lähetyssaarnaajat on kehotettu kokoamaan 
(LK 29:7)”. (Hoyt W. Brewster jr, Doctrine and Covenants Encyclo-
pedia, s. 148.)

Opin ja Liittojen Kirja 29:35–39 – Mikä on 
valinnanvapaus? Miksi se on niin pyhä?
Valinnanvapaus on vapaus valita ja toimia, ja LK 29:35–39
valaisee, kuinka tärkeä ja pyhä tämä vapaus on taivaalliselle
Isällemme. Hän salli kolmasosan lapsistaan, joita paholainen

Hengellisesti kuollut (jae 41)
– Karkotus Jumalan luota
Lunastus, lunastaa, lunas-
tettu (jakeet 42, 44, 46) –
Pelastus, vapauttaminen 
vankeudesta

Sovittaa (jae 1) – Maksaa
hinta
Puolustaja (jae 5) – Henkilö,
joka ajaa toisen asiaa
Ajallinen (jakeet 31–32,
34–35) – Aineellinen tai 
tilapäinen
Lihallinen – – aistillinen 
(jae 35) – Maailmallinen

johti, kapinoida mieluummin kuin loukkasi heidän valin-
nanvapauttaan. Meidän kuolevainen koetusaikamme on
järjestetty suojelemaan valinnanvapauttamme.

Vanhin Bruce R.McConkie, joka oli kahdentoista apostolin koo-
rumin jäsen, on selittänyt, mikä on välttämätöntä, jotta valin-
nanvapaus voi olla olemassa: ”Neljän huomattavan periaatteen
täytyy olla voimassa, jos on määrä olla valinnanvapautta:
1. täytyy olla lakeja, Kaikkivaltiaan voiman säätämiä, joita voi-
daan noudattaa tai olla noudattamatta; 2. täytyy olla vasta-
kohtia – hyvää ja pahaa, hyveellisyyttä ja paheellisuutta, oikeaa
ja väärää – toisin sanoen on oltava vastakohtaisuutta, yksi
voima vetämässä yhteen suuntaan ja toinen vetämässä toiseen;
3. niillä, joiden on määrä nauttia valinnanvapaudesta, on oltava
tieto hyvästä ja pahasta, toisin sanoen heidän täytyy tunnistaa
ero vastakohtien välillä; ja 4. on vallittava esteetön vapaus
valita.” (Mormon Doctrine, 2. laitos, s. 26.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 29.

Tee yhteenveto opista

Valitse neljä seuraavista kysymyksistä ja vastaa niihin sen
perusteella, mitä opit Opin ja Liittojen Kirjan luvusta 29:

1. Ketkä Herra kokoaa? Kuinka heidät kootaan? 
(Ks. jakeet 1–8.)

2. Mitä tapahtuu toisessa tule-
misessa? (Ks. jakeet 9–13.)

3. Mitä tapahtuu ennen toista
tulemista? (Ks. jakeet
14–21.)

4. Mitä tapahtuu tuhannen
vuoden lopussa? 
(Ks. jakeet 22–30.)

5. Mitä nämä jakeet opettavat Saatanasta ja valinnanva-
paudesta? (Ks. jakeet 35–40.)

6. Mitä nämä jakeet opettavat lankeemuksesta ja lunas-
tuksesta? (Ks. jakeet 40–50.)

Millaista sinun mielestäsi olisi olla lähetystyössä ja
saarnata evankeliumia vieraille ihmisille? Ehkä olet jo saa-
nut kokea evankeliumin jakamisen jonkun uskoomme
kuulumattoman kanssa. Tunsitko itsesi hermostuneeksi
vai olitko jopa hieman peloissasi? Opin ja Liittojen

Opin ja Liittojen 
Kirja 30

David, Peter ja John Whitmer – 
”Älä siis pelkää”

A
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Kirjan luvussa 30 Whitmerin veljekset kutsuttiin julista-
maan evankeliumia. Ota selvää, mitä Herra sanoi kullekin
heistä pelosta.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 30

Opin ja Liittojen Kirja 30:1–2 – ”Ne, joita en ole
käskenyt, ovat sinua vietelleet”
David Whitmer oli yhdessä muun perheensä kanssa antanut
Hiram Pagen saamien väärien ilmoitusten pettää itsensä
(ks. LK 28).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 30.

Miten tämä saattaisi soveltua sinuun?

LK 30 sisältää Herran profeetta Joseph Smithin kautta antamat
neuvot David Whitmerille (25-vuotias), Peter Whitmer nuo-
remmalle (21-vuotias) ja John Whitmerille (28-vuotias). Tutki
tätä lukua ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitä Herra sanoi Whitmereille pelosta?

2. Lue jakeet 1–2 ikään kuin Herra puhuisi sinulle. Mitä
sinä haluaisit tehdä pitääksesi huolen siitä, ettet tee näitä
virheitä?

Opin ja Liittojen Kirjan luku 31 saatiin samoihin aikoihin
kuin luku 30 (ks. LK 30 johdanto). Herran neuvot Thomas
B. Marshille kuvaavat sitä, kuinka hyvin Hän tuntee
lapsensa. Kun luet lupauksista ja varoituksista, joita
Thomas Marshille annettiin, pidä mielessäsi, että hänestä
oli tuleva kahdentoista apostolin koorumin ensimmäinen
presidentti, kun koorumi muodostettiin. Myöhemmin
hän ei tukenut ja hyväksynyt profeetta Joseph Smithiä ja
jätti lopulta kirkon vihoissaan ongelman vuoksi,
joka aiheutui siitä, ettei hän nuhdellut vaimoaan.

Opin ja Liittojen 
Kirja 31

Thomas B. Marsh – lupauksia 
ja varoituksia

A

Olkoon sinulla ahdistus kaikissa hänen ahdistuksissaan
(jae 6) – Pysy hänen vierellään ja ota osaa kaikkiin hänen
koetuksiinsa

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 31

Opin ja Liittojen Kirja 31:4–5 – Vainio, ”joka jo
on valjennut poltettavaksi”

Herra käyttää usein elon-
korjuun vertauskuval-
lisuutta puhuessaan lähe-
tystyöstä (ks. Joh. 4:35–36;
LK 4:4). Kun vilja, kuten
vehnä, on tuleentunut,
tähkäpäät muuttuvat vaa-
leiksi, mikä osoittaa, että
ne ovat valmiita korjatta-
viksi. Tuohon aikaan viljan
varret leikattiin sirpillä

ja sidottiin yhteen kimpuiksi, joita kutsuttiin lyhteiksi. Sen
jälkeen kun vilja oli leikattu, pelto poltettiin usein jäljelle jää-
neiden oljenkorsiksi kutsuttujen varsien poistamiseksi.

Tämä kaikki on kielikuvaa lähetyssaarnaajien työstä. He kor-
jaavat satona ihmisiä, jotka ovat halukkaita kuulemaan
evankeliumia ja olemaan tottelevaisia säästyäkseen polttami-
selta, joka puhdistaa maan Vapahtajan toisessa tulemisessa.

Opin ja Liittojen Kirja 31:9–13 – Neuvojen 
seuraamattomuuden hinta tai kuinka hyvin
Jumala tuntee lapsensa
Thomas B. Marsh oli yksi varhaisten palautuksen aikojen
kyvykkäimmistä johtajista. Hän palveli useita kertoja lähe-
tystyössä, hänet kutsuttiin apostoliksi, kun kahdentoista
apostolin koorumi perustettiin ensi kerran vuonna 1835,
ja hänestä tuli sen ensimmäinen presidentti. Mutta sitten per-
heessä syntyi ongelma, ja hänen laiminlyöntinsä seurata
Herran neuvoja olla kärsivällinen, olla herjaamatta, hallita
huonettaan sävyisästi, rukoilla alati ja olla uskollinen loppuun
asti (jakeet 9, 12–13) johtivat hänen luopumukseensa. Vanhin
George A. Smith, joka kutsuttiin kahdentoista apostolin
koorumin jäseneksi vuonna 1839, kuvaili, mitä tapahtui, kun
presidentti Marsh asui Far Westissä Missourissa:

”Thomas B.Marshin, kahdentoista apostolin silloisen johtajan,
vaimo ja sisar Harris päättivät yhdistää lehmiensä maidontuo-
tannon voidakseen valmistaa vähän suurempia juustoja kuin
he tavallisesti pystyivät valmistamaan. Varmistaakseen, että
tämä tapahtuisi oikeudenmukaisesti, he sopivat, etteivät pitäisi
kermamaitoa [maidon rasvaisin osa] itsellään, vaan että maito
ja kerma pidettäisiin yhdessä. Tosiaan vähäpätöisiä asioita,
kaksi naista, jotka vaihtavat maitoa tehdäkseen siitä juustoa.

Ilmeisesti rouva Harris piti sopimuksen ja vei rouva Marshille
koko maidon, mutta rouva Marsh halusi tehdä erikoisen
hyvää juustoa ja säästi puoli litraa kermamaitoa jokaisesta leh-
mästä ja lähetti rouva Harrisille laihempaa maitoa.
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Herjata (jae 9) – Haukkua
halveksuen

Lyhteitä kuormaksi (jae 5) –
Kuormana kimppu viljaa
(menestys lähetystyössä) 
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Lopulta paljastui, että rouva Marsh oli säästänyt kermamaitoa,
ja kysymys annettiin kotiopettajien ratkaistavaksi. He alkoivat
tutkia asiaa, ja osoitettiin, että rouva Marsh oli säästänyt
kermamaitoa ja tehnyt siten vääryyttä rouva Harrisia kohtaan
määrän suhteen.

Marshit vetosivat piispaan, ja tavanmukainen piispanoikeus
kokoontui. Presidentti Marsh ei pitänyt piispanoikeuden
päätöstä oikeana, koska se päätti, että kermamaidon säästämi-
nen oli väärin ja että nainen oli rikkonut lupauksensa.

Marsh vetosi välittömästi korkeaan neuvostoon, joka tutki
asian kärsivällisesti. Vakuutan teille, että he olivat vaka-
vissaan. Marsh oli äärimmäisen innokas puolustamaan vaimo-
aan, koska oli kahdentoista apostolin koorumin presidentti
ja huomattava mies Israelissa, ja tekikin niin epätoivoisesti,
mutta lopulta korkea neuvosto vahvisti piispan päätöksen.

Tähän tyytymättömänä Marsh vetosi kirkon ensimmäiseen
presidenttikuntaan, ja Josephin ja hänen neuvonantajiensa oli
annettava päätöksensä asiasta, ja he hyväksyivät korkean
neuvoston päätöksen.

Tämä pieni tapaus nosti melkoisen myrskyn, ja Thomas B.
Marsh julisti puolustavansa vaimoaan, vaikka hänen täytyisi
mennä helvettiin sen takia.

Silloinen kahdentoista apostolin johtaja, mies, jonka olisi pitä-
nyt ennen muita puolustaa oikeutta ja kannattaa perheensä
jäsenen tekemän vääryyden hyvittämistä, otti tällaisen kannan.
Ja mitä sitten tapahtui? Hän meni viranomaisten puheille ja
vannoi, että mormonit suhtautuivat vihamielisesti Missourin
osavaltioon.

Tuo valaehtoinen todistus sai Missourin osavaltion hallituksen
antamaan tuhoisan määräyksen, joka karkotti 15 000 pyhää
kodeistaan ja asuinsijoiltaan, jolloin muutamia tuhansia heistä
paleltui kuoliaaksi tämän asiantilan johdosta.” (Julkaisussa
Journal of Discourses, osa 3, s. 283–284, ks. myös ”Pienillä teoilla
on suuret seuraukset”, Valkeus, lokakuu 1984, s. 159–161.)

Presidentti Gordon B.Hinckley toisti tämän kertomuksen yleis-
konferenssissa ja sanoi sitten: ”Mies, jonka olisi pitänyt
selvittää tämä vähäpätöinen kiista, pikemminkin lietsoi sitä ja
vaivasi kirkon virkailijoita aina ensimmäiseen presidentti-
kuntaan asti ja sananmukaisesti meni helvettiin sen takia. Hän
menetti asemansa kirkossa. Hän menetti todistuksensa evan-
keliumista. Yhdeksäntoista vuoden ajan hän vaelsi köyhyy-
dessä, pimeydessä ja katkeruudessa, koki sairautta ja yksinäi-
syyttä. Hän vanheni ennen aikojaan. Lopulta, kuten
tuhlaajapoika Vapahtajan vertauksessa (ks. Luuk. 15:11–32),
hän tajusi tyhmyytensä ja palasi monien tuskien kautta
tähän laaksoon ja pyysi Brigham Youngia antamaan hänelle
anteeksi ja sallimaan hänen kastamisensa uudelleen. Hän
oli ollut kahdentoista neuvoston ensimmäinen johtaja, Kirtlan-
din aikoina ja Far Westin alkuaikoina rakastettu ja kunnioi-
tettu. Nyt hän pyysi vain, että hänet asetettaisiin diakoniksi
ja että hän pääsisi ovimieheksi Herran huoneeseen.” (”Pienillä
teoilla on suuret seuraukset”, Valkeus, lokakuu 1984, s. 161.)

Tultuaan takaisin kirkkoon veli Marsh puhui luopumukses-
taan:

”Olen usein halunnut tietää, millä tavoin luopumukseni alkoi,
ja olen tullut siihen johtopäätökseen, että minun on täytynyt
menettää Herran Henki sydämestäni.

Seuraava kysymys on: ’Miten ja milloin kadotit Hengen?’
Tulin kateelliseksi profeetalle, jolloin arvostelukykyni petti,
sivuutin kaiken, mikä oli oikeaa, ja käytin kaiken aikani etsien
pahaa. Ja sitten, kun paholainen alkoi johtaa minua, lihallisen
mielen oli helppo kapinoida, mitä suuttumus, kateus ja viha
ovat. Pystyin tuntemaan sen sisälläni; tunsin suuttumusta
ja vihaa ja sen, että Herran Henki oli mennyt pois, kuten pyhät
kirjoitukset sanovat, minut oli sokaistu ja luulin näkeväni
roskan veli Josephin silmässä, mutta se oli vain rikka, ja oma
silmäni oli hirren täyttämä.” (Julkaisussa Journal of Discourses,
osa 5, s. 206–207.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 31.

Valmista puhe

Luonnostele puhe, jonka voisit esittää sakramenttikokouk-
sessa, Herran neuvojen seuraamisesta sen perusteella,
mitä opit kohdasta LK 31 ja osiosta ”Pyhien kirjoitusten
ymmärtäminen”.

Opeta oppiaihe perheillassa

Opeta perheillassa oppiaihe opetuksista, jotka me voimme
oppia luvusta 31 ja Thomas B. Marshin elämästä, sen
perusteella, mitä opit kohdasta LK 31 ja osiosta ”Pyhien
kirjoitusten ymmärtäminen”.

B

A

43

34190_130_02_01-40.qxd  09-01-2006  9:41 AM  Page 43



Ensimmäinen maininta Opin ja Liittojen Kirjassa lähetys-
saarnaajien lähettämisestä laamanilaisten keskuuteen on
Herran kutsu Oliver Cowderylle (ks. LK 28:8). Samassa
kuussa, syyskuussa 1830, Peter Whitmer nuorempi kutsut-
tiin lähtemään Oliverin kanssa (ks. LK 30:5). Seuraavassa
kuussa Parley P. Pratt ja Ziba Peterson kutsuttiin liitty-
mään heidän seuraansa. Tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan
lukua 32 kiinnitä huomiota siihen, mitä Herra lupasi näille
lähetyssaarnaajille. Kun opiskelet osiota”Pyhien kirjoitusten
ymmärtäminen”, opit, kuinka Hänen lupauksensa täyttyi.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 32

Opin ja Liittojen Kirja 32:1 – Kuka
oli Parley P. Pratt?
Parley P. Prattista tuli kirkon jäsen
vuonna 1830 New Yorkissa vain kuu-
kautta ennen tämän ilmoituksen
saamista. Hän hoiti monia kirkon pal-

velutehtäviä (ks. LK 32 johdanto,
1–2; 49:1–3; 50:37; 52:26; 97:3–5; 103 joh-

danto, 30, 37; 124:127–129) ja oli yksi

Puolustaja (jae 3) – Puolustaja, joka ajaa heidän asiaansa

Opin ja Liittojen 
Kirja 32

Lähetysmatka laamanilaisten 
keskuuteen

vuonna 1835 perustetun kahdentoista apostolin koorumin
ensimmäisistä jäsenistä. Hän kirjoitti monia saarnoja ja lauluja,
joita kirkko julkaisi, ja oli ensimmäisiä Suolajärven laaksoon
saapuneita pioneereja. Salamurhaaja tappoi hänet vuonna
1857, kun hän palveli lähetystyössä Arkansasissa.

Opin ja Liittojen Kirja 32:2–3 – Mitä tapahtui 
lähetysmatkalla laamanilaisten keskuuteen?
Tämä pieni lähetyssaarnaajien joukko matkasi noin 2 400 kilo-
metriä, josta suuren osan jalan, talven 1830–1831 aikana.
He opettivat evankeliumia Amerikan intiaaniheimoille New
Yorkissa, Ohiossa ja toisella puolella Missouria Intiaaniterrito-
rioon asti. Missouri oli siihen aikaan Yhdysvaltojen länsira-
jalla, Intiaaniterritorio oli Missourista länteen. He saavuttivat
suurinta menestystä kuitenkin Ohiossa Kirtlandia ympä-
röivällä seudulla. He löysivät sieltä joukon ihmisiä, jotka pyr-
kivät takaisin Uuden testamentin kristillisyyteen. Vain kolmen
viikon kuluessa lähetyssaarnaajat kastoivat 127 ihmistä,
mikä lähes kaksinkertaisti kirkon jäsenmäärän. (Ks. Kirkon
historia aikojen täyttyessä, s. 79–88.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 32.

Kuinka ”oppia minusta”?

Kirjoita, mikä yhteys sinun mielestäsi on sillä, että on ”hil-
jainen ja nöyrä sydämeltään” (LK 32:1), ja kyvyllämme oppia
hengellisiä asioita (ks. myös LK 136:32–33).

A

Ohiojoki

Mississippijoki

INTIAANI-
TERRITORIO 

Missouri

Iowa

Illinois
Indiana

Kentucky

Ohio

New York

Pennsylvania

(Laamanilaisten 
rajat)

FAYETTE

KIRTLAND

INDEPENDENCE

Lähetyssaarnaajien matka laamanilaisten keskuuteen
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”Minä olen itse lähtevä heidän kans-
saan ja oleva heidän keskellänsä”

Kirjoita ajasta, jolloin Herra teki sinulle tai jollekulle tun-
temallesi sen, mitä Hän lupasi tehdä lähetyssaarnaajille
kohdassa LK 32:3.

Evankeliumin palauttamisen päätarkoitus on tuoda Juma-
lan lapsia pois luopumuksesta ja maailmallisuudesta ja
valmistaa heitä Jeesuksen Kristuksen toista tulemista var-
ten (ks. LK 1:12–17). Opin ja Liittojen Kirjan luvussa
33 Herra kutsui kaksi miestä lähetystyöpalvelukseen vie-
mään sanomaa maailmaan. Kun opiskelet tätä ilmoitusta,
kiinnitä huomiota siihen, mitä meidän täytyy tehdä val-
mistautuaksemme. Etsi myös siunauksia, joita on luvattu
niille, jotka auttavat varoittamaan maailmaa.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 33

Opin ja Liittojen Kirja 33:17 – ”Lamppunne 
kunnossa ja palavina”

Lamput, öljy ja Ylkä, jotka maini-
taan kohdassa LK 33:17, viittaavat
Vapahtajan vertaukseen kymme-
nestä morsiusneidosta (ks. Matt.
25:1–13). Herra opetti tässä vertauk-
sessa, että ne, jotka eivät ole valmis-
tautuneet (heidän lamppunsa
ovat sammuneet) Vapahtajan (Yljän)
tuloon, jätetään ulkopuolelle.

Lyhteitä kuormaksi (jae 9) –
Kuormana kimppu viljaa
(menestys lähetystyössä)

Tuomitsija (jae 1) – Sellainen,
joka tietää
Nurja (jae 2) – Itsepäisesti
syntinen
Pappien juonet (jae 4) – 
Saarnaaminen ylistyksen ja
henkilökohtaisen hyödyn
saamiseksi (ks. 2. Ne. 26:29)

Opin ja Liittojen 
Kirja 33

Valmistautuminen Jeesuksen 
Kristuksen toiseen tulemiseen

B Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 33.

Kuvita jae

Herra käytti tässä ilmoituksessa monia kielikuvia. Valitse yksi
LK 33:3, 6–9, 13, 17 mainituista kielikuvista ja piirrä kuva,
joka valaisee sitä, mitä Herra opetti. Älä käytä kuvituksessasi
ainoastaan jakeen kirjaimellista vaan todellista merkitystä.
Varusta kuvasi selityksellä, joka kertoo, mitä piirsit ja miksi.

Sovella ilmoitusta

1. Selitä, mitä Herra sinun mielestäsi tarkoitti kuvauksellaan
maailmasta kohdassa LK 33:3, 7.

2. Miten tuo kuvaus eroaa tavasta, jolla Herra kuvaili maail-
maa jakeissa 2 ja 4?

Orson Prattista tuli yksi myöhempien
aikojen suurista apostoleista. Pane
merkille, mitä Opin ja Liittojen
Kirjan luvussa 34 hänelle kerrottiin
Herrasta ja hänestä itsestään.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 34

Muinainen heprealainen torvi tai pasuna, jota kutsuttiin šofariksi, 
valmistettiin pässin sarvesta.

Äläkä säästä (jae 10) – 
Älä pidättele

Kiero ja nurja (jae 6) – 
Turmeltunut 

Opin ja Liittojen 
Kirja 34

Orson Pratt – ”Korota äänesi”

B

A
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Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 35

Opin ja Liittojen Kirja 35:2 – Mitä tarkoittaa 
”tulla Jumalan pojiksi”?
Me kaikki olemme taivaallisen Isämme henkilapsia (ks. Ap. t.
17:29; Hepr. 12:9). Jotta voisimme asua Hänen luonaan jälleen,
meidän kaikkien täytyy kuitenkin syntyä uudesti hengellisesti
Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta (ks. Moosia 5:7–8).

Opin ja Liittojen Kirja 35:3 – Palvelijani Sidney
Sidney Rigdon oli ollut pappi Kirtlandissa Ohiossa. Hän liittyi

kirkkoon vuonna 1830 luettuaan rukoillen
Mormonin Kirjan. Hän toimi profeetta

Joseph Smithin sihteerinä ja neuvon-
antajana ensimmäisessä president-
tikunnassa vuosina 1833–1844
(ks. LK 35 johdanto, 3–6; 58:50;
57–58; 71:1; 76 johdanto, 11–15;
90:6, 21; 93:44, 51; 102:3; 124:126).
Joseph Smithin kuoleman jälkeen

Sidney Rigdon yritti ottaa mää-
räysvallan kirkossa kahdeltatoista

apostolilta, ja hänet erotettiin kirkosta
syyskuussa 1844.

Opin ja Liittojen Kirja 35:11 – ”Babylonin hävitykset”
Babylon on vertauskuvana maailman pahuudesta, joka
on saanut aikaan syntiä ja kurjuutta kaikkien kansojen kes-
kuudessa. Kaikki tämä pahuus puhdistetaan Jeesuksen
Kristuksen toisessa tulemisessa.

Opin ja Liittojen Kirja 35:13 – Mitä kansojen 
puiminen tarkoittaa?
Joseph Smithin päivinä puiminen tarkoitti jyvien erottamista
akanoista. Vanhan testamentin aikoina vilja levitettiin kovalle
alustalle härkien poljettavaksi (ks. 5. Moos. 25:4) tai puitiin
kepillä (ks. Ruut 2:17). Herra käytti kielikuvaa kohdassa LK
35:13 kuvatakseen, kuinka lähetyssaarnaajat erottavat van-
hurskaat syntisistä Jumalan sanan voimalla.

Vyöttää heidän kupeensa
(jae 14) – Auttaa heitä 
olemaan valmiina
Saattaa häpeään (jae 25) –
Sekoittaa toisten kansojen
kanssa niin että heitä ei
tunnista

Mielettömyys ja iljetykset
(jae 7) – Järjettömyys ja 
syntisyys
Suojus (jae 14) – Suoja 
(pieni pyöreä kilpi, 
jota käytettiin tavallisesti
käsivarressa)

46

Opin ja Liittojen Kirja 34:1 – Orson Pratt
Orson Pratt kastettiin 19-vuotissyntymäpäivänään 19. syys-
kuuta 1830 sen jälkeen kun hän oli kuullut evankeliumin
sanomasta vanhemmalta veljeltään Parley P. Prattilta. Heidät
molemmat kutsuttiin apostoleiksi, kun kahdentoista aposto-
lin koorumi perustettiin vuonna 1835. Orson Pratt palveli
veljensä tavoin monesti kirkon lähetystyössä (ks. LK 34 joh-
danto, 1–10; 52:26; 75:14; 103:40; 124:127–129; 136:13). Hän
kirjoitti myös monia uskonnollisia ja tieteellisiä kirjoja ja oli
ensimmäinen Suolajärven laaksoon saapunut pioneeri.
Hän palveli apostolina yli 45 vuoden ajan, kuolemaansa
saakka vuonna 1881.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 34.

Vertaa kahta jaetta

Lue ja vertaa kohtia Joh. 3:16 ja LK 34:3. Kirjoita kappale, jossa
kuvailet sitä, mitä opit näistä jakeista Isästä ja Pojasta.

Mitä me opimme Jeesuksen Kristuksen
toisesta tulemisesta?

1. Lue Mark. 13:32–37 ja kir-
joita, mitä Jeesus sanoi siitä,
milloin ja miten toinen tulemi-
nen tapahtuisi.

2. Tutki kohtaa LK 34:6–12 ja
selitä, mitä lisäoivalluksia
se antaa meille toisesta tule-
misesta. Pidä huolta siitä,
että huomaat ja selität sanat
lähellä, ennen ja pian.

Opin ja Liittojen Kirjan luku 35, Joseph Smithille ja
Sidney Rigdonille annettu ilmoitus, todistaa, että Herra
tuntee lapsensa henkilökohtaisesti. Pane merkille, mitä
Herra sanoi Sidney Rigdonille hänen menneisyydestään
ja tulevaisuudestaan. Kun tutkit tätä ilmoitusta, mieti,
miten Herra on valmistanut sinua palvelemaan valtakun-
nassaan.

Opin ja Liittojen 
Kirja 35

Sidney Rigdon – edelläkävijä

B

A
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Opin ja Liittojen Kirja 35:20–21 – Joseph Smithin
raamatunkäännös
Monia tärkeitä Raamatun osia oli kadonnut tai niitä oli
muutettu (ks. 1. Ne. 13:24–29), ja Herra käski profeetta Joseph
Smithin tehdä monia korjauksia siihen (ks. LK 35:20; 41:7;
45:60–61; 73:3–4; 93:53). Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 35
Herra käski Sidney Rigdonin toimia profeetan kirjurina tämän
sanellessa muutokset (ks. jae 20). Tämä raamatunkäännös on
nimeltään Joseph Smithin raamatunkäännös. Käännöksen
lyhenne on JSR. Joitakin Joseph Smithin raamatunkäännök-
sessä olevia muutoksia on Pyhien kirjoitusten oppaan kohdassa
”Valittuja kohtia Joseph Smithin raamatunkäännöksestä”.
Kun Joseph Smith työskenteli raamatunkäännöksen parissa,
Herra antoi hänelle ilmoituksia, jotka selittivät monia
asioita (ks. LK 76; 77; 86; 91; 93; 113; 132; ks. myös KH Moos.;
KH J. S. Matt.).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee yksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin ja 
Liittojen Kirjan lukua 35.

Selitä oppi

1. Merkitse kukin kohdan LK 35:2 sanoista yhdeksi ja yhtä.

2. Selitä, mitä yhdeksi, yhtä tarkoittaa tässä jakeessa ja mitä
se opettaa meille taivaallisen Isän ja Hänen poikansa
Jeesuksen Kristuksen sekä meidän välillämme vallitsevasta
suhteesta (ks. myös Joh. 17).

Tunnista suurempi työ

Tarkastele Herran neuvoja Sidney Rigdonille kohdassa LK
35:3–6. Selitä, miten se, mitä Sidney Rigdon kutsuttiin teke-
mään, oli suurempaa kuin se, mitä hän oli tehnyt aiemmin
(ks. myös kohdan LK 35:3 osiota ”Pyhien kirjoitusten ymmär-
täminen”).

Selitä, kuinka se toimii

Kohdassa LK 35:20 Herra selitti, että pyhät kirjoitukset oli
annettu ”omien valittujeni pelastukseksi”. Jakeessa 21 Hän
kertoi, mitä pyhät kirjoitukset tekevät auttaakseen pelasta-
maan meidät. Selitä käyttämällä seuraavia rinnakkaisviitteitä
ja omia ajatuksiasi, millä tavoin pyhät kirjoitukset auttavat
meitä:

1. Kuulemaan Herran äänen (ks. myös LK 18:34–36).

2. Näkemään Hänet (ks. myös Matt. 5:8).

3. Kestämään toisen tulemisen (ks. myös KH J. S. Matt. 1:37).

4. Tulemaan puhdistetuiksi (ks. myös Moro. 7:48).

C

B

A

Uskotko, että Herra todella tietää, kuka sinä olet? Hän
tietää, ja tämä ilmoitus on yksi esimerkki siitä, kuinka
hyvin Hän tuntee lapsensa. Kun tutkit Opin ja Liittojen
Kirjan lukua 36, yritä kuvitella itsesi Edward Partridgen
tilalle. Mitä luulet, että Herra sanoisi sinulle?

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 36

Opin ja Liittojen Kirja 36:1 – Edward Partridge
Edward Partridge kuuli palautetusta evankeliumista ensi ker-
ran lokakuun 1830 paikkeilla, kun laamanilaisten keskuuteen

lähetetyt lähetyssaarnaajat pysähtyivät Kirt-
landissa Ohiossa matkallaan Missouriin

(ks. LK 28:8; 32:2–3). Hän liittyi kirk-
koon kuitenkin vasta useiden kuu-
kausien kuluttua. Lucy Mack
Smith, profeetan äiti, kirjoitti seu-
raavaa Edward Partridgen päätök-
sestä mennä kasteelle: ”Saman
vuoden [1830] joulukuussa Joseph
piti kokouksen talossamme. Hänen

saarnatessaan Sidney Rigdon ja
Edward Partridge tulivat sisään ja

istuutuivat kuulijoiden joukkoon. Kun
Joseph oli päättänyt saarnansa, hän antoi

kaikille, joilla oli jotakin sanottavaa, puheenvuoron. Tällöin
herra Partridge nousi ja lausui, että hän oli käynyt Mancheste-
rissä saadakseen lisää tietoja opista, jota saarnasimme, mutta
kun hän ei löytänyt meitä, hän oli kysellyt naapureiltamme
meidän luonteestamme, jonka nämä olivat sanoneet olleen
nuhteeton siihen asti, kun Joseph oli saanut meidät [heidät]
petetyiksi Mormonin Kirjalla. Hän sanoi myös kävelleensä
meidän tilallamme ja nähneensä hyvän järjestyksen ja ahke-
ruuden, jota se ilmensi. Ja nähtyään, mitä me olimme uhran-
neet uskomme vuoksi, ja kuultuaan, että meidän rehellisyyt-
tämme ei epäilty muissa asioissa kuin uskonnossamme, hän
uskoi meidän todistukseemme ja oli valmis kastettavaksi, ’jos’,
hän sanoi, ’veli Joseph kastaa minut’.” (History of Joseph Smith,
s. 191–192.) Joseph Smith kastoi hänet 11. joulukuuta 1830.

Nurja sukupolvi (jae 6) – Kapinallisia ja vaikeasti johdatet-
tavia ihmisiä

Opin ja Liittojen 
Kirja 36

Edward Partridge – yksi Herran 
suurista miehistä
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Edward Partridgesta tuli myöhemmin kirkon ensimmäinen
piispa (ks. LK 35 johdanto; 36 johdanto, 1–7; 41:9–11; 42:10;
50:39; 51:1–4, 18; 52:24; 57:7; 58:14–16, 24–25, 61–62; 60:10;
64:17; 124:19) ja hän kärsi paljon vainoa Missourissa. Hän kuoli
47-vuotiaana vuonna 1840 Nauvoossa Illinoisissa kirkon
uskollisena jäsenenä.

Opin ja Liittojen Kirja 36:2 – ”Minä olen paneva
käteni sinun päällesi”
Vanhin Harold B. Lee sanoi kohdasta LK 36:2 kahdentoista
apostolin koorumin jäsenenä ollessaan: ”Herra sanoo tässä,
että kun joku Hänen valtuutetuista palvelijoistaan panee
kätensä valtuudella jonkun siunattavan päälle, se on sama
kuin jos Hän itse panisi kätensä hänen päällensä heidän
kanssaan tuon toimituksen suorittamiseksi. Näin alamme
ymmärtää, kuinka Hän ilmentää voimaansa ihmisten kes-
kuudessa palvelijoidensa kautta, joille Hän on suonut val-
tuuden avaimet.” (”Be Secure in the Gospel of Jesus Christ”,
Brigham Young University Speeches of the Year, 11. helmikuuta
1958, s. 6.)

Opin ja Liittojen Kirja 36:6 – ”Tulkaa pois tulesta,
inhoten lihan tahraamaa ihokastakin”
Tautien leviämisen estämiseksi Vanhan testamentin aikoina
Herra määräsi niistä kärsiviä läpikäymään puhdistautumis-
menot, joihin kuului kaikkien saastuneiden vaatteiden
polttaminen (ks. 3. Moos. 13:47–59). Kohdassa LK 36:6 Herra
vertailee sairaudesta ja synnistä puhdistautumista (ks.
myös Juud. 23; Al. 5:57).

Ollessaan kahdentoista apostolin koorumin jäsenenä vanhin
Spencer W. Kimball selitti syntiin johtavien olosuhteiden
muuttamisen välttämättömyyttä: ”Hylätessään synnin ihmi-
nen ei vain toivo parempia olosuhteita. Hänen on luotava ne.
Hänen on ehkä tarpeen mennä niin pitkälle, että hän vihaa
tahraantuneita vaatteitaan ja inhoaa syntiä. Hänen ei tule olla
varma ainoastaan siitä, että hän on hylännyt synnin, vaan
myös siitä, että hän on muuttanut syntiä ympäröivät olosuh-
teet. Hänen tulisi välttää niitä paikkoja ja tilanteita ja olosuh-
teita, joissa synti tapahtui, sillä näistä se saattaa helposti lähteä
uudelleen alkuun. Hänen on jätettävä ihmiset, joiden kanssa
synti tuli tehdyksi. Hänen ei tarvitse vihata siihen sekaantu-
neita ihmisiä mutta hänen täytyy välttää heitä ja kaikkea, mikä
liittyy tuohon syntiin. (Anteeksiantamuksen ihme, s. 160.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 36.

Kirjoita päiväkirjaan

Kirjoita vihkoosi päiväkirjamerkintä, joka kuvailee sitä, miltä
sinusta olisi saattanut tuntua, jos olisit ollut Edward Partridge
ja Herra olisi kertonut sinulle sen, mikä on Opin ja Liittojen
Kirjan luvussa 36.

Selitä oppimasi

Luettuasi kohdan LK 36:2 ja jakeeseen liittyvän osion ”Pyhien
kirjoitusten ymmärtäminen” selitä, mitä opit pappeuden saa-
misesta.

B

A

Menestys, jota Ohion Kirtlandissa pysähtyneet lähetys-
saarnaajat kokivat matkallaan Missouriin saarnaamaan
evankeliumia laamanilaisille (ks. LK 32:1–3), lisäsi valtai-
sasti kirkon jäsenmäärää. He kastoivat 127 ihmistä vain
kolmen viikon aikana, mikä lähes kaksinkertaisti kah-
deksan kuukautta aikaisemmin perustetun kirkon jäsen-
määrän. Ilmapiirin ollessa hyväntahtoinen Kirtlandissa
vaino lisääntyi edelleen New Yorkissa. Kun luet Opin ja
Liittojen Kirjan lukuja 37–38, etsi käskyjä ja ohjeita, joita
Herra antoi kirkolle auttaakseen ratkaisemaan ongelman.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Opin ja Liittojen Kirja 38

Opin ja Liittojen Kirja 38:12 – ”Korjata maa 
kootakseen lusteet”

Tämä jae viittaa Vapahtajan
vertaukseen vehnästä ja rik-
kaviljasta (ks. Matt. 13:24–30,
36–43; ks. myös LK 86:1–7).

Opin ja Liittojen Kirja
38:30 – ”Jos olette 
valmiit, te ette pelkää”
Presidentti Spencer W. Kim-
ball on opettanut: ”Ihmisen
tulisi tutkia, mietiskellä,

Joka ei tee mitään eroa 
heidän välillään (jae 26) –
Ei suosi yhtä toisten 
kustannuksella

Serafi (jae 1) – Enkeli

Sidney Rigdonin ja monien 
muiden kääntymys

 

New York

FAYETTE

Ohio

PennsylvaniaKIRTLAND

BUFFALO

FAIRPORT

SANDUSKY

CINCINNATI

AMHERST

Opin ja Liittojen 
Kirja 37–38

Kokoontukaa Ohioon ja paetkaa 
vihollisianne
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opiskella pyhiä kirjoituksia sekä rakentaa todistustaan, niin
että hän olisi valmis opettamaan ja valmentamaan. Herra
on sanonut: ’Jos te olette valmiit, te ette pelkää.’ Ja toivomme
on, että lapsuudesta saakka kaikkien varttumisvuosien aikana
apujärjestöissä, uskontoseminaareissa ja -instituuteissa, per-
heilloissa, sakramenttikokouksissa ynnä muualla annetut
opetukset auttavat jokaista nuorta valmistautumaan niin, että
pelko häviää.” (”Neuvo nuorelle miehelle: nyt on valmistau-
tumisen aika”, Valkeus, tammikuu 1974, s. 7.)

Opin ja Liittojen Kirja 38:32 – ”Minä olen antava
teille lakini”
Tämä lupaus täyttyi, kun profeetta Joseph sai Opin ja Liittojen
Kirjan luvussa 42 olevan ilmoituksen Kirtlandissa Ohiossa.

Opin ja Liittojen Kirja 38:32 – ”Päällenne puetaan
voima korkeudesta”
Vanhin Bruce R. McConkie, joka oli kahdentoista apostolin
koorumin jäsen, on opettanut: ”Tässä armotaloudessa, jo tam-
mikuussa 1831, sen jälkeen kun vanhimmat olivat saaneet
Pyhän Hengen lahjan, Herra alkoi ilmoittaa heille, että hänellä
oli varattuna temppelipyhitys uskollisia varten (LK [38:32];
43:16), ’siunaus, jollaista ihmislasten keskuudessa ei tunneta’
(LK 39:15). Kesäkuussa 1833 Hän sanoi: ’Minä annoin teille
käskyn rakentaa huoneen, jossa huoneessa minä aion suoda
voiman korkeudesta niille, jotka olen valinnut; sillä tämä on
Isän lupaus teille; sen tähden minä käsken teidän pysyä pai-
kallanne samoin kuin käskin apostoleitani Jerusalemissa.’
(LK 95:8–9; 105:11–12, 18, 33).” (Doctrinal New Testament Com-
mentary, osa 1, s. 859.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin ja 
Liittojen Kirjan lukuja 37–38.

Vertaa näitä ilmoituksia omaan 
elämääsi

1. Mitä Herra käski kirkkoa tekemään New Yorkin seudulla
olleiden vihollisten tähden?

2. Nykyisin kirkon jäsenet saattavat kohdata erilaisia viholli-
sia, mutta Herra neuvoo yhä, kuinka selviytyä vihollisis-
tamme. Tee luettelo joistakin neuvoista, joita Herra on anta-
nut meidän aikanamme auttaakseen meitä selviytymään
kohtaamistamme vaaroista.

Neuvo ystävää

Kuvittele, että sinulla on läheinen ystävä, joka teki vääriä pää-
töksiä ja kärsi vaivaa ja murhetta. Kirjoita ystävällesi pieni
kirje käyttäen hyväksesi sitä, mitä luit kohdasta LK 38:1–12, ja
esitä siinä niin monia jakeista löytämiäsi syitä kuin voit sille,
miksi hänen pitäisi seurata Herraa ja noudattaa Hänen neuvo-
jaan ennemmin kuin kuunnella maailmaa.

B

A

Siionin piirteitä ja edellytyksiä

Kohdassa LK 38:18–42 Herra opetti profeetta Josephille
Siionista eli lupauksen maasta, jonka pyhät saisivat rakentaa,
jos he olisivat uskollisia.

1. Tee vihkoosi kaksi saraketta. Kirjoita ensimmäiseen sarak-
keeseen luettelo siitä, millainen maa olisi näiden jakeiden
opetusten mukaan. Tee toiseen luettelo siitä, millaisia
pyhien täytyisi olla ansaitakseen tällaisen lupauksen maan.

2. Kirjoita kappale, jossa selität, miten lupauksen maa eroaisi
maasta, jossa me nyt elämme, ja mikä lupauksen maassa
elämisessä olisi sinulle mieluisinta.

Minkä tähden sinun mielestäsi on niin vaikeaa muuttaa
tapaa tai käytäntöä, johon olet tottunut? Onko tuon tavan
muistikuvilla taipumusta tehdä muutoksesta helpompi
vai vaikeampi? James Covill oli tuollaisessa tilanteessa.
Hän oli ollut baptistipappina neljänkymmenen vuoden
ajan, kun hän meni profeetta Joseph Smithin luo saadak-
seen ilmoituksen. Kiinnitä huomiota niihin lupauksiin
ja varoituksiin, jotka Herra antoi hänelle Opin ja Liittojen
Kirjan luvussa 39. Pane sitten Opin ja Liittojen Kirjan
luvussa 40 merkille, mitä hän valitsi ja mitkä olivat seu-
raukset.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 39

Opin ja Liittojen Kirja 40
Kohta (jae 2) – Heti

Hoosianna (jae 19) – Tulee
hepreankielisestä sanasta,
joka tarkoittaa ”Pelasta nyt,
me rukoilemme”

Olen pidättävä käteni tuo-
miosta (jakeet 16, 18) – Pidät-
tää rangaistukset
Vesoa (jae 17) – Karsia ja
kunnostaa 

Opin ja Liittojen 
Kirja 39–40

James Covill – saatuja ja 
hylättyjä lupauksia

C
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A ja tehtävä B tai C tutkiessasi Opin ja Liittojen
Kirjan lukuja 39–40.

Murheellinen sydämen muutos

Piirrä vihkoosi kaksi sydäntä ja kirjoita toiseen ”on” ja toiseen
”oli”.

1. Lue Opin ja Liittojen Kirjan luvun 39 johdanto sekä jakeet
7–13. Kirjoita ensimmäiseen sydämeen, mitä Herra sanoi
James Covillin sydämestä ja mitä hänet kutsuttiin tekemään
sen tähden.

2. Lue Opin ja Liittojen Kirjan luvun 40 johdanto sekä jakeet
1–3. Kirjoita toiseen sydämeen, millä tavoin Jamesin
sydän oli muuttunut ja miksi. Selitä myös, mitä Herra sanoi
tapahtuvaksi hänelle tuon muutoksen tähden.

3. Vertaa sitä, mitä James Covillille tapahtui, Herran esittä-
mään vertaukseen kohdassa Mark. 4:3–9, 14–20. Mikä
kuvailluista maaperistä muistuttaa eniten James Covillin
sydäntä?

On Oli 

A

Kirjoita ”Työpaikkoja avoinna” -ilmoitus

LK 39:10–24 esittää joitakin merkityksellisiä lähetyssaarnaa-
jien velvollisuuksia. Ajattele, millaisia sanomalehden
”Työpaikkoja avoinna” -ilmoitukset ovat. Kirjoita, millainen
lähetyssaarnaajan on oltava ja mitä hänen on tehtävä käyttäen
hyväksesi näiden jakeiden tietoja. Aloita ilmoituksesi: ”Halu-
taan palvelukseen: kokoaikaisia lähetyssaarnaajia”.

Kirjoita kertomus

Lue kohta LK 40:1–3, joka kertoo, miksi James Covill ei seu-
rannut Herran ohjeita. Kirjoita sitten lyhyt kuviteltu kertomus
nykyajan henkilöstä, jolla on samat heikkoudet kuin James
Covillilla, mutta joka kykenee voittamaan ne, tottelemaan
Herraa ja palvelemaan lähetystyössä.

C

B
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Kirkko Ohiossa ja Missourissa
”Vuodet, jolloin mormonien toiminta keskittyi pääasiassa
Ohioon ja Missouriin, olivat [kirkon] historiassa tärkeimmät ja
traagisimmat. Tänä aikana kirkon hallinnon perusorganisaatio
luotiin, Joseph Smith ilmoitti monia perustavia ja merkittäviä
oppeja, työ eteni ulkomaille ensimmäisen kerran, ja samaan
aikaan tämän kehityksen kanssa kirkko joutui ankaran vainon
kohteeksi, jolloin monet menettivät henkensä ja kaikki pyhät
kärsivät suunnattomasti.

Historiallisesti merkittäviä tapahtumia sattui molemmissa 
paikoissa samanaikaisesti, mutta yhteydenpito näiden kahden
ryhmän välillä oli rajoittunutta vaikeiden kulkuyhteyksien
vuoksi, vaikka kirkon virkailijat matkustivatkin paikasta toi-
seen, kun tarve vaati.” (Totuuden palautus, s. 38).

Profeetta Joseph Smith muutti perheineen Ohioon tammi –
helmikuun vaihteessa 1831. Heidän saapumiseensa 
mennessä kirkon jäsenmäärä alueella oli kasvanut noin
kolmeen sataan. Monet uusista käännynnäisistä oli-
vat kuuluneet ”opetuslapsina” tunnettuun uskonnolliseen
yhteisöön. Koska evankeliumi oli heille vielä niin uusi, he
toivat mukanaan sellaista, mitä profeetta kutsui vieraiksi
aatteiksi ja vääriksi hengiksi (ks. LK 41 johdanto). Useiden
kuukausien ajan, vielä kirkkoon liityttyäänkin, nämä
käännynnäiset jatkoivat ”yhteisen omaisuuden” harjoitta-
mista eli kaiken omaisuuden pitämistä yhteisenä. Mutta
heidän keskuudessaan nousi epäsopua siitä, kuinka tätä
järjestelmää pitäisi toteuttaa. John Whitmer kirjoitti tätä
koskien: ”Kaikki oli yhteistä opetuslapsille, ja he menivät
kohti tuhoa nopeasti, mitä tulee ajallisiin asioihin, sillä
pyhien kirjoitusten lukemisen perusteella he katsoivat, että
se, mikä kuului yhdelle veljelle, kuului kaikille veljille.
Sen tähden he ottivat toistensa vaatteita ja muuta omai-
suutta ja käyttivät niitä ilman lupaa, mikä aiheutti sekaan-
nusta ja pettymyksiä, sillä he eivät ymmärtäneet pyhiä
kirjoituksia.” (Lainattu julkaisussa ”Church History”,
Journal of History, tammikuu 1908, s. 50.)

Jotkut näistä varhaisista käännynnäisistä eivät olleet sel-
villä tavasta, jolla Henki vaikuttaa uskollisiin. Joidenkin
sellaisten käytös, jotka väittivät näkevänsä näkyjä, vaivasi
ohiolaista alkuaikojen käännynnäistä John Corrillia:
”He käyttäytyivät kummallisesti jäljitellen joskus käytök-

Opin ja Liittojen 
Kirja 41

Millainen on tosi opetuslapsi?

sessään intiaaneja, joskus juosten pelloilla ja nousten 
kannon nokkaan saarnaamaan, aivan kuin he olisivat kuu-
lijakunnan ympäröimänä – koko ajan niin näkyjensä 
vallassa, etteivät ilmeisestikään tienneet mitään siitä, mitä
heidän ympärillään tapahtui” (lainattu julkaisussa 
Kirkon historia aikojen täyttyessä, s. 92).

Mitä todellisuudessa vaaditaan siltä,
joka haluaa olla Jeesuksen Kristuk-
sen opetuslapsi? Kun tutkit Opin
ja Liittojen Kirjan lukua 41, huo-
maa, mitä Herra sanoi siitä,
kuka on ja kuka ei ole Hänen
opetuslapsensa. Sen perusteella,
mitä Herra sanoi Edward Par-
tridgestä, luuletko sinä, että
häntä voitiin luonnehtia todelli-
seksi opetuslapseksi? Voitaisiinko
sinua?

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 41

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 41.

Miksi sinun pitäisi haluta olla 
opetuslapsi?

Aivan kuten profeetta Joseph Smithin aikana, tämän päivän
maailmassakin on monia eri käsityksiä siitä, mikä Jeesuksen
Kristuksen tosi opetuslapsi on.

1. Sen perusteella, mitä luit kohdasta LK 41:1–6, esitä 
lyhyesti, mitä Jeesus sanoi todellisesta opetuslapsesta. 
(Ks. myös LK 6:32; 41:5; 52:40.)

2. Sen perusteella, mitä opit näistä jakeista, miksi haluaisit,
että sinua kutsuttaisiin opetuslapseksi?

Kuinka se onnistuu nykyisin?

Edward Partridge kutsuttiin kirkon ensimmäiseksi piispaksi
(ks. LK 41:9–12). Siitä lähtien tuhannet uskolliset miehet
ovat ottaneet vastaan kutsun palvella piispana. Haastattele

B

A

Liiketoimensa (jae 9) – 
Liiketoimintansa hatunteki-
jänä
Vilppi (jae 11) – Epärehelli-
syys, petollisuus

Tunnustaa (jae 1) – Vakuuttaa
uskovansa mutta tosiasiassa
ei uskonut
Opetuslapsi (jae 5) – Kuuliai-
nen ja uskollinen seuraaja
Sovelias (jakeet 6–7) – Oikea,
sopiva

51

Edward Partridge

34190_130_03_41-77.qxd  09-01-2006  11:06 AM  Page 51



nykyistä tai entistä piispaasi tai seurakunnanjohtajaasi ja kysy
häneltä, mitä seuraavat ilmaukset merkitsevät hänelle:
”Minä olen kutsunut”, ”kirkon suostumus”, ”asettaa piispaksi”
ja ”hänen sydämensä on puhdas”. Kirjoita hänen vastauksensa
vihkoosi.

Herra käski kirkon jäseniä muuttamaan Ohioon ja kertoi
heille, että Hän antaisi heille siellä lakinsa (ks. LK 38:32).
Opin ja Liittojen Kirjan luku 42 annettiin tämän lupauk-
sen täyttämiseksi. Osana tätä ilmoitusta on pyhityksen
laki. Mitä sinä tiedät tästä laista? Päteekö se vielä nykyi-
sin? Kun tutkit tätä lukua, ajattele sitä, kuinka erilainen
maailma olisi, jos jokainen eläisi siinä annettujen käsky-
jen mukaan. Mieti huolellisesti, mitä käskyjä sinun pitäisi
noudattaa uutterammin valmistautuessasi Jeesuksen
Kristuksen toiseen tulemiseen.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 42

Opin ja Liittojen Kirja 42:12 – Mikä on 
evankeliumin täyteys?

Presidentti Joseph Fielding Smith
selitti, mitä tarkoitetaan Herran
sanoilla, että Mormonin Kirja sisältää
evankeliumin täyteyden: ”Jotkut
ihmiset ovat ihmetelleet tätä, koska
Mormonin Kirjaan ei ole merkitty
muistiin mitään koskien iankaikkista
avioliittoa ja kastetta kuolleiden puo-
lesta. Huolellinen lukeminen osoittaa,
että Herra ei sano sen sisältävän 

Salaiset liitot (jae 64) – 
Syntiset ihmiset, jotka 
sopivat yhdessä salaisesti
tekevänsä pahaa
Soimata (jae 68) – Torua,
arvostella
Haureus (jae 74) – 
Sukupuolisynti
Ojentaa (jae 90) – Nuhdella
Nuhdella (jakeet 91–92) –
Torua

Rikkoa (jae 10) – Olla 
tottelematta käskyjä
Opinkappale (jae 13) – 
Opetukset, ohjeet
Liittyä (jae 22) – Olla 
uskollinen ja vilpitön
Huoneenhaltija (jae 32) –
Luotettu palvelija, jolla 
on vastuu isäntänsä omai-
suudesta

Opin ja Liittojen 
Kirja 42

Herran laki kirkolleen

kaikkia periaatteita täyteydessään vaan täyteyden, joka on
välttämätön Hänen kirkkonsa ja evankeliuminsa perustaksi – –.
Älkäämme unohtako, ettei kaste kuolleiden puolesta ole
uusi oppi vaan pelkästään sen periaatteen käyttöönotto, joka
opettaa kastetta kuolleiden puolesta. Mitä iankaikkisiin liittoihin
tulee, niitä opetetaan kaikissa pyhissä kirjoituksissa. Kaikki
perusperiaatteet, joiden mukaan kirkko on perustettu ja joiden
mukaan ihmisiä saatetaan parannukseen, ovat selvästi Mor-
monin Kirjassa. Lisäksi sanan ’täyteys’ merkitys, kuten pyhät
kirjoitukset sitä käyttävät, on ’yltäkylläisyys’ tai riittävyys
aiottuja tarkoituksia varten. Vaikka meille on ilmoitettu kaikki
avaimet ja valtuudet ja periaatteet, jotka ovat välttämättömiä
ihmisten saattamiseksi takaisin Jumalan luo korotukseen,
niin jos he noudattavat niitä, on yhä monia totuuden periaat-
teita, jotka tullaan vielä ilmoittamaan, mutta jotka on pidätetty
meiltä uskomme ja kuuliaisuutemme vähäisyyden vuoksi.
(Ks. 3. Ne. 26:8–9.)” (Church History and Modern Revelation, osa
1, s. 76–77.)

Opin ja Liittojen Kirja 42:18 – Murha, 
anteeksiantamaton synti
”Toiseksi vakavin synti on murhan tekeminen, toisin sanoen
viattoman veren vuodattaminen harkitusti. Herra on sano-
nut tätä syntiä koskien: ’Älä tapa; ja se, joka tappaa, ei saa
anteeksi tässä maailmassa eikä tulevassa’ (LK 42:18). Täten
tämä on anteeksiantamaton synti, mikä tarkoittaa, että Jeesus
Kristus ei voi maksaa (tai ’sovittaa’ tai ’antaa anteeksi’) 
rikotun lain vaatimaa rangaistusta. Tämä synti on kuitenkin
anteeksiannettava, toisin sanoen, synnintekijä voi lopulta 
suorittaa itse täyden korvauksen ja saada anteeksiannon. 
Nähtävästi syy siihen, että tämä synti on anteeksiantamaton, 
johtuu siitä, että anteeksianto perustuu parannukseen,
eikä murhaaja voi täysin tehdä parannusta synnistään, sillä
hän ei voi korvata riistämäänsä elämää.” (Daniel H. Ludlow,
A Companion to Your Study of the Book of Mormon, s. 222.)

Opin ja Liittojen Kirja 42:30–39 – Pyhityksen laki
Jonkin ’pyhittäminen’ tarkoittaa sen omistamista erityiseen
tarkoitukseen. Pyhityksen laki opettaa, että kaikki kuuluu
Herralle ja että kaikki, minkä Hän on antanut meille, pitäisi
käyttää Hänen maan päällä olevan valtakuntansa rakenta-
misen auttamiseen (ks. LK 104:11–18). Kirkon varhaisina
aikoina jäsenet, jotka päättivät elää tämän lain mukaan, antoi-
vat eli pyhittivät rahansa ja omaisuutensa piispalle ja saivat
vastineeksi huoneenhallituksen (rahaa, omaisuutta ja muuta
vastuuta). Siitä, minkä he saivat piispalta, tuli heidän omaa
omaisuuttaan, ja jäsenet käyttivät saamaansa huolehtiakseen
omista toiveistaan ja tarpeistaan. Mitä tahansa he tuottivatkin,
mikä oli enemmän kuin se, minkä he tarvitsivat, palautettiin
piispalle köyhiä ja puutteenalaisia varten (ks. LK 42:30–39;
51:2–9). Pyhityksen laki annettiin auttamaan jäseniä voitta-
maan itsekkyytensä ja valmistamaan heitä asumaan selesti-
sessä valtakunnassa. (Ks. myös KH Moos. 7:16–19.)

Jotkut kirkon jäsenet yrittivät elää jonkin aikaa pyhityksen lain
mukaan yhteisössä, jonka nimi oli ”Yhdistynyt veljeskunta”,
mutta he eivät pystyneet täysin elämään tämän lain mukaan
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(ks. LK 105:1–5, 9–13). Nykyisin kymmenykset, paastouhrit,
kirkon huolto-ohjelma, kirkon tehtävät sekä kotiopetus- ja
kotikäyntityö auttavat meitä valmistautumaan elämään pyhi-
tyksen lain mukaan (ks. LK 119 johdanto). Presidentti Spencer
W. Kimball on opettanut: ”Pyhitys merkitsee sitä, että ihminen
antaa ajastaan, kyvyistään ja varoistaan niiden hyväksi, jotka
ovat puutteessa – joko hengellisesti tai ajallisesti – sekä Herran
valtakunnan rakentamiseen. Huoltotyössä jäsenet pääsevät
osallisiksi pyhityksestä, kun he tekevät työtä tuotantoprojek-
teissa, lahjoittavat tarvikkeita Deseret Industries -organisaation
käyttöön, käyttävät ammattitaitoaan toisten hyväksi, antavat
runsaan paastouhrin ja ottavat osaa seurakunnan ja koorumin
palvelutavoitteisiin. He pyhittävät aikansa koti- ja kotikäynti-
opetukseen. Me pyhitymme, kun me annamme itsestämme.”
(”Huoltotyö: evankeliumia käytännössä”, Valkeus, huhtikuu
1978, s. 123.)

Opin ja Liittojen Kirja 42:46 – Kuinka kuolema voi
olla ”suloinen”?
Presidentti Ezra Taft Benson on opettanut: ”Meidän tulisi
muistaa, että toisella puolella on suuri suvun jälleennäkemi-
nen ja paljon iloa. Jäähyväiset ja meidän eromme on heidän
jälleennäkemisensä ja kotiinpaluunsa. Kuten kuuluu, itkemme
kuolleita, sillä Herra on käskenyt meitä niin (ks. LK 42:45).
Mutta saamme myös suurenmoista lohdutusta Puolustajan
kautta siitä, että ne, jotka kuolevat Herrassa, ’eivät maista 
kuolemaa, sillä se on oleva heille suloinen’ (LK 42:46). (The
Teachings of Ezra Taft Benson, s. 33.)

Kirkon vanhimmat on kutsuttu voi-
telemaan ja siunaamaan sairaita.

Voimme antaa apua puutteenalaisille
runsaan paastouhrin kautta.

”Rakasta vaimoasi kaikesta sydä-
mestäsi ja liity häneen äläkä 
kehenkään muuhun” (LK 42:22).

Vanhurskaille kuolema on murheel-
linen mutta ei pelottava.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävät B ja C ja joko tehtävä A tai D tutkiessasi Opin ja
Liittojen Kirjan lukua 42.

Ilmoituksen saamisen malli

Kohdassa LK 42:1–3 Herra lupasi kirkkonsa vanhimmille,
että jos he tekisivät tiettyjä asioita, he saisivat tavoittelemansa
ilmoituksen (joka oli luku 42).
1. Tutki jakeita 1–3 ja tee lista Herran antamista vaatimuksista

tämän ilmoituksen saamiseksi.
2. Kuinka tämä saattaisi auttaa sinua saamaan Herran

ilmoitusta perheessäsi?

Valitse yksi tärkeä ajatus

LK 42 sisältää monia opastuksen kohtia pyhille. Tarkastele
kutakin seuraavista kuudesta jakeiden ryhmästä. Valitse yksi
ohje ja selitä, millä tavoin se on tärkeä jäsenille nykyään:

1. Jakeet 11–17
2. Jakeet 18–29
3. Jakeet 30–39
4. Jakeet 40–52
5. Jakeet 61–69
6. Jakeet 74–93

Millainen Siion tulee sinun mielestäsi
olemaan?

Kohdassa LK 42:9, 16–55 Herra selitti, millaista elämää Hänen
kansansa elää Uudessa Jerusalemissa. Tee yksi seuraavista 
tehtävistä jakeiden lukemisen ja osion ”Pyhien kirjoitusten
ymmärtäminen” perusteella:

1. Selitä, millä tavoin elämä olisi mielestäsi erilaista, jos eläisit
kuvatun kaltaisessa yhteiskunnassa. Esitä ainakin seitse-
män esimerkkiä siitä, miten elämä olisi erilaista, ja merkitse
kunkin esimerkin viereen jakeen numero.

2. Kirjoita kertomus, kuten päiväkirjamerkintä, joka kuvailee
yhtä elämäsi päivää ikään kuin asuisit Uudessa Jerusale-
missa. Sisällytä kertomukseesi, millaista elämä olisi kotona,
yhteiskunnassa ja koulussa, ja merkitse kunkin käyttämäsi
jakeen numero.

Täytä kaavio

Herra käyttää sanaa anoa kolmesti kohdassa LK 42:61–68.
Piirrä vihkoosi seuraavanlainen kaavio ja tutki jakeita ja täytä
kaavio.

Mitä anoa?Opin ja Liittojen
Kirja 42

Miksi on tärkeää 
tietää tämä?

Jae 61

Jae 62

Jae 68

D

C

B

A
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Kirkko oli alle vuoden ikäinen, kun profeetta Joseph Smith
sai Opin ja Liittojen Kirjan lukuna 43 olevan ilmoituksen.
Monet jäsenet eivät ymmärtäneet ilmoitusten saamisen
menetelmää eivätkä järjestystä. Herra oli aiemmin opetta-
nut ilmoituksesta (ks. LK 21; 28; 42), mutta näitä ilmoi-
tuksia ei ollut vielä julkaistu eikä niitä ollut yleisesti saa-
tavilla. Niinpä tehtiin virheitä, jotka aiheuttivat silloin
tällöin sekaannusta ja jopa harhakäsityksiä. Esimerkiksi
juuri ennen tämän ilmoituksen antamista eräs nainen
Kirtlandissa Ohiossa väitti olevansa naisprofeetta ja yritti
saada monia kirkon jäseniä seuraamaan opetuksiaan ja
niin kutsuttuja profetioitaan.

Kun luet Opin ja Liittojen Kirjan lukua 43, kiinnitä huo-
miota siihen, mitä Herra sanoi ilmoituksen antamistavasta
kirkolle ja jokaisen jäsenen velvollisuuksista. Pane merkille
myös se, mitä Herra sanoi tavoista, joilla Hän profeettojen
lisäksi puhuu maailmalle, ja syyt, miksi Hän haluaa mei-
dän kuulevan sanomansa.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 43

Opin ja Liittojen Kirja 43:2–5 – Vain kirkon 
presidentti saa ilmoitusta koko kirkkoa varten
Presidentti James E. Faust, neuvonantaja ensimmäisessä 
presidenttikunnassa, on selittänyt ilmoituksen periaatteesta
kirkossa:

”Kirkon presidentti johtaa kirkkoa ja hän saa jatkuvaa ilmoi-
tusta kirkkoa varten eikä hän tule milloinkaan johtamaan
pyhiä harhaan.

Vyöttäkää kupeenne (jae 19)
– Valmistautukaa
Kiivauteni viha (jae 26) –
Suuttumukseni
Tuhatvuotinen valtakunta
(jae 30) – Tuhannen vuoden
ajanjakso, jona Kristus 
hallitsee maan päällä
Muuttaa (jae 32) – Kuolla ja
nousta ylös
Juhlavuus (jae 34) – Pyhät
asiat 

Tulla portista sisälle (jae 7) –
Mennä kasteelle ja seurata
muita Herran käskyjä
Pyhitetty, pyhittää (jakeet 9,
11, 16) – Tehdä tahrattomaksi
ja pyhäksi
Sitoutua (jae 9) – Tehdä liitto
Pukea (jae 16) – Siunata,
antaa lahja
Nukkuvat kansat (jae 18) –
Ne monet, jotka ovat kuolleet

Opin ja Liittojen 
Kirja 43

Tapoja, joilla Herra puhuu meille

– – kirkon yksityiset jäsenet voivat saada ilmoitusta omia 
tehtäviään, vastuualueitaan ja perheitään varten. He eivät voi
saada hengellistä ohjausta niitä varten, jotka ovat johtoase-
massa heidän yläpuolellaan.

– – ne, jotka väittävät saavansa suoraa ilmoitusta Jumalalta
kirkkoa varten ohi vakiinnutetun pappeuden järjestyksen ja
kanavien, ovat harhaan johdettuja. Tämä pätee myös niihin,
jotka seuraavat heitä.” (”Profeetallinen ääni”, Valkeus, heinä-
kuu 1996, s. 6.)

Ilmoitus kirkkoa varten tulee aina niiden kautta, jotka Jumala on kutsunut
johtamaan kirkkoaan.

Opin ja Liittojen Kirja 43:31 – Saatana sidotaan
tuhatvuotisen valtakunnan ajaksi
Presidentti George Q. Cannon, joka oli neuvonantaja ensim-
mäisessä presidenttikunnassa, on opettanut: ”Puhumme Saa-
tanan sitomisesta. Saatana sidotaan Jumalan voimalla, mutta
hänet sidotaan myös Jumalan kansan päättäväisyydellä
olla kuuntelematta häntä, olla antautumatta hänen hallittavak-
seen.” (Gospel Truth: Discourses and Writings of President George
Q. Cannon, osa 1, s. 86.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi Opin ja 
Liittojen Kirjan lukua 43.

Mitä sinä sanoisit?

Kuvittele, että olet tavannut miehen, joka sanoo lukeneensa
Mormonin Kirjan ja uskovansa, että se on totta. Hän sanoo
myös, että hänellä on ollut joitakin erityisiä hengellisiä 
kokemuksia ja että hän on saanut tärkeitä ilmoituksia, jotka
koko kirkon on tarpeen tietää. Kirjoita vihkoosi ainakin
kolme kohdassa LK 43:1–7 olevaa periaatetta, jotka voisivat
suojella sinua petetyksi tulemiselta tällaisessa tilanteessa.
Mitä sanoisit tälle henkilölle?

Kuinka pitää tehokkaita kirkon
kokouksia?

1. Kohdassa LK 43:8–10 Herra opetti, mitä pitäisi tapahtua
ollessamme koolla kirkon kokouksissa ja luokissa. Tee
luettelo siitä, mitä Hän neuvoi meitä tekemään.

2. Presidentti Spencer W. Kimball on opettanut sakramenttiko-
kousten tarkoituksesta: ”Jos te laulatte ja rukoilette ja nau-
titte sakramentin kelvollisina, te voitte istua seuraavan
tunnin kunnioittavasti, mietiskellen ja saada siitä kaiken
hyödyn, vaikka puhuja olisi kehno. Teidän vastuullanne

B

A
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on omalla myötävaikutuksellanne tehdä kokouksesta
antoisa.” (The Teachings of Spencer W. Kimball, s. 514–515.)
Kirjoita presidentti Kimballin neuvn perusteella kolme
asiaa, jotka voisit tehdä useammin varmistaaksesi, että se,
mitä Herra sanoi kohdassa LK 43:8–10, tapahtuu sinulle
kirkon kokouksissa, joihin osallistut.

Monia tapoja puhua

1. Tutki kohtaa LK 43:17–25 ja tee luettelo tavoista, joilla Herra
sanoi puhuvansa maan ihmisille. Sanat kuulua, kutsua, kehot-
taa ja ääni auttavat sinua huomaamaan nämä erilaiset tavat.

2. Miksi sinun mielestäsi Herra käyttää niin monia tapoja
puhuakseen ihmisille? Mitä muita tapoja voisit lisätä listaan
omien tai toisten kokemusten pohjalta?

Tee luettelo kallisarvoisista opetuksista

Ajattele Herran neuvoa ”vaalikaa tätä sydämessänne”
(LK 43:34) ja kirjoita Opin ja Liittojen Kirjan luvusta 43 kolme
opetusta, jotka haluaisit muistaa. Perustele, miksi valitsit kun-
kin opetuksen. Kerro niistä perheenjäsenellesi tai ystävällesi.

Kuvittele, että olet kirkossa ja että vaarnakonferenssi
ilmoitetaan pidettäväksi kahden viikon kuluttua. Ystävä
kääntyy puoleesi ja sanoo: ”Minusta on kurjaa olla ilman
normaaleja kirkon kokouksia vaarnakonferenssin takia.
Miksi vaarnakonferensseja oikein pidetään?” Millaisen
selityksen antaisit? Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 44
Herra käski kirkkoa kokoontumaan konferenssiin. Sen
syy ja Hänen lupaamansa siunaukset pitävät paikkansa
vielä nykyisissä seurakunta-, vaarna-, piiri-, lähetys-
saarnaaja- ja yleiskonferensseissamme.

Opin ja Liittojen 
Kirja 44

Konferenssien tarkoitus

D

C

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 44

Opin ja Liittojen Kirja 44:2–5 – Konferenssien
siunaukset
Vanhin Howard W. Hunter sanoi kahdentoista apostolin koo-
rumin jäsenenä ollessaan: ”Konferenssiaika on hengellisen
elpymisen aikaa; se lisää tietoa ja lujittaa todistusta siitä, että
Jumala elää ja siunaa uskollisia. Se on aikaa, jolloin käsitys
Jeesuksesta Kristuksesta elävän Jumalan Poikana painuu nii-
den sydämeen, jotka ovat päättäneet palvella Häntä ja pitää
Hänen käskynsä. Konferenssi on aikaa, jolloin johtajamme
antavat elämäämme Hengen innoittamaa ohjausta; se on aikaa,
joka koskettaa ihmisten sielua ja saa heidät tekemään päätök-
sen olla parempia aviomiehiä ja vaimoja, isiä ja äitejä, kuu-
liaisempia poikia ja tyttäriä, parempia ystäviä ja lähimmäisiä.”
(”Konferenssiaika”, Valkeus, huhtikuu 1982, s. 21.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 44.

Konferenssin voima

1. Mitä Herra lupasi kohdan LK 44:1–5 mukaan, jos vanhim-
mat tottelisivat uskollisesti Hänen käskyään kokoon-
tua konferenssiin? Kuinka nuo lupaukset voisivat täyttyä
nykyisissä konferensseissamme?

2. Kirjoita tapahtumasta, jolloin sinua siunattiin tai tunsit
hengellistä kasvua sen kautta, mitä seurakunta-, vaarna-
tai yleiskonferenssissa sanottiin tai tehtiin. Tai kirjoita lyhyt
selostus jostakin äskettäisessä seurakunta-, vaarna-
tai yleiskonferenssissa annetusta tärkeästä sanomasta.

Miltä sinusta tuntuu, kun ajattelet Jeesuksen Kristuksen
toista tulemista? Presidentti Joseph Fielding Smith on
sanonut: ”Me odotamme tuota aikaa. Me toivomme sitä;
me rukoilemme sitä. Vanhurskaat tulevat iloitsemaan,
kun Hän tulee, koska silloin maan päälle tulee rauha [ja]
ihmisille vanhurskaus.” (Pelastuksen oppeja, osa 3, s. 18.)

Opin ja Liittojen Kirjan luku 45 paljastaa monia asioita
toisesta tulemisesta. Profeetta Joseph Smith sanoi,
että tämä ilmoitus toi iloa pyhille aikana, jolloin kirkosta
puhuttiin ja kirjoitettiin monia vääriä asioita, ja jolloin 

Opin ja Liittojen 
Kirja 45

Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen

A

Kahle (jae 5) – Suunnitelma tai juoni
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hajotettaisiin. Toiseksi, he halusivat tietää Jeesuksen toisesta
tulemisesta, jolloin jumalattomat tuhottaisiin ja Kristus hallit-
sisi kuninkaiden Kuninkaana (ks. Matt. 24:3; KH J. S. Matt. 4).
Hänen opetuslapsensa luulivat, että nämä kaksi tapahtumaa
sattuisivat saman ajanjakson aikana, mutta Jeesus opetti heille,
että ne tapahtuisivat eri aikoina. Kohdassa LK 45:18–21
Vapahtaja opetti yleisesti temppelin hajottamisesta. Jakeissa
22–24 Hän selitti näiden kahden kysymyksen välisen yhtey-
den. Jakeet 25–53 käsittelevät viimeisten päivien ja toisen
tulemisen profetioita, ja jakeet 54–59 ovat tuhatvuotisesta val-
takunnasta eli tuhannen vuoden ajasta, jolloin Kristus hal-
litsee maan päällä.

Opin ja Liittojen Kirja 45:25–31 – ”Pakanain ajat”
Presidentti Ezra Taft Benson on opettanut:

”Herra on nimittänyt nämä ajat, joita me elämme, pakanain
ajoiksi. Pakanakansat ovat niin kutsuttuja kristittyjä kansoja –
Pohjois- ja Etelä-Amerikka sekä Euroopan kansakunnat, joista
me olemme lähtöisin. ’Pakanain ajat’ viittaa ajanjaksoon,
joka ulottuu evankeliumin palautuksesta maailmaan (1830)
aina siihen asti, kun evankeliumia saarnataan jälleen juutalai-
sille – sen jälkeen kun pakanat ovat hylänneet sen. Herra
selitti sen näin:

’Ja kun pakanain ajat ovat tulleet, valkeus puhkeaa esiin nii-
den keskellä, jotka istuvat pimeydessä, ja se on oleva minun
evankeliumini täyteys;

mutta he eivät ota sitä vastaan, sillä he eivät tajua valkeutta, ja he
kääntävät sydämensä pois minusta ihmiskäskyjen tähden.

Ja sen sukupolven aikana pakanain ajat täyttyvät’
(LK 45:28–30, kursivointi lisätty).

Me tiedämme näiden merkkien täyttymisen myötä, milloin
pakanain ajat lähestyvät:

’Ja sinä päivänä kuullaan sotien melskettä ja sanomia sodista
ja koko maa on levottomuuden vallassa, ja ihmisten sydämet
menehtyvät, ja he sanovat, että Kristus viivyttää tulemustaan
maan loppuun saakka.

Ja ihmisten rakkaus kylmenee, ja laittomuus pääsee valtaan’
(LK 45:26–27).

’Ja vielä, tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman
kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten
tulee loppu eli jumalattomain tuho’ (KH J. S. Matt. 31).

Emmekö me ole todistamassa näiden merkkien täyttymistä
tänä päivänä? Evankeliumia levitetään kaikkien kansojen kes-
kuuteen, jotka sallivat lähetyssaarnaajiemme pääsyn mai-
hinsa. Kirkko menestyy ja kasvaa. Ja kuitenkin saatana, tuo
kaikkien ihmisten suuri vihollinen, levottomana siitä, että
hänen aikansa on lyhyt – ja se on – yrittää tuhota heikentymät-
tömällä kiihkolla kaiken sen, mitä me pidämme kalliina.”
(”Prepare Yourself for the Great Day of the Lord”, New Era,
toukokuu 1982, s. 47.)

56

jäseniä vainottiin (ks. LK 45 johdanto). Kun luet tätä
ilmoitusta, mieti, kuinka sen sanat voisivat tuoda iloa vai-
non aikana. Kuinka se voisi tuoda iloa sinulle koettele-
muksen aikana tai toisten levittäessä juoruja sinusta tai
uskonnostasi?

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 45

Opin ja Liittojen Kirja 45:22–23 – 
”Maailman loppu”
Kohdan KH J. S. Matt. 4 mukaan maailman lopulla viitataan
jumalattomien tuhoon.

Opin ja Liittojen Kirja 45:23–26 – Mistä historian
aikakausista tässä profetiassa puhutaan?
Ymmärrämme sen, mitä Jeesus Kristus opetti kohdassa LK
45:16–59 selvemmin, kun olemme tietoisia Jeesuksen muinais-
ten opetuslasten esittämästä kahdesta kysymyksestä. Ensim-
mäiseksi, he halusivat tietää ajan, jolloin Jerusalemin temppeli

Vitsaus (jae 31) – Suuri tuho
tai kärsimys
Tämä paikka (jae 43) – 
Jerusalem (missä Jeesus oli
pitäessään tämän saarnan
ensi kerran)
Tämä vuori (jae 48) –
Öljymäki, josta on näköala
Jerusalemiin
Halveksija (jae 50) –
Henkilö, joka väheksyy
pyhiä asioita
Pakanakansat (jae 54) – Ne,
jotka eivät kuunnelleet evan-
keliumia eivätkä Kristusta

Omaksua (johdanto) – Ottaa
vastaan
Kaikki niiden joukot (jae 1)
– Jokaisen siellä olevan
Puolustaja (jae 3) – Henkilö,
joka ajaa sinun asiaasi
Lunastus (jakeet 17, 46) –
Pelastus
Palauttaminen (jae 17) – 
Tuominen takaisin yhteen,
kokoaminen
Jäännös (jakeet 24, 43) – 
Pieni osa
Laittomuus pääsee valtaan
(jae 27) – On paljon syntiä
Sukupolvi (jakeet 30–31) –
Ajanjakso

34190_130_03_41-77.qxd  09-01-2006  11:06 AM  Page 56



Opin ja Liittojen Kirja 45:32 – Pyhät paikat
Vapahtaja sanoi, etteivät
Hänen opetuslapsensa
kokisi kaikkia viimeisten
päivien kauhistavia
tuomioita, jos he seisoi-
sivat pyhissä paikoissa.
Mitä nämä pyhät paikat
ovat? Presidentti Ezra

Taft Benson on opettanut: ”Pyhät miehet ja naiset seisovat
pyhissä paikoissa, ja näihin pyhiin paikkoihin kuuluvat temp-
pelimme, seurakuntakeskuksemme, kotimme ja Siionin vaar-
nat” (Come unto Christ, s. 115).

Herra ilmoitti lisää näistä pyhistä paikoista kohdassa
LK 45:64–71, missä Hän opetti pyhien kokoontumisesta ja
Siionin perustamisesta.

Opin ja Liittojen Kirja 45:60–61 – Käänsikö
Joseph Smith Uuden testamentin?
LK 45:60–61 viittaa Joseph Smithin raamatunkäännökseen
kuningas Jaakon Raamatusta. (Saadaksesi lisätietoja ks.
kohdan LK 35:20–21 osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtämi-
nen” (s. 47); Pyhien kirjoitusten opas, ”Joseph Smithin raa-
matunkäännös”, s. 70.)

Opin ja Liittojen Kirja 45:68 – Mikä Siion on?
Katso tietoja Siionista kohdasta ”Opin ja Liittojen Kirjassa
esiintyviä ihmisiä ja termejä” (s. 239).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee kolme seuraavista tehtävistä (A–E) tutkiessasi Opin ja 
Liittojen Kirjan lukua 45.

Miksi sinun pitäisi kuunnella?

1. Etsi ja merkitse kohdassa LK 45:1–15 olevat sanat ja
ilmaukset, jotka kutsuvat meitä kuuntelemaan Herraa.
Kuinka monta kertaa sinua kutsuttiin kuuntelemaan
Häntä?

2. Kirjoita, mitä sellaista nämä jakeet opettavat Jeesuksesta
Kristuksesta, mikä antaa meille hyviä syitä kuunnella
Häntä.

3. Valitse yksi kirjoittamasi syy ja selitä, miksi se on tärkeä
sinulle.

4. Milloin sinun mielestäsi on vaikeinta kuunnella Herraa?
Kuinka kirjoittamasi auttaa sinua kuuntelemaan Häntä
paremmin elämässäsi?

Järjestä ja sovella tietoja

1. Piirrä vihkoosi seuraava kaavio, jossa on sarake jokaiselle
pääajanjaksolle, josta Vapahtaja puhui kohdassa LK
45:16–59. Kirjoita jokaiseen sarakkeeseen, mitä Hän sanoi
tapahtuvaksi ajanjakson aikana.

B

A

2. Miksi luulet Herran antaneen meille nämä tiedot?
3. Selitä ainakin kaksi eri tapaa, joilla tässä ilmoituksessa

oleva tieto voi olla tärkeää sinun elämässäsi.

Jäsentele sanoma

Jeesus sanoi, että Hänen opetuslapsensa tulivat murheellisiksi
sen takia, mitä Hän sanoi heille (ks. LK 45:34).
1. Tarkastele kohtaa LK 45:26–34 ja kirjoita, minkä Jeesus

sanoo saattaneen huolestuttaa tai aiheuttaa heissä levotto-
muutta.

2. Tarkastele jakeita 35–44. Mitä sellaista Jeesus sanoi, mikä
antaisi Hänen opetuslapsilleen hyviä syitä olla murehti-
matta (ks. jae 35) Hänen profetoimistaan tapahtumista huo-
limatta?

”Suuret asiat odottavat teitä”

Kuvittele, että piispasi tai seurakunnanjohtajasi on pyytänyt
sinua pitämään puheen viimeisistä päivistä ja Jeesuksen Kris-
tuksen toisesta tulemisesta. Hän sanoo, että monet ihmiset
keskittyvät viimeisten päivien kielteisiin puoliin, ja haluaa
sinun painottavan myönteisiä tapahtumia, joista vanhurskaat
voivat iloita ennakolta. Hän haluaa sinun myös tähdentävän
sitä, mitä me voimme tehdä ollaksemme valmiit kohtaamaan
Vapahtajan riemuiten, kun Hän tulee. Kirjoita lista Opin ja
Liittojen Kirjan luvussa 45 olevista ajatuksista, jotka haluaisit
sisällyttää puheeseen. Merkitse muistiin jakeet, joista kukin
ajatuksista löytyy.

Suojelus jumalattomuuden keskellä

1. Kuinka Herran opetuslapset välttävät kohdan LK 45:32
mukaan viimeisten päivien jumalattomuuden?

2. Mitä lisätietoja Herra antoi jakeissa 62–71?
3. Mitä muuta voit lisätä sen perusteella, mitä Herra sanoi

kohdassa LK 115:5–6?
4. Kirjoita, millä tavoin kirkko on ollut sinulle rauhan, turvan

ja suojan paikka.

E

D

C

Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 45 profetoituja tapahtumia

Jeesuksen
apostolien aika

Pakanain 
aika

Toisen 
tulemisen aika

Tuhatvuotisen
valtakunnan aika
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Kuten olet jo oppinut, palautetun kirkon varhaisten
vuosien jäsenet olivat innostuneita ja sitoutuneita, mutta
myös kokemattomia Herran menettelytapojen suhteen.
He tarvitsivat ohjausta siinä, miten Herra halusi asioita
hoidettavan kirkossaan. Opin ja Liittojen Kirjan luku 46
saatiin vastauksena kysymyksiin ja hämmennykseen
kokousten johtamisesta ja uskoville luvattujen Pyhän Hen-
gen eri lahjojen ymmärtämisestä. Tässä ilmoituksessa
on näiden lahjojen antamistapa, esimerkkejä eri lahjoista
ja niiden käyttöä koskevia ohjeita.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 46

Opin ja Liittojen Kirja 46:11 – Jokaiselle on
annettu lahja
Vanhin Marvin J. Ashton, joka oli kahdentoista apostolin 
koorumin jäsen, on sanonut:

”Minusta yksi elämän suurista murhenäytelmistä on se, että
ihmisellä ei omasta mielestään ole mitään lahjoja eikä kykyjä.
Kun me kyllästyneinä ja masentuneina antaudumme syvim-
pään epätoivoon vähättelevän itsearviointimme tähden, se on
murheellinen päivä meille ja murheellinen päivä Jumalan sil-
missä. Jos päättelemme olevamme lahjattomia, kun arvioimme
itseämme pituuden, älykkyyden, keskiarvon, rikkauden, val-
lan, aseman tai ulkomuodon perusteella, se on epäoikeuden-
mukaista ja jopa kohtuutonta. – –

Jumala on antanut meille jokaiselle yhden tai useamman eri-
tyisen lahjan. – – Meidän jokaisen tulee etsiä ja kehittää niitä
lahjoja, jotka Jumala on meille antanut. Meidän täytyy muis-
taa, että meidät jokainen on luotu Jumalan kuvaksi ja että
jokainen ihminen on tärkeä. Jokaisella ihmisellä on merkitystä
Jumalalle ja lähimmäisilleen.” (”Lahjat ovat moninaiset”,
Valkeus, tammikuu 1988, s. 17.)

Vietellä (jae 7) – Johtaa 
harhaan
Kuluttaaksensa sen himois-
sansa (jae 9) – Tehdä se 
itsekkäistä syistä
Arvostella (jakeet 23, 27) –
Pystyä erottamaan ja 
käsittää eroja, tuomita

Rikkonut (jae 4) – 
Tehnyt syntiä
Sovittaa rikkomuksensa 
(jae 4) – Tehdä parannus
Vakavasti, vakaasti
(jakeet 5–6, 8) – Vilpittömästi,
erittäin huolellisesti ja 
tarkkaavaisesti
Alttiisti (jae 7) – Runsaasti

Opin ja Liittojen 
Kirja 46

Hengen lahjat

Opin ja Liittojen Kirja 46:11–29 – Onko tämä
täydellinen luettelo hengellisistä lahjoista?
Vanhin Bruce R. McConkie, joka oli kahdentoista apostolin
koorumin jäsen, on maininnut, että ”hengelliset lahjat ovat
määrältään loputtomat ja moninaisuudeltaan äärettömät.
Ilmoitetussa sanassa annetut ovat pelkästään esimerkkejä
jumalallisen armon rajattomasta vuodatuksesta, jota armol-
linen Jumala antaa niille, jotka rakastavat ja palvelevat
Häntä.” (A New Witness for the Articles of Faith, s. 371.) Opin
ja Liittojen Kirjan luvun 46 lisäksi hengellisten lahjojen luet-
teloita löydetään kohdista 1. Kor. 12 ja Moro. 10.

Vanhin Marvin J. Ashton laati luettelon muutamista lahjoista,
joista ei usein puhuta: ”Pyytämisen lahja, kuuntelemisen
lahja, lahja kuulla ja käyttää hiljaista ääntä, itkemisen taidon
lahja, riidan välttämisen lahja, sopuisuuden lahja, lahja välttää
tyhjää hokemista, lahja etsiä vanhurskautta, lahja olla tuo-
mitsematta, lahja etsiä opastusta Jumalalta, opetuslapseuden
lahja, muista välittämisen lahja, tutkistelun lahja, rukoilemisen
lahja, voimallisen todistamisen lahja ja Pyhän Hengen vas-
taanottamisen lahja” (”Lahjat ovat moninaiset”, Valkeus, tam-
mikuu 1988, s. 17).

Opin ja Liittojen Kirja 46:15 – ”Erilaisia virkoja”
”Erilaisia virkoja” viittaa pappeusjohtajien johtotehtäviin
kirkossa.

Opin ja Liittojen Kirja 46:16 – ”Moninaisia 
voimavaikutuksia”
”Tuntea moninaisia voimavaikutuksia” tarkoittaa sitä, että
pystyy erottamaan, onko hengellinen ilmoitus Herrasta vai ei
(ks. myös KH J. S. Matt. 22).

Opin ja Liittojen Kirja 46:24–25 – Kielten lahja ja
kielten selittämisen lahja
Nämä lahjat ilmenevät kirkossa useimmiten lähetystyössä,
kun lähetyssaarnaajat oppivat vieraita kieliä, ja tutkijat kykene-
vät ymmärtämään heille opetetun evankeliumin ja saamaan
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todistuksen. Profeetta Joseph Smith on opettanut: ”Kielillä
puhumisen lahja annettiin siitä syystä, että voitaisiin saarnata
niiden keskuudessa, joiden kieltä ei ymmärretä, kuten hel-
luntaipäivänä jne. , eikä ole tarpeen, että kirkon jäsenille nime-
nomaan opetetaan kieliä, sillä jokainen, jolla on Pyhä Henki,
voi omalla kielellään yhtä hyvin kuin toisellakin puhua siitä,
mikä on Jumalan, sillä usko ei tule merkeistä, vaan Jumalan
sanan kuulemisesta” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 146).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin ja 
Liittojen Kirjan lukua 46.

Etsi Herran vastaus

1. Lue Opin ja Liittojen Kirjan luvun 46 johdanto. Mistä asi-
oista Herra halusi antaa neuvoja tässä ilmoituksessa?

2. Mitkä olivat Herran neuvot näistä asioista jakeiden
1–8 mukaan?

3. Mitä lisätietoa saamme siitä, mitä Herra opetti kohdassa 3.
Ne. 18:28–32?

Uusien jäsenten auttaminen 
ymmärtämään

Kirjoita kolme asiaa, jotka sinun mielestäsi kirkon uusien
jäsenten olisi tärkeää ymmärtää Hengen lahjoista niin kuin ne
on selitetty Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 46. Mainitse jae
tai jakeet, joista löysit kunkin ajatuksen, ja selitä lyhyesti, miksi
valitsit ne.

Lahjojen tavoittelu

1. Kirjoita kohdan LK 46:8–12 perusteella, mitä Herra haluaa
meidän ymmärtävän Hengen lahjoista.

2. Tarkastele jakeissa 13–27 olevia sekä vanhin Ashtonin mai-
nitsemia Hengen lahjoja jakeiden 11–29 osiossa ”Pyhien kir-
joitusten ymmärtäminen”. Kirjoita kahdesta lahjasta, jotka
sinä haluaisit. Selitä, miksi haluaisit ne – pidä mielessäsi se,
mitä Herra sanoi jakeissa 8–12.

Kirkon perustamisesta lähtien Herra on käskenyt pitä-
mään aikakirjaa ja historiaa (ks. LK 21:1). Pyhät kirjoituk-
set opettavat, että meidät tuomitaan niiden kirjojen ja
muistiinpanojen perusteella, joita on pidetty (ks. Ilm.
20:12; LK 128:7). Tarkat historiat ovat olleet evankeliumin

Opin ja Liittojen 
Kirja 47

Kutsu historioitsijaksi

C

B

A

opettamisen ja todistuksen rakentumisen tärkeä lähde aina
Aadamin ajoista lähtien (ks. KH Moos. 6:5–6, 45–46; 1.
Ne. 3:19–20; Moosia 1:2–5). Kun luet Opin ja Liittojen
Kirjan lukua 47, John Whitmerin kutsua palvella kirkon
historioitsijana, mieti, kuinka se saattaisi soveltua sinuun
kirjoittaessasi tärkeitä historiatietoja.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 47

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 47.

Mitä kirjoittaa?

1. Kuinka John Whitmer tietäisi Opin ja Liittojen Kirjan luvun
47 mukaan, mitä kirjoittaa historiaan?

2. Millä tavoin sinua on siunattu sen vuoksi, että joku piti 
historiallista aikakirjaa?

3. Millä tavoin sinun kirjoittamasi aikakirja saattaisi olla 
siunauksena muille?

Presidentti Spencer W. Kimball on kehottanut: ”Hankkikaa muistikirja, – –
päiväkirja, joka kestää koko ajan, ja ehkäpä enkelit lainaavat sitä iankaikkisuu-
dessa. Aloittakaa tänään ja kirjoittakaa siihen teoistanne syvimmät ajatuk-
senne, onnistumisenne ja pettymyksenne, kanssakäymisenne ja voittonne, vai-
kutelmanne ja todistuksenne.” (”Ehkäpä enkelit lainaavat sitä”, Valkeus,
kesäkuu 1977, s. 25.)

A

Säännönmukainen (jae 1) –
Jatkuvasti ylläpidetty, 
täsmällinen

Työ (johdanto) – Kutsumus
tai toimi
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Kirkon jäsenet jatkoivat kokoontumistaan Kirtlandiin
Ohioon vastauksena joulukuussa 1830 annettuun ilmoi-
tukseen (ks. LK 37; ks. myös LK 38). Johtajat tiesivät
kuitenkin, ettei Kirtland ollut Siionin paikka. Toisaalta he
eivät vielä tienneet, missä Siion olisi. Kuinka pitkään
jäsenten pitäisi suunnitella viipyvänsä Kirtlandissa? Oli-
sivatko he siellä lyhyen aikaa ennen muuttoaan Siioniin?
Opin ja Liittojen Kirjan luku 48 saatiin vastauksena
profeetta Joseph Smithin näitä asioita koskeviin kysymyk-
siin. Tämä ilmoitus on yksi pyhien kirjoitusten monista
esimerkeistä, joka osoittaa, että Herra antaa neuvoja ajalli-
sissa asioissa ja että ajallisilla asioilla on usein vaikutusta
hengellisiin asioihin.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 48

Opin ja Liittojen Kirja 48:6 – Kokoaminen tapahtuu
ensimmäisen presidenttikunnan johdolla
Meidän ei tarvitse olla epätietoisia pyhien kokoamisesta tai
Siionin rakentamisesta myöhempinä aikoina. Presidentti
Harold B. Lee on sanonut: ”Herra on selvästikin pannut vas-
tuun kokoamistyön johtamisesta kirkon johtajien käsiin,
joille Hän ilmoittaa tahtonsa, missä ja milloin sellaisia kokoa-
misia tapahtuukin tulevaisuudessa. – – [Kirkon jäsenten]
ei pidä olla levottomia, ennen kuin heille annetaan ne ohjeet,
jotka Herra on ilmoittanut asianmukaiselle auktoriteetille.”
(Ye Are the Light of the World, s. 167.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 48.

Etsi vastaukset

Lue Opin ja Liittojen Kirjan luvun 48 johdanto sekä jakeet 1–6
ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitä sellaista Herra sanoi, joka osoitti, ettei pyhien 
lopullinen kokoamispaikka olisi Ohion Kirtland?

2. Mitä Herra käski pyhien tehdä?

A

Idästä tulleet veljet (jae 2) –
New Yorkista ja Pennsylva-
niasta Ohioon tulevat kirkon
jäsenet 

Asuinpaikkanne (jae 1) –
Kotinne

Opin ja Liittojen 
Kirja 48

Maan ostaminen Kirtlandista

3. Mihin he käyttäisivät rahansa?

4. Mitä Herran mukaan pyhät voisivat päättää itse tai ”niin
kuin he katsovat sopivaksi” (jae 3)? (Ks. myös LK 58:26–29;
62:4–5.)

Mitä sinä sanoisit, jos joku sanoisi sinulle: ”Sillä, mihin
uskot, ei tosiasiassa ole merkitystä. Vain se on tärkeää,
että elät hyvää elämää.”? Onko uskomuksillamme vaiku-
tusta elämäntapaamme? Jos uskomukset vaihtuisivat,
millä tavoin ne vaikuttaisivat käytökseemme? Millä tavoin
ymmärrys iankaikkisesta totuudesta on tehnyt sinun
elämäntapasi toisenlaiseksi?

Kuten voit lukea Opin ja Liittojen Kirjan luvun 49 johdan-
nosta, kveekarien shakers-lahko oli uskonnollinen ryhmä,
jolla oli monia jäseniä lähellä Kirtlandia Ohiossa. Johdanto
kuvaa myös sitä, kuinka jotkin heidän uskomuksistaan
erosivat palautetun evankeliumin opeista. Kun luet Her-
ran Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 49 tähdentämiä
oppeja, mieti sitä, kuinka kunkin totuuden tunteminen voi
vaikuttaa siihen, kuinka me elämme.

Alkuaikojen shakers-kokous

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 49

Kukkia, kukoistaa 
(jakeet 24–25) – Olla siunattu,
menestyä
Selustanvartija (jae 27) –
Suojelus takaapäin

Puhua heidän kanssaan 
(jae 4) – Selittää totuutta
tavalla, jonka he ymmärtävät

Opin ja Liittojen 
Kirja 49

Sanoma kveekarien 
shakers-lahkolle
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Opin ja Liittojen Kirja 49:8 – Keitä ovat 
”pyhät miehet”?
Presidentti Joseph Fielding Smith on sanonut, että ”pyhät
miehet”, joista puhutaan kohdassa LK 49:8, ”ovat muutettuja
olentoja kuten Ilmestyskirjan Johannes ja kolme nefiläistä,
jotka eivät kuulu tähän sukupolveen mutta ovat kuitenkin
maan päällä lihassa ja suorittavat erityistä palvelusta Jeesuk-
sen Kristuksen tulemiseen asti” (Church History and Modern
Revelation, osa 1, s. 209).

Opin ja Liittojen Kirja 49:24–25 – Profetioita, 
joiden voimme nähdä täyttyvän
Shakersit uskoivat, että toinen tuleminen oli jo tapahtunut.
LK 49:24–25 puhuu kahdesta profetiasta, joiden täytyy täyttyä
vielä ennen toista tulemista. Aikana, jona tämä ilmoitus annet-
tiin, kummankaan profetian täyttymisestä oli tuskin mitään
osoitusta. Omana aikanamme olemme kuitenkin nähneet Siio-
nin kukoistavan Yhdysvaltojen länsiosan kukkuloilla ja 
vuorilla, ja miljoonat laamanilaiset liittyvät kirkkoon ja kukois-
tavat.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 49.

Korjaa erheellinen oppi

1. Jaa vihkosi sivu kahteen sarakkeeseen. Kirjoita ensimmäi-
seen sarakkeeseen shakersien käsitykset, jotka on selitetty
Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 49. Kirjoita toiseen sarak-
keeseen, mitä sellaista Opin ja Liittojen Kirjan luku 49 opet-
taa, mikä korjaa kunkin ensimmäisessä sarakkeessa olevan
shakersien käsityksen.

2. Etsi Raamatusta yhteen shakersien käsitykseen liittyvä
pyhien kirjoitusten kohta, joka oikaisee virheellisen opin.
Kirjoita se rinnakkaisviitteeksi toiseen sarakkeeseen kir-
joittamasi selityksen viereen.

3. Mikä vaikutus mielestäsi on sillä, että ymmärtää tässä ilmoi-
tuksessa selitetyt oikeat opit? Toisin sanoen, miksi sillä,
mihin uskoo, on merkitystä? Käytä vastauksessasi esimerk-
kiä opista, jonka Herra selitti Opin ja Liittojen Kirjan
luvussa 49, ja selitä, millä tavoin se voisi vaikuttaa tapaan,
jolla elät nyt ja iankaikkisuudessa.

Kirkon palauttamisen aikaan joidenkin kristittyjen kirkko-
jen keskuudessa oli yleinen käsitys, että Hengen lahjat
aiheuttivat ihmisessä ruumiillisia reaktioita. Esimerkiksi
ihmiset, jotka olivat käsityksensä mukaan Hengen täyttä-

Opin ja Liittojen 
Kirja 50

Hengen vaikutuksen ymmärtäminen

A

miä uskonnollisissa kokouksissa, puhuivat ääneen tun-
temattomilla kielillä, liukuivat maassa, saivat kohtauksia,
kokivat jonkinlaisia ”näkyjä” ollessaan tainnoksissa jne.
Vaikka uudet kirkon jäsenet saivat todistuksen palaute-
tusta evankeliumista, he eivät aina heti jättäneet vanhoja
tapojaan tai perinteitään. Niinpä tätä outoa käyttäytymistä
ilmeni toisinaan äskettäin perustetun kirkon kokouksissa.

Nämä oudot käytöstavat vaivasivat Parley P. Prattia, josta
tuli myöhemmin yksi kahdentoista apostolin koorumin
ensimmäisistä jäsenistä, ja hän pyysi neuvoa profeetta
Joseph Smithiltä. Herra antoi profeetalle vastauksena
Opin ja Liittojen Kirjan lukuna 50 olevan ilmoituksen.

Saatana yrittää edelleen pettää ja sokaista kokemattomia
tai kypsymättömiä pyhiä Hengen taitavilla jäljitelmillä.
Kun luet Opin ja Liittojen Kirjan lukua 50, etsi neuvoja,
jotka auttaisivat sinua välttämään petetyksi joutumista.
Etsi myös totuuksia, jotka kertovat Hengen toiminta-
tavoista, jotta voisit saada sen vaikutuksen ja siunaukset
runsaammin osaksesi.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 50

Opin ja Liittojen Kirja 50:24 – Edistyminen 
valkeudessa kohti täydellisyyttä

Profeetta Joseph Smith on
sanonut: ”Me uskomme, että
Jumala on antanut ihmiselle
mielen, joka kykenee vastaan-
ottamaan opetusta, sekä
kykyjä, joita voidaan kehittää
siinä määrin, kuin ihminen
ahkeroi ja ottaa vaarin siitä
valkeudesta, jolla hänen
ymmärrystään taivaasta valais-

taan. Uskomme myös, että mitä lähemmäksi täydellisyyttä
ihminen pääsee, sitä selkeämpi on hänen näköalansa ja sitä
suurempi hänen ilonsa, kunnes hän on voittanut pahan elä-
mässään ja kadottanut kaiken halun tehdä syntiä ja mui-
naisten pyhien tavoin saavuttaa sellaisen uskon määrän, että
hänet vaatetetaan Luojansa voimalla ja kirkkaudella ja temma-
taan ylös asumaan Hänen tykönään. Mutta olemme sitä
mieltä, että tämä on tila, johon kukaan ihminen ei ole koskaan
päässyt hetkessä. (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 50.)

Opin ja Liittojen Kirja 50:30–34 – Henkien 
erottaminen
Tässä ilmoituksessa Herra kehotti kirkon jäseniä rukoilemaan
tietääkseen, onko jokin näennäisesti hengellinen tapahtuma,

Vastustaja (jae 7) – Saatana
Herjaava tuomio (jae 33) –
Loukkaava tai ylimielinen
tuomitseminen
Kehotus (jae 37) – 
Tukeminen ja opastus

Iljetykset (jae 4) – Vastenmie-
linen ja jumalaton käytös
Ulkokullatut (jakeet 6–8) –
Ihmiset, jotka teeskentelevät
olevansa vanhurskaita mutta
eivät ole; tekopyhä
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Selitä vertauskuvallisuus

1. Mihin Herra vertasi hengellistä tietoa kohdassa
LK 50:23–25?

2. Miksi tämä on niin hyvä vertauskuva? Kerro esimerkki
siitä, kuinka tämä vertauskuva toimii jokapäiväisessä
elämässämme, ja vertaa sitä hengelliseen elämäämme.

Opi lisää Herrasta

1. Mitä opit Herrasta sen perusteella, mitä Hän sanoi koh-
dassa LK 50:40–46? (Kun vastaat tähän kysymykseen, pidä
mielessäsi tämän ilmoituksen tarkoitus.)

2. Valitse näistä jakeista yksi ilmaus tai jae, joka erityisesti
vaikutti sinuun tai kosketti sinua. Kirjoita siitä, miksi se teki
sinuun vaikutuksen.

Opin ja Liittojen Kirjan kohdassa 48:2 Herra käski
Ohiossa olevia kirkon jäseniä antamaan osan maaomai-
suudestaan niiden pyhien käyttöön, jotka kokoontuivat
sinne Yhdysvaltojen itäosista. Ryhmä pyhiä saapui Coles-
villestä New Yorkista vähän ennen Opin ja Liittojen Kirjan
lukuna 51 olevaa ilmoitusta. He olivat Thompsonissa
Ohiossa (lähellä Kirtlandia), missä Leman Copleyllä (joka
esiteltiin Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 49) oli yli 283
hehtaaria maata, jonka hän antoi kokoontuvien pyhien

Opin ja Liittojen 
Kirja 51

Lisää ohjeita pyhityksen laista

D

C

62

toiminta, opetus tai henkilö Jumalasta. Jos henkilö on rehelli-
nen ja vilpitön, hän saa vastauksen Pyhän Hengen voiman
kautta. Muita tutkimiasi pyhien kirjoitusten kohtia, jotka aut-
tavat sinua tunnistamaan Pyhän Hengen vahvistavan vai-
kutuksen, ovat LK 6:22–24; 8:2–3 ja 9:7–9. Lisäksi Opin ja Liit-
tojen Kirjan luku 46 opettaa, että erottamisen hengellinen
lahja annetaan piispoille ja muille kirkon johtajille, joilla on
pappeuden avaimet. Heidän neuvonsa voivat auttaa meitä
välttymään petetyksi joutumiselta.

Presidentti George Q. Cannon, joka oli neuvonantaja ensim-
mäisessä presidenttikunnassa, on sanonut: ”Yksi evan-
keliumin lahja, jonka Herra on luvannut niille, jotka tekevät
liiton Hänen kanssaan, on henkien erottamisen lahja – lahja,
jota monet eivät juuri ajattele ja jota he luultavasti rukoile-
vat harvoin. Kuitenkin se on suunnattoman arvokas lahja,
josta jokaisen myöhempien aikojen pyhän pitäisi saada naut-
tia. – – Yhdenkään myöhempien aikojen pyhän ei pitäisi
olla vailla tätä lahjaa, koska maailmassa on niin suuri henkien
moninaisuus, joka yrittää pettää ja johtaa harhaan.” (Gospel
Truth, osa 1, s. 198.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä B ja kaksi muuta tehtävää (A, C tai D) tutkiessasi
Opin ja Liittojen Kirjan lukua 50.

Tunnista seuraukset

Lue LK 50:1–9 ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitä tapahtui johtajaneuvoston mentyä Herran eteen
suuressa sydämen ykseydessä?

2. Mikä on uskossa vahvana pysymisen siunaus?

3. Mitkä ovat tekopyhyyden seuraukset?

Opettajan ja oppilaan rooli

Kohdassa LK 50:10–22 Herra selitti, että sekä niillä, jotka
saarnaavat evankeliumia, että niillä, jotka kuulevat saarnaami-
sen, on velvollisuuksia, jos on määrä tapahtua hengellistä
oppimista.

1. Kirjoita näiden jakeiden perusteella luettelo niiden velvolli-
suuksista, jotka opettavat evankeliumia.

2. Kirjoita luettelo niiden velvollisuuksista, joiden on määrä
ottaa vastaan opetus.

3. Mitä Herra sanoi, että tapahtuisi, jos he molemmat täyttäi-
sivät velvollisuutensa?

4. Millä tavoin näissä jakeissa oleva selitys saattaisi auttaa
sinua välttämään niiden pettämäksi joutumista, jotka opet-
tavat vääriä oppeja tai toimivat tavoilla, joita Herra ei
hyväksy?

5. Kuinka voisit soveltaa tätä Herran neuvoa johonkin nykyi-
seen luokkaasi kirkossa?

B

A
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käyttöön. Aikaisemmat ilmoitukset (LK 41–42) olivat aset-
taneet piispan vastuuseen auttaa kirkon jäseniä ajallisissa
tarpeissa. Piispa Edward Partridge pyysi profeetta Joseph
Smithiltä ohjeita siitä, miten hänen tulisi toimia virassaan
ja auttaa Colesvillen pyhiä asettumaan asumaan Thomp-
soniin. Profeetta esitti piispa Partridgen kysymykset Her-
ralle, ja Herran lisäohjeet pyhityksen lakiin ovat luvussa
51. (Tämä laki ilmoitettiin kohdassa LK 42:30–55.)

Kun tutkit Opin ja Liittojen Kirjan lukua 51, mieti, mitä
sinä teet auttaaksesi seudullasi asuvia puutteenalaisia.
Millä tavoin tässä ilmoituksessa olevat periaatteet autta-
vat sinua ymmärtämään paremmin, mitä sinun pitäisi
tehdä?

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 51

Opin ja Liittojen Kirja 51:5 – ”Hän ei saa 
pitää lahjaa”
LK 51:3–5 selittää, että kun ihmiset elävät pyhityksen lain
mukaisesti, he antavat eli pyhittävät kaiken kirkolle. Piispa
antaa heille sitten sen, mitä he tarvitsevat ja haluavat ”olo-
jensa – – mukaisesti” (jae 3). Sen lisäksi piispa antaa heille
luovutuskirjan, mikä merkitsee, että he omistavat kaiken,
minkä saavat piispalta. Silloin kun henkilön kirkolle antama
määrä on suurempi kuin se, minkä hän tarvitsee vastikkeeksi,
ylijäämä laitetaan piispan varastohuoneeseen käytettäväksi
puutteenalaisista huolehtimiseen. Tämä on ”lahja”, josta
jakeessa 5 puhutaan. Tämä ilmoitus tuo julki, että jos henkilö
jättää kirkon, hän saa pitää hänelle luovutetun omaisuuden,
mutta sitä, mikä on pantu varastohuoneeseen, ei palauteta.

Lahjat, jotka me annamme ajastamme, työstämme ja varoistamme, auttavat
täyttämään piispan varastohuoneen, jotta köyhiä ja puutteenalaisia voidaan
auttaa.

Huoneenhaltija (jae 19) –
Henkilö, joka huolehtii josta-
kin ja on vastuussa siitä

Osa (jakeet 3–5) – Maan,
omaisuuden yms. määrä,
joka tarvitaan elämiseen
Luovutettu hänelle (jae 5) –
Rekisteröity lailliseen asiakir-
jaan hänen omaisuudekseen

Opin ja Liittojen Kirja 51:10–11 – Pyhitettyjen 
rahojen antaminen muulle seurakunnalle
”Muu seurakunta” tarkoittaa toista kirkon seurakuntaa. Tässä
kohdassa annettu neuvo tarkoittaa, että ”mikään muu seura-
kunta ei voinut vaatia itselleen Colesvillen seurakunnan omai-
suutta” (Doctrine and Covenants Commentary, s. 299). Piispoja
kehotetaan auttamaan köyhiä riippumatta siitä, mihin seura-
kuntaan nämä kuuluvat.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 51.

Mitä se merkitsee?

Mitä kohdan LK 51:3 mukaan merkitsee, että jokainen saa
pyhityksen lain mukaan tasapuolisen osan?

Millä tavalla se tehdään tänä päivänä?

1. Kysy joltakin kirkon johtajalta, millä tavalla piispa huolehtii
tänä päivänä kirkon puutteenalaisista. Kirjoita oppimasi
vihkoosi.

2. Selitä, miten sinä voit auttaa köyhiä samaan tapaan kuin
Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 51 on ilmaistu. Kirjoita
myös, mikä ”varastohuone” on tämän päivän kirkossa, ja
mitä sinä voit antaa siihen.

Lähetystyökutsun saaminen on jännittävää tulevalle lähe-
tyssaarnaajalle sekä hänen perheelleen ja ystävilleen.
Hieman 3.–6. kesäkuuta 1831 pidetyn kirkon konferenssin
jälkeen Herra nimesi yli 30 miestä matkustamaan Mis-
souriin, heidän joukossaan profeetta Joseph Smith. Heidän
oli määrä matkustaa erikseen ja saarnata matkan varrella.

Opin ja Liittojen 
Kirja 52

Siion, Uusi Jerusalem ilmoitetaan

B

A
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Herra antoi heille erityisen lupauksen, että kun he pääsisi-
vät Missouriin, Hän ilmoittaisi heille heidän perintö-
maansa (ks. LK 52:5), jonka he ymmärsivät tarkoittavan
myöhempien aikojen Siionin eli Uuden Jerusalemin kau-
pungin paikkaa. Voitko kuvitella, kuinka jännittävää on
saada tällainen lähetystyökutsu?

Kuten lähetyssaarnaajat nyky-
ään, Opin ja Liittojen Kirjan
luvussa 52 kutsutut lähetyssaar-
naajat tarvitsivat ohjeita ja
neuvoja, jotka auttaisivat heitä
menestymään. Herra antoi
heille ”esikuvan” (jae 14), kuinka
olla otollinen vanhurskauden
saarnaaja.

Herran neuvot eivät auta meitä ainoastaan pyrkiessämme
olemaan otollisia Hänelle, vaan myös välttäessämme jou-
tumasta petetyiksi niiden taholta, jotka eivät edusta Häntä
totuudenmukaisesti.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 52

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 52.

Esikuva

Kohdassa LK 52:14–19 Herra antoi ”esikuvan” eksytyksen
välttämiseksi.

1. Tarkastele jakeita ja tee luettelo ”Hänelle otollisten” tai
”Jumalasta olevien” ominaisuuksista.

2. Tee luettelo siunauksista, jotka nämä ominaisuudet saavut-
tava ihminen saa.

Neuvoja lähetyssaarnaajille

Opin ja Liittojen Kirjan lukuna 52 oleva ilmoitus osoitettiin
erityisesti niille miehille, jotka Herra kutsui lähetystyöhön.
Kirjoita ainakin kolmesta sellaisesta asiasta, jotka Herra sanoi
heille ja joista nykyajan lähetyssaarnaajat voisivat ottaa oppia.

B

A

Särjetty (jakeet 15–16) –
Katuva ja nöyrä
Epäjumalanpalvelus (jae 39)
– Jonkin arvostaminen 
Jumalaa enemmän

Pyhittää (jae 2) – Vihkiä
Jaakobin jäännös (jae 2) –
Pieni osa Israelin huonetta
Perilliset (jae 2) – Henkilöitä,
joilla on laillinen oikeus periä
maa
Seuloa häntä niin kuin 
akanoita (jae 12) – Ilmaus
liittyy jyvien erottamiseen
akanoista, mutta tässä
tapauksessa se tarkoittaa
”raivata hänet tieltään” tai
”olla valtaa häneen”

Jokaiselle taivaallisen Isämme lapselle on annettu ainut-
laatuinen yhdistelmä lahjoja ja kykyjä. Kun henkilö
kehittää kykyjään ja lahjojaan auttaakseen toisia, kaikki
hyötyvät. Apostoli Paavali vertasi lahjojen ja kykyjen
moninaisuutta ihmisruumiin eri osiin (ks. 1. Kor. 12).
Esimerkiksi, jos jokainen olisi pää, kuka suorittaisi käsien
työn? Tai jos jokainen olisi käsi, kuka hoitaisi ajattele-
misen?

Mitä lahjoja ja kykyjä sinulla on? Millä tavoin sinä voit
käyttää niitä hyödyttääksesi lähimmäisiäsi ja rakentaaksesi
Jumalan valtakuntaa? Opin ja Liittojen Kirjan luku 53 on
esimerkki siitä, kuinka Herra kutsui miehen tekemään
työtä Hänen valtakunnassaan tämän lahjojen ja kykyjen
mukaisesti.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Opin ja Liittojen Kirja 53:4 – ”Tämän kirkon 
edusmies”
Sidney Gilbert oli Newel K. Whitneyn yhtiökumppani kaup-
paliikkeessä Kirtlandissa Ohiossa. Opin ja Liittojen Kirjan
luvussa 53 Herra kutsui hänet kirkon edusmieheksi eli hoita-
maan kirkon liiketoimia. ”Sidney Gilbert oli taitava liikemies.
– – Herra aikoi koota pyhänsä uuteen paikkaan, Missouriin,
ja he tarvitsivat Sidney Gilbertin kaltaisia miehiä huolehti-
maan liiketoimistaan. Kaupalliset kyvyt, kun ne on pyhitetty
ihmiskunnan palveluun, ovat aivan yhtä hyviä ja tarpeellisia
kuin niin kutsutut hengelliset lahjat. Vain silloin, kun niitä
käytetään palvelemaan itsekkäitä ja ahneita päämääriä, niistä
tulee ansa ja kirous. Herran palveluksessa ne ovat siunaus.
Edusmiehenä hän pystyi auttamaan kirkon vahvistamisessa.”
(Doctrine and Covenants Commentary, s. 313.)

Opin ja Liittojen 
Kirja 53

Sidney Gilbertin kutsumus
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 53.

Käytä kykyjäsi auttamaan valtakunnan
rakentamista

1. Herra kutsui Sidney Gilbertin kirkon liikemieheksi, mutta
mitä Hänen mukaansa Sidneyn täytyi tehdä ollakseen
oikeutettu tähän kutsumukseen?

2. Mitä eroa neuvon noudattaminen saisi sinun mielestäsi
aikaan tavassa, jolla hän hoiti liikeasioita?

3. Ajattele kykyä, joka sinulla on. Kuinka sinä voisit käyttää
kykyäsi Herran valtakunnan siunaukseksi?

Pyrkiminen Herran tahdon tekemiseen voi olla pettymyk-
siä tuottavaa ja haastavaa, kun muiden tottelemattomuus
ja jumalattomuus tekevät sen vaikeaksi. Yksinkertainen
esimerkki tästä voisi olla osallistua kirkon luokkaan ja pyr-
kiä oppimaan ja tuntemaan Pyhä Henki, mutta muiden
asenne ja toiminta luokassa tekevät vaikeaksi toiveiden
mukaisen kokemuksen saamisen. Opin ja Liittojen Kirjan
luku 54 käsittelee tilannetta, jossa ryhmä jäseniä pyrkii
pitämään Herran käskyt, mutta muiden tottelemattomat
teot estävät heitä.

Tämän oppilaan aineiston joh-
dannossa Opin ja Liittojen Kirjan
lukuun 51 luet pyhien ryhmästä
Colesvillestä New Yorkista,
joka asettui asumaan Thompso-
niin Ohioon Leman Copleyn
maatilalle. Palattuaan lähetys-
työstä kveekarien Shakers-lahkon
luota (ks. LK 49) veli Copley rikkoi
aiemmin tekemänsä sopimuksen
pyhittää maansa ja kieltäytyi sal-
limasta Colesvillen pyhien aset-
tua ”hänen” mailleen. Uskolliset
kirkon jäsenet – varsinkin seura-

kunnanjohtaja Newel Knight – etsivät tässä tilanteessa
Herran opastusta profeetta Joseph Smithin kautta. Vastauk-
seksi saatiin Opin ja Liittojen Kirjassa olevat luvut 54
ja 56.

Opin ja Liittojen 
Kirja 54

Liittoja ja niiden seurauksia

A

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 54

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 54.

Näe asia oikeassa näkökulmassa

Tarkastele Opin ja Liittojen Kirjan luvun 54 historiallista taus-
taa (ks. johdantoa ja tämän oppilaan aineiston johdantoa).
Pane merkille, millä tavalla Herra esitteli itsensä jakeessa 1.

1. Minkä viestin Herra sinun mielestäsi antoi Leman Cop-
leylle ja Colesvillen pyhille tavalla, jolla Hän esitteli itsensä?

2. Kuinka tämä näkökulma saattaisi vaikuttaa sanoihisi, aja-
tuksiisi ja tekoihisi nykyään?

Liittojen tärkeys

Mitä Opin ja Liittojen Kirjan luku 54 opettaa liitoista? Tarkas-
tele ilmoituksen historiallista taustaa, kun kirjoitat vastaustasi.

Presidentti Ezra Taft Benson on opettanut, että ”miehet ja
naiset, jotka luovuttavat elämänsä Jumalalle, huomaavat,
että Hän pystyy saamaan heidän elämästään irti paljon
enemmän kuin he itse saisivat. Hän syventää heidän ilonsa,
avartaa heidän näkemyksensä, kirkastaa heidän ymmär-
ryksensä, vahvistaa heidän lihaksensa, kohottaa heidän
mielialaansa, moninkertaistaa heidän siunauksensa, lisää
heidän mahdollisuuksiaan, lohduttaa heidän sieluaan,
antaa heille ystäviä ja vuodattaa heille rauhan.” (”Jeesus
Kristus – lahjat ja odotukset”, Valkeus, joulukuu 1987,
s. 4.) Olivatpa lahjasi ja kykysi mitkä tahansa, ne ovat
paremmat, kun niitä käytetään Herran avulla ja Hänen
palveluksessaan.

Opin ja Liittojen Kirjan lukuna 55 oleva ilmoitus osoitet-
tiin William W. Phelpsille. Kun luet sen, pane merkille,
mitä Herra kutsui hänet tekemään ja kuinka Hän aikoi
käyttää veli Phelpsin kykyjä.

Opin ja Liittojen 
Kirja 55

W. W. Phelps kutsutaan työhön

B

A

Tyhjä (jae 4) – Ei enää 
voimassa tai sitova

Pysy lujana (jae 2) – Ole
uskollinen, palvele jatkuvasti
Murtunut (jae 3) – 
Syntejä katuva ja halukas 
tottelemaan 
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Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 55

Opin ja Liittojen Kirja 55:1 – Kuka W. W. Phelps oli?
William Wines Phelps oli menestyvä painaja, opettaja ja polii-
tikko New Yorkissa. Hän ”tutustui kirkkoon ensi kerran osta-
essaan Mormonin Kirjan – –. Hän ’valvoi koko yön verraten

Mormonin Kirjaa Raamattuun’. Seuraa-
vana aamuna William huudahti: ’Minä

aion liittyä tähän kirkkoon, olen
vakuuttunut siitä, että se on tosi.’”
(Susan Easton Black, Who’s Who in
the Doctrine and Covenants, s. 223.)

Veli Phelps lausui myöhemmin
seuraavan todistuksen Mormonin
Kirjasta:

”Se on hyvä kirja, eikä yksikään rehel-
linen henkilö voi lukea sitä tuntematta

kiitollisuutta Jumalaa kohtaan sen sisältä-
mästä tiedosta. – –

Joka kerta kun olen mietiskellyt Mormonin Kirjaa ja ajatellut
edessä olevaa kirkkautta, joka tulee sen ja Jumalan palveli-
joiden kautta, mieleni on täyttynyt toivolla, valolla, ilolla
ja tyydytyksellä. Mikä suurenmoinen kirja! Mikä ihana aarre!
(”Letter No. 10”, Messenger and Advocate, syyskuu 1835, s. 177.)

W. W. Phelps toimi kirkon kirjanpainajana (ks. LK 57:11). Kes-
ken Käskyjen kirjan painamista Missourissa vuonna 1833
väkivaltainen joukko hyökkäsi hänen kodissaan sijaitsevaan
kirjapainoon ja tuhosi sen. Myöhemmin hän auttoi paina-
maan vuoden 1835 Opin ja Liittojen Kirjan laitoksen. Hän kir-
joitti monia kirkon lauluja. Yksi niistä oli ”Nyt liekkinä lois-
tavi Henki Herran”, joka laulettiin Kirtlandin temppelin vih-
kiäisissä. Hän luopui kirkosta vuonna 1839, ja hänestä tuli
profeetta Joseph Smithin katkera vihamies. Vuonna 1840 hän
teki parannuksen ja tuli takaisin kirkkoon. Hän kuoli vuonna
1872 Utahissa 80-vuotiaana.

Opin ja Liittojen Kirja 55:4 – Nuorten opettaminen
on otollista Herralle
Presidentti Gordon B. Hinckley on opettanut: ”Haluan sanoa
nuorille: ’Hankkikaa kaikki koulutus, jonka voitte. Kehittäkää
mielen ja käden taitoja. Koulutus on mahdollisuuksien avain.
Herra on asettanut teidän päällenne kirkon jäseninä velvolli-
suuden opiskella ja oppia hengellisiä asioita, mutta myös ajal-
lisia asioita. Hankkikaa nuorina ollessanne kaikki koulutus,
jonka voitte, vaikka se vaatisi suuria uhrauksia. Te tulette siu-
naamaan lastenne elämää. Te tulette siunaamaan kirkkoa,
koska te tuotatte kunniaa tälle työlle.” (Teachings of Gordon B.
Hinckley, s. 172.)

Murtunut (jae 3) – Syntejä katuva ja halukas parannukseen

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 55.

Kuinka asiat sujuivat?

1. Tarkastele presidentti Ezra Taft Bensonin lainausta tämän
oppilaan aineiston Opin ja Liittojen Kirjan luvun 55 johdan-
nosta. Mihin ilmaukseen kohdassa LK 55:1 sinun mielestäsi
William W. Phelpsin olisi ollut tärkeä kiinnittää huomiota
saadakseen presidentti Bensonin lupaamat siunaukset?

2. Saatat ihmetellä, seurasiko veli Phelps tässä ilmoituksessa
annettuja neuvoja. Jos saatavillasi on kirkon laulukirja,
etsi William W. Phelpsin kirjoittamien laulujen nimet (mm.
”Nyt liekkinä loistavi Henki Herran”, ”On Vapahtaja Isra-
elin”, ”Kunnia miehelle” ja ”Oi Isämme, Sä Luoja”). Vaikka
hän eksyi kirkosta joksikin aikaa, laulujen kirjoittaminen
on yksi esimerkki siitä, kuinka hän käytti kykyjään Jumalan
valtakunnan rakentamiseksi. Kirjoita siitä, kuinka jokin
hänen lauluistaan teki sinuun vaikutuksen sitä lukiessasi
tai on ollut innoituksena sinulle aiemmin.

Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 56 jatkuvat neuvot hen-
kilöille, jotka olivat osallisina kiistassa Thompsonissa
Ohiossa (ks. LK 51 ja 54 johdannot samoin kuin tässä
oppilaan oppaassa olevat johdannot). Herran tässä ilmoi-
tuksessa antamia ohjeita voidaan kuitenkin soveltaa
moniin tilanteisiin – menneisiin, nykyisiin ja tuleviin.

Opin ja Liittojen 
Kirja 56

Nuhteita niille, 
jotka eivät ole nöyriä

A
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Kun luet sen, etsi sellaisia toimintamalleja, joita Herra
piti itselleen vastenmielisinä, mitä Hän sanoi sellaisten
toimien seurauksista ja mitä Hän sanoi meidän voivan tehdä
torjuaksemme tällaiset synnit tai tehdäksemme niistä
parannuksen.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 56

Opin ja Liittojen Kirja 56:2 – Kuinka ihminen voi
ottaa ristinsä?
Kohdassa JSR Matt. 16:26 me opimme: ”Ja nyt ihmiselle ris-
tinsä ottaminen on kaiken jumalattomuuden ja kaiken
maailmallisen himon kieltäminen itseltään ja minun käskyjeni
pitäminen.”

Opin ja Liittojen Kirja 56:8 – Parannuksenteko
ylpeydestä
Presidentti Ezra Taft Benson on opettanut: ”Ylpeyden vas-
talääke on nöyryys – – sävyisyys ja alistuvaisuus – –. Se on
särjetty sydän ja murtunut mieli.” (”Kavahtakaa ylpeyttä”,
Valkeus, heinäkuu 1989, s. 5.) Presidentti Benson jatkoi sanoen,
että me voimme päättää itse olla nöyriä:

• Arvostamalla (kunnioittamalla) muita niin kuin 
itseämme.

• Seuraamalla kirkkomme johtajien neuvoja.
• Antamalla anteeksi niille, jotka ovat loukanneet meitä.
• Palvelemalla epäitsekkäästi.
• Menemällä lähetystyöhön ja kertomalla evankeliumista.
• Menemällä usein temppeliin.
• Tunnustamalla ja hylkäämällä syntimme ja syntymällä

Jumalasta.
• Asettamalla [Jumala] ensimmäiselle sijalle elämässämme.

Opin ja Liittojen Kirja 56:8 – Mikä oli Ezra Thayrelle
aiemmin annettu käsky?
Profeetta Joseph Smith oli neuvonut Ezra Thayrea aiemmin
hänen pyhittämänsä omaisuuden suhteen. Ezra Thayre ei
ilmeisesti ollut enää varma siitä, että antaisi osan maistaan
muille. Hänen itsekkyytensä esti häntä palvelemasta lähe-
tystyössä ja auttamasta Siionin maan pyhittämisessä.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 56.

Kapinointi: seurauksia ja 
parannuskeinoja

1. Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 56 Herra puhui eräiden 
kirkon jäsenten ylpeistä ja kapinallisista toimista. Hän antoi
myös neuvoja siitä, mitä tapahtuisi niille, jotka olivat

A

Jäytää (jae 16) – Saastuttaa,
turmella 

Kiivaus (jae 1) – Vanhurskas
suuttumus

ylpeitä tai kapinallisia. Hän neuvoi heitä myös siinä, mitä
heidän pitäisi tehdä torjuakseen ylpeyden ja kapinallisuu-
den tai tehdäkseen niistä parannuksen. Tee vihkoosi seuraa-
vanlainen kaavio. Täytä tyhjät kohdat sen mukaan, mitä
Herra sanoi jakeissa 1–15. Mainitse jae, josta löysit kunkin
luetteloimasi kohdan.

2. Kirjoita siitä, mitä aiot tehdä tässä tehtävässä oppimasi
pohjalta. Selitä, miksi aiot tehdä sen.

Rikas vai köyhä?

1. Minkä rikkaiden ominaispiirteen Herra tuomitsee kohdan
LK 56:16 mukaan? Mikä on seuraus?

2. Mitä köyhien ominaispiirteitä Herra tuomitsee jakeen 17
mukaan? Mitä lupauksia Herra antoi jakeissa 18–20 köy-
hille, jotka ovat nöyriä ja uskollisia?

3. Täydennä seuraavat lauseet sen perusteella, mitä opit
näistä jakeista:

a. ”Minä en haluaisi olla rikas, jos – –.”

b. ”Minä en panisi pahakseni, vaikka olisin köyhä, jos – –.”

Profeetta Joseph Smith on sanonut: ”Siionin rakentami-
nen on asia, josta Jumalan kansa on kaikkina aikoina ollut
kiinnostunut; se on aihe, jota profeetat, papit ja kunin-
kaat ovat käsitelleet erityisen mielellään. Iloisen odotuksen
vallassa he ovat odottaneet aikaa, jota me elämme, ja tai-
vaallisen, riemullisen odotuksen sytyttäminä he ovat laula-
neet ja kirjoittaneet ja profetoineet tästä meidän ajastamme
– –.” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 230.)

Opin ja Liittojen 
Kirja 57

Siionin keskuspaikka ilmoitetaan

B

Seurauksia
ylpeydestä ja
kapinoinnista

Esimerkkejä
ylpeydestä ja
kapinoinnista

Ratkaisuja ylpey-
den ja kapinoinnin

torjumiseksi tai
parannuksen

tekemiseksi niistä
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Ollessaan kääntämässä Mormonin Kirjaa profeetta Joseph
Smith sai tietää, että myöhempien aikojen Uusi Jerusalem
eli Siionin kaupunki sijaitsisi Amerikan mantereella
(ks. Et. 13:5–8). Mormonin Kirja lupaa myös suuria siu-
nauksia niille, jotka pyrkivät perustamaan Siionin vii-
meisinä päivinä (ks. 1. Ne. 13:37). Ennen kirkon perusta-
mista henkilöitä, jotka menivät profeetan luo ja halusivat
tietää, kuinka he voisivat auttaa työssä, kehotettiin 
lujittamaan Siionin asiaa (ks. LK 6:6; 11:6; 12:6; 14:6).

Kirkon perustamisen jälkeen Siion pysyi tärkeänä aiheena.
Hiram Page sai kirkon jäsenten keskuudessa aikaan kiis-
taa ja hämmennystä väittämällä, että hän oli saanut
ilmoituksen Siionin sijainnista (ks. LK 28). Herra nuhteli
kuitenkin veli Pagea ja sanoi, että Siionin kaupunki oli
”laamanilaisten rajoilla” (LK 28:9).

Profeetta Joseph Smith sai
tietää lisää Siionista, kun
hän työskenteli innoite-
tun raamatunkäännöksen
parissa. Herra ilmoitti
hänelle kokonaisen luvun
puuttuvaa tekstiä Ensim-
mäisestä Mooseksen
kirjasta, joka kertoi pro-
feetta Eenokista, joka
perusti Siionin kaupun-

gin vedenpaisumusta edeltävänä aikana (ks. KH Moos.
6–7). Pian sen jälkeen Herra ilmoitti profeetalle ”lain”, joka
oli ilmoitus koskien hengellisiä ja ajallisia lakeja, joita
kirkon jäsenten tuli noudattaa voidakseen perustaa Siionin
(ks. LK 42). Samassa ilmoituksessa Herra lupasi pro-
feetalle, että hän ilmoittaisi Siionin tarkan sijaintipaikan.

Vuoden 1831 kesäkuussa Herra kutsui useita lähetyssaar-
naajaryhmiä matkustamaan Missouriin, joka sijaitsi
Yhdysvaltojen ja intiaanien (tai laamanilaisten) territo-
rion rajalla. Hän lupasi, että heidän saavuttuaan Hän
ilmoittaisi Siionin sijainnin (ks. LK 52). Osa ryhmästä,
joka matkasi profeetta Joseph Smithin kanssa, saapui
perille 17. heinäkuuta 1831. Muut lähetyssaarnaajat saa-
puivat pian sen jälkeen. Profeetan tarkastellessa maata
ja tilannetta hänen kysymyksensä ja pyyntönsä Herralle
johtivat Opin ja Liittojen Kirjan lukuna 57 olevaan
ilmoitukseen.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Opin ja Liittojen Kirja 57:3–4 – Keskuspaikan 
ostaminen

”Independencen kaupunki sijaitsee yhdessä Missourin viehät-
tävimmistä ja terveellisimmistä osista. – – Se on vanha kau-
punki. Se perustettiin vuonna 1827, mutta vuonna 1831 se oli
pelkkä kylä. Nyt se on Kansas Cityn esikaupunki.” (Smith
ja Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary, s. 331.)

Opin ja Liittojen Kirja 57:4 – ”Juutalaisten ja 
pakanain välinen raja”
Missourin osavaltion länsiraja oli osa järjestetynYhdysvaltojen
rajaa aikana, jolloin lukuna 57 oleva ilmoitus annettiin. Mis-
sourin länsipuoliset maat olivat Intiaaniterritoriota. Intiaaneja
(eli laamanilaisia) kutsutaan tässä ”juutalaisiksi”, koska he
ovat Israelin huoneen suoria jälkeläisiä. Ilmaus ”pakana” viit-
taa Missourin valkoihoisiin uudisasukkaisiin (ks. LK 19:27).
Mormonin Kirjan mittapuiden mukaan Amerikkaa pidetään
pakanakansana. (Ks. kartat 5–6 kolmoissidoksen lopussa.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 57.

Mitä keskustassa pitäisi olla?

1. Kirjoita Opin ja Liittojen Kirjan luvun 57 johdannossa
mainitut kolme kysymystä, joita profeetta Joseph Smith
tiedusteli Herralta.

2. Tarkastele jakeita 1–5 ja selitä, mihin kysymykseen pro-
feetta sai vastauksen. Kirjoita, mikä vastaus oli.

3. Mitä me voimme oppia tämän perusteella siitä, mikä on tar-
peellista ja tärkeää Siionin lujittamisessa ja rakentamisessa
meidän aikanamme?

A
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Kuinka hoitaa liikeasioita?

On olemassa tiettyjä ajallisia (maallisia tai materialistisia)
asioita, joista on huolehdittava, jotta Siion voidaan perustaa.
Niinpä suuri osa Opin ja Liittojen Kirjan luvusta 57 käsittelee
monia ajallisia tehtäviä, joita miehille annettiin avuksi Siio-
nin perustuksen laskemista varten. Annetut neuvot saattavat
kuitenkin soveltua kehen tahansa, joka hoitaisi liiketoimia
Herran hyväksymällä tavalla. Lue ohjeet, jotka Herra antoi
Sidney Gilbertille (jakeet 6, 8–10), piispa Edward Partridgelle
(jae 7), William W. Phelpsille (jakeet 11–12) ja Oliver Cowde-
rylle (jae 13). Kirjoita vihkoosi näistä neuvoista ainakin neljä
tärkeää periaatetta siitä, kuinka hoitaa liikeasioita, ja selitä,
millä tavalla me voisimme soveltaa näitä periaatteita nykyisin.

Jos sinä olisit ollut kirkon jäsen Missourissa, kun Herra
ilmoitti, että se oli myöhempien aikojen Siionin ja Uuden
Jerusalemin sijaintipaikka, mitä muuta olisit saattanut
haluta tietää Herralta? Kirkon jäsenet yrittivät saada tuo-
hon aikaan innokkaasti neuvoja profeetta Joseph Smithin
kautta, ja Herra antoi Opin ja Liittojen Kirjan lukuina 57
ja 58 olevat ilmoitukset, joissa oli erityisiä neuvoja vasta
ilmoitetusta Siionin maasta.

Mitä sinä teet auttaaksesi ”Siionin asian” alulle saatta-
misessa (LK 6:6; 11:6; 12:6) nykyään? Kun luet Opin
ja Liittojen Kirjan lukua 58, ajattele sitä, kuinka sinä voi-
sit soveltaa käytäntöön Herran neuvoja.
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Opin ja Liittojen 
Kirja 58

Herran tahto Siionin suhteen

B Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 58

Opin ja Liittojen Kirja 58:8–11 – ”Pidot rasvasta,
puhtaasta viinistä”
Pitojen kielikuvat, joihin kohdassa LK 58:8–11 viitataan, ovat
kaikkein hienoimman ruoan ja juoman vertauskuvia. Muinai-
set profeetat vertasivat aikakausia, jolloin evankeliumin täy-
teyttä ei olisi, nälkään (ks. Aam. 8:11). Evankeliumin palautus
tuo tullessaan pidot, jotka voivat tyydyttää kaiken hengellisen
nälän. Sen lisäksi yksi palautuksen suurenmoisia päämääriä
on valmistaa ihmisiä ”Herran aterialle”, joka nautitaan ”Karit-
san häissä” (ks. LK 58:11) eli Jeesuksen Kristuksen toisessa
tulemisessa.

Opin ja Liittojen Kirja 58:26–29 – ”Ei ole soveliasta,
että minä käsken kaikessa – –. Ihmisten pitäisi
tehdä innokkaasti työtä hyvän asian puolesta”
Vanhin Ezra Taft Benson opetti kahdentoista apostolin kooru-
min jäsenenä ollessaan: ”Toisinaan Herra odottaa toiveik-
kaasti, että Hänen lapsensa toimisivat oma-aloitteisesti, ja kun
he eivät toimi, he menettävät suuremman palkinnon, ja Herra
joko jättää koko asian sikseen ja antaa heidän kärsiä seu-
rauksista tai Hänen täytyy selittää asia kädestä pitäen. Pelkään,
että mitä enemmän Hänen täytyy selittää, sitä pienempi 
meidän palkkamme yleensä on.” (Julkaisussa Conference
Report, huhtikuu 1965, s. 122.)

Todellinen esimerkki tämän kohdassa LK 58:26–29 olevan
neuvon noudattamisesta on seitsemänkymmenen koorumin
jäsenen vanhin Vaughn J. Featherstonen kertomassa koke-
muksessa:

”Kun olin suunnilleen kymmenen tai
yhdentoista ikäinen, paljon sukulaisia tuli
vierailulle. Heitä oli 35 tai 40. Äiti oli
kutsunut heidät kaikki päivälliselle. Päi-
vällisen jälkeen kaikki menivät toiseen
huoneeseen ja istuutuivat rupattelemaan.
Kaikkialla oli kasoittain likaisia astioita
ja pöytähopeita. Ruokaa ei ollut korjattu
pois, ja ruoanvalmistuksesta oli jäänyt
likaisia patoja ja pannuja.

Jumalan perintömaat (jae 17)
– Jumalan valittu maa
Edusmies (jakeet 49, 51, 55) –
Henkilö, joka on valtuutettu
toimimaan muiden puolesta

Ahdistukset (jakeet 2–4) –
Koetukset ja vaikeudet
Jumalan perintömaan 
kaupunki (jae 13) – Jumalan 
valitun kansan paikka
Ottaa vaarin (jae 15) – 
Kiinnittää huomiota,
olla varuillaan 
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Muistan ajatelleeni, että myöhemmin kaikki lähtisivät ja äitini
tehtävänä olisi kaiken siivoaminen. Mieleeni juolahti ajatus.
Aloin siivota. Tämä tapahtui ennen sähköisten astianpesuko-
neiden aikaa. Äiti oli aina ollut hyvin siisti ihminen ja hän
opetti meidät pesemään ja kuivaamaan astiat oikein. Ryhdyin
tähän valtavaan työhön. Viimein, noin kolme tuntia myöhem-
min, olin saanut viimeisen vadin kuivatuksi. Olin korjannut
kaiken ruoan pois, pessyt kaikki astiat, pesualtaat sekä lattian.
Keittiö oli tahraton.

En koskaan unohda äidin ilmettä myöhemmin tuona iltana,
kun kaikki vieraat olivat lähteneet ja hän tuli keittiöön siivoa-
maan. Minä olin märkä rinnasta polviin asti. Äidin ilmeen
näkeminen oli kaiken näkemäni vaivan arvoista. Se oli sekoi-
tus mielenliikutusta, helpotusta ja ylpeyttä. Päätin silloin, että
yrittäisin saada tuon ilmeen hänen kasvoilleen yhä uudelleen
ja uudelleen.” (”We Love Those We Serve”, New Era, maalis-
kuu 1988, s. 19.)

Opin ja Liittojen Kirja 58:43 – Syntiemme tunnusta-
minen ja hylkääminen

Ollessaan kahdentoista apostolin
koorumin jäsen vanhin Spencer
W. Kimball opetti: ”Kukaan ei
voi milloinkaan saada anteeksi
mitään rikkomusta, ennen kuin
hän tekee parannuksen, eikä
ihminen ole tehnyt parannusta,
ennen kuin hän on paljastanut
sielunsa ja myöntänyt aikeensa ja
heikkoutensa verukkeitta ja puo-
lusteluitta. Hänen täytyy myön-
tää itselleen, että hän on tehnyt
vakavaa syntiä. Kun hän on tun-

nustanut sen itselleen puolustelematta laisinkaan rikkomusta,
vähättelemättä sen vakavuutta tai aliarvioimatta sen paina-
vuutta ja myöntää, että se on juuri niin suuri kuin se todelli-
suudessa on, silloin hän on valmis aloittamaan parannuksen-
tekonsa.” (”Love Versus Lust”, Brigham Young University
Speeches of the Year, 5. tammikuuta 1965, s. 10.)
Kun syntimme lisäksi loukkaavat ja vahingoittavat muita,
meidän pitäisi tunnustaa ne ja pyrkiä saamaan näiden henki-
löiden anteeksianto. Tietyt synnit, kuten siveyden lain rik-
kominen, ruumiillinen tai sukupuolinen hyväksikäyttö sekä
muut synnit, jotka vaikuttaisivat jäsenyyteemme kirkossa, 
täytyy tunnustaa asianmukaiselle kirkon johtajalle. Piispa tai
seurakunnanjohtaja voi sen jälkeen määrittää henkilön ase-
man kirkossa ja auttaa häntä parannuksenteossa. Jos olet epä-
tietoinen siitä, pitäisikö synti tunnustaa kirkon johtajalle, 
keskustele asiasta piispasi tai seurakunnanjohtajasi kanssa.

Opin ja Liittojen Kirja 58:57 – Siionin maan ja
temppelitontin pyhittäminen ja vihkiminen

Sidney Rigdon vihki
yleisesti temppelitontin,
joka sijaitsee Missourin
maassa, profeetta
Joseph Smith vihki var-
sinaisen temppelin pai-
kan 3. elokuuta 1831.
Läsnä olivat Sidney Rig-
don, Edward Partridge,
W. W. Phelps, Oliver
Cowdery, Martin Harris
ja Joseph Coe. Profeetta
kirjoitti, että ”tapah-
tuma oli juhlallinen ja
vaikuttava” (History of
the Church, osa 1, s. 199).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä B ja tehtävä A tai C tutkiessasi Opin ja Liittojen
Kirjan lukua 58.

Tarkastele lähemmin

On varmaankin ollut suurenmoinen kokemus olla Missourissa
aikana, jona Herra ilmoitti sen olevan Siionin kaupungin ja
temppelin sijaintipaikka. Pyhien seuraava tehtävä oli tietenkin
tehdä työtä Siionin rakentamiseksi. He eivät kuitenkaan näh-
neet tuon tavoitteen täyttymistä, mutta Herra ei ollut luvannut
heille, että he näkisivät Siionin täydellisesti perustettuna
omana aikanaan. Vastaa seuraaviin kysymyksiin ja käytä hyväk-
sesi sitä, mitä luit Opin ja Liittojen Kirjan luvusta 58.

1. Milloin Siion kruunattaisiin kirkkaudella? 
(Ks. jakeet 1–5, 44–46, 56.)

2. Miksi Herra lähetti ensimmäisen ryhmän Siioniin? 
(Ks. jakeet 6–13, 44–46.)

3. Miten Siion rakennettaisiin? (Ks. jakeet 8–13, 44–46, 50–56.)

4. Miten tämä ilmoitus auttaa vastaamaan kahteen ensim-
mäiseen kysymykseen, joista Joseph Smith rukoili, kuten
Opin ja Liittojen Kirjan luvun 57 johdanto osoittaa?

Pyhien kirjoitusten hallinta – Opin ja
Liittojen Kirja 58:26–27

Luettuasi esimerkin kohdan LK 58:26–27 osiosta ”Pyhien kir-
joitusten ymmärtäminen” kirjoita kahdesta näkemästäsi
esimerkistä, kuinka ihmiset toteuttavat tätä Herran neuvoa.
Jos et keksi yhtään esimerkkiä, kirjoita siitä, kuinka henkilö
sinun mielestäsi voisi elää tuon neuvon mukaan.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Opin ja
Liittojen Kirja 58:42–43

Kirjoita kaksi tärkeää parannuksen periaatetta, jotka Herra
opetti kohdassa LK 58:42–43.

C

B

A
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Miksi jotkut ihmiset tuntevat käskyjen olevan taakka, kun
ne toisista ovat siunaus? Mikä on Herran käskyjen tarkoi-
tus? Miten sinun elämäsi olisi erilainen ilman niitä? Mitä
tapahtuisi, jos kokonainen yhteisö pitäisi Jumalan käskyt?
Haluaisitko asua siellä? Millä tavoin se eroaisi yhteiskun-
nasta, jossa nyt elät? Kun luet Opin ja Liittojen Kirjan
lukua 59, ajattele sitä, kuinka kuuliaisuus tämän ilmoituk-
sen laeille ja käskyille auttaisi meitä toteuttamaan Siionin.

Profeetta Joseph Smith on opettanut: ”Jumala on antanut
ihmissuvulle tiettyjä lakeja, jotka, jos niitä noudatetaan,
riittävät valmistamaan sitä [Hänen taivaalliseen lepoonsa]
pääsemiseen. Päättelemme, että tämä siis oli Jumalan tar-
koituksena Hänen antaessaan meille lakinsa; ellei näin
olisi, niin miksi tai mitä tarkoitusta varten ne annettiin?
Jos koko ihmissuku voisi yhtä hyvin olla niitä ilman kuin
saada ne, niin mitä tarkoitusta tai päämäärää varten
niitä lainkaan annettiin?” (Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, s. 54.)

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 59

Opin ja Liittojen Kirja 59:1–2 – Polly Knightin 
kuolema
Opin ja Liittojen Kirjan luku 59 saatiin profeetta Joseph Smithin
ollessa toista sunnuntaita Missourissa. Ennen tämän ilmoi-
tuksen saamista profeetta osallistui Polly Knightin hautajaisiin,
ja jakeet 1–2 näyttävät olevan suora viittaus tapahtumaan.

”Polly Knightin terveys oli hänen poikansa Newelin kerto-
man mukaan ollut horjuva jo jonkin aikaa. Hän oli hyvin sai-
ras matkalla Kirtlandista Missouriin. ’Kuitenkaan’, hänen

Omistaaksesi hartautesi 
(jae 10) – Osoittaaksesi
rakkautesi ja sitoumuksesi
Uhrilahjat (jae 12) – 
Jumalalle annetut uhrit

Murtunut (jae 8) – Katuva ja
opinhaluinen
Sakramenttiuhrit (jae 9) –
Uskonnollinen toiminta,
jolla me osoitamme
sitoumuksemme Herralle

Opin ja Liittojen 
Kirja 59

Käskyjä Siionille ja 
Siionin vaarnoille

poikansa sanoo, ’hän ei suostunut keskeyttämään matkaansa.
Hänen ainoa tai suurin toiveensa oli astua jalallaan Siionin
maan kamaralle ja tulla haudatuksi siihen maahan. Menin
maihin ostamaan lautaa tehdäkseni arkun siltä varalta, että
hän kuolisi ennen saapumistamme määränpäähämme –
niin nopeasti hän huononi. Mutta Herra antoi Hänelle hänen
sydämensä halajamisen mukaan, ja hän sai elää niin kauan,
että pääsi tuohon maahan.’” (Julkaisussa History of the Church,
osa 1, s. 199, huomautus.)

Joseph Smith kirjoitti: ”Seitsemäntenä päivänä olin sisar
Polly Knightin, Joseph Knight vanhemman vaimon, hautajai-
sissa. Tämä oli ensimmäinen kuolemantapaus kirkon piirissä
siinä maassa, ja voin sanoa, että kelvollinen jäsen nukkuu
Jeesuksessa ylösnousemukseen asti.” (History of the Church,
osa 1, s. 199.)

Opin ja Liittojen Kirja 59:6 – ”Äläkä tee mitään
sen kaltaista”
Profeetat ovat eri aikoina käyttäneet ilmaisua ”äläkä tee
mitään sen kaltaista” viittamaan varastamiseen, aviorikokseen,
aborttiin ja tappamiseen. Presidentti Spencer W. Kimball
opetti, että kaikki epärehellisyyden muodot ovat varastamista
(ks. Valkeus, huhtikuu 1977, s. 5). Presidentti Ezra Taft Benson
opetti, että rohkeat, kiihottavat hyväilyt, haureus, homosek-
suaalisuus ja kaikki muut moraalittomuuden muodot ovat 
verrattavissa aviorikokseen (ks. ”Neuvoja pyhille”, Valkeus,
lokakuu 1984, s. 13). Vanhin Boyd K. Packer opetti, että
”lukuun ottamatta tapauksia, joissa on kyseessä insestin tai
raiskauksen jumalaton rikos tai pätevät lääketieteen asiantun-
tijat vakuuttavat, että äidin elämä on vaakalaudalla tai
ettei vakavasti vammainen sikiö jää henkiin”, abortti on tap-
pamista. (”Liitot”, Valkeus, tammikuu 1991, s. 78.)

Opin ja Liittojen Kirja 59:8 – ”Särjetty sydän ja
murtunut mieli”
Vanhin Bruce R. McConkie, joka oli kahdentoista apostolin
koorumin jäsen, on selittänyt: ”Särkynyt sydän ja murtunut
mieli tarkoittavat, että on syvästi murtunut synnin tähden,
että on nöyrä ja läpikotaisin katuva, että on päässyt vilpittö-
mään ja päättäväiseen parannuksentekoon” (Mormon Doctrine,
s. 161).

Opin ja Liittojen Kirja 59:15 – ”Ette paljolla 
naurulla”
Vanhin Joseph Fielding Smith opetti kahdentoista apostolin
koorumin jäsenenä ollessaan: ”Minä uskon, että on välttä-
mätöntä, että pyhillä on huvia, mutta sen täytyy olla oikean-
laista. En usko Herran tarkoittavan ja toivovan, että meidän
pitäisi olla happamen näköisiä ja näyttää hurskastelevilta
ja tekopyhiltä. Minä luulen, että Hän odottaa meidän olevan
iloisia ja hyväntuulisia, mutta Hän ei odota meidän huvitte-
levan riehakkaasti ja sopimattomasti eikä tavoittelevan turhia
ja typeriä asioita, jotka huvittavat ja viihdyttävät maailmaa.”
(Julkaisussa Conference Report, lokakuu 1916, s. 70.)

71

34190_130_03_41-77.qxd  09-01-2006  11:07 AM  Page 71



Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin ja 
Liittojen Kirjan lukua 59.

Kirjoita ja kuvaile siunaukset

1. Kirjoita luettelo siunauksista, jotka Herra lupasi vanhurs-
kaille kohdassa LK 59:1–4, 23.

2. Mieti, mitä ”heidän tekonsa seuraavat heitä” (jae 2) tar-
koittaa. Lue myös Al. 41:3–6, 10, 13–15 ja selitä, kuinka se
voisi olla hyvä tai huono asia.

3. Millä tavoin ”monet käskyt” (ks. jae 4) voivat olla meille
siunaukseksi?

Laadi taulut meidän aikaamme varten

Piirrä vihkoosi kaksi seuraavanlaista taulua. Etsi kohdassa
LK 59:5–13 olevat ilmaisut ”tee” ja ”älä tee” ja kirjoita ne käs-
kyinä tauluihin. Lisää tauluihin se, mitä Herra sanoi jakeissa
18–21. Haluat ehkä panna nämä ”taulut” paikkaan, jossa voit
nähdä ne päivittäin.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Opin ja
Liittojen Kirja 59:9–10

Opin ja Liittojen Kirjan kohdassa 58:26–27 Herra sanoi, että
meidän ei pitäisi odottaa käskyä joka tilanteessa. Herra opettaa
meille opit ja periaatteet ja olettaa meidän yrittävän sitten
”innokkaasti” olla tosia näille periaatteille. LK 59:9–10 esittää
pääpiirteittäin sapatin pyhittämisen perusopin ja tärkeim-
mät periaatteet, muttei opeta tarkasti, mitä meidän pitäisi tehdä
ja mitä ei.

1. Kirjoita kohdasta LK 59:9–10 luettelo tärkeistä opeista
ja periaatteista, joita meidän pitäisi noudattaa pyhittääk-
semme lepopäivän.

2. Lisää luetteloosi se, mitä jakeissa 11–16 opetetaan.

3. Kirjoita yksi asia, jota aiot alkaa tehdä enemmän, ja
yksi asia, jota aiot alkaa tehdä vähemmän (tai lopettaa
kokonaan) pyhittääksesi lepopäivän täydellisemmin.

C

B

A

Vuoden 1831 kesäkuussa Herra kutsui monia lähetyssaar-
naajia matkustamaan Kirtlandista Ohiosta Missouriin ja
saarnaamaan sanaa matkalla (ks. LK 52:9) sekä pitämään
siellä kirkon seuraavan konferenssin (ks. jakeet 1–2).

Presidentti Joseph Fielding Smith on kirjoittanut: ”Elo-
kuun 8. päivänä 1831, – – vanhimmat tiedustelivat, mitä
heidän pitäisi tehdä. – – Jotkut heistä saivat nuhteita,
sillä Herra ei ollut heihin mielistynyt, koska he eivät olleet
seuranneet annettuja neuvoja matkalla Ohiosta. Heitä
oli käsketty saarnaamaan evankeliumia matkan varrella ja
todistamaan ihmisten keskuudessa, mutta kaikki eivät
ihmispelosta olleet noudattaneet käskyä. On totta, etteivät
kaikki ole luontaisia lähetyssaarnaajia ja että jotkut
kavahtavat velvollisuutta kohottaa äänensä julistaakseen
evankeliumia, mutta se on kuitenkin velvollisuus, jonka
me olemme velkaa langenneelle maailmalle. Vanhimpia
oli käsketty alusta asti palvelemaan Herraa kaikesta sydä-
mestään, väkevyydestään, mielestään ja voimastaan,
sillä vainio oli valjennut ja valmis leikattavaksi. Tehtävän
laiminlyöjille oli säädetty rangaistus, eivätkä he saisi
seistä nuhteettomina viimeisenä päivänä. Evankeliumin
saarnaaminen oli heille keino välttyä hävitykseltä,
niin että he saisivat pelastuksen sielulleen. On ollut monia
lähetettyjä, joilla on ollut ihmispelkoa, mutta Herra
on luvannut tukea heitä heidän työssään, jos he luottavat
Häneen.” (Church History and Modern Revelation,
osa 1, s. 220.)

Monet Opin ja Liittojen Kirjan luvun 60 ohjeista sovel-
tuvat yhtä lailla meihin nykyaikana kuin kirkon varhaisiin
vanhimpiin. Meitä on siunattu riittävällä määrällä
aikaa ja kykyjä tehtäväämme varten maan päällä. Osa 
koetustamme on nähdä, käytämmekö me aikaamme ja
kykyjämme tehokkaasti. Kun tutkit tätä ilmoitusta, ajat-
tele sitä, miten Herran sanat soveltuvat myös sinuun.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 60
Alus (jae 5) – Laiva tai muu vesikulkuneuvo

Opin ja Liittojen 
Kirja 60

”Älä tuhlaa aikaasi”
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Opin ja Liittojen Kirja 60:8, 13–14 – ”Jumalattomien
keskuudessa”
”Jumalattomien keskuudessa” (ks. myös LK 61:30, 32–33;
62:5; 68:1) tarkoittaa ihmisiä, jotka tekevät väärin enemmän
Jumalan teiden tietämättömyydestä kuin pahoista aikeista
(ks. LK 123:12).

Opin ja Liittojen Kirja 60:15 – ”Puhdista tomu
jaloistasi”
Katso kohdan LK 24:15 osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtä-
minen” (s. 36).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee yksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin ja
Liittojen Kirjan lukua 60.

Tee tunnuskuva

Toisinaan kuvia käytetään ajatusten esittämiseen, kuten liiken-
nemerkeissä. Tarkastele seuraavia kohdassa LK 60:2–4 olevia
ajatuksia ja piirrä tunnuskuva, jota voitaisiin käyttää esittä-
mään kutakin. Kirjoita jokaisen tunnuskuvan viereen, kuinka
se esittää Herran näissä jakeissa opettamaa ajatusta.
1. Avatkaa suunne (jae 2)
2. Älkää kätkekö talenttianne (jae 2)
3. Älkää pelätkö ihmisiä (jae 2)
4. ”Vihani on syttynyt” (jae 2)
5. Olkaa uskollisempia (jae 3)
6. ”Minä olen valmistava jalokiveni” (jae 4)

Mietiskele oppia

Kohdassa LK 60:1–4 Herra ilmaisi vihansa niitä kohtaan, jotka
eivät kerro evankeliumista, koska he pelkäävät sitä, mitä
muut saattavat sanoa. Mitä sellaista Herra sanoi jakeissa 3–4
itsestään ja viimeisistä päivistä, minkä pitäisi antaa meille
lisää rohkeutta kertoa evankeliumista muille? (Tarkastele myös
kohtaa Room. 1:16–18.)

B

A

Ole esimerkkinä

Kohdassa LK 60:12–17 Herra puhui niille, jotka halusivat
kokoontua Siioniin Jacksonin piirikunnassa Missourissa.
Täydennä seuraavat lauseet näistä jakeista lukemasi
perusteella osoittaaksesi, kuinka Herran neuvot pätevät
nykyisin:

1. Me vältämme vihaa ja riitaisuutta, kun me – –.

2. Me tuhlaamme aikaamme, kun me – –.

3. Me kaivamme talenttimme maahan, kun me – –.

Profeetta Joseph Smith kirjoitti: ”Lähdin Independencen
laivarannasta 9. päivänä [elokuuta 1831] yhdessä kymme-
nen vanhimman kanssa kohti Kirtlandia. Lähdimme
myötävirtaan kanooteilla ja pääsimme ensimmäisenä päi-
vänä aina Fort Osageen asti, jossa söimme illalliseksi
erinomaista villikalkkunaa. Mitään erityisen tärkeää ei
tapahtunut ennen kuin kolmantena päivänä, jolloin ilmeni
monia läntisille vesille niin tavallisia vaaroja; ja kun
olimme leiriytyneet joen rannalle McIlwaine’s Bendissä,
veli Phelps näki avoimessa näyssä, päivänvalossa,
tuhoojan mitä hirvittävimmässä voimassaan kulkevan
vesien päällä. Toiset kuulivat metelin mutta eivät nähneet
näkyä.” (History of the Church, osa 1, s. 202–203.)

Seuraavana aamuna, 12. elokuuta, profeetta sai Opin ja
Liittojen Kirjan lukuna 61 olevan ilmoituksen. Kun luet
tämän ilmoituksen, etsi ainakin kaksi syytä, miksi Herra ei
halunnut koko joukon matkustavan ”kiirehtien vesitse”
(jae 3). Mieti sitä, kuinka tämä ilmoitus soveltuu lähetys-
työhön meidän päivinämme.

©
 1

99
7 

A
l R

ou
nd

s

Opin ja Liittojen 
Kirja 61

Vaaroja vesillä

C
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Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 61

Opin ja Liittojen Kirja 61:20–22 – ”Minä, Herra,
vihastuin teihin eilen”

”Kolmen joella vietetyn päivän aikana veljien kesken oli 
syntynyt erimielisyyttä ja kaunaa, niin että selitykset ja sovin-
nonteko kävivät välttämättömiksi. Oli myös havaittu, että
matkanteko kanootilla jokea pitkin oli hidasta, ja siksi niiden,
joiden oli määrä ostaa painokone, eli Sidney Gilbertin ja Wil-
liam W. Phelpsin, sekä profeetan, Sidney Rigdonin ja Oliver
Cowderyn, joita oli käsketty kiirehtimään paluutaan Kirtlan-
diin, piti välttämättä keksiä jokin melontaa joutuisampi mat-
kantekotapa. Pääosa illasta McIlwaine’s Bendissä käytettiin
näihin asioihin. Veljet tekivät sovinnon keskenään, ja kiirei-
simmät lähtivät seuraavana aamuna maitse St. Louisiin mui-
den jatkaessa matkaa jokea pitkin.” (A Comprehensive History of
the Church, osa 1, s. 262–263.)

Opin ja Liittojen Kirja 61:30–31 – Miksi Herra oli
vihastunut Ohion Cincinnatin asukkaisiin?
Presidentti Joseph Fielding Smith on selittänyt: ”Tämän ilmoi-
tuksen saamisen aikaan Cincinnati oli pelkkä kylä, mutta
monien muiden läntisten kaupunkien kuten Independencen
tavoin sinne kerääntyi monia sellaisia ihmisiä, jotka olivat jou-
tuneet pakenemaan suuremmista kaupungeista lainrikko-
musten vuoksi. Kaikissa senaikaisissa rajaseutukaupungeissa
vallitsi perin laaja jumalattomuus. Täytettyään tehtävänsä
Cincinnatissa nämä kaksi veljeä jatkoivat paluumatkaansa
Kirtlandiin.” (Church History and Modern Revelation, osa 1, s. 225.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 61.

Jumalan voiman ymmärtäminen

1. Lue LK 61:1–5 ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

a. Mitä tilaisuuksia lähetyssaarnaajilta jäi saamatta heidän
matkustaessaan vesitse?

A

Lihavuus (jae 17) – 
Yltäkylläisyys, ylijäämä
Kanava (jakeet 23–24) –
Ohion kanava

Alfa ja Omega (jae 1) – Krei-
kan aakkosten ensimmäinen
ja viimeinen kirjain (kuvaa
Herran voimaa kaikessa)
Soveliasta (jae 9) – On 
tarpeen

b. Miksi Herra salli lähetyssaarnaajien matkustaa vesitse?

2. Tutkistele jakeita 6–16 ja selitä, kuinka Herra sanoi heidän
voivan olla turvassa vesillä. Mitä sinä opit näistä jakeista
Jumalan voimasta verrattuna paholaisen voimaan?

Kuinka olla tahraton?

Tarkastele kohtaa LK 61:33–39 ja tee luettelo syistä ottaa vas-
taan kutsu palvella lähetystyössä. Valitse syy, joka tekee sinuun
vaikutuksen, ja selitä, miksi se olisi hyvä syy palvella Herraa.

Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 61, joka saatiin leiri-
paikassa McIlwaine’s Bendissä, profeetta Joseph Smithiä,
Sidney Rigdonia ja Oliver Cowderya ”käskettiin mat-
kustamaan nopeasti maitse Kirtlandiin, kun taas muita
neuvottiin jatkamaan matkaa kanooteilla.

Jakautumista seuranneena päivänä 13. elokuuta Joseph
tapasi useita vanhimpia, jotka olivat matkalla Independen-
ceen. Pidettiin kokous, joka oli tulvillaan iloa [ja lukuna
62 oleva ilmoitus saatiin]. Tämän jälkeen vanhimmat ero-
sivat toisistaan profeetan ja hänen kahden toverinsa jat-
kaessa matkaansa ja muiden edetessä kohti Siionin maata.

Profeetta, Sidney ja Oliver saapuivat Kirtlandiin 27. elo-
kuuta 1831. Vaiheikkaan poissaolonsa aikana he olivat
nauttineet suuressa määrin innoituksen hengestä ja olivat
todistaneet monia Jumalan voiman ilmentymiä. Heidän
uskonsa oli vahvistunut, ja Kaikkivaltiaan tarkoitukset oli
tehty selvemmiksi heidän ymmärrykselleen. He olivat saa-
neet myös suuremman tietämyksen Saatanan yrityksestä
kätkeä valo ihmiskunnan silmiltä.” (Life of Joseph Smith
the Prophet, s. 123–124.)

Kun tutkit Opin ja Liittojen Kirjan
lukua 62, ota selvää, miksi todis-
tuksesi lausuminen muille on niin
suurenmoinen asia. Saatat häm-
mästyä, kun saat tietää, kuka
kuuntelee näitä todistuksia, ja sitä
vaikutusta, joka todistuksesi lau-
sumisella on elämääsi.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 62
Puolustaja (jae 1) – Henkilö, joka ajaa jonkin asiaa

Opin ja Liittojen 
Kirja 62

Teidän todistuksenne on 
kirjoitettu muistiin taivaassa

B
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 62.

Kerro mielipiteesi

Kohdassa LK 62:3 Herra puhui evankeliumista todistamisen
tärkeydestä. Kirjoita vihkoosi uudelleen jae omin sanoin
ja kerro mielipiteesi, miksi tällaisia asioita tapahtuu, kun ker-
romme todistuksestamme muille.

”Se on minulle yhdentekevää”

Aiemmissa Opin ja Liittojen Kirjan luvuissa Herra käytti
ilmaisua ”se on minulle yhdentekevää” (ks. LK 60:5; 61:22;
62:5). Lue kohta LK 62:5–8 ja selitä, mitä luulet Herran tar-
koittaneen, kun Hän sanoi näin, ja mitä Hän odottaa meidän
tekevän silloin, kun Hän ei anna yksityiskohtaisia ohjeita.

Opin ja Liittojen Kirjan luvun 63 johdanto kertoo pyhien
suuresta kiinnostuksesta Siionin rakentamiseen. Herra
selitti tässä ilmoituksessa monia asioita siitä, miten Siion
perustettaisiin ja ketkä olisivat kelvollisia menemään
sinne. Kun tutkit tätä lukua, mieti, mistä sinä pitäisit eni-
ten Siionissa asumisessa. Mitä sellaista jotkut varhaisista
pyhistä tekivät, minkä Herra tuomitsi?

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 63

Opin ja Liittojen Kirja 63:20–21 – ”Kirkastamisen
päivä”

Kun Jeesus vei apostolinsa Pieta-
rin, Jaakobin ja Johanneksen
ylös Kirkastusvuorelle (ks. Matt.
17:1–3), heille näytettiin, mil-
laiseksi maa tulee Kristuksen toi-
sen tulemisen jälkeen. Opin ja
Liittojen Kirja 63:21 osoittaa,
ettemme me ole vielä saaneet
täydellistä kertomusta kaikesta,
minkä he näkivät. Vanhin Bruce
R. McConkie, joka oli kahden-
toista apostolin koorumin jäsen,
on selittänyt:

Erottaa (jae 41) – Tietää

Opin ja Liittojen 
Kirja 63

Valmistautuminen Siionia varten

B

A

”Pietari puhui virvoituksen ajasta, joka tulisi Herran myötä
Kristuksen toisessa tulemisessa (ks. Ap. t. 3:19–21). Hänen
sanoillaan on sama merkitys kuin kymmenennessä uskonkap-
paleessa olevilla, jotka ilmaisevat, että ’maa on tuleva uudis-
tetuksi ja saava paratiisillisen kirkkautensa’ (kursivointi lisätty).
Tämä tapahtuma on ’uudestisyntyminen”, joka toteutuu, ’kun
Ihmisen Poika – – istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle’
(Matt. 19:28). Se on myös ’kirkastamisen päivä – – jolloin maa
tullaan kirkastamaan’ (LK 63:20–21, kursivointi lisätty).

Tämä maa luotiin uuteen eli paratiisilliseen tilaan; sitten,
Aadamin rikkomuksen tähden, se joutui nykyiseen telestiseen
tilaansa. Herramme toisessa tulemisessa se on tuleva uudis-
tetuksi, uudestisyntyneeksi, virvoitetuksi, kirkastetuksi, tuleva 
jälleen uudeksi maaksi, paratiisilliseksi maaksi. Sen tuhatvuotinen
tila tulee olemaan paluu sen alkuperäiseen kauneuden ja 
kirkkauden tilaan, joka oli ennen lankeemusta.” (Mormon Doc-
trine, s. 795–796, kursivoinnit alkuperäisessä julkaisussa).

Presidentti Joseph Fielding Smith on opettanut, että ”kaikki
tämä on tapahtuva aikojen täyttymisen armotaloudessa, jossa
me elämme. Kun tämä on saatettu päätökseen, tämä maa
tulee jälleen näyttämään samalta kuin alussa. Meret ajetaan
takaisin pohjoiseen, saaret yhdistyvät mannermaahan ja
maat saatetaan yhteen, kuten ne olivat ennen kuin maa jaettiin.
(LK 133:22–24.)” (Church History and Modern Revelation, osa 1,
s. 231.)

Tämä ”kirkastamisen päivä” on erilainen kuin aika, jolloin
”on oleva uusi taivas ja uusi maa”. Presidentti Joseph Fielding
Smith on selittänyt, että tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen
”maa tulee kuolemaan, nousemaan ylös ja saamaan kirkkau-
tensa asuinsijana vanhurskaille eli niille, jotka kuuluvat seles-
tiseen valtakuntaan, ja vain he tulevat asumaan sen päällä”
(Pelastuksen oppeja, osa 3, s. 251).

Opin ja Liittojen Kirja 63:25–27 – ”Minä, Herra,
annan keisarille, mikä keisarin on”
Luemme kohdasta Luuk. 20:19–26 siitä, kuinka ylipapit ja lain-
opettajat yrittivät virittää Jeesukselle ansan kysymällä 

Häneltä, oliko juutalaisten laillista mak-
saa veroa Rooman keisarille. He tiesi-
vät, että jos Hän vastaisi myöntävästi,
juutalaiset eivät hyväksyisi Häntä,
koska he inhosivat roomalaisia, jotka
olivat valloittaneet heidät. Jos Jeesus
vastaisi kieltävästi, he voisivat tehdä

Hänestä ilmoituksen roomalaisille, jotka pidättäisivät Hänet
maanpetoksesta Rooman lakia vastaan. Jeesus näytti heille
kolikon, johon oli painettu keisarin kuva, ja sanoi: ”Antakaa
siis keisarille mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle mikä Juma-
lalle kuuluu” (jae 25).

Herra käytti tätä kertomusta opettaakseen pyhille, jotka elivät
profeetta Joseph Smithin aikana, että vaikka koko maa on
Herran, pyhien täytyy silti ostaa maat, joihin Herra on käske-
nyt heitä rakentamaan Siionin kaupungin Missourissa.

Opin ja Liittojen Kirja 63:34 – ”Pyhätkin tulevat
vaivoin säästymään”
Puhuessaan Vapahtajan toisesta tulemisesta profeetta Joseph
Smith opetti ”– – sen käsityksen olevan väärä, että pyhät vält-
tyisivät kaikilta tuomioilta samalla kun jumalattomat kärsivät,
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sillä kaikki liha joutuu kärsimään ja ’vanhurskaat vaivoin
säästyvät’. Monet pyhistä kuitenkin säästyvät, sillä vanhurs-
kas on elävä uskosta, mutta monet vanhurskaista joutuvat 
sairauden, ruton jne. uhriksi lihan heikkouden tähden ja
pelastuvat kuitenkin Jumalan valtakuntaan. On siis jumalaton
periaate väittää, että ne ja ne ovat rikkoneet, koska heitä on
kohdannut sairaus tai kuolema, sillä kaikki liha on kuoleman
alaista, ja Vapahtaja on sanonut: ’Älkää tuomitko, ettei teitä
tuomittaisi.’” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 160–161.)

Opin ja Liittojen Kirja 63:50 – Mikä on ihmisen ikä?
Herran lupauksesta nefiläisille opetuslapsille käy ilmi, että
ihmisen ikä nykyisessä kuolevaisessa tilassamme on 72 vuotta
(ks. 3. Ne. 28:1–3). Näin ei kuitenkaan tule olemaan tuhatvuo-
tisen valtakunnan aikana.

”Puhuessaan tästä aikakaudesta profeetta Jesaja julisti: ’Eivät
vastasyntyneet siellä enää kuole, ei yksikään, ei kuole vanhus,
ennen kuin on elänyt päivänsä täyteen. Joka kuolee satavuo-
tiaana, kuolee nuorena – –’ (Jes. 65:20, kursivointi lisätty).

Presidentti Joseph Fielding Smith lausui ajatuksensa tästä
tilasta sanoen: ’Maan päällä olevat ihmiset ovat yhä kuole-
vaisia, mutta heidät muutetaan niin että heillä on valta sairauk-
siin, tauteihin ja kuolemaan. Kuolema on miltei karkotettu
maan päältä, sillä ihmiset tulevat elämään, kunnes he ovat saavutta-
neet puun iän tai ovat sata vuotta vanhoja (ks. [LK] 63:50–51),
ja kuolevat sitten saavutettuaan ihmisen iän, mutta tämä kuolema
tulee silmänräpäyksessä, ja kuolevaisuus antaa tietä kuole-
mattomuudelle yhtäkkiä. Ei tule olemaan hautoja, ja van-
hurskaat temmataan loistavaan ylösnousemukseen.’([Church
History and Modern Revelation], osa 1, s. 461, kursivointi
lisätty.)” (Brewster, Doctrine and Covenants Encyclopedia, s. 10.)

Opin ja Liittojen Kirja 63:61–64 – ”Ottakoot kaikki
vaarin siitä, kuinka he päästävät minun nimeni
huuliltaan”
Vanhin James E. Talmage, joka oli kahdentoista apostolin
koorumin jäsen, on opettanut:

”Jumalan nimen turhaan lausuminen – – on tuon nimen
käyttämistä ajattelemattomasti, tyhjänpäiväisesti, ilman mer-
kitystä, mitä tarkoitukseen tulee – –.

Lyhyesti sanottuna:

1. Me voimme lausua Jumalan nimen turhaan käyttämällä
alhaista kieltä.

2. Me lausumme sen turhaan, kun me vannomme väärin
emmekä ole uskollisia valoillemme ja lupauksillemme.

3. Me lausumme sen turhaan pilkaten Jumalaa, kun me roh-
kenemme puhua Hänen nimessään ilman valtuutta.

4. Ja me lausumme Hänen nimensä turhaan aina, kun me
teemme tahallamme jotakin sellaista, mikä poikkeaa Hänen
käskyistään, koska olemme ottaneet Hänen nimensä
päällemme” (julkaisussa Conference Report, lokakuu 1931,
s. 50, 53).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–F) tutkiessasi Opin ja 
Liittojen Kirjan lukua 63.

Varoitusmerkkejä ja sananlasku

Herra lausui joitakin vakavia varoituksen sanoja kapinallisille,
jotka tavoittelevat merkkejä ja ihmeitä ennen kuin uskovat.

1. Tutki kohtaa LK 63:1–12 ja selitä, millaisia ”merkkejä” juma-
lattomat saavat.

2. Käytä hyväksesi sitä, mitä opit jakeista 5–12, ja esitä,
mitä sinä kirjoittaisit moniin merkkeihin varoittaaksesi
niitä, joihin Herra on tyytymätön.

3. Kirjoita sananlasku tai helposti muistettava sanonta,
joka ilmaisee Herran varoituksen niille, jotka tavoittelevat
merkkiä.

Tunnista seuraukset

Kaikella, mitä teemme, on seuraukset – niin hyvillä teoil-
lamme kuin synneillämmekin.

1. Tee vihkoosi neljä saraketta ja nimeä ne seuraavasti:
”Synnit”, ”Synnin vaikutukset”, ”Synnin vaihtoehdot” ja
”Vaihtoehtojen vaikutukset”.

2. Lue kohta LK 63:13–19 ja kirjoita ensimmäiseen sarakkee-
seen luettelo mainituista synneistä; kirjoita toiseen sarak-
keeseen luettelo jokaisen synnin vaikutuksista.

3. Lue jakeet 20–21 ja täydennä sopiviin sarakkeisiin tiedot
synnin tekemisen vaihtoehdosta ja sen vaikutuksista.

4. Miksi luulet joidenkin ihmisten valitsevan synnin mieluum-
min kuin kuuliaisuuden? Miksi kuuliaisuus on parempi
valinta?

Avain tietoon

Lue LK 63:22–23 ja Al. 12:9–11. Tee yhteenveto siitä, minkä
meille kerrotaan olevan avain valtakunnan ”salaisuuksien”
käsittämiseen. Miksi luulet Herran vaativan sitä?

Oletko sinä levoton vai lohdutettu?

Tarkastele Herran opetuksia viimeisistä päivistä kohdassa
LK 63:32–37.

1. Valitse yksi toista tulemista käsittelevä profetia, joka saat-
taisi aiheuttaa joillekin ihmisille levottomuutta, ja selitä,
miksi näin on.

2. Valitse toinen profetia, joka saattaisi antaa joillekin ihmisille
lohtua, ja selitä, miksi näin on.

3. Mietiskele, miltä sinusta tuntuu elää viimeisinä päivinä,
ja kirjoita kappale, jossa kuvailet, miten sinä voit valmistau-
tua kohtaamaan toisen tulemisen uskossa pelon sijaan
(katso tarvittaessa apua osiosta ”Pyhien kirjoitusten
ymmärtäminen”).

Millainen tuhatvuotinen valtakunta
tulee olemaan?

Kirjoita sen perusteella, mitä olet lukenut kohdasta LK 63:47–54,
kuvaus siitä, millaista elämä tulee olemaan Siionissa tuhat-
vuotisen valtakunnan aikana. Pidä huolta siitä, että seuraavat
avainasemassa olevat käsitteet sisältyvät kuvaukseesi: perintö-
osa, kuolema, ihmisen ikä, muuttaminen silmänräpäyksessä ja
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erottaminen (katso tarvittaessa apua osiosta ”Pyhien kirjoitus-
ten ymmärtäminen”).

Tuhatvuotisen valtakunnan aikana ei ole meidän tuntemaamme kuolemaa.

Kerro nykyajan esimerkkejä

Kun me puhumme Herran nimen turhaan lausumisesta, ajat-
telemme useimmiten kiroilemista. Opin ja Liittojen Kirja
63:60–64 selittää, että on muitakin tapoja tehdä tätä syntiä.
Tutki näitä jakeita ja kohdan LK 63:61–64 osiota ”Pyhien
kirjoitusten ymmärtäminen” ja kirjoita useita nykyajan esi-
merkkejä siitä, kuinka me voimme välttää Herran nimen
turhaan lausumista.

Kun Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 64 oleva ilmoitus
saatiin, profeetta Joseph Smith valmistautui muuttamaan
perheensä kanssa Hiramiin Ohioon noin 50 km kaakkoon
Kirtlandista. Uudet käännynnäiset John ja Alice Johnson
olivat kutsuneet heidät asumaan luokseen, jotta profeetalla
olisi rauhallinen paikka jatkaa Raamatun käännöstyötä.

Ilmoituksen ensimmäinen osa käsittelee sellaista, mitä jot-
kut saattavat pitää vaikeimpana kaikista käskyistä – vel-
vollisuutta, joka meillä on antaa anteeksi niille, jotka ovat
tehneet meille pahaa tai loukanneet meitä. Pane mer-
kille pelottava totuus, jonka Herra ilmoitti niille, jotka
eivät suostu antamaan anteeksi.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 64

Kitkeä pois (jae 36) – Poistaa
Viiri (jae 42) – Lippu tai
juliste; kohde, henkilö
tai aate, joka kokoaa ihmiset

Babylon (jae 24) – Maailman
tai maailmallisuuden 
vertauskuva
Asia (jae 29) – Kutsumus,
tehtävä 

Opin ja Liittojen 
Kirja 64
Anteeksianto

F

Opin ja Liittojen Kirja 64 – Muutto Hiramiin Ohioon
Profeetta Joseph Smithille ja hänen perheelleen esitetty kutsu
muuttaa John Johnsonin luo (tunnetaan kirkossa isä Johnso-
nina) oli vastaus Herran Josephille ja Sidney Rigdonille anta-
maan käskyyn etsiä itselleen koti, jossa jatkaa työtään (ks. LK
63:65). Johnsonit olivat liittyneet kirkkoon ainutlaatuisen
kokemuksen seurauksena, joka heillä oli profeetta Josephin
kanssa:

”Pian profeetan Ohioon
saapumisen jälkeen 53-
vuotias isä Johnson,
hänen vaimonsa Elsa ja
metodistisaarnaaja Ezra
Booth matkustivat Kirt-
landiin tutkiakseen mor-
monismia. Samalla kun
he keskustelivat uuden
uskonnon opinkappa-

leista, Elsa [Alice] parannettiin pitkällisestä reumatismista.
Historialliset tiedot kertovat yksityiskohtia ihmeparantami-
sesta: ’Keskustelun aikana puhe kääntyi yliluonnollisiin lah-
joihin, sellaisiin, joita annettiin apostolien päivinä. Joku sanoi:
”Tässä on rouva Johnson, jonka käsi on rampautunut. Onko
Jumala antanut kenellekään nykyisin maan päällä olevalle
voimaa parantaa hänet?” Hetken kuluttua, kun keskustelu oli
kääntynyt toiseen aiheeseen, Smith nousi, käveli huoneen
poikki, otti rouva Johnsonia kädestä ja sanoi mitä juhlavim-
malla ja vaikuttavimmalla tavalla: ”Nainen, Herran Jeesuksen
Kristuksen nimessä minä käsken sinua parantumaan.” Heti
sen jälkeen hän lähti huoneesta.’ Elsa parantui oitis ja seuraa-
vana päivänä hän pesi pyykkiä ’vaikeuksitta ja tuntematta
kipua’. [Ks. alaviite, History of the Church, osa 1, s. 215–216.]
Parantaminen johti välittömästi isä ja äiti Johnsonin käänty-
mykseen ja kasteeseen, jonka profeetta suoritti.” (Black, Who’s
Who in the Doctrine and Covenants, s. 152.)

”Minä, Herra, annan anteeksi kenelle minä tahdon, mutta teiltä vaaditaan,
että te annatte anteeksi kaikille ihmisille” (LK 64:10).

John Johnsonin koti Hiramissä Ohiossa
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Opin ja Liittojen Kirja 64:7 – Mitä tarkoittaa tehdä
syntiä ”kuolemaksi”?
Vanhin Bruce R. McConkie, joka oli kahdentoista apostolin
koorumin jäsen, on selittänyt: ”Ne, jotka kääntyvät pois evan-
keliumin valkeudesta ja totuudesta, jotka antautuvat saata-
nalle, jotka ryhtyvät edistämään, tukemaan ja ylläpitämään
hänen asiaansa ja jotka tällä tavoin tulevat hänen lapsikseen –
tekevät siten syntiä kuolemaksi. Heille ei ole parannusta,
anteeksiantoa eikä mitään toivoa minkäänlaisesta pelastuk-
sesta. Saatanan lapsina he ovat kadotuksen poikia.” (Mormon
Doctrine, s. 737.)

Opin ja Liittojen Kirja 64:21 – Frederick G. Williams
Frederick G.Williams liittyi kirkkoon loka-

kuussa 1830 Kirtlandissa Ohiossa. Pian
kasteensa jälkeen hän palveli uskolli-

sesti lähetystyössä. Vuonna 1832
Herra kutsui veli Williamsin pro-
feetta Joseph Smithin neuvonanta-
jaksi ensimmäisessä presidentti-
kunnassa. Profeetta luotti häneen,
ja hän oli uskollinen johtaja kir-

kossa. Vuonna 1837 hänen totuu-
delle omistautumisensa horjui.

Hänet vapautettiin tehtävästään ja hän
menetti jäsenyytensä kirkossa. Hänet

kastettiin uudelleen vuonna 1838, ja hän
pysyi uskollisena kuolemaansa saakka vuonna 1842. (Ks. Black,
Who’s Who in the Doctrine and Covenants, s. 346–348.)

Opin ja Liittojen Kirja 64:23 – Mihin kymmenyksillä
viitataan tässä jakeessa?
Kymmenysten laki annettiin vasta lähes seitsemän vuotta Opin
ja Liittojen Kirjan lukuna 64 olevan ilmoituksen saamisen
jälkeen (ks. LK 119). Kymmenyksillä, kuten sanaa käytetään
jakeessa 23, ei tarkoitettu vain yhtä kymmenesosaa vaan
kaikkia vapaaehtoisia uhreja tai lahjoituksia kirkon varoihin
(ks. LK 119 johdanto).

Opin ja Liittojen Kirja 64:21 – Miksi Herra halusi
”säilyttää vahvan otteen Kirtlandin maahan viiden
vuoden ajan”?

Presidentti Joseph Fielding
Smith on opettanut:
”Tämän armotalouden
ensimmäinen temppeli
rakennettiin juuri tuohon
maahan. Tuossa temppe-
lissä oli määrä ilmoittaa
palautuksen tärkeitä avai-
mia. Näyttää ilmeiseltä,
että jos kaikki ihmiset olisi-
vat silloin muuttaneet Siio-
niin Missouriin, kansamme
viholliset olisivat voineet
tehdä tyhjäksi temppelin

rakentamisen – –. Muinaisten profeettojen hallussa olleiden
pappeuden avainten palauttaminen oli välttämätöntä kirkon
edistymiselle. Herra sääti, että Kirtlandiin tuli pystyttää Hänen
nimelleen huone, jonne Hän voisi tulla ja jonne Hän voisi

lähettää sanansaattajiaan valtuuden avaimineen. Sellaisen
temppelin rakentaminen vei aikaa – –. Ilmoitus, jossa Herra
käski pyhiä pitämään lujan otteen Kirtlandin maahan, annet-
tiin 11. syyskuuta 1831. Herran huone pyhitettiin maaliskuussa
1836, ja nämä pyhät avaimet annettiin seuraavassa huhti-
kuussa.” (Church History and Modern Revelation, osa 1, s. 237.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi Opin ja 
Liittojen Kirjan lukua 64.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Opin ja
Liittojen Kirja 64:9–11

Meistä jokainen on tehnyt syntiä ja meidän on tarpeen tavoi-
tella anteeksiantoa. Kohdassa LK 64:7–11 Herra selvitti,
kenelle Hän antaa anteeksi.

1. Kirjoita vihkoosi lause ”Minä, Herra, annan synnit
anteeksi niille, jotka – –”. Etsi jakeista 7–11 sanat tunnustaa,
anoa, kuolema ja antaa anteeksi ja kirjoita Herran esittämät
neljä ehtoa anteeksiannon saamiseksi.

2. Joidenkin mielestä neljäs ehto (ks. jakeet 8–10) on hyvin
vaikea. Selitä, miksi sinä olet samaa tai eri mieltä.

3. Kahdentoista apostolin koorumin jäsen vanhin Boyd K.
Packer on sanonut: ”Anteeksianto on voimallinen hengel-
linen lääke. Anteeksianto niille, jotka ovat loukanneet
sinua, on parantavaa balsamia.” (”Gileadin balsami”, Val-
keus, tammikuu 1988, s. 15.) Käytä hyväksesi vanhin
Packerin lausuntoa ja selitä, miksi sinun mielestäsi kieltäy-
tyminen anteeksiannosta on ”suurempi synti” (LK 64:9).

Pyhien kirjoitusten hallinta – Opin ja
Liittojen Kirja 64:23

Kohdassa LK 64:23 Herra ilmaisi, että täysien kymmenysten
maksaminen on suoja palamiselta puhdistuksessa, joka seuraa
Hänen toista tulemistaan.

1. Vertaa jakeita 23 ja 24 ja selitä, miten täysien kymmenys-
ten maksaminen varjelee joutumasta niiden joukkoon,
jotka ovat ylpeitä ja ”tekevät sitä, mikä jumalatonta on”.

2. Miksi sinun mielestäsi on todennäköisempää, että henkilö,
joka maksaa täydet kymmenykset, yrittäisi pitää myös
muut käskyt?

3. Pyydä vanhempaasi tai pappeusjohtajaa esittämään joitakin
täysien kymmenysten maksajien yleisiä ominaispiirteitä.
Mitä se kertoo sinulle täysien kymmenysten maksamisen
arvosta ja tärkeydestä?

”Se, joka maksaa kymmenyksensä, ei ole palava hänen tulemuksessaan” 
(LK 64:23).

B

A
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Kirjoita kannustava kirje

Kuvittele, että sinulla on ystävä, joka suunnittelee palvelevansa
lähetystyössä, mutta hän on huolissaan siitä, ettei hänellä
ole kykyä menestyä. Käytä hyväksesi sitä, mitä Herra sanoi
kohdassa LK 64:29–33, ja kirjoita ystävällesi kannustava
kirje. Selitä, mitä sellaista Herra sanoi, jonka pitäisi rohkaista
häntä. Selitä, mitä ”menestys” on näiden jakeiden mukaan
ja miksi hän voi saavuttaa menestystä.

Käytä lauseessa avainsanoja

Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 64 Herra antoi lisää tietoa siitä,
millainen Siion tulee olemaan. Tutki jakeita 37–43 ja etsi sanat
tuomita, kirkkaus, viiri ja vapista. Käytä sitten kutakin sanaa lau-
seessa, joka selittää, kuinka sana kuvailee Siionia.

Uudessa testamentissa Herra opetti opetuslapsiaan rukoi-
lemaan, jotta Jumalan valtakunta tulisi (ks. Matt. 6:10).
Mikä ja missä Jumalan valtakunta on? Onko Jumalan val-
takunta sama kuin taivaan valtakunta?Opin ja Liittojen
Kirjan luku 65, jonka profeetta Joseph Smith sanoi olevan
hänelle ilmoituksen kautta annettu rukous, antaa tärkeitä
vastauksia näihin kysymyksiin.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 65

Opin ja Liittojen Kirja 65:2 – Mikä on ”vuoresta
irtautunut – ei ihmiskäden voimasta – kivilohkare”?
Kielikuva kivilohkareesta, joka vierisi ja täyttäisi koko maan,
tulee Vanhan testamentin profetiasta Jumalan valtakunnan
palautuksesta myöhempinä aikoina (ks. Dan. 2:28–45). 
Presidentti Gordon B. Hinckley sanoi tästä palautuksesta
puhuessaan:

”Me olemme maailman suurimman valtakunnan kansalaisia –
valtakunnan, jota ei johdeta ihmisviisaudella vaan jota johtaa

Jumalan valtakunnan avaimet (jae 2) – Kirkkoa johtava 
pappeuden valtuus

Opin ja Liittojen 
Kirja 65

Jumalan valtakunta maan päällä 
valmistaa tietä taivaan valtakunnalle

D

C Herra Jeesus Kristus. Sen läsnäolo on todellinen. Sen kohtalo
on varma. Tämä on se valtakunta, josta profeetta Daniel puhui
– kivilohkare niin sanoakseni, joka irtautuisi vuoresta ilman
ihmiskättä ja vierisi ja täyttäisi maan. (Ks. Dan. 2:34–35.)

Kukaan kuolevainen ei luonut tätä valtakuntaa. Se tuli ilmoi-
tuksen kautta sen jumalalliselta johtajalta. Ja se on 1800-luvun
alkuhetkistään lähtien levinnyt kuin vierivä lumipallo, joka
kasvattaa kokoaan.” (”Pillars of Truth”, Ensign, tammikuu
1984, s. 4.)

”Evankeliumi vierii – – maan ääriin saakka, niin kuin vuoresta irtautunut –
ei ihmiskäden voimasta – kivilohkare” (LK 65:2).

Opin ja Liittojen Kirja 65:5–6 – Mikä ero on Juma-
lan valtakunnalla ja taivaan valtakunnalla?
Vanhin James E. Talmage, joka oli kahdentoista apostolin 
koorumin jäsen, on selittänyt:

”Ilmausta ’Jumalan valtakunta’ käytetään samassa merkityk-
sessä kuin termiä ’Kristuksen kirkko’, mutta Herra teki sel-
väksi, että Hän on käyttänyt termiä ’taivaan valtakunta’ joskus
eri merkityksessä. Vuonna 1832 puhuessaan kirkon vanhim1

mille Hän kiinnitti huomiota ouuri tähän seikkaan näissä
sanoissa [ks. LK 65:1–6].

Sellainen oli rukous, sellainen on rukous, jota tämän kansan
käskettiin rukoilla, ei lausumaan pelkästään sanoin, ei pelkäs-
tään sanomaan, vaan rukoilemaan – että Jumalan valtakunta
voi vieriä eteenpäin maan päällä valmistaen sitä taivaan valta-
kunnan tulemiseen. Tuota toivetta Herran rukouksessa:
’Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös
maan päällä niin kuin taivaassa’ ei ole poistettu. Me rukoi-
lemme, että taivaan valtakunta tulisi, ja pyrimme val-
mistamaan maata sen tulemiseen. Maan päälle jo perustettu
Jumalan valtakunta – – ei yritä kukistaa mitään olemassa 
olevaa hallitusmuotoa, se ei väitä valvovansa asioita, jotka liit-
tyvät maan hallituksiin, muutoin kuin opettamalla oikeita
periaatteita ja yrittämällä saada ihmiset elämään oikean hallin-
non periaatteiden mukaan, ennen kuin taivaan valtakunta
tulee ja se perustetaan maan päälle Kuningas päämiehenään.
Mutta kun Hän tulee, Hän hallitsee, sillä se on Hänen oikeu-
tensa.” (Ks. julkaisu Conference Report, huhtikuu 1916,
s. 128–129.)
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 65.

Yhdistä lause jakeeseen

Yhdistä lause Opin ja Liittojen Kirjan luvusta 65 ilmaisuun,
joka kuvaa parhaiten sen merkitystä.

Tee yhteenveto rukouksesta

Tee yhteenveto siitä, mitä Joseph Smith rukoili tapahtuvaksi
kohdassa LK 65:4–6, ja selitä sitten, mitä sinä voit tehdä aut-
taaksesi näissä tapahtumissa.

William E. McLellin (kirjoitetaan joskus M’Lellin) pyysi
profeetta Joseph Smithiltä ilmoitusta, joka auttaisi häntä
elämään paremmin evankeliumin mukaan. Kun tutkit
Opin ja Liittojen Kirjan lukua 66, ajattele sitä, miltä tämä
ilmoitus olisi saattanut tuntua veli McLellinistä. Mitkä
osat ovat lohduttavia ja rohkaisevia? Mitkä osat olisivat
saattaneet olla hankalia?

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Opin ja Liittojen Kirja 66 – William E. McLellin
William McLellin asui Parisissa Illinoisissa kuullessaan
palautetun evankeliumin sanoman Harvey Whitlockilta ja
David Whitmeriltä. Hän sulki 30–40 oppilaan koulunsa ja
lähti Independenceen Missouriin. Hyrum Smith kastoi hänet
20. elokuuta 1831. Hänet erotettiin kirkosta vuonna 1838 
luopumuksen vuoksi.

Opin ja Liittojen 
Kirja 66

William E. McLellin – 
”Sinä olet puhdas, mutta et kokonaan”

B

1. îTehkää po lut hänelle
tasaisiksi” (jae 1)

2. ”Jumalan valtakunnan
avaimet” (jae 2)

3. ”Vuoresta irtautunut –
kivilohkare” (jae 2)

4. ”Karitsan ateria” (jae 3)

a. Pappeuden valtuus

b. Uskollisten kokoami-
nen vastaanottamaan
Kristusta

c. Levittäen voimakasta
valkeutta ja voimaa

d. Palautettu kirkko
myöhempinä aikoina

e. Valmistaa tietä; laittaa
kaikki valmiiksi

5. ”Puettuna kunniansa
kirkkauteen” (jae 5)

A

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 66.

Löydä esimerkki

Opin ja Liittojen Kirjan luku 66 sisältää kannustavia lupauksia
William E. McLellinille samoin kuin nuhteen ja varoituksen
sanoja.

1. Kirjoita vihkoosi tästä ilmoituksesta esimerkki lupauksesta
ja esimerkki nuhteesta. Kirjoita jakeiden numerot, joista löy-
sit ne.

2. Millä tavoin tämä ilmoitus on samanlainen kuin patriarkal-
linen siunaus, jonka voimme saada nykyisin?

3. Lue MK Jaak. 4:7 ja Et. 12:27 yhdessä kohdan LK 66:3
kanssa. Miksi näiden jakeiden perusteella Herra kertoi veli
McLellinille sellaista, mikä ”ei ollut otollista” hänen
elämässään, kun hän meni Herran eteen saamaan neuvoja?
(Voit kirjoittaa kohdat MK Jaak. 4:7 ja Et. 12:27 rinnakkais-
viitteiksi marginaaliin kohdan LK 66:3 viereen.)

Jos me tulemme Jeesuksen Kristuksen luokse, Hän auttaa meitä
tekemään parannuksen (ks. LK 66:3).

Erityiskonferenssin aikana Hiramissa Ohiossa profeetta
Joseph Smith esitti, että hänen Herralta saamansa ilmoi-
tukset julkaistaisiin kirjana. Konferenssin aikana Herra

Opin ja Liittojen 
Kirja 67

Haaste kirjoittaa pyhä kirjoitus

A
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antoi hyväksymisensä ilmoitusten julkaisemiseen anta-
malla ilmoituksen, joka on nykyisin Opin ja Liittojen
Kirjan luku 1, jota Herra kutsui esipuheekseen käskyjensä
kirjaan (ks. LK 1:6). Se on hänen johdantonsa ja todistuk-
sensa ilmoituksista.

Oliver Cowdery luki luvun 1 ilmoituksen konferenssiin
kokoontuneille, minkä jälkeen useat veljet nousivat 
ylös todistamaan ilmoituksen totuudesta ja ilmaisivat
tukensa ehdotetulle kirjan painamiselle. Muutamat 
ilmaisivat mielipiteensä siitä, että ilmoituksen kieliasua
tulisi parantaa. Tämän huolen seurauksena Joseph
sai ilmoituksen, joka on nykyisin Opin ja Liittojen Kirjan
luku 67, jossa Herra haastoi ne, jotka löysivät puutteita
ilmoituksista, kirjoittamaan mitä tahansa samanve-
roista kuin heidän mielestään profeetan saama vähäisin
ilmoitus oli (ks. LK 67:6–8).

Profeetta Joseph Smith kirjoitti:
”Kun edellinen [LK 67] oli
saatu, William E. M’Lellin
[McLellin], omasta mielestään
miehistä viisain, joka oli saanut
enemmän oppia kuin ymmär-
rystä, yritti kirjoittaa käskyn,
joka olisi vähäisimmän Her-
ran antaman käskyn veroinen, 
mutta epäonnistui. Herran
nimessä kirjoittaminen oli
pelottava tehtävä. Vanhimmat
ja kaikki läsnä olevat, jotka
näkivät tämän turhan yrityk-
sen, jossa ihminen yritti jälji-
tellä Jeesuksen Kristuksen
kieltä, vahvistuivat uskossaan

evankeliumin täyteyteen ja käskyjen sekä Herran minun
kauttani kirkolle antamien ilmoitusten todenperäisyyteen;
ja vanhimmat ilmaisivat halunsa todistaa niiden totuu-
dellisuudesta koko maailmalle.” (History of the Church,
osa 1, s. 226.)
Ymmärryksemme rajoittuneisuuden tähden saatamme toi-
sinaan tuntea houkutusta kyseenalaistaa johtajiamme.
Kun tutkit Opin ja Liittojen Kirjan lukua 67, kiinnitä eri-
tyistä huomiota Herran opetuksiin siitä, miksi meillä
pitäisi olla uskoa Hänen valittuihin johtajiinsa.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 67

Lihallinen (jakeet 10, 12) –
Maailmallinen, kuolevainen

Riisua pois (jae 10) – Vapau-
tua, poistaa

William E. McLellin, joka oli
opettaja, ajatteli kykenevänsä
kirjoittamaan parempia ilmoi-
tuksia kuin Herran profeetta
Joseph Smithille antamat
ilmoitukset olivat. Hän yritti,
mutta myönsi itse epäonnis-
tuneensa ja todisti myö-
hemmin, että hän tiesi ilmoi-
tusten olevan Jumalasta.

Opin ja Liittojen Kirja 67:10–12 – Jumalan näkemi-
sen etuoikeus
Ilmaus ”Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt” kohdissa Joh.
1:18 ja 1. Joh. 4:12 on aiheuttanut jonkin verran sekaannusta,
koska me tiedämme, että profeetat, kuten Mooses, ovat nähneet
Jumalan ”kasvoista kasvoihin” (2. Moos. 33:11; ks. myös Jes.
6:5; KH J. S. Hist. 17). Kohdassa LK 67:11 Herra selvensi, että
voidakseen olla Jumalan läheisyydessä kuolevaisen ihmisen
täytyy olla ”Jumalan Hengessä eläväksi tehty”, eli tulla
muutetuksi tavalla, joka sallii tuon henkilön kestää Hänen
kirkkautensa. Mooses kuvaili sitä kirkastettuna olemiseksi 
(ks. KH Moos. 1:11). (Ks. JST, John 1:19; JST, 1 John 4:12.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 67.

Mitä nämä ilmoitukset merkitsevät
sinulle?

Opin ja Liittojen Kirjan luku 1 saatiin vähän ennen lukua 67.
Nämä molemmat ilmoitukset käsittelevät kirjan muodossa eh-
dotettua julkaisua ilmoituksista, jotka profeetta Joseph Smith
sai Herralta (ks. edellä olevaa johdantoa LK:n lukuun 67).

1. Tutki kohtia LK 1:17–24 ja 67:4–9 ja tee yhteenveto siitä,
mitä Herra sanoi Joseph Smithin saamista ilmoituksista.

2. Kuinka nämä ilmoitukset auttavat meitä ymmärtämään
tavan, jolla ilmoitukset kirjoitetaan?

3. Kirjoita kappale, jossa kerrot, mitä ajattelet niistä ilmoituk-
sista, joita olet toistaiseksi tutkinut tämän vuoden aikana.
Kerro ainakin yhdestä kohdasta, joka on koskettanut
sydäntäsi ja muuttanut elämääsi.

Esitä menetelmä

Toisinaan me emme saa siunauksia, jotka Herra haluaisi
antaa meille, koska me emme ole valmiita kyseisiä siunauksia
varten. Esitä menetelmä sen perusteella, mitä Herra sanoi 
kohdassa LK 67:1–3, 10–14 siitä, mitä meidän täytyy tehdä saa-
daksemme Hänen lupaamansa siunaukset.

Miten ”pyhä kirjoitus” voidaan määritellä? Mikä on
lähetystyön päämäärä, ja mikä voima lähetyssaarnaajilla
on? Kuka voidaan kutsua piispaksi ja mitä tekemistä
sillä on Aaronin suoranaisen jälkeläisen kanssa? Mitkä
ovat vanhempien perusvelvollisuudet? Mihin pyhien
keskuudessa oleviin ongelmiin Herra sanoi, ettei ollut

Opin ja Liittojen 
Kirja 68

Pyhät kirjoitukset, 
Jumalan voima ja vanhemmat

B

A
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”mielistynyt”? Kun tutkit Opin ja Liittojen Kirjan lukua
68, etsi huolellisesti vastauksia näihin kysymyksiin.

Vanhempien tulee opettaa lapsiaan rukoilemaan ja vaeltamaan 
vilpittömästi Herran edessä.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 68

Opin ja Liittojen Kirja 68:1 – Profetia Orson Hydelle
”Tämän jakeen profetia täyttyi kirjaimellisesti. Orson Hyde
julisti evankeliumia ’kansasta kansaan ja maasta maahan’.
Vuonna 1832 hän ja Samuel H. Smith kulkivat New Yorkin,
Massachusettsin, Mainen ja Rhode Islandin osavaltioissa –
3 200 kilometriä – jalkaisin. Vuonna 1835 hänet asetettiin apos-
toliksi, ja vuonna 1837 hän lähti lähetystyöhön Englantiin.
Vuonna 1840 hänet lähetettiin lähetysmatkalle Jerusalemiin.
Hän ylitti valtameren, matkusti Englantiin ja Saksaan, kävi
Konstantinopolissa, Kairossa ja Aleksandriassa ja saapui
lopulta Pyhään kaupunkiin. Lokakuun 24. päivänä 1841
hän nousi Öljymäelle ja piti rukouksen, jossa hän pyhitti
Palestiinan juutalaisten kokoamista varten.” (Smith ja 
Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary, s. 409.)

Opin ja Liittojen Kirja 68:4 – Mikä on pyhä 
kirjoitus?
Presidentti Joseph Fielding Smith on opettanut:

”Kun joku veljistä seisoo tänä päivänä kuulijakunnan edessä,
ja Herran innoitus on hänen päällänsä, hän puhuu sitä, mitä
Herra haluaisi hänen puhuvan. Se on aivan yhtä paljon pyhää
kirjoitusta kuin mikään, mitä löydätte kirjoitettuna näistä
aikakirjoista, ja kuitenkin me sanomme näitä kirkon ohjekir-

Suoranaisia jälkeläisiä (jakeet 15–16, 18–20) – Suoraan 
polveutuvia

joiksi. Me olemme luonnollisesti riippuvaisia niiden veljien
johdatuksesta, jotka ovat oikeutettuja saamaan innoitusta.

Kirkossa on kerrallaan vain yksi mies, jolla on oikeus antaa
ilmoituksia kirkkoa varten, ja hän on kirkon presidentti. Mutta
se ei estä ketään muuta tämän kirkon jäsentä puhumasta
Herran sanaa, kuten tässä ilmoituksessa, luvussa 68, sanotaan;
mutta ilmoitus, joka annetaan kuten nämä tässä kirjassa
olevat ilmoitukset, kirkolle, tulee kirkon johtavan virkamiehen
kautta; kuitenkin se Herran sana, jota muut palvelijat puhu-
vat yleiskonferensseissa ja vaarnakonferensseissa ja missä he
sitten puhuvatkin sitä, mitä Herra on pannut heidän suu-
hunsa, on aivan yhtä hyvin Herran sanaa kuin muissa armota-
louksissa eläneiden muiden profeettojen kirjoitukset ja sanat.”
(Pelastuksen oppeja, osa 1, s. 181.)

Mistä me voimme tietää, että kirkon
johtajien puhumat sanat ovat
Pyhän Hengen innoittamia? Presi-
dentti J. Reuben Clark jr, joka
oli ensimmäisen presidenttikunnan
jäsen, on sanonut:

”Olen ajatellut jonkin verran tätä
kysymystä, ja vastaus siihen,
sikäli kuin minä osaan sanoa, on:
Me voimme tietää, milloin puhujat
ovat Pyhän Hengen johtamia
vain siinä tapauksessa, että me itse
olemme Pyhän Hengen johtamia.

Tavallaan tämä siirtää kokonaan meille vastuun sen tietämi-
sestä, milloin he puhuvat siten.” (When Are the Writings or 
Sermons of Church Leaders Entitled to the Claim of Scripture?,
puhe seminaari- ja instituuttiopettajille 7. heinäkuuta 1954,
s. 7.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 68.

Selitä se lapselle

Kuvittele, että opetat luokkaa Alkeisyhdistyksessä ja haluat
auttaa 10-vuotiaita lapsia ymmärtämään kohdassa LK 68:4
olevan Herran määritelmän pyhästä kirjoituksesta. Kirjoita,
mitä sanoisit heille auttaaksesi heitä ymmärtämään tämän 
tärkeän käsitteen. (Käytä tarpeen mukaan apuna osion
”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen” tietoja, mutta selitä
asia omin sanoin.)

Tee luettelo

1. Lue neljäs uskonkappale. Kirjoita sitten vihkoosi ”evanke-
liumin ensimmäiset periaatteet ja toimitukset”, jotka Herra
käski vanhempien opettaa lapsilleen kohdassa LK 68:25–28.

2. LK 68:29–33 sisältää lisää periaatteita kirkon jäsenille.
Tee luettelo niistä ja selitä, miksi sinun mielestäsi jakeessa
31 kuvailtu ”jumalattomuus” ei miellyttäisi Herraa.

B

A

”Se, minkä he puhuvat
Pyhän Hengen johtamina,
on oleva pyhä kirjoitus” 
(LK 68:4).
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Marraskuun 1.–2. päivä 1831 
pidetyn konferenssin aikana pää-
tettiin lähettää kokoelma ilmoituksia
Missouriin, missä ne julkaistaisiin
Käskyjen kirjana W. W. Phelpsin
perustamassa kirjapainossa. Opin
ja Liittojen Kirjan luvussa 69 oleva
ilmoitus saatiin selvittämään, kuinka
ilmoitukset ja pyhitetyt kirkon
varat oli määrä kuljettaa Missou-
riin. Kun luet tämän ilmoituksen,
pane merkille, miksi Herra ei halun-
nut Oliver Cowderyn menevän
yksin. Huomaa myös John Whitme-
rin saama uusi ymmärrys siitä,
mitä Herra odotti häneltä.

Pyhityksen lain periaatteiden alaisina eläville jäsenille
annetaan huoneenhaltijantehtävä keinona ansaita elanto
ja palvella yhteisöä. Heidän huoneenhallituksensa voisi
sisältää esimerkiksi maata maanviljelijälle, kaupan lii-
kemiehelle tai kirjapainon painajalle. Opin ja Liittojen Kir-
jan luku 70 on ilmoitus joillekin kirkon veljille annetusta
erityisestä huoneenhaltijantehtävästä. Kun tutkit tätä
ilmoitusta, ota selvää, mitä sellaista Herra sanoi, mikä
voisi auttaa sinua olemaan uskollisempi sinulle anne-
tuissa tehtävissä ja velvollisuuksissa.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 69

Opin ja Liittojen Kirja 70
Nurkumatta (jae 14) – 
Olematta vastahakoinen ja
harmistunut

Ajallinen (jakeet 11–12) –
Aineellinen, maallinen

Asuinsija (jae 6) – Pääpaikka,
keskuspaikka

Hajallaan (jae 5) – Muualla
kuin Siionissa

Profeetta Joseph
Smithille ja muille 
veljille annettiin 
huoneenhaltijanteh-
täväksi ilmoitusten
ja muun kirkon aineis-
ton julkaiseminen.

Opin ja Liittojen 
Kirja 69–70

Jumalan ilmoitukset – 
pyhä huoneenhaltijantehtävä

Opin ja Liittojen Kirja 70:5–8 – ”Heidän ei tule 
luovuttaa sitä kirkolle”
Veljien asettaminen ”ilmoitusten ja käskyjen huoneenhalti-
joiksi” (LK 70:3) tarkoitti, että näiden kirjojen painamisen ja
levittämisen oli määrä olla heidän työnsä. Heidän oli määrä
saada hyötyä ”niiden tuomasta edusta [tuloista]” (jae 5) autta-
maan toimeentulon hankkimisessa itselleen ja perheilleen
aivan kuten maanviljelijä tai kauppias tekisi. Voittoa kirkon
aineiston myymisestä ei ollut määrä antaa suoraan kirkolle,
sillä ”se, joka on valittu palvelemaan hengellisissä tehtävissä,
on palkkansa ansainnut” (jae 12). Kaikki tulot, jotka he sai-
vat yli tarpeidensa, niin kuin piispan kirjanpidossa oli määri-
telty, oli määrä antaa Herran varastohuoneeseen köyhistä
huolehtimiseksi (ks. jae 7).

Opin ja Liittojen Kirja 70:14 – Mitä tarkoittaa olla
tasa-arvoinen ajallisissa asioissa?
Presidentti Joseph Fielding Smith on selittänyt: ”Me opimme
tästä [LK 70] ja muista ilmoituksista, että kaikkia, jotka 
menivät tai suunnittelivat menevänsä Siioniin, yhdisti pyhi-
tyksen laki, jonka avulla Siion oli määrä rakentaa. Heitä
oli myös käsketty olemaan tasa-arvoisia ajallisissa asioissa ja
olemaan solmimatta liittoja vastahakoisesti. Tasa-arvoisuus
ei tarkoittanut, että kaikki olisivat saaneet yhtä paljon ruokaa
vaan että jokainen saisi tarpeittensa mukaan. Esimerkiksi
mies sai ruokaa perheensä koon, ei työnsä luonteen mukaan.
(Church History and Modern Revelation, osa 1, s. 268–269.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin ja 
Liittojen Kirjan lukuja 69–70.

Minkä arvoisia pyhät kirjoitukset ovat?

Kirkon konferenssissa, jossa päätettiin julkaista Herran pro-
feetta Joseph Smithille antamat ilmoitukset, ”konferenssi
äänesti pitävänsä ilmoituksia kirkolle koko maailman
rikkauksien arvoisina” (History of the Church, osa 1, s. 235).

1. Valitse Opin ja Liittojen Kirjan luvuissa 69–70 opetetuista
totuuksista jokin, joka on mielestäsi erityisen arvokas kir-
kolle, ja kirjoita se vihkoosi.

2. Valitse ja kirjoita toinen totuus, jonka olet oppinut mistä
tahansa Opin ja Liittojen Kirjasta ja joka on erityisen merki-
tyksellinen sinulle henkilökohtaisesti, ja selitä, miksi.

Miten se toimii?

Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 70 on esimerkki siitä, miten
pyhityksen laki toimi.

1. Kirjoita tässä ilmoituksessa mainittujen kuuden miehen
nimet ja selitä, mikä heidän huoneenhallituksensa oli 
(ks. jakeet 1–5 ja kohdan LK 70:5–8 osio ”Pyhien kirjoitus-
ten ymmärtäminen”).

2. Mitä Herra käski heitä tekemään huoneenhallituksestaan
saamillaan tuloilla? (Ks. jakeet 6–12.)

B

A
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Selitä, mitä tasa-arvoisuus tarkoittaa

Kuvittele, että sinulla on ystävä, joka sanoo luettuaan kohdan
LK 70:14–18: ”En oikein tiedä, haluaisinko elää Siionissa,
missä jokaisella on täsmälleen samat asiat. Mitä jos minä en
pidä siitä, mistä kaikki muut pitävät?” Kirjoita vastaus 
ystävällesi käyttäen hyväksesi sitä, mitä opit kohdista LK 51:3;
70:14–16 ja osiosta ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”.
Muista oikaista väärinkäsitys siitä, mitä tasa-arvoisuus ajalli-
sissa asioissa tarkoittaa, ja liitä mukaan kappale, jossa selität
hyödyt, jotka sinun mielestäsi Siionissa asumisessa on.

On tärkeää, että ihmiset,
jotka eivät ole kirkon jäseniä,
voivat saada helposti oikeaa
tietoa kirkosta. Kun niin
monet levittävät vääriä käsi-
tyksiä ja valheita, parasta
mainontaa kirkon totuudelle
ovat jäsenet, jotka valaisevat
palautetun evankeliumin
totuuksia. Kun tutkit Opin
ja Liittojen Kirjan lukua 71,
pane merkille, mitä Herra

pyysi profeetta Joseph Smithiä tekemään väärien käsitys-
ten suhteen, joita leviteltiin sanomalehdissä hänen aika-
naan.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 71

Opin ja Liittojen Kirja 71:1–8 – Milloin meidän
pitäisi saattaa vihollisemme häpeään?
Ezra Booth, entinen metodistipappi, joka liittyi kirkkoon näh-
tyään paranemisen, luopui ja kirjoitti yhdeksän kirjettä kirk-
koa vastaan. Kirjeet, jotka julkaistiin Ohio Star -lehdessä
Ravennassa Ohion osavaltiossa, olivat ylen kriittisiä, ja pro-
feetta Joseph Smith kirjoitti, että ”väritettyine valheineen ja
turhanpäiväisine laskelmineen kukistaa Herran työ ne paljas-
tivat hänen [Boothin] heikkoutensa, jumalattomuutensa
ja mielettömyytensä ja jättivät hänet hänen oman häpeänsä
muistomerkiksi maailman ihmeteltäväksi” (History of the

Saattaa häpeään (jae 7) – Hiljentää, voittaa, saattaa ymmälle

Opin ja Liittojen 
Kirja 71

”Jokainen ase, joka valmistetaan teidän
varallenne, on oleva tehoton”

C Church, osa 1, s. 217). Booth ei ollut ensimmäinen luopio,
mutta hän oli ensimmäinen kirkon jäsen, joka julkaisi mor-
moneja vastustavia kirjoituksia.

Ezra Boothin kiihotustoiminta oli yltynyt niin vakavaksi, että
joulukuun ensimmäisenä päivänä Herra kutsui Joseph
Smithin ja Sidney Rigdonin käännöstyöstä julistamaan evan-
keliumia maailmalle voimallisesti ja todistamalla. ”Joskus
on viisasta jättää jumalattomien hyökkäykset vaille huomiota.
Toisinaan niihin on välttämätöntä vastata pelottomasti ja 
taitavasti.” (Smith ja Sjodahl, Doctrine and Covenants Commen-
tary, s. 423.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 71.

Etsi yksityiskohtia

1. Mitä Joseph Smithiä ja Sidney Rigdonia käskettiin teke-
mään Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 71? Miksi? (Ks. jakeet
1–8, luvun johdanto ja osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtä-
minen”.)

2. Kuinka he tietäisivät, mitä sanoa? (Ks. jae 1.)

3. Mitä sellaista olet pannut merkille kirkon historiassa Joseph
Smithin ajasta nykyaikaan, mikä valaisee Herran jakeissa
9–11 antamien lupausten paikkansapitävyyttä?

Herra kutsui Edward Partridgen kirkon ensimmäiseksi
piispaksi helmikuussa 1831 (ks. LK 41:9). Piispa Partridge
seurasi profeetta Joseph Smithiä Independenceen Missou-
riin, missä hän palveli Siionin piispana. Sitten Herra 
kutsui Newel K. Whitneyn palvelemaan piispana Kirt-
landissa Ohiossa (ks. LK 72:7–8). Vuoden loppuun men-
nessä piispa Partridgen vaimo Lydia oli tuonut heidän
lapsensa Ohiosta ja matkustanut Independenceen ollak-
seen miehensä luona.

Nykyisin vastuumme palvella kirkossa ei ole huoneenhal-
lituksia samassa mielessä kuin velvollisuudet, jotka meille
annettaisiin pyhityksen lain alaisuudessa. Me voimme
kuitenkin oppia tärkeitä opetuksia uskollisesta palvelusta
Herran näille pyhille antamista neuvoista heidän huo-
neenhallituksistaan. Kun tutkit Opin ja Liittojen Kirjan
lukua 72, kiinnitä huomiota siihen, mitä Herran mukaan
ihmisen täytyy tehdä ollakseen kelvollinen palvelija.

Opin ja Liittojen 
Kirja 72

Lisää huoneenhallituksesta ja 
piispan velvollisuuksista

A
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Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 72

Opin ja Liittojen Kirja 72:1–8 – Piispan 
velvollisuudet kirkon alkuaikoina

Piispa Edward Partridge kutsuttiin
kirkon ensimmäiseksi piispaksi.
Myöhemmin, kun muitakin kutsut-
tiin, hänestä tuli nykyisten nimitys-
ten mukaan johtava piispa. Newel K.
Whitney oli siten tosiasiassa piispa
Partridgen alainen. Presidentti
Joseph Fielding Smith on selittänyt:
”Kirtlandin piispan tuli antaa
raportti huoneenhallituksista piis-
palle Siioniin, missä pysyvät asia-
kirjat säilytettäisiin. Tämän velvolli-
suuden vuoksi Newel K. Whitney

kutsuttiin piispaksi. Hänen oli määrä pitää Herran varasto-
huonetta Kirtlandissa ja ottaa vastaan varoja viinitarhan tässä
osassa ja vanhinten selonteot sen mukaan, kuin häntä oli käs-
ketty. Hänen tuli huolehtia heidän tarpeistaan, ja heidän tuli
maksaa siitä, mitä saivat, jos heillä oli millä maksaa. Saadut
varat oli määrä pyhittää kirkon hyväksi, köyhille ja puutteen-
alaisille. Jos joku ei pystynyt maksamaan, häneltä piti hankkia
selonteko, joka jätettiin Siionin piispalle, jonka oli määrä mak-
saa velka siitä, mitä Herra antaisi hänen käsiinsä.” (Church
History and Modern Revelation, osa 1, s. 270.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 72.

Selitä, kuinka se toimii

Vaikka termi huoneenhallitus soveltuu ainoastaan pyhityksen
lain alaisuudessa saatuihin velvollisuuksiin, tilivelvollisuuden
periaatetta voidaan soveltaa nykyisiin velvollisuuksiimme
kirkossa. Selitä seuraavista kirkon tehtävistä, missä ja milloin
henkilö voi antaa tilinteon tehtäviensä täyttämisestä, ja kenelle
tilinteko voidaan antaa (ks. LK 72:2–5):

1. Ruusutyttöjen luokan johtaja

2. Pappi Aaronin pappeudessa

3. Kotiopettaja

4. Kymmenysten maksaja

A

Newel K. Whitney, 
kirkon toinen piispa

Hyväksyä hänet ja hänen
selontekonsa (jae 19) – 
Selostus hänen käytökses-
tään ja siitä, mistä hän on
vastuussa
Kirjallisuus (jae 20) – Kirkon
julkaisutoiminta

Millä (jae 13) – Rahaa tai
kykyjä
Todistus (jae 17) – Kirjallinen
suositus
Tekee jokaisen hyväksyttä-
väksi (jae 17) – On osoitus
heidän kelvollisuudestaan

Piispan velvollisuudet

Vaikka me emme nykyisin elä pyhityksen lain alaisina, monet
piispan velvollisuudet ovat samoja kuin ne, jotka esitetään
kohdassa LK 72:5–13.

1. Keskustele jakeista piispasi tai seurakunnanjohtajasi tai
hänen neuvonantajansa kanssa ja kirjoita vihkoosi ne 
piispan nykyiset velvollisuudet, jotka ovat samat kuin mai-
nitut. Selitä, mitä piispa tekee suorittaakseen nämä vel-
vollisuudet.

2. Miten sinä voisit auttaa, jotta piispan tehtävä olisi 
helpompi?

Suurimman osan joulukuuta 1831 Joseph Smith ja Sidney
Rigdon saarnasivat Kirtlandin ympäristössä Ohiossa
vähentääkseen luopioiden valheellisten kertomusten
aiheuttamaa vahinkoa (ks. LK 71 johdanto). Kutsumus
oli vaatinut heitä panemaan syrjään innoitetun Raama-
tun käännöstyön. Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 73
Herra opasti Joseph Smithiä keskittymään taas käännös-
työhön Sidney Rigdonin kanssa, joka toimi kirjurina.

Joseph Smithin kuningas Jaakon raamatunkäännöksen esilehti. Profeetta
Joseph Smithiä käskettiin tekemään valmiiksi innoitettu Raamatun tarkistus.

Opin ja Liittojen 
Kirja 73

Joseph Smithin raamatunkäännöksen 
saaminen valmiiksi

B
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Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 73

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 73.

Joseph Smithin raamatunkäännöksen
tärkeys

Yksi ensimmäisistä tehtävistä, jonka Herra antoi profeetta
Joseph Smithille, oli Mormonin Kirjan kääntäminen. Kään-
nöstyön aikana profeetta esitti monia kysymyksiä, joihin
Herra vastasi. Monista näistä ilmoituksista tuli Opin ja Liitto-
jen Kirjan lukuja (ks. esimerkkejä LK 3; 5–6, 8–10).

1. Mihin Herra käski profeettaa ja Sidney Rigdonia palaamaan
kohdassa LK 73:3?

2. Lue Opin ja Liittojen Kirjan lukujen 76–77, 86 ja 91 johdan-
not. Selitä, mitä tekemistä näillä ilmoituksilla on Joseph
Smithin raamatunkäännöksen kanssa, ja esitä lyhyt yhteen-
veto niiden opetuksista.

Opin ja Liittojen Kirjan luku 74 on esimerkki siitä, miten
Joseph Smithin raamatunkäännös on myötävaikutta-
nut evankeliumin täyteyden palautukseen ja ymmärryk-
seemme tärkeistä evankeliumin periaatteista. Profeetta
Joseph Smithin mietiskellessä Raamatun sanoja syntyi
usein kysymyksiä. Hänellä ja kirjurina toimineella Sidney
Rigdonilla oli tapana esittää nämä kysymykset Herralle,
mikä avasi tien ilmoitukselle. Kun luet tämän ilmoituksen,
mieti, kuinka suuri siunaus onkaan, että meillä on nyky-
ajan ilmoituksia, jotka auttavat meitä ymmärtämään mui-
naisia pyhiä kirjoituksia.

Opin ja Liittojen 
Kirja 74

Profeetan kysymys

A

Vyöttäkää kupeenne (jae 6) –
Olkaa valmiit

Kehottaa (jae 1) – Opettaa ja
rohkaista

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 74

Opin ja Liittojen Kirja 74:1 – Mitä tehdä, 
kun puoliso ei usko?
Apostoli Paavalin aikaan jotkut kirkon jäsenet Korintissa
”olivat ilmeisesti sitä mieltä, että kun mies tai vaimo oli kään-
tynyt, hänen pitäisi hylätä puoliso, joka ei ollut kääntynyt,
epäpuhtaana ja saastuttavana. Ei lainkaan! Paavali sanoo itse
asiassa, että yhden puolison kääntymys on tuonut perhee-
seen pyhittävän vaikutuksen [ks. 1. Kor. 7:12–14]”. (Smith ja
Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary, s. 432.)

Opin ja Liittojen Kirja 74:1–7 – ”Mooseksen laki
poistettaisiin heidän keskuudestaan”
Apostoli Paavali piti tärkeänä sitä, että kirkon naimattomien
jäsenten pitäisi solmia avioliitto kirkon piirissä ja siten välttää
ongelmia, jotka seuraavat, kun aviomiehellä ja -vaimolla ei
ole samoja uskonkäsityksiä. Hän halusi erityisesti kumota jat-
kuvan Mooseksen lain noudattamisen.

”Luvun keskeinen ajatus löytyy ensimmäisestä ja viimeisestä
jakeesta [LK 74:1, 7], ja se voidaan ilmaista näin: Pienet lapset,
jotka on pyhitetty Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta,
ovat pyhiä.

Tästä väitteestä seuraa kaksi johtopäätöstä. Ensimmäiseksi,
tässä ilmoituksessa tuodaan julki tyhjentävästi, että pienet lap-
set eivät tarvitse Mooseksen uskon kannattajien opettamaa
ympärileikkausta tullakseen pyhitetyiksi. Toinen on yhtä lailla
tärkeä. Pienet lapset ovat pyhiä, sillä heidät on pyhitetty
Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta.” (Smith ja Sjodahl,
Doctrine and Covenants Commentary, s. 432.)

Opin ja Liittojen Kirja 74:5 – Avioliiton solmimisen
tärkeys samaa uskoa tunnustavan henkilön kanssa

Vanhin Spencer W. Kimball kir-
joitti kahdentoista apostolin kooru-
min jäsenenä ollessaan: ”Aivan
ilmeisesti oikeanlaatuinen avioliitto
alkaa oikeanlaisesta seuruste-
lusta. Yleensä avioliitto solmitaan
henkilön kanssa, joka kuuluu
asianomaisen tuttavapiiriin, jonka
kanssa hän käy koulua, jonka
kanssa hän käy kirkossa, jonka

kanssa hänellä on yhteisiä rientoja. Siksi tämä varoitus [ks. 5.
Moos. 7:3–4; 2. Kor. 6:14] on mitä painokkain. Älkää ottako
sitä riskiä, että seurustelette kirkkoon kuulumattomien kanssa
tai jäsenten kanssa, jotka ovat oppimattomia ja joilta puuttuu
usko. Tyttö voi sanoa: ’Voi, en minä aio mennä naimisiin tämän
henkilön kanssa. Menen hänen kanssaan ulos vain huvin
vuoksi.’ Mutta hänellä ei ole varaa riskiin, että hän rakastuisi

Alainen (jae 3) – Velvollinen
tottelemaan

Pyhitetty (jae 1) – Tehty puh-
taaksi ja pyhäksi, vapaaksi
synnistä
Ympärileikkauksen laki 
(jae 2) – Mooseksen lain 
vaatima uskonnollinen tapa
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johonkuhun, joka ei ehkä koskaan ota vastaan evankeliumia.
Pitää paikkansa, että pieni prosentti henkilöistä, jotka ovat
menneet naimisiin kirkon jäsenten kanssa, on tämän jälkeen
lopulta kastettu. Muutamat hyvät naiset ja muutamat hyvät
miehet ovat liittyneet kirkkoon solmittuaan ’seka-avioliiton’
ja ovat pysyneet uskollisina ja aktiivisina. Olemme ylpeitä
heistä ja kiitollisia heistä. He ovat siunattu vähemmistömme.
Monet muut, jotka eivät ole liittyneet kirkkoon, ovat silti olleet
ystävällisiä ja huomaavaisia sekä yhteistoimintahaluisia ja
sallineet kirkkoon kuuluvan puolisonsa rukoilla ja palvella
Jumalaa kirkon kaavan mukaisesti. Mutta suurin osa ei ole liit-
tynyt kirkkoon ja – – ristiriita, pettymys ja avioero ovat olleet
tunnusomaisia suurelle joukolle näistä avioliitoista.” (Anteeksi-
antamuksen ihme, s. 226–227.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 74.

Tee yhteenveto pääkohdista

LK 74 auttaa ymmärtämään kohtaa 1. Kor. 7:12–14 ja vastaa
kolmeen tärkeään kysymykseen. Kirjoita vihkoosi kukin seu-
raavista kysymyksistä ja tee yhteenveto tämän ilmoituksen
antamasta vastauksesta kuhunkin kohtaan (käytä apunasi tar-
peen mukaan osiota ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”).

1. Jos vain toinen aviokumppaneista on kääntynyt evankeliu-
miin, mitä hänen pitäisi tehdä epäuskoisen aviopuolison
suhteen?

2. Mitä neuvoja Herra on antanut siitä, kenen kanssa meidän
pitäisi solmia avioliitto?

3. Mitä Herra opetti pienistä lapsista?

Opin ja Liittojen Kirjan luku 75 saatiin konferenssissa,
joka pidettiin Amherstissä Ohiossa 80 km Kirtlandista
länteen. Tärkeä tapahtuma tässä konferenssissa oli Joseph
Smithin hyväksyminen ylipappeuden presidentiksi. Tämä
oli ensi askeleita kirkon ensimmäisen presidenttikunnan
järjestämisessä. Tässä ilmoituksessa toteutuu myös
Herran kaksi viikkoa aikaisemmin veljille antama lupaus
”konferenssin äänestämällä tekemä päätös ilmoittaa kulle-
kin hänen lähetystehtävänsä” (LK 73:2). Tuohon aikaan
naimisissa olevat miehet saivat lähetystyökutsuja ja jätti-
vät vaimonsa ja perheensä kotiin palvellessaan lähetys-

Opin ja Liittojen 
Kirja 75

Lähetystyökutsuja

A

työssä. Mitä käytännön neuvoja tämä ilmoitus antoi näille
miehille ja heidän perheilleen? Mitä velvollisuuksia muilla
kirkon jäsenillä oli perhettä kohtaan, jonka isä ja aviomies
oli lähetystyössä?

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 75

Herra vertasi lähetystyötä lyhteiden keräämiseen elonkorjuussa.

Opin ja Liittojen Kirja 75:18–20 – Mitä merkitsee
tomun puhdistaminen jaloista?
Ks. kohdan LK 24:15 osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtä-
minen”, s. 36.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 75.

Mietiskele lupauksia

1. Tutki kohtaa LK 75:5, 1–11, 13, 16 ja kirjoita, mitä Herra
käski ja mitä Hän lupasi niille, jotka olivat lähdössä lähetys-
työhön.

2. Valitse yksi lupaus ja kirjoita pari kolme lausetta siitä,
miksi se teki sinuun vaikutuksen.

3. Vanhin Spencer W. Kimball sanoi kahdentoista apostolin
koorumin jäsenenä ollessaan: ”Lähetystyö ei ole mikään
toissijainen asia – se ei ole kirkon vaihtoehtoinen ohjelma.
Lähetystyö ei ole myöskään vapaasti valittavissa yhtään
enempää kuin kymmenykset, yhtään enempää kuin sakra-
menttikokous, yhtään enempää kuin viisauden sana.
Meillä on tietenkin vapaa tahtomme, ja Herra on antanut
meille valinnanvaraa. Me voimme tehdä niin kuin meitä
miellyttää. Me voimme mennä lähetystyöhön tai pysyä
kotona. Mutta jokainen normaali nuori mies on yhtä vel-
voitettu menemään lähetystyöhön kuin maksamaan kym-
menyksensä, osallistumaan kokouksiinsa, pyhittämään
lepopäivän ja pitämään elämänsä nuhteettomana ja puh-
taana. (Circles of Exaltation, puhe seminaari- ja instituutti-
opettajille, 28. kesäkuuta 1968, s. 3.)

Presidentti Gordon B. Hinckley on opettanut, etteivät
nuoret naiset ole samalla tavalla velvollisia palvelemaan
lähetystyössä kuin nuoret miehet:
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Tulette saamaan hartioillenne paljon lyhteitä kuormaksi
(jae 5) – Vertauskuvallinen ilmaus suurenmoisesta menestyk-
sestä lähetystyössä
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”Ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista neuvosto
sanovat yksimielisesti nuorille sisarillemme, ettei heillä ole
mitään velvollisuutta mennä lähetystyöhön. Toivon, että
voin sanoa sanottavani niin, ettei se loukkaa ketään. Nuor-
ten naisten ei pidä ajatella, että heillä on nuoriin miehiin
verrattavissa oleva velvollisuus. Joillakuilla heistä on suuri
halu lähteä. Siinä tapauksessa heidän pitäisi keskustella
piispansa ja vanhempiensa kanssa. Jos he välttämättä halu-
avat palvella, piispa kyllä tietää, mitä tehdä.

Sanon, mitä on sanottu ennenkin, että lähetystyö on ensi-
sijaisesti pappeudenhaltijoiden velvollisuus. Niin ollen
nuorten miestemme täytyy kantaa suurin kuorma. Se on
heidän tehtävänsä ja velvollisuutensa.” (”Ajatuksia
temppeleistä, käännynnäisten kirkossa pysymisestä ja
lähetystyöstä”, Valkeus, tammikuu 1998, s. 57.)

Mitä nuorten miesten pitäisi tehdä valmistautuakseen ole-
maan hyviä lähetyssaarnaajia? Mitä nuoret naiset voivat
tehdä auttaakseen nuoria miehiä olemaan valmiita palvele-
maan?

Opin ja Liittojen Kirjan luku 76 saatiin profeetta Joseph
Smithin ja Sidney Rigdonin työskennellessä innoitetun
raamatunkäännöksen (JSR) parissa. Veli Philo Dibble, joka
oli paikalla, kun ilmoitus saatiin, kirjoitti:

”Näky, joka on kirjoitettu Opin ja Liittojen Kirjaan, annet-
tiin ’isä-Johnsonin’ talossa [Hiramissa] Ohiossa, ja sinä
aikana, kun Joseph ja Sidney olivat Hengessä ja näkivät
taivaat avoinna, huoneessa oli muitakin ihmisiä, ehkä kak-
sitoista, joiden joukossa minäkin olin osan aikaa – luul-
tavasti kaksi kolmasosaa ajasta. Näin kirkkauden ja tunsin
voiman, mutta en nähnyt näkyä. – –

Joseph sanoi aika ajoin: ’Mitä näenkään?’ kuten sanotaan,
kun ikkunasta ulos katsoessaan näkee jotakin sellaista,
mitä kaikki huoneessa olevat eivät näe. Sitten hän kertoi,
mitä oli nähnyt tai mitä hän katseli. Silloin Sidney 
vastasi: ’Minä näen saman.’ Välistä Sidney sanoi: ’Mitä
näenkään?’ ja toisti, mitä oli nähnyt tai näki, ja Joseph
vastasi: ’Minä näen saman.’

Tällaista keskustelua käytiin lyhyin välein näyn loppuun
asti, eikä kukaan muu sanonut sanaakaan koko aikana.
Kukaan muu kuin Joseph ja Sidney ei äännähtänyt eikä
liikahtanutkaan, ja minusta näytti, etteivät he koko
sinä aikana, jonka olin siellä, liikauttaneet niveltäkään
eivätkä raajaakaan, ja luulisin, että olin siellä yli tun-
nin, ja näyn loppuun asti.

Opin ja Liittojen 
Kirja 76

Näky kirkkauden asteista

Joseph istui tukevasti ja tyynesti kaiken aikaa keskellä suu-
renmoista kirkkautta, mutta Sidney istui hervottomana ja
kalpeana, velttona kuin rätti, minkä nähdessään Joseph
huomautti hymyillen: ’Sidney ei ole siihen yhtä tottunut
kuin minä.’” (”Recollections of the Prophet Joseph Smith”,
The Juvenile Instructor, 15. toukokuuta 1892,
s. 303–304.)

Kun tutkit Opin ja Liittojen Kirjan lukua 76, kiinnitä
huomiota siihen, mitä sellaista Joseph ja Sidney olivat luke-
massa, mikä sai aikaan näyn. Kuinka näky alkoi ja missä
järjestyksessä he näkivät kirkkauden valtakunnat?
Kuvittele, millaista olisi ollut olla huoneessa näyn aikana
ja olla vähäisellä tavalla osallisena tästä suurenmoisesta
tapahtumasta.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 76

Opin ja Liittojen Kirja 76 – Ilmoituksen rakenne
Opin ja Liittojen Kirjan luku 76 antaa vastauksia joihinkin
kaikkein tärkeimpiin kysymyksiin, joita ihmiskunta on 
milloinkaan esittänyt. Sen sisältö voidaan ryhmitellä seuraa-
vasti:

• Lupauksia uskollisille (ks. jakeet 1–10)
• Näkyyn johtaneet olosuhteet (ks. jakeet 11–18)
• Jumalan Pojan kirkkaus (ks. jakeet 19–24)
• Lusiferin lankeemus (ks. jakeet 25–29)

Vihan astiat (jae 33) – 
Täytetyt vihalla tai raivolla
Lunastaa (jae 38) – Päästää,
vapauttaa, pelastaa
Herraus (jakeet 91, 95, 111,
114, 119) – Valta, hallinta

Ääriä (jae 2) – Ulottuvuus,
suuruus, koko
Kadotus (jae 26) – Saatanan
nimi; turmio
Kadotuksen pojat (jae 32) –
Saatanan seuraajat, jotka 
saavat kärsiä hänen kanssaan
koko iankaikkisuuden
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• Kadotuksen poikien kärsimykset (ks. jakeet 30–38, 43–49)
• Ne, jotka perivät selestisen kirkkauden 

(ks. jakeet 50–70, 92–96)
• Ne, jotka perivät terrestrisen kirkkauden 

(ks. jakeet 71–80, 87, 91, 97)
• Ne, jotka perivät telestisen kirkkauden 

(ks. jakeet 81–90, 98–112)
• Kuinka ihminen voi ymmärtää tämän ilmoituksen 

(ks. jakeet 114–119)

Opin ja Liittojen Kirja 76:22–24 – Todistajien 
tärkeys
On tärkeää huomata, ettei profeetta Joseph Smith ollut ainoa,
joka sai tämän näyn. Ei vain Sidney Rigdon ollut koko näyn
silminnäkijä, vaan huoneessa oli muita miehiä, jotka todistivat
tunteneensa voiman, vaikka he eivät nähneet näkyä. Aina
kun Herra ilmoittaa uuden opin kansalleen, Hän lähettää
useampia kuin yhden todistajan. Presidentti Joseph Fielding
Smith selitti, että tämä periaate tunnetaan ”todistajien juma-
lallisena lakina”:

”Pyhissä kirjoituksissa on täsmällisesti määritelty laki,
joka koskee todistamista ja todistajien määräämistä. Herra on
aina noudattanut tätä lakia suodessaan uusia ilmoituksia
ihmisille.

Tämä laki on kautta aikojen ollut muuttumaton ja ehdoton. Jos
meillä olisi täydelliset aikakirjat kaikilta ajoilta, me havait-
sisimme, että aina kun Herra on aloittanut jonkin armotalou-
den, on ollut useampi kuin yksi todistaja Hänestä todista-
massa. Kirjoittaessaan korinttilaisille Paavali sanoi: ’Jokainen
asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla’ 
[2. Kor. 13:1]” (Pelastuksen oppeja, osa 1, s. 195).

Opin ja Liittojen Kirja 76:29 – Taistelu ihmiskunnan
sieluista
Sota, jossa me kaikki olemme osallisina tässä elämässä – valon
ja pimeyden, hyvän ja pahan välinen taistelu – ei alkanut
maan päällä. Ennen kuin tämä maailma luotiin meille, ”tai-
vaassa syttyi sota” (Ilm. 12:7). Saatana lyötiin ja ”syöstiin
maan päälle, ja samoin syöstiin alas sen enkelit” (jae 9). Sota ei
kuitenkaan loppunut siellä, sillä täällä maan päällä saatana
yrittää erityisesti tuhota ne, jotka ”ovat uskollisia Jumalan käs-
kyille ja Jeesuksen todistukselle” (jae 17).

Kahdentoista apostolin koorumin jäsen, vanhin M. Russell
Ballard, on sanonut:

”Kirkon jäsenet ovat etulinjassa taiste-
lussa ihmisten sieluista. Lähetyssaar-
naajat ovat taistelukentällä taistellen
totuuden miekalla viedäkseen Jeesuksen
Kristuksen evankeliumin palauttamisen
loistavaa sanomaa maan kansoille.
Mikään sota ei koskaan ole ollut riskitön.
Viimeisten aikojen profetiat saavat
minut uskomaan, että taistelu ihmisten

sieluista muuttuu yhä kiivaammaksi ja riskit suuremmiksi
lähestyessämme Herran toista tulemista.

Itsemme ja perheemme valmistaminen tulevien vuosien haas-
teita varten vaatii meitä korvaamaan pelon uskolla. Meidän
on kyettävä voittamaan pelko meitä vastustavaa ja uhkaa-

vaa vihollista kohtaan. Herra on sanonut: ’Älä pelkää, sinä
piskuinen lauma; tee hyvää; maailma ja helvetti liittykööt
sinua vastaan, sillä jos olet rakennettu minun kalliolleni,
ne eivät voi sinua voittaa’ (LK 6:34).” (”Velvollisuudet, pal-
kinnot ja riskit”, Valkeus, tammikuu 1990, s. 32.)

Opin ja Liittojen Kirja 76:31–35 – Keitä ovat 
kadotuksen pojat?
Puhuessaan niistä, jotka tekevät anteeksiantamattoman synnin
ja siten tulevat kadotuksen pojiksi, profeetta Joseph Smith
sanoi: ”Kaikki synnit tullaan antamaan anteeksi lukuun otta-
matta syntiä Pyhää Henkeä vastaan, sillä Jeesus on pelastava
kaikki paitsi kadotuksen pojat. Mitä ihmisen on tehtävä
syyllistyäkseen anteeksiantamattomaan syntiin? Hänen täytyy
saada Pyhä Henki, taivaitten täytyy avautua hänelle, ja
hänen täytyy tuntea Jumala ja sen jälkeen tehdä syntiä Häntä
vastaan. Kun ihminen on tehnyt syntiä Pyhää Henkeä vas-
taan, hänellä ei ole parannuksen mahdollisuutta. Hänen on
sanottava, että aurinko ei paista, vaikka hän näkee sen; hänen
on kiellettävä Jeesus Kristus sen jälkeen, kun taivaat ovat
avautuneet hänelle, ja kiellettävä pelastussuunnitelma, vaikka
hänen silmänsä ovat avoinna sen totuudelle. Ja siitä het-
kestä lähtien hänestä tulee vihollinen.” (Profeetta Joseph Smithin 
opetuksia, s. 353–354.)

Opin ja Liittojen Kirja 76:37–38 – Mikä on toinen
kuolema?
Presidentti Joseph Fielding Smith opetti, että synti Pyhää 
Henkeä vastaan, anteeksiantamaton synti, ”on syntiä kuole-
maksi, sillä se saa aikaan hengellisen karkotuksen – toisen
kuoleman – jolla niiltä, jotka tulevat siitä osallisiksi, kielletään
oikeus olla Jumalan kasvojen edessä, ja heidät jätetään paho-
laisen ja hänen enkeliensä joukkoon koko iankaikkisuudeksi”
(Pelastuksen oppeja, osa 1, s. 56).

Opin ja Liittojen Kirja 76:54 – Mikä on Esikoisen
seurakunta?
Presidentti Joseph Fielding Smith on sanonut: ”Jokainen
henkilö, joka kastetaan kirkon jäseneksi, on velvollinen pitä-
mään Herran käskyt. Hän on liiton alainen, sillä kaste on
’uusi ja iankaikkinen liitto’ (LK 22:1). Kun hän on osoittautu-
nut kelvolliseksi oltuaan uskollinen kaikessa, mitä häneltä
on vaadittu, silloin hänen etuoikeutenaan on saada muita liit-
toja ja ottaa päälleen muita velvoitteita, jotka tekevät hänestä
perillisen, ja hänestä tulee Esikoisen seurakunnan jäsen.
’Nämä ovat ne, joiden haltuun Isä on antanut kaiken.’ Hän
saa Isän täyteydestä ja kirkkaudesta. Kannattaako tätä tavoi-
tella? Sitä ei voida saavuttaa ponnistuksitta.” (Julkaisussa
Conference Report, huhtikuu 1969, s. 122–123.)

Opin ja Liittojen Kirja 76:84 – ”Nämä ovat ne, 
jotka on heitetty hamaan tuonelaan”
Vanhin Bruce R. McConkie, joka oli kahdentoista apostolin
koorumin jäsen, selitti, miten helvetti ja telestinen valtakunta
liittyvät toisiinsa:

”Sitä osaa henkimaailmasta, jota asuttavat jumalattomat hen-
get, jotka odottavat ylösnousemuksensa päivää, sanotaan 
helvetiksi. Kuolemansa ja ylösnousemuksensa väliseksi ajaksi
nämä jumalattomien sielut karkotetaan ulkoisimpaan pimey-
teen, tuonelan synkkään kuiluun, odottavien jumalatto-
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mien henkien haadekseen, helvettiin. Siellä he kärsivät tuo-
mittujen vaivaa; siellä he vääntelehtivät iankaikkisen tulen
kostossa; siellä on itkua ja valitusta ja hammasten kiristystä;
siellä Jumalan vihan tulen kiivaus vuodatetaan jumalatto-
mien päälle. (Al. 40:11–14; LK 76:103–106.) – –

Ylösnousemuksensa jälkeen suuri enemmistö niistä, jotka ovat
kärsineet helvetissä, pääsee telestiseen valtakuntaan; loput,
kadotuksen poikina kirotut, tuomitaan kärsimään loputonta
vaivaa perkeleen ja hänen enkeliensä kanssa. – –

Ketkä joutuvat helvettiin? Tähän kysymykseen on pyhissä
kirjoituksissa yltäkyllin vastauksia. Koska telestiseen valta-
kuntaan menevät kulkevat määränsä päähän helvetin
syvyyksien kautta ja seurauksena kuuliaisuudesta telestistä
lakia kohtaan, niin siitä seuraa, että kaikki ne, jotka elävät
jonkin telestisen lain mukaan, joutuvat helvettiin.” (Mormon
Doctrine, s. 349–350.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A ja kolme muuta tehtävää (B–G) tutkiessasi Opin
ja Liittojen Kirjan lukua 76.

Rakenteen ymmärtäminen

1. Käytä apunasi kohdan LK 76 osiota ”Pyhien kirjoitusten
ymmärtäminen” (”Ilmoituksen rakenne”) ja tee merkintöjä
pyhiin kirjoituksiisi osoittamaan jakeita, jotka liittyvät
kuhunkin siellä mainittuun ryhmään. Valitse mikä tahansa
pyhien kirjoitusten merkitsemistapa.

2. Tee vihkoosi kolme saraketta ja anna niille nimet ”Seles-
tinen valtakunta”, ”Terrestrinen valtakunta” ja ”Telestinen
valtakunta”. Tutki kohtaa LK 76:30–112 ja kirjoita niiden
ominaisuuksia, jotka tulevat olemaan näissä kirkkauden
valtakunnissa.

A

Kuvita näky

Piirrä vihkoosi kuvat kahdesta Opin ja Liittojen Kirjan luvun
76 osasta, jotka tekivät sinuun vaikutuksen. Kirjoita molem-
mista kuvista lyhyt selitys ja kerro, mikä näissä ilmoituksen
osissa teki sinuun vaikutuksen.

Kirjoita kirje

1. Etsi kohta LK 76:1–10 ja kirjoita lauseet, jotka kuvaavat sitä,
mitä Jumala tekee saattaakseen ”kunniaan ne, jotka 
palvelevat minua vanhurskaudessa ja totuudessa loppuun
asti” (jae 5).

2. Kuvittele, että sinulla on ystävä tai perheenjäsen, jonka mie-
lestä on liian vaikeaa olla vanhurskas ja joka ihmettelee,
onko se edes vaivan arvoista. Käytä laatimaasi luetteloa ja
kirjoita kirje selittääksesi, mitä Jumala on luvannut van-
hurskaille. Kerro, mitkä lupaukset merkitsevät sinulle pal-
jon, ja selitä miksi.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Opin ja
Liittojen Kirja 76:22–24

1. Tutki kohtaan LK 76:20–24 kirjoitettua todistusta. Kirjoita,
mitä nämä jakeet opettavat meille Vapahtajasta.

2. Pohdiskele sitä, miltä profeetta Joseph Smithistä ja Sidney
Rigdonista olisi saattanut tuntua tämän näyn jälkeen,
jossa he näkivät Vapahtajan? Kirjoita omaan päiväkirjaasi
todistuksesi Jeesuksesta Kristuksesta ja siitä, mitä tiedät
Hänestä.

Kirjoita koekysymykset

Kirjoita ainakin yksi merkityksellinen koekysymys jokaisesta
kohdan LK 76 osion ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”
(”Ilmoituksen rakenne”) ryhmästä. Kirjoita vastaus kuhunkin
kysymykseen ja selitä, miksi sinun mielestäsi on tärkeää tie-
tää vastaus kysymykseen.

Käytä Pyhien kirjoitusten opasta

1. Etsi sana Lusifer Pyhien kirjoitusten oppaasta (s. 109) ja kirjoita
vihkoosi, mitä se tarkoittaa.

2. Käytä hyväksesi tätä määritelmää ja kohdassa LK 76:25–29
olevia tietoja ja kirjoita, mitä tiedät Lusiferin kuolevaisuutta
edeltävästä elämästä ja siitä, mitä hänelle tapahtui.

3. Miksi sinun mielestäsi hän on erityisen määrätietoinen
sotimaan ”Jumalan pyhiä vastaan”? (Jae 29; ks. tarvittaessa
avuksi myös kohdan LK 76:29 osio ”Pyhien kirjoitusten
ymmärtäminen”.)

Selestisen valtakunnan vaatimukset ja
palkinnot

1. Kirjoita kohdan LK 76:50–53 perusteella, mitä vaaditaan
niiltä, jotka haluavat päästä selestiseen kirkkauteen.
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2. Miksi sinun mielestäsi meitä vaaditaan voittamaan uskon
avulla (ks. jae 53)? Mikseivät kova työ, päättäväisyys ja tah-
donvoima yksin riitä? (Ks. myös LK 76:69; 2. Ne. 31:19–21;
Moro. 6:4.)

3. Sen perusteella, mitä LK 76:50–70, 92–96 opettaa niistä, jotka
menevät selestiseen valtakuntaan, kirjoita ainakin kaksi
siunausta, jotka ovat merkityksellisiä sinulle, ja selitä, miksi
haluaisit saada nämä siunaukset.

Profeetta Joseph Smith julisti kerran: ”Johanneksen ilmes-
tys on yksi selkeimpiä kirjoja, mitä Jumala milloinkaan on 

antanut kirjoittaa”
(Profeetta Joseph
Smithin opetuksia,
s. 288.) Monien kirkon
jäsenten mielestä apos-
toli Johanneksen kirja
on hiukan vaikeampi,
ja kristitty maailma on

kiistellyt vuosisatojen ajan sen merkityksestä. Opin ja
Liittojen Kirjan luku 77 antaa Johanneksen ilmestyksen
ymmärtämiseen joitakin avaimia, jotka voivat avata sen
meille ja auttaa meitä ymmärtämään sitä samalla tavalla
kuin Joseph Smith. Katso myös Johanneksen ilmestystä
ymmärtääksesi taustan luvussa 77 oleville Herran vas-
tauksille.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 77

Opin ja Liittojen Kirja 77:2–3 – Mitä me tiedämme
Johanneksen näkemistä olennoista?
Johannes näki kirkastettuja elämän muotoja, jotka ovat tärkeä
osa taivaallisen Isän luomistöitä, vaikkakin meille tuntematto-
mia. Profeetta Joseph Smith sanoi näistä luomuksista: ”Oletan,
että Johannes näki siellä tuhansia erimuotoisia olentoja, jotka
ovat säästyneet kymmenentuhatta kertaa kymmenestätuhan-
nesta tämänkaltaisesta maasta – outoja eläimiä, joista meillä ei

Talous (jae 6) – Tehokas 
johtaminen
Elias (jae 9) – Jumalan 
sanansaattajan nimitys

Ajallinen (jakeet 2, 6) –
Aineelliseen maailmaan
ja maanpäällisen elämään
kuuluva
Autuus (jae 3) – Onnellisuus

Apostoli Johannes näki seitsemällä 
sinetillä sinetöidyn kirjan.

Opin ja Liittojen 
Kirja 77

Johanneksen ilmestykseen 
liittyviä kysymyksiä

ole minkäänlaista käsitystä; kaikki ne voitiin nähdä taivaassa.
Suurena salaisuutena oli näyttää Johannekselle, mitä taivaassa
oli.” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 289.) Toisella kertaa
hän sanoi: ”Neljä olentoa olivat neljä kaikkein uljainta eläintä,
jotka olivat täyttäneet luomisensa tarkoituksen ja jotka oli
pelastettu muista maailmoista, koska ne olivat täydellisiä: ne
olivat kuin enkeleitä taivaassaan. Meille ei ole kerrottu, mistä
ne tulivat, enkä minä tiedä, mutta Johannes näki ja kuuli nii-
den kiittävän ja ylistävän Jumalaa.” (History of the Church,
osa 5, s. 343–344.) Epäilemättä tämä ilmoitus avaa silmämme
maailmankaikkeudelle, joka on paljon monimutkaisempi ja
suurempi kuin usein kuvittelemme.

Opin ja Liittojen Kirja 77:15 – Mitä me tiedämme
kahdesta todistajasta?
Vanhin Bruce R. McConkie, joka oli kahdentoista apostolin
koorumin jäsen, on opettanut: ”Nämä kaksi tulevat olemaan
tuon nöyrän miehen, Joseph Smithin, seuraajia, jonka kautta
taivaan Herra palautti iankaikkisen evankeliumin täyteyden
tässä viimeisessä armon armotaloudessa. Epäilemättä he
tulevat olemaan kahdentoista apostolin koorumin tai kirkon
ensimmäisen presidenttikunnan jäseniä.” (Doctrinal New
Testament Commentary, osa 3, s. 509.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin ja 
Liittojen Kirjan lukua 77.

Käytä Pyhien kirjoitusten opasta

Kohdan LK 77:1 alaviitteissä on viittaus Pyhien kirjoitusten
oppaan kohtaan ”Maa: Maan lopullinen tila”. Etsi tämä haku-
sana Pyhien kirjoitusten oppaasta (s. 110) ja lue useita viitekohtia
oppiaksesi lisää aiheesta. Kirjoita kolme löytämääsi ajatusta,
jotka auttavat sinua ymmärtämään paremmin, mitä maapal-
lolle tapahtuu tulevaisuudessa.

Kirja, jossa on seitsemän sinettiä

1. Mitä me opimme kohdasta LK 77:6–7 kirjasta, joka oli
”seitsemällä sinetillä suljettu” ja sineteistä, jotka Johannes
näki kohdassa Ilm. 5:1?

2. Kuinka lohdullista sinusta on tietää, että Jumala tiesi alusta
alkaen, mitä tälle maalle tulisi tapahtumaan?

Selitä termi

1. LK 77:9–11 sisältää Herran vastauksia Joseph Smithin kysy-
myksiin uskollisista, joiden otsaan oli painettu sinetti.
Lue myös Ilm. 7:1–4 ja 14:1 ja selitä, mitä sinun mielestäsi
tämä sinetin painaminen ilmaisee näistä ihmisistä?

2. Luuletko, että näin tapahtuu ihmisille nykyisin, vai onko se
jotakin, joka tapahtuu tulevaisuudessa?

C

B
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Luuletko taivaallisen Isän tarkoituksena olleen, että joilla-
kin ihmisillä olisi paljon enemmän kuin he tarvitsevat
toisten ponnistellessa pysyäkseen elossa? Opin ja Liittojen
Kirjan luvussa 78 Herra selitti suunnitelmansa huoleh-
tiakseen kaikista lapsistaan. Kiinnitä huomiota Herran
antamiin lupauksiin niille, jotka käyttävät maallisia siu-
nauksiaan Hänen tarkoittamallaan tavalla.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 78

Opin ja Liittojen Kirja 78:3 – Varastohuone kansani
köyhiä varten
Kun Herra antoi kirkolle lakinsa helmikuussa 1831, Hän käski
jäseniä muistamaan köyhiä ja pyhittämään omaisuudestansa
heidän elatuksekseen (ks. LK 42:30). Se, mikä annettiin köy-
hien elatukseksi, oli määrä laskea ”minun kirkkoni piispan ja
hänen neuvonantajiensa – – eteen” (jae 31). Se, mikä jäi yli
piispan huolehdittua välttämättömistä tarpeista, oli määrä säi-
lyttää ”varastohuoneessani annettavaksi köyhille ja puuttee-
nalaisille” (jae 34). Maaliskuussa 1832 oli tullut aika perustaa
luvattu varastohuone.

Opin ja Liittojen Kirja 78:5–7 – Mitä tarkoittaa olla
yhdenvertainen?
Presidentti Joseph Fielding Smith on opettanut: ”Herra ei tar-
koita yhdenvertaisuudella sitä, että jokaisen pitäisi saada
sama palkka suorittamastaan työstä, vaan että jokaisen pitäisi

Poika Ahman (jae 20) – Jumalan Poika (Ahman merkitsee
”Jumala” Aadamin kielellä)

Opin ja Liittojen 
Kirja 78

Tarve perustaa piispan varastohuone

saada tarpeidensa mukaan, ja siten yhdenvertaisuus voidaan
säilyttää. Kun ihmisten sydämissä ei ole itsekkyyttä, tämä
tavoiteltu päämäärä voidaan saavuttaa, mutta se on tuomittu
epäonnistumaan siellä, missä kateutta ja itsekkyyttä ei ole kit-
ketty sielusta. On välttämätöntä, että me kykenemme pitä-
mään yhdenvertaisuuden selestisen lain.” (Church History and
Modern Revelation, osa 1, s. 307.)

Presidentti Ezra Taft Benson on sanonut: ”Jotkut ovat päätel-
leet virheellisesti, että Yhdistynyt veljeskunta on sekä yhteista-
loutta että kommunismia teoriassa ja käytännössä, koska
ilmoitukset puhuvat yhdenvertaisuudesta. Yhdenvertaisuus
Yhdistyneessä veljeskunnassa ei ole taloudellista ja sosiaa-
lista yhdenvertaistamista, mitä jotkut nykyisin puolustavat.
Yhdenvertaisuus Herran kuvailemana on ’tasapuolisesti jokai-
selle hänen perheensä mukaisesti ja hänen olojensa ja puuttei-
densa ja tarpeidensa mukaisesti’ (LK 51:3).” (”A Vision and
a Hope for the Youth of Zion”, julkaisussa 1977 Devotional
Speeches of the Year, s. 74.)

Opin ja Liittojen Kirja 78:11–12 – Mitä tarkoittaa
”saatanan rusikoitavaksi”?
Vanhin Bruce R. McConkie, joka oli kahdentoista apostolin
koorumin jäsen, on opettanut: ”Jättäminen Saatanan rusikoita-
vaksi tarkoittaa antamista hänen käsiinsä. Se on hänen huos-
taansa jättämistä täysin vailla pappeuden, vanhurskauden
ja jumalisuuden suojelevaa voimaa, niin että Lusifer voi
vapaasti kiusata, vainota ja ahdistaa sellaista ihmistä täysin
esteettä. Kun esteitä ei ole, Saatanan iskut ja kiroukset sekä
tässä että tulevassa maailmassa tuottavat sanoin kuvaa-
matonta hätää, jonka vertauskuvana on palava tuli ja tulikivi.
Kirotut kärsivät siten helvetissä.” (Mormon Doctrine, s. 108.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee kolme seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi Opin ja
Liittojen Kirjan lukua 78.

Tee haastattelu

1. Tutki kohtia LK 42:30–34 ja 78:1–4. Kirjoita, kuinka varasto-
huonetta käytettiin pyhityksen lain alaisuudessa.

2. Pyydä Apuyhdistyksen johtajaa tai pappeusjohtajaa selittä-
mään, kuinka piispan varastohuone toimii nykyisin eri
tavalla kymmenysten lain alaisuudessa. Kirjoita yhteenveto
oppimastasi.

Kuvittele, mikä olisi erilaista

1. Selitä kohdasta LK 78 lukemasi perusteella, mitä Herra tar-
koitti sanoessaan, että meidän pitäisi olla ”yhdenvertaisia
maallisissa” (jae 6; ks. myös kohdan LK 78:5–7 osio ”Pyhien
kirjoitusten ymmärtäminen”).

B

A

92

34190_130_04_78-123.qxd  09-01-2006  11:47 AM  Page 92



2. Mikä naapuristossasi, koulussasi ja yhteiskunnassa olisi
paremmin, jos kaikki olisivat yhdenvertaisia tällä tavoin?

Selitä syy

Kohdassa LK 78:14 Herra sanoi, että kirkon pitäisi olla riippu-
maton muusta maailmasta.

1. Mitä ohjeita Herra antoi kirkolle tässä ilmoituksessa aut-
taakseen sitä pysymään riippumattomana?

2. Mitä muuta sellaista näet kirkon tekevän ja opettavan, mikä
auttaisi meitä olemaan omavaraisempia?

Mitä sinä sanoisit?

Kuvittele, että sinulla on ystävä, joka on opettajien koorumin
johtaja ja joka on masentunut, koska hän ei näytä saavan joita-
kin kooruminsa jäseniä kiinnostumaan toiminnoista. He tule-
vat kirkkoon, mutta eivät halua osallistua Nuorten Miesten
viikkotoimintaan. Käytä kohtaa LK 78:17–18 auttaaksesi ystä-
vääsi käsittämään, mitä sinun mielestäsi Herra haluaisi hänen
ymmärtävän.

Ajattele, kuinka suurenmoista olisi saada profeetan allekir-
joittama lähetystyökutsu. Kuvittele, miltä niistä veljistä
tuntui, jotka saivat lähestystyökutsunsa Opin ja Liittojen
Kirjan luvuissa 79–80. Kun nämä miehet ottivat vastaan
lähetystyökutsunsa, mitä sellaisia haasteita he saattoivat
kohdata, mitä lähetyssaarnaajat eivät kohtaa nykyisin?

Opin ja Liittojen 
Kirja 79–80
Lähetystyökutsuja

D

C

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 79

Opin ja Liittojen Kirja 80:4 – Ette voi opettaa sitä,
mitä ette tiedä
Vanhin Orson Pratt, joka oli kahdentoista apostolin koorumin
jäsen, teki seuraavan huomion lähetystyöstä: ”Olen lähtenyt
tästä paikasta monen ryhmän kanssa lähetystyöhön – – ja olen
nähnyt heidän valittavan ja murehtivan ja olen kuullut heidän
kertovan tunteistaan toinen toistaan kohtaan sanoen: ’Voi,
kunpa olisin käyttänyt sen ajan, joka on kulunut kaikkeen
mielettömään, niin että olisin vaalinut iankaikkisen elämän
periaatteita, tutkinut pyhiä kirjoituksia, perehtynyt paremmin
kirkon oppeihin, tutustunut periaatteisiin, jotka on ilmoitettu
taivaasta meidän opastukseksemme! Silloin olisin ollut valmis
seisomaan tämän maan asukkaiden edessä ja ylentämään 
heidän mieltään periaatteillamme.’” (Julkaisussa Journal of Dis-
courses, osa 7, s. 76.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukuja
79–80.

Lähetystyön siunaukset

1. Miten Herra kuvaili evankeliumia Jared Carterille kohdassa
LK 79:1?

2. Jos on ihmisiä, jotka eivät tunne samoin evankeliumia 
kohtaan, mitä heidän pitäisi sinun mielestäsi tehdä?

3. Mitä lupauksia Herra antoi veli Carterille, jos hän palvelisi
uskollisesti? Kuinka sinä voisit nyt saada nuo lupaukset?

Valmistautuminen lähetystyöhön

1. Mitä Stephen Burnettin ja Eden Smithin käskettiin opettaa
lähetystyössä ollessaan Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 80?

2. Mitä jokaisen lähetyssaarnaajan täytyy tehdä ennen kuin
hän voi täyttää tämän käskyn Herran tarkoittamalla
tavalla?

B

A

Kruunata lyhteillä (jae 3) –
Siunata käännynnäisillä

Maan itäosat (jae 1) – 
Yhdysvaltojen itäosa
Puolustaja (jae 2) – 
Pyhä Henki
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Herra ei ilmoittanut kirkkonsa täydellistä organisaatiota
profeetalle yhdellä kertaa. Organisaatio kasvoi kirkon kas-
vun myötä. Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 81 Herra
antoi Joseph Smithille lisää neuvoja ylipappeuden presi-
denttikunnasta, josta tulisi myöhemmin ensimmäinen pre-
sidenttikunta. Kiinnitä huomiota siihen, mitä Herra teki
antaakseen Joseph Smithille apua kirkon johtamisessa.
Kuvittele, miltä Frederick G. Williamsista olisi saattanut
tuntua, kun hän sai tämän kutsumuksen Herralta. Huo-
maa, että ilmoitus oli alun perin tarkoitettu Jesse Gauselle,
mutta hän ei pysynyt uskollisena.

Frederick G. Williams kutsuttiin profeetta Joseph Smithin 
neuvonantajaksi.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 81

Opin ja Liittojen Kirja 81:2 – Ensimmäinen 
presidenttikunta pitää aina hallussaan valta-
kunnan avaimia
Presidentti Joseph Fielding Smith selitti yleisessä pappeusko-
kouksessa sitä tosiasiaa, että valtakunnan avaimet kuuluvat
aina ensimmäiselle presidenttikunnalle:

Alfa ja Omega (jae 7) – Nämä ovat kreikan aakkosten 
ensimmäinen ja viimeinen kirjain ja Jeesuksen Kristuksen
nimitys. Nimitys kuvaa sitä, että Jeesus on ”Alku ja Loppu,
Ensimmäinen ja Viimeinen”.

Opin ja Liittojen 
Kirja 81

Herran neuvoja ensimmäiselle 
presidenttikunnalle

”Nämä avaimet [Jumalan valta-
kunnan avaimet maan päällä]
ovat oikeus johtaa; ne ovat
voima ja valtuus hallita ja ohjata
kaikkia Jumalan asioita maan
päällä. Niillä, joilla on nämä
avaimet, on voima hallita ja val-
voa tapaa, jolla kaikki muut 
voivat palvella pappeudessa.
Meillä kaikilla voi olla pappeus,
mutta voimme käyttää sitä vain
saamamme valtuuden mukai-

sesti ja siten kuin sitä johtavat ne, joilla on avaimet.

Tämän pappeuden ja nämä avaimet antoivat Joseph Smithille
ja Oliver Cowderylle Pietari, Jaakob ja Johannes sekä Mooses
ja Elia ja muut muinaiset profeetat. Ne on annettu jokaiselle
miehelle, joka on erotettu kahdentoista neuvoston jäseneksi.
Mutta koska ne merkitsevät valtaa johtaa, niitä voi täydessä
laajuudessaan käyttää vain virkaiältään vanhin Jumalan
apostoli, joka on kirkon presidentti.

Saanenko nyt sanoa – hyvin selvästi ja painokkaasti – että
meillä on pyhä pappeus ja että Jumalan valtakunnan avaimet
ovat täällä. Ne ovat ainoastaan Myöhempien Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen Kirkossa.

Joseph Smithille antamassaan ilmoituksessa Herra sanoi, että
nämä avaimet ’kuuluvat ylipappeuden presidenttikunnalle’
(LK 81:2). – –

Niin, veljet, minun mielestäni on olemassa eräs asia, jonka
pitäisi olla erikoisen selvänä mielessämme. Sen enempää
kirkon presidentti kuin ensimmäinen presidenttikunta tai
ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista yhdistynyt
ääni eivät koskaan johda pyhiä harhaan eivätkä lähetä
maailmalle neuvoja, jotka olisivat Herran mielen vastaisia.

Joku yksityinen henkilö saattaa erehtyä tai hänellä saattaa olla
mielipiteitä tai hän voi antaa neuvoja, jotka eivät ole Herran
tarkoitusperien mukaisia. Mutta ensimmäisen presidenttikun-
nan ääni ja valtakunnan avaimia hallussaan pitävien miesten
yhdistynyt ääni johtaa aina pyhiä ja maailmaa niille poluille,
joilla Herra haluaa niiden olevan. – –

Todistan, että jos luotamme ensimmäiseen presidenttikuntaan
ja seuraamme sen ohjeita ja neuvoja, ei mikään mahti maan
päällä voi pysäyttää tai muuttaa etenemistämme kirkkona, ja
yksityisinä jäseninä me saamme rauhan tässä elämässä ja
perimme iankaikkisen kirkkauden tulevassa maailmassa.”
(”Iankaikkiset avaimet ja oikeus johtaa”, Valkeus, maaliskuu
1973, s. 108.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 81.

Tee tarkistuslista

Tutki Opin ja Liittojen Kirjan lukua 81 ja tee luettelo siitä, mitä
Herra pyysi Frederick G. Williamsia tekemään. Laita rasti
niiden kohtien viereen, jotka soveltuvat mielestäsi ainoastaan
ensimmäiseen presidenttikuntaan, ja ympäröi ne, jotka sovel-
tuvat mielestäsi jokaiseen kirkon jäseneen.

A
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Me uskomme, että ennen Jeesuksen Kristuksen toista
tulemista Siionin kaupunki perustetaan Independenceen
Missouriin. Mikä osa sinulla on tässä suurenmoisessa
tapahtumassa ja kuinka sinä voit valmistautua olemaan
mukana? Millä tavoin meidän on tarpeen kehittyä ja
muuttua? Herran neuvot kirkon varhaisille johtajille ovat
yhtä tärkeitä meille kuin heille, koska meidänkin täytyy
kuunnella tarkkaavaisesti ja totella ollaksemme osa Siionin
perustamista.

Herra käytti kielikuvaa teltasta ja teltan vaarnoista kuvatakseen sitä, kuinka
kirkon etäällä olevat seurakunnat (vaarnat) tukevat Siionia ja auttavat sitä
kasvamaan.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 82

Opin ja Liittojen Kirja 82:14 – ”Siionin tulee 
kasvaa”
Sana Siion esiintyy yli 200 kertaa Raamatussa ja Mormonin
Kirjassa ja lähes yhtä monta kertaa Opin ja Liittojen Kirjassa.
Se on hyvin tärkeä viimeisiin aikoihin liittyvä periaate.
Profeetta Joseph Smith oli hyvin innokas menemään Indepen-
denceen Missouriin ja pyhittämään sen Siionin maaksi. Hän
sanoi Siionista: ”Siionin rakentaminen on asia, josta Jumalan

Saatanan rusikoitavaksi
(jae 21) – Saatanan piinatta-
vaksi (ks. myös kohdan
LK 78:11–12 osio ”Pyhien 
kirjoitusten ymmärtäminen”)

Sitoa (jae 15) – Sitoutua, ottaa
päälleen velvoitus

Opin ja Liittojen 
Kirja 82

Siionin perustamiseen 
liittyviä ohjeita

kansa on kaikkina aikoina ollut kiinnostunut; se on aihe,
jota profeetat, papit ja kuninkaat ovat käsitelleet erityisen mie-
lellään. Iloisen odotuksen vallassa he ovat odottaneet aikaa,
jota me elämme, ja taivaallisen, riemullisen odotuksen sytyttä-
minä he ovat laulaneet ja kirjoittaneet ja profetoineet tästä
meidän ajastamme – –. Me olemme se otollinen kansa, jonka
Jumala on valinnut tuomaan esiin myöhempien aikojen
kirkkauden. Meidän osaksemme on annettu nähdä tämä kirk-
kaus ja osallistua sen edistämiseen.” (Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, s. 230.)

Opin ja Liittojen Kirja 82:22 – ”Tehkää itsellenne
ystäviä väärällä mammonalla”
Presidentti Joseph Fielding Smith on selittänyt: ”Herran
käsky, että pyhien pitäisi tehdä itselleen ystäviä väärällä mam-
monalla, vaikuttaa kovalta puheelta, kun sitä ei ymmärretä
oikein. Ystävien tekeminen väärällä mammonalla ei tarkoita,
että veljien olisi pitänyt osallistua maailman ihmisten syntei-
hin, ottaa heidät helmaansa, mennä naimisiin heidän kanssaan
ja laskeutua muutoin heidän tasolleen. Heidän oli määrä
elää niin, että he saisivat rauhan vihollistensa kanssa. Heidän
oli määrä kohdella heitä ystävällisesti, olla heille ystävällisiä
niin pitkälle kuin oikeat ja hyveelliset periaatteet sallivat,
mutta olla milloinkaan kiroilematta tai juomatta tai mellasta-
matta heidän kanssaan. Jos he kykenisivät vähentämään 
epäluuloja ja osoittamaan halukkuutta tehdä kauppaa heidän
kanssaan ja olemaan ystävällisiä, se saattaisi osaltaan auttaa
heitä kääntymään pois katkeruudestaan. Tuomio oli määrä
jättää Herralle.” (Church History and Modern Revelation, osa 1,
s. 323.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin ja 
Liittojen Kirjan lukua 82.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Opin ja
Liittojen Kirja 82:3

1. Lue 1. Ne. 3:7 ja LK 82:3. Selitä, mitä nämä kaksi pyhien 
kirjoitusten kohtaa opettavat kuuliaisena olemisesta.
Muista ottaa mukaan ajatuksia molemmista pyhien kirjoi-
tusten kohdista.

2. Kirjoita iskulause tai suunnittele juliste, josta käy ilmi 
näiden kahden pyhien kirjoitusten kohdan pääajatukset.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Opin ja
Liittojen Kirja 82:10

1. Lue Et. 3:12 ja selitä, kuinka me tiedämme, että taivaallinen
Isä pitää aina antamansa lupaukset.

2. Tutki kohtaa LK 82:10 ja selitä, mitä Jumala lupasi siinä. 
Kirjoita se ”jos – niin” -väittämänä.

3. Kirjoita ”jos – niin” -väittämä käskystä pyhittää lepopäivä,
jota tutkit kohdassa LK 59:12–20.

4. Kirjoita ”jos – niin” -väittämä jostakin valitsemastasi 
käskystä.

B

A
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Etsi syy ja seuraus

Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 82 Herra antoi profeetta
Joseph Smithille lisää neuvoja Siionin rakentamisesta.
1. Tee vihkoosi seuraava kaavio ja nimeä se mallin mukaisesti.

2. Kirjoita kohtaan ”Toivottu tulos”, mitä Herra halusi
tapahtuvaksi Siionissa (ks. LK 82:14).

3. Etsi ja merkitse jakeessa 15 olevat sanat sen tähden.
4. Tutki jakeita 15–19 ja kirjoita kohtaan ”Nämä käskyt”

Herran pyhille antamat käskyt toivottujen tulosten saa-
miseksi.

5. Selitä, miksi sinun mielestäsi se, mitä Herra halusi tapah-
tuvaksi, ei tapahtuisi ilman kuuliaisuutta käskyille.

Äidin on vaikea kasvattaa
lapsiaan yksin. Herra
selitti Opin ja Liittojen
Kirjan luvussa 83, kuinka
kirkon oli määrä auttaa
pyhityksen lain alaisuu-
dessa. Periaate on paljolti
sama nykyisin.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Opin ja Liittojen Kirja 83:6 – ”Leskistä ja orvoista
huolehdittakoon”
Presidentti Joseph F. Smith on sanonut: ”On tarkoitettu, että
leskistä pidetään huolta, kun se on tarpeen, ja että isättömiä ja
orpoja elätetään kirkon varoilla, että heidät vaatetetaan ja ruo-
kitaan, että heillä on mahdollisuus opiskella niin kuin muilla
lapsilla, joilla on vanhemmat heistä huolehtimassa. Kun
lapsi on isätön ja äiditön, kirkosta tulee tuon lapsen vanhempi,

Opin ja Liittojen 
Kirja 83

Vastuu naisista ja lapsista

Toivottu tulos

Sen tähden

Nämä käskyt

C ja kirkko on velvoitettu huolehtimaan hänestä ja siitä, että
hänellä on samat mahdollisuudet kuin kirkon muillakin lap-
silla. Tämä on suuri vastuu.” (Julkaisussa Conference Report,
lokakuu 1899, s. 39.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 83.

Kirjoita uutisartikkeli

Kuvittele olevasi pienen paikallislehden toimittaja, jonka teh-
tävänä on kirjoittaa perheestä, jonka isä sai surmansa onnet-
tomuudessa. Kun haastattelet leskeä ja kysyt, miten hän aikoo
selviytyä ilman miehensä tuloja ja tukea, hän selittää olevansa
myöhempien aikojen pyhä. Sen perusteella, mitä olet lukenut
Opin ja Liittojen Kirjan luvusta 83, kirjoita artikkeli siitä, mitä
leski saattaisi kertoa kirkon antamasta avusta hänelle ja hänen
lapsilleen tänä vaikeana aikana. (Pyydä tarvittaessa apua van-
hemmiltasi tai joltakulta kirkon johtajalta.)

Mitä sinä tiedät Jumalan pappeudesta? Mikä sen tarkoi-
tus on? Kuinka se on vaikuttanut sinun elämääsi? Miksi
se on tärkeä koko maailmalle? Mikä on pappeuden vala
ja liitto, ja mikä merkitys sillä on niille, jotka ottavat sen
vastaan? Opin ja Liittojen Kirjan luku 84 antaa syväl-
listä ymmärrystä pappeudesta ja siitä, kuinka sen haltijat
johtavat kirkkoa ja siunaavat elämäämme – ja koko maa-
ilmaa.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 84

On ollut synnytystuskissa ja
on synnyttänyt voimansa
(jae 101) – Tämä viittaa 
synnytystuskiin ja synnyttä-
miseen. Se on vertauskuva
maan vaivoista ennen 
Jeesuksen Kristuksen toista
tulemista, jota seuraa tuhat-
vuotisen valtakunnan 
”syntymä”.
Maalliset toimet (jae 113) –
Liiketoimet, joilla ei ole teke-
mistä kirkon kanssa

Suurempi pappeus (jae 19) –
Melkisedekin pappeus
Vähäisempi pappeus (jae 26)
– Aaronin pappeus
Lihallinen (jae 27) – 
Ajallinen, fyysisiin asioihin
liittyvä (tähän elämään 
kuuluva)
Vala (jae 39) – Muodollinen
vakuutus tai lupaus
Vitsaus (jae 58) – Rangaistus,
kärsimys

Opin ja Liittojen 
Kirja 84

Ilmoitus pappeudesta

A
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Opin ja Liittojen Kirja 84:2 – ”Hänen pyhiensä
kokoamiseksi”
Kohdassa LK 84:2 oleva sana kokoaminen ei viittaa evanke-
liumin täyteyden tuomiseen maan päälle myöhempinä
aikoina. Se viittaa Jumalan lasten tuomiseen takaisin Hänen
valtakuntaansa maan päällä – Myöhempien Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon – ja sen jälkeen takaisin
Hänen luokseen nauttimaan iankaikkisesta elämästä. Tämä
kokoaminen iankaikkiseen elämään tehdään mahdolli-
seksi Jeesuksen Kristuksen sovituksen voiman kautta, joka
ilmenee pappeuden toimituksissa ja voimassa. Näitä käsi-
tellään Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 84.

Opin ja Liittojen Kirja 84:4–5 – Mikä temppeli?
Mikä sukupolvi?
Kohdassa LK 84:4–5 Herra sanoi, että Uuden Jerusalemin kau-
punkiin (Jacksonin piirikunnassa Missourissa) rakennettaisiin
erityinen temppeli. Hän sanoi myös, että temppeli pystytettäi-
siin ”tämän sukupolven aikana” ja että Hänen kirkkautensa
lepäisi sen päällä erityisellä tavalla.

Profeetta Joseph Smith pyhitti
tämän temppelin paikan 
(ks. LK 57 ja kohdan LK 58:57
osio ”Pyhien kirjoitusten
ymmärtäminen”), mutta pyhät
eivät pystyneet rakentamaan
temppeliä siihen aikaan. Opin ja
Liittojen Kirjan luku 84 vahvis-
taa kuitenkin uudelleen lupauk-

sen temppelin rakentamisesta tämän armotalouden aikana.
”Tämä sukupolvi” (ks. LK 84:4–5) viittaa tähän armotalouteen,
viimeiseen armotalouteen ennen Jeesuksen Kristuksen toista
tulemista.

Opin ja Liittojen Kirja 84:6 – Keskeytetty 
ajatus
Kohdassa LK 84:6 Herra alkoi puhua Mooseksen pojista Uuteen
Jerusalemiin rakennettavan temppelin yhteydessä. Alkulau-

Jumalan luona

Hänen lastensa kokoaminen

Me elämme 
Hänen luonaan. 

Me olemme kuten 
Hän. Me saamme 

kaiken, mitä 
Hänellä on.

Me elimme 
Hänen 

luonaan.

Jumalan
lapset

Sovitus

Maailma

Lait ja toimitukset

seensa jälkeen – ”ja Mooseksen pojat” – Hän keskeytti ajatuk-
sen puhuakseen pappeudesta, joka oli Mooseksella ja Israelin
lapsilla. Ajatus, jonka Hän aloitti jakeessa 6 ja joka koskee
Mooseksen poikia ja Uudessa Jerusalemissa olevaa temppeliä,
jatkuu jakeessa 31.

Opin ja Liittojen Kirja 84:33 – Pappeuden kutsu-
musten kunniassa pitäminen
Presidentti Ezra Taft Benson on sanonut: ”Pappeuskutsumuk-
semme kunniassa pitäminen merkitsee sen arvon ja tärkeyden
vahvistamista, sen lujittamista ja muiden saamista arvosta-
maan ja kunnioittamaan virkaa sen haltijan hyveellisyyden ja
vanhurskauden tähden” (Teachings of Ezra Taft Benson, s. 453).

Kahdentoista apostolin koorumin jäsen, vanhin Neal A.Max-
well on opettanut, että ”kutsumuksen kunniassa pitäminen tar-
koittaa, että uskon silmin näkee laajoja mahdollisuuksia pap-
peuden palvelustehtävissä perheessä, seurakunnassa, ystävien
ja muiden keskuudessa” (”I Will Arise and Go to My Father”,
Ensign, syyskuu 1993, s. 66).

Opin ja Liittojen Kirja 84:54–58 – Mormonin Kirja
ja tuomio

Vuoden 1986 huhtikuun yleiskonferens-
sin avauspuheessa presidentti Ezra Taft
Benson todisti:

”Herra on sanonut Opin ja Liittojen
Kirjan luvussa 84, että ellemme me lue
Mormonin Kirjaa ja noudata sen ope-
tuksia, koko kirkko on tuomion alainen.
[Hän lainasi kohtaa LK 84:56–57.]

Sen lisäksi, että meidän täytyy puhua enemmän Mormonin
Kirjasta, meidän täytyy myös tehdä enemmän sen perus-
teella. Miksi? Herra vastaa: [Hän lainasi kohtaa LK 84:58.]
Me olemme tunteneet tuon tuomion ja vitsauksen!

– – Mormonin Kirja ei ole ollut eikä vieläkään ole keskeisellä
sijalla henkilökohtaisessa tutkimisessamme, perheen opetta-
misessa, puheissa ja lähetystyössä. Tästä meidän täytyy tehdä
parannus.” (”Astian puhdistaminen sisältä”, Valkeus, lokakuu
1986, s. 3–4.)

Myöhemmin samassa yleiskonferenssissa presidentti Benson
painotti jälleen Mormonin Kirjan käyttämisen tärkeyttä:

”Herra innoitti palvelijansa Lorenzo Snown vahvista-
maan uudelleen kymmenysten periaatteen kir-

kon lunastamiseksi taloudellisesta orjuu-
desta. – –

Nyt meidän aikanamme Herra on ilmoitta-
nut, että meidän tulee jälleen vahvistaa
Mormonin Kirjan asemaa, jotta kirkko ja

kaikki Siionin lapset pääsisivät tuomion ja
vitsauksen alta. (Ks. LK 84:54–58.) – – tämä

sanoma täytyy viedä kirkon jäsenille kaikkialle
maailmaan.

– – Siunaan teitä niin, että ymmärrätte paremmin Mormonin
Kirjaa. Lupaan teille, että jos me joka päivä siemaisemme
kulauksen sen sivuilta ja noudatamme sen ohjeita, niin tästä
hetkestä alkaen Jumala vuodattaa jokaisen Siionin lapsen ja
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kirkon jäsenen päälle siunauksia, joita emme ole tähän saakka
tunteneet. Ja me rukoilemme Jumalaa, että hän nostaisi pois
päältämme tuomion ja vitsauksen. Tästä todistan vakavasti.”
(”Pyhä tehtävä”, Valkeus, lokakuu 1986, s. 80.)

Opin ja Liittojen Kirja 84:77–90 – Ohjeita ja
lupauksia lähetyssaarnaajille
Kahdentoista apostolin koorumin jäsenenä vanhin Bruce R.
McConkie on opettanut: ”Niitä, jotka on kutsuttu menemään
maailmaan julistamaan evankeliumia ilman rahakukkaroa
taikka laukkua, koskee erityinen sääntö. Lähetystyönsä aikana
heillä ei tule olla huolia liikeasioista tai ajallisista toimista.
Heidän tulee olla vapaita velvoitteiden taakasta, joka aina seu-
raa niitä, jotka huolehtivat ajallisista liiketoimista. Heidän
koko huomionsa ja kaikki heidän voimansa ja kykynsä tulee
keskittää palveluksen työhön, ja heillä on Isän lupaus, että
Hän huolehtii heidän päivittäisistä tarpeistaan.” (Doctrinal
New Testament Commentary, s. 243.)

Opin ja Liittojen Kirja 84:92 – ”Peskää 
jalkanne”
Ks. kohdan LK 24:15 osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä C ja kolme muuta tehtävää (A–B, D–F) 
tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 84.

Melkisedekin pappeudesta oppiminen

Tee vihkoosi alla olevan mukainen kaavio. Kirjoita ensimmäi-
seen sarakkeeseen, mitä opit Melkisedekin pappeudesta
kohdasta LK 84:14–25. Kirjoita toiseen sarakkeeseen kysymyk-
siä, jotka tulevat mieleesi miettiessäsi sitä, mitä opit näistä
jakeista. Keskustele kysymyksistäsi vanhempasi, seminaariopet-
tajasi tai jonkun kirkon johtajan kanssa ja kirjoita sitten, mitä
sellaista opit, mikä auttoi sinua ymmärtämään paremmin koh-
taa LK 84:14–25 ja Melkisedekin pappeutta.

Tärkeitä ajatuksia Aaronin 
pappeudesta

Lue huolellisesti kohdasta LK 84:26–30, mitä siinä sanotaan
Aaronin pappeudesta. Valitse näistä jakeista neljä sanaa
tai ajatusta, jotka ovat sinun mielestäsi tärkeitä Aaronin pap-
peuden roolin, tehtävän tai toiminnan ymmärtämisessä.
Kirjoita vihkoosi nämä sanat ja ajatukset sekä lyhyt selostus
niiden tärkeydestä. Kuinka esimerkiksi näiden ajatusten
lisääntynyt huomiointi auttaisi jotakuta, jolla on tällä hetkellä
Aaronin pappeus?

B

Melkisedekin pappeus

Mitä opin kohdasta 
LK 84:14–25

Kysymyksiäni Mitä opin
keskusteltuani siitä

muiden kanssa

A

Pyhien kirjoitusten hallinta – Opin ja
Liittojen Kirja 84:33–39

Kohdasta LK 84:33–48 puhutaan yleensä ”pappeuden valana
ja liittona”. Vala on muodollinen vakuutus tai lupaus, joka
on takeena jonkun antamasta sanasta. Liitto on pyhä sopimus
kahden osapuolen välillä. ”Pappeuden vala ja liitto” on
takeena luvatuista siunauksista, jotka tulevat niiden osaksi,
jotka täyttävät Herran näissä jakeissa hahmottelemat ehdot.
Toisin sanoen Jumala tekee valan ja liiton, niin että kaikki
nämä siunaukset tulevat osaksemme, jos me täytämme oman
osamme sopimuksesta. Tässä tapauksessa edellytykset
siunausten saamiseksi liittyvät pappeuteen ja sen toimituksiin.

1. Sen perusteella, mitä luit kohdasta LK 84:33–34, tee pieni
kaavio tai graafinen esitys, joka esittää sitä, mitä Herra
edellyttää pappeudenhaltijoilta, sekä niitä siunauksia, jotka
Hän lupaa heille.

2. Lue presidentti Bensonin ja vanhin Maxwellin lausunnot
kohdan LK 84:33 osiosta ”Pyhien kirjoitusten ymmärtä-
minen”. Lue sitten seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat ja
selitä, mitä ne opettavat kutsumuksen kunniassa pitämi-
sestä: Matt. 20:26; MK Jaak. 19; Hel. 10:4; Moro. 9:6; LK
42:12–14; 58:27–28; 107:99–100. (Haluat ehkä kirjoittaa joita-
kin rinnakkaisviitteitä kohdan LK 84:33 viereen pyhiin
kirjoituksiisi.)

3. Tee toinen kaavio tai graafinen esitys, joka kuvaa kohdassa
LK 84:35–38 olevia ajatuksia siitä, mitä Herra pyytää ja
lupaa.

Valkeus ja pimeys

Ajattele sitä, kuinka vaikeaa on päästä paikasta toiseen pilkko-
pimeässä ilman minkäänlaista valoa. Mieti myös sitä, kuinka
vaikeaa on erottaa värejä hämärässä. Jos me haluamme tehdä
hyviä päätöksiä tämän elämän aikana ja palata taivaallisen
Isän luokse, me tarvitsemme elämäämme hengellisen valon
kirkkauden.

1. Mitä LK 84:43–47 opettaa hengellisestä valosta?

2. Mitä LK 50:24 ja 93:28 opettavat sinulle siitä, kuinka me
voimme lisätä tämän valon kirkkautta elämässämme?

3. Mikä kohdan LK 84:49–57 mukaan aiheuttaa meille suu-
rempaa pimeyttä?

4. Kuvittele, että sinua pyydetään opettamaan kohdassa
LK 84:43–57 olevia periaatteita ja ajatuksia. Mitä esimerkkiä
omasta elämästäsi käyttäisit havainnollistaaksesi yhtä tai
useampaa ajatusta?

Kannustusta lähetyssaarnaajille

Valitse kohdasta LK 84:60–102 neljä kohtaa, joita voisit käyttää
lähetyssaarnaajaryhmän kannustamiseen. Selitä, mitä sanoisit
kustakin pyhien kirjoitusten kohdasta ja miksi valitsit sen.

Anna valmennusta

Käytä hyväksesi sitä, mitä opit kohdasta LK 84:107–111, ja
kirjoita, mitä saatettaisiin opettaa valmennettaessa uutta opet-
tajien koorumin jäsentä.

F

E

D

C
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Kun meille annetaan tehtävä kirkossa, meille annetaan
usein myös vastuu ratkaista, kuinka suorittaa kysei-
nen tehtävä (ks. LK 58:26–29). Joskus meitä kuitenkin
pyydetään suorittamaan tehtävä ja meille annetaan 
erityisohjeita sen tekemiseksi. Kuinka tärkeää näiden ohjei-
den noudattaminen on?

Profeetta Joseph Smith oli saanut tietää, ettei piispa
Edward Partridge antanut Missourissa oleville pyhille
näiden perintöosaa (maata ja muuta elämiseen tarvit-
tavaa varallisuutta) Herran edellyttämällä tavalla. Hän
teki sen omalla tavallaan. Piispa Partridge ei ollut ainoa,
joka oli erehtynyt. Jotkut pyhistä kokoontuivat Missou-
riin, mutta eivät halunneet elää pyhityksen lain mukaan,
minkä Herra sanoi olevan vaatimuksena niille, jotka
kokoontuivat tuolloin Siioniin. Opin ja Liittojen Kirjan
luku 85 on osa kirjettä, jonka profeetta Joseph kirjoitti
Missourissa olevalle William W. Phelpsille asioiden oikai-
semiseksi. Kun luet, älä mieti ainoastaan sitä, mitä sano-
taan, vaan sävyä, jolla se sanotaan. Sävy kertoo meille
paljon siitä, mitä mieltä Herra on niistä, jotka haluavat
tehdä asiat omalla tavallaan silloin, kun Hän on jo anta-
nut selvät ja yksityiskohtaiset neuvot siitä, mitä Hän
haluaa tehtäväksi.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 85

Opin ja Liittojen Kirja 85:5, 7, 11 – Väkevä ja 
voimallinen
Kohdassa LK 85:7 mainitaan, että jos piispa Partridge ei tekisi
parannusta eikä toimisi Herran tavalla, Herra lähettäisi
”väkevän ja voimallisen” suorittamaan velvollisuudet, jotka
tämän olisi pitänyt suorittaa. Piispa Partridge teki paran-
nuksen, ja niinpä ”väkevän ja voimallisen” kutsumiselle hänen
sijaansa ei ollut tarvetta.

Lävistää (jae 6) – Tunkeutuu,
vaikuttaa syvästi
Valtikka (jae 7) – Sauva tai
keppi, joka kuvaa valtaa
(tässä tapauksessa se on ver-
tauskuvallinen)

Perintöosa (jakeet 1–3, 7, 11)
– Pyhityksen lain alaisuu-
dessa yksilölle sopimuksen
mukaan luovutettu omaisuus
Luopiot (jae 2) – Ne, jotka 
jättävät kirkon, kieltävät
todistuksensa evankeliumista
ja vastustavat veljiä

Opin ja Liittojen 
Kirja 85

Toimiminen omalla vai 
Herran tavalla

Opin ja Liittojen Kirja 85:7 – Jumalan lain kirja
Presidentti Joseph F. Smith on sanonut, että Jumalan lain kirja
”viittaa suoraan kymmenysten lakiin. – –

Jotkut ihmiset eivät ehkä välitä
paljoakaan siitä, onko heidän
nimensä merkitty muistiin vai ei,
mutta tämä johtuu seurausten
tietämättömyydestä. Jos heidän

nimeään ei ole kirjoitettu ylös – –, he jäävät vaille Jumalan huo-
neen toimituksia.” (Julkaisussa Conference Report, lokakuu
1899, s. 42.) Kymmenysselvitykseen osallistuminen on yksi
tapa, jolla nimesi tulee kirjoitetuksi kymmenysaikakirjoihin.

Opin ja Liittojen Kirja 85:8 – Mitä Jumalan arkin
tukeminen merkitsee?
Arkki, johon ilmaus ”tukea arkkia” viittaa, oli liitonarkku, jota
pidettiin Israelin ilmestysmajan eli temppelin kaikkeinpyhim-
mässä. Arkussa oli istuin, ja se kuvasi Jumalan asuinpaikkaa
israelilaisten keskuudessa. Kohdassa 2. Sam. 6:6–7 (myös 1. Aik.
13:9–12) on kertomus Ussa-nimisestä miehestä, joka kulki liiton-
arkkua kuljettavien vaunujen vierellä. Vaunut heilahtivat, ja
arkku alkoi luisua. Ussa tarttui arkkuun tukeakseen sitä, ja hänet
lyötiin kuoliaaksi. Ilmauksella arkun tukemisesta on alettu vii-
tata niihin, joilta puuttuu uskoa Herraan ja Hänen palvelijoi-
hinsa ja jotka sen sijaan toimivat oman viisautensa mukaan.

Opin ja Liittojen Kirja 85:9 – Mikä muistokirja on?
Vanhin Bruce R. McConkie, joka oli kahdentoista apostolin
koorumin jäsen, on selittänyt:

”Aadam piti kirjoitettua selontekoa uskollisista jälkeläisistään.
Hän merkitsi siihen muistiin heidän uskonsa ja tekonsa, heidän
vanhurskautensa ja omistautumisensa, heidän ilmoituksensa
ja näkynsä sekä heidän uskollisuutensa ilmoitetulle pelastus-
suunnitelmalle. Ilmaistakseen kelvollisten esivanhempiemme
kunnioittamisen ja suurenmoisten heille ilmoitettujen totuuk-
sien kuuntelemisen tärkeyden Aadam nimitti muistiinpanonsa
muistokirjaksi. Se valmistettiin ’sen mallin mukaan, jonka Juma-
lan sormi on kirjoittanut’. (KH Moos. 6:4–6, 46.)

Pyhät ovat kaikkina aikoina pitäneet samanlaisia aikakirjoja.
(Mal. 3:16–17; 3. Ne. 24:15–16). Monet nykyisistä pyhistä
kirjoituksistamme ovat tulleet meille, koska profeetat, jotka
seurasivat Aadamin mallia muistokirjan pitämisestä, kirjoit-
tivat ne ensin. Kirkko pitää nykyisin samanlaisia aikakirjoja
(LK 85) ja kehottaa jäseniä pitämään omia henkilökohtaisia ja
perheen muistokirjoja.” (Mormon Doctrine, s. 100.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 85.

Mitä eroa sillä on?

1. Mitä opit Opin ja Liittojen Kirjan luvusta 85 kirkon aika-
kirjojen tärkeydestä? (Ks. myös kohdan LK 85:7 osio
”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen” ja Herran jakeessa 12
antama pyhien kirjoitusten viite.)

2. Kuinka se, mitä opit tästä ilmoituksesta, saattaisi vaikuttaa
tapaan, jolla suoritat tehtäväsi kirkossa sihteerinä tai kirju-
rina?

A
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Anna esimerkki

1. Kun olet lukenut Opin ja Liittojen Kirjan luvun 85 sekä koh-
dan LK 85:8 osion ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”,
kirjoita lyhyt esimerkki siitä, kuinka sinun ikäistäsi henkilöä
saatettaisiin houkutella ”tukemaan arkkua” meidän aika-
namme.

2. Sen perusteella, mitä olet oppinut luettuasi Opin ja Liittojen
Kirjan luvusta 85 ja Vanhasta testamentista arkun tukemi-
sen käsitteestä, mitä neuvoja antaisit jollekulle, joka näyttää
olevan ”arkuntukija”?

Miksi Herra sallii hyvän ja pahan
olla yhdessä? Mitä tapahtuisi,
jos Hän ottaisi kaiken pahan pois
maailmasta? Opin ja Liittojen 
Kirjan luvussa 86 Herra selitti 
vertauksensa vehnästä ja rikkavil-
jasta (ks. Matt. 13:24–30, 36–43)
ja auttoi ymmärtämään näitä kysy-
myksiä.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 86

Opin ja Liittojen Kirja 86:5 – Enkelit valmiina 
leikkaamaan
Presidentti Wilford Woodruff sanoi puhuessaan ryhmälle
temppelityöntekijöitä vuonna 1894: ”Jumala on pidättänyt
tuhon enkeleitä monen vuoden ajan, etteivät he repisi
vehnää rikkaviljan mukana. Mutta haluan nyt sanoa teille, että
nuo enkelit ovat lähteneet taivaan porteista ja ovat nyt
tämän kansakunnan yllä ja odottavat maan yllä tuomioiden
vuodattamista. Ja tästä päivästä lähtien niitä vuodatetaan.
Levottomuudet ja ongelmat lisääntyvät maan päällä, ja näillä
asioilla on merkitystä. Muistakaa tämä ja pohtikaa näitä asioi-
ta. Jos teette velvollisuutenne ja minä teen oman velvollisuu-
teni, meillä on suoja, ja me kestämme ahdistuksen rauhassa
ja turvassa.” (Julkaisussa Young Women’s Journal, ”The Temple
Workers’ Excursion”, elokuu 1894, s. 512–513.)

Luste (jakeet 3, 6–7) – 
Rikkaruohott, rikkavilja

Vertaus (jae 1) – Lyhyt 
kertomus, jossa on opetus

Opin ja Liittojen 
Kirja 86

Vertaus vehnästä ja rikkaviljasta

B Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 86.

Selitä vertaus

1. Lue Matt. 13:24–30, 36–43. Mitä lisäymmärrystä saamme
Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 86 olevaan vertaukseen
vehnästä ja rikkaviljasta?

2. Onko tämä vertaus sinun mielestäsi enemmän vai
vähemmän käyttökelpoinen meidän päivinämme kuin
se oli Uuden testamentin aikoina? Miksi?

Sovella sanoma käytäntöön

1. Kirjoita sellaisesta kokemuksesta, joka sinulla on ollut
tai joka voisi olla kenellä tahansa nuorella ja johon voitai-
siin soveltaa vehnän ja rikkaviljan vertauksen merkitystä?

2. Kuinka kohdassa LK 86:8–11 oleva sanoma liittyy vertauk-
seen vehnästä ja rikkaviljasta?

Opin ja Liittojen Kirjan luku 87 sisältää profetian Ameri-
kan sisällissodasta, joka alkoi vuonna 1860. Profetian
yksityiskohdat ovat merkittäviä, kun otat huomioon sen,
että se kirjattiin muistiin lähes 30 vuotta ennen sodan
syttymistä. Ilmoitus ulottuu kuitenkin sisällissotaa kauem-
mas ja puhuu sodasta kaikkialla maailmassa. Se sisältää
levottomuutta herättävän mutta tärkeän sanoman myö-
hempien aikojen ihmisille.

Opin ja Liittojen 
Kirja 87

Profetia sodasta

B

A
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Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 87

Opin ja Liittojen Kirja 87:1 – Etelä-Carolinan
kapina
Vuonna 1832 Etelä-Carolinan osavaltio Yhdysvalloissa kieltäy-
tyi maksamasta tiettyä veroa Euroopasta tulevista tavaroista.
Yhdysvaltojen presidentti Andrew Jackson vastasi kutsumalla
pohjoisvaltioiden joukot lopettamaan Etelä-Carolinan kapi-
nan. Osavaltio perääntyi, ja sota vältettiin. Profeetta Joseph
Smith pysyi kuitenkin profetiansa takana (ks. LK 130:12–13.)

Noin 28 vuoden kuluttua siitä, kun Joseph Smith esitti tämän
profetian ensi kerran, Etelä-Carolina kapinoi jälleen Yhdys-
valtoja vastaan. Tässä myöhemmässä tilanteessa kapinaan liit-
tyi muita yhdysvaltojen eteläisiä osavaltioita, ja tuloksena oli
sisällissota – aivan kuten oli profetoitu.

Opin ja Liittojen Kirja 87:3 – Etelävaltiot, Iso-Bri-
tannia ja maailmansota
LK 87:3 viittaa muuhunkin kuin Amerikan sisällissotaan. Ete-
lävaltiot kääntyivät Ison-Britannian ja muiden kansakuntien
puoleen saadakseen apua Amerikan sisällissodan aikana.
Sitten Iso-Britannia ja nuo muut kansakunnat kääntyivät tässä
jakeessa profetoidun mukaisesti muiden kansojen puoleen
saadakseen apua omia vihollisiaan vastaan – niin kuin kahden
maailmansodan tapauksessa, mikä kosketti jollakin tavalla
koko maailmaa.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 87.

Anna esimerkkejä

Kirjoita vihkoosi esimerkit ainakin kahden Opin ja Liittojen
Kirjan luvussa 87 olevan profetian täyttymisestä.

Esitä puoltava mielipiteesi

Mikä sinun mielestäsi on Opin ja Liittojen Kirjan luvun 87 tär-
kein sanoma tämän päivän ihmisille? Miksi?

B

A

Herra Sebaot (jae 7) – 
joukkojen Herra; sebaot on
heprean sana, joka tarkoittaa
”joukkoja” tai kaikkia 
ihmisiä, ja se viittaa usein 
siihen tosiasiaan, että
Herra on kaikkivoipa Luoja 
(ks. myös LK 95:7)

Kiivastus (jae 6) – Viha, 
suuttumus
Säädetty hävitys (jae 6) –
Jumalan määräämä täyden
rangaistuksen määrä

Elämä voi toisinaan olla hyvin vaikeaa, kun joudumme
melkein musertavilta tuntuvien ongelmien ja päätösten
eteen. Tällaisina aikoina taivaallinen Isämme kutsuu
meitä usein tarkastelemaan koettelemuksiamme iankaikki-
sesta näkökulmasta. Opin ja Liittojen Kirjan luvussa
88 oleva ilmoitus tarjoaa tällaisen näkökulman. Se auttaa
meitä suuntaamaan ajatuksemme arjen tuolle puolen
taivaallisen Isän suuren onnensuunnitelman loistavien
totuuksien ytimeen. Tässä ilmoituksessa on paljon sel-
laista, mikä haastaa sinut syvälliseen mietiskelyyn. Käytä
sen tutkimista tilaisuutena sovittaa elämän vaikeudet
iankaikkiseen yhteyteen. Opin ja Liittojen Kirjan luvun
87 vakavan sanoman jälkeen tämän on täytynyt tulla mie-
luisana lohdutuksena varhaisille pyhille. Niin voi olla
sinunkin kohdallasi.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 88

Kiivastus (jae 88) – Pahoista
teoista johtuvat tuomiot tai
seuraukset
Kauhistukset (jae 94) – 
Synnit; Jumalaa loukkaavat
ajatukset ja teot
Luste (jae 94) – Rikkaruoho
(ks. LK 86); rikkavilja
Aivoitukset (jae 109) – Halut,
aikomukset
Turha puhe (jae 121) – Puhe,
jolla on vain vähän tai ei 
lainkaan arvoa, tai joka hal-
veksii pyhiä asioita
Side (jae 125) – Liitto, lupaus
Pyhäkkö (jae 137) – 
Pyhä paikka

Almut (jae 2) – Uhrilahjat,
pyynnöt
Se (jakeet 18–20, 26) – Maa
Sovelias (jae 24) – Vaati-
mukset täyttävä, tarkoituk-
senmukaisesti kelvollinen 
tai valmistautunut
Vanhurskauttaa (jae 39) –
Julistaa oikeaksi tai syyttö-
mäksi
Sitoa laki talteen ja lukita
todistuksen sinetillä (jae 84)
– Vertauskuvallinen tapa
ilmaista, että jokaisella tulee
olemaan tilaisuus kuulla
evankeliumi, joten he eivät
voi puolustella tekojaan
Kauhistuksen hävitys 
(jae 85) – Tuho, joka tulee 
niiden osaksi, jotka jatkavat
elämistä Jumalalle vasten-
mielisillä tavoilla

Opin ja Liittojen 
Kirja 88

Öljypuun lehti: rauhan sanoma
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Opin ja Liittojen Kirja 88:3 – Toinen Puolustaja
Profeetta Joseph Smith on opettanut:

”Puhutaan kahdesta Puo-
lustajasta. Toinen on Pyhä
Henki, joka annettiin hel-
luntaipäivänä ja jonka
kaikki pyhät saavat uskon,
parannuksen ja kasteen jäl-
keen. – –

Sen jälkeen kun jossakussa
on herännyt usko Kristuk-
seen ja kun hän on tehnyt
parannuksen synneistään
ja hänet on kastettu syn-
tien anteeksisaamiseksi

ja hän on saanut Pyhän Hengen (kätten päällepanon kautta),
joka on ensimmäinen Puolustaja, niin hän nöyrtyköön edel-
leen Jumalan edessä isoten ja janoten vanhurskautta ja eläen
jokaisesta Jumalan sanasta, niin Herra on pian sanova hänelle:
Poikani, sinut korotetaan. Kun Herra on perin pohjin koetel-
lut ihmisen ja havainnut, että tämä on päättänyt kaiken uhalla
palvella Häntä, niin ihminen saa huomata, että hänen kutsu-
misensa ja valitsemisensa on tehty lujaksi, ja silloin hänen etu-
oikeutenaan on saada vastaanottaa toinen Puolustaja – –.

Mikä sitten on tämä toinen Puolustaja? Se ei ole enempää
eikä vähempää kuin Herra Jeesus Kristus itse; ja tässä on koko
asian ydin: Kun joku saa tämän viimeisen Puolustajan, niin
Jeesus Kristus käy henkilökohtaisesti hänen luonaan tai näyt-
täytyy hänelle aika ajoin.” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia,
s. 147–148.)

Opin ja Liittojen Kirja 88:6–13 – Kristuksen valkeus
Ks. Pyhien kirjoitusten opas, hakusana ”Valo, Kristuksen valo”
(s. 199) ja Moro. 7:16, 18–19.

Opin ja Liittojen Kirja 88:74–86 – Kirkon vanhinten
täytyy olla puhtaita

Herra tähdentää
useammin kuin kerran
Opin ja Liittojen Kirjan
luvussa 88 sitä, että 
niiden, jotka lähtevät
julistamaan evanke-
liumia, täytyy olla puh-
taita. Niiden, jotka
odottivat kutsua sanaa
julistamaan, oli määrä
valmistautua opiskele-
malla kansoja ja kult-
tuureita yhtä hyvin

kuin evankeliumin oppeja (ks. jakeet 77–80), mutta heidän oli
myös määrä puhdistaa kätensä ja jalkansa (ks. jae 74) sekä
välttää kietoutumasta syntiin (ks. jae 86). Presidentti Brigham
Young on kehottanut: ”Jos vanhimmat eivät voi lähteä puh-
tain käsin ja puhtain sydämin, heidän on parasta pysyä täällä.
Älkää lähtekö ajatellen, että kunhan saavutte Missourijoelle,
Mississippille, Ohiovirralle tai Atlantille, niin siellä te puhdis-
taudutte, vaan lähtekää täältä puhtain käsin ja puhtain sydä-
min ja olkaa puhtaat kiireestä kantapäähän ja eläkää sellai-

sina joka hetki. Lähtekää tähän tapaan, ja tähän tapaan työs-
kennelkää ja palatkaa takaisin puhtaina kuin pala puhtaan
valkoista paperia. Tämä on oikea tapa lähteä, ja ellette niin tee,
teidän sydäntänne särkee.” (Kirkon presidenttien opetuksia:
Brigham Young, s. 245.)

Vanhin L. Aldin Porter seitsemänkymmenen koorumista on
antanut lisäselitystä: ”Pappeusjohtajat, olkaamme tarkkoja
siinä, että emme salli nuorten lähetyssaarnaajien lähteä lähe-
tyskentälle, jos heillä on selvittämättömiä rikkomuksia. Se on
kuin lähtisi taisteluun kirjaimellisesti ilman kypärää, miekkaa
tai kilpeä. Muistakaamme, että vaatii aikaa saada voima, jolla
voi vastustaa kiusauksen tulia. Samoin myös sen suloisen loh-
dun saamiseen, joka aina tulee täydellisen parannuksen teh-
neen sydämeen, kuluu aikaa. Antakaa heille tarpeeksi aikaa.”
(”Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi”, Valkeus, heinäkuu 1992,
s. 44.)

Opin ja Liittojen Kirja 88:127 – Profeettain koulu
Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 88 annetun neuvon mukaisesti
profeettain koulu järjestettiin varhain vuonna 1833. Tämän
koulun tarkoituksena oli valmistaa miehiä, joilla oli pappeus,
saarnaamaan evankeliumia, huolehtimaan kirkon asioista ja
antamaan apua yhteiskunnassa. Myöhemmin, kun Kirtlandin
temppeli oli rakennettu, tätä koulua pidettiin temppelissä.
Profeettain koulu jatkui pienin keskeytyksin varhaisiin pio-
neeriaikoihin saakka Utahin territoriossa. Nämä ensimmäiset
koulut loivat koulutuksen perinteen – sekä hengellisen että
ajallisen – joka johti akatemioiden, yliopistojen sekä seminaa-
rien ja uskontoinstituuttien perustamiseen. On selvää, että
Herra haluaa kansansa olevan hyvän koulutuksen saanutta.

Opin ja Liittojen Kirja 88:138–141 – ”Jalkojenpese-
mistoimitus”
Vähän ennen ristiinnaulitsemistaan Jeesus pesi apostoliensa
jalat täyttääkseen juutalaisen lain tavan ja asettaakseen sen toi-
mitukseksi (ks. JSR Joh. 13:10). LK 88:138–141 viittaa tämän
toimituksen palauttamiseen niille kirkon johtajille, jotka otti-
vat osaa profeettain kouluun. Kun pyhät rakensivat Kirtlandin
temppeliä, profeetta Joseph Smith sanoi, että jalkojenpesemis-
toimitus oli määrä tehdä temppelissä (ks. History of the Church,
osa 2, s. 307–310). Tämän toimituksen oli määrä olla osa laa-
jempaa temppelissä saatavaa toimitusten ryhmää, joka varus-
taa meidät voimalla, jotta voimme tehdä työn, johon meidät on
kutsuttu tämän elämän aikana – aivan kuten tämä ensimmäi-
nen toimituksen suorittaminen auttoi valmistamaan kirkon
varhaisia jäseniä heidän tehtäviinsä.

102

34190_130_04_78-123.qxd  09-01-2006  11:47 AM  Page 102



Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee viisi seuraavista tehtävistä (A–H) tutkiessasi Opin ja
Liittojen Kirjan lukua 88.

Millaisia ajatuksesi ovat?

LK 88:6–13 kehottaa meitä ajattelemaan Jeesusta Kristusta ja
Hänen merkitystään kaikelle elävälle. Lue tämä pyhien kir-
joitusten kohta ja kirjoita joitakin ajatuksiasi Vapahtajasta ja
Hänen vaikutuksestaan päivittäiseen elämääsi – sekä näkyviä
että yleensä huomaamattomiksi jääviä vaikutuksia. Kirjoita
myös joitakin ajatuksia tavoista, joilla tämä pyhien kirjoitusten
kohta tulee vaikuttamaan jokapäiväiseen elämääsi tulevai-
suudessa. Mikä olisi toisin, jos useammat ihmiset voisivat tun-
tea ja muistaa tämän pyhien kirjoitusten kohdan opetukset?

Selitä oppi

Käytä hyväksesi sitä, mitä opit kohdasta LK 88:17–39, ja anna
niin kattava selvitys kuin voit jollekulle, joka haluaa tietää,
miksei Jumala yksinkertaisesti salli kaikkien olevan selestisessä
valtakunnassa.

Tekoja ja niiden seurauksia

1. Kohdassa LK 88:62–69 Herra puhui tavoista, joiden avulla
voisimme tulla Hänen tykönsä. Hän sanoi, että meidän
pitäisi tehdä ainakin kahdeksan asiaa. Jokaista näitä kah-
deksaa asiaa seuraa luvattu siunaus, jonka saamme, jos
teemme sen, mitä Hän neuvoi meitä tekemään. Tee vihkoosi
kaksi saraketta ja nimeä ne sanoilla ”jos” ja ”sitten”. Kirjoita
”jos”-sarakkeeseen, mitä Herra neuvoi meitä tekemään.
Kirjoita ”sitten”-sarakkeeseen kunkin teon seuraus.

2. Valitse kaksi asiaa, joita Herra neuvoi meitä tekemään, ja
kirjoita, mitä me voimme tehdä noudattaaksemme Hänen
neuvojaan.

Suunnitelma lähetystyöhön 
valmistautumiseksi

1. Tarkastele kohtaa LK 88:70–86 ja kirjoita, mitä sellaista
Herra ilmoitti kirkon johtajille Joseph Smithin aikana, mikä
valmistaisi heitä opettamaan evankeliumia maailmalle.

2. Mitä sinun mielestäsi tarkoittaa, että on puhtaat kädet ja
puhdas sydän?

3. Mitkä jakeiden 81–86 opetusten mukaan ovat syyt, miksi
kirkon johtajien ja jäsenten täytyy varoittaa kaikkia ihmisiä?
(Ks. myös Hes. 33:1–9.)

Suunnittele koulu

Kuvittele, että sinua pyydettäisiin aloittamaan uusi koulu
nuorille myöhempien aikojen pyhille heidän valmistamisek-
seen elämää varten, mutta erityisesti työhön, joka Herralla
olisi heille. Sen pohjalta, mitä luit kohdasta LK 88:77–80, mitä
aineita panisit oppilaat opiskelemaan tässä koulussa?

Laadi luettelo tapahtumista

Laadi luettelo kohdassa LK 88:87–116 olevista tapahtumista,
jotka tulevat ilmaantumaan. Tunnista kukin tapahtuma kol-

F

E

D

C

B

A

men pääajanjakson perusteella: ennen Vapahtajan toista
tulemista, Hänen toisen tulemisensa aikana ja tuhatvuotisen
valtakunnan lopussa.

Sovella pyhiä kirjoituksia

Vaikka LK 88:119 viittaakin temppeliin, se on myös malli kote-
jamme varten, joiden on myös määrä olla pyhiä paikkoja.
Selitä lyhyesti, mitä perhe voisi sinun mielestäsi tehdä sovel-
taakseen kutakin periaatetta, josta Herra puhui tässä jakeessa,
jos he haluaisivat kotinsa olevan ”Jumalan huone” tai toisin
sanoen paikka, jossa Hänen henkensä voisi asua ja olla vahvis-
tavana ja suojelevana vaikutuksena kaikille siellä asuville.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Opin ja
Liittojen Kirja 88:123–124

1. Tee luettelo siitä, mitä Herra pyytää meiltä kohdassa
LK 88:123–124 kirjoittamalla Hänen neuvonsa kahteen luet-
teloon: ”Tehtäviä asioita” ja ”Asioita, joita ei tule tehdä”.

2. Valitse kaksi käskyä listaltasi ja selitä, miksi Herra sinun
mielestäsi haluaisi meidän pitävän ne. Esitä esimerkkejä
omien kokemustesi tai pyhien kirjoitusten avulla.

Vuonna 1833 profeetta Joseph Smith asui perheensä kanssa
Newel K. Whitneyn kaupassa Kirtlandissa Ohiossa.
Eräässä Whitneyn kaupan yläkerran huoneessa profeetta
perusti ensimmäisen profeettain koulun (kuten LK:n
luvussa 88 käskettiin). Vaikka presidentti Brigham Young
ei ollutkaan siihen aikaan toimineen profeettain koulun
jäsen, hän puhui noista opetuksen saamisen kokoontumi-
sista ja siitä, kuinka Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 89
oleva ilmoitus saatiin: ”Kokoontuessaan tähän huoneeseen
aamiaisen jälkeen he sytyttivät heti ensimmäiseksi piip-
punsa ja puhuivat poltellessaan valtakunnan asioista
ja syljeskelivät kaikkialle huoneeseen, ja heti, kun he otti-
vat piipun suustaan, he panivat sinne suuren tupakkamäl-
lin. Usein kävi niin, että kun profeetta astui huoneeseen
opettamaan, hän joutui keskelle savupilveä. Tämä ja hänen
vaimonsa valitukset siitä, että hän joutui siivoamaan niin
saastaista lattiaa, panivat profeetan ajattelemaan asiaa,
ja hän pyysi Herralta ilmoitusta vanhinten tupakankäy-
töstä.” (Julkaisussa Journal of Discourses, osa 12,
s. 158.) Viisauden sanana tunnettu ilmoitus oli seuraus
profeetan kysymykseen.

Opin ja Liittojen 
Kirja 89

Viisauden sana

H

G
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Huomaa, että kohdassa LK 89:3 Herra sanoi tämän ilmoi-
tuksen olevan periaate, ”johon liittyy lupaus”. Kun luet
tämän luvun, kiinnitä erityistä huomiota Herran lupauk-
siin. Vaikka meillä on nykyisin paljon lääketieteellistä
näyttöä, joka tukee viisauden sanassa annettuja neuvoja,
siitä oli tuskin lainkaan tietoa aikana, jona ilmoitus annet-
tiin. Huomaa kuitenkin etenkin hengelliset siunaukset,
jotka luvataan. Tiede ei edes yritä näyttää toteen Herran
lupaamia hengellisiä siunauksia, mutta miljoonat ihmiset
voivat todistaa siitä, että ne ovat totta. Tämä ilmoitus
on lisäosoitus profeetta Joseph Smithin profeetallisesta
kutsumuksesta.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 89

Opin ja Liittojen Kirja 89:2 – ”Ei käskynä taikka
pakkona”
Presidentti Joseph F. Smith on selittänyt: ”Syy siihen, että
viisauden sanaa ei annettu ’käskynä taikka pakkona’, oli
epäilemättä tuona aikana ainakin se, että jos se olisi annettu
käskynä, se olisi saattanut jokaisen, joka oli tullut näiden
vahingollisten aineiden orjaksi, tuomion alaiseksi. Herra oli
armollinen ja antoi heille mahdollisuuden voittaa vaikeutensa,
ennen kuin Hän saattoi heidät lain alaisuuteen. Myöhemmin
presidentti Brigham Young ilmoitti – –, että viisauden sana on
Herran ilmoitus ja käsky.” (Julkaisussa Conference Report,
lokakuu 1913, s. 14.) Viisauden sanan noudattaminen on myös
yksi vaatimus temppelisuosituksen saamiseksi.

Opin ja Liittojen Kirja 89:9 – Mitä ”kuumat juomat”
tarkoittavat?

Presidentti Hyrum Smith, profeetta
Joseph Smithin veli, kirkon pat-
riarkka ja presidentin apulainen, on
opettanut: ”Ja vielä, ’kuumat juomat
eivät ole ruumista eivätkä vatsaa
varten’. Monet ihmettelevät, mitä
tämä voi tarkoittaa; tarkoittaako se
teetä ja kahvia vai ei? Sanon, että
se tarkoittaa teetä ja kahvia.” (”The

Word of Wisdom”, Times and Seasons, 1. kesäkuuta 1842, s. 800.)

Ymmärryksellä (jae 11) – 
Hillitysti, ei ylenmäärin
Napa (jae 18) – Sisäelinten
vertauskuva
Ydin (jae 18) – Luun sisin
osa, jossa on ravintoaineita
(kuvaa elinvoimaisuutta ja
vahvuutta)

Vehkeilevät ihmiset (jae 4) –
Ihmiset, jotka sopivat kes-
kenään tekevänsä jotakin
pahaa tai laitonta
Väkevät juomat (jakeet 5, 7)
– Alkoholijuomat
Yrtti (jakeet 8, 10–11) – Kasvi
Kuumat juomat (jae 9) –
Kahvi ja tee (ks. kohdan 
LK 89:9 osio ”Pyhien kir-
joitusten ymmärtäminen”)

Opin ja Liittojen Kirja 89:19 – Viisauden ja 
salattujen tiedon aarteiden löytäminen
Kahdentoista apostolin koorumin virkaa toimittava presi-
dentti, vanhin Boyd K. Packer on opettanut:

”Ruumiinne on mielenne välikappale. Tunteissanne henkenne
ja ruumiinne ovat lähimpänä ykseyttä. Se, mitä opitte hen-
gellisesti, riippuu jossakin määrin siitä, kuinka kohtelette ruu-
mistanne. Sen vuoksi viisauden sana on niin tärkeä.

Riippuvuutta aiheuttavat aineet, jotka tuossa ilmoituksessa
kielletään – tee, kahvi, alkoholi ja tupakka – ehkäisevät
hengellisen ilmoituksen hienovaraisia tunteita, aivan kuten
muutkin huumeet tekevät.

Älkää ylenkatsoko viisauden sanaa, sillä se voi maksaa teille
’suuria tiedon aarteita, vieläpä salattuja aarteita’ [LK 89:19],
joita on luvattu niille, jotka pitävät sen. Hyvä terveys on lisä-
siunaus.” (”Henkilökohtainen ilmoitus – lahja, koe ja lupaus”,
Valkeus, tammikuu 1995, s. 59–60.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee kolme seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi Opin ja
Liittojen Kirjan lukua 89.

Selitä ajatus

Kohdassa LK 89:3 Herra sanoi, että viisauden sana on ”sovel-
lettu heikkojen kyvyn mukaan, kaikista pyhistä heikoim-
pienkin”. Selitä, kuinka sinun mielestäsi viisauden sanan nou-
dattaminen voi auttaa ihmistä tulemaan vahvaksi kaikilla
elämän osa-alueilla – fyysisellä, henkisellä, tunneperäisellä,
sosiaalisella ja hengellisellä.

Ole todistajana

1. Kohdassa LK 89:4 Herra selitti yhden syyn viisauden sanan
antamiseen. Kirjoita, mitä tämä jae tarkoittaa.

2. Etsi todiste, joka tukee tätä viisauden sanan tarkoitusta.
Huomaa esimerkiksi tienvarsimainoksissa, aikakaus- ja
sanomalehdissä tai televisiossa olevat mainokset. Kuvaile
vihkoosi yhtä tai kahta niistä. Mikä niiden olennaisin
ajatus tuntuu olevan? Mitä ne eivät kerro? Millä tavoin ne
täyttävät jakeessa 4 olevan profetian?

3. Esitä lyhyet vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

a. Miksi jotkut ihmiset haluavat rohkaista sinua käyttä-
mään viisauden sanan kieltämiä aineita?

b. Miksi sinun pitäisi noudattaa viisauden sanaa?

B

A
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Tee luettelo

1. Herra kuvaili kohdassa LK 89:5–17 useita vahingollisia
aineita ja terveellisiä ruokia. Tee vihkoosi kaksi luetteloa –
anna yhden nimeksi ”Vahingollisia aineita” ja toisen
”Terveellisiä ruokia”. Kirjoita jokaisen merkinnän jälkeen
lyhyesti, mitä Herra sanoi sen käytöstä.

2. Herra ei merkinnyt viisauden sanaan kaikkea, mitä meidän
pitäisi tai ei pitäisi syödä tai juoda. Meidän odotetaan
käyttävän tervettä järkeä, kirkon paikallisten ja ylimpien
johtajien neuvoja sekä Pyhän Hengen ohjausta. Presidentti
Boyd K. Packer on sanonut:

”Jäsenet kirjoittelevat ja kysyvät, onko tämä tai tuo vastoin
viisauden sanaa. On tunnettua, että tee, kahvi, alkoholi
ja tupakka ovat vastoin sitä. Viisauden sanaa ei ole esitetty
sen yksityiskohtaisemmin. Sen sijaan me opetamme peri-
aatetta yhdessä luvattujen siunausten kanssa. On olemassa
monia tapaa muodostavia ja riippuvuutta aiheuttavia
aineita, joita voidaan juoda tai pureskella tai hengittää tai
antaa ruiskeena ja jotka vaurioittavat niin ruumista kuin
henkeäkin, mutta joita ei mainita ilmoituksessa.

Kaikkea vahingollista ei mainita erikseen. Esimerkiksi
arsenikki on varmasti pahasta, mutta ei ole tapaa muodos-
tavaa! Herra on sanonut, että se, jota täytyy käskeä kai-
kessa, ’on laiska eikä ymmärtäväinen palvelija’ (LK 58:26).”
(”Viisauden sana – periaate ja lupauksia”, Valkeus, heinä-
kuu 1996, s. 17.)

Tarkastele presidentti Packerin sanoja ja kirkon johtajien
muita neuvoja viisauden sanasta ja lisää luetteloosi muuta-
mia muita asioita, joita tehdä ja jättää tekemättä.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Opin ja
Liittojen Kirja 89:18–21

1. Tee luettelo kohdassa LK 89:18–21 olevista siunauksista,
jotka Herra lupasi niille, jotka noudattavat viisauden sanaa.

2. Jos puhuisit nuorten ryhmälle viisauden sanasta, mitä esi-
merkkejä antaisit kustakin siunauksesta?

D

C

Presidentti Joseph Fielding Smith opetti, että Jumalan val-
takunnan avaimet maan päällä ”ovat oikeus johtaa;
ne ovat voima ja valtuus hallita ja ohjata kaikkia Jumalan
asioita maan päällä. Niillä, joilla on nämä avaimet, on
voima hallita ja valvoa tapaa, jolla kaikki muut voivat pal-
vella pappeudessa. (”Iankaikkiset avaimet ja oikeus joh-
taa”, Valkeus, maaliskuu 1973, s. 108.) Kun tutkit Opin
ja Liittojen Kirjan lukua 90, kiinnitä huomiota siihen,
mitä Herra sanoi profeetta Joseph Smithille näistä pappeu-
den avaimista.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 90

Paula (jae 17) – Kätketty ansa
Taistella (jae 36) – Keskus-
tella, väitellä

Pakanakansat (jae 10) – Ne,
joilla ei ole tietoa evankeliu-
mista tai todellisesta Juma-
lasta

Opin ja Liittojen 
Kirja 90

Valtakunnan avaimet
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Opin ja Liittojen Kirja 90:3 – Valtakunnan avaimia
ei milloinkaan oteta pois profeetta Josephilta
Kohdassa LK 90:3 Herra ilmaisi, että profeetta Joseph Smith
pitäisi hallussaan valtakunnan avaimia tässä armotaloudessa
jopa kuolemansa jälkeen. Presidentti George Q. Cannon, joka
oli neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, sanoi
presidentti Brigham Youngin opettaneen, että profeetta Joseph
Smith ”johti tätä armotaloutta, että Joseph pitää hallussaan
avaimia, että vaikka Joseph oli mennyt verhon toiselle puolelle,
hän [Joseph Smith] johti tätä armotaloutta ja että hänellä itsel-
lään [Brigham Youngilla] oli avaimet, jotka olivat hänen avai-
miaan vähäisemmät. Presidentti Cannon jatkoi sanoen pre-
sidentti Taylorin opettaneen ”samaa oppia, ettekä te koskaan
tule kuulemaan mitään muuta oppia yhdeltäkään uskolli-
selta apostolilta tai Jumalan palvelijalta, joka ymmärtää pyhän
pappeuden järjestyksen”. (Gospel Truth, osa 1, s. 255.)

Opin ja Liittojen Kirja 90:6 – Neuvonantajat 
ensimmäisessä presidenttikunnassa ”luetaan 
vertaisiksesi”
Ensimmäinen presidenttikunta on kirkon ylin koorumi ja joh-
taa kaikkia kirkon asioita. Neuvonantajat ensimmäisessä
presidenttikunnassa voivat tehdä kaikkea, mitä presidentti voi
tehdä, ikään kuin hän itse tekisi sen. He työskentelevät kui-
tenkin presidentin ohjauksen alaisuudessa ja toimivat
hänen johdollaan ja suostumuksellaan. Kuten profeetta Joseph
Smith todisti: ”Kaksitoista eivät ole kenenkään muun kuin
ensimmäisen presidenttikunnan alaisia – –. Ja kun minua
[kirkon presidenttiä] ei ole, ei kahdentoista yläpuolella ole
ensimmäistä presidenttikuntaa.” (Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, s. 104.) Toisin sanoen, kun kirkon presidentti kuolee,
neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa eivät enää
johda kirkkoa.

Opin ja Liittojen Kirja 90:13 – Profeettain kirjoi-
tusten kääntäminen
LK 90:13 viittaa profeetta Joseph Smithin kuningas Jaakon
Raamatun innoitettuun raamatunkäännökseen (Joseph
Smithin raamatunkäännös), jonka parissa hän työskenteli.

Opin ja Liittojen Kirja 90:28–31 – Vienna Jaques
Herra kehotti sisar Vienna Jaquesia lähtemään Siionin maa-
han ja saamaan perintöosansa. Hän sanoi myös, että sisar
Jaquesille pitäisi antaa rahaa muuttokustannusten peittämi-
seksi. Hän tarvitsi rahan, koska hän oli pyhittänyt kaiken
omaisuutensa kirkolle pian kasteensa jälkeen. Tämän ilmoi-
tuksen jälkeen sisar Jaques lähti Jacksonin piirikuntaan
Missouriin ja sai maata, mutta vainot pakottivat hänet lähte-
mään ja muuttamaan Pohjois-Missouriin. Hän oli tosi ja
uskollinen jäsen, joka palveli monin hiljaisin tavoin. Hän ajoi
omat vankkurinsa 60-vuotiaana tasankojen halki Suolajär-
ven laaksoon. Hän kuoli 96-vuotiaana. Hänen muistokirjoi-
tukseensa kirjoitettiin, että ”hän oli uskollinen liitoilleen ja
piti evankeliumin palautusta mittaamattoman kalliin aarteen
arvoisena.” (”In Memoriam: Vienna Jaques”, Woman’s Expo-
nent, 1. maaliskuuta 1884, s. 152.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin ja 
Liittojen Kirjan lukua 90.

Valtakunnan avaimet

1. Mitkä avaimet profeetta Joseph Smithille annettiin kohdan
LK 90:1–6 mukaan?

2. Kuka muu sai tämän valtuuden?

3. Mainitse nimeltä miehet, joilla on nykyisin hallussaan nämä
avaimet maan päällä.

4. Esitä yhdellä lauseella jakeessa 5 opetettu tärkeä totuus.

Kirjoita omin sanoin

1. Kirjoita, mitä LK 90:4–5 merkitsee
sinulle.

2. Kirjoita ajasta, joka olisi voinut olla
vaikea aika mutta jolloin tunsit
itsesi vahvaksi, koska et pitänyt
Jumalan ilmoituksen sanoja vähä-
pätöisenä asiana. Jos et keksi
tällaista aikaa, pyydä perheenjä-
sentä, kirkon johtajaa tai ystävääsi
kertomaan sinulle kokemus, joka
hänellä on ollut. Tee vihkoosi
yhteenveto siitä.

Tehtäviä ja velvollisuuksia

1. Mitkä ovat kohdan LK 90:13–18 mukaan ensimmäisen 
presidenttikunnan tehtävät ja velvollisuudet?

2. Mitkä näistä tehtävistä ja velvollisuuksista saattaisivat
soveltua myös Nuorten Naisten luokan johtajalle tai 
Aaronin pappeuden koorumin johtajalle? Selitä kunkin
soveltumattoman tehtävän ja velvollisuuden yhtey-
dessä syy soveltumattomuuteen.

Joissakin Raamatuissa on kirjoja, joita sanotaan apokryfi-
siksi kirjoiksi. Sana ’apokryfinen’ tarkoittaa kätkettyä.
Yleisesti ajatellaan, että näitä kirjoja kutsutaan apokryfi-
siksi kirjoiksi, koska ei tiedetä, ovatko ne tosia ja oikeita
pyhiä kirjoituksia. Kun profeetta Joseph Smith teki raama-
tunkäännöstään, hän halusi tietää, pitäisikö hänen kään-
tää ja sisällyttää siihen apokryfiset kirjoitukset. Opin ja
Liittojen Kirjan luku 91 on Herran vastaus. Se antaa hyö-

Opin ja Liittojen 
Kirja 91

Apokryfiset kirjoitukset
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dyllisiä tietoja, jos haluat lukea apokryfiset kirjoitukset,
ja neuvot saattavat soveltua myös muihin hyviin sinua kiin-
nostaviin kirjoihin.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Opin ja Liittojen Kirja 91 – Apokryfiset kirjoitukset
Apokryfiset kirjat ovat Vanhan testamentin ajoilta oleva hep-
realaisten kirjoitusten kokoelma. Ne eivät sisältyneet tuon ajan
hepreankielisiin pyhiin kirjoituksiin mutta kuuluivat krei-
kankielisiin pyhiin kirjoituksiin Vapahtajan kuolevaisen palve-
lutehtävän aikana. Jo siihen aikaan oli kuitenkin monia epäi-
lyksiä niiden kirjoittajista ja siitä, olivatko ne innoitettuja kirjoi-
tuksia. Apokryfisissä kirjoituksissa olevat kirjat voivat auttaa
meitä ymmärtämään juutalaisten historiaa Vanhan testamentin
lopun ja Uuden testamentin alun välisenä aikana.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 91.

Vastaa ystävälle

Kuvittele, että puhut ystävän kanssa uskonnosta ja näytät
hänelle Raamattuasi. Ystäväsi sanoo, että Raamatustasi
puuttuu jotakin, ja kysyy, miksei siinä ole apokryfisiä kirjoja.
Käytä hyväksesi sitä, mitä opit Opin ja Liittojen Kirjan
luvusta 91, ja vastaa ystäväsi kysymykseen.

Vertaile

1. Mitä Herra ilmoitti Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 91 siitä,
kuinka apokryfisistä kirjoituksista voidaan löytää totuus?

2. Kuinka tämä neuvo saattaisi soveltua muihin kuin pyhiin
kirjoituksiin liittyviin kirjoihin kuten koulukirjoihin?

Jotkut Opin ja Liittojen Kirjassa olevat ilmoitukset saatta-
vat tuntua hyvin henkilökohtaisilta tai käytännöllisiltä
jonakin erityisenä ajanjaksona kirkon historiassa. Me saa-
tamme ajatella, etteivät nuo ilmoitukset päde meihin
nykyaikana, mutta tavallisesti niissä opetetaan periaatteita,
joita voidaan soveltaa eri tavoin monina eri aikoina.
Kun luet Opin ja Liittojen Kirjan luvun 92 – hyvin lyhyen
ja selvän ilmoituksen – ajattele nykyajan sovellutuksia.

Opin ja Liittojen 
Kirja 92

Ole toimiva jäsen

B

A

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 92

Opin ja Liittojen Kirja 92:1 – Yhdistynyt veljeskunta
Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 92 oleva ilmaus ”yhdistynyt
veljeskunta” viittaa ryhmään miehiä, jotka Herra kutsui
tekemään työtä yhdessä kirkon velkaongelmien ratkaisemi-
seksi (ks. LK 82:11–19). Nämä miehet tekivät liiton elää
pyhityksen lain mukaan ja tehdä kaiken voitavansa kerätäk-
seen tarvittavan rahan kirkon vapautumiseksi velasta.
Ryhmää kutsuttiin joissakin sen kokouksissa pidetyissä pöy-
täkirjoissa myös ”yhdistyneeksi yritykseksi”. Vaikkeivät
he olleet täysin menestyksellisiä, Herran tälle ryhmälle anta-
mat ohjeet, joita löytyy Opin ja Liittojen Kirjan useista eri
luvuista, auttavat meitä ymmärtämään paremmin pyhityksen
lakia ja niitä siunauksia, joita sitä noudattavat saavat. Opin
ja Liittojen Kirjan luvussa 92 Herra käski, että Frederick G.
Williams, joka oli äskettäin kutsuttu profeetta Joseph Smithin
neuvonantajaksi (ks. LK 90:6), oli otettava tämän veljeskun-
nan jäseneksi.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 92.

Kirjoita esimerkki

Seuraavassa on joitakin mahdol-
lisuuksia palvella kirkossa. Kirjoita
kustakin esimerkki, mitä henkilö,
joka on kutsuttu tehtävään, voisi tehdä
ollakseen ”toimiva jäsen”, kuten Herra
neuvoi kohdassa LK 92:2.

1. Alkeisyhdistyksen 7-vuotiaiden luokan opettaja

2. Kotiopettajan nuorempi toveri

3. Mehiläisten luokan johtaja

4. Seurakunnan nuorten palvelukomitean jäsen

5. Iäkkään pariskunnan naapuri

Profeetta Joseph Smith ei antanut taustatietoja Opin ja
Liittojen Kirjan luvussa 93 olevasta ilmoituksesta, sillä
tuona päivänä, ennen ilmoituksen muistiinmerkitsemis-
tään, hän kirjoitti yksinkertaisesti: ”Sain seuraavaa” (His-
tory of the Church, osa 1, s. 343). Jae 19 antaa meille

Opin ja Liittojen 
Kirja 93

Valkeus ja totuus

A

Toimiva (jae 2) – Aktiivinen, sitoutunut
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kuitenkin käsityksen sen tarkoituksesta. Tästä ilmoituk-
sesta me voimme oppia lisää siitä, kuinka palvella Jumalaa
ja ketä me palvelemme.

Saatat kysyä: ”Mitä ’jumalanpalvelus’ tarkoittaa?” Se
tarkoittaa kunnioittamista ja arvostamista, osallistumista
muodolliseen uskonnolliseen toimintaan ja toimimista
tavoilla, jotka auttavat meitä tulemaan hurskaammiksi.
Me tiedämme, että yritämme palvella taivaallista Isää ja
Jeesusta Kristusta, mutta kuten vanhin James E. Talmage,
joka oli kahdentoista apostolin koorumin jäsen, kirjoitti,
niin ”ihmisen kyky palvella riippuu siitä käsityksestä,
mikä hänellä on kunnioituksensa kohteen arvosta. Ihmisen
kyky palvella on siis hänen Jumala-käsityksensä mitta.”
(Uskonkappaleet, 1985, s. 437–438.) Niinpä kun luet
Opin ja Liittojen Kirjan lukua 93, kiinnitä huomiota sii-
hen, mitä se opettaa taivaallisesta Isästä ja Jeesuksesta
Kristuksesta ja mitä sinä voit tehdä tullaksesi enemmän
Heidän kaltaisekseen. Ajattele tätä lukua syvällisesti, sillä
siinä on totuuksia, jotka ovat kyllin yksinkertaisia lasten
ymmärrettäviksi ja kyllin voimallisia oppineimpien ja hen-
gellisimpien ihmisten älyn herättämiseksi.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 93

Syntyneet minun kauttani
(jae 22) – Tulleet Kristuksen
pojiksi ja tyttäriksi kasteen
ja Hengestä uudestisyntymi-
sen kautta
Elementti (jae 33) – Aineel-
lisen materian perusosa

Maja (jakeet 4, 35) – Asuin-
paikka
Armo (jakeet 11–13, 20) –
Jumalan voima ja valta, joka
sallii meidän päästä ian-
kaikkiseen elämään ja koro-
tukseen

Opin ja Liittojen Kirja 93:6–18 – Johanneksen 
todistus
Johanneksen todistus, johon Opin ja Liittojen Kirjan luvussa
93 viitataan, on Johannes Kastajan pitämä aikakirja. Johannes
Kastajan todistus täyteydessään on määrä ilmoittaa vielä,
mutta se tulee esiin tulevaisuudessa. Tätä todistusta ei pidä
sekoittaa Johannes Ilmoituksensaajan, apostolin, kirjoituksiin,
jotka ovat Uudessa testamentissa. (Ks. Neal A. Maxwell, ”Not
My Will, But Thine”, s. 44.)

Opin ja Liittojen Kirja 93:11–17 – ”Eikä hän saanut
täyteydestä aluksi”
Presidentti Lorenzo Snow on opettanut: ”Kun Jeesus makasi
seimessä avuttomana lapsena, Hän ei tiennyt olevansa Juma-
lan Poika eikä sitä, että Hän oli muinoin luonut maan. – – Hän
varttui aikuiseksi, ja Hänen edistymisensä aikana Hänelle
ilmoitettiin, kuka Hän oli ja miksi Hän oli maailmassa. Kirk-
kaus ja voima, joka Hänellä oli ennen kuin Hän tuli maail-
maan, tehtiin Hänelle tiettäväksi.” (Julkaisussa Conference
Report, huhtikuu 1901, s. 3.)

Opin ja Liittojen Kirja 93:12–13, 19–20 – ”Armoa
armon päälle”
Armo tarkoittaa lujuuden ja voiman saamista Jumalalta. LK
93:12 opettaa, että Jeesus Kristus sai ”armoa armon päälle”.
Varttuessaan Hän sai apua ja hengellisiä lahjoja Isältään. Jae 13
opettaa, että Jeesus ”sai yhä armoa armon päälle, kunnes hän
sai täyteyden”. Hän edistyi Isältään saamansa avun, lujuuden
ja voiman avulla tasolta toiselle, kunnes Hän sai tuon täytey-
den. Kun me pysymme uskollisina ja kuuliaisina käskyille,
mekin saamme ”armoa armon päälle” (jae 20) ja saamme ajal-
lamme ”hänen täyteydestään” (jae 19).

Opin ja Liittojen Kirja 93:21–23, 25, 29, 38 –
”Alussa”
Iankaikkisuudella ei ole alkua eikä loppua, ja me olemme ian-
kaikkisia olentoja. Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 93 oleva
ilmaus ”alussa” tai ”alusta asti” tarkoittaa aikaa, jolloin tähän
kuolevaiseen kokemukseen liittyvät asiat olivat aluillaan.
Tuossa alussa meidän taivaallinen Isämme esitti suuren onnen
suunnitelmansa, joka antaa meille mahdollisuuden tulla
Hänen kaltaisikseen.

Opin ja Liittojen Kirja 93:40–50 – Kasvattakaa
”lapsenne valkeudessa ja totuudessa”
Kohdassa LK 93:36–39 Herra opetti, mitä valkeus ja totuus
ovat ja kuinka ne voidaan kadottaa tai ottaa pois. Ja jakeessa
40 Hän käski vanhempia ”kasvattamaan lapsenne valkeu-
dessa ja totuudessa”. Vanhin Marion G. Romney, joka oli kah-
dentoista apostolin koorumin jäsen ja myöhemmin neuvonan-
taja ensimmäisessä presidenttikunnassa, varoitti, että ”van-
hempien epäonnistuminen lastensa opettamisessa ei vaikuta
ainoastaan heihin ja heidän lapsiinsa vaan kokonaisiin kult-
tuureihin.

Tällainen epäonnistuminen edisti osaltaan jumalattomuutta,
jonka seurauksena tuli vedenpaisumus; se edisti osaltaan mui-
naisen Israelin kukistumista ja Mormonin Kirjan kansojen
tuhoa.” (Julkaisussa Conference Report, huhtikuu 1969,
s. 108–109.)
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Presidentti Harold B. Lee sanoi
puhuessaan kirkon pappeudenhalti-
joille: ”Nuorisomme on vaarassa.
Pitäkää kotinne siteet lujina, veljet.
Muistakaa – kuten me kaikki olemme
yrittäneet sanoa, ja kuten olen toista-
nut monesti – –, että ’suurin työ, mitä
te veljet koskaan tulette isinä teke-
mään, tapahtuu oman kotinne seinien
sisäpuolella’. Älkää laiminlyökö vai-
moanne, lapsianne. Varatkaa aikaa

perheiltaan. Kootkaa lapsenne ympärillenne. Opettakaa heitä,
opastakaa heitä ja suojelkaa heitä. Emme ole koskaan ennen
tarvinneet yhtä paljon kodin voimaa ja yhteistuntoa. Jos toi-
mimme näin, tämä kirkko kasvaa jättiläisaskelin, ja sen voima
ja vaikutus kaikkialla maailmalla lisääntyvät voimakkaasti.”
(”Seuratkaa kirkon johtajia”, Valkeus, joulukuu 1973,
s. 512–513.)

Presidentti Gordon B. Hinckley on kehottanut: ”Vanhemmat,
valvokaa perheenne turvallisuutta. Kasvattakaa lapsenne val-
keudessa ja totuudessa, kuten Herra on käskenyt. Antakaa
heille paljon rakkautta mutta älkää hemmotelko heitä pilalle.
Kertokaa heille todistuksestanne. Lukekaa pyhiä kirjoituksia
yhdessä. Opastakaa ja suojelkaa heitä. Teillä ei ole suurempaa
siunausta tai suurempaa vastuuta kuin ne, jotka Herra on
antanut teidän huostaanne. Rukoilkaa yhdessä. Perherukouk-
selle, jossa kaikki polvistuvat yhdessä Herran eteen, ei ole kor-
viketta.” (”Kiitos Herralle Hänen siunauksistaan”, Liahona,
heinäkuu 1999, s. 105.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin ja 
Liittojen Kirjan lukua 93.

Mitä opit?

Kohdassa LK 93:19 Herra sanoi antaneensa meille ”nämä sanat
[jakeet 1–18], jotta te ymmärtäisitte ja tietäisitte, miten teidän
on kumartaen rukoiltava, ja tietäisitte, mitä teidän on kumar-
taen rukoiltava” (kursivointi lisätty), jotta me voisimme
lopulta saada Isän täyteyden, mikä on korotus (ks. LK 132:6,
19–20). Haluat ehkä tarkastella uudelleen tämän oppilaan
aineiston Opin ja Liittojen Kirjan luvun 93 johdannossa olevaa
lyhyttä pohdintaa jumalanpalveluksesta.

1. Tee vihkoosi kaksi saraketta ja nimeä ne ”Miten palvella
Jumalaa” ja ”Ketä me palvelemme”. Kirjoita sopivaan
sarakkeeseen, mitä opit kohdasta LK 93:1–18. Selitä, mitä
kukin totuus opettaa sinulle siitä, miten palvella Jumalaa
tai ketä me palvelemme.

2. Mitä aiot tehdä eri tavalla oppimasi perusteella?

Kuinka tärkeää se on?

Joskus yksinkertaisimmat totuudet ovat kaikkein tärkeim-
piä ja voimallisimpia. Tutki kohtia LK 93:20, 26–28, 36–39 ja
kirjoita, mitä ne opettavat käskyjen pitämisen tärkeydestä.

B

A

”Minä olen käskenyt teitä”

1. Tee yhteenveto Herran ensimmäisen presidenttikunnan
kolmelle jäsenelle ja Kirtlandin Ohion piispalle kohdassa
LK 93:40–50 antamista neuvoista.

2. Miksi Herran oli tärkeää antaa näille kirkon johtajille
heidän perheisiinsä liittyviä neuvoja?

3. Kirjoita kolme asiaa, jotka aiot tehdä, kun olet äiti tai isä,
kasvattaaksesi perheesi yhdenmukaisesti Herran näissä
jakeissa antamien neuvojen kanssa (ks. myös kohdan
LK 93:40–50 osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”).

Kirkko rakentaa tällä hetkellä ympäri maailman monia
rakennuksia, kuten seurakunta- ja vaarnakeskuksia, temp-
peleitä ja seminaari- ja instituuttirakennuksia. Kun
Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 94 oleva ilmoitus annet-
tiin, pyhät eivät olleet kuitenkaan rakentaneet yhtään
rakennusta. Herra oli käskenyt rakentaa rakennuksen –
Kirtlandin temppelin –  mutta jäsenet eivät olleet vielä
aloittaneet rakennustyötä. Tässä ilmoituksessa Herra käski
kirkkoa rakentamaan kaksi muuta rakennusta. Kun luet
tämän ilmoituksen, mieti sitä, mitä Herran käsky rakentaa
nämä kaksi rakennusta ja temppeli opettaa siitä, mikä on
välttämätöntä Jumalan työn perustukseksi.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 94.

Rakentaminen ja tärkeysjärjestys

Kirjoita, mitkä kolme ensimmäistä rakennusta Herra
käski kirkkoa rakentamaan tämän armotalouden aikana
(ks. LK 94:1, 3, 10), ja selitä kunkin tarkoitus.

A

Opin ja Liittojen 
Kirja 94

Ohjeita kirkon rakennuskomitealle

C
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Sovella periaatetta

Pappeusjohtajat, jotka kirkon johtajat ovat valtuuttaneet, vih-
kivät rukouksin kaikki kirkon rakennukset. Lue LK 94:8–9,
12 oppiaksesi, mitä Herra odotti vihityiltä rakennuksilta.
Selitä, kuinka tämä soveltuu kirkkorakennuksiimme nykyisin.

Kirtlandin varhaisia maamerkkejä

Miksi jotkut ihmiset toisinaan viivyttelevät Herran anta-
mien tehtävien suorittamisessa? Lähes kuusi kuukautta oli
kulunut siitä, kun Herra oli antanut käskyjä temppelin
rakentamisesta Kirtlandiin, eikä rakennustyötä ollut aloi-
tettu. Opin ja Liittojen Kirjan luku 95 auttaa meitä
ymmärtämään, miltä Herrasta tuntuu, kun me viivytte-
lemme sen tekemisessä, mitä Hän pyytää. Opimme myös
tällaisen omalta puoleltamme johtuvan toimettomuu-
den seurauksista ja siitä, kuinka Herra nuhtelee meitä ja
auttaa meitä tekemään parannuksen.

Toivottavasti me kaikki olemme kuten profeetta Joseph
Smith ja muut, jotka olivat hänen kanssaan, kun tämä

Opin ja Liittojen 
Kirja 95

Rakentakaa minulle huone!

Pankki

Hautaus-
maa-

Chagrinjoki

Kirja-
paino

Metodisti-
kirkko

Sidney 
Rigdonin koti

Hyrum 
Smithin koti

John 
Johnsonin 

koti 

Newel 
K. Whitneyn 

koti
Orson 

Hyden parkitsimo

Whitneyn 
kauppa

John Johnsonin 
majatalo

Joseph Smith 
vanhemman koti

Joseph Smithin 
kauppaliike

Joseph Smith 
nuoremman koti

Temppeli

B ilmoitus annettiin. Presidentti Brigham Young sanoi
myöhemmin: ”Ilman ilmoitusta Joseph ei pystynyt tietä-
mään yhtään enempää kuin kukaan muukaan siitä,
mitä haluttiin, ja ilman käskyä kirkko oli liian vähälukui-
nen, liian heikko uskossa ja liian köyhä taloudellisesti
yrittämään sellaista valtavaa hanketta. Mutta ilmoituksen
kannustamana pelkkä kourallinen miehiä, jotka elivät
tyhjästä, hivenellä maissipuuroa ja maitoa, ja maidon
puuttuessa usein suolaa tai sitten ei; suurenmoinen pro-
feetta Joseph, joka kaivoi kiviä omin käsin louhoksesta;
ja siihen aikaan kirkossa olleet muutamat ihmiset, jotka
seurasivat hänen esimerkkiään kuuliaisuudessa ja
ahkeruudessa missä hyvänsä, missä heitä tarvittiinkin;
työläiset, jotka asettelivat kiviä seinillä pidellen toisessa
kädessä miekkaa suojellakseen itseään väkivaltaiselta
joukolta ja käsitellen toisella kädellä muurauslastaa,
Kirtlandin temppeli – toinen Herran huone, josta meillä
on muistiinmerkittyä tietoa maan päällä, saatiin niin
valmiiksi, että se voitiin vihkiä”. (Discourses of Brigham
Young, s. 415.)

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Opin ja Liittojen Kirja 95:4 – Kumma tekoni
Ilmaus ”kumma tekoni” tulee kohdasta Jes. 28:21, jossa Herra
sanoi, että Hän nuhtelisi ihmisiä, jotka eivät uskoneet, että hei-
dän oli tarpeen tehdä parannusta. Meidän päivinämme palau-
tetun evankeliumin sanomaa julistetaan monille, jotka usko-
vat, että heillä on jo totuus. Tässä tilanteessa olevat ihmiset
saattavat pitää ponnistuksiamme kummina. Sen lisäksi evan-
keliumin palautus ja totisen kirkon perustaminen maan päälle
on kumma tapahtuma ihmisille, jotka pitävät uskomista ilmoi-
tukseen, taivaallisiin ilmestymisiin ja muihin hengellisiin asi-
oihin järjettömyytenä.

Opin ja Liittojen Kirja 95:14 – Herra näytti 
suunnitelman kolmelle henkilölle
Ensimmäisen presidenttikunnan jäsenet olivat ne kolme,
joille Herra näytti Kirtlandin temppelin rakennussuunnitel-
man. Temppelin arkkitehti Truman O. Angell kertoi:

”Frederick G. Williams, yksi presidentti Smithin neuvonan-
tajista, tuli temppeliin, kun seuraava vuoropuhelu tapahtui
läsnäollessani:

Kirvesmies Rolph sanoi: ’Tohtori, mitä mieltä olette huo-
neesta?’

[Frederick G. Williams] vastasi: ’Se näyttää minusta tarkalleen
mallin mukaiselta.’ Sitten hän kertoi seuraavaa: ’Joseph sai
itselleen Herran sanan ottaa kaksi neuvonantajaansa, William-
sin ja Rigdonin, ja mennä Herran eteen, ja Hän näyttäisi heille
rakennettavan huoneen suunnitelman eli mallin. Laskeu-
duimme polvillemme, käännyimme Herran puoleen, ja raken-
nus ilmestyi katseluetäisyydelle: minä olin ensimmäinen,
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joka huomasi sen. Sitten me kaikki katselimme sitä yhdessä.
Sen jälkeen, kun olimme tutkineet ulkopuolta tarkasti, raken-
nus näytti tulevan aivan yllemme, ja tämän salin rakenne
näytti olevan yhtäpitävä sen kanssa, minkä näin siellä pienim-
piä yksityiskohtia myöten.” (Julkaisussa Marvin E. Smith,
”The Builder”, Improvement Era, lokakuu 1942, s. 630.)

Kirtlandin temppeli

Opin ja Liittojen Kirja 95:16–17 – Kirtlandin temp-
pelin tarkoitukset
Kirtlandin temppelin päätarkoituksena oli olla paikka, missä
Herra voisi palauttaa pappeuden avaimet, jotka olivat vält-
tämättömät sen työn toimittamiseksi, mitä temppeleissä teh-
dään nykyisin (ks. LK 110). Se toimi myös kokouspaikkana ja
kouluna.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi Opin ja 
Liittojen Kirjan lukua 95.

Miksi Herra nuhtelee meitä?

Emme useinkaan pidä siitä, että meitä nuhdellaan tai kuri-
tetaan. Toisinaan me otamme nuhteet vastaan nöyrästi, mutta
usein olemme taipuvaisia loukkaantumaan tai jopa vihastu-
maan. Miksi Herra nuhtelee meitä kohdan LK 95:1–2
mukaan?

Mikä Herrasta on vastenmielistä?

1. Etsi kohdasta LK 95:3, 6, 10 ilmaus ”ylen raskaan synnin”.
Kirjoita ne kolme syntiä, jotka kirkon jäsenet tekivät ja jotka
olivat vastenmielisiä Herralle.

2. Mitkä olivat jakeiden 4–8 ja 11–12 mukaan näiden syntien
seuraukset?

B

A

©
 1

99
6 

G
ar

th
 O

bo
rn

3. Mitä Herra sanoi jakeissa 13–14 siitä, kuinka pyhät voisivat
tehdä parannuksen välinpitämättömyydestään temppelin
rakentamisessa?

Piirrä kuva tai kaavio

Tarkastele periaatetta, jonka Herra opetti kohdassa LK 95:12
(ks. myös 2. Ne. 7:10–11). Piirrä kuva tai kaavio, joka voisi esit-
tää tätä periaatetta.

Nimeä piirustuksesi

Tee vihkoosi yksinkertainen, alla olevan kaltainen piirustus
Kirtlandin temppelistä. Käytä hyväksesi sitä, mitä luit koh-
dasta LK 95:13–17, ja nimeä temppelin osat ja kirjoita kunkin
kerroksen tai huoneen tarkoitus.

Rakentaakseen temppelin ja edistääkseen muilla tavoin
Herran työtä Kirtlandissa Ohiossa kirkko osti yli 40 heh-
taaria maata Peter French -nimiseltä mieheltä (ks. kaavio
osiossa ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”). Kauppaan
kuului rakennus, joka toimi majatalona ja hotellina
(talo, joka mainitaan kohdassa LK 96:9). Kirkon johtajat
eivät päässeet sopuun siitä, kuinka maa tuli jakaa jokaisen
etujen mukaisesti, ja niin profeetta Joseph Smith kysyi
asiaa Herralta. Kun luet Opin ja Liittojen Kirjan luvun
96, pane merkille, minkä Herra sanoi olevan tärkeää
Hänen työlleen, kun Hän antoi neuvoja tässä ajallisessa
asiassa.

Opin ja Liittojen 
Kirja 96

Maan jakaminen Kirtlandissa

3

2

1

D

C
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Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 96

Opin ja Liittojen Kirja 96 – Frenchin maatila

Opin ja Liittojen Kirja 96:2 – Newel K. Whitney 
huolehtimaan maasta
Newel K. Whitney oli piispa Kirtlandissa Ohiossa. Kuten
aiemmin oli ilmoitettu (ks. LK 42; 51; 72), piispa oli vastuussa
kirkon ajallisista asioista. Niin muodoin hänelle annettiin vas-
tuu maasta, jolle temppeli oli määrä rakentaa. Tämä on tär-
keä muistutus meille myös nykyisin – pyhät kirjoitukset, pro-
feettojen opetukset ja kirkon käsikirjat sisältävät usein tapoja
ratkaista kirkon johtamisessa kohtaamiamme ongelmia.

Opin ja Liittojen Kirja 96:6–9 – John Johnson
John Johnson asui Hiramissa Ohiossa tavatessaan profeetta
Joseph Smithin ensi kerran ja liittyessään kirkkoon. Profeetta
Joseph ja hänen perheensä asuivat Johnsonien luona jonkin
aikaa. Ilmoitus, joka on Opin ja Liittojen Kirjan luku 76, saatiin
Johnsonien kodissa. Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 96 Herra
antoi veli Johnsonille tehtävän huolehtia Peter Frenchin hotel-
lista ja perustaa kirkon kirjapainotoiminta sinne. Kun Yhdisty-
nyt veljeskunta lakkautettiin, hotelli annettiin veli Johnsonille
,ja se tunnettiin ”Johnsonin majatalona”.

Johnsonin majatalo

Isaac 
Morleyn 
maatila

Frederick G. 
Williamsin 
maatila

Peter 
Frenchin 
maatila

Temppeli     Kirjapaino

Whitneyn
kauppa

Chagrinjoki

Voittaa (jae 5) – Nöyryyttää,
pehmittää tai tehdä opetetta-
vissa olevaksi
Rasitukset (jae 9) – Velat

Veljeskunta (jakeet 4, 8) –
Yhdistynyt veljeskunta 
(ks. kohdan LK 92:1 osio
”Pyhien kirjoitusten
ymmärtäminen”, s. 107

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 96.

Mitä ja miksi

Kohdassa LK 96:1 Herra sanoi, että hän näki hyväksi lujittaa
Kirtlandin vaarnaa.

1. Mikä sinun mielestäsi lujittaisi Kirtlandin vaarnaa Opin ja
Liittojen Kirjan luvussa 96 olevien Herran neuvojen perus-
teella?

2. Kirjoita, miksi sinun mielestäsi kukin merkitsemäsi ehdotus
lujittaisi vaarnaa.

Pyhien kirjoitusten arvo

1. Mikä vaikutus kohdan LK 96:5 mukaan Herran sanalla voi
olla ihmisiin?

2. Käytä Pyhien kirjoitusten opasta ja etsi kaksi muuta tärkeää
vaikutusta, jotka pyhillä kirjoituksilla voi olla ihmisiin.
Kirjoita vihkoosi vaikutukset ja pyhien kirjoitusten viitteet.
Haluat ehkä kirjoittaa viitteet kohdan LK 96:5 viereen
pyhiin kirjoituksiisi.

Kuten olet oppinut Opin ja Liittojen Kirjan opiskelussasi,
yksi evankeliumin palautuksen tarkoituksista myöhem-
pinä aikoina on perustaa Siion – puhdassydämiset, jotka
on valmistettu kohtaamaan Jumalansa ja asumaan Hänen
luonaan. Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 97 Herra ker-
toi lisää Siionista ja erityisesti siitä, mikä auttaisi Siionia,
jotta se ”menestyy ja levittäytyy ja on oleva kunniata
täynnä” (jae 18). Tarkastele huolellisesti sitä, mitä Herra
opetti tässä ilmoituksessa, sillä se pätee myös meihin
nykyisin, kun me yritämme rakentaa ja perustaa Siionia.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 97

Vitsaus (jae 23) – RangaistusPysyä minussa (jae 3) – Olla
edelleen kuuliainen minulle
Huone (jakeet 10, 12, 15) –
Temppeli

Opin ja Liittojen 
Kirja 97

Temppelit ja Siion

B

A
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Opin ja Liittojen Kirja 97:3–6 – Siionin koulu
Parley P. Pratt toimi Missourissa olleen koulun johtajana. Sitä
kutsuttiin vanhinten kouluksi, ja se käsitti noin 60 oppilasta,
jotka kokoontuivat ulkosalla kerran viikossa. Tässä koulussa
ilmoitettiin ja opetettiin monta suurta ja ihmeellistä asiaa.

Opin ja Liittojen Kirja 97:21 – ”Siion: PUHDASSYDÄMISET”
Presidentti Spencer W. Kimball on selittänyt: ”Siionin muo-
dostavat puhdassydämiset – ne, jotka on pyhitetty ja joiden
vaatteet on valkaistu Karitsan veressä (ks. Al. 13:11). Nämä
ovat niitä, jotka pukeutuvat rakkauteen kuin viittaan ja palve-
levat muita puhtaasta sydämestään.” (”Huoltotyömme hedel-
mät”, Valkeus, huhtikuu 1979, s. 150.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi Opin ja 
Liittojen Kirjan lukua 97.

Kirjoita selitys

Kohdassa LK 97:2 Herra sanoi, että Hän tekee laupeuden
nöyrille. Vihje siitä, mitä nöyryys merkitsee, löytyy jakeen 1
lopusta. Käytä hyväksesi opiskelun apuneuvoja, joita on
myöhempien aikojen pyhien julkaisemissa pyhien kirjoitusten
painoksissa, ja etsi lisää nöyryyttä käsitteleviä pyhien kir-
joitusten kohtia. Kirjoita sitten, mitä nöyryys tarkoittaa, ja esitä
ainakin kaksi syytä, miksi haluaisit, että sinua sanottaisiin
nöyräksi ihmiseksi.

Herralle otollisia

Kuvittele, että ystäväsi sanoisi sinulle: ”Minä tiedän, että
kirkko on tosi, ja haluan tehdä sitä, mikä on oikein. Mistä
tiedän, onko elämäntapani otollinen Herralle?” Vastaa
kysymykseen selittämällä kohta LK 97:8–9. Kirjoita vihkoosi,
mitä sanoisit.

Kirjoita kysymyksiä

Kohdassa LK 97:10–19 Herra selitti useita tärkeitä periaatteita,
jotka liittyivät temppelin rakentamiseen Siionissa (Missouris-
sa). Kirjoita temppeleistä ainakin neljä kysymystä, joihin voi-
daan vastata näissä jakeissa opetettujen periaatteiden avulla.
Nämä periaatteet soveltuvat temppelien rakentamiseen yhtä
hyvin meidän aikanamme.

Temppelisuosituksen perustelut

Lue LK 97:15–17 ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

1. Miksi kaikki eivät saa mennä temppeliin ja osallistua toi-
mituksiin?

2. Miksi meidän pitäisi olla rehellisiä siinä, olemmeko kel-
vollisia menemään temppeliin?

D

C

B

A

Heinäkuun 20. päivänä vuonna 1833 kirkkoa vastustanut
väkijoukko hyökkäsi kirkon kirjapainoon, joka oli myös
W. W. Phelpsin koti. He tuhosivat painokoneen ja suurim-
man osan lähes valmiiksi saaduista Käskyjen kirjoista,
heittivät huonekalut kadulle ja hajottivat suuren osan
rakennuksesta. Sitten he ottivat kiinni piispa Edward
Partridgen ja veli Charles Allenin ja vaativat näitä kahta
miestä kieltämään todistuksensa Mormonin Kirjasta tai
lähtemään pakolla piirikunnasta. He kieltäytyivät, ja väki-
valtainen joukko kieritteli heidät tervassa ja höyhenissä.

Kolme päivää myöhemmin joukkio palasi ja tuhosi kirkon
jäsenten koteja ja liikeyrityksiä. Jotkut kirkon johtajista
tarjoutuivat väkijoukon tapettaviksi, jos se lupaisi jättää
muut pyhät rauhaan, mutta tästä tarjouksesta kieltäy-
dyttiin. Sen sijaan he pakottivat kirkon johtajat allekirjoit-
tamaan sopimuksen Jacksonin piirikunnasta Missourista
lähtemiseksi tammikuuhun mennessä. Oliver Cowdery
lähetettiin Ohioon antamaan profeetta Joseph Smithille
tietoa näistä tapahtumista. Ennen kuin veli Cowdery
pääsi perille, profeetta oli saanut Opin ja Liittojen Kirjan
luvussa 98 olevan ilmoituksen ja lähetti sen takaisin
Missourissa oleville pyhille.

Kuvittele, miltä näistä kirkon jäsenistä mahtoi tuntua.
Ehkäpä sinulla on ollut kokemuksia, jotka auttavat sinua
ymmärtämään. Sellaisissa tilanteissa saattaisimme kysyä:
Miksi joskus tapahtuu pahoja asioita, kun yritämme

Opin ja Liittojen 
Kirja 98

Vastaus vainoon

113

34190_130_04_78-123.qxd  09-01-2006  11:47 AM  Page 113



tehdä sitä, mitä Herra on pyytänyt? Mitä meidän pitäisi
silloin tehdä? Mitä voimme oppia näinä aikoina? Jos joku
loukkaa meitä, onko oikein hakea tilaisuutta kostaa? Kun
luet Opin ja Liittojen Kirjan lukua 98, muista, että sen
sanat ovat Herran Jeesuksen Kristuksen sanoja. Se opet-
taa, kuinka Hän haluaa meidän vastaavan vainoon. Älä
yritä ainoastaan ymmärtää, mitä tämä ilmoitus merkitsi
Missourissa oleville pyhille, vaan mieti, kuinka se sovel-
tuu sinulle nykyisin.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 98

Opin ja Liittojen Kirja 98:16 – ”Hyljätkää – sota ja
julistakaa rauhaa”
Ensimmäinen presidenttikunta sanoi toisen maailmansodan
aikana antamassaan lausunnossa lainattuaan kohdan LK 98:16
ensimmäistä osaa:

”Kirkko on ja sen täytyy olla sotaa vastaan. Kirkko itse ei voi
käydä sotaa, ellei Herra anna uusia käskyjä. Se ei voi pitää
sotaa vanhurskaana keinona kansainvälisten kiistojen ratkai-
semiseksi; ne pitäisi ja ne voitaisiin ratkaista – kansojen ollessa
yhtä mieltä – rauhanomaisin neuvotteluin ja järjestelyin.

Mutta kirkon jäsenet ovat kansalaisia tai alamaisia riippu-
mattomissa valtioissa, joihin kirkolla ei ole valtaa. Herra itse
on käskenyt meitä kannattamaan ’sellaista lakia, joka on
maan perustuslain mukainen’. [He lainaavat kohtaa LK 98:4–7.]

Vaikka tämä ilmoitettu sana liittyi muodoltaan erityisesti
Amerikan maahan, ilmoitetut periaatteet soveltuvat siitä
huolimatta maailmanlaajuisesti, ja ne on osoitettu erityisesti
’teille’ (Joseph Smith) ’ja teidän veljillenne kirkossani’. Sen täh-
den, milloin perustuslain mukainen laki, näistä periaatteista
riippuvainen, kutsuu kirkon miehiä minkä tahansa maan ase-
voimien palvelukseen, jolle he ovat alamaisia, heidän suurin
kansalaisvelvollisuutensa on ottaa kutsu vastaan.” (Julkai-
sussa Conference Report, huhtikuu 1942, s. 94.)

Opin ja Liittojen Kirja 98:23 – ”Kannatte sen 
kärsivällisesti”
Piispa Edward Partridge oli esimerkkinä neuvoista, jotka
Herra antoi Opin ja Liittojen Kirjan luvun 98 jälkimmäisessä
puoliskossa. Kertoessaan siitä ajasta Jacksonin piirikun-
nassa Missourissa, jolloin väkivaltainen joukko kieritteli hänet
tervassa ja höyhenissä, piispa Partridge kirjoitti: ”Kestin
pahoinpitelyni niin alistuneesti ja nöyrästi, että se näytti ihme-
tyttävän väkijoukkoa, joka salli minun poistua hiljaisuuden
vallitessa monen näyttäessä hyvin vakavalta, ja uskon, että
olin herättänyt heissä myötätuntoa. Ja minä itse olin niin
täynnä Jumalan Henkeä ja rakkautta, ettei minussa ollut min-
käänlaista vihaa vainoojiani eikä ketään muutakaan kohtaan.”
(Julkaisussa History of the Church, osa 1, s. 391.)

Oikeutettu (jae 5) – Hyväksyttävä, sellainen, jota pystytään
puolustamaan laillisena

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin ja 
Liittojen Kirjan lukua 98.

Ei helppoa

Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 98 olevia Herran neuvoja Mis-
sourissa oleville vainotuille pyhille ei varmaankaan koettu
yksinkertaisena tai miellyttävänä vastauksena tilanteeseen.

1. Ajattele vainottujen ja kodeistaan ajettujen Missourin
pyhien tilannetta. Mitkä kohdassa LK 98:1–3 olevista neu-
voista saattoivat sinun mielestäsi olla pyhille vaikeita?

2. Kirjoita ajasta, jolloin kohtasit tai näit jonkun toisen koh-
taavan paljon koettelemuksia pelotta, lohdutettuna, iloiten
aina ja kiittäen tai huomaten myöhemmin, että koettele-
mukset olivat hyväksi.

Anna neuvoja

Kuvittele, että kirkon uusi käännynnäinen kysyy sinulta
kirkon kantaa tulevissa vaaleissa. Mitä näkemyksiä selittäisit
tälle henkilölle käyttäen oppaanasi kohtaa LK 98:4–10?
Kirjoita ainakin kolme ajatusta ja merkitse kutakin ajatusta
tukevat jakeiden numerot näkyviin.

Käskyjä ja lupauksia

1. Tee vihkoosi kaksi saraketta ja nimeä ne sanoilla ”Käskyjä”
ja ”Lupauksia”. Kirjoita sopivaan sarakkeeseen kukin
kohdasta LK 98:11–18 löytyvä käsky ja lupaus.

2. Jos sinä olisit elänyt Missourissa aikana, jona tämä ilmoi-
tus annettiin, mitkä näistä käskyistä ja lupauksista olisivat
tehneet sinuun suurimman vaikutuksen? Miksi?

John Murdock (1792–1871) ja hänen per-
heensä liittyivät kirkkoon, kun ensim-

mäiset lähetyssaarnaajat kulkivat
Kirtlandin läpi Ohiossa vuoden
1830 syksyllä. Toukokuun 1. päi-
vänä 1831, kun he asuivat Oran-
gen kaupunkikunnassa, hänen
vaimonsa Julia kuoli synnyttäes-
sään kaksoset. Edellisenä päivänä,

30. huhtikuuta, 24 kilometrin
päässä Kirtlandissa myös Emma

Smith oli synnyttänyt kaksoset – joista
molemmat kuolivat. Koska veli Murdock ei

Opin ja Liittojen 
Kirja 99

Lähetystyökutsu John Murdockille
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pystynyt huolehtimaan kunnolla äidittömistä lapsistaan,
hän salli profeetta Josephin ja Emma Smithin adoptoida
kaksosensa Julian ja Josephin. Joseph-vauva kuoli myö-
hemmin sairastumisen ja paleltumisen johdosta yönä, jona
profeetta Joseph kieriteltiin tervassa ja höyhenissä Hira-
missa Ohiossa.
Kun luet Opin ja Liittojen Kirjan lukua 99, ajattele niitä
uhrauksia, joita Herra pyysi veli Murdockilta. Mitä
uhrauksia lähetyssaarnaajilta vaaditaan nykyisin? Millä
tavoin ne muistuttavat niitä, joita Herra edellytti veli
Murdockilta? Millä tavoin ne ovat erilaisia?
John Murdock palveli lähetystyössä ja otti läpi koko
elämänsä vastaan monia muita kutsumuksia. Hän kuoli
uskollisena Herralle ja kirkolle.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Opin ja Liittojen Kirja 99:4 – Puhdista jalkasi
Ks. kohdan LK 24:15 osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtä-
minen” (s. 36).

Opin ja Liittojen Kirja 99:6 – Pidä huolta lapsistasi
ennen lähtöä
”Vuonna 1832 [John Murdock] lähetti kolme vanhinta lastaan
sekä hieman varoja heidän elatuksekseen piispa Partridgen
luo Missouriin. Joseph [Smith] piti Julian, jonka kaksoisveli
(Joseph) kuoli Hiramin vainoissa maaliskuussa 1832. Veli Mur-
dock myi omaisuutensa ja lähetti jonkin verran siitä saa-
maansa rahaa piispa Partridgelle Missouriin lastensa elatuk-
seksi, ja hän antoi hiukan myös veli Josephille. Näin hän oli
valmis saarnaamaan evankeliumia.” (Andrew Jenson, Latter-
day Saint Biographical Encyclopedia, osa 2, s. 363.)

Presidentti Ezra Taft Benson kertoi siitä, kun hänen isänsä
George T. Benson, jolla oli vaimo ja seitsemän lasta, sai lähe-
tystyökutsun:

”Kokoonnuimme vanhan sohvan ympärille olohuoneeseen,
ja isä kertoi meille lähetystyökutsustaan. Sitten äiti sanoi:
’Olemme ylpeitä siitä tiedosta, että isää pidetään kelvollisena
lähtemään lähetystyöhön. Me itkemme hieman, koska se
merkitsee kahden vuoden eroa.’ – –

Ja niin isä lähti lähetystyöhön. Vaikken silloin täysin ymmär-
tänytkään isäni omistautumisen syvyyttä, minä ymmärrän nyt
paremmin, että hänen halukkuutensa ottaa tämä kutsu vas-
taan todisti hänen vahvasta uskostaan.” (”Mestarin jumalalli-
set ominaisuudet”, Valkeus, tammikuu 1987, s. 37.)

Meidän päivinämme kirkko ei pyydä miehiä jättämään vai-
moaan ja lapsiaan ja palvelemaan lähetystyössä. Me voimme
kuitenkin kannustaa ja tukea isovanhempia, kun he ottavat vas-
taan lähetystyökutsuja ja jättävät suvun taakseen palvellakseen
Herraa. Tekemällä niin me voimme saada samat siunaukset,
joista kirkon jäsenet nauttivat aikaisempien sukupolvien aikana.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tai tehtävät B ja C tutkiessasi Opin ja Liittojen
Kirjan lukua 99.

Tee haastattelu

Esitä lähetyssaarnaajalle tai kotiin palanneelle lähetyssaarnaa-
jalle kysymyksiä siitä, millaista on julistaa Jumalan sanaa
Pyhän Hengen voimalla, kuten kohdassa LK 99:2 mainitaan.
Kirjoita vastaukset muistiin. Tämän avulla voit ymmärtää
jaetta 2 syvällisesti.

Käytä muita pyhien kirjoitusten kohtia
selventämään oppia

Kohdassa LK 99:3 Herra sanoi, että meidän pitäisi ottaa vas-
taan Hänen palvelijansa ”niin kuin lapsi”. Lue Moosia 3:19
ja selitä, miten tämä pyhien kirjoitusten kohta selventää, mitä
sen tekeminen tarkoittaa.

Sovella se nykyaikaan

1. Herra pyysi John Murdockia jättämään perheensä ja palve-
lemaan lähetystyössä. Mitä uhrauksia lähetyssaarnaajat
nykyisin tekevät palvellakseen?

2. Miksi veli Murdock teki nämä uhraukset ja miksi lähetys-
saarnaajat nykyään tekevät niitä?

Joskus lähetyssaarnaajan on vaikea jättää kotia, perhettä
ja ystäviä. Profeetta Joseph Smith ja Sidney Rigdon eivät
eronneet muista lähetyssaarnaajista. Mitä Herra sanoi
heille (ja meille) Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 100?

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 100

Ylevyys (jae 7) – Arvokkuus,
vakavuus

Hedelmällinen (jae 3) – 
Tuottava

Opin ja Liittojen 
Kirja 100

Neuvoja lähetystyöstä 
profeetta Joseph Smithille ja 

Sidney Rigdonille
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Opin ja Liittojen Kirja 100:3 – ”Ovi avataan hedel-
mälliseen työhön”
Yksi seuraus profeetta Joseph Smithin ja Sidney Rigdonin
lyhyestä lähetystyöstä oli se, että ”Josephin käynti antoi siellä
tehtävälle työlle merkittävän kipinän” (Kirkon historia aikojen
täyttyessä, s. 117.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 100.

Kirjoita kirje

Mitä kirjoittaisit rohkaistaksesi lähetystyössä palvelevaa ystä-
vää, joka kirjoitti sinulle siitä, kuinka kovasti hän ikävöi
kotiin? Mitä opetuksia kohdasta LK 100:1–8, 12–17 voisit käyt-
tää kirjeessäsi? Selitä lyhyesti jokaisesta käyttämästäsi ope-
tuksesta, miten ja miksi käyttäisit sitä.

Kuvaile eroavuuksia

Kohdassa LK 100:9–11 Herra esitti pääpiirteittäin profeetta
Joseph Smithin ja Sidney Rigdonin tehtävien ja velvollisuuk-
sien väliset erot. Kuvaile vihkoosi näitä eroavuuksia.

Missourissa olevat pyhät alkoivat saada osakseen paljon
vainoa kesällä vuonna 1833. Sen seurauksena kirkon
jäsenet suostuivat lähtemään Jacksonin piirikunnasta tam-
mikuuhun 1834 mennessä. Kuitenkin vuoden 1833 loka-
ja marraskuussa vaino yltyi jälleen ankaraksi. Kiihtyneet
väkijoukot kerääntyivät ja pieksivät joitakin pyhiä, tuhosi-
vat taloja, huonekaluja, satoa ja eläimiä sekä pakottivat
sadat myöhempien aikojen pyhät jättämään kotinsa juuri
talven tullen. Suurin osa kirkon jäsenistä ylitti Missouri-
joen Clayn piirikuntaan ja rakensi väliaikaisen katon
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Opin ja Liittojen 
Kirja 101

Vastaus vaikeuksiin 
Jacksonin piirikunnassa Missourissa

B

A

päänsä päälle. Profeetta Joseph Smith kirjoitti: ”Näky oli
sanoin kuvaamaton ja olisi pehmittänyt keiden tahansa
maan päällä asuvien ihmisten sydämet paitsi sokeiden sor-
tajien ja ennakkoluuloisten ja tietämättömien kiihkoili-
joiden.” (History of the Church, osa 1, s. 437.)

Miksi Herra salli, että pyhät karkotettiin kodeistaan?
Miksi ihmeessä ihmiset Missourissa käyttäytyivät niin
väkivaltaisesti pyhiä kohtaan? Miten Siionin kävisi?
Kuusi päivää ennen Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 101
olevan ilmoituksen saamista profeetta Joseph Smith kir-
joitti: ”On kaksi seikkaa, joista olen tietämätön, eikä Herra
halua näyttää niitä minulle, kenties oman viisaan tarkoi-
tuksensa tähden – tarkoitan joissakin suhteissa – ja ne
ovat nämä: Miksi Jumala on sallinut niin suuren onnetto-
muuden kohdata Siionia ja mikä on tämän suuren ahdis-
tuksen suurena perussyynä. Ja vielä, millä tavoin Hän
palauttaa Siionin takaisin sen perintöosuudelle iankaikki-
sen ilon laulut sen pään päällä? Nämä kaksi seikkaa, vel-
jet, on osittain salattu minulta, niin ettei niitä selvästi
näytetä minulle, mutta eräitä sellaisia seikkoja on selvästi
ilmaistu, jotka ovat aiheuttaneet Kaikkivaltiaan tyytymät-
tömyyden.” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia,
s. 36.)

Kun luet Opin ja Liittojen Kirjan lukua 101, huomaa
ilmoitus, jonka Herra antoi profeetalle näistä kahdesta
asiasta, joista tämä tunsi olevansa tietämätön: miksi
Jumala salli kirkon jäsenten kärsivän niin ankaria vai-
noja ja kuinka Hän auttaisi heitä saamaan takaisin
Siionin hallinnan. Koska jokainen meistä kohtaa petty-
mystä ja masennusta, kun elämä ei aina suju sillä tavalla
kuin ajattelimme tai toivoimme, tämä ilmoitus sisältää
hyödyllistä opastusta jokaiselle. Herran vastaukset
profeetta Joseph Smithin kysymyksiin opettavat meille
lisäksi enemmän Hänen työstään myöhempinä aikoina
ja Hänen toisesta tulemisestaan.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 101

Koota aittoihin (jae 65) –
Viedä turvaan varastotiloihin
Luste (jakeet 65–66) – Vilja-
pellossa olevat rikkaruohot;
rikkavilja
Perustuslaki (jae 77) – Yleis-
ten määräysten tai sääntöjen
kokoelma, Yhdysvaltojen
perustuslaki
Huoneenhaltija (jae 90) –
Henkilö, joka on saanut
jotakin tehtäväkseen ja on
vastuussa siitä
Pysyä vaatimuksessa 
(jae 99) – Pitää hallussa 
omistusoikeus

Maja (jae 23) – Herran 
asuinpaikka
Katoavainen (jae 24) – 
Epätäydellinen, kuolevainen
Vihollisuus (jae 26) – 
Vihamielisyys, viha
Alentaa (jae 42) – Tehdä 
nöyräksi
Lunastus (jakeet 43, 76) –
Palautus, pelastus
Rahanvaihtajat (jae 49) –
Henkilöt, jotka tekevät 
sijoituksia
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Opin ja Liittojen Kirja 101 johdanto – Missä pyhät
olivat vuoden 1833 joulukuussa?

Opin ja Liittojen Kirja 101:21–22 – Siionin vaarnat
Herran valtakuntaa maan päällä on joskus verrattu telttaan,
jota vaarnat pitävät pystyssä (ks. esim. Jes. 54:2; Moro. 10:31).
Kirkko kuten teltta suo turvaa ja suojaa, ja sen vaarnat –
pyhien ryhmät, jotka ovat kerääntyneet opettamaan ja tuke-
maan toisiaan – pitävät sen tukevasti paikallaan (ks. LK
45:66–67; 82:14). Se leviää ja ulottuu yli maan.

Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 101 Herra ilmaisi, ettei kaikkia
kirkon jäseniä kerättäisi Jacksonin piirikuntaan Missouriin,
koska tilaa ei olisi kyllin. Sen sijaan jäsenten oli määrä kokoon-
tua Siionin vaarnoihin. Nämä vaarnat ovat myös ”pyhiä paik-
koja”, joissa kirkon jäsenet saavat samat siunaukset kuin ne,
jotka asuvat Siionin keskuspaikassa (ks. myös LK 115:5–6).

Opin ja Liittojen Kirja 101:30 – ”Puun ikä”
Presidentti Joseph Fielding Smith on opettanut, että tuhatvuo-
tisen valtakunnan aikana ”ei ole oleva kuolemaa, ennen kuin
ihmiset ovat vanhoja. Lapset eivät kuole, vaan elävät, kun-
nes saavuttavat puun iän. Jesaja sanoo sen olevan sata vuotta
[ks. Jes. 65:20–22].” (Pelastuksen oppeja, osa 1, s. 90.)

Opin ja Liittojen Kirja 101:39–40 – Suola menettää
makunsa
Vanhin Carlos E. Asay, joka oli seitsemänkymmenen johtokun-
nan jäsen, kertoi pappeudenhaltijoille:

Liberty

Independence

Missourijoki

Clayn
piirikunta

Rayn
piirikunta

Caldwellin
piirikunta

Jacksonin piirikunta

Van Burenin
piirikunta

Pyhät selviävät 
talven Clayn 
piirikunnassa

Heinäkuu 1833: vainot alkavat; 
väkivalta lisääntyy marraskuu-
hun asti

Marraskuu 1833: pyhät pake- 
nevat Missourijoen yli

”Maa oli ohuelti kuuran 
peittämä, ja pystyin 
seuraamaan helposti 
heidän verta valuvista, 
poltetun preerian sängen 
rikki repimistä jaloistaan 
tulevia jälkiä.” 

 

 – Lyman Wight (julkaisussa 
History of the Church, osa 1, s. 

438–439)

”Eräs maailmankuulu kemisti kertoi minulle, että suola ei
menetä makua vanhetessaan. Se käy mauttomaksi muihin
aineisiin sekoittumisen ja saastumisen kautta. Samalla tavoin
pappeuden voima ei vähene iän myötä; sekin menetetään
sekoittumisen ja saastumisen kautta.

Kun nuorukainen tai vanhempi mies saastuttaa ajatuksensa
pornografisella kirjallisuudella, hän käy mauttomaksi.

Kun pappeudenhaltija sekoittaa puheisiinsa valheita tai kiroi-
lua, hän menettää makunsa.

Kun joku meistä kulkee lauman mukana ja sekaantuu moraa-
littomiin tekoihin tai ryhtyy käyttämään huumeita, tupakkaa,
alkoholia ja muita vahingollisia aineita, hän menettää
makunsa.” (”Maan suola: ihmiskunnalle mauksi ja ihmisten
pelastajiksi”, Valkeus, lokakuu 1980, s. 78.)

Opin ja Liittojen Kirja 101:81–90 – Vertaus naisesta
ja väärästä tuomarista
Saatuaan Opin ja Liittojen Kirjan luvun 101 kirkon johtajat
pyysivät apua paikallisilta tuomareilta. Valitettavasti monet
tuomareista olivat väkivaltaisen joukon jäseniä, jotka olivat
alun pitäen ajaneet pyhät kodeistaan. He menivät seuraavaksi
Missourin kuvernöörin Dunklinin luo ja pyysivät häntä kor-
jaamaan asiat. Kuvernööri ehdotti, että kirkon johtajat kirjoit-
taisivat selontekoja vääryyksistä, joita he uskoivat tapahtu-
neen. He tekivät näin ja palasivat kuvernöörin luo. Hän ei teh-
nyt silloin mitään auttaakseen heitä. Viisi vuotta myöhemmin
pyhät ajettiin Missourin osavaltiosta, ja he vetosivat Yhdysval-
tojen presidenttiin Martin Van Bureniin. Profeetta Joseph
Smith itse ajoi heidän asiaansa hänen edessään. Profeetta mer-
kitsi muistiin: ”Vierailuni aikana minulla oli tapaaminen pre-
sidentti Martin Van Burenin kanssa, joka kohteli minua erit-
täin julkeasti, ja kuunneltuaan sanottavamme erittäin vastaha-
koisesti hän sanoi: ’Hyvät herrat, asianne on oikea, mutta en voi
tehdä mitään puolestanne’ ja ’jos pidän teidän puoltanne, menetän
Missourin äänet’.” (History of the Church, osa 4, s. 80.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee neljä seuraavista tehtävistä (A–G) tutkiessasi Opin ja
Liittojen Kirjan lukua 101.

Täydennä lauseet

Käytä apunasi sitä, mitä opit kohdasta LK 101:1–9, ja täydennä
seuraavat lauseet:

1. Herra salli pyhien vainon Missourissa, koska . . .

2. Missourin pyhien erehdyksistä huolimatta Herra aikoo . . .

3. Kuten profeetta Aabrahamin, kirkon jäsenten täytyy olla . . .

4. Jos kirkon jäsenet eivät kestä kuritusta, he eivät voi . . .

5. Missourin pyhät olivat syyllisiä . . .

6. Missourin pyhät olivat hitaat kuuntelemaan Jumalaa,
joten Hän oli . . .

7. Kun elämä on helppoa, jotkut kirkon jäsenet eivät kuuntele
Herraa, mutta kun elämä on vaikeaa . . .

8. Missourin pyhien heikkouksista huolimatta Herra . . .

A
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Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen

Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 101 Herra vahvisti, että Siion
perustettaisiin vielä, että hyvä voittaisi lopulta pahan ja että
Hän tulisi takaisin maan päälle ja hallitsisi vanhurskauden
tuhatvuotista valtakautta. Kirjoita Kristuksen toisesta tulemi-
sesta ja tuhatvuotisesta valtakunnasta viisi kysymystä, joihin
voidaan vastata kohdan LK 101:23–35 perusteella. Kirjoita
jokaisen kysymyksen jälkeen vastaus ja jae, josta se löytyy.

Selitä vertauskuva

Kohdassa LK 101:39–40 Herra vertasi kansaansa suolaan.
Ajattele eri tapoja, joilla suolaa käytetään, ja kirjoita kahdesta
tavasta, joilla kirkon jäsenten tulisi olla kuten suola (ks.
myös kohdan LK 101:39–40 osio ”Pyhien kirjoitusten ymmär-
täminen”).

Kirjoita nykyaikainen vertaus

1. Tutkittuasi kohdassa LK 101:43–62 olevaa vertausta jalosu-
kuisesta miehestä ja öljypuista kirjoita nykyaikainen
vertaus, jossa on samanlainen sanoma. Sisällytä tulkintaasi
seuraavien vertauksen osien nykyaikaistetut muunnokset:

2. Sovella vertausta jalosukuisesta miehestä ja öljypuista 
käytäntöön vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

a. Millä tavoin ikäisesi kirkon jäsenet voisivat olla kuin
vertauksen palvelijat?

b. Keitä vartijat voisivat kuvata?

c. Mitä torni voisi kuvata?

Ihmisiä
1. Viinitarha
2. Öljypuut
3. Torni
4. Aita

Tapahtumia
1. Jalosukuinen

mies
2. Palvelijat
3. Vartijat
4. Vihollinen

Paikkoja
1. Palvelijoita käskettiin 

istuttamaan kaksitoista
puuta

2. Vartijoita käskettiin
vahtimaan vaaraa

3. He istuttivat öljypuut
4. He ihmettelivät, miksi

rauhan aikana
tarvittiin vartijaa

5. He tulivat laiskoiksi ja
tottelemattomiksi

6. Vihollinen tuhosi
viinitarhan

7. Jalosukuinen
mies oli vihainen
palvelijoilleen

8. Viinitarha korjattiin
entiselleen

9. Vihollisten linnoitus
revittiin maahan

D

C

B Mitä nyt?

Kirkon jäsenet eivät olleet olleet kuuliaisia, niin että Herra
olisi voinut siunata heitä heidän vihollisiaan vastaan, joten
heidän täytyi kärsiä vainoa. Mitä heidän oli määrä tehdä?
LK 101:63–101 antaa neuvoja pyhille, jotka oli karkotettu Siio-
nista ja kodeistaan. Esitä lyhyesti Herran neuvot luettelona,
joka olisi voitu panna kiertokirjeenä jäsenille.

Yhdysvaltojen perustuslaki

Kirjoita kolme väittämää Yhdysvaltojen perustuslaista sen
pohjalta, mitä Herra sanoi kohdassa LK 101:77–80.

Vastaa alkuperäisiin kysymyksiin

Tämän oppilaan oppaan Opin ja Liittojen Kirjan luvun 101
johdannossa lainataan profeetta Joseph Smithin sanoja,
jotka auttavat meitä ymmärtämään, mitä hän halusi saada
tietää Herralta ennen kuin tämä ilmoitus annettiin. Tee
yhteenveto Herran vastauksista niihin kahteen seikkaan,
joista profeetta koki olevansa tietämätön.

Vaikka profeetta Joseph Smith sai tarvittavat kirkon hallin-
non pappeuden avaimet Pietarilta, Jaakobilta ja Johannek-
selta ennen kirkon perustamista (ks. LK 27:12–13),
Herra ilmoitti yhä lisää siitä, kuinka kirkon pitäisi olla
järjestetty ja kuinka sitä tulisi johtaa jäsenmäärän
lisääntyessä. Esimerkiksi vuonna 1830 kirkon ylimmät
johtajat koostuivat kirkon ensimmäisestä vanhimmasta ja
toisesta vanhimmasta (Joseph Smith ja Oliver Cowdery).
Vuonna 1832 muodostettiin ylipappeuden presidentti-
kunta (ks. LK 81), ja tästä presidenttikunnasta tuli vuonna
1833 myös kirkon ensimmäinen presidenttikunta. Kun
Opin ja Liittojen Kirjan luku 102 annettiin, kirkon jäseniä
oli noin 3 000 – vastaa nykyään vaarnan kokoa. Herra
antoi siis uusia ilmoituksia kasvavan kirkkonsa johtami-
seksi käskemällä profeetta Joseph Smithiä järjestämään
ensimmäisen korkean neuvoston.

Kirkon ensimmäistä korkeaa neuvostoa johti ensimmäinen
presidenttikunta, ja se käsitteli koko kirkkoa koskevia asioi-
ta. Kun muita vaarnoja järjestettiin, Herra antoi kuiten-
kin ilmoituksen kirkon johtavasta korkeasta neuvostosta
(ks. LK 107:33) – joka oli kahdentoista apostolin koorumi –
käsittelemään koko kirkkoa koskevia asioita. Kussakin
vaarnassa oli pysyvä korkea neuvosto (ks. LK 107:36), joka
käsitteli ainoastaan siihen vaarnaan kuuluvia asioita.

Opin ja Liittojen 
Kirja 102

Korkeat neuvostot ja kirkkokuri

G

F

E
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Nykyisin kirkon kutakin vaarnaa
johtavat vaarnanjohtaja ja kaksi
neuvonantajaa, ja vaarnan korkea
neuvosto auttaa heitä heidän teh-
tävissään – Opin ja Liittojen Kirjan
luvussa 102 annetun mallin mukai-
sesti. Presidentti Stephen L. Ric-
hards, joka palveli elinaikanaan kah-

dentoista apostolin koorumissa ja neuvonantajana
ensimmäisessä presidenttikunnassa, on sanonut: ”Kirkon
johtamisen nerous on johtaminen neuvostojen kautta”
(”Voimaa neuvonpidosta”, Valkeus, tammikuu 1994, s. 73).

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 102

Opin ja Liittojen Kirja 102:2, 12–33 – ”Ratkaise-
maan vaikeita riitakysymyksiä”
Sen lisäksi, että korkea neuvosto auttaa huolehtimaan kirkon
ohjelmista, se auttaa vaarnan johtokuntaa kirkon kurinpidol-
lisissa kysymyksissä – seuraten Opin ja Liittojen Kirjan
luvussa 102 annettua mallia. Lisäohjeita on annettu Kirkkokä-
sikirjassa. Kirkon kurinpitoneuvosto pidetään, kun jäsen
syyllistyy vakavaan evankeliumin periaatteiden rikkomiseen,
kuten haureuteen, aviorikokseen, homoseksuaalisiin tekoi-
hin, aborttiin, rikollisiin tekoihin, luopumukseen tai puolison
tai lasten hyväksikäyttöön. Joitakin kurinpitoneuvostoja
pidetään seurakuntatasolla, kun taas vakavammat tapaukset
käsitellään vaarna- tai piiritasolla. Nämä kirkon neuvostot
pyrkivät saamaan synnintekijän parannukseen Jeesuksen
Kristuksen sovituksen kautta samalla kun ne pyrkivät varjele-
maan kirkon loukkaamattomuutta ja suojelemaan sen jäseniä.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 102.

Varmistusjärjestelmä

LK 102:9–11 puhuu kirkon presidentistä. Se voi viitata myös
vaarnanjohtajaan. Mitä näiden jakeiden mukaan tapahtuu,
jos presidentti ei kykene olemaan läsnä tai osallistumaan neu-
vostoon?

Mitä tapahtuu?

Esitä lyhyesti kohdan LK 102:13–29 pohjalta, mitä vaarnan
kurinpitoneuvostossa tapahtuu.

B

A

Edellä oleva (jae 24) – 
Aiemmin kirjoitettu
Vedota (jakeet 27, 31, 33) –
Pyytää uutta käsittelyä

Heittää numeroilla arpaa
(jae 12) – Osoittaa numero
sattumalta
Puolueettomasti (jae 20) –
Oikeudenmukaisesti

Jacksonin piirikunnassa Missourissa asuneet pyhät jou-
tuivat kokemaan vuonna 1833 paljon vainoa. Vuonna
1834 Missourissa olleet kirkon jäsenet lähettivät Parley P.
Prattin ja Lyman Wightin Kirtlandiin Ohioon pyytä-
mään ohjausta tilanteeseensa profeetta Joseph Smithiltä.
Opin ja Liittojen Kirjan luku 103 annettiin sen jälkeen,
kun nämä kaksi miestä tulivat perille ja antoivat profee-
talle selonteon.

Vaikka Herra oli selittänyt Opin ja Liittojen Kirjan luvussa
101 joitakin syitä sille, että pyhien vihollisten oli sallittu
ajaa heidät Siionista, kirkon johtajilla ja jäsenillä oli
yhä kysymyksiä. Jotkut heistä halusivat erityisesti tietää,
voisivatko he toteuttaa Herran kohdassa LK 101:55–60
antaman lupauksen siitä, että jonkin ajan kuluttua ”kaikki
minun [Hänen] taloni väki” menisi ja lunastaisi Siionin.
Opin ja Liittojen Kirjan luvun 103 viimeinen osa tuli vas-
tauksena tähän kysymykseen, ja Herra valtuutti profee-
tan järjestämään sen, mikä tuli tunnetuksi Siionin leirinä
– 207 miehen ryhmän, jota täydensi 11 naista ja 11 lasta,
jotka kulkivat profeetta Joseph Smithin johdolla ja jotka
olivat halukkaita taistelemaan ja antamaan elämänsä Siio-
nin lunastamiseksi.

Kun tutkit Opin ja Liittojen Kirjan lukua 103, kiinnitä
erityistä huomiota siihen, mitä Herra sanoi ilmoituksen
aikaisemmassa osassa, ja silloin käy selväksi, ettei Siio-
nia lunastettaisi sotajoukon voimalla. Siion menetettiin
synnin tähden, ja se täytyy lunastaa vanhurskaudella.
Vaikka tämä ilmoitus antoi varhaisille pyhille neuvoja hei-
dän aikaansa ja olosuhteitaan varten, sen sisältämillä
periaatteilla on merkitystä myös meille. Meidän täytyy
palauttaa vielä Siion ja valmistaa itsemme kansana suo-
rittamaan nykyisten profeettojemme johdolla kaikki se,
mikä kuuluu Siioniin.

Opin ja Liittojen 
Kirja 103

Lunastetaanko Siion?
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Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 103

Opin ja Liittojen Kirja 103:15–16 – Herra on
herättävä Mooseksen kaltaisen miehen lunasta-
maan Siionin
Opin ja Liittojen Kirja opettaa, että kirkon presidentti on
Mooseksen kaltainen mies (ks. LK 28:2; 107:91).

Opin ja Liittojen Kirja 103:20 – Herran kasvot 
tulevat käymään niiden edellä ja kanssa, jotka
lunastavat Siionin
On tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että Herran kasvot ovat
vain niiden kanssa, jotka ovat kelvollisia siihen (ks. LK 100:13).
Tämä ilmoitus käy siis toteen niiden parissa, jotka ovat valmis-
tautuneet hengellisesti tällaiseen etuoikeuteen.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee kolme seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi Opin ja
Liittojen Kirjan lukua 103.

Mitä tapahtui? Mitä tulee tapahtu-
maan?

Kohdassa LK 103:1–14 Herra puhui sekä pyhien vihollisten
synneistä että itse pyhien synneistä. Vastaa seuraaviin kysy-
myksiin sen perusteella, mitä näihin jakeisiin on kirjoitettu:

1. Mitä pyhien viholliset tekivät? Miksi Herra salli sen?

2. Mitä pyhien vihollisille tulee tapahtumaan?

3. Mitä Herra lupasi pyhille, jos he pitäisivät käskyt?

4. Mitä Herra varoitti, että tulisi tapahtumaan, jos he eivät
pitäisi käskyjä?

Yhdistele

LK 35:24 on kohdan LK 103:7 rinnakkaisviite ja LK 58:4 on
kohdan LK 103:12 rinnakkaisviite. Lue nämä rinnakkaisviitteet
ja selitä merkitys, jonka ne antavat Opin ja Liittojen Kirjan
luvussa 103 oleville jakeille.

Vertaile

Kohdassa LK 103:15–21 Herra vertasi kirkon presidenttiä
Moosekseen (ks. myös LK 28:2; 107:91). Kirjoita tapoja,
joilla kirkon presidentti johtaa Jumalan kansaa ”niin kuin
Mooses”.

C

B

A

Ojennettu käsivarsi 
(jae 17) – Vertauskuvallinen
ilmaus, joka viittaa Jumalan
aktiiviseen osallistumiseen
käyttäen voimaansa (jota
Hänen käsivartensa esittää)
aktiivisesti kansansa hyväksi

Kärsinyt (jae 3) – Sallinut
heidän tehdä tämän
Alistaa (jae 7) – Valloittaa,
voittaa
Ahdistus (jakeet 12–13) –
Koettelemukset, vastoinkäy-
miset

Tee värväysjuliste

Opin ja Liittojen Kirjan luvun 103 saamisen jälkeen kirkon 
johtajat aloittivat värväyksen Siionin leiriä varten. Tarkastele
sitä, mitä kohdassa LK 103:22–36 ja edellä Opin ja Liittojen
Kirjan luvun 103 johdannossa sanotaan Siionin leiristä, ja
kuvittele, että olisit Siionin leirin värväyskomiteassa Kirtlan-
dissa Ohiossa. Suunnittele vihkoosi juliste, joka kutsuu ihmi-
siä liittymään tähän erikoiseen sotajoukkoon.

Vuonna 1832, kaksi vuotta ennen kuin Herra antoi
Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 104 olevan ilmoituksen,
Hän järjesti kirkon johtajat Ohiossa ja Missourissa
”Yhdistyneeksi veljeskunnaksi” (ks. LK 82:11–12). Yhdis-
tynyt veljeskunta ei ollut sama kuin pyhityksen laki. Se
oli yksi tapa laittaa pyhityksen laki käytäntöön.

Taloudelliset vaikeudet Kirtlandissa Ohiossa ja vainot
Missourissa tekivät enenevässä määrin vaikeaksi jatkaa
Yhdistyneen veljeskunnan toimintaa sellaisessa muo-
dossa kuin se oli alun perin järjestetty. Kirkon johtajien
harkitessa, mitä tehdä, Herra antoi Opin ja Liittojen
Kirjan luvun 104. Tässä ilmoituksessa Hän selosti joita-
kin pyhityksen lain tärkeitä periaatteita ja järjesti
uudelleen Yhdistyneen veljeskunnan vastaamaan kirkon
noina aikoina kohtaamia haasteita. Tähän sisältyi Mis-
sourin ja Ohion johtajien erottaminen omiin veljeskuntiin
eli järjestöihin. Kirkon johtajat, jotka olivat osallisina
tässä ensimmäisessä Yhdistyneessä veljeskunnassa, oppi-
vat paljon kokemuksestaan ja olivat valmiita sovelta-
maan pyhityksen lakia uusin tavoin.

Kirkko ei järjestä tällä hetkellä yhdistyneitä veljeskuntia
kuten noina varhaisina aikoina. Nykyisin me vastaamme
kirkon taloudellisiin tarpeisiin maksamalla kymmenyk-
set ja muut uhrit, mukaan lukien paastouhrit. Me autamme
muita jäsenten suomin humanitaarisin ponnistuksin ja

Opin ja Liittojen 
Kirja 104

”Minun omalla tavallani”

D
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varoin. Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 103 opetetut peri-
aatteet soveltuvat meidän aikaamme, kun me maksamme
kymmenyksemme ja uhrimme Herran omalla tavalla 
(ks. LK 104:16).

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 104

Opin ja Liittojen Kirja 104:13–18, 55–56 – Kaikki
kuuluu Herralle
Ollessaan kahdentoista apostolin koorumin jäsen vanhin
Spencer W. Kimball kertoi seuraavan kertomuksen, joka kuvaa
sitä, kuinka me joskus unohdamme, että kaikki, mitä meillä
on, tulee Herralta ja kuuluu Hänelle:

”Eräänä päivänä muuan ystäväni pyysi minua mukaansa
maatilalleen. Hän avasi uuden autonsa oven, asettui ohjaus-
pyörän taakse ja sanoi: ’Mitä pidät uudesta autostani?’
Ajoimme ylellisessä, ilmastoidussa, mukavassa autossa maa-
seudun halki tyylikkääseen maisemaan sijoitettuun taloon,
ja hän sanoi melkoista ylpeyttä tuntien: ’Tämä on minun
kotini.’ – –

Heilauttaen kättään suuressa kaaressa hän kerskui: ’Kaikki
tämä on minun tuolta puurykelmästä järvelle, jyrkänteelle
ja tilan rakennuksille – ja kaikki, mitä on niiden välissä. Ja nii-
tyllä käyskentelevä karjalauma – sekin on minun.’ – –

Siitä on jo monta vuotta. Myöhemmin näin ystäväni kuolleena
ylellisten huonekalujensa keskellä palatsimaisessa kodissaan.
– – Puhuin hänen hautajaisissaan ja kuljin hautajaissaatossa
suurelta maapalstalta, jonka hän oli ottanut haltuunsa, hänen
haudalleen, pikkuruiselle, pitkänomaiselle maatilkulle, pitkän
miehen mittaiselle ja vankkarakenteisen levyiselle.

Näin hiljattain saman maatilan, joka lainehti keltaisena vil-
jasta, vihreänä sinimailasesta, valkoisena puuvillasta, piit-
taamatta ilmeisesti vähääkään hänestä, joka oli pitänyt sitä
omanaan.” (Faith Precedes the Miracle, s. 281–284.)

Opin ja Liittojen Kirja 104:78–83 – Maksakaa
kaikki velkanne
Presidentti Heber J. Grant on sanonut: ”Jos mikään niin
varojen mukaan eläminen tuo rauhaa ja tyytyväisyyden tun-
netta ihmissydämeen ja perheeseen. Jos mikään niin velkai-
suus ja kyvyttömyys velvoitteiden täyttämiseen tuo onnetto-
muutta, kurjuutta ja masennusta.” (Puhe Apuyhdistyksen

Tilivelvollinen (jae 13) – Vas-
tuussa siitä, mitä tapahtuu
Kätten työ (jae 14) – 
Luominen
Nahkuritehdas (jae 20) –
Paikka eläinten vuotien 
työstämiseksi nahaksi
Kiinnittää (jae 85) – Antaa
vakuudeksi lainan takaisin-
maksusta

Katoamaton (jae 2) – 
Muuttumaton
Rusikoiminen (jakeet 9–10) –
Kärsimykset, vaino
Huoneenhaltija (jakeet 13,
56–57, 74, 77, 86) – Henkilö,
joka on vastuussa jostakin
Huoneenhallitus (jakeet
11–12, 20, 22, 24, 30, 32, 37,
40–41, 44, 54, 63, 68, 72–73, 75)
– Se, mistä huoneenhaltija on
vastuussa

konferenssissa 6. huhtikuuta 1932, julkaisussa Relief Society
Magazine, toukokuu 1932, s. 302; ks. myös Joe J. Christensen,
”Ahneus, itsekkyys ja kohtuuttomuus”, Liahona, heinäkuu
1999, s. 11.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee kolme seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi Opin ja
Liittojen Kirjan lukua 104.

Valitse avainsanoja

Kohdassa LK 104:1–10 Herra antoi ankaran varoituksen niille,
jotka rikkovat liittonsa. Valitse näistä jakeista viisi sanaa, jotka
ovat sinun mielestäsi tärkeitä tässä Herran opetuksessa. Kir-
joita kukin sana vihkoosi ja selitä, miksi se on sinun mielestäsi
tärkeä.

Herran tapa, osa 1

Monet ihmiset kärsivät mm. ruoan, suojan ja terveydenhoidon
puutteesta. Ja näiden ongelmien ratkaisemiseksi on monia
ajatuksia. Kohdassa LK 104:11–18 Herra sanoi, että Hänellä oli
tapa ratkaista nämä ongelmat.

1. Lue nämä jakeet huolellisesti ja kirjoita vihkoosi seuraavat
luettelot:

a. Totuudet, joiden Herra sanoi olevan tärkeitä ymmärtää
puutteessa olevien huolehtimiseksi.

b. Asenteet, jotka saisivat aikaan merkityksellisen muutok-
sen ajankohtaisissa ongelmissa, jos useammat meistä
omaksuisivat ne.

c. Toimenpiteet, jotka ratkaisisivat ongelmat.

2. Kirjoita ainakin kolme tapaa, joilla kirkko antaa meille mah-
dollisuuksia tehdä sitä, mitä Herra neuvoi näissä jakeissa.

Täydennä kaavio

Vaikka Herra järjesti uudelleen alkuperäisen Yhdistyneen vel-
jeskunnan, Hän ei muuttanut pyhityksen ja huoneenhalti-
jantehtävän iankaikkisia periaatteita. Kohdassa LK 104:19–46
Herra antoi useille veljille tarkkoja ohjeita heidän huo-
neenhallituksestaan. Tee vihkoosi seuraavanlainen kaavio
ja täydennä se sen perusteella, mitä luit Opin ja Liittojen 
Kirjan luvusta 104.

Jakeet 20–23

Jakeet 24–26

Jae 27

Jakeet 28–33

Jakeet 34–38

Jakeet 39–42

Jakeet 43–46

Opin ja Liittojen 
Kirja 104 Henkilö LupausOhjeet

C

B

A
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Herran tapa, osa 2

Kun ihmiset velkaantuvat, he etsivät joskus helppoa, nopeaa
tai ihmeellistä tapaa päästä tuosta orjuudesta. He saattavat
tuntea myös masennusta huomatessaan, että suurten velkojen
maksaminen on vaikeaa ja saattaa vaatia vuosikausia. Koh-
dassa LK 104:78–83 Herra antoi Hänen tapansa velasta pääse-
miseksi – ei välttämättä helppoa tai nopeaa tapaa, mutta
varman tavan. Kirjoita vihkoosi Herran neuvot velasta pääse-
miseksi ja se, kuinka me voimme soveltaa niitä nykyisin.

Kohdassa LK 103:22–35 Herra antoi käskyjä Siionin leirin
järjestämisestä. Se oli joukko, jonka oli määrä marssia
Missouriin ja auttaa kodeistaan ajettuja pyhiä (ks. tämän
oppilaan oppaan LK:n luvun 103 johdanto, s. 117).
Missourin kuvernööri Dunklin oli luvannut kirkon johta-
jille, että hänen osavaltionsa nostoväki auttaisi palaut-
tamaan pyhille heidän kotinsa, omaisuutensa ja liikeyri-
tyksensä. Hän esitti myös, että pyhät saattaisivat tar-
vita omaa nostoväkeä auttamaan heidän oikeuksiensa suo-
jelemisessa heidän palattuaan Jacksonin piirikuntaan.
Siionin leirin oli määrä olla tämä nostoväki.

Pyhien vihamiesten painostuksen vuoksi kuvernööri
muutti kuitenkin mielensä osavaltion nostoväen käytöstä
pyhien auttamiseksi. Siihen mennessä kun hän oli tehnyt
tämän päätöksen, Siionin leiri oli jo matkalla kohti
Missouria. Saavuttuaan Missouriin Parley P. Pratt, Siio-
nin leirin jäsen ja myöhemmin yksi tämän armotalouden
ensimmäisistä apostoleista, muisteli: ”Meillä oli tapaa-
minen kuvernöörin kanssa, joka auliisti myönsi vaatimuk-
sen oikeudenmukaisuuden, mutta ilmaisi meille avoimesti,
ettei uskaltanut yrittää lakien täytäntöönpanoa tässä
suhteessa pelosta, että se aiheuttaisi koko maahan sisällis-
sodan ja verenvuodatuksen. Hän kehotti meitä hylkää-
mään [luopumaan] oikeutemme rauhan takia ja myymään
maamme, joilta meidät oli karkotettu.” (Autobiography
of Parley P. Pratt, s. 94.)

Siionin leirillä mukana olleet olivat kärsineet nälkää, janoa,
kehnoa säätä, sairauksia ja suojan puutetta lähes 1 600
kilometrin marssillaan. Heidän oli vaikea ajatella luovut-
tavansa sellaisen vaivan ja kärsimyksen jälkeen. Profeetta
Joseph Smith pyysi Herralta neuvoa, joka tuli Opin ja
Liittojen Kirjan luvun 105 ilmoituksessa. Herra antoi
tässä ilmoituksessa lisätietoa siitä, miksi Siionia ei lunas-
tettaisi siihen aikaan ja mitä täytyy tapahtua ennen kuin

Opin ja Liittojen 
Kirja 105
Siionin leiri

D Siion tullaan lunastamaan. Herra kertoi siinä Siionin lei-
rin jäsenille myös, että Hän oli hyväksynyt heidän kärsi-
myksensä ja siunaisi heitä sen ansiosta, mitä he olivat
halukkaita tekemään. Kun kahdentoista apostolin koorumi
ja seitsemänkymmenen ensimmäinen koorumi järjestet-
tiin vuotta myöhemmin, suurin osa heistä oli miehiä, jotka
olivat marssineet Siionin leirissä, osoittaneet uskollisuu-
tensa ja viettäneet marssin aikana huomattavan pitkän
ajan profeetta Joseph Smithiltä oppien ja häntä tarkkaillen.

Olisitko sinä tarjoutunut kävelemään 1 600 kilometriä?
Toisinaan me opimme eniten silloin, kun me tarjoudumme
auttamaan vaikeissa tehtävissä. Herra tarvitsi erityisiä
miehiä johtamaan kirkkoa. Siionin leiri tarjosi uskollisim-
mille tilaisuuden tulla koetelluiksi päättäväisyydessään
auttaa työssä. Mitkä kokemukset valmistavat tulevaisuu-
den johtajia tänä päivänä?

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 105

Opin ja Liittojen Kirja 105 johdanto – Lyhyt Siionin
leirin historia
Herran annettua ohjeet värvätä miehiä Siionin leiriin 
(ks. LK 103) kirkon johtajat eivät hukanneet aikaa valmiste-
luihin. Monet Kirtlandissa Ohiossa tarjoutuivat vapaaeh-
toisiksi sellaiseen, mikä vaikutti hyvin vaaralliselta kutsulta –
väkivallantekijät olivat kohdelleen pyhiä Missourissa
raa’asti ja uhanneet tehdä niin vastakin. Heber C. Kimball,
joka kutsuttaisiin yhdeksi tämän armotalouden ensimmäisistä
apostoleista, ilmaisi monien tunteet tuohon aikaan: ”Läh-
dimme matkaan 5. toukokuuta (1834), ja aamuni oli todella
synkkä. Lähdin vaimoni, lasteni ja ystävieni luota tietämättä,
näkisinkö heitä enää lihassa, koska viholliset uhkailivat
minua ja veljiä sekä tuossa maassa että Missourissa sillä, että
he tuhoaisivat meidät ja hävittäisivät meidät maasta.” (Julkai-
sussa Orson F. Whitney, Life of Heber C. Kimball, s. 40.) Ne,
jotka jäivät Kirtlandiin, suostuivat auttamaan niitä perheitä,
joista mies oli astunut vapaaehtoisena palvelukseen.

Tämä ”Israelin sotajoukko” (LK 105:26) aloitti marssinsa tou-
kokuun alussa. Heihin liittyi matkan varrella uusia miehiä
Ohiosta, Michiganista ja Illinoisista. He noudattivat sotilasru-
tiinia heräten neljältä aamulla ja marssien peräti 56 kilo-
metriä päivässä. He suorittivat myös sulkeisharjoituksia, mutta
useimmista armeijoista poiketen he varasivat aikaa myös
rukoukselle, laululle ja evankeliumin tutkimiselle.

Valitettavasti jotkut miehet valittivat kärsimyksistään tai johta-
jiensa päätöksistä. Erään kerran eripura oli niin voimakasta,
että profeetta Joseph Smith varoitti heitä, että ennen kuin
he lähtisivät leiristä seuraavana päivänä, he näkisivät merkkejä
Herran suuttumuksesta heitä kohtaan. Seuraavana päivänä
lähes kaikki leirin hevoset olivat sairaita tai rampoja. Sitten

Endowment (jakeet 12, 18, 33) – Hengellisen lahjan antaminen
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profeetta sanoi heille, että jos he nöyrtyisivät, tekisivät paran-
nuksen ja tulisivat yhtenäiseksi ryhmäksi, eläimet parantui-
sivat välittömästi. Keskipäivään mennessä kaikki eläimet olivat
toipuneet lukuun ottamatta erään katkeroituneen ja muiden
yllyttämiseen pyrkivän miehen hevosta.

Suurimmalle osalle Siionin leirin miehiä heidän läheinen tove-
ruutensa Jumalan profeetan kanssa oli heidän kestämänsä
vaivan arvoista. Vuosia myöhemmin vanhin Wilford Woodruff,
joka oli silloin kahdentoista apostolin koorumin jäsen, todisti:
”Me saimme kokemuksen, jota emme olisi voineet saada mil-
lään muulla tavalla. Meillä oli etuoikeus katsella profeetan
kasvoja ja meillä oli etuoikeus matkustaa hänen kanssaan
1 600 kilometriä ja nähdä Jumalan Hengen vaikutus hänessä ja
Jeesuksen Kristuksen ilmoitukset hänelle ja noiden ilmoitus-
ten toteutuminen.” (Julkaisussa Journal of Discourses, osa 13,
s. 158.)

Presidentti Brigham Young sanoi puhuessaan kokemukses-
taan Siionin leirillä: ”Kun palasin Kirtlandiin tuon tehtävän
jälkeen, eräs veli sanoi minulle: ’Veli Brigham, mitä te olette
saaneet tästä matkasta?’ Minä vastasin: ’Juuri sen, mitä
tavoittelimme; mutta minä en vaihtaisi sen aikana saamaani
tietoa edes koko Geaugan piirikuntaan [piirikunta, jossa
hän asui], sillä omaisuutta ja rikkauden ehtymättömiä lähteitä
ei voida verrata tiedon arvoon.” (Julkaisussa Journal of Dis-
courses, osa 2, s. 10.)

Fishingjoki

Kun Siionin leiri saapui Missouriin, sen viholliset olivat val-
mistautuneet kohtaamaan sen. Leiriydyttäessä Fishingjoelle
(missä Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 105 oleva ilmoitus saa-
tiin) leiriin ratsasti ryhmä missourilaisia. Profeetta Joseph
Smith kirjoitti: ”Viisi aseistettua miestä ratsasti leiriin kiroillen
ja vannoen, että me ’näkisimme helvetin ennen aamua’. He
sanoivat meille, että 60 miestä oli tulossa Richmondista Rayn
piirikunnasta ja vielä 70 Clayn piirikunnasta liittyäkseen
Jacksonin piirikunnan väkivallantekijöihin, jotka olivat vanno-
neet tuhoavansa meidät täydellisesti.” (History of the Church,
osa 2, s. 102–103.) Profeetta kuitenkin lohdutti Siionin leirin
jäseniä ja lupasi, että Herra suojelisi heitä. Pian valtava myrsky
alkoi raivota. Samalla kun monet Siionin leirissä olleet löysi-
vät suojan vanhasta lähellä olleesta baptistikirkosta, myrsky
pilasi väkivallantekijöiden suunnitelmat. He luopuivat yrityk-
sistään taistella ’mormoniarmeijaa’ vastaan.

Jotkut olivat pettyneitä Herran Opin ja Liittojen Kirjan luvussa
105 olevaan ilmoitukseen olla taistelematta, ja he napisi-
vat profeettaa ja Herraa vastaan. Sen seurauksena leiriin levisi
koleraepidemia. Neljätoista henkilöä kuoli, heidän joukos-
saan muutamia, jotka olivat pysyneet uskollisina. Joskus myös
vanhurskaat kärsivät, kun heidän joukossaan on jumalatto-
mia. Profeetta Joseph Smith lupasi, että jos kapinalliset nöyr-
tyisivät ja tekisivät parannuksen, vitsaus lakkaisi. Hänen
sanansa toteutuivat.

Siionin leiri ei ehkä saavuttanut sitä, mitä jotkut sen jäsenistä
ajattelivat, mutta kuten Herra sanoi kohdassa LK 105:19,
se toimi heidän uskonsa koetuksena. Jotkut eivät suoriutuneet
kokeesta ja jättivät kirkon, kun taas uskollisia kokemus
vahvisti. Yhdeksän tämän armotalouden ensimmäisistä kah-
destatoista apostolista oli Siionin leirin jäseniä seitsemän
seitsemänkymmenen presidentin ja muiden 63:n seitsemän-
kymmenen ensimmäisen koorumin jäsenen ohella. Näyttää
siltä, että Herra käytti tätä kokemusta osoittamaan, kuka
oli uskollinen ja kehen Hän voisi luottaa (ks. myös LK 105:35).
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi Opin ja 
Liittojen Kirjan lukua 105.

Kirjoita luettelo

1. Kohdassa LK 105:1–6 Herra arvosteli kansansa rikkomuk-
sia tarkoittaen ”kirkkoa enkä yksityisiä jäseniä”, mikä
esti heitä näkemästä Siionin perustamista tuona aikana.
Tutki näitä jakeita ja kirjoita luettelo siitä, mitä ihmiset
eivät Herran sanojen mukaan tehneet. Selitä, mitä me
sinun mielestäsi teemme kirkkona nykyisin vahvistaak-
semme runsaammin Siionin asiaa.

2. Jakeissa 9–12 ja 31 Herra selitti enemmän siitä, mitä kirkon
jäsenet tarvitsivat saattaakseen alulle Siionia. Sen sijaan,
että se olisi ollut jotakin, mitä he tekivät väärin, se oli jota-
kin, mitä he eivät olleet vielä tehneet. Selitä, mitä kirkon
oli tarpeen tehdä.

3. Selitä näistä jakeista oppimasi perusteella, mitä sinä teet
tai mitä sinun pitäisi mielestäsi tehdä auttaaksesi vahvista-
maan Siionia.

Kerro esimerkki

Kerro esimerkki siitä, kuinka kohdassa LK 105:6 opetettu peri-
aate on vaikuttanut sinun tai jonkun muun elämään.

Mitä sinä sanoisit heille?

Kuvittele, että sinulla olisi tilaisuus puhua kolmen seuraavan
Siionin leirin jäsenen kanssa. (Haluat ehkä tarkastella uudel-
leen Siionin leirin lyhyttä historiaa osiossa ”Pyhien kirjoi-
tusten ymmärtäminen”.) Mieti ensin, mitä kukin heistä olisi
saattanut sanoa profeetta Joseph Smithin kerrottua heille,
mitä Herra sanoi kohdassa LK 105:17–19. Kirjoita sitten, mitä
sinä sanoisit kullekin heistä.

Siionin leiri

1. Keski-ikäinen isä, joka tuntee tulleensa johtajiensa pettä-
mäksi ja kävelleensä turhaan 1 600 kilometriä.

2. Iäkäs jäsen, jonka mielestä kokemus oli hankala, mutta
joka oli aina halukas tekemään sen, mitä häneltä pyydettiin,
ja on kiitollinen kokemuksesta.

C

B

A

3. Nuori naimaton jäsen – äskettäin kirkkoon liittynyt kään-
nynnäinen – joka on hieman lannistunut joidenkin leirin
jäsenten käytöstapojen vuoksi marssin aikana ja ihmettelee,
pitäisikö hänen pysyä tässä uudessa kirkossa.

Mitä tehdä ja mitä olla tekemättä

1. Kirjoita kaksi luetteloa kohdasta LK 105:23–40 lukemasi
perusteella. Kirjoita ensimmäiseen, mitä Herra käski
”lähiseuduilla” (Missourissa) asuvia pyhiä tekemään. Kir-
joita toiseen, mitä Herra käski heitä olemaan tekemättä.

2. Valitse luettelon kohta ja selitä, kuinka se yhä nykyisin
soveltuu kirkkoon.

Värvätessään miehiä ja hankkiessaan rahaa Siionin leiriä
varten vuoden 1834 alkupuolella profeetta Joseph Smith
kävi useissa kirkon seurakunnissa. Hän asui tänä aikana
Freedomissa New Yorkissa Oliver Cowderyn vanhimman
veljen Warrenin luona, joka oli liittynyt kirkkoon vuonna
1831. Myöhemmin, kesken kuukautta, jota profeetta
kuvasi erittäin kiireiseksi (ks. History of the Church, osa
2, s. 170), hän sai Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 106
olevan ilmoituksen, joka on osoitettu Warren Cowderylle.

Kun luet Opin ja Liittojen Kirjan lukua 106, ajattele saa-
miasi tehtäviä ja sitä, kuinka Herran sanat Warrenille
tämän kutsumuksesta saattavat soveltua myös sinuun
omissa kutsumuksissasi.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 106

Turhuus (jae 7) – Halu
saada asioita, joilla ei ole
iankaikkista arvoa

Vyöttää kupeet (jae 5) – 
Valmistautua
Valtikka (jae 6) – Hallinto-
vallan vertauskuvana oleva
keppi tai sauva

Opin ja Liittojen 
Kirja 106

”Niin kuin varas yöllä”

D
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin ja 
Liittojen Kirjan lukua 106.

Kutsu palvella

1. Mitä Herra kutsui Warren Cowderyn tekemään Opin ja
Liittojen Kirjan luvussa 106?

2. Miksi kutsumus oli Herran mukaan tärkeä?

3. Kirjoita luettelo siitä, mitä sellaista ilmoituksessa sanottiin,
mitä veli Cowdery saattoi pitää lohduttavana ja rohkaise-
vana. Valitse kaksi kohtaa luettelostasi ja selitä, miten ne
sinun mielestäsi saattoivat auttaa häntä.

Sovella se itseesi

Esitä kaksi tapaa, joilla Opin ja Liittojen Kirjan luku 106 voi
soveltua sinuun ja kirkossa saamiisi kutsumuksiin.

Huomaa eroavuudet

Kohdassa LK 106:4–5 Herra puhui kahdesta erilaisesta ihmis-
ryhmästä ja toisesta tulemisestaan. Mitkä nämä kaksi ryhmää
ovat? Mikä ero niiden välillä on toisessa tulemisessa?

Mitä sinä tiedät pappeudesta? Mitkä esimerkiksi ovat
Aaronin pappeuden voimat ja valtuudet verrattuna Melki-
sedekin pappeuteen? Mitkä ovat kummankin pappeuden
virat ja miten ne on järjestetty? Miksi pappeus on välttä-
mätön?

Löydät vastauksia moniin kysymyksiin pappeudesta Opin
ja Liittojen Kirjan luvusta 107. Tämä ilmoitus annettiin
kahdentoista apostolin koorumille pian sen jälkeen, kun se
oli kutsuttu vuonna 1835. (Luettelo tämän armotalouden
ensimmäisistä apostoleista löytyy Opin ja Liittojen Kirjan
alusta kohdasta ”Kahdentoista apostolin todistus Opin ja
Liittojen Kirjan totuudesta”.) Nämä miehet olivat men-

Opin ja Liittojen 
Kirja 107

Ilmoitus pappeudesta

C

B

A

neet profeetta Joseph Smithin luokse tavoitellen suurem-
paa ymmärrystä kutsumuksestaan johtaa kirkon pappeutta
ja Herran työtä maan päällä. Tämä ilmoitus on monin
tavoin samanlainen kuin tämän armotalouden pappeuden
käsikirja.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 107

Opin ja Liittojen Kirja 107:1, 6 – Leeviläinen 
pappeus
Mooseksen aikana Melkisedekin pappeus otettiin pois israe-
lilaisilta ja pelkästään vähäisempi (tai Aaronin) pappeus pysyi
heidän keskellään (ks. LK 84:23–26). Tämä pappeus annettiin
ainoastaan Leevin heimoon kuuluville miehille – siten se tuli
tunnetuksi myös leeviläisenä pappeutena. Kuten LK 107:1
ilmaisee, leeviläisen pappeuden oikeudet ja valtuudet ovat osa
Aaronin pappeutta.

Opin ja Liittojen Kirja 107:2 – Suuri ylimmäinen
pappi Melkisedek

Voit lukea lisää Melkisedekistä
kohdista JSR 1. Moos. 14:25–40
(Pyhien kirjoitusten oppaan
osassa ”Valittuja kohtia
Joseph Smithin raamatunkään-
nöksestä”); Al. 13:14–19; 
LK 84:6–14 ja Pyhien kirjoitusten
opas, ”Melkisedek”, s. 114.

Opin ja Liittojen Kirja 107:5 – Pappeus on suurempi
kuin mikään sen viroista
Vanhin Bruce R. McConkie, joka oli kahdentoista apostolin
koorumin jäsen, on opettanut:

”Pappeus on suurempi kuin mikään sen viroista. Mikään virka ei
lisää yhtään voimaa, arvokkuutta eikä valtuutta pappeuteen.
Kaikki virat saavat oikeutensa, erikoisoikeutensa, avunsa ja voi-
mansa pappeudesta. Tätä periaatetta voidaan kuvata ympyrän
segmenteillä. Pappeus on ympyrä. Ympyrän segmentit

Matkustava korkea 
neuvosto (jae 38) – Kahden-
toista apostolin koorumi
Evankelistat (jae 39) – 
Patriarkat
Ylienkeli (jae 54) – Korkea-
arvoisin enkeli
Vakaa (jae 84) – Vakava,
arvokas

Järjestys (jakeet 3, 9–10, 29,
40–41, 71, 73, 76) – Jumalan
pappeuden valtuuden orga-
nisaatio
Palvella (jakeet 8, 12) –
Ohjata ja johtaa
Avaimet (jakeet 15–16, 18, 20,
35, 70, 76) – Oikeus johtaa ja
opastaa
Välimies (jae 19) – Henkilö,
joka yrittää saattaa rauhan-
omaiseen eloon kaksi yksit-
täistä henkilöä tai ryhmää,
joilla on eroavuuksia
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ovat pappeuden kutsumuksia eli virkoja. Jokaisella, joka pal-
velee jossakin ympyrän segmentissä, täytyy olla koko
ympyrän voima. Kenelläkään ei voi olla pappeuden virkaa,
ellei hänellä ensiksi ole pappeutta.

Niinpä pappeus suodaan kelvollisille yksilöille, ja sitten heidät
asetetaan pappeuden virkoihin, ja siksi kaikkien pappeuden ja
kirkon virkojen ilmoitetaan nimenomaan olevan lisäyksiä pap-
peuteen eli ne ovat peräisin pappeudesta, täydentävät sitä ja
ovat merkitykseltään vähäisempiä kuin pappeus. – –

Edelleen Melkisedekin pappeuden sisällä ei edistytä virasta
toiseen. Jokaisella vanhimmalla on yhtä paljon pappeutta
kuin apostolilla tai kirkon presidentillä, vaikka näihin jälkim-
mäisiin virkoihin kuuluu suurempia johtamistehtäviä valta-
kunnassa.” (Mormon Doctrine, s. 595–596.)

Opin ja Liittojen Kirja 107:15–17, 68–73 – 
”Aaronin suoranainen jälkeläinen”
Presidentti Joseph Fielding Smith on opettanut: ”Kirkossa on
muutamia miehiä, joita patriarkat ovat siunanneet ja julista-
neet Leevin jälkeläisiksi, mutta he eivät ole vaatineet itselleen
piispan virkaa, sillä tätä tilannetta koskeva ilmoitus puhuu
Aaronin, ei Leevin, kirjaimellisista jälkeläisistä. On ilmeisesti
suuri joukko miehiä, jotka ovat Leevin mutta eivät Aaronin
jälkeläisiä.” (Pelastuksen oppeja, osa 3, s. 87.)

Opin ja Liittojen Kirja 107:23–38 – Koorumit 
yhdenvertaisia valtuudessa
Kohdassa LK 107:24 Herra opetti, että kirkon presidentin
kuollessa kahdentoista apostolin koorumi on ensimmäisen
presidenttikunnan ”vertainen valtuudessa ja voimassa”.
Näin on, koska he ovat profeettoja, näkijöitä ja ilmoituksen-
saajia ja pitävät hallussaan Jumalan valtakunnan avaimia
maan päällä. Kuten jakeessa 33 opetetaan, kaksitoista aposto-
lia työskentelevät kuitenkin ensimmäisen presidenttikunnan
”johdon alaisina”.

Seitsenkymmenet ovat kahdentoista vertaiset valtuudessa
(ks. LK 107:26). Huomaa, etteivät pyhät kirjoitukset opeta nii-
den olevan kahdentoista apostolin vertaiset voimassa, koska
seitsenkymmenet eivät pidä hallussaan Jumalan valtakunnan
avaimia maan päällä. He ovat kuitenkin kirkon johtavia auk-
toriteetteja kuten kaksitoista apostolia ja ensimmäinen pre-
sidenttikunta. Sellaisina he ovat ”kahdentoista – – ohjauksen
alaisina” (jae 34) työskennellessään yhdenvertaisia valtuu-
dessa kirkossa (siitä nimitys johtava auktoriteetti). Tässä ase-
massa he voivat auttaa rakentamaan kirkkoa ja ohjaamaan
kaikkia kirkon asioita kaikkialla maailmassa (jae 34).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee viisi seuraavista tehtävistä (A–H) tutkiessasi Opin ja
Liittojen Kirjan lukua 107.

Hanki lisää ymmärrystä

1. Miksi kohdan LK 107:1–4 mukaan korkeampaa pappeutta
kutsutaan Melkisedekin pappeudeksi?

2. Lue Melkisedekille kohdan LK 107:2 osiossa ”Pyhien 
kirjoitusten ymmärtäminen” annetut rinnakkaisviitteet.

A

Kirjoita vihkoosi, mitä sellaista opit Melkisedekistä, mikä
osoittaa, että on kunnia pitää hallussa hänen mukaansa
nimettyä pappeutta.

Laadi tietokilpailu

Käytä hyväksesi kohdasta LK 107:1–20 oppimaasi ja kirjoita
kahdeksan kysymystä sisältävä tietokilpailu, joka punnitsee
tietoja Aaronin pappeudesta ja Melkisedekin pappeudesta.
Kirjoita kunkin kysymyksen jälkeen vastaus ja jae, josta se
löytyy.

Tee kaavio

Muodosta kokonaisuus siitä, mitä opit Opin ja Liittojen Kirjan
luvusta 107 pappeuden viroista ja koorumeista. Tee vihkoosi
seuraavanlainen kaavio ja kirjoita siihen, mitä opit annetuista
jakeista:

Selitä tärkeys

Miten kohdan LK 107:27 mukaan päätökset tehdään kirkon
johtavissa koorumeissa? Miksi sinun mielestäsi meidän on
tärkeää ymmärtää tämä periaate?

Jos olisit ollut siellä

Kohdassa LK 107:41–57 Herra kertoi Aadamista ja tämän
perheestä. Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

1. Mikä Aadamin rooli patriarkkana oli?

2. Kuinka tämä on verrattavissa patriarkan rooliin nykyään?

E

D

Kirkon presidentti 
(ks. LK 107:8–9, 65–67, 82,
91–92)

Kahdentoista apostolin koo-
rumi (ks. jakeet 23–24,
27–28, 30–31, 33, 35, 38–39, 58)

Ylipapit 
(ks. jakeet 10, 12, 17)

Piispat (ks. jakeet 13–17,
68–76, 87–88)

Ensimmäinen president-
tikunta (ks. jakeet 21–22,
27, 33, 78–79)

Seitsemänkymmentä 
(ks. jakeet 25–28, 30–31, 34,
38, 93–98)

Vanhimmat 
(ks. jakeet 10–12, 60, 89–90)

Papit 
(ks. jakeet 10, 61, 87–88)

Diakonit 
(ks. jakeet 10, 62–63, 85)

Opettajat 
(ks. jakeet 10, 62–63, 86)

C

B
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Anna esimerkkejä

LK 107:85 esittää diakonien koorumin johtajan velvollisuudet.
Anna esimerkki siitä, mitä diakonien koorumin johtaja voisi
tehdä kullakin jakeessa mainitulla neljällä päävastuualueella –
johtaa, neuvotella, opettaa ja rakentaa – suorittaakseen tuon
velvollisuuden.

Sinun kokemuksesi

LK 107:91–92 kuvaa kirkon presidentin roolia. Kirjoita
kokemuksesta, joka sinulla on ollut käsittäessäsi jonkin näissä
jakeissa esitetyn ajatuksen paikkansapitävyyden.

Jokaisen velvollisuus

Kirjoita vihkoosi yhteenveto kohdasta LK 107:99–100 ja
tähdennä sitä, minkä Herra sanoi olevan jokaisen velvollisuus,
sekä Hänen varoitustaan.

Opin ja Liittojen Kirja 107:99–100 kehottaa pappeuden-
haltijoita oppimaan aktiivisesti velvollisuutensa. Lyman
Sherman oli esimerkkinä tämän neuvon noudattamisesta.
Hän oli Siionin leirin jäsen, yksi tämän armotalouden
ensimmäisistä miehistä, joka kutsuttiin yhdeksi seitsemästä
seitsemänkymmenen presidentistä ja kutsuttiin, mutta
ei koskaan asetettu (ennenaikaisen kuolemansa vuoksi),
kahdentoista apostolin koorumin jäseneksi. Koska hänellä
oli halu palvella Herraa, veli Sherman meni profeetta
Joseph Smithin luokse ja pyrki oppimaan velvollisuutensa.
Opin ja Liittojen Kirjassa oleva ilmoitus 108 oli Herran
vastaus.

Kun luet Opin ja Liittojen Kirjan lukua 108, ajattele sitä,
miten Herran neuvot veli Shermanille soveltuvat jokai-
seen, joka yrittää palvella Herraa. Olisiko sinusta muka-
vaa, jos sinulle sanottaisiin se, mitä veli Shermanille
sanottiin?

Opin ja Liittojen 
Kirja 108

”Vahvista siis veljiäsi”

H

G

F Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 108

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 108.

Selitä

Kirjoita vihkoosi seuraavat lauseet ja selitä, mitä kukin tarkoit-
taa ja kuinka voisit soveltaa niitä elämääsi:

1. ”Sielusi olkoon – – rauhassa” (LK 108:2; ks. myös jae 1)

2. ”Äläkä enää vastusta minun ääntäni” (jae 2)

3. ”Ole tästedes tarkempi lupaustesi täyttämisessä” (jae 3)

4. ”Odota kärsivällisesti” (jae 4)

5. ”Sinut muistetaan” (jae 4)

Aseta tavoite

Kohdassa LK 108:7 Herra kehotti Lyman Shermania vahvista-
maan muita neljällä tavalla. Kirjoita vihkoosi nämä neljä
tapaa. Kirjoita kustakin tarkoin määrätty henkilökohtainen
tavoite muiden vahvistamiseksi ja kerro, mitä aiot tehdä ja
kuinka teet sen.

Oletko osallistunut temppelin vihkimistilaisuuteen? Mitä
luulet, että temppelin vihkimisrukouksessa sanottaisiin?
Opin ja Liittojen Kirjan luku 109 on profeetta Joseph 

Smithin tämän armota-
louden ensimmäisen
temppelin – Kirtlandin
temppelin – vihkimisti-
laisuudessa pitämä
rukous. Hän kirjoitti
rukouksen innoituksen
hengen kautta ennen 
vihkimistä ja luki sen vih-
kimistilaisuuksissa.
Tämä loi mallin, jota on

seurattu siitä lähtien. Kaikki temppelien vihkimisru-
koukset valmistetaan innoituksen kautta, ja veljet, jotka
on nimetty suorittamaan vihkiminen, lukevat ne.

Opin ja Liittojen 
Kirja 109

Kirtlandin temppelin vihkiminen

B

A

Oikeus (jakeet 4, 6) – Valtuus
ja etuoikeus

Lupaukset (jae 3) – Liitot ja
lupaukset
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Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 109 oleva rukous oli
myös näiden rukousten kieliasun mallina.

Kirtlandin temppeli oli merkittävä kirkon ja maailman
historiassa. Herra ilmoitti siellä profeetta Joseph Smithille
ja Oliver Cowderylle pappeuden avaimet koko ihmiskun-
nan pelastukseksi – avaimet, jotka mahdollistaisivat pelas-
tavat toimitukset eläville ja kuolleille.

Kirtlandin temppelin vihkimiseen liittyi ihmeellisiä hen-
gellisiä ilmestyksiä. Jotkut läsnä olleet näkivät apostolit
Pietarin ja Johanneksen, ja monet näkivät muita enkeleitä.
Profeetta Joseph Smith kirjoitti muistiin, että vihkimispäi-
vän iltana temppelissä pidetyssä kokouksessa ”veli George
A. Smith nousi ja alkoi profetoida, jolloin kuulimme
kuin mahtavan tuulen pauhinan, joka täytti temppelin,
ja koko seurakunta nousi samanaikaisesti kuin näky-
mättömän voiman nostamana; monet alkoivat puhua kie-
lillä ja profetoida; toiset saivat kirkkauden näkyjä; ja
minä näin, että temppeli oli täynnä enkeleitä, minkä julis-
tin seurakunnalle. Naapuristosta ihmiset kerääntyivät
juosten yhteen (kuultuaan merkillisen äänen temppelin
sisältä ja nähtyään kirkkaan valon, ikään kuin tulipat-
saan temppelin yllä) ja olivat ymmällään siitä, mitä oli
tekeillä.” (James E. Talmage, Herran huone, 1975, s. 103.)

Osana temppelin vihkimistä kuoro lauloi ”Nyt liekkinä
loistavi Henki Herran” (MAP-lauluja, 2), jonka W. W.
Phelps oli kirjoittanut tilaisuutta varten. Tämä laulu
on edelleen osa temppelien vihkimistä.

Kun luet Opin ja Liittojen Kirjan luvun 109, kiinnitä huo-
miota tärkeisiin oppeihin temppeleistä ja myöhemmistä
ajoista.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 109

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi Opin ja 
Liittojen Kirjan lukua 109.

Temppelistä tulevat siunaukset

Kohdassa LK 109:11 profeetta rukoili pyhille Herran lupaamia
siunauksia. Selitä kustakin seuraavista jakeista tai jakeiden
ryhmistä, mitä siunauksia profeetta rukoili koko kirkon
hyväksi: LK 109:12, 13, 14–15, 21, 22–23, 25–30, 35, 38. Nämä
ovat vain joitakin niistä siunauksista, jotka ovat yhteydessä
temppelipalvelukseen.

A

Lukita laki sinetillä (jakeet
38, 46) – Todistaa totuudesta
Nurja (jae 41) – Tottelematon
Hoivaava (jae 69) – Auttava,
kannustava
Serafit (jae 79) – Enkelit

Kynnys (jae 13) – Sisään-
käynti, ovi
Panettelu (jae 30) – Syytökset,
valheet
Voitelu (jae 35) – Kutsumi-
nen, asettaminen

Rukoileminen muiden puolesta

1. Kirjoita luettelo yksittäisistä henkilöistä ja ryhmistä, joiden
puolesta Joseph Smith rukoili kohdassa LK 109:47–72.

2. Hämmästyttikö sinua, että profeetta rukoili jokaisen kirjoit-
tamasi henkilön puolesta? Selitä.

3. Valitse listaltasi kaksi henkilöä tai ryhmää, joiden puolesta
tunnet tarvetta rukoilla. Selitä, miksi sinun mielestäsi on
tärkeää rukoilla heidän puolestaan.

Kerro esimerkki

Kerro esimerkki siitä, kuinka jokin kohdassa LK 109:54–67
oleva asia on toteutunut sen jälkeen, kun profeetta Joseph
Smith piti tämän rukouksen. Esimerkkisi voi osoittaa, kuinka
jokin hänen pyyntönsä on toteutunut osittain.

Selitä se heille

1. Mitä sanoisit kirkkoon kuulumattomille ystävillesi,
jotka kysyvät, miksi he eivät voi mennä sisälle vihittyyn
temppeliin?

2. Mitkä Opin ja Liittojen Kirjan luvun 109 jakeet voisivat
auttaa sinua vastaamaan heidän kysymykseensä?

Profeetta Joseph Smith sanoi
vihkimisrukouksessaan,
että pyhät olivat rakentaneet
Kirtlandin temppelin,
jotta Herralla olisi paikka,
jossa hän voi ”ilmoittaa
itsensä kansalleen”
(LK 109:5). Opin ja Liitto-
jen Kirjan luku 110 osoit-
taa toivomuksen toteu-
tumisen; Herra ilmestyi ja
sanoi, että Hän otti temp-

pelin vastaan. Kolme muuta taivaallista sanansaatta-
jaa ilmestyi pian Vapahtajan jälkeen. He palauttivat
tärkeitä pappeuden avaimia profeetta Joseph Smithille ja
Oliver Cowderylle.

Opin ja Liittojen 
Kirja 110

Herran ilmestyminen ja 
avainten palauttaminen Kirtlandin 

temppelissä

D

C

B
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Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 110

Opin ja Liittojen Kirja 110:2 – Temppelin korokkeet
Oheinen piirros kuvaa Kirtlandin temppelin sisäosia.
Huomaa, että Vapahtaja ilmestyi profeetta Joseph Smithille
ja Oliver Cowderylle puhujankorokkeen päällä temppelin
länsipäässä. Piirros esittää korokkeet ja niiden ainutlaatuisen
rakenteen. Ne olivat kirkon johtavien virkamiesten istuin-
paikat. He istuivat siellä erityiskokouksissa, mm. temppelin
vihkimisessä.

Opin ja Liittojen Kirja 110:11 – Mooses ja Israelin
kokoaminen
Ajasta aikaan Herra on hajottanut tai siirtänyt Israelin huo-
neen jäseniä pois Pyhästä maasta ympäri maailmaa. Assy-
rialaiset veivät vuonna 721 eKr. orjuuteen kymmenen heimoa,
jotka elivät suurimmaksi osaksi Israelin pohjoisessa valta-
kunnassa. Juudan ja Benjaminin heimot Juudan eteläisessä
valtakunnassa muiden heimojen siellä olevan jäännöksen
ohella vietiin orjuuteen Babyloniin Lehin aikana, ja rooma-
laiset hajottivat heidät uudelleen Jeesuksen Kristuksen
ylösnousemuksen jälkeen. Vanhin Bruce R. McConkie, joka
oli kahdentoista apostolin koorumin jäsen, selitti, että Israel
hajotettiin, ”koska israelilaiset hylkäsivät evankeliumin,
häpäisivät pappeuden, luopuivat kirkosta ja jättivät valtakun-
nan. – – Israel hajotettiin luopumuksen vuoksi. Herra hajotti
heidät vihassaan heidän jumalattomuutensa ja kapinointinsa
tähden kaikkien maan kansakuntien pakanoiden keskuuteen.
(A New Witness for the Articles of Faith, s. 515.)

Pienet
kokous-
huoneet Portaat

Kunkin suuren
kokoushuoneen
korokkeet

Länsipäästä  tehty
piirros, jossa
on nähtävissä
korokkeet,
sakramenttipöytä
ja ikkunat

Kellotorni

Peite (jae 1) – Päällys, 
sellainen, joka pitää jotakin
kätkössä
Endowment (jae 9) – 
Hengellinen lahja
Armotalous (jakeet 12, 16) –
Ajanjakso, jolloin ihmiskun-
nalla on evankeliumi

Pyhä pöytä (johdanto) – 
Sakramenttipöytä
Verhot (johdanto) – Väliver-
hot (temppelissä oli verhot,
jotka voitiin laskea katosta
jakamaan temppeli huo-
neisiin luokkien tai erillisten
kokousten pitoa varten)

Vapahtajan ilmestymisen jälkeen profeetta Joseph Smithille ja
Oliver Cowderylle ilmestyi Kirtlandin temppelissä Vanhan
testamentin profeetta Mooses. Hän palautti Israelin, myös
kymmenen kadonneen heimon, kokoamisen avaimet palaute-
tun evankeliumin siunausten saamiseksi. Presidentti Spencer
W. Kimball on opettanut, että ”Israelin kokoaminen käsittää
tosi kirkkoon liittymisen ja – – totisen Jumalan tuntemukseen
tulemisen” (Teachings of Spencer W. Kimball, s. 439).

Opin ja Liittojen Kirja 110:12 – Kuka Elias oli? Mitä
avaimia hän toi?
”Elias” on nimitys sanansaattajalle, joka valmistaa tietä
(ks. Pyhien kirjoitusten opas, ”Elias”, s. 23). Ei ole selvää, kuka
Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 110 ollut Elias oli.

Eliaan tuomat avaimet koskevat Herran Aabrahamille
lupaamia siunauksia, jotka voidaan saada täysin ainoastaan
temppelitoimitusten kautta. Siten hän ”antoi Aabrahamin
evankeliumiarmotalouden” (LK 110:12).

Opin ja Liittojen Kirja 110:13–15 – Elian tuleminen
Vanhan testamentin viimeiset jakeet ilmaisevat Herran
lupauksen lähettää Elia palauttamaan perheitä sitova voima
(ks. Mal. 4:5–6; ks. myös 3. Ne. 25; LK 2). Sen lisäksi Herra
sanoi, että jos tätä ei tapahtuisi, sillä olisi vakavat vaikutukset
jokaiseen. Muistaen tämän lupauksen osana pääsiäisjuh-
laansa monet juutalaiset varaavat pöydästä paikan Elialle ja
tiettynä juhlan osana avaavat ovensa, jotta Elia voi palata
ja astua sisään. On mielenkiintoista, että 3. huhtikuuta 1836,
jolloin Elia ilmestyi Kirtlandin temppelissä, oli pääsiäisaikaa.

Profeetta Joseph Smith opetti, että Elian palauttamat avaimet
tekevät pyhille mahdolliseksi tulla pelastajiksi Siionin vuo-
rella: ”Mutta miten heistä tulee pelastajia Siionin vuorella?
Rakentamalla temppeleitään, pystyttämällä kastealtaitaan
ja astumalla esiin ja saamalla kaikki toimitukset, kasteet, kon-
firmaatiot, pesut, voitelut, toimitukset ja sinetöimisvoimat
päänsä päälle kaikkien kuolleiden esivanhempiensa hyväksi
ja heidän lunastamisekseen, jotta he voisivat tulla esiin
ensimmäisessä ylösnousemuksessa ja tulla heidän kanssaan
korotetuiksi kirkkauden valtaistuimille; ja tässä on ketju,
joka sitoo isien sydämet lapsiin ja lapset isiin, mikä täyttää
Elian palvelustehtävän.” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia,
s. 328–329.)

Presidentti Joseph Fielding Smith on opettanut: ”Tämän Elian
antaman pappeuden voiman kautta aviomies ja vaimo voi-
daan sinetöidä tai vihkiä avioliittoon iankaikkisuudeksi; lap-
set voidaan sinetöidä vanhempiinsa iankaikkisuudeksi;
näin perheestä tehdään iankaikkinen, eikä kuolema erota sen
jäseniä toisistaan. Tämä on se suuri periaate, joka on sääs-
tävä maailman perinpohjaiselta tuholta.” (Pelastuksen oppeja,
osa 2, s. 118.)
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi Opin ja 
Liittojen Kirjan lukua 110.

Tee kaavio

Järjestä Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 110 olevat neljä ilmes-
tymistä seuraavanlaiseksi kaavioksi. Täydennä se luvusta
oppimillasi asioilla.

Tärkeitä sanoja ja ilmauksia

Selitä Vapahtajan ilmestyksestä kertovan kohdan LK 110:1–10
kunkin seuraavan ilmauksen tärkeys:

1. ”Peite otettiin pois meidän mielemme yltä” (jae 1)

2. ”Minä olen teidän puolustajanne” (jae 4)

3. ”Nostakaa siis päänne ja iloitkaa” (jae 5)

4. ”Minä ilmoitan itseni kansalleni” (jae 7)

5. ”Eikä saastuta tätä pyhää huonetta” (jae 8)

6. ”Tuhansien sydämet tulevat suuresti iloitsemaan” (jae 9)

Toteutuminen

Selitä, kuinka kohdassa LK 110:9–10 oleva profetia on toteu-
tunut meidän aikanamme. Kerro myös, kuinka sen toteutumi-
nen on siunannut sinun elämääsi.

Ovien avaaminen mihin?

Mooses, Elias ja Elia antoivat profeetta Joseph Smithille ja Oli-
ver Cowderylle pappeuden avaimet. Ilmaus avaimet esittää
vertauskuvallisesti ajatuksen siitä, että tuon valtuuden nojalla
tietyt siunaukset avataan tai paljastetaan. Mitä siunauksia ja
mahdollisuuksia kirkon ja maailman ulottuville tuli Kirtlandin
temppelissä palautettujen avaimien seurauksena? (Ks. LK 110.)

D

C

B

Kuka ilmestyi?Jakeet
Mitä hän 

sanoi ja teki?

Miksi se, mitä 
,hän sanoi ja teki,

on tärkeää?

A

William Burgess meni Kirtlandiin Ohioon ja väitti tietä-
vänsä, missä Salemissa Massachusettsissa oli saatavissa
suuri summa rahaa. Koettaessaan ratkaista kirkon kohtaa-
mat taloudelliset ongelmat, jotka olivat aiheutuneet
Missourin vainoista ja Kirtlandin temppelin rakentami-
sesta, profeetta Joseph Smith ja muut tapasivat Burgessin
Salemissa saadakseen haltuunsa kätketyn aarteen. Kun
he pääsivät sinne, Burgess ei tuntunut pystyvän muista-
maan, missä aarre sijaitsi. (Ks. B. H. Roberts, A Com-
prehensive History of the Church, osa 1, s. 411.) Tapa,
jolla Herra suhtautui profeetan vilpittömiin mutta ken-
ties typeriin toiveisiin tuossa tilanteessa, voi opettaa
meille Hänen kanssakäymisistään meidän kanssamme.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 111

Opin ja Liittojen Kirja 111:2 – Mikä aarre Herralla
oli Salemissa kirkkoa varten?

Herra kertoi profeetta Joseph 
Smithille ja hänen kanssaan
Salemiin Massachusettsiin men-
neille miehille, että siellä oleva
aarre olisi sielut, jotka he voisivat
tuoda Kristuksen tykö. Viisi
vuotta myöhemmin, vuonna 1841,
Erastus Snow’lle (joka kutsuttiin

myöhemmin apostoliksi), annettiin jäljennös Opin ja Liittojen
Kirjan lukuna 111 olevasta ilmoituksesta ja hänet lähetettiin
lähetystyöhön Salemiin. Hyrum Smith kertoi hänelle, että
ilmoituksen oli aika täyttyä. Veli Snow viipyi siellä yli vuoden
ja kastoi toistasataa käännynnäistä.

Opin ja Liittojen Kirja 111:9–10 – Kuinka Salemin
varhaisten asukkaiden ja perustajien tutkiminen
on yhteydessä useampiin aarteisiin?
Toinen Salemissa Massachusettsissa saatavissa oleva aarre oli
Essexin piirikunnan asiakirjat, joista voitiin ahkeroida ”ottaa
selvää tämän kaupungin varhaisemmista asukkaista ja perus-
tajista” (LK 111:9). Monet kirkon varhaisten jäsenten esivan-
hemmista olivat asuneet Salemissa – mukaan lukien profeetta
Joseph Smithin ensimmäinen Amerikkaan tullut esi-isä.

Tehdä tuttavuutta (jae 3) –
Ystävystyä, luoda hyviä 
suhteita

Mielettömyys (jae 1) – 
Typerät teot

Opin ja Liittojen 
Kirja 111

Aarre Salemissa
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Joseph Smith oli asunut nuorena poikana Salemissa lyhyen
aikaa setänsä Jesse Smithin kanssa ollessaan toipumassa sääri-
leikkauksesta. Hänen äitinsä Lucy Mack Smith kertoi, että
leikkauksen jälkeen ”Joseph alkoi tervehtyä välittömästi ja jat-
koi edelleen toipumista, kunnes tuli vahvaksi ja terveeksi.
Kun hän oli kyllin toipunut voidakseen matkustaa, hän meni
setänsä Jesse Smithin kanssa Salemiin kohentaakseen ter-
veyttään toivoen, että merituuli olisi hänelle hyväksi, eikä hän
joutunut pettymään.” (History of Joseph Smith, s. 58.)

Näiden asiakirjojen omistamisen tärkeys tehtiin tiettäväksi
myöhemmin, kun Herra ilmoitti kuolleiden puolesta suori-
tettavan työn opit.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin ja 
Liittojen Kirjan lukua 111.

Miltä luulet hänestä tuntuneen?

Mitä profeetta Joseph Smith mahtoi ajatella itsestään
ja Herrasta, kun hän mietti sitä, mitä Herra sanoi Opin
ja Liittojen Kirjan luvussa 111?

Mitkä ovat opetukset?

Kirjoita joistakin tärkeistä opetuksista, jotka voimme saada
Opin ja Liittojen Kirjan luvusta 111, sekä tapahtumista,
jotka johtivat siihen ja tapahtumista sen jälkeen (ks. myös
tämän oppilaan oppaan LK 111 johdanto ja osio ”Pyhien
kirjoitusten ymmärtäminen”).

Anna esimerkki

1. Anna esimerkki siitä, mitä Herra sinun mielestäsi käski
palvelijoitaan tekemään kohdan LK 111:11 ensimmäisessä
osassa.

2. Mitä se voisi merkitä sinulle?

Herra sanoi kohdassa LK 107:23, 33, 35, että kahdentoista
apostolin koorumin jäsenten oli määrä olla Hänen eri-
tyistodistajiaan ja johtaa evankeliumin julistamista kaik-
kialla maailmassa. Apostolit Heber C. Kimball ja Orson
Hyde johtivat ensimmäistä lähetyssaarnaajaryhmää,
joka lähti Pohjois-Amerikan mantereelta. He saapuivat
Englantiin vuoden 1837 heinäkuussa ja saarnasivat
prestonilaisessa kirkossa ensimmäisenä sunnuntainaan,
jolloin Herra myös antoi profeetta Joseph Smithin kautta

Opin ja Liittojen 
Kirja 112

Kahdentoista apostolin työ

C

B

A

Opin ja Liittojen Kirjan luvun 112 ilmoituksen Thomas
B. Marshille, kahdentoista apostolin koorumin johtajalle.
Tässä ilmoituksessa Herra puhui jälleen ensimmäisen pre-
sidenttikunnan ja kahdentoista apostolin koorumin
avainten ja valtuuden tärkeydestä heidän johtaessaan
Hänen työtään tässä armotaloudessa.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 112

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin ja 
Liittojen Kirjan lukua 112.

Tee luettelo heidän velvollisuuksistaan

Kirjoita LK:n luvun 112 perusteella luettelo (1) kahdentoista
apostolin koorumin ja (2) kahdentoista apostolin kooru-
min johtajan velvollisuuksista. Kirjoita kunkin velvollisuuden
oheen jae, josta löysit sen.

Jos – –, niin – –

Kun Herra lupaa siunauksen,
Hän selittää, mitä meidän täytyy
tehdä saadaksemme tuon siu-
nauksen. Joskus se on helppo
huomata, sillä Herra sanoo
nimenomaan: ”Jos te [teette mitä
tahansa, mikä on tärkeää siu-
nauksen saamiseksi], niin [Hän
esittää siunauksen, joka seu-
raa].” Toisissa tilanteissa meidän

on tarpeen tarkastella pyhiä kirjoituksia huolellisemmin huo-
mataksemme ”jos – niin” -kaavan. Tutki kohtia LK 112:3, 10 ja
21–22 ja kirjoita ne omin sanoin kolmeksi lauseeksi, jotka
ilmaisevat: ”Jos te – –, niin Hän – –.”

B

A

Nuhde (jae 9) – Kutsu 
parannukseen
Panettelija (jae 9) – Henkilö,
joka levittää muista valheita
Häpäistä (jae 26) – Puhua
epäkunnioittavasti Jumalasta
ja pyhistä asioista

Almut (jae 1) – Uhrilahjat
Alentaa (jae 3) – Nöyrtyä
Tee asuinpaikkasi tiettä-
väksi Siionissa (jae 6) – 
Asu Siionissa
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Kuinka se soveltuu?

1. Selitä, kuinka kohdassa LK 112:20 opetettu periaate voisi
soveltua yleiskonferenssipuheisiin, kirkon lehdissä oleviin
johtavien auktoriteettien sanoihin, ensimmäisen president-
tikunnan ja kahdentoista apostolin koorumin julistuksiin
sekä lehtiseen Nuorten voimaksi.

2. Tee yhteenveto siitä, mitä Herra sanoi kohdassa
LK 112:24–26 myöhemmistä ajoista.

3. Kuinka Herran jakeissa 24–26 olevat opetukset voisivat
koskea sitä, mitä Hän sanoi jakeessa 30?

Opin ja Liittojen Kirjan luku 113 sisältää Herran vastauk-
set profeetta Joseph Smithin muutamista Jesajan kirjan
jakeista esittämiin kysymyksiin. Haluat ehkä tehdä muis-
tiinpanoja oppimastasi Jesajan kirjan jakeiden viereen
Raamattuusi.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Opin ja Liittojen Kirja 113:1–6 – Kanto, vesa ja
juurivesa
Seuraava piirros kuvaa Jesajan kirjan kielikuvia, joista pro-
feetta Joseph Smith esitti kysymyksiä.

Vesa (palvelija 
Kristuksen kädessä)

Kanto (Kristus)

Juurivesa (Iisain ja Joosefin jälkeläinen, 
jolle pappeus oikeutetusti kuuluu)

Opin ja Liittojen 
Kirja 113

Kysymyksiä pyhistä kirjoituksista

C Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 113.

Vastauksia ja kysymyksiä

1. Kirjoita luettelo Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 113 olevista
kysymyksistä ja esitä lyhyesti Herran vastaukset.

2. Millä tavoin luulet Herran vastausten olleen tärkeitä pro-
feetta Joseph Smithille ja kirkolle? (Haluat ehkä tutkia
Jesajan kirjan lukuja 11 ja 52 miettiessäsi vastausta kysy-
mykseen.)

Etsi tärkeitä sanoja ja ilmauksia

Kohdassa LK 113:7–10 olevat kysymykset ja vastaukset liit-
tyvät Israelin kokoamiseen myöhempinä aikoina. Seuraavassa
on luettelo näissä jakeissa käsitellyistä ajatuksista. Kirjoita
vihkoosi kukin ajatus ja jakeissa olevat sanat tai ilmaukset,
jotka koskevat sitä.

1. Lupa tehdä Jumalan työtä

2. Israelin huoneen jäsenet

3. Jumalattomuudesta aiheutuneet rajoitukset

4. Asetettu ennalta kuolevaisuutta edeltäneessä elämässä

On jännittävä hetki, kun perheenjäsen
avaa profeetalta tulleen lähetystyö-

kutsun. Opin ja Liittojen Kirjan
luvussa 114 kahdentoista aposto-
lin koorumin jäsen, vanhin
David W. Patten, sai kutsun pal-
vella. Valitettavasti vanhin Pat-
ten ei koskaan palvellut lähetys-

työssä. Kuusi kuukautta kutsun
saamisen jälkeen hänet surmattiin

Crookedjoen taistelussa 25. lokakuuta
1838. Aikaisemmin vanhin Patten oli

”sanonut profeetalle, että hän oli pyytänyt Herralta, että
saisi kuolla marttyyrina, jolloin profeetta oli sangen liikut-
tuneena ilmaissut äärimmäistä surua, ’sillä’, hän sanoi
hänelle [vanhin Pattenille], ’kun mies, jolla on sinun
uskosi, pyytää jotakin Herralta, hän yleensä saa sen’.”
(Lycurgus A. Wilson, Life of David W. Patten: The
First Apostolic Martyr, s. 67.)

Opin ja Liittojen 
Kirja 114

Ilmoitus David W. Pattenille

B

A

132

34190_130_04_78-123.qxd  09-01-2006  11:48 AM  Page 132



Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 114

Opin ja Liittojen Kirja 114:2 – ”Muita on istutettava
heidän sijaansa”
Aikana, jona tämä ilmoitus annettiin, monet kirkon jäsenet
arvostelivat profeetta Joseph Smithiä ja olivat luopuneet
kirkosta vainon tähden. Jotkut heistä olivat kirkon johtajia.
Kohdassa LK 114:2 Herra sanoi, että nämä miehet korvat-
taisiin toisilla. Aika on näyttänyt, että ne, jotka luopuvat, eivät
pysty estämään Jumalan työn etenemistä. Herra nimittää
toisia niiden tilalle, jotka eivät tee sitä, mitä heidät on kutsuttu
tekemään Jumalan valtakunnan levittämisessä. Jumalan työ
saatetaan päätökseen!

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 114.

Selitä, mitä tehtiin

Kohdassa LK 114:1 Herra pyysi vanhin David W. Pattenia
selvittämään kaikki asiansa. Selitä, mitä sinun mielestäsi sisäl-
tyisi tämän pyynnön noudattamiseen. Mitä sellaista lähe-
tyssaarnaajat tekevät nykyisin ennen lähetystyötään, mikä on
samanlaista kuin se, mitä vanhin Pattenia pyydettiin teke-
mään?

Mitä sinä sanoisit?

Kuvittele, että olet ystävä seurakuntasi 17-vuotiaan papin
kanssa. Hän kertoi arvelevansa, ettei ota vastaan kutsua
palvella lähetystyössä. Käytä hyväksesi sitä, mitä opit Opin
ja Liittojen Kirjan luvusta 114 ja muualta, ja kirjoita, mitä
voisit sanoa hänelle siitä, miksi hänen pitäisi harkita päätös-
tään uudelleen.

Pohjois-Missourissa olevat pyhät kylvivät ahkerasti 
maata ja rakensivat hirsitaloja koko [vuoden 1838] kesän,
ja mahdollisuudet rauhaan näyttivät hyviltä. He toi-
voivat yhä lopullista sovintoa Jacksonin piirikunnan asuk-
kaiden kanssa voidakseen palata keskuspaikkaansa,
mutta sillä välin he aikoivat menestyä siellä, missä olivat.
Far Westistä oli ilmoituksen kautta määrä tulla kaupunki,

Opin ja Liittojen 
Kirja 115

Temppeli Far Westissä

B

A

Piispanvirka (jae 2) – 
Kutsumus, jossa on hallin-
nollinen vastuu

Istuttaa (jae 2) – Sijoittaa,
asettaa

jossa olisi temppeli (LK 115:7), ja seuraavana keväänä
kahdentoista apostolin koorumi pyhittäisi temppelitontin
ennen lähtöään lähetystyöhön Isoon-Britanniaan
(LK 118:4). Far Westissä annettu ilmoitus määräsi myös
kirkon virallisen nimen, Myöhempien Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen Kirkko (ks. LK 115:4), ja vakiinnutti
kymmenysjärjestelmän, joka suo kirkolle edelleen talou-
dellista vakautta ja siunaa sen jäseniä (LK 119, 120).”
(Julkaisussa Encyclopedia of Mormonism, toim. Daniel
H. Ludlow, osa 2, s. 926.)

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 115

Opin ja Liittojen Kirja 115:1 – Ketkä olivat profeetta
Joseph Smithin neuvonantajat?
”Oliver Cowdery, Joseph Smith vanhempi, Hyrum Smith
ja John Smith hyväksyttiin 3. syyskuuta 1837 Kirtlandissa
pidetyssä konferenssissa apulaisneuvonantajiksi.

Silloin kun Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 115 oleva
ilmoitus saatiin (26. huhtikuuta 1838), apulaisneuvonantajina
palvelivat kuitenkin vain Joseph Smith vanhempi ja John
Smith. Hyrum Smith oli tullut Frederick G. Williamsin paikalle
ensimmäiseen presidenttikuntaan, ja Oliver Cowdery oli
menettänyt jäsenyytensä kirkossa.” (Opin ja Liittojen Kirja, oppi-
laan kirja [Uskonto 324–325], s. 273.)

Opin ja Liittojen Kirja 115:14 – Miksi Far Westiin
Missouriin ei koskaan rakennettu temppeliä?
”Siihen aikaan [huhtikuuussa 1838] Far Westissä oli noin 150
taloa, niiden joukossa kauppoja, hotelleja ja hieno koulu.
Kaupunki oli syntynyt kuin taikaiskusta keskelle kum-
puilevaa preeriaa. – –

Far West Missouri

Temppelin kulmakivet laskettiin 4. heinäkuuta 1838. – – Paljon
muuta ei tehtykään, sillä vainojen myrskyt puhkesivat
kaikessa raivossaan, ja pyhät joutuivat pakenemaan tuostakin
paikasta.” (Smith ja Sjodahl, Doctrine and Covenants Com-
mentary, s. 742.)

Pakopaikka (jae 6) – Suoja, turvapaikka
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 115.

Selitä kukin sana

Tarkastele jokaista sanaa kirkon koko nimessä, niin kuin se on
annettu kohdassa LK 115:4. Kirjoita vihkoosi, miksi kukin sana
on tärkeä ja mitä ne kertovat maailmalle kirkosta.

Kirjoita kirje

Kuvittele, että ystäväsi olisi ilmaissut huolta tulevaisuudesta
ja siitä, kuinka epävakaa ja pelottava maailmasta oli tulossa.
Kirjoita vihkoosi kirje ystävällesi ja vastaa hänen huoliinsa
käyttäen kohdasta LK 115:4–6 oppimaasi selittääksesi,
mitä me voimme tehdä löytääksemme turvaa edessä olevina
vaikeina aikoina.

Vanhan testamentin profeetta Daniel profetoi, että vii-
meisinä päivinä Aadam johtaisi hengellistä kokousta, jossa
Vapahtaja ilmestyisi valmistauduttaessa Hänen toiseen
tulemiseensa (ks. Dan. 7:9–14). Opin ja Liittojen Kirjan
luku 27 selittää, keitä kokouksessa on läsnä. Opin ja
Liittojen Kirjan luvusta 116 opimme, missä kokous pide-
tään.

Aadam-ondi-Ahman

Far West

Independence

Liberty

Jackson

Clay

Daviess

G
ra

n
d

j o
k

i

Missouri

Haunís 
Mill

Gallatin

Caldwell

M i s s o u r i j o k i

Opin ja Liittojen 
Kirja 116

Aadam-ondi-Ahman

B

A

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 116

Opin ja Liittojen Kirja 116:1 – Mitä ”Aadam-ondi-
Ahman” merkitsee?
Vanhin Bruce R. McConkie, joka oli kahdentoista apostolin
koorumin jäsen, on selittänyt: ”Ahman on yksi Aadamin
tuntemista Jumalan nimistä. Meille ei ole annettu ilmoitettua,
kirjaimellista käännöstä Aadam-ondi-Ahmanille, puhtaasta
Aadamin kielestä – – muunnetulle nimelle. Niin suuressa mää-
rin kuin voimme ymmärtää – ja tämä näkemys juontaa juu-
rensa varhaisilta veljiltä, jotka olivat tekemisissä profeetta
Joseph Smithin kanssa, joka oli ensimmäinen tässä armotalou-
dessa nimeä käyttänyt – Aadam-ondi-Ahman tarkoittaa Jumalan
paikkaa tai maata, missä Aadam asui.” (Mormon Doctrine, s. 19–20.)

Opin ja Liittojen Kirja 116:1 – ”Aadam on tuleva
käymään kansansa luona”
Vanhin Joseph Fielding Smith opetti kahdentoista apostolin
koorumin jäsenenä ollessaan: ”Tämä Aadamin lasten
kokoontuminen, jossa tuhannet ja kymmenet tuhannet ovat
kokoontuneet tuomiolle, tulee olemaan yksi suurimmista
tapahtumista, jonka tämä rauhaton maa on koskaan kokenut.
Tässä konferenssissa tai neuvostossa kaikki, joilla on ollut
armotalouden avaimet, antavat selonteon huoneenhallitukses-
taan. Aadam tekee samoin, ja sitten hän antaa kaiken val-
tuuden takaisin Kristukselle. Sitten Aadam konfirmoidaan
kutsumuksessaan jälkeläistensä ruhtinaana, ja hänet asetetaan
virallisesti ja kruunataan iankaikkisesti tähän johtotehtävään.
Sitten Kristus vastaanotetaan kuninkaiden Kuninkaana ja
herrojen Herrana. Me emme tiedä, kuinka kauan tämä kokous
kestää tai kuinka monta kokousta tässä suuressa neuvostossa
kenties pidetään. Riittää, kun tiedämme, että siinä kokouk-
sessa on koolla Jumalan pappeus tämän maan alusta asti aina
siihen hetkeen saakka, ja siinä annetaan selonteot, ja kaikki,
joilla on ollut armotalous (lahjoja), ilmoittavat avaimensa ja
palvelutehtävänsä ja tekevät selkoa huoneenhaltijantehtä-
västään vertauksen mukaan. He saavat tuomionsa, sillä tämä
on vanhurskaiden kokoontuminen, niiden, joilla on ollut ja
joilla on valtuuden avaimet Jumalan valtakunnassa tämän
maan päällä. Sen ei ole määrä olla jumalattomien tuomio. Kun
kaikki on valmistettu ja jokainen avain ja voima pantu järjes-

Vanhaikäinen (jae 1) – Aadam, ensimmäinen ihminen
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tykseen kunkin henkilön yksityiskohtaisen ja täydellisen huo-
neenhallitusselonteon avulla, Kristus ottaa vastaan nämä
selonteot, ja Hänet asetetaan tämän maan lailliseksi hallitsi-
jaksi. Hän ottaa paikkansa tässä suuressa neuvostossa
tuhansien pappeuden oikeudella kokoontuneiden yksimieli-
syydellä. Tämä edeltää suurta jumalattomien tuhon päivää
ja on valmistautumista tuhatvuotiseen valtakuntaan.” (The
Progress of Man, 3. laitos, s. 481–482; ks. myös Bruce R.
McConkie, The Millennial Messiah: The Second Coming of the
Son of Man, s. 578–588; ”Ihminen Aadam”, Valkeus, helmikuu
1998, s. 21.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 116.

Kirjoita kuvaus

Kirjoita Opin ja Liittojen Kirjan lukujen 27 ja 116 perusteella
kuvaus siitä, mitä Aadam-ondi-Ahmanin kokouksessa voi-
taisiin nähdä ja kuulla. Käytä tarvittaessa avuksesi alaviitteitä
ja osiota ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”.

Miltä sinusta tuntuisi, jos sinut muistettaisiin elämäsi
jälkeen? Mitä tarkoittaisi, jos sinun nimeäsi pidettäisiin
”pyhässä muistossa”? Joidenkin veljien tässä ilmoituk-
sessa oli tarpeen tehdä parannus, kun taas erästä kiitettiin
velvollisuutensa tekemisestä. Huomaa, mitä Herra
sanoi kullekin näistä kirkon johtajista, ja ajattele, kuinka
nuo neuvot saattaisivat soveltua sinuun.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 117

Opin ja Liittojen Kirja 117:1–2 – Herra tiesi
”Herra oli käskenyt pyhiä kokoontumaan Far Westiin ja
rakentamaan sen joutuisasti [ks. LK 115:17]. Joukko, jossa oli
515 sielua ja jota sanottiin Kirtlandin leiriksi, lähti Kirtlan-
dista 6. heinäkuuta 1838 kohti Siionia. Vaikuttaa siltä, että 14.
syyskuuta vain 260 oli jäljellä muiden hajaannuttua joka
suuntaan. Retkikunta saapui Aadam-ondi-Ahmaniin 4. loka-

Rahanvaihtajat (jae 16) – Ihmisiä tai liikeyrityksiä, 
jotka antavat rahaa lainaksi maksua vastaan

Opin ja Liittojen 
Kirja 117

”Ei ainoastaan nimellisesti, 
vaan myös itse teossa”

A

kuuta. Sen paremmin Marks, Whitney kuin Grangerkään
eivät olleet tämän joukon mukana. [Oliver Granger oli jo Far
Westissä Missourissa. Hän vei tämän ilmoituksen William
Marksille ja Newel K. Whitneylle Kirtlandiin Ohioon, ja häntä
käskettiin palaamaan joutuisasti Siionin maahan.] Joseph
Smithillä ei ollut tuolloin Far Westissä mitään keinoa tietää,
ketkä olivat lähteneet ja ketkä eivät olleet lähteneet kohti Siio-
nia, mutta Herra tiesi. Siksi Hän antoi tämän ilmoituksen,
jossa Hän – – kutsuu William Marksin ja Newel K. Whitneyn
Siioniin ja neuvoo pyhiä Kirtlandissa olevan omaisuuden
käytössä.” (Smith ja Sjodahl, Doctrine and Covenants Commen-
tary, s. 744.)

Lyman Wightin toinen mökki Aadam-ondi-Ahmanin laaksossa

Opin ja Liittojen Kirja 117:8 – Olaha Sinehan 
tasangot
Presidentti Joseph Fielding Smith on kirjoittanut: ”Olaha
Sinehan tasangot eli maa, missä Aadam asui, on osa Aadam-
ondi-Ahmania tai lähellä sitä” (Church History and Modern
Revelation, osa 2, s. 97.)

Opin ja Liittojen Kirja 117:8 – ”Mikä on vain pisara”
”Ne, jotka pyrkivät pitämään kiinni omaisuudestaan Kirt-
landissa, kun Herra oli käskenyt heidän lähteä ja liittyä Siio-
nissa oleviin pyhiin, menettelivät sangen mielettömästi.
Kuinka merkityksetön onkaan kappale maata verrattuna sii-
hen, mitä Herralla on annettavana kansalleen. Sitä paitsi
eikö Herra voi viisautensa mukaan auttaa niitä, jotka noudat-
tavat Hänen tahtoaan saadakseen maata tai mitä he tarvit-
sevatkin? (Ks. Mark. 10:28–30.)” (Opin ja Liittojen Kirja, oppi-
laan kirja, s. 277.)

Opin ja Liittojen Kirja 117:11 – Nikolaiittain joukko
Sana nikolaiitat esiintyy kohdassa Ilm. 2:6, 15. Sen merkitys on
epävarma, mutta jotkut uskovat nikolaiittain yrittäneen
tuoda varhaiseen kristilliseen kirkkoon epäjumalanpalvelusta.
Vanhin Bruce R. McConkie on kirjoittanut, että nikolaiitat oli-
vat ”kirkon jäseniä, jotka yrittivät ylläpitää asemaansa kirkossa
samalla, kun jatkoivat maailman tavan mukaista elämää. – –
Olivatpa heidän tarkat tekonsa ja oppinsa mitä tahansa, nimi-
tystä on alettu käyttää niistä, jotka haluavat pitää nimensä
kirkon kirjoissa haluamatta omistautua evankeliumin asialle
vakaalla sydämellä.” (Doctrinal New Testament Commentary,
osa 3, s. 446.)
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 117.

Mitä Herra lupaa?

Kuvittele, että sinua pyydettäisiin jättämään kotisi – kuten
pyhiä, joiden käskettiin lähteä New Yorkista Ohioon ja sitten
Ohiosta Missouriin. Sen perusteella, mitä Herra sanoi koh-
dassa LK 117:1–9, mikä helpottaisi sinun liikkeellelähtöäsi?

Kirjoita esittely

1. Kuvittele, että Oliver Granger aikoisi puhua seurakuntasi
nuorille ja että sinua olisi pyydetty esittelemään hänet.
Käytä hyväksesi kohdassa LK 117:12–16 olevia tietoja ja
kirjoita hänestä lyhyt esittely.

2. Lue jakeet 12–16 uudelleen panemalla oma nimesi Oliver
Grangerin nimen tilalle. Ajattele, millaista kehitystä elä-
mässäsi täytyisi ehkä tapahtua, jotta nämä jakeet soveltuisivat
sinuun. Haluat ehkä kirjoittaa ajatuksiasi omaan päiväkirjaasi.

Jotkut kirkon jäsenet menettivät todistuksensa Kirtlan-
dissa vuosina 1837–1838 esiintyneiden ongelmien aikana.
Tilanne oli niin vaikea, että neljä alkuperäisen kahden-
toista apostolin koorumin jäsentä (William E. McLellin,
Luke Johnson, Lyman Johnson ja John Boynton) antautui-
vat luopumuksen tilaan, ja heidät erotettiin kirkosta.
Tämä jätti kahdentoista apostolin koorumiin avoimia paik-
koja, jotka täytyi täyttää. Osaatko kuvitella, kuinka
vaikeaa joidenkin läheisimpien ystävien menettämisen
on täytynyt olla profeetta Joseph Smithille? Meidän täy-
tyy ihailla niitä, jotka pysyivät uskollisina vainosta ja
vaikeuksista huolimatta. Tunnistat joidenkin tuona aikana
koorumia täydentämään kutsuttujen uusien apostolien
nimet – kahdesta heistä tuli myöhemmin kirkon presidentti.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 118

Opin ja Liittojen Kirja 118:4 – Minne apostolien oli
määrä mennä seuraavana keväänä?
Suuret vedet, jotka mainitaan kohdassa LK 118:4, ovat
Atlantin valtameri. Herra kutsui kaksitoista apostolia ylittä-
mään valtameren ja viemään evankeliumin Englantiin.

Langeta (jae 1) – Luopua

Opin ja Liittojen 
Kirja 118

Uusia apostoleja

B

A

Opin ja Liittojen Kirja 118:5 – Palasivatko apostolit
Far Westiin?

”Nähtävästi Missourin asukkaat tiesivät Herran käskystä
kokoontua 26. huhtikuuta 1839, lähes vuotta myöhemmin,
ja he päättivät estää kahdentoista työn ja pysäyttää mormo-
nismin etenemisen. Ilmoituksen saamisen ja määräpäivän
välisenä aikana ’koko kirkko karkotettiin Missourin osa-
valtiosta, eikä miehen henkeä pidetty paljonkaan arvoisena,
jos hänet tiedettiin tuossa osavaltiossa myöhempien aikojen
pyhäksi, ja erityisesti se piti paikkansa kahteentoista apos-
toliin nähden. Kun ilmoituksessa määrätty temppelin kulma-
kiven laskemisen aika koitti, kirkko oli jo Illinoisissa, koska
se oli karkotettu Missourista kuvernöörin käskystä. Joseph ja
Hyrum Smith sekä Parley P. Pratt olivat kahleissa Missourissa
todistuksensa vuoksi Jeesuksesta. Kun tämän työn suorit-
tamisen ajankohta lähestyi, heräsi kysymys: ’Mitä on tehtävä?’
Ilmoituksessa kahtatoista apostolia käsketään olemaan Far
Westissä 26. huhtikuuta laskemassa siellä temppelin kulmaki-
veä. Käsky oli täytettävä. Missourilaiset olivat vannoneet
kaikkien iankaikkisuuden jumalien kautta, että vaikka kaikki
muut Joseph Smithin ilmoitukset täyttyisivät, tämä ei täyttyisi,
sillä kun päivämäärä oli annettu, he julistivat, että se ei toteu-
tuisi. Sikäli kuin tiedän, kirkossa vallitsi yleisesti sellainen
käsitys, että niissä olosuhteissa sen työn tekeminen oli mahdo-
tonta ja että halu täyttää käsky riittäisi.’ (Wilford Woodruff,
julkaisussa Journal of Discourses, osa 13, s. 159.)

Mutta apostolit eivät anta-
neet minkään estää heitä
täyttämästä saamaansa käs-
kyä: ’Huhtikuun 25. päivän
jälkeisenä yönä vuonna 1839
pieni joukko apostoleita
yhdessä muutaman uskolli-
sen veljen, ylipapin, van-
himman ja papin kanssa saa-
pui Far Westiin. Pian keski-
yön jälkeen, huhtikuun 26.
päivän aamuna he kokoon-
tuivat Far Westin temp-

pelitontille ja pitivät siellä kokouksen.’ (Smith, Church History
and Modern Revelation, s. 196–197.)

Tilaisuutta johti Brigham Young. Kirjuri John Taylor kirjoitti:

’Neuvosto siirtyi sitten Herran huoneen rakennuspaikalle,
jolloin tehtiin seuraavaa: Laulettiin osa eräästä laulusta kah-
dentoista lähetystyölle.
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Vanhin Alpheus Cutler, rakennuksen työmestari, ehdotti sit-
ten, että Herran huoneen kulmakivi laskettaisiin ilmoituksen
mukaan, vierittämällä suuri kivi lähelle kaakkoiskulmaa.
Niistä kahdestatoista olivat läsnä seuraavat: Brigham Young,
Heber C. Kimball, Orson Pratt, John E. Page ja John Taylor,
jotka asettivat Wilford Woodruffin ja George A. Smithin – –
täyttääkseen langenneiden paikat.’ (History of the Church, osa 3,
s. 336–338.)
Muutaman apostolin lausuttua rukouksia paikalla olevat
lauloivat laulun ’Aadam-ondi-Ahman’, ja apostolit poistuivat”
(Opin ja Liittojen Kirja, oppilaan kirja, s. 278–279).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 118.

Kirjoita luettelo syistä

Lue osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen” yhdessä Opin
ja Liittojen Kirjan luvun 118 kanssa.
1. Kirjoita luettelo syistä, joiden vuoksi apostolien olisi ollut

vaikea tavata Far Westissä Missourissa. Kirjoita luettelo
syistä, joiden vuoksi he menivätsinne.

2. Sen perusteella, mitä Herra sanoi Opin ja Liittojen Kirjan
luvussa 118, mikä olisi saattanut auttaa heitä saamaan roh-
keutta mennä?

Selitä, miten

Huomaa, millaisia tehokkaiden lähetyssaarnaajien ominai-
suuksia Herra esitti Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 118.
Selitä, miten nämä ominaisuudet voivat johtaa menestykseen
lähetystyössä.

John Taylor kastettiin vuonna 1836. Hän pysyi
uskollisena monissa vaikeuksissa. Hän oli
profeetta Joseph Smithin kanssa Carthagen
vankilassa, kun profeetta kärsi marttyyri-
kuoleman. Hänestä tuli kirkon kolmas presi-
dentti.
John E. Page kastettiin vuonna 1833. Hän
palveli useita kertoja menestyksellisesti
lähetystyössä, mutta luopui myöhemmin,
ja hänet erotettiin kirkosta vuonna 1846.

Wilford Woodruff kastettiin vuonna 1833.
Hän auttoi viemään evankeliumin Englantiin
ja kastoi yli 1 800 ihmistä kahdeksan kuu-
kauden aikana. Hänestä tuli kirkon neljäs
presidentti.

Willard Richards kastettiin vuonna 1836.
Hän palveli lähetystyössä Englannissa saa-
dessaan kutsun apostoliksi. Hän oli profeetta
Joseph Smithin kanssa Carthagen vankilassa,
kun profeetta kärsi marttyyrikuoleman.
Hän toimi myöhemmin presidentti Brigham
Youngin neuvonantajana.

B

A

Presidentti Joseph Fielding Smith selitti, kuinka kymme-
nysten laki otettiin käyttöön tässä armotaloudessa: ”Herra
oli antanut kirkolle pyhityksen lain ja oli kutsunut jäse-
niä – – tekemään liiton, jota ei voitaisi rikkoa ja joka olisi
iankaikkinen ja jonka mukaan heidän oli määrä pyhittää
omaisuutensa ja saada huoneenhallituksensa, sillä tämä on
selestisen valtakunnan laki. Monet tämän juhlallisen
liiton tehneistä rikkoivat sen ja aiheuttivat siten itselleen
ja veljilleen ja sisarilleen ankaria rangaistuksia ja vai-
noa. Tämä selestinen laki jouduttiin sen vuoksi ottamaan
pois joksikin aikaa eli Siionin lunastamiseen asti. Jou-
duttuaan kärsimään ankarasti velkojensa vuoksi ja siksi,
ettei heillä ollut varaa maksaa niitä, Joseph Smith ja
Oliver Cowdery lupasivat Herralle vakavassa rukouksessa
29. marraskuuta 1834, että he antaisivat yhden kym-
menesosan kaikesta siitä, mitä Herra heille antaisi, uhriksi
köyhien hyväksi. He rukoilivat myös, että heidän lap-
sensa ja lastensa lapset heidän jälkeensä noudattaisivat
tätä lakia.” (Church History and Modern Revelation,
osa 2, s. 90–91.) Heidän saamansa vastaus on Opin ja
Liittojen Kirjan luvussa 119.

Opin ja Liittojen Kirjan luku 120 auttaa selittämään,
kuinka kirkon kymmenyksiä käsitellään. Kun tutkit näitä
kahta ilmoitusta, ota selvää siitä, mitä täydet kymme-
nykset ovat ja kuinka meitä siunataan, kun maksamme
kymmenykset.

Kymmenysvaroja käytetään Herran työhön maan päällä
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Opin ja Liittojen 
Kirja 119–120

Kymmenysten laki
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Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 119

Opin ja Liittojen Kirja 119:1–3 ”Kansani 
kymmenysten alku”
Ollessaan kahdentoista apostolin koorumin jäsen vanhin
Marion G. Romney selitti, kuinka kymmenysten laki valmistaa
meitä elämään pyhityksen lain mukaan:

”Yhdistyneen veljeskunnan perimmäiset periaatteet ovat
pyhitys ja huoneenhallitukset ja sitten ylijäämän lahjoittami-
nen piispan varastohuoneeseen. Kun kymmenysten laki
pantiin alulle neljä vuotta Yhdistyneen veljeskunnan kokeilun
lakkauttamisen jälkeen, Herra vaati ihmisiä jättämään kai-
ken liian omaisuutensa piispan haltuun (ks. LK 119:1). Sen
jälkeen heidän oli määrä maksaa kymmenesosa kaikista vuo-
tuisista ansioistansa (LK 119:4). Tämä laki, joka on yhä voi-
massa, toteuttaa vähintään Yhdistyneen veljeskunnan verran
huoneenhallitusten periaatetta, sillä se jättää jokaisen henki-
lön käsiin omistus- ja hallintaoikeuden omaisuuteen, josta hän
saa elannon itsensä ja perheensä tarpeisiin. Sen lisäksi, presi-
dentti [J. Reuben] Clarkin sanoja uudelleen käyttääksemme:

’– – jäännösten ja ylijäämien asemesta, joita kerättiin ja koottiin
Yhdistyneen veljeskunnan aikana, meillä on nykyisin paas-
touhrimme, huoltotyölahjoituksemme ja kymmenyksemme,
jotka kaikki voidaan omistaa köyhistä huolehtimiseen yhtä
hyvin kuin kirkon toimintojen ja tehtävien laajentamiseen’”
(julkaisussa Conference Report, huhtikuu 1966, s. 100).

Opin ja Liittojen Kirja 119:4 – Mikä on kymmenes-
osa kaikista vuotuisista ansioista?
Presidentti James E. Faust, neuvonantaja ensimmäisessä pre-
sidenttikunnassa, on selittänyt: ”Kymmenysten laki on yksin-
kertainen: me maksamme kymmenennen osan vuotuisista
henkilökohtaisista ansioistamme [ks. LK 119:4]. Ensimmäinen
presidenttikunta on tulkinnut ansioiden tarkoittavan tuloja
[ks. Kirkkokäsikirja, s. 134]. Mitä kymmenen prosenttia meidän
henkilökohtaisista tuloistamme merkitsee, on meidän ja Luo-
jamme välinen asia. Ei ole olemassa kirjaimellisia sääntöjä.”
(”Taivaan ikkunoiden avaaminen”, Liahona, tammikuu 1999,
s. 67.)

Opin ja Liittojen Kirja 119:6 – Täysien kymmenysten
maksamisen lupaukset
Kahdentoista apostolin koorumin jäsen, vanhin Dallin H. Oaks
on sanonut:

”Jotkut ihmiset sanovat: ’Minulla ei ole varaa maksaa kymme-
nyksiä.’ Ne, jotka uskovat Herran lupauksiin, sanovat:
’Minulla ei ole varaa olla maksamatta kymmenyksiä.’ – –

Kymmenykset on käsky, johon liittyy lupaus. Malakian sanat,
jotka Vapahtaja vahvisti, lupaavat niille, jotka tuovat kymme-
nyksensä varastohuoneeseen, että Herra avaa ’taivaan akku-
nat ja vuodattaa [heille] siunausta, niin ettei ole kylliksi tilaa
oleva sen vastaanottamiseksi’. Herra lupaa karkottaa nuhtelul-
laan syöjän, ja Hän lupaa myös kymmenysten maksajille, että
’kaikki kansat sanovat teitä siunatuiksi, sillä te tulette olemaan
ihana maa’. (Ks. 3. Ne. 24:10–12; ks. myös Mal. 3:10–12.) – –

Säädökset (jae 6) – Lait, käskyt

Kymmenysten maksaminen tuo myös yksittäiselle kymme-
nysten maksajalle ainutlaatuisia siunauksia. Kymmenysten
maksaminen on todisteena siitä, että me hyväksymme
uhrauksen lain. Se myös valmistaa meitä pyhityksen lakiin ja
muihin selestisen valtakunnan korkeampiin lakeihin. (”Kym-
menykset”, Valkeus, heinäkuu 1994, s. 35.)

Opin ja Liittojen Kirja 120:1 – ”Huolehtii neuvosto”
Presidentti J. Reuben Clark, joka oli neuvonantaja ensim-
mäisessä presidenttikunnassa, selitti, kuinka kymmenyksiä
käytetään:

”Ensimmäisen presidenttikunnan johdolla laaditaan talous-
arvio – –, joka käsittää kaikki ehdotetut kymmenysvarojen
käyttökohteet. Tämä talousarvio on niiden eri osastojen tarkan
harkinnan tulos, jotka ovat vastuussa varojen käytöstä.

Talousarvio esitetään sitten kymmenysten käyttöneuvostolle
[nykyisin sitä kutsutaan kymmenysten käyttökomiteaksi],
joka koostuu, kuten ilmoitus edellyttää, ensimmäisestä presi-
denttikunnasta, kahdentoista neuvostosta ja johtavasta piis-
pakunnasta. Tämä neuvosto harkitsee esitettyä talousarviota
ja keskustelee siitä hyväksyen ja hyljäten yksittäisiä menoeriä,
kunnes lopullinen talousarvio on valmis.

– – Mitään [kymmenyksistä] ei käytetä ilman tämän komitean
hyväksyntää ja valtuutusta.” (Julkaisussa Conference Report,
lokakuu 1943, s. 12.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 119.

Miksi kymmenykset?

1. Sen perusteella, mitä luit Opin ja Liittojen Kirjan luvuista
119–120, osiosta ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen” ja
mitä olet oppinut vanhemmiltasi, opettajiltasi ja kirkon joh-
tajilta, kirjoita luettelo siitä, mihin kirkon kymmenyksiä
käytetään.

2. Selitä, kuka päättää, miten kymmenyksiä käytetään.

3. Tee toinen luettelo siunauksista, jotka ovat seurausta täy-
sien kymmenysten maksamisesta.

Oletko koskaan tuntenut masennusta? Oletko koskaan
rukoillut apua vaikeassa tilanteessa? Missourin kuver-
nööri Lilburn W. Boggs antoi 27. lokakuuta 1838 häpeälli-
sen hävityskäskyn, josta osa kuului seuraavasti: ”Mormo-

Opin ja Liittojen 
Kirja 121

”Monet ovat kutsutut, 
–-mutta harvat valitut”

A
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neja täytyy kohdella vihollisina ja heidät täytyy hävittää
tai häätää osavaltiosta, mikäli yhteinen etu niin vaatii.”
(Julkaisussa History of the Church, osa 3, s. 175.) Neljä
päivää myöhemmin profeetta Joseph Smith ja useita kirkon
johtajia kavallettiin missourilaisten käsiin Far Westissä
Missourissa. Profeetta kirjoitti, että eversti Hinkle, kirkon
jäsen ja johtava upseeri, jonka uskottiin puolustavan
pyhiä, ”ilmoitti, että nostoväen upseerit halusivat keskus-
tella minun ja joidenkin muiden kanssa toivoen, että vai-
keudet saatettaisiin selvittää ilman tarvetta toteuttaa
hävittämiskäskyjä, jotka he olivat saaneet kuvernööriltä.
Suostuin heti pyyntöön ja – – menin nostoväen leiriin.
Mutta kuvitelkaa hämmästystäni, kun sen sijaan, että
meitä olisi kohdeltu sillä kunnioituksella, jota kansalaisen
on määrä osoittaa toiselle, meidät [profeetta ja hänen
kumppaninsa] otettiin sotavangeiksi ja meitä kohdeltiin
äärimmäisellä halveksunnalla. – – En pysty kertomaan
näystä, jota siellä todistin. Yli tuhannen äänen kova huuto
ja karjunta, joka repi ilmaa ja voitiin kuulla kilometrien
päähän, ja hirvittävien ja herjaavien uhkausten ja kirous-
ten tulva, joka yllemme langetettiin, olivat tarpeeksi kau-
histuttamaan rohkeimmankin sydämen. Illalla meidän täy-
tyi mennä makuulle kylmään maahan ympärillämme
vahva vartio, jota vain Jumalan voima esti riistämästä
henkeämme. – –

Nostoväki meni kaupunkiin ja estoitta ryösti talot ja koh-
teli huonosti viattomia ja puolustuskyvyttömiä asukkaita
ja jätti monet hätää kärsimään (History of the Church,
osa 3, s. 188–191).

Libertyn vankila

Usean seuraavan viikon aikana profeetta Joseph Smithille
ja hänen kumppaneilleen tehtiin väkivaltaa ja heitä pilkat-
tiin, pakotettiin kulkemaan pitkiä matkoja kylmässä säässä
ja 1. joulukuuta 1838 heidät teljettiin Missourissa sijaitse-
vaan Libertyn vankilaan. Näitä miehiä ei ollut tuomittu
mistään rikoksesta. Siitä huolimatta heitä pidettiin monta
kuukautta vankilassa.

Maaliskuun 20. ja 25. päivän välisenä aikana 1839 pro-
feetta Joseph saneli pitkähkön sanoman, jonka kaikki
vangit allekirjoittivat (itse asiassa kirjeitä oli kaksi, mutta
profeetta sanoi toista ensimmäisen jatkoksi). Presidentti

Joseph Fielding Smith kirjoitti tästä sanomasta: ’Tämä on
yksi suurimmista kirjeistä, mitä ihmiskäsi on milloinkaan
kirjoittanut. Itse asiassa se on syntynyt nöyrän innoituk-
sen tuloksena. Se on rukous ja profetia ja Herralta ilmoi-
tuksena tullut vastaus. Kukaan muu kuin jalo sielu
täynnä Kristuksen rakkauden henkeä ei olisi voinut kir-
joittaa sellaista kirjettä. Kun ottaa huomioon [heidän
kärsimyksensä], ei ole ihme, että profeetta huusi sielunsa
hädässä apua. Kuitenkin hänen vakavasta vetoomukses-
taan henkii suvaitsevaisuus ja rakkaus hänen lähimmäisi-
ään kohtaan.’ (Church History and Modern Revelation,
osa 2, s. 176.)” (Opin ja Liittojen Kirja, oppilaan kirja
[Uskonto 324–325], s. 295–296.)

Opin ja Liittojen Kirjan
luvut 121–123 otettiin 
kirjeistä, jotka profeetta
Joseph Smith saneli ollessaan
Libertyn vankilassa.
Ne sisällytettiin ensi kerran
vuoden 1876 Opin ja Liitto-
jen Kirjan laitokseen.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 121

Sisin (jae 45) – Sydän
(pyhissä kirjoituksissa sisintä
käytetään usein vertaus-
kuvana ihmisen tunteiden
keskipisteestä)
Valtikka (jae 46) – Sauva,
valtuuden vertauskuva

Maja (jakeet 1, 4) – Teltta tai
katos
Härmä (jae 11) – Huurre, 
jäätynyt kaste
Voideltu (jae 16) – Nimitetty
palvelemaan
Vilpistellä (jae 42) – Olla 
vilpilllinen

Missouri

IllinoisLiberty

Nauvoo

Missourijoki

Mississippijoki

Iowan territorio

Independence
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Opin ja Liittojen Kirja 121:3 – Mitä ”laitonta 
sortoa”?
Profeetta Joseph Smithin ja muiden kirkon johtajien ollessa
vangittuina Libertyssä Missourissa (ks. tämän oppilaan
oppaan Opin ja Liittojen Kirjan luvun 121 johdanto) ”yli 8000
pyhää matkasi Missourista itään Illinoisiin paetakseen [kuver-
nööri Lilburn W. Boggsin antamaa] hävityskäskyä. Pyhät jou-
tuivat lähtemään talven kylmyydessä, ja vaikka kahdentoista
koorumin presidentti Brigham Young ohjasi heitä ja auttoi
heitä kaikin mahdollisin tavoin, he kärsivät suunnattomasti.”
(Perintömme: lyhyt katsaus Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen
Kristuksen Kirkon historiaan, s. 51.)

Opin ja Liittojen Kirja 121:7 – Vastoinkäymisten
hyödyt
”Kärsimyksestä voi olla hyötyäkin ihmisen elämässä, kuten
vanhin James E. Faust sanoi [kahdentoista apostolin koorumin
jäsenenä ollessaan]: ’Elämän mukanaan tuomassa tuskassa,
hädässä ja sankarillisissa ponnisteluissa me käymme läpi kul-
tasepän tulen, ja se, mikä elämässämme on merkityksetöntä ja
vähäpätöistä, voi sulaa pois kuin kuona ja tehdä uskostamme
kirkkaan, vahingoittumattoman ja vahvan. Tällä tavoin voi
sielustamme heijastua Jumalan kuva. Se on osa niitä puhdista-
via lunnaita, joita joiltakuilta vaaditaan siitä, että he saavat
tulla tuntemaan Jumalan. Tuntuu siltä, että elämän kamppai-
luissa kuuntelemme paremmin Herramme ja Paimenemme
heikkoja, jumalallisia kuiskauksia.’ (”Kultasepän tuli”, Valkeus,
lokakuu 1979, s. 90.)

Jotkut uskovat erheellisesti, että heidän ahdistuksensa ovat
Jumalan rangaistuksia, mutta koettelemusten lähde ja niiden
tarkoitukset ovat aivan eri asioita: ’Valitettavasti eräät suu-
rimmat koettelemuksemme ovat seurausta omasta mielettö-
myydestämme ja heikkoudestamme ja kohtaavat meitä
meidän oman huolimattomuutemme tai rikkomuksemme
tähden’ (”Kultasepän tuli”, s. 91). Vaikeudet voivat olla seu-
rausta myös sairastumiselle ja toimintahäiriöille alttiin kuole-
vaisen ruumiin heikkoudesta ja rappeutumisesta. Koettele-
muksia voi aiheutua siitäkin, että jumalattomat käyttävät vää-
rin vapaata tahtoaan. – –

Puhuessaan Joseph Smithin vangitsemisesta ja muista hänen
kärsimistään kauhistuttavista vääryyksistä presidentti
Brigham Young sanoi, että profeetta kehittyi enemmän kohti
täydellisyyttä 38 vuodessa niiden ankarien ahdistusten
vuoksi, jotka hän kesti voittoisasti, kuin hän olisi voinut kehit-
tyä tuhannessa vuodessa ilman niitä” (ks. Journal of Discourses,
osa 2, s. 7; ks. myös Opin ja Liittojen Kirjan, oppilaan kirja,
s. 283–284).

Opin ja Liittojen Kirja 121:34–36 – Kutsutut ja
valitut
Lainattuaan kohdan LK 121:34 ensimmäistä osaa presidentti
Harold B. Lee sanoi: ”Tästä selviää, että vaikka meillä täällä
on vapaa tahtomme, on monia, jotka ennen maailman luo-
mista ennalta-asetettiin korkeampaan asemaan, kuin mihin he
täällä ovat valmistautuneet. Vaikka he olisivat saattaneet olla
niiden jalojen ja suurien joukossa, joiden keskuudesta Isä
julisti valitsevansa johtomiehensä, he saattavat jäädä valitse-
matta tuohon tehtävään täällä kuolevaisuudessa.” (”Saamme
itsekunnioitusta tietäessämme, keitä olemme”, Valkeus, kesä-
kuu 1974, s. 248.)

Opin ja Liittojen Kirja 121:38 – Mitä tarkoittaa 
”potkia tutkainta vastaan”?
Tutkain on terävä keppi, jonka päässä on joskus rautapiikki,
ja sitä käytetään karjan ajamisessa. Evankeliumissa ”potkia
tutkainta vastaan” tarkoittaa oikeaan suuntaan kulkemaan
kannustavien Jumalan käskyjen tai hengellisten vaikutel-
mien vastustamista tai niitä vastaan kapinoimista.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi Opin ja 
Liittojen Kirjan lukua 121.

Lohdutuksen sanoja profeetalle

1. Kirjoita omin sanoin kysymykset, jotka profeetta Joseph
Smith esitti Herralle kohdassa LK 121:1–3.

2. Mitä sellaista tapahtui, mikä saattaisi selittää, miksi
profeetta tunsi niin suurta surua pyhiä kohtaan? (Ks. tämän
oppilaan oppaan Opin ja Liittojen Kirjan luvun 121
johdanto ja osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”, jos
tarvitset apua.)

3. Kirjoita omin sanoin, mitä Herra sanoi jakeissa 7–10 lohdut-
taakseen profeettaa.

4. Miten se, mitä Herra sanoi jakeissa 7–10, saattaisi auttaa
sinua suhtautumaan paremmin koetuksiin ja vaikeuksiin,
jotka sinun täytyy kohdata?

A
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Selitä seuraukset

Toisinaan saattaa vaikuttaa siltä, ettei jumalattomia rangaista
uskollisten vainoamisesta. Selitä kohdasta LK 121:11–25
lukemasi perusteella, mitkä seuraukset tulevat niiden osaksi,
jotka taistelevat Jumalaa ja hänen palvelijoitaan vastaan.
Kiinnitä huomiota erityisesti siihen, kuinka voisit käyttää vas-
tauksessasi seuraavia sanoja tai ilmauksia: sokaistakseen,
”tulisi heidän itsensä päälle”, pyyhitään, erottamaan, halveksimaan,
pappeus, myllynkivi.

Niille, jotka vainoavat Herran palvelijoita, ”olisi ollut parempi, jos myllynkivi
olisi ripustettu heidän kaulaansa ja heidät olisi upotettu meren syvyyteen”
(LK 121:22).

Numeroi lupaukset

Kohdassa LK 121:26–33 Herra lupasi uskollisille siunauksia.
Numeroi ne pyhiin kirjoituksiisi ja kirjoita yhdestä, joka on
tärkeä sinulle.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Opin ja
Liittojen Kirja 121:34–36

LK 121:34–46 esittää, mitä pappeudenhaltijan täytyy tehdä
pitääkseen pappeutensa kunniassa ja käyttääkseen sitä
tehokkaasti. Vastaa seuraaviin kysymyksiin tutkiessasi näitä
jakeita:

1. Miksi jotkut ovat ”valituita” ja toiset eivät?

2. Mikä suhde pappeuden oikeuksilla ja taivaan voimilla on?

3. Millä periaatteella taivaan voimia hallitaan?

4. Mikä saisi pappeudenhaltijan menettämään pappeuden
voiman?

5. Mitä menettelytapoja vanhurskaan pappeudenhaltijan 
täytyy käyttää vaikuttaakseen toisiin soveliaasti?

6. Mitä siunauksia luvataan niille, jotka käyttävät pappeutta
vanhurskaasti?

D

C

B

Kenties olet joskus tuntenut, kuten useimmat toisinaan
tuntevat, ettei elämä ole oikeudenmukaista ja että olet
joutunut kärsimään enemmän kuin muut. Kun Opin ja
Liittojen Kirjan luvut 121–123 kirjoitettiin, profeetta
Joseph Smith ja hänen ystävänsä olivat olleet teljettyinä
Libertyn vankilaan neljän kuukauden ajan ilman, että
heitä olisi tuomittu syyllisiksi tai että edes oikeuden-
käyntiä olisi pidetty. Kun tutkit Opin ja Liittojen Kirjan
lukua 122, pane merkille, miksi Herra sallii vieläpä van-
hurskaidenkin kärsiä.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Opin ja Liittojen Kirja 122:7 – Kuinka vastoinkäymi-
set ja kärsimykset voivat olla hyväksemme?
Presidentti Harold B. Lee on sanonut: ”Älkää pelätkö elämän
koettelemuksia ja vastoinkäymisiä. Toisinaan, kun käytte
läpi ankarimpia koettelemuksia, olette lähempänä Jumalaa
kuin tiedättekään, sillä kuten itsensä Mestarin kokemukset
kiusattuna vuorella, Getsemanen puutarhassa ja Golgatan ris-
tillä osoittavat, pyhät kirjoitukset kertovat: ’Hänen luokseen
tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä’ (Matt. 4:11). Joskus niin
voi tapahtua teille koettelemuksissanne.” (The Teachings of
Harold B. Lee, toim. Clyde J. Williams, s. 192; ks. myös kohdan
LK 121:7 osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”, s. 140).

Opin ja Liittojen 
Kirja 122

”Älä siis pelkää sitä, 
mitä ihminen voi tehdä”
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 122.

Löydä apua koettelemuksissasi

1. Kun ihmiset huolestuvat kohtaamistaan koettelemuksista ja
vastoinkäymisistä, he usein kohottavat katseensa kohti tai-
vaita ja kysyvät: ”Miksi minä?” Profeetta Joseph Smithin
suhtautuminen oli erilaista. Tarkastele kohtaa LK 121:2–3 ja
kirjoita luettelo kysymyksistä, joita hän kysyi ”miksi minä”
-kysymyksen sijaan.

2. Vaikka profeetta ei kysynyt, miksi hänen ja muun kirkon
täytyi kärsiä sellaisia vaikeuksia, Herra esitti hänelle joita-
kin syitä. Esitä lyhyesti kohdasta LK 122:5–9 se, mitä Herra
kertoi profeetalle.

3. Kirjoita siitä, mikä teki sinuun vaikutuksen Opin ja Liittojen
Kirjan luvussa 122 ja auttaa sinua kohtaamaan koettele-
muksia ja vastoinkäymisiä elämässäsi.

Viimeisellä tuomiolla koko ihmiskunta tuomitaan ”sen
perusteella, mitä kirjoihin oli merkitty, kukin tekojensa
mukaan” (Ilm. 20:12). Kun tutkit Opin ja Liittojen Kirjan
lukua 123, katso, mitä voit oppia joistakin aikakirjoista,
joita voidaan käyttää tuomiolla, ja siitä, miten näitä aika-
kirjoja voitaisiin käyttää myös ennen viimeistä tuomiota.

Opin ja Liittojen 
Kirja 123

Aikakirjojen pitämisen tärkeys

A

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 123

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 123.

Mitä sinun pitäisi tehdä?

1. Jos olisit ollut kirkon jäsen vuonna 1839, mitä sinun olisi
oletettu tekevän täyttääksesi Herran kohdassa LK 123:1–5
olevan käskyn?

2. Sen perusteella, mitä opit jakeista 5–15, kirjoita, mitä sinun
pitäisi tehdä kokoamillesi tiedoille.

3. Mitä sellaisia aikakirjoja sinä voisit pitää nyt, jotka voisivat
siunata kirkon tulevia sukupolvia?

A

Peräsin (jae 16) – Laite, 
jolla laivaa ohjataan

Pirullinen alhaisuuden sarja
(jae 5) – Häijyjen valheiden
kokoelma
Katalat ja murhaavat 
petokset (jae 5) – Pahat ja
murhanhimoiset teot 
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Kirkko Nauvoossa Illinoisissa
Missourin osavaltiossa ilmenneiden vainojen tähden pyhät
muuttivat noin 320 kilometriä koilliseen Mississippijoen yli
Illinoisiin, missä olot olivat suotuisammat. Pyhät ostivat
lopulta maata läheltä Commercen takapajuista kaupunkia.
Maa oli käytännöllisesti katsoen soista erämaata, jossa oli vain
joitakin yksinkertaisia rakennuksia. Pyhät kuivattivat maan
ja pystyttivät taloja. Joseph Smith muutti perheineen pieneen
hirsimajaan. Kaupungin nimi Commerce muutettiin Nau-
vooksi hepreankielisen ’kaunista’ tarkoittavan sanan mukaan.
Profeetta Joseph Smith merkitsi Nauvoossa muistiin useita
Opin ja Liittojen Kirjan lukuja (ks. LK 124–129, 132) mukaan
lukien käsky rakentaa temppeli sinne (ks. LK 124:26–27).
Ja juuri Nauvoossa vanhin John Taylor, joka oli silloin kahden-
toista apostolin koorumin jäsen, tallensi todistuksensa pro-
feetta Joseph Smithin ja tämän veljen Hyrumin marttyyrikuo-
lemista (ks. LK 135).
Pyhät rakensivat Nauvoon temppelin, järjestivät Siionin seura-
kuntia ja vaarnoja, perustivat Apuyhdistyksen ja aloittivat toi-
mitukset kuolleiden puolesta ennen kuin heidät ajettiin kodeis-
taan vuonna 1846. Tämän vainon takia he lähtivät seudulta ja
matkasivat presidentti Brigham Youngin johdolla länteen.

Monet yksityiskohdat vaativat huomiota kirkon varhaisina
aikoina Nauvoossa Illinoisissa. Opin ja Liittojen Kirjan
luku 124 sisältää ohjeita kahdesta tärkeästä rakennuksesta
ja useista yksittäisten henkilöiden kutsumuksista. Kun
tutkit tätä ilmoitusta, pane merkille, mitä Herra opetti
temppeleiden ja temppelitoimitusten tärkeydestä. Haluai-
sitko, että Herra antaisi sinulle käytännön ohjeita,
jotka liittyvät suoraan kohtaamiisi haasteisiin? Miten
Hän tekee sen nykyisin?

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 124

Säädökset (jae 39) – Lait
Istutus, joka on oleva 
kunniaksi (jae 61) – Kirkon
johtajat
Uusi käännös (jae 89) –
Joseph Smithin raamatun-
käännös
Alentaa (jae 114) – Nöyrtyä

Julistus (jae 2) – Virallinen
ilmoitus
Koston päivä (jakeet 8, 10) –
Jeesuksen Kristuksen toinen
tuleminen
Pakopaikat (jae 36) – Suoja,
turvapaikka
Muistokirjat (jae 39) – Aika-
kirja, virallinen luettelo

Opin ja Liittojen 
Kirja 124

Pyhiä rakennuksia 
ja pyhiä kutsumuksia

Opin ja Liittojen Kirja 124:2 – ”Se tullaan hiomaan
kauniiksi, kunnes sen kauneus on kuin palatsin
kauneus”
Herra käski pyhiä tekemään kirkon vaarnan Nauvoossa Illi-
noisissa ”Siionin kulmakiveksi” ja yhtä kauniiksi kuin palatsi.
Aina kun Herra on koonnut uskolliset pyhänsä yhteen,
Hän on käskenyt heitä: ”Nouse, ole kirkas, että sinun valkeu-
tesi olisi viirinä kansoille” (LK 115:5).

Opin ja Liittojen Kirja 124:2–6 – Anna juhlallinen
julistus kaikille kansoille
”Tätä Herran käskyä ei täytetty ennen kuin vuonna 1845.
Usean henkilön piti auttaa asiakirjan laatimisessa, mutta
olosuhteet näyttävät estäneen sen valmistumisen, ennen kuin
kahdentoista neuvosto antoi sen mainittuna vuonna.”
(Ks. History of the Church, osa 6, s. 80; osa 7, s. 320, 558; Opin ja
Liittojen Kirja, oppilaan kirja, s. 291.)

Opin ja Liittojen Kirja 124:6 – Mikä ”laupeus” 
Siionille oli tullut?
”Vuonna 1841, jolloin tämä ilmoitus annettiin, tässä kauniissa
kaupungissa oli noin 3000 asukasta. Illinoisin lainsäädäntäelin
oli antanut sille perustamiskirjan, jonka mukaan Nauvoo sai
hyvin vapaamielisen hallinnon ja oikeuden perustaa kansallis-
kaartin sekä yliopiston. Temppeli oli rakenteilla. Hajallaan
olleet pyhät kokoontuivat, ja Illinoisin siirtokunnat kasvoivat
nopeasti. Lähetystyö Englannissa oli erittäin menestyksellistä.
Sellaiset olivat yleiset olosuhteet, kun tämä ilmoitus annettiin.
Kirkolla oli hetkinen levähdysaikaa, tyyntä myrskyn edellä.”
(Smith ja Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary, s. 768.)

Opin ja Liittojen Kirja 124:19, 130 – ”David Pattenin
minä olen ottanut tyköni”
Kahdentoista apostolin koorumin jäsen, vanhin David W.Patten
oli surmattu 25. lokakuuta 1838 Crookedjoen taistelussa
Missourissa. Vanhin Heber C. Kimball, joka oli kahdentoista
apostolin koorumin jäsen, kävi vanhin Pattenin kuolinvuo-
teen äärellä. Vanhin Kimball kirjoitti:
”Hänelle niin kallisarvoisista evankeliumin periaatteista
pidettiin kunnioitettavasti kiinni elämän viime hetkillä,
ja hänen lähtönsä hetkellä ne soivat hänelle sen tuen ja lohdu-
tuksen, joka riisti kuolemalta sen tuskan ja pelon. Puhues-
saan niistä, jotka olivat langenneet järkkymättömästä uskos-
taan, hän huudahti: ’Kunpa he olisivat minun asemassani!
Sillä tunnen säilyttäneeni uskon, juosseeni perille. Minua
odottaa nyt seppele, jonka Herra, vanhurskas Tuomari, antaa
minulle.’
Puhuessaan rakkaalle vaimolleen, joka oli läsnä ja piti
huolta hänestä kuoleman hetkellä, hän sanoi: ’Mitä tahansa
teetkin, älä kiellä uskoa!’” (Julkaisussa ”History of Brigham
Young”, Millennial Star, 16. heinäkuuta 1864, s. 454–455).
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Opin ja Liittojen Kirja 124:22–24, 56–83, 
119–121 – Nauvoo House

”Profeetan mielestä Nauvoo House -hotellin rakentaminen
oli lähes yhtä kiireellinen kuin temppelin rakentaminen.
Hän näki sen keinona, jolla pyhät saattoivat pitää vierainaan
’varakkaita, lujaluonteisia ja vaikutusvaltaisia ihmisiä’ ja opet-
taa heille totuutta [History of the Church, osa 5, s. 328; ks. myös
osa 5, s. 137]. Rakennuksen peruskivi laskettiin 2. lokakuuta
1841, ja useita arvokkaita asiakirjoja kuten Mormonin Kirjan
alkuperäinen käsikirjoitus talletettiin siihen. Kokouksissa vel-
jiä kehotettiin jatkuvasti työskentelemään hotellin rakentami-
seksi. Työ edistyi kuitenkin hitaasti, koska varoja ja työvoimaa
oli vähän. Maaliskuussa 1844 Joseph Smith lykkäsi hotellin
rakentamista tuonnemmaksi edistääkseen temppelin rakenta-
mista.” (Kirkon historia aikojen täyttyessä, s. 243.)

Opin ja Liittojen Kirja 124:25–36 – Kaste kuolleiden
puolesta

Profeetta Joseph Smith opetti vuoden 1843 kesäkuussa
pitämässään puheessa temppeleiden ja temppelitoimitusten
tärkeydestä, joihin kuuluu kaste kuolleiden puolesta:

”Taivaan neuvoston säädöksenä oli jo ennen maailman perus-
tamista, että pappeuden periaatteet ja lait riippuisivat
kaikkina maailman aikoina kansan kokoamisesta. Jeesus teki
kaikkensa kansan kokoamiseksi, mutta se ei tahtonut tulla
kootuksi, ja sen tähden Hän vuodatti kirouksia sen päälle.
Taivaassa ennen maailman perustamista säädettyjä ja pappeu-
den nojalla suoritettavia toimituksia ihmisten pelastukseksi
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ei voida muuttaa. Kaikkien on pelastuttava samojen periaat-
teiden nojalla.
Samaa tarkoitusta varten Jumala kokoaa kansansa viimeisinä
päivinä, jotta se rakentaisi Herralle huoneen ja valmistautuisi
saamaan toimitukset ja endowmentit, pesut ja voitelut jne.
Yksi Herran huoneen toimituksista on kaste kuolleiden puo-
lesta. Jumala sääti ennen maailman perustamista, että toimitus
oli suoritettava tätä tarkoitusta varten varatussa altaassa Her-
ran huoneessa.” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 306–307.)
Ensimmäinen nykyajan pyhissä kirjoituksissa oleva maininta
kasteesta kuolleiden puolesta on kohdassa LK 124:29–36.
Mutta se ei ollut ensimmäinen kerta, jolloin sitä opetettiin
tämän armotalouden aikana. Profeetta Joseph Smith kirjoitti
lokakuussa 1840 päivätyssä kirjeessä kahdentoista apostolin
koorumille:
”Oletan, että oppi ’kasteesta kuolleiden puolesta’ on jo ennen
tätä kantautunut korviinne, ja mielessänne on saattanut herätä
joitakin kysymyksiä siitä. En voi tässä kirjeessä suoda teille
kaikkea tätä aihetta koskevaa tietoa, mitä kenties haluaisitte,
mutta Raamatussa olevan tiedon lisäksi haluan sanoa, että
kaste oli tosiaankin käytännössä muinaisissa seurakunnissa.
Paavali pyrkii sen perusteella osoittamaan ylösnousemusopin
oikeaksi ja sanoo: ’Mitä varten sitten jotkut antavat kastaa
itsensä kuolleiden puolesta? Ellei kuolleita lainkaan herätetä,
miksi he kastattavat itsensä näiden puolesta?’ [1. Kor. 15:29.]
Mainitsin tämän opin ensimmäisen kerran julkisesti pitäessäni
veli Seymour Brunsonin hautajaissaarnaa [15. elokuuta 1840],
ja olen sen jälkeen antanut kirkolle yleisohjeita aiheesta. Pyhillä
on oikeus tulla kastetuiksi niiden edesmenneiden sukulais-
tensa puolesta, jotka heidän uskoakseen olisivat ottaneet vas-
taan evankeliumin, jos olisivat saaneet etuoikeuden kuulla
siitä, ja jotka ovat ottaneet evankeliumin vastaan henkitilassa
niiden kautta, jotka on valtuutettu saarnaamaan heille heidän
vankeudessa ollessaan.
Sen laajemmin asiaa käsittelemättä näette epäilemättä tämän
opin johdonmukaisuuden ja järkevyyden; ja se esittää Kristuk-
sen evankeliumin luultavasti laajamittaisempana kuin jot-
kut ovat kuvitelleetkaan.” (History of the Church, osa 4, s. 231.)
”Ilmoituksessa selitetään, että kaste kuolleiden puolesta voi-
daan suorittaa ainoastaan Herran siihen määräämässä pai-
kassa. Toimituksen suorittaminen temppelin ulkopuolella oli
sallittua vain erityisissä olosuhteissa, ja ennen Nauvoon
temppelin valmistumista Herra salli toimituksen suorittami-
sen Mississippijoessa. Lokakuussa 1841 profeetta ilmoitti,
ettei kasteita kuolleiden puolesta enää suoritettaisi, ennen
kuin temppelin kasteallas olisi valmis. Se valmistui mar-
raskuussa, ja kasteiden suorittaminen aloitettiin uudestaan
kuukauden 21. päivänä (ks. LK 124:27–30).” (Opin ja Liittojen
Kirja, oppilaan kirja, s. 294.)

Opin ja Liittojen Kirja 124:28 – Mikä tässä mainittu
pappeuden täyteys on?
Presidentti Gordon B. Hinckley on sanonut: ”Tämän lisäksi
on tullut vielä muita suuria siunauksia pyhän pappeuden
avainten kautta, jotka Herra antoi kahdelletoista apostolille
vaeltaessaan heidän kanssaan ja jotka niitä muinoin hallus-
saan pitäneet palauttivat tässä armotaloudessa, ja näitä
siunauksia ovat Herran huoneessa saatavat ainutlaatuiset ja
ihmeelliset toimitukset.
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Vain niissä toimituksissa toteutuu pappeuden täyteys 
(ks. LK 124:28). (”Riemuitkaa tästä suuresta temppelien
rakentamisen ajasta”, Valkeus, huhtikuu 1986, s. 45.)
Kahdentoista apostolin koorumin virkaa toimittava presi-
dentti, vanhin Boyd K. Packer, on selittänyt: ”Yksikään mies
ei saa pappeuden täyteyttä ilman vierellään olevaa naista.
Sillä yksikään mies, sanoi profeetta, ei voi saada pappeuden
täyteyttä Herran temppelin ulkopuolella [ks. LK 131:1–3].
Ja nainen on hänen rinnallaan tuossa pyhässä paikassa. Hän
saa kaiken saman kuin mies. Mies ja nainen yksinään saa-
vat temppelipyhitykseen liittyvät toimitukset. Mutta mies ei
voi edetä korkeampiin toimituksiin – sinetöintitoimituksiin –
ellei nainen ole hänen rinnallaan.” (”Apuyhdistys”, Valkeus,
heinäkuu 1998, s. 82.)

Opin ja Liittojen Kirja 124:87–91, 97–102 – 
William Law
William Law kutsuttiin profeetta Joseph Smithin toiseksi neu-
vonantajaksi ja hänelle luvattiin siunauksia ja lahjoja, joita
on luvattu vain harvoille. Hän ei kuitenkaan pysynyt uskolli-
sena, ja 18. huhtikuuta 1844 hänet erotettiin kirkosta ”epäkris-
tillisen käytöksen vuoksi” (History of the Church, osa 6, s. 341).
”Vaikka William Law oli Josephin neuvonantaja, hän osoittau-
tui tämän katkerimmaksi viholliseksi ja pahantekijäksi – –;
ja myöhemmin todistettiin, että hän oli vehkeillyt joidenkin
missourilaisten kanssa ottaakseen Joseph Smithin hengiltä. – –
Vaikka murha oli hänen sydämessään, hänen käytöksensä oli
silti yleensä kohteliasta ja sävyisää, ja hän oli suunnitellut
hyvin petoksensa.” (Julkaisussa History of the Church, osa 7,
s. 57.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee viisi seuraavista tehtävistä (A–E) tutkiessasi Opin ja 
Liittojen Kirjan lukua 124.

Etsi temppelin tarkoitukset

1. Kirjoita kohdasta LK 124:25–41 lukemasi perusteella
Herran antamat syyt temppelien rakentamiselle.

2. Valitse kaksi syytä ja kerro, miksi nämä siunaukset
ovat tärkeitä sinulle. Kerro esimerkiksi, miksi temppeli-
toimitukset ovat tärkeitä sinulle.

Selitä seuraukset

Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 124 Herra kertoi profeetta
Josephille, että vaikka on tärkeää rakentaa Herralle temppeli,
niin pelkkä rakennus ei riitä.
1. Ympäröi sana jos aina, kun se esiintyy kohdassa

LK 124:42–48. Kirjoita sitten, mitä Herra sanoi tapah-
tuvaksi kunkin jos-ilmauksen myötä.

2. Esitä lyhyesti kahdella ”jos – niin” -lauseella, mitä opit
näistä jakeista. Kuvaile ensimmäisessä kuuliaisuuden siu-
nauksia ja toisessa tottelemattomuuden seurauksia.

Selitä periaate

Kohdassa 1. Ne. 3:7 Nefi ilmaisi uskonsa siihen, että Herra
auttaisi häntä suorittamaan mitä tahansa, mitä hänen käsket-

C

B

A

täisiin tehdä. Kohdassa LK 124:49–54 Herra kuvaili tilannetta,
jossa pyhät uskollisesti yrittivät, mutta eivät kyenneet suorit-
tamaan sitä, mitä Hän oli pyytänyt. Vertaa näitä kahta pyhien
kirjoitusten kohtaa ja selitä niiden opettama kuuliaisuuden
periaate.

Hyrum Smithin kutsumus

LK 124:91–96 opettaa Hyrum Smithin kutsumuksesta.

1. Tee luettelo Hyrum Smithin tehtävistä ja velvollisuuksista.

2. Kenen tilalle hän tuli?

Tunnista johtajat

Tutki kohtaa LK 124:124–144 ja tunnista, keiden hallussa
seuraavat pappeuden virat olivat:

1. Patriarkka

2. Kirkon presidentti

3. Neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa

4. Kahdentoista apostolin koorumin presidentti

5. Vaarnan korkean neuvoston jäsenet

6. Ylipappien koorumin johtaja

7. Vanhinten koorumin johtokunta

8. Seitsemänkymmenen koorumin johtokunta

9. Piispakunta

Miten iowalainen kaupunki sai Mormonin Kirjassa olevan
nimen Sarahemla? Missä se sijaitsee ja miksi Herra puhui
siellä asuville pyhille? ”Kaikki Missourista karkotetut
pyhät eivät löytäneet turvaa Illinoisista. Osa asettui Mis-
sissippin toiselle rannalle Iowan puolelle. Tähän kehottava
ilmoitus [LK 125] tuli vastauksena kysymykseen, pitäisikö
heidän jäädä Iowaan vai kokoontua Illinoisin puolelle. Yksi
ensimmäisistä, joka ehdotti, että pyhiä asettuisi Iowaan,
oli tri Isaac Galland, mies, joka oli myynyt pyhille maan,

Opin ja Liittojen 
Kirja 125

Sarahemla Iowa

E

D
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jolle Nauvoo rakennettiin. Vanhin Joseph Fielding Smith
kirjoitti: ’Herra Galland ehdotti kirjeessään David W.
Rogersille, että pyhiä asettuisi Iowaan, joka oli territorio,
sillä hän ajatteli, että he olisivat paremmin väkivallalta
suojassa Yhdysvaltain hallitsemalla alueella kuin osaval-
tiossa, ’jossa murhia, raiskauksia ja rosvousta ihannoidaan
(!) kansankiihottajan ansioina ja jossa suurimmat roistot
yltävät usein korkeimpiin virkoihin’. Hän kirjoitti myös
Iowan kuvernöörille Robert Lucasille, joka oli tuntenut
’mormoneja’ Ohiossa ja joka puhui heistä hyvin suopeasti
kunnon kansalaisina.’” (Essentials in Church History,
s. 220; Opin ja Liittojen Kirja, oppilaan kirja, s. 298.)

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 125

Opin ja Liittojen Kirja 125:3–4 – Sarahemla ja
Nashville
Jotkut Missourista paenneista pyhistä asettuivat asumaan
Mississippijoen länsipuolelle lähelle Iowassa olevia Montrosen
ja Nashvillen kyliä. Kirkko osti alueelta noin 8 000 hehtaaria
maata, ja Herra käski rakentamaan sinne Sarahemla-nimisen
kaupungin. Kun pyhät saapuivat vuonna 1839, väkiluku
Iowassa olevassa Leen piirikunnassa, jossa nämä kaupungit
sijaitsivat, oli 2839. Vuoteen 1846 mennessä väkiluku oli
paisunut 12860:een. Kun pyhät lähtivät länteen vuonna 1846,
nämä kaupungit hylättiin, eikä niitä enää ole olemassa.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 125.

Piirrä kartta

Käytä hyväksesi Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 125 olevia
tietoja sekä kolmoissidoksen lopussa olevia karttoja ja piirrä
vihkoosi kartta, jossa näkyvät Jacksonin piirikunta Missouri,
Nauvoo Illinois ja Montrose Iowa. Kuinka pitkä matka
pyhillä oli Missourista Nauvoon ja Montrosen alueille?

Miltä sinusta tuntuisi palvella lähetystyössä joka kesä
seuraavien kymmenen vuoden ajan? Vuoteen 1841
mennessä Brigham Young oli tehnyt lähetystyötä vuodesta

Opin ja Liittojen 
Kirja 126

Ilmoitus Brigham Youngille

A

Territorio (jae 1) – Yhdysvaltojen osa, joka ei ollut vielä 
osavaltio

1832 saakka, jolloin hänet kastettiin. Kyseisiin palve-
lusvuosiin sisältyi yksi vuosi Isossa-Britanniassa. Kun
tutkit Opin ja Liittojen Kirjan lukua 126, kiinnitä huomiota
neuvoihin, jotka Herra antoi presidentti Youngille,
silloiselle kahdentoista apostolin koorumin presidentille,
tulevasta lähetystyöpalvelusta.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Opin ja Liittojen Kirja 126:1 – ”Ei enää vaadita”
Vaikka Herra ei vaatinut Brigham Youngia lähtemään pois
perheensä luota palvellakseen vielä lähetystyössä, tämä kävi
lyhytaikaisilla lähetysmatkoilla. Kun luopio John C. Bennett
levitti kirkosta valheita, presidentti Young, joka oli silloin
kahdentoista apostolin koorumin presidentti, matkusti tapaa-
maan ihmisiä ja korjaamaan valheet. Hän matkusti myös
kootakseen varoja Nauvoon temppeliä varten ja tukeakseen
profeetta Joseph Smithin Yhdysvaltojen presidentinvaalien
ehdokkuutta.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 126.

Selitä ilmaus

1. Kuinka Herra puhutteli Brigham Youngia kohdassa
LK 126:1? Miksi luulet tästä ilmoituksesta oppimasi perus-
teella Herran tunteneen häntä kohtaan niin?

2. Mitä tämä opettaa sinulle kirkon kutsumustesi ja tehtäviesi
uskollisesta suorittamisesta?

Opin ja Liittojen Kirjan luvut 127 ja 128 kirjoitettiin
profeetta Joseph Smithille vaikeana aikana. Hänen viholli-
sensa olivat pakottaneet hänet piiloutumaan heidän
armottoman vainoamisensa välttämiseksi. Mutta tämä
oli myös suurenmoisen hengellisen edistyksen aikaa.
Profeetta oli kertonut pyhille, että ”aikojen täyttymisen
armotalous tuo valoon kaiken sen, mikä on ilmoitettu
kaikkien aikaisempien armotalouksien aikana, ja myös sel-
laista, mitä ei ole ennen ilmoitettu” (Profeetta Joseph
Smithin opetuksia, s. 191).

Nämä luvut ovat profeetta Joseph Smithin kirjeitä kirkon
jäsenille Nauvoossa Illinoisissa. Ne kirjoitettiin hänen
kulkiessaan paikasta toiseen vältellessään vihamiehiään.

Opin ja Liittojen 
Kirja 127–128

Ohjeita kasteesta kuolleiden puolesta
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Hän antoi niissä lisäohjeita kasteesta kuolleiden puolesta,
jonka profeetta mainitsi ensi kerran vuonna 1840 (ks.
kohdan LK 124:25–36 osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtä-
minen”, s. 144. Kun luet Opin ja Liittojen Kirjan lukuja
127 ja 128, kiinnitä huomiota siihen, miltä profeetasta
tuntui, kun hänen oli pakko piileskellä. Yritä myös kuvi-
tella, millaista pyhistä on ollut saada syvempää ymmär-
rystä kuolleiden puolesta suoritettavien kasteiden opista.

Herra ilmoitti profeetta Joseph Smithin kautta opin siitä, että meidät
voidaan kastaa niiden puolesta, jotka ovat kuolleet.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 128

Opin ja Liittojen Kirja 128:16–18 – Miksi meidät 
kastetaan kuolleiden puolesta?

Kasteiden suorittaminen kuolleiden
puolesta mahdollistaa muiden
temppelitoimitusten tekemisen hei-
dän puolestaan. Kaikki nämä toi-
mitukset ovat välttämättömiä pelas-
tukselle. Presidentti Joseph Fielding
Smith on opettanut:

”Jos Elia ei olisi tullut, meidän on uskominen, että kaikki men-
neitten aikojen työ olisi ollut hyödytöntä, sillä Herra sanoi, 

että siinä tapauksessa koko maa
täydelleen hävitettäisiin Hänen
tullessaan [ks. LK 2:1–3]. Niin
ollen hänen tehtävänsä oli maail-
malle äärettömän tärkeä. Siinä
ei ole kysymys ainoastaan kas-
teesta kuolleiden puolesta, vaan
myös vanhempien sinetöimi-
sestä toisiinsa ja lasten sinetöimi-
sestä vanhempiinsa, niin että
tapahtuisi ’ehyt ja kokonainen

ja täydellinen yhtyminen ja niiden armotalouksien ja avainten
ja voimien ja kirkkauksien yhteenliittäminen’ alusta aina aiko-
jen loppuun saakka [LK 128:18].
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Ensimmäinen ihminen 
(jae 14) – Aadam
Pesijäin saippua (jae 24) –
Vahva saippua, jota käytet-
tiin vaatteiden valkaisuun

Itse in propria persona 
(jae 8) – Henkilökohtaisesti
Summum bonum (jae 11) –
Korkein hyvä

Jos tätä sinetöimisvaltaa ei olisi maan päällä, niin sekaannus
vallitsisi ja epäjärjestys astuisi järjestyksen sijaan sinä päivänä,
kun Herra tulee, ja näin ei tietenkään voisi olla, sillä Jumalan
valtakunnassa kaikkea hallitsee ja säätelee täydellinen laki.

Miksi maa hävitettäisiin? Yksinkertaisesti siksi, että jos isien
ja lasten välillä ei ole yhdistävää sidettä – joka on työ kuollei-
den puolesta – niin me kaikki tulemme olemaan hylättyjä;
koko Jumalan työ tulee raukeamaan tyhjiin ja täydelleen häviä-
mään. Niin ei tietenkään tule olemaan.” (Pelastuksen oppeja,
osa 2, s. 120–121.)

Opin ja Liittojen Kirja 128:24 – Leevin pojat ja
heidän uhrinsa Herralle
”Historiassa Leevin pojat, mukaan luettuna Aaronin ja
Mooseksen pojat (ks. 2. Moos. 6:16, 18, 20) olivat Jumalan
huoneen hoitajia ja vastuussa sen pyhistä toimituksista 
(ks. 2. Moos. 25–28; 4. Moos. 8:24–26; 10:21). Nykyisin Leevin
pojat ovat niitä, jotka Herra on kutsunut rakentamaan
Hänen kirkkoaan ja jotka ovat uskollisia, niin että he saavat
nämä molemmat pappeudet, joista Herra on puhunut, ja
kun he pitävät kutsumuksensa kunniassa, heidät pyhitetään
heidän ruumiidensa uudistumiseksi (ks. LK 84:31–33). He
ovat niitä, jotka ovat vastuussa ’valmistavasta evankeliumista’
(LK 84:26–27) ja ’suuremmasta pappeudesta’ ja sen toimi-
tuksista (temppelityöstä), joissa ’jumalisuuden voima ilmenee’
(LK 84:19–21). Mikäli Herran nykyiset palvelijat toimivat
uskollisesti tässä pyhässä huoneenhallituksessaan, heistä tulee
Mooseksen ja Aaronin poikia ja Aabrahamin lapsia ja kirkko
ja valtakunta ja Jumalan valitut (LK 84:34).

Kun vanhurskaat pyhät palvelevat Herraa näissä pyhissä
toimituksissa, heistä tulee elävien ja kuolleiden pelastajia Siio-
nin vuorella. Uhri, jonka he uhraavat palveluksellaan, on
osa sitä uhria vanhurskaudessa, jonka Leevin pojat, Moosek-
sen ja Aaronin pojat mukaan luettuina, esittävät Herralle
ennen Kristuksen tulemista.” (Opin ja Liittojen Kirja, oppilaan
kirja, s. 306.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee neljä seuraavista tehtävistä (A–F) tutkiessasi Opin ja
Liittojen Kirjan lukuja 127–128.

Kirjoita sanomalehtiartikkeli

Kuvittele olevasi lehtimies vuonna 1842 ja olleesi profeetta
Joseph Smithin piilopaikassa haastattelemassa häntä. Käytä
kohtaa LK 127:1–3 saadaksesi ajatuksia ja kirjoita lyhyt sano-
malehtiartikkeli profeetan tuntemuksista hänen ollessaan
piilossa.

Tee luettelo velvollisuuksista

Kirjoita kohdista LK 127:5–10 ja 128:1–5 oppimasi perusteella,
mitkä sinun käsittääksesi ovat temppelin luettelonpitäjän vel-
vollisuudet.

Kirjoita vastaus

Kuvittele, että sinulla on ystävä, joka ei ole kirkon jäsen mutta
on kuullut temppeleistä ja kasteesta kuolleiden puolesta.
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Ystäväsi kysyy sinulta, mikä kaste kuolleiden puolesta on ja
miksi niitä suoritetaan. Vastaa näihin kysymyksiin käyttäen
avuksesi sitä, mitä opit Opin ja Liittojen Kirjan luvuista 127
ja 128. Pidä huoli siitä, että käsittelet vastauksissasi valtuuden
tärkeyttä, sinetöintivoimaa ja yhdistäviä siteitä, iankaikkisia
perheitä ja Eliasta.

Kirjoita luettelo ja vertaa

Tarkastele kohtaa LK 128:20–21 ja kirjoita luettelo Joseph
Smithin mainitsemista taivaallisista sanansaattajista.
Selitä, miksi sinun mielestäsi oli tärkeää, että hän sai edelleen
ilmoitusta evankeliumin palautuksen aikana.

Tee juliste

1. Kun otat huomioon profeetta Joseph Smithin henkilökoh-
taisen tilanteen tänä aikana (ks. LK 127:1–4), mikä siinä,
mitä hän kirjoitti kohdassa LK 128:22, tekee sinuun vaiku-
tuksen?

2. Tee juliste, joka kuvaa profeetta Joseph Smithin kehotusta
toimia ja hänen intoaan evankeliumia kohtaan.

Vertaa jakeita

Kohdassa LK 13:1 luit uhrista, jonka ”Leevin pojat” tekevät
viimeisinä aikoina (ks. kohdan LK 13:1, s. 26 osio ”Pyhien
kirjoitusten ymmärtäminen”). Vertaa sitä, mitä opit tästä koh-
dasta ja kohdasta LK 128:24. Mikä profeetta Joseph Smithin
mukaan on yksi tapa, jolla tämä profetoitu uhraus tullaan
suorittamaan?

Oletko koskaan halunnut tietää enkeleistä? Keitä he ovat?
Miten me voimme tietää, onko ne lähetetty Jumalan luota?
Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 129 profeetta Joseph
Smith vastasi näihin kysymyksiin ja antoi ”kolme tärkeätä
avainta” (jae 9) eli tapaa tunnistaa taivaalliset sanansaat-
tajat.

Opin ja Liittojen 
Kirja 129

Kolme tärkeätä avainta

F

E

D

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 129

Opin ja Liittojen Kirja 129:1 – Mitä eroa on enkelillä
ja hengellä?
Mihin tahansa Jumalan luota lähetettyyn sanansaattajaan voi-
daan viitata enkelinä, mutta Opin ja Liittojen Kirjan luvussa
129 sana enkeli tarkoittaa ”ylösnousseita olentoja, joilla on ruu-
mis lihaa ja luuta” (jae 1). ”Henget ovat Jumalan lapsia, jotka
eivät vielä ole olleet kuolevaisuudessa ja joilla ei siksi ole ruu-
mista; tai henget ovat niitä, joiden henki on erinnyt heidän
ruumiistaan kuolemassa” (Opin ja Liittojen Kirja, oppilaan kirja,
s. 307).

Aiemmissa kahdentoista apostolin koorumille Nauvoossa
antamissaan ohjeissa profeetta Joseph Smith ”selitti enkelin ja
palvelevan hengen välisen eron; [enkelillä] on ylösnoussut
ja muutettu ruumis, ja henkensä kautta hän palvelee ruumiil-
listuneita henkiä. [Palveleva henki] on ruumiista erinnyt
henki, joka käy ruumiista erinneiden henkien luona ja palve-
lee heitä. Jeesuksesta Kristuksesta tuli (Hänen ruumiinsa
maatessa haudassa) palveleva henki vankeudessa oleville hen-
gille, jotta Hän olisi voinut täyttää tärkeän osan palvelustehtä-
väänsä. Ilman sitä Hän ei olisi voinut täyttää työtään tai
päästä lepoonsa. Ylösnousemuksensa jälkeen Hän ilmestyi
enkelinä [ylösnousseena olentona] opetuslapsilleen.” (Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, s. 189; ks. myös 1. Piet. 3:18–20.)

Järjestys (jae 7) – SäännötTäydellisiksi tulleet van-
hurskaat (jae 3) – Henkilöt,
jotka ovat saaneet anteeksi
ja tulleet puhdistetuiksi
Jeesuksen Kristuksen sovi-
tuksen kautta

148

34190_130_05_124-137.qxd  09-01-2006  12:03 PM  Page 148



Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 129.

Miten voit tietää?

Kirjoita omin sanoin profeetta Joseph Smithille Opin ja Liitto-
jen Kirjan luvussa 129 ilmoitetut ”kolme tärkeätä avainta”.
Kirjoita, miten voit tietää, onko kyseessä Jumalan luota lähe-
tetty enkeli tai henki vai paholainen.

Mitä kysymyksiä esittäisit profeetta Joseph Smithille, jos
sinulla olisi siihen tilaisuus? Opin ja Liittojen Kirjan
luku 130 on kokoelma profeetan opillisia lausuntoja. Kun
luet kunkin lausunnon, voit miettiä, kuinka paljon enem-
män tästä aiheesta on vielä tiedettävää.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 130

Opin ja Liittojen Kirja 130:8–10 – Mikä on ”uurim ja
tummim”?
Ks. ”Uurim ja tummim”, Pyhien kirjoitusten opas, s. 193.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee seuraavista tehtävistä (A–D) kolme, kun tutkit Opin ja
Liittojen Kirjan lukua 130.

Kirjoita kysymykset

Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 130 on lukuisia ohjeita ja vas-
tauksia kysymyksiin. Kirjoita kahdeksan kysymystä asioista,
jotka mielestäsi olisi tärkeää tietää, yksi kustakin seuraavasta
jaeryhmästä: 1–3, 4–7, 8–9, 10–11, 12–17, 18–19, 20–21, 22–23.
Kirjoita myös kunkin kysymyksen perään vastaus.

A

Ajanmitta (jae 4) – Käsitys
ajasta
Peruuttamattomasti säädetty
(jae 20) – Tehty muuttumatto-
maksi

Yhteys (jae 2) – Ihmisten
välinen suhde
Lahkolaiskäsitys (jae 3) –
Muiden kirkkojen käsitys

Opin ja Liittojen 
Kirja 130

Opillisia helmiä

A

Pyhien kirjoitusten hallinta – Opin ja
Liittojen Kirja 130:18–19

Jaa vihkosi sivu viivalla kahtia. Piirrä vasemmalle puolelle
henkilö, jolla on ympärillään kaikkea, mitä hän pitää arvok-
kaana ja tärkeänä elämässä. Kirjoita tai piirrä oikealle puolelle,
mitä tämä henkilö voi ottaa mukaan kuoltuaan. Kirjoita koh-
dan LK 130:18–19 perusteella kuvateksti tai iskulause, joka
ilmaisee, mitä sellaista meidän pitäisi hankkia tässä elämässä,
millä on arvoa vielä seuraavassakin elämässä.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Opin ja
Liittojen Kirja 130:20–21

Kohdassa LK 130:20–21 profeetta Joseph Smith selitti, että
kuuliaisuutemme ja saamiemme siunausten välillä on yhteys.
Joihinkin käskyihin liittyy hyvin yksityiskohtaisia lupauksia
kuten viisauden sanan noudattamiseen liittyvät lupaukset (ks.
LK 89). Toisiin käskyihin liittyvät lupaukset ovat yleisluon-
toisempia (ks. esim. Joos. 1:8). Tee luettelo kolmesta muusta
käskystä ja siunauksista, jotka kustakin on luvattu. Kirjoita
myös, ovatko lupaukset yksityiskohtaisia vai yleisempiä. Jos
tarvitset apua, keskustele tästä vanhempiesi tai jonkun kirkon
johtajan kanssa.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Opin ja
Liittojen Kirja 130:22–23

Kohdassa LK 130:22–23 opetetut totuudet voivat tuntua pitkä-
aikaisten kirkon jäsenten mielestä luonnollisilta ja loogisilta.
Tämä oppi on kuitenkin hyvin erilainen kuin useimpien mui-
den kirkkojen opit. Kirjoita kolme tapaa, joilla elämäsi – kuten
ajatuksesi, käytöksesi ja rukouksesi – ovat erilaisia, koska
tiedät, millainen Jumala todellisuudessa on, ja selitä, miksi
näin on.
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Perheet voivat olla yhdessä
ikuisesti. Tämä yksinkertainen
totuus on yksi suurimpia
palautuksen ilmoituksia. Tie-
dätkö, mitä odotetaan niiltä,
jotka haluavat saavuttaa selesti-
sen avioliiton ja saada ian-
kaikkisen perheen? Tunnetko
lupaukset, jotka on annettu
niille, jotka pyrkivät saavutta-

maan selestisen avioliiton? Voiko yksikään toinen siunaus
olla suurenmoisempi kuin lupaus siitä, että voit olla
rakkaidesi kanssa selestisessä kirkkaudessa koko iankaikki-
suuden?

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 131

Opin ja Liittojen Kirja 131:1 – Mitkä ovat selestisen
valtakunnan kolme astetta?
”Herra ei ole ilmoittanut kirkolle, ketkä asuvat kahdessa seles-
tisen valtakunnan kolmesta asteesta. Kaikki keskustelu tästä
aiheesta on siten arvailua. Selestisen valtakunnan korkeim-
masta asteesta eli korotuksesta on sen sijaan ilmoitettu paljon-
kin, sillä Jumala haluaisi kaikkien lastensa asuvan siellä,
mikäli he vain pitävät Hänen käskynsä. Opin ja Liittojen Kirjan
kohdassa 76:50–70 Herra esittää vaatimukset ja edellytykset
selestisen valtakunnan korkeimman asteen saavuttamiseksi.”
(Opin ja Liittojen Kirja, oppilaan kirja, s. 311.)

Opin ja Liittojen Kirja 131:1–4 – ”Uusi ja
iankaikkinen avioliitto”
Presidentti Harold B. Lee kertoi pappeudenhaltijoille: ”Muis-
takaa, veljet, että vain ne, jotka astuvat uuteen ja iankaikki-
seen avioliittoon temppelissä ajaksi ja iankaikkisuudeksi, vain
ne saavat korotuksen selestisessä valtakunnassa. Näin Herra
meille sanoo.” (Julkaisussa Conference Report, lokakuu 1973,
s. 120; tai Ensign, tammikuu 1974, s. 100.)

Vanhin Russell M. Nelson, kahdentoista apostolin koorumin
jäsen, selitti, että ”Herran huoneen korkeimmat toimitukset
annetaan aviomiehelle ja vaimolle yhdessä ja samanarvoisesti
– tai ei ollenkaan!

Hän ei voi enentyä (jae 4) – Hän ei voi edistyä eikä saada 
lapsia iankaikkisuuksissa

Opin ja Liittojen 
Kirja 131–132

”Uusi ja iankaikkinen avioliitto”

Menneisyyteen katsoen näen, että elämäni tärkein päivä oli
päivä, jolloin rakkaani Dantzel ja minut vihittiin pyhässä temp-
pelissä. Ilman häntä en olisi voinut saada pappeuden kor-
keimpia ja kestävimpiä siunauksia. Ilman häntä en olisi suu-
renmoisten lastemme isä enkä rakkaiden lastenlastemme
isoisä.” (”Pyhä velvollisuutemme kunnioittaa naisia”, Liahona,
heinäkuu 1999, s. 47.)

Opin ja Liittojen Kirja 131:5 – ”Lujempi
profeetallinen sana”
”Lujempi profeetallinen sana” tarkoittaa kutsumuksen ja
valinnan varmaksi tekemistä. Puhuessaan pappeuden
siunauksista vanhin Bruce R. McConkie, entinen kahdentoista
apostolin koorumin jäsen, sanoi:

”Meillä on voima tehdä kutsumisemme ja valitsemisemme varmaksi,
niin että vielä kuolevaisuudessa ollessamme, voitettuamme maail-
man ja oltuamme todet ja uskolliset kaikessa, meidät sinetöidään ian-
kaikkiseen elämään, ja me saamme ehdottoman lupauksen iankaikki-
sesta elämästä Hänen luonaan, jonka omia me olemme.

Ilmoituksissamme sanotaan: ’Lujempi profeetallinen sana tar-
koittaa sitä, että ihminen ilmoituksen ja profetian kautta tietää,
että hänet on sinetöity iankaikkiseen elämään pyhän pappeu-
den valtuuden nojalla’ (LK 131:5).

Erityisesti viimeisinä palvelustehtävänsä vuosina profeetta
Joseph Smith vetosi hartaasti pyhiin, että he kiiruhtaisivat
eteenpäin vanhurskaudessa, kunnes ovat tehneet kutsumi-
sensa ja valitsemisensa varmaksi, kunnes ovat kuulleet
taivaallisen äänen julistavan: ’Poikani, sinä tulet saamaan
korotuksen’ (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 147).

Hänestä itsestään tuli kaikkien sellaisten saavutusten esikuva
tässä armotaloudessa, kun ääni taivaasta sanoi hänelle: ’Sillä
minä olen Herra, sinun Jumalasi, ja olen kanssasi maailman
loppuun asti ja kautta koko iankaikkisuuden; sillä totisesti
minä sinetöin sinulle korotuksesi ja valmistan sinulle valtais-
tuimen Isäni valtakunnassa Aabrahamin, isäsi, kanssa’
(LK 132:49).” (”Pappeuden kymmenen siunausta”, Valkeus,
huhtikuu 1978, s. 52, kursivointi alkuperäisen mukainen.)

Opin ja Liittojen Kirja 131:6 – Millainen tieto on
pelastuksen kannalta välttämätöntä?
Presidentti Joseph Fielding Smith selitti:

”Profeetta sanoi, että ihminen ei voi pelastua tietämättömyy-
dessä, mutta tietämättömyydessä mistä? Hän sanoi, että ihmi-
nen ei voi pelastua tietämättömyydessä Jeesuksen Kristuksen
evankeliumin pelastavista periaatteista. [Ks. Profeetta Joseph
Smithin opetuksia, s. 295, 322–323, 330–331.] Eivät monetkaan
suurista ja mahtavista, niistä, jotka muokkaavat ja hallitsevat
ihmisten ajatuksia tänä päivänä, tule löytämään pelastusta
Jumalan valtakunnassa. Miksi? Koska he eivät ole löytäneet
tietä; he eivät vaella valkeudessa ja totuudessa. Heillä ehkä
on tietoa, mutta heiltä puuttuu äly.

Äly on valkeus ja totuus, ja meille on ilmoitettu, että se, jolla
on äly eli valkeus ja totuus, hylkää pahan [ks. LK 93:36–37].
Ihminen, jolla on äly, palvelee Jumalaa ja tekee parannuksen
synneistään; hän pyrkii tuntemaan Jumalan tahdon ja seu-
raamaan sitä.” (Pelastuksen oppeja, osa 1. s. 273.)
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Opin ja Liittojen Kirja 131:7–8 – ”Kaikki henki
on ainetta”
Profeetta Joseph Smith selitti: ”Jos seuraamme asiaa sen alku-
lähteille ja tutkimme sitä filosofiselta kannalta, niin havait-
semme sangen olennaisen eron ruumiin ja hengen välillä; ruu-
miin otaksutaan olevan järjestettyä ainetta, ja henkeä monet
pitävät aineettomana, vailla aineellista olemusta. Jälkimmäi-
sestä mielipiteestä rohkenemme esittää eriävän käsityksen ja
sanoa, että henki on ainetta, että se on aineellinen, mutta se on
puhtaampaa, joustavampaa ja jalompaa ainetta kuin ruumis.
Se oli olemassa ennen ruumista, se voi asustaa ruumiissa ja on
oleva olemassa erillään ruumiista, kun ruumis maatuu maassa,
ja ylösnousemuksessa se jälleen yhdistetään ruumiiseen.”
(Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 206.)

Opin ja Liittojen Kirja 132

Opin ja Liittojen Kirja 132:1 – Mitä ovat sivuvaimot?
Vanhin Bruce R. McConkie määritteli sanan sivuvaimo selit-
täen: ”Heitä pidettiin muinoin toissijaisina vaimoina eli
vaimoina, joilla ei ollut samaa asemaa silloin vallinneessa kas-
tijärjestelmässä kuin niillä, joita ei pidetty sivuvaimoina. Tässä
armotaloudessa ei moniavioisuuden harjoittamisen yhtey-
dessä ollut sivuvaimoja, koska kastijärjestelmää, jossa toisia
vaimoja näin kohdeltiin, ei ollut olemassa.” (Mormon Doctrine,
s. 154–55.)

Opin ja Liittojen Kirja 132:7 – ”Sinetöi lupauksen
Pyhä Henki”
Vanhin James E. Faust, silloinen kahdentoista apostolin
koorumin jäsen, sanoi:

”Haluan sanoa muutaman sanan Lupauksen Pyhästä Hen-
gestä, joka on Pyhän Hengen sinetöivä ja vahvistava voima.
Jonkin liiton tai toimituksen sinetöiminen Lupauksen Pyhällä
Hengellä tarkoittaa sopimusta, jonka kautta siihen kuuluvat
siunaukset saadaan, mikäli noita siunauksia tavoittelevat ovat
totisia ja uskollisia (ks. LK 76:50–54).

Kun esimerkiksi avioliitto ajaksi ja iankaikkisuudeksi, evanke-
liumin korkein toimitus, sinetöidään Lupauksen Pyhällä
Hengellä, se voi kirjaimellisesti avata taivaan akkunat, niin
että suuria siunauksia virtaa noita siunauksia tavoittele-
valle avioparille. Tällaisista avioliitoista tulee rikkaita, ehyitä
ja pyhiä. Vaikka kumpikin aviopuoliso säilyttää oman
erillisen minuutensa, he voivat silti liitossaan olla kuin kaksi
viiniköynnöstä, jotka ovat erottamattomasti kietoutuneet
yhteen. Kumpikin ajattelee kumppaniaan ennen kuin itseään.

Yksi Lupauksen Pyhän Hengen kautta saatava suuri siunaus
on se, että kaikki meidän liittomme, lupauksemme, valamme ja
täyttämisemme, jotka otamme vastaan evankeliumin toimitus-
ten ja siunausten kautta, voivat olla paitsi vahvistettuja myös
sinetöityjä tuolla Lupauksen Pyhällä Hengellä. Jumalattomuus
voi kuitenkin murtaa tuon sinetöinnin. On erittäin tärkeää
muistaa, että jos ihminen yrittää saada sinetöimissiunauksen
vilpillisesti, ’niin siunaus ei tule sinetöidyksi huolimatta toimi-

Saatanan rusikointi (jae 26) –
Kaikki ne tavat ja keinot,
joita Saatana käyttää
vanhurskauttamme vastaan

Korkeimmanpyhästi (jae 7) –
Erittäin pyhästi

tusta suorittavan henkilön rehellisyydestä ja valtuudesta’
(Joseph Fielding Smith, Pelastuksen oppeja, osa 2, s. 99).

Se, että jokin liitto tai toimitus on Lupauksen Pyhän Hengen
sinetöimä, merkitsee sitä, että sopimus on sitova maan päällä
ja taivaassa.” (”Pyhän Hengen lahja – varma kompassi”,
Valkeus, heinäkuu 1989, s. 28.)

Opin ja Liittojen Kirja 132:15–16 – Miksi meidän
pitäisi tavoitella iankaikkista avioliittoa?

Vanhin Parley P. Pratt, joka oli ensimmäisiä
kahdentoista apostolin koorumin jäseniä

tässä armotaloudessa, selitti, kuinka
ymmärrys iankaikkisen avioliiton opista
muutti hänen elämänsä:

”Siihen mennessä olin oppinut ajattele-
maan, että läheisten kiintymys ja myö-

tätunto kuuluvat vain tähän katoavai-
seen tilaan, ja ovat sellaisia, joista sydä-

men on opittava täysin irrottautumaan,
jotta se sopisi taivaalliseen tilaansa.

Joseph Smith opetti minua arvostamaan isän ja äidin, miehen
ja vaimon, veljen ja sisaren, pojan ja tyttären välistä kiinty-
mystä.

Häneltä opin, että rakas vaimoni voi kuulua minulle ajan ja
koko iankaikkisuuden ja että se puhdas myötätunto ja kiin-
tymys, joka teki meidät rakkaiksi toisillemme, oli peräisin
jumalallisesta ikuisen rakkauden lähteestä. Häneltä opin, että
me voimme säilyttää tämän kiintymyksen ja kasvaa ja kehit-
tyä siinä koko iankaikkisuuden; että loputtoman ykseytemme
tuloksena olisi jälkeläisiä, jotka olisivat lukuisia kuin taivaan
tähdet tai merenrannan hiekkajyvät. – –

Olin rakastanut ennenkin mutta en tiennyt, miksi. Mutta nyt
rakastin puhtaasti, valoisalla ylevällä tunteella, joka kohotti
sieluni tämän viheliäisen maailman ajallisista asioista ja avarsi
sen kuin mereksi.” (Autobiography of Parley P. Pratt, 1985,
s. 259–60; ks. myös Ezra Taft Benson, ”Koska minä elän, niin
tekin saatte elää”, Valkeus, huhtikuu 1994, s. 6.)

Puhuessaan maailman vaih-
toehdoista iankaikkiselle
avioliitolle vanhin Gordon B.
Hinckley, silloinen kahden-
toista koorumin jäsen, sanoi:

”Haluan lopuksi kertoa teille
tarinan. Se on keksitty, mutta
periaatteessa tosi. Voitteko

kuvitella kahta nuorta aikana, jolloin kuu on täysi, ruusut kuk-
kivat ja pyhä rakkaus on kypsynyt heidän välillään? Johnny
sanoo Marylle: ’Mary, rakastan sinua. Haluan sinut vaimok-
seni ja lastemme äidiksi. Mutta en halua sinua tai heitä ikui-
siksi ajoiksi. Vain joksikin aikaa, minkä jälkeen: hyvästi.’
Ja katsoen läpi kyyneltensä poikaa kuun valossa tyttö sanoo:
’Johny, olet ihmeellinen. Maailmassa ei ole ketään samanlaista
kuin sinä. Rakastan sinua ja haluan sinut miehekseni ja
lastemme isäksi, mutta vain joksikin aikaa, minkä jälkeen: jää
hyvästi.’

Tuo kuulostaa hullulta, eikö totta? Ja eikö kuitenkin poika
sano tytölle ja tyttö pojalle asiallisesti juuri tätä kosimisen het-
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kellä, jos heille on annettu mahdollisuus iankaikkiseen liittoon
’uudessa ja iankaikkisessa avioliitossa’, mutta he sen sijaan
päättävät syrjäyttää sen valiten korvikkeen, joka kestää vain
siihen asti, kunnes kuolema saapuu.” (”Avioliitto, joka kestää”,
Valkeus, marraskuu 1974, s. 478.)

Opin ja Liittojen Kirja 132:26–39 – Takaako
temppeliavioliitto korotuksen?
Puhuessaan kohdasta LK 132:26 presidentti Joseph Fielding
Smith opetti:

”Herra ei ole koskaan luvannut yhdellekään sielulle, että
hänet voitaisiin ottaa korotukseen ilman parannuksen henkeä.
Vaikka parannusta ei mainita tässä kohdassa, sitä kuitenkin
pakostakin edellytetään. Minusta on outoa, että kaikki tunte-
vat jakeen 26, mutta näyttää siltä, että he eivät ole koskaan
lukeneet tai kuulleet kohtaa Matt. 12:31–32, missä Herra ker-
too meille pääpiirteissään saman asian kuin jakeessa 26
luvussa 132 LK:ssa. – –

Herra itse sanoi: ’Ja se, joka ei vahvana pysy loppuun asti,
myös hakataan pois ja heitetään tuleen, mistä ei enää voi
palata, Isän oikeudenmukaisuuden tähden. Ja tämä on se
sana, jonka hän on antanut ihmislapsille. Ja tämän takia hän
toteuttaa sanat, jotka hän on antanut, eikä hän valehtele,
vaan toteuttaa kaikki sanansa. Eikä mikään saastainen voi
päästä hänen valtakuntaansa; sen tähden hänen lepoonsa pää-
sevät ainoastaan ne, jotka ovat pesseet vaatteensa minun
veressäni, uskonsa tähden, ja koska he ovat tehneet parannuk-
sen kaikista synneistänsä ja ovat pysyneet uskollisina loppuun
asti.’ [3. Ne. 27:17–19.]

Niinpä meidän täytyy tehdä se johtopäätös, että ne, joista
jakeessa 26 puhutaan, ovat niitä, jotka tehtyään syntiä ovat
tehneet täydellisen parannuksen ja ovat halukkaita maksa-
maan syntiensä hinnan, muuten korotuksen seuraukset eivät
voi seurata. Parannus on ehdottoman välttämätön anteeksian-
nolle, ja syntiä tehneen ihmisen täytyy puhdistua.” (Pelastuk-
sen oppeja, osa 2, s. 96–97.)

Kohdassa LK 132:27 Herra sanoi, että pilkkaa Pyhää Henkeä
vastaan ei anneta anteeksi.

Opin ja Liittojen Kirja 132:27 – ”Pilkka Pyhää
Henkeä vastaan”
Kuinka, ne, jotka tekevät pilkkaa Pyhää Henkeä vastaan, syyl-
listyvät murhaan ja viattoman veren vuodattamiseen? Pre-
sidentti Joseph Fielding Smith selitti, että ”kaikki, jotka syyllis-
tyvät tähän, synneistä suurimpaan, myyvät itsensä Luciferille
kuten Kain. He oppivat vihaamaan totuutta iankaikkisella
vihalla, ja he oppivat rakastamaan pahuutta. He saavuttavat
tilan, jossa he eivät halua eivätkä voi tehdä parannusta.
Murhan henki täyttää heidän sydämensä, ja jos heillä olisi
valta, he ristiinnaulitsisivat Herramme uudestaan, minkä
he itse asiassa tekevät taistelemalla Hänen työtään vastaan ja
yrittämällä tuhota sen ja Hänen profeettansa.

Ennen kuin ihminen voi vajota tähän sielun katkeruuteen,
hänen täytyy ensin tuntea ja ymmärtää totuus niin selkeästi,
että siinä ei ole mitään epäilystä. Sydämen muutos ei
tapahdu yhtäkkiä, vaan se johtuu jossakin muodossa tapahtu-
neesta lankeemuksesta, joka jatkuvasti on kätkössä sielussa
ilman parannusta, kunnes Pyhä Henki vetäytyy pois, ja silloin

tuo ihminen jää hengelliseen pimeyteen. Synti aiheuttaa
syntiä; pimeys lisääntyy, kunnes rakkaus totuuteen muuttuu
vihaksi, ja rakkauden Jumalaa kohtaan voittaa jumalaton
halu tuhota kaikki, mikä on oikeaa ja totta. Tällä tavoin Kristus
julki häpäistään ja jumalanpilkka nostetaan jalustalle.”
(Pelastuksen oppeja, osa 1, s. 56–57.)

Opin ja Liittojen Kirja 132:58–66 – Moniavioisuus
Kuten Opin ja Liittojen Kirjan luvun 132 yhteenvedosta näkyy,
jakeet 58–66 koskevat ”moniavioisuutta hallitsevia lakeja”.
Herra antoi profeetta Joseph Smithin kautta moniavioisuuden
harjoittamista koskevan käskyn kirkon alkuaikoina ja vuonna
1890 Hän päätti sen harjoittamisen profeetta Wilford Wood-
ruffin kautta (ks. Virallinen julistus n:o 1). Vanhin Bruce R.
McConkie selitti:

”Moniavioisuus ei ole välttämätöntä pelastukselle tai koro-
tukselle. Nefiltä ja hänen kansaltaan kiellettiin valtuus ottaa
useampia kuin yksi vaimo, ja silti he voivat saada jokaisen
iankaikkisuuden siunauksen, jonka Herra on koskaan kenelle-
kään kansalle tarjonnut. Meidän aikanamme Herra teki
yhteenvedon ilmoittamalla koko korotuksen opin ja perusti
sen yhden miehen ja yhden naisen väliseen avioliittoon
(LK 132:1–28). Sen jälkeen Hän lisäsi periaatteita, jotka liitty-
vät moniavioisuuteen sillä nimenomaisella ehdolla, että
tällaiset avioliitot ovat voimassa vain silloin, jos kirkon presi-
dentti antaa niihin valtuuden. (LK 132:7, 29–66.)

Kaikki, jotka kuvittelevat tai olettavat olevansa moniavoisia tänä
aikana, jolloin se, jolla on avaimet, on poistanut valtuuden,
jolla niitä suoritetaan, syyllistyvät törkeään jumalattomuuteen.”
(Mormon Doctrine, s. 578–79, kursivointi alkuperäisen
mukainen.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee seuraavista tehtävistä (A–F) viisi, kun tutkit Opin ja 
Liittojen Kirjan lukuja 131–132.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Opin ja
Liittojen Kirja 131:1–4

1. Lue LK 131:1–4 ja laadi kaavio, joka osoittaa, mitä Herra
sanoi selestisestä kirkkaudesta. Kirjoita kaavioon näissä
jakeissa esitetyt vaatimukset ja se, kuinka ne soveltuvat
selestisen kirkkauden asteisiin.

2. Mistähän syystä vain yksi selestisen kirkkauden osa on
mainittu mutta muita ei? Mitä tämä kertoo teille selestisen
avioliiton tärkeydestä? (Ks. ”Pyhien kirjoitusten ymmär-
täminen”, osiot LK 131:1 ja 131:1–4.)

Kirjoita kysymykset

Kohdassa LK 131:5–8 on kooste tiedoista, joita profeetta
Joseph Smith sai eri aiheista. Silmäile jakeet ja kirjoita yksi
kysymys jakeesta 5, yksi jakeesta 6 ja yksi jakeista 7–8.
Muista myös kirjoittaa kutakin kysymystä koskeva vastaus.
(Ks. tarvittaessa apua osiosta ”Pyhien kirjoitusten
ymmärtäminen”.)

B

A
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Lupauksia ja varoituksia

Kun profeetta Joseph Smith sai ilmoituksen avioliiton ian-
kaikkisesta luonteesta, Herra ilmoitti myös sitä koskevia
lupauksia ja varoituksen (ks. LK 132:1–6). Kirjoita vihkoosi joi-
takin näistä Herran antamista lupauksista ja varoituksista.

Kirjoita määritelmä

1. Määrittele kohdan LK 132:7–14 perusteella, mikä on
”Lupauksen Pyhä Henki”, ja selitä, miten se liittyy avio-
liittoon ja kaikkiin kirkon toimituksiin (ks. tarvittaessa
apua osiosta ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”.)

2. Kuvaile, mitä avioparin on mielestäsi tehtävä, että ”lupauk-
sen Pyhä Henki” sinetöisi heidän avioliittonsa.

Mikä on iankaikkinen avioliitto?

Jotkut kirkon jäsenet uskovat erheellisesti, että temppeli-
avioliitto takaa iankaikkisen avioliiton ja iankaikkisen elämän
tapahtuipa mitä muuta tahansa.

1. Mitä muuta vaaditaan, että temppeliavioliitosta tulisi
ikuinen eli selestinen kuin se, että se solmitaan temppe-
lissä? (Ks. LK 132:7, 26; ks. myös tarvittaessa apua
osiosta ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”, LK 132:7.)

2. Millaiset olosuhteet kohdan LK 132:26–44 perusteella voi-
vat saada iankaikkista avioliittoa koskevat lupaukset
peruuntumaan? (Ks. tarvittaessa apua osiosta ”Pyhien
kirjoitusten ymmärtäminen”, LK 132:26–39.)

Miksi tavoitella iankaikkista 
avioliittoa?

Kertaa kohdat LK 131:1–4 ja 132:6–7, 15–20, 46–49; lue myös
osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”, LK 132:15–16.

1. Mikä merkitys on oppimasi perusteella Herran lupauksella,
että avioliitto ja perhe voivat säilyä ikuisesti? Miksi tämä
lupaus on tärkeä sinulle ja tuleville lapsillesi?

2. Miksi iankaikkista avioliittoa kannattaa tavoitella? 
(Tavoittelemiseen liittyy suunnittelemista, työntekoa,
uhrauksia ja rukouksia.)

3. Miten voit tällä hetkellä valmistautua iankaikkiseen 
avioliittoon?

F

E

D

C

Ilmoitus Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 133 saatiin pal-
jon aikaisemmin kuin monet muut Opin ja Liittojen Kirjan

aiempien lukujen
ilmoitukset. 
Marraskuun 1.
päivänä 1831
pidettiin kirkon
konferenssi,
jossa päätettiin
profeetta Joseph
Smithin saamien
ilmoitusten jul-

kaisemisesta. Tuossa konferenssissa Herra hyväksyi
päätöksen julkaista ”Käskyjen Kirja” ja antoi ilmoituksena
tähän kirjaan ”esipuheen” – joka on nyt Opin ja Liittojen
Kirjan luku 1. Konferenssin päätteeksi kokouksessa olleet
käyttivät tilaisuutta hyväkseen ja esittivät profeetta Joseph
Smithille kysymyksiä myöhempien aikojen suuresta
työstä. Profeetta kääntyi heidän vuokseen Herran puoleen
ja sai ilmoituksen, joka on luvussa 133. Opin ja Liittojen
Kirjan ensimmäisessä painoksessa tätä ilmoitusta kutsut-
tiin Liitteeksi. Vanhin John A. Widtsoe, joka oli kahden-
toista apostolin koorumin jäsen, kirjoitti, että se oli sopiva
nimike, koska se ”täydensi johdantoa [eli esipuhetta –
LK 1]. Nämä kaksi lukua yhdessä kertovat tiivistetysti
kirjan sisällön. – –

Liite on jotakin, mitä kirjoittajan mielestä on lisättävä laa-
jentamaan sitä, mitä kirjassa on, tähdentämään sitä,
tekemään sen vahvemmaksi tai selittämään sen sisältöä
hieman täydellisemmin.” (The Message of the Doctrine
and Covenants, toim. G. Homer Durham, 1969, s. 17.)

Toisin sanoen voimme saada paljon tietoa palautuksen
tarkoituksista lukemalla Opin ja Liittojen Kirjan lukuja 1 ja
133. Kumpikin tähdentää omalla tavallaan sitä, mitä on
tapahduttava ennen Jeesuksen Kristuksen toista tulemista.

Opin ja Liittojen 
Kirja 133

Tien valmistaminen 
Vapahtajan tulemiselle 
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Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 133

Opin ja Liittojen Kirja 133:5–14 – Babylon
Muinaisina aikoina Babylon oli Babyloniaksi kutsutun alueen
pääkaupunki. Se on ollut mahdollisesti maailman suurimpia
kaupunkeja. Babylonin eri hallitsijat rakensivat sen esitelläk-
seen maallista menestystään suuren jumalattomuuden ja epä-
jumalanpalveluksen aikana. Kun Israelin lapsista tuli maail-
mallisia, jumalattomia ja epäjumalanpalvojia, Herra antoi
babylonialaisten ottaa monet israelilaiset orjiksi. Tämä on ver-
tauskuvallinen opetus kaikille Israelin suvun jäsenille: Jos me
yritämme tulla samanlaisiksi kuin maailma, se ottaa meidät
orjikseen. Kaikista näistä syistä Babylon on tullut merkitse-
mään maailmallisuutta ja jumalattomuutta ja niiden seurauk-
sia. Se on vastakohta Siionin kaupungille, joka edustaa rauhaa
ja vanhurskautta, jotka tulevat yhteydestä Herraan.

Opin ja Liittojen Kirja 133:26–35 – Efraimin lapsille
annetut ”runsaammat siunaukset”
Entisaikoina esikoispoika sai kaksinkertaisen osan isänsä
perinnöstä. Ylimääräinen osa oli tarkoitus käyttää muiden
puutteessa olevien sukulaisten elättämiseen. Herra on
soveltanut tätä myös hengellisiin siunauksiin. Efraim oli
Joosefin esikoispoika (joka oli puolestaan Jaakobin eli Israelin
esikoispoika), ja Herra teki hänen jälkeläisistään esikoisper-
heen Israelin suvussa (ks. 1. Moos. 48:13–20; 5. Moos. 33:13–17;
1. Aikak. 5:1–2).

Viimeisinä päivinä Efraimin jälkeläiset kootaan ensimmäisinä.
Herra on antanut heille palautetun evankeliumin ”rikkaam-
mat siunaukset” (kuten palautetut totuudet, pappeuden
valtuuden ja avaimet, lisää pyhiä kirjoituksia ja temppelit),
niin että he voivat auttaa koko muun Israelin huoneen
pelastamisessa – jopa koko Jumalan perheen pelastamisessa.
Nämä siunaukset ja velvollisuudet liittyvät liittoon, jonka
Jumala teki Aabrahamin kanssa, ja ilmenevät siinä, mitä sano-
taan kohdassa LK 133:26–35.

Nämä ”rikkaammat siunaukset” eivät tarkoita sitä, että Efrai-
min lapset olisivat parempia kuin muut ryhmät – kaikki,
jotka saavat evankeliumin liitot ja pitävät ne, perivät selestisen
kirkkauden. Vapahtajan tavoin he voivat käyttää tietoaan ja
etuoikeuksiaan auttaakseen kaikkia Jumalan lapsia saamaan
saman kirkkauden, jota he toivovat itselleen.

Ne, jotka ovat pohjoisissa
maissa (jae 26) – Israelin 
huoneen ”kadotetut suku-
kunnat”
Puida (jae 59) – Erottaa 
(Tarkoittaa menetelmää, jossa
jyvät erotellaan akanoista,
ja on tullut merkitsemään
sitä, kuinka Herran palvelijat
kokoavat maan ”viljan”
turvaan, kun taas jäljellejäävä
”luste” poltetaan.)

Paljastaa pyhän käsivar-
tensa (jae 3) – Osoittaa
voimansa
Herran aseenkantajat (jae 5)
– Herran työn tekijät (Vanhan
testamentin aikoina ne, joilla
oli pappeus, pitivät huolta
pyhäkköteltasta ja kantoivat
Herran huoneen astioita tai
pyhiä esineitä.)
Neljältä ilmalta (jae 7) – Joka
suunnasta

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee seuraavista tehtävistä (A–F) kolme, kun tutkit Opin ja 
Liittojen Kirjan lukua 133.

Mitä meidän tulee tehdä?

Kohdassa 133:1–3 Herra käski kirkon jäsenten kuunnella, niin
Hän kertoisi heille, mitä heidän oli tehtävä valmistautuakseen
Hänen tulemiseensa. Sitten Hän kertoi heille jakeissa 4–14,
miten heidän pitäisi tehdä se.

1. Tee luettelo ainakin viidestä käskystä, jotka Herra antoi
jakeissa 4–14.

2. Minkä käskyn Herra toisti näissä jakeissa kolmeen kertaan?
(Voit merkitä ne pyhiin kirjoituksiisi.)

3. Vanhin Stephen L. Richards, joka palveli kahdentoista apos-
tolin koorumissa, sanoi: ”Jotta olisi Siionissa – puhdassydä-
minen – on tultava ’ulos maailmasta’. Tämä ei välttämättä
tarkoita asuinpaikan muutosta; se tarkoittaa sydämen muu-
tosta. Jotta tulisi ulos maailmasta, on hylättävä maailman
filosofia, ja päästäkseen Siioniin on omaksuttava Siionin
filosofia.” (”Building Zion Today,” Improvement Era, huhti-
kuu 1935, s. 231.)

Miten voit nyt totella Herran käskyä lähteä Babylonista?
Kun kuuntelet Hengen kuiskauksia, tiedät, mitä Herra
haluaa sinun tekevän.

4. Herra tietää, miten vaikeaa joidenkin on lähteä Babylonista.
Minkä tärkeän neuvon Herra antaa kohdassa LK 133:5,
14–15 siitä, miten me voimme onnistua pääsemään Siio-
niin? (Kohdassa 1. Moos. 19:17–26 meille kerrotaan Lootista
ja hänen perheestään, jotka pakenivat jumalattomasta
kaupungista, ja siitä, mitä tapahtuu, jos katsoo taakseen.
Voit merkitä tästä rinnakkaisviitteen kohtaan LK 133:5.)

Herran ilmestymiset toisen tulemisen
yhteydessä

Jeesus Kristus ilmestyy useaan
kertaan ennen aikaa, jolloin
”kaikki saavat sen nähdä” 
(Jes. 40:5). Kirjoita kohdasta
LK 133:2–3, 17–25 oppimiesi
asioiden perusteella luettelo kei-
noista ja paikoista, joissa Hänet
kuullaan ja nähdään osana toista
tulemista. (Ks. lisätietoja joista-
kin tapahtumista, joihin viitataan
Opin ja Liittojen Kirjan luvussa
133, kohdista LK 45:48–53; 77:11;
84:2.)

Auta heitä ymmärtämään

Kirjoita Opin ja Liittojen Kirjan luvusta 133 oppimiesi asioiden
perusteella, mitä Efraimin heimoon kuuluminen tarkoittaa (ks.
myös tarvittaessa apua osiosta ”Pyhien kirjoitusten ymmärtä-
minen”, LK 133:26–35).

C

B

A
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Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen

1. Tee luettelo niistä Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen
liittyvistä totuuksista, jotka löytyvät kohdasta LK 133:44– 56.

2. Kirjoita kahdesta näistä totuudesta ja selitä, miksi ne
kiinnostavat sinua.

Vertaa

Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen on ihana vanhurskaille
mutta kauhistuttava jumalattomille. On tärkeää lukea tar-
koin pyhistä kirjoituksista toista tulemista koskevia asioita,
niin ettemme sovella vanhurskaisiin sitä, mitä jumalatto-
mista sanotaan (tai toisinpäin). Tee vihkoosi kaksi luetteloa
siitä, mitä kohtaan LK 133:52–74 on kirjoitettu. Kirjoita ensim-
mäiseen luetteloon, mitä näissä jakeissa sanotaan tapahtu-
van vanhurskaille Vapahtajan toisessa tulemisessa. Merkitse
toiseen listaan, mitä sanotaan tapahtuvan jumalattomille.

Neuvoja lähetyssaarnaajille

Profeetta Joseph Smith sai ilmoituksen, joka on Opin ja Liitto-
jen Kirjan luvussa 133, pyytäessään Herralta suurempaa
ymmärrystä evankeliumin saarnaamisesta ja Israelin kokoa-
misesta. Kirjoita vihkoosi tästä luvusta kaksi sellaista opetusta,
jotka lähetyssaarnaajan on mielestäsi hyvä tietää, ja selitä,
mistä syystä lähetyssaarnaajan pitäisi tietää kumpainenkin
niistä.

Maailmassa on monia
eri mielipiteitä siitä,
kuinka olla hyvä kansa-
lainen. Mitä Herra on
sanonut tästä aiheesta?
Onko olemassa mitään
ilmoitettuja totuuksia,
jotka voivat ohjata pää-

töksiämme? Kun luet Opin ja Liittojen Kirjan lukua 134,
mieti, mitä muutoksia tapahtuisi, jos kaikki kansat seurai-
sivat tässä ilmoituksessa opetettuja periaatteita. Mieti
myös omaa velvollisuuttasi näihin periaatteisiin nähden.

Opin ja Liittojen 
Kirja 134

Käsityksiä hallitusvallasta 

F

E

D Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 134

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A, kun tutkit Opin ja Liittojen Kirjan lukua 134.

Sovella pyhiä kirjoituksia

1. Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 134 on opinkohtia ja peri-
aatteita, jotka sopivat moniin eri tilanteisiin. Mieti seuraavia
kuviteltuja tilanteita ja selitä, mikä Opin ja Liittojen Kirjan
luvussa 134 oleva opinkohta tai periaate sopii kuhunkin
niistä:

a. Nainen varasti rahaa työnantajaltaan. Hän katui tekoaan
ja tunnusti sen piispalle. Miten hän voisi korvata tekonsa
ja edistyä näin parannuksenteossaan?

b. Mies erotettiin kirkosta. Hän oli hyvin vihainen ja kertoi
joillekin toimittajille, että kirkolla ei ollut oikeutta viedä
häneltä jäsenyyttä.

c. Ryhmä nuoria ajatteli, että olisi hauskaa rikkoa ikku-
noita. Olit tulossa kotiin ystäväsi kanssa, kun näitte hei-
dät. Ystäväsi sanoi, ettei kannata välittää asiasta, koska
se ei kuulu teille. Mitä sinun pitäisi tehdä?

2. Keksi itse kaksi muuta tilannetta, jotka perustuvat johonkin
Opin ja Liittojen Kirjan luvun 134 jakeeseen.

Vaino oli tullut kuin toiseksi luonnoksi profeetta Joseph
Smithille (ks. LK 127:2). Vuoden 1820 ensimmäisestä
näystä asti vastustaja kävi tämän suuren palautuksen pro-
feetan kimppuun. Ja vaikka profeetan viisi ensimmäistä
vuotta Nauvoossa olivatkin suurten ilmoitusten ja kirkon
kasvun vuosia, ne olivat myös jatkuvan vainon vuosia.

Opin ja Liittojen 
Kirja 135

Totuuden marttyyrit

A

Esivalta (jae 6) – Hallitsija,
virkavalta 
Riistää (jakeet 7, 9) – Viedä,
ottaa pois 
Pakottava hätä (jae 11) – Lai-
ton maahan tunkeutuminen
Turmelus (jae 12) – Pahuus,
jumalattomuus 

Loukkaamaton (jae 2) –
Pyhä, rikkomaton
Tasavaltainen (jae 3) – Halli-
tusmuoto, jossa valta on
annettu kansalle, joka valit-
see edustajat laatimaan lakeja
Luovuttamaton (jae 5) – Kiis-
tämätön, sellainen, jota ei
voi luovuttaa tai antaa kenel-
lekään toiselle

155

34190_130_05_124-137.qxd  09-01-2006  12:04 PM  Page 155



Vuosina 1843 ja 1844 profeetta
opetti ja valmisti kahdentoista
apostolin koorumia johtamaan
kirkkoa. Hän tunsi innoituk-
sen kautta, että hänen aikansa
oli lyhyt. Tänä aikana muuta-
mat kirkosta luopuneet eivät
voineet jättää kirkkoa rauhaan.
Kesäkuun alussa 1844 jotkut
aiemmat kirkon jäsenet ja työn
viholliset julkaisivat sanoma-
lehteä nimeltä Nauvoo
Expositor, joka julkaisi val-
heita profeetasta ja muista kir-
kon johtajista. Tämä lisäsi
öljyä tuleen, joka paloi jo tällä

alueella kirkon vastustajien keskuudessa, jotka etsivät kei-
noja karkottaa pyhät Illinoisin länsiosista.

Vastavetona Nauvoo Expositor -lehdelle profeetta Joseph
Smith – toimien tehtävässään Nauvoon kuvernöörinä –
ja Nauvoon kaupunginvaltuusto määräsivät, että
Nauvoo Expositor -lehden paino on tuhottava ja kaikki
lehden numerot poltettava. Omistajat veivät tilanteen
tuomarin päätettäväksi Nauvooseen ja saivat profeettaa ja
kaupunginvaltuustoa koskevan päätöksen. Nämä julis-
tettiin syyttömiksi kaikkiin vääryyksiin. Profeetan viholli-
set eivät tyytyneet päätökseen, koska tuomari oli kirkon
jäsen. Niinpä profeetta ja muut alistuivat siihen, että heidät
vietiin sellaisen tuomarin tuomittaviksi, joka ei ollut jäsen.
Heidät vapautettiin jälleen.

Tässä vaiheessa lähellä Warsaw’ta Illinoisia ilmestyvässä
lehdessä mormoneja kutsuttiin ”helvetin paholaisiksi”
ja ehdotettiin, että ainoa keino ratkaista ongelma pysyvästi
oli ”ruudin ja luotien avulla” (ks. Kirkon historia aiko-
jen täyttyessä, s. 275). Tänä ankarana ja vaarallisena
aikana profeetta Joseph Smith pyysi Illinoisin kuvernööriltä
Thomas Fordilta apua ja ymmärrystä. Siihen mennessä
profeetan viholliset olivat myös pyytäneet apua kuver-
nööriltä mormoneja vastaan. Kuvernööri näytti päätyvän
profeetan vastustajien kannalle. Tästä syystä profeetta
päätti, että he halusivat oikeastaan vain hänet ja hänen
veljensä Hyrumin. Hän laati nopeasti suunnitelman läh-
teä kaupungista ja aloittaa tiedusteluretken pyhien muu-
tolle länteen – muutolle, jonka hän ilmoituksen kautta
tiesi lopulta tapahtuvan. Hän uskoi, että jos hän olisi
poissa, vaino rauhoittuisi. Jotkut kirkon jäsenet olivat eri
mieltä profeetan suunnitelmasta ja sanoivat, että profeetta
jätti heidät kohtaamaan vainon yksin. Profeetta vastasi:
”Jos elämälläni ei ole mitään arvoa ystävilleni, niin sillä ei
ole mitään minullekaan” (History of the Church, osa 6,
s. 549), ja palasi Nauvooseen.

Myöhemmin profeetta Joseph Smith, Hyrum Smith ja
Nauvoon kaupunginvaltuuston jäsenet vietiin Carthagen
vankilaan vapaaehtoisina vankeina mellakoinnista syytet-
tyinä. Kesäkuun 25. päivänä järjestettiin ”alustava
kuulustelu rauhantuomari Robert F. Smithin edessä, joka
oli myös ’Carthagen Harmaiden’ kapteeni ja aktiivinen
jäsen mormonienvastaisessa poliittisessa puolueessa.
Kukin Nauvoon kaupunginvaltuuston jäsen vapautettiin
500 dollarin takuita vastaan ja määrättiin tulemaan liitto-
valtion tuomioistuimen seuraavaan istuntoon. Sen
jälkeen suurin osa syytetyistä lähti kohti Nauvoota, mutta
Joseph ja Hyrum jäivät keskustelemaan kuvernööri
Fordin kanssa. Samana iltana konstaapeli tuli tuomaan
tuomari Smithin allekirjoittamaa vangitsemismääräystä,
jonka mukaan Joseph ja Hyrum pantaisiin vankilaan,
kunnes heidät vietäisiin oikeuden eteen vastaamaan val-
tionpetossyytteeseen, josta olisi seurauksena kuolemanran-
gaistus. Joseph ja hänen asianajajansa väittivät, että
vangitsemismääräys oli laiton, koska syytös ei ollut tullut
esille kuulustelussa. Heidän valituksensa esitettiin
kuvernöörille, mutta tämä sanoi, ettei voinut estää siviili-
viranomaista suorittamasta tehtäväänsä.” (Kirkon
historia aikojen täyttyessä, s. 278.) Kuvernööri lupasi
kuitenkin, että jos hän lähtisi Nauvooseen, hän ottaisi pro-
feetan ja Hyrum Smithin mukaansa.

Torstaina, 27. kesäkuuta 1844, profeetta lähetti Dan
Jonesin, joka oli vanhin John Taylorin ja Willard Richard-
sin lisäksi yöpynyt Carthagen vankilassa, kertomaan
kuvernööri Fordille kuulemistaan suunnitelmista hyökätä
vankilaan ja surmata Smithin veljekset. Kuvernööri
Ford vakuutti kuitenkin Dan Jonesille, ettei profeetta ollut
vaarassa. Veli Jones ei saanut palata vankilaan vaan
hänen piti lähteä kohti Nauvoota. Kuvernööri Ford lähti
myös Nauvooseen – muttei ottanut profeettaa mukaansa.

Sinä iltapäivänä pro-
feetta Joseph Smith
tunsi olonsa hyvin
raskaaksi. Hän pyysi
John Tayloria lau-
lamaan ”On tielleni
mies murheiden”
(ks. MAP-lauluja,
16). Hyrum Smith
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pyysi vanhin Tayloria laulamaan sen uudelleen, mutta
alakulo oli vallannut hänetkin ja hänestä tuntui, ettei hän
kyennyt siihen, mutta hän lauloi sen kuitenkin uudelleen.

Miesten oli sallittu olla vankilan yläkerran makuuhuo-
neessa, mutta vanginvartija tuli sisään ja ehdotti, että he
siirtyisivät selliin. Hän uskoi, että he olisivat parem-
massa turvassa siellä. Profeetta Joseph Smith kysyi Willard
Richardsilta, tulisiko hän mukaan, jos heidän pitäisi
siirtyä selliin. Vanhin Richards sanoi profeetalle, että hän
kuolisi profeetan asemesta, jos profeetta yritettäisiin
surmata. Profeetta sanoi: ”Mutta sinä et voi.” ”Minä voin”,
veli Richards vastasi. (Ks. Roberts, Comprehensive
History of the Church, osa 2, s. 283.)

Vanhin John Taylor kirjoitti: ”Istuin yhden vankilan etu-
puolella olevan ikkunan ääressä, kun näin joukon kas-
vonsa maalanneita miehiä tulevan vankilan kulman takaa
kohti portaita. Muut veljet olivat nähneet saman, ja
kun menin ovelle, huomasin veli Hyrum Smithin ja tri
Richardsin jo nojaavan sitä vasten. He molemmat
painoivat ovea hartioillaan estääkseen sitä aukeamasta,
sillä lukko ja salpa olivat suhteellisen hyödyttömät.”
(Gospel Kingdom, s. 359.) Presidentti Joseph Fielding
Smith kirjoitti: ”Vähän kello viiden jälkeen vankilan 
ulko-ovelta kuului kahinaa, vartijoiden antautumishuuto,
tuliaseiden laukauksia ja sitten seurasi raivostuneiden
ja vihaa täynnä olevien järjestäytymättömien armeijan
joukkojen hyökkäys vankilaan.” (Church History and
Modern Revelation, osa 2, s. 401.) Oven läpi tuli luoti,
joka osui Hyrum Smithiä kasvoihin. Ulkoa tuli toinen
luoti, joka osui häntä selkään, ja hän kaatui maahan
sanoen: ”Olen mennyttä miestä.” Profeetta lankesi maa-
han. ”Voi rakas Hyrum-veli.” Hän sieppasi kuudesti-
laukeavan pistoolin ja yritti turhaan puolustautua. Kun
John Taylor yritti paeta ikkunasta, häntä ammuttiin.
Hän haavoittui mutta säästyi kuolemalta, sillä yksi luo-
deista osui kelloon, joka oli hänen liivintaskussaan ja näyt-
tää nyt ikuisesti marttyyrikuoleman aikaa – 16 minuuttia
ja 26 sekuntia yli kello viiden iltapäivällä torstaina, 27.
kesäkuuta 1844.

Carthagen vankila

Profeetta Joseph Smith oli myös menossa ikkunan luo.
Matkalla häneen osui kaksi takaapäin ammuttua luotia

ja yksi ulkoa iskien häneen edestä. Hän jäi hetkeksi
ikkunaan ja putosi siitä alla olevalle pihalle (ks. LK 135:1).

Äkkiä ulkoa kuultiin huuto: ”Mormonit ovat tulossa!” He
eivät olleet, mutta ajatus pelästytti joukon nopeasti
perääntymään. Kuullessaan, mitä oli tapahtunut, kuver-
nööri Ford varmisti, että Carthagen kaupunkia suojeltiin.
Pyhillä ei kuitenkaan ollut mitään kostosuunnitelmia.
Heidän profeettansa oli kuollut, ja he olivat murheen mur-
tamia. Varmistaakseen, ettei kostoa esiintyisi, veli Willard
Richards puhuessaan julkisessa kokouksessa Nauvoossa
pyysi, ettei kansa maksaisi samalla mitalla. Marttyyreina
kuolleiden profeettojen ruumiit palautettiin Nauvooseen
28. kesäkuuta 1844. Tuhannet siellä asuvat jonottivat
Mansion Houseen päästäkseen katsomaan ruumiita ja sur-
rakseen heidän menetystään.

Apostoli John Taylorista tuntui tärkeältä kirjoittaa viralli-
nen raportti tapahtumista todistuksena maailmalle – koska
hän oli silminnäkijä. Kun luet Opin ja Liittojen Kirjan
lukua 135, mieti, mikä vaikutus profeetta Joseph Smithin
palvelutyöllä on ollut sinun elämääsi ja miljoonien mui-
den maailman ihmisten elämään.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 135

Opin ja Liittojen Kirja 135:5 – ”Heidän testament-
tinsa on voimassa”

Lucy Mack Smith, profeetan ja
Hyrum Smithin äiti, kirjoitti
poikiensa kuoleman jälkeen:
”Kun ruumiit oli pesty ja
puettu hautajaisvaatteisiin,
me saimme nähdä ne. Olin jo
pitkän aikaa vahvistanut
jokaista hermoa, koonnut kai-
ken sieluni tarmon ja anonut
Herraa vahvistamaan minua,
mutta kun astuin huoneeseen
ja näin murhatut poikani pit-

källään silmieni edessä ja kuulin perheeni nyyhkytykset ja
voihkinnan ja huudot ’Isä! Mieheni! Veljemme!’ heidän vai-
mojensa, lastensa, veljiensä ja sisartensa huulilta, se oli liikaa;
vaivuin maahan ja huusin Herran puoleen sieluni tuskassa:
’Jumalani, Jumalani, miksi olet hyljännyt tämän perheen?’
Ääni vastasi: ’Olen ottanut heidät itselleni, niin että he saisivat
levon.’ – – Kuinka mieleeni palasikaan jokainen surun ja
ahdistuksen hetki, jonka olimme kokeneet yhdessä ja jossa he
olivat osoittaneet viattomuutta ja myötätuntoa, joka täytti
heidän vilpittömät sydämensä. Kun katsoin heidän rauhalli-

Turmelus (jae 6) – pahuus,
turmiollisuus 

Marttyyrikuolema (otsikko,
jae 1) – Kuolema, joka tapah-
tuu totuudesta todistamisen
vuoksi 
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sia, hymyileviä kasvojaan, oli kuin olisin melkein kuullut
heidän sanovan: ’Äiti, älä itke vuoksemme, me olemme voit-
taneet maailman rakkaudella, me toimme heille evankeliumin,
että heidän sielunsa pelastuisivat; he surmasivat meidät todis-
tuksemme tähden ja siten kohottivat meidät valtansa ulot-
tumattomiin; heidän ylivaltansa on hetkellinen, meidän on
iankaikkinen voitto.’” (History of Joseph Smith, s. 324–25.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee seuraavat tehtävät (A–D), kun tutkit Opin ja Liittojen 
Kirjan lukua 135.

Valmistele uutisraportti

Kuvittele, että olet television uutistoimittaja, joka seisoo Cart-
hagen vankilan ulkopuolella profeetta Joseph Smithin ja
Hyrum Smithin kuoleman jälkeisenä päivänä. Sinulla on 45
sekuntia aikaa antaa raportti. Käytä Opin ja Liittojen Kirjan
lukua 135 ja tämän oppaan luvun 135 johdannossa olevia
tietoja avuksesi, kun kirjoitat, mitä haluat sanoa käytettävis-
säsi olevana lyhyenä aikana.

Lisää luetteloon

1. Kohdan LK 135:3 ensimmäisessä lauseessa vanhin John
Taylor esittää rohkean väitteen profeetta Joseph Smithin
palvelutyöstä. Selitä, miksi väite pitää paikkansa.

2. Tee luettelo profeetta Joseph Smithin saavutuksista ihmis-
kunnan hyväksi jakeen 3 mukaan.

Mitä ajattelet?

Lähtiessään Carthageen Hyrum Smith luki profeetta Moronin
sanat kohdasta Et. 12:36–38. Käytä tätä kohtaa ja kohtaa
LK 135:4–5 ja kirjoita, miten ne soveltuvat profeetta Joseph
Smithin ja hänen veljensä Hyrumin tilanteeseen.

Miten hänen elämänsä on vaikuttanut
sinuun?

Mieti kaikkea, mitä olet oppinut profeetta Joseph Smithistä,
ja kirjoita, miten hänen elämänsä on vaikuttanut sinuun.

Opin ja Liittojen Kirjan lukua 136 koskeva aineisto löytyy
kohdasta ”Kirkko siirtyy länteen” (s. 164).

Opin ja Liittojen 
Kirja 136

D

C

B

A

Vuonna 1832 profeetta Joseph Smith sai sarjan näkyjä,
joissa Jumala ilmoitti hänelle monia valtakuntia koskevia
asioita, joihin meidät määrätään kuolevaisuuden jälkeen,
sekä viimeisestä tuomiosta (ks. LK 76). Näistä näyistä hän
sai tietää, että selestisen valtakunnan perillisten täytyy
saada todistus Jeesuksesta Kristuksesta, olla uskollisia
todistuksessaan, mennä kasteelle ja saada Pyhän Hengen
lahja. Mutta entäpä ne, joilla ei ollut koskaan tilaisuutta
ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen todistusta, koska heille
ei ollut koskaan opetettu Hänestä? Entäpä ne, joilla ei
koskaan ollut tilaisuutta saada kastetta tai muita toimituk-
sia valtuutettujen Jumalan palvelijoiden käsissä? Ilmoi-
tus, jonka profeetta Joseph Smith sai tammikuussa 1836,
auttaa vastaamaan näihin kysymyksiin.

Kun luet Opin ja Liittojen Kirjan lukua 137, huomaat, että
profeetta näki jotakin, mitä hän ihmetteli. Herra vastasi
tähän ihmettelyyn ja selvensi tärkeää oppia, joka liittyy
kaikkien Hänen lastensa pelastukseen. Se, mitä hän sai tie-
tää tässä ilmoituksessa, auttoi myös profeettaa, kun hän
sai tärkeitä pappeuden avaimia kolme kuukautta myöhem-
min Kirtlandin temppelissä (ks. LK 110:11–16).

Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 137 oleva ilmoitus esitet-
tiin kirkon hyväksyttäväksi huhtikuun 1976 yleiskonfe-
renssissa ja otettavaksi viralliseksi kirkon pyhäksi kirjoi-
tukseksi. Se julkaistiin ensin osana Kallisarvoista Helmeä,
ja myöhemmin vuoden 1981 painoksesta lähtien se liitet-
tiin Opin ja Liittojen Kirjaan luvuksi 137. (Ks. julkaisu
Conference Report, huhtikuu 1976, s. 29; tai Ensign, tou-
kokuu 1976, s. 19; ks. myös ”Kallisarvoiseen Helmeen
osaksi pyhiä kirjoituksia liitetyt näyt”, Valkeus, lokakuu
1976, s. 114.)

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 137

Opin ja Liittojen Kirja 137:1 – ”Olinko ruumiissani
vai en, en tiedä”
Profeetta Joseph Smith opetti, että ”kaikki, mitä Jumala ikinä
on äärettömässä viisaudessaan nähnyt soveliaaksi ja asian-
mukaiseksi ilmoittaa meille meidän asuessamme kuolevaisuu-
dessa ja mikä koskee kuolevaisia ruumiitamme, on ilmoi-
tettu – – abstraktisessa muodossa – – meidän hengellemme,

Vastuullinen ikä (jae 10) – Kahdeksan vuoden ikä

Opin ja Liittojen 
Kirja 137

Näky selestisestä valtakunnasta

158

34190_130_05_124-137.qxd  09-01-2006  12:04 PM  Page 158



aivan kuin meillä ei olisi ruumista lainkaan” (Profeetta Joseph
Smithin opetuksia, 351). Tällaisiin näkyihin liittyy hengellinen
muutos, joka saa yhteyden maallisiin asioihin tuntumaan
hyvin kaukaiselta. Apostoli Paavali kuvaili samankaltaista
kokemusta kohdassa 2. Kor. 12:2–4, ja muutkin profeetat ovat
huomauttaneet näkyjen muutosta aiheuttaneista vaikutuk-
sista (ks. KH Moos. 1:10–11).

Opin ja Liittojen Kirja 137:5 – ”Isäni ja äitini ja 
veljeni Alvinin”
Profeetta Joseph Smithistä on varmasti ollut mielenkiintoista
nähdä isänsä, äitinsä ja vanhempi veljensä Alvin selestisessä
valtakunnassa. Hänen isänsä, Joseph vanhempi, oli samassa
Kirtlandin temppelin yläkerran huoneessa, kun profeetta sai
tämän näyn; hänen äitinsä oli myös yhä elossa. Tämä ilmei-
sesti tarkoitti sitä, että profeetta näki jotakin, mitä tapahtuisi
tulevaisuudessa.
Kohdassa LK 137:6 sanotaan, että profeetta ihmetteli, kuinka
hänen veljensä Alvin voi periä selestisen valtakunnan, koska
Alvin oli kuollut ennen kirkon palautusta. Alvin Smith kuoli
marraskuussa 1823, pian sen jälkeen, kun enkeli Moroni oli
käynyt profeetan luona, ja kauan ennen kuin valtuus pelasta-
vien toimitusten antamiseen palautettiin. Eräässä tilanteessa
profeetta sanoi, että Alvin oli ”vanhin ja jaloin isäni perheessä.
Hän oli yksi jaloimmista ihmisten pojista. – – Hänessä ei ollut
vilppiä [petosta]. Hän eli tahrattomana lapsuudesta asti. – –
Hän oli yksi vakavamielisimmistä miehistä, ja kun hän kuoli,
Herran enkeli oli hänen luonaan hänen viimeisimpinä hetki-
nään.” (History of the Church, osa 5, s. 126–27.) Pappi, joka saar-
nasi Alvin Smithin hautajaisissa, sanoi, että hän oli joutunut
helvettiin, koska häntä ei ollut koskaan kastettu eikä hän ollut
liittynyt kirkkoon (ks. ”Another Testimony: Statement of Wil-
liam Smith, Concerning Joseph, the Prophet,” Deseret Evening
News, 20. tammikuuta 1894, s. 11).

Opin ja Liittojen Kirja 137:9 – ”Heidän sydämensä
halajamisen mukaan”
Vanhin Neal A. Maxwell, kahdentoista apostolin koorumin
jäsen, muistutti kirkon jäseniä totuudesta, joka antaa meille
sekä vastuuta että lohtua:
”[Halu] – – liittyy aivan suoraan meidän moraaliseen tahdon-
vapauteemme ja yksilöllisyyteemme. Meidän halumme
vaikuttavat suuresti siihen, niin syntyessään kuin ilmetessään,
kuinka me käytämme moraalista valinnanvapauttamme.
Haluista tulee siten todella määrääviä tekijöitä silloinkin, kun
me – – emme todella halua halujemme seurauksia.

Halu merkitsee todellista ikävöintiä tai kaipuuta. Niinpä van-
hurskaatkin halut ovat paljon enemmän kuin pelkkiä mie-
litekoja tai ohimeneviä tunteita. Tietenkin geenimme, olosuh-
teemme ja ympäristömme merkitsevät hyvin paljon ja muo-
vaavat meitä merkittävästi. On kuitenkin olemassa sisäinen
vyöhyke, jota me hallitsemme suvereenisti, ellemme luovu sen
hallinnasta. Tällä vyöhykkeellä on meidän yksilöllisyytemme
ja meidän henkilökohtaisen vastuullisuutemme ydin.
Niinpä meistä tulee lopulta sellaisia ja me saamme iankaikki-
suudessa sitä, mitä me hellittämättä pitkään haluamme.”
(”Sydämemme halajamisen mukaan”, Valkeus, tammikuu 1997,
s. 20; ks. myös Al. 41:3–6.)

Opin ja Liittojen Kirja 137:10 – Pienet lapset 
pelastuvat selestiseen valtakuntaan

Jotkut ovat ihmetelleet, tarvit-
sevatko pienet lapset, jotka kuo-
levat ennen vastuullista ikää –
kahdeksaa vuotta – temppelitoi-
mitukset. Herra teki selväksi,
että he eivät tarvitse kastetta
(ks. Moro. 8:10–13). Ainoa temp-
pelitoimitus, joka on suoritet-

tava heidän puolestaan, on heidän sinetöimisensä heidän van-
hempiinsa, elleivät he ole syntyneet liiton alaisina.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee seuraavista tehtävistä (A–C) kaksi, kun tutkit Opin ja 
Liittojen Kirjan lukua 137.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Opin ja
Liittojen Kirja 137:7–10

1. Tee luettelo ihmisistä, jotka kohdan LK 137:7–10 mukaan
perivät selestisen valtakunnan.

2. Mitä meidän on tehtävä, niin että jakeissa 7–9 mainitut 
ihmiset olisivat valmiita selestiseen valtakuntaan?

3. Mitä nämä jakeet opettavat meille Jumalasta?
4. Mitä nämä jakeet opettavat meille velvollisuuksistamme?

Hyviä uutisia vai huonoja uutisia?

1. Mitkä kaksi asiaa Herra ottaa kohdan LK 137:9 mukaan
huomioon, kun Hän tuomitsee meidät?

2. Mieti jälkimmäistä Herran mainitsemaa asiaa. Esitä esi-
merkki tilanteesta, jossa tuo tuomitsemista koskeva tieto
voisi olla hyvä uutinen jollekulle. Esitä myös esimerkki
tilanteesta, jossa se voisi olla huono uutinen.

Mitä sanoisit?

Kuvittele, että tunnet perheen, joka suree seitsenvuotiaan
poikansa tapaturmaista kuolemaa. Isä miettii, pitäisikö jonkun
mennä temppelissä kasteelle hänen poikansa puolesta. Mitä
sellaista sanoisit tälle isälle kohdasta LK 137:10 oppimiesi asi-
oiden perusteella, mikä auttaisi häntä ymmärtämään, että
kaste kuolleiden puolesta ei ole tarpeen pienten lasten kohdalla?
(Ks. myös Moro. 8; ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”,
LK 137:10.)

C
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Kirkko siirtyy länteen
Lähdettyään keskellä talvea Nauvoosta ja päästyään uuvutta-
van matkan jälkeen Iowan puolelle pyhät aloittivat uuden
luvun kirkon historiassa. Pyhien matka kauemmas länteen toi
mukanaan uudenlaiset olosuhteet ja ajanjakson juurtua
uuteen kotiinsa Suolajärven laaksoon. ”He olivat miltei tuhan-
nen mailin [1 600 km] päässä lähimmästä asutuksesta idässä
päin ja miltei kahdeksansadan mailin [1 300 km] päässä 
Tyyneltämereltä. Ilmasto oli outo. He eivät olleet koskaan kas-
vattaneet siellä viljaa. He eivät olleet rakentaneet minkään-
laista rakennusta.

He olivat pakolaisia, jotka oli karkotettu Mississippin varrella
olevasta kauniista kaupungistaan tänne lännen erämaa-alueel-
le. Mutta heillä oli näky, joka oli peräisin pyhistä kirjoituksista
ja ilmoituksen sanoista. ’Hän kohottaa merkkiviirin kansoille,
hän korjaa talteen Israelista pois ajetut ja kokoaa yhteen
Juudasta eri tahoille hajotetut maailman neljältä kulmalta.’
(Jes. 11:12.)” (”Uskoa joka askeleella – suuri pioneerivaellus”,
ensimmäisen presidenttikunnan juontama videoesitys, 
Valkeus, heinäkuu 1997, s. 64.)

Seuraavien viidenkymmenen vuoden ajan ”merkkiviiri kan-
soille”, jota johtivat profeetat Brigham Young, John Taylor ja
Wilford Woodruff, koki rauhan ja kasvun kausia sekä suuren
vastustuksen ja koettelemuksen kausia. Lähetystyö laajeni
Meksikoon, Amerikan länsiosiin, Polynesiaan ja Eurooppaan.
Neljä temppeliä – St. George, Logan, Manti ja Salt Lake –
rakennettiin ja pyhitettiin, niin että elävät ja kuolleet voivat
saada iankaikkisia toimituksia. Alkeisyhdistys järjestettiin.
Mantereen halki kulkevan rautatien valmistuminen toi Utahin
pyhille taloudellista kohennusta. Samalla aikaa vaino kirkkoa
ja joitakin sen jäseniä kohtaan alkoi uudelleen. Monien lähe-
tyssaarnaajien kimppuun hyökättiin, ja jotkut heistä saivat
surmansa tänä aikana (ks. Perintömme, s. 97–98). Pyhät kokivat
myös sellaisten lakien hyväksymisen, jotka poistivat monia
moniavioisuutta harjoittavien oikeuksista ja lisäksi rajoittivat
kirkon omaisuuden kuten temppeleiden omistusoikeutta.
Vuonna 1890 Herra ilmoitti presidentti Wilford Woodruffille,
että oli tullut aika lopettaa moniavioisuuden harjoittaminen.

Huomaa: Tämän julkaisun Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon
historia, oppilaan opiskeluopas viimeiset seitsemän viik-
koa keskittyvät kirkon historian tapahtumiin vuodesta
1845 nykyaikaan sekä profeettojen opetuksiin aina Brig-
ham Youngista Gordon B.Hinckleyyn. (Lisäksi käsitel-
lään Opin ja Liittojen Kirjan luvut 136 ja 138 sekä Viralli-
set julistukset n:o 1 ja 2.) Lukutehtäväsi ovat katkelmia
kirkon historiaa käsittelevästä julkaisusta Perintömme:
lyhyt katsaus Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen
Kristuksen Kirkon historiaan sekä valikoituja lainauksia
kultakin profeetalta. Löydät nämä lukutehtävät oppi-
laan oppaastasi kunkin johdannon jälkeen. Kohta
”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen” korvautuu koh-
dalla ”Lukutehtävän ymmärtäminen”. Se sisältää apu-
neuvoja ja muita oivalluksia Perintömme -julkaisun
lukutehtävistä. Myös ”Lukutehtävän tutkiminen” kor-
vaa aiemman ”Pyhien kirjoitusten tutkiminen” -kohdan
ja esittelee tehtävät, jotka sinun on tarkoitus suorittaa.

Kun profeetta Joseph Smith surmattiin, monet jäsenet
miettivät kirkon kohtaloa. Kuka seuraisi profeettaa kirkon
johtajana? Presidentti Spencer W. Kimball selitti: ”Kun
ensimmäinen seuraajan valitseminen tuli ajankohtaiseksi,
palautettu kirkko oli vielä lapsenkengissään, vasta 14
vuotta vanha. Vuosisatoihin ei ollut ollut profeettaa tai
ilmoitusta. Niinpä ei ollut ihme, että ihmiset olivat täynnä
kysymyksiä, kun luodit Carthagessa päättivät hänen elä-
mänsä, jonka ympärille kaikki nämä kallisarvoiset siu-
naukset – kirkko, ilmoitus, profeetat – näyttivät keskitty-
vän. Kun apostolit palasivat lähetysmatkoiltaan, hautasi-
vat kuolleen profeettansa ja pohtivat tulevaisuutta, kaikki
epäilykset hälvenivät silloin, kun vanhin apostoli, jolla oli
hallussaan kaikki avaimet, astui esiin kuin Mooses ja
näytti tien.” (”Profeetan tarve”, Valkeus, lokakuu 1970,
s. 300.)

Seuraanto presidenttikunnassa
1. ”Silloin kun profeetta Joseph ja Hyrum Smith murhattiin
Carthagen vankilassa, monet kahdentoista koorumin jäsenistä
sekä muista kirkon johtajista olivat lähetystyössä ja poissa
Nauvoosta. Kului useita päiviä, ennen kuin nämä miehet sai-
vat tietää Josephin ja Hyrumin kuolemasta. Kun Brigham
Young kuuli uutisen, hän tiesi, että pappeusjohtajuuden avai-
met olivat yhä kirkossa, sillä nämä avaimet oli annettu kah-
dentoista koorumille. Kaikki kirkon jäsenet eivät kuitenkaan
ymmärtäneet, kuka tulisi Joseph Smithin tilalle Herran profee-
taksi, näkijäksi ja ilmoituksensaajaksi.

2. Ensimmäisen presidenttikunnan ensimmäinen neuvonan-
taja Sidney Rigdon saapui Pittsburghista Pennsylvaniasta elo-
kuun 3. päivänä 1844. Jo vuotta aiemmin hän oli alkanut vas-
tustaa profeetta Joseph Smithin ohjeita ja vieraantua kirkosta.
Hän kieltäytyi tapaamasta niitä kolmea apostolia, jotka jo
olivat Nauvoossa, ja puhui sen sijaan suurelle pyhien joukolle,
joka oli kokoontunut sunnuntain jumalanpalvelukseen.
Hän kertoi heille saamastaan näystä, jossa hän oli saanut tietää,
ettei kukaan voisi astua Joseph Smithin tilalle. Hänen mieles-
tään kirkolle pitäisi nimittää suojelija, ja tämän suojelijan
pitäisi olla Sidney Rigdon. Muutamat pyhät kannattivat häntä.

Seuraanto 
presidenttikunnassa

Kirkon seuraavan 
presidentin valinta 
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3. Brigham Young, kahdentoista apostolin koorumin presi-
dentti, palasi Nauvooseen vasta 6. elokuuta 1844. Hän julisti
haluavansa vain tietää, ’mitä Jumala sanoo’ siitä, kenen
tulee johtaa kirkkoa [julkaisussa History of the Church, osa 7,
s. 230]. Kahdentoista koorumi kutsui koolle kokouksen tors-
taiksi 8. elokuuta 1844. Sidney Rigdon puhui aamukokouk-
sessa yli tunnin ajan. Hän voitti harvoja – jos ketään – kannal-
leen.

4. Sen jälkeen Brigham Young 
puhui lyhyesti lohduttaen
pyhiä. George Q. Cannon ker-
toi, että Brighamin puhuessa
’ääni oli Josephin’ ja että
’ihmisten silmissä näytti siltä
kuin itse Joseph olisi seisonut
heidän edessään’. William C.
Staines todisti, että Brigham
Young puhui aivan profeetta
Josephin äänellä. ’Luulin
hänen olevan Joseph’, Staines
kertoi, ’ ja niin luulivat tuhan-
net muutkin, jotka kuulivat
hänen puhuvan.’ Myös Wilford Woodruff muisti tuon ihmeel-
lisen hetken ja hän kirjoitti: ’Ellen olisi nähnyt häntä omin
silmin, ei kukaan olisi saanut minua vakuuttuneeksi siitä, ettei
puhuja ollut Joseph Smith, ja kuka tahansa, joka tunsi nämä
kaksi miestä, voi todistaa samalla tavoin.’ Tämä monen
kokema ihme teki selväksi pyhille, että Herra oli valinnut
Brigham Youngin Joseph Smithin seuraajaksi kirkon johtajana.

5. Iltapäivän kokouksessa Brigham Young puhui jälleen todis-
taen, että profeetta Joseph oli asettanut apostolit pitämään
hallussaan Jumalan valtakunnan avaimia koko maailmassa.
Hän profetoi, että ne, jotka eivät seuraisi kahtatoista aposto-
lia, eivät menestyisi, ja että vain apostolit olisivat voitokkaita
Jumalan valtakunnan rakentamisessa.

6. Puheensa jälkeen presidentti Young pyysi Sidney Rigdonia
puhumaan, mutta tämä kieltäytyi. William W. Phelpsin ja
Parley P. Prattin puheiden jälkeen Brigham Young puhui jäl-
leen. Hän puhui Nauvoon temppelin rakentamisesta val-
miiksi, temppelipyhitysten saamisesta ennen lähtöä erämaa-
han sekä pyhien kirjoitusten tärkeydestä. Hän puhui myös
siitä rakkaudesta, jota hän tunsi Joseph Smithiä ja tämän
perhettä kohtaan. Sen jälkeen pyhät osoittivat yksimielisesti
tukevansa kahtatoista apostolia kirkon johta-
jina.

7. Vaikka jotkut yrittivätkin vaatia
itselleen oikeutta toimia kirkon pre-
sidenttinä, useimmille myöhem-
pien aikojen pyhille seuraantokriisi
oli ohi. Vanhin apostoli ja kahden-
toista apostolin koorumin presi-
dentti Brigham Young oli se mies,
jonka Jumala oli valinnut johta-
maan kansaansa, ja kansa oli yhdis-
tynyt tukemaan uutta johtajaansa.”
(Perintömme, s. 66–67.)

Lukutehtävän ymmärtäminen
Seuraanto presidenttikunnassa

Lukutehtävän tutkiminen  
Tee tehtävä A, kun tutkit kohtaa ”Seuraanto presidenttikun-
nassa”.

Silloin ja nyt

1. Kertaa kertomus Brigham Youngin valitsemisesta kirkon
johtajaksi. Kirjoita vihkoosi lyhyt päiväkirjamerkintä, aivan
kuin olisit ollut tilaisuudessa ja istunut eturivissä.

2. Selitä, mikä merkitys sinulle on sillä, että tiedät tämän
olevan todella Jeesuksen Kristuksen kirkko ja että juuri
Hän valitsee profeetan johtamaan kirkkoaan.

Pyhät pakotettiin lähtemään Nauvoosta
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Vaellus länteen 
(1845–1847)
Mitä me voimme 

oppia varhaisilta pioneereilta?

A

Temppelipyhitys (kappale 6)
– Temppelissä suoritettavat
toimitukset ja liitot

Näkijä (kappale 1) – Henkilö,
joka tietää menneistä, 
nykyisistä ja tulevista
(ks. Moosia 8:–17)
Suojelija (kappale 2) – 
Sellainen, joka vartioi, 
suojelee tai säilyttää
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Presidentti Gordon B. Hinckley opetti: ”On hyvä katsoa
menneisyyteen, jotta oppisi arvostamaan nykyisyyttä
ja saisi näkemystä tulevaisuuteen. On hyvä katsoa niiden
hyveitä, jotka ovat eläneet ennen, ja saada voimaa kaik-
keen, mikä edessä odottaa. On hyvä pohtia niiden työtä,
jotka uurastivat niin uutterasti ja saivat niin vähän tässä
maailmassa, mutta joiden unelmista ja varhaisista suun-
nitelmista on hyvin vaalittuina tullut suuri sato, jonka
hyötyjä me korjaamme.” (”The Faith of the Pioneers,”
Ensign, heinäkuu 1984, s. 3.)

Kertomus pyhien muutosta Illinoisista Ison Suolajärven
laaksoon on yksi merkittävimpiä kertomuksia koko uskon-
nollisessa historiassa. Presidentti Brigham Youngin joh-
tamien yli 15 000 pyhän muutto Nauvoosta Suolajärven
laaksoon on suurin massamuutto Yhdysvaltain histo-
riassa. Se on kertomus vainosta, vaikeuksista ja kärsimyk-
sestä. Mutta se on myös kertomus innoituksesta, ihmeistä,
vapautuksesta ja rakkaudesta Jumalaa, maata ja lähimmäi-
siä kohtaan. Kun tutkit, mitä vuosina 1845–1847 tapah-
tui, kysy itseltäsi, mitä itse olisit tehnyt näissä tilanteissa.

Valmistautumista Nauvoosta lähtöä varten
1. ”Ainakin jo vuodesta 1834 lähtien kirkon johtajat olivat
puhuneet pyhien muuttamisesta länteen Kalliovuorille, missä
pyhät voisivat elää rauhassa. Vuosien kuluessa johtajat kes-
kustelivat paikoista tarkemmin tutkimusmatkailijoiden kanssa
sekä tutkivat karttoja löytääkseen oikean paikan asutusta
varten. Vuoden 1845 loppuun mennessä kirkon johtajilla oli
kaikkein ajanmukaisimmat saatavilla olevat tiedot lännestä.

2. Vainon lisääntyessä Nauvoossa kävi selväksi, että pyhien
olisi lähdettävä. Marraskuuhun 1845 mennessä Nauvoo oli
täynnä valmisteluihin liittyvää hyörinää. Päälliköitä kutsuttiin
johtamaan jokaista sadan, viidenkymmenen ja kymmenen
pyhän ryhmää näiden matkalla. Jokainen sadan hengen ryhmä
perusti yhden tai useamman vankkuriverstaan. Vaunusepät,
kirvesmiehet ja puusepät työskentelivät myöhään yöhön veis-
täen puuta ja kooten vankkureita. Jäseniä lähetettiin itään
ostamaan rautaa, ja sepät valmistivat matkalla tarvittavia väli-
neitä sekä uuden Siionin asuttamisessa tarvittavia maanvilje-
lytyökaluja. Perheet varastoivat ruokaa ja taloustavaroita sekä
täyttivät säilytysastioita kuivatuilla hedelmillä, riisillä, jau-
hoilla ja lääkkeillä. Työskennellessään yhdessä yhteiseksi
hyväksi pyhät saivat aikaan enemmän kuin mikä tuntui mah-
dolliselta niin lyhyessä ajassa.” (Perintömme, s. 69.)

Lukutehtävän ymmärtäminen
Valmistautumista Nauvoosta lähtöä varten

Talvisen vaelluksen koettelemuksia
3. ”Nauvoosta lähtö suunniteltiin alunperin tapahtuvaksi huh-
tikuussa 1846. Mutta niiden uhkausten seurauksena, joiden

Kalliovuoret (kappale 1) – Vuorijono Pohjois-Amerikan län-
siosassa

mukaan osavaltion nostoväki aikoisi estää pyhiä lähtemästä
länteen, kaksitoista apostolia ja muut kaupungin johtavat hen-
kilöt pitivät kiireellisen kokouksen helmikuun 2. päivänä
1846. He olivat yhtä mieltä siitä, että oli välttämätöntä lähteä
länteen heti, ja niin matka alkoi 4. helmikuuta. Brigham Youngin
johtama ensimmäinen pyhien ryhmä aloitti innokkaana mat-
kansa. Tämä innokkuus kohtasi kuitenkin kovan koetuksen,
sillä pyhien oli kuljettava monia maileja, ennen kuin pysyvät
leirit tarjosivat levähdystauon lopputalven sään ja poikkeuk-
sellisen sateisen kevään aiheuttamilta vaikeuksilta.

4. Päästäkseen turvaan vainoojiltaan tuhansien pyhien oli
ensin ylitettävä leveä Mississippijoki Iowan territorion puo-
lelle. Matkan vaarat alkoivat ilmetä jo varhaisessa vaiheessa,
kun yksi härkä potkaisi reiän veneeseen sen ollessa viemässä
monia pyhiä joen yli, ja vene upposi. Yksi muista pyhistä
näki, miten onnettomat matkalaiset pitivät kiinni höyhenpat-
joista, puunkappaleista, ’tukeista tai mistä tahansa muusta,
mihin vain onnistuivat tarttumaan, ja heittelehtivät vedessä
kylmyyden ja armottomien aaltojen armoilla. – – Jotkut kiipe-
sivät vankkureiden katolle, sillä ne eivät uponneet kokonaan,
ja olivat näin paremmassa turvassa, kun mukana olleiden
lehmien ja härkien nähtiin uivan takaisin rannalle, mistä olivat
lähteneetkin’. Vihdoin kaikki ihmiset saatiin kiskotuksi venei-
siin ja tuoduksi joen toiselle rannalle.

5. Kaksi viikkoa ensimmäisten ylitysten jälkeen joki jäätyi jok-
sikin aikaa. Vaikka jää olikin liukasta, se kuitenkin kesti
vankkureita ja vetojuhtia, ja siten joen ylitys helpottui. Mutta
kylmä sää aiheutti monia kärsimyksiä pyhien tarpoessa
lumessa. Leiripaikalla Sugar Creekissä joen toisella puolella
puhalsi jatkuva tuuli ja lunta kertyi lähes kahdeksan tuuman
[n. 20 cm] paksuudelta. Sen jälkeen alkanut suojasää muutti
maan loskaiseksi. Kaikki tekijät luonnossa tuntuivat yhdisty-
vän muodostaakseen kurjat olot 2 000 pyhälle, jotka olivat
ahtautuneet telttoihin, vankkureihin ja nopeasti kyhättyihin
suojiin odottaessaan käskyä lähteä eteenpäin.

6. Matkan vaikein osuus oli tämä alkutaival Iowan halki.
Hosea Stout muisteli: ’Me valmistauduimme yötä varten pys-
tyttämällä väliaikaisen teltan vuodevaatteista. Siinä vai-
heessa vaimoni pystyi tuskin kohottautumaan istumaan ja
pieni poikani oli erittäin kovassa kuumeessa eikä edes
käsittänyt, mitä hänen ympärillään tapahtui’. Myös monet
muut pyhät kärsivät suuresti.’” (Perintömme, s. 69–70.)
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Lukutehtävän ymmärtäminen
Talvisen vaelluksen koettelemuksia

Kaikki on parhain päin
7. ”Näiden pyhien usko, rohkeus ja päättäväisyys auttoivat
heitä kestämään kylmän ja nälän sekä rakkaiden kuoleman.
William Clayton kutsuttiin yhteen ensimmäisistä Nauvoosta
lähteneistä ryhmistä, ja hän joutui jättämään vaimonsa Dianthan
tämän vanhempien luokse vain kuukautta ennen heidän ensim-
mäisen lapsensa syntymää. Raahautuminen mutaisilla teillä ja
leiriytyminen kylmissä teltoissa koetteli hänen hermojaan
hänen ollessa huolissaan Dianthan voinnista. Kaksi kuukautta
myöhemmin hän ei vieläkään tiennyt, oliko synnytys sujunut
hyvin, mutta sitten vihdoin hän sai kuulla ilouutisen, että
’komea, pulska poika’ oli syntynyt. Miltei heti saatuaan kuulla
uutisesta William istuutui kirjoittamaan laulun, jolla oli aivan
erityinen merkitys hänelle itselleen mutta josta myös myöhem-
min tuli innoituksen ja kiitollisuuden hymni kirkon jäsenten
monille sukupolville. Tämä laulu oli ’Pelvotta käykää’, ja sen
kuuluisat säkeet ilmaisevat hänen uskonsa ja niiden tuhansien
pyhien uskon, jotka lauloivat vastoinkäymistensä keskellä:
’Kaikki on parhain päin!’ He, kuten heitä seuranneet jäsenet,
löysivät ilon ja rauhan, jotka ovat palkintoja uhrauksista ja
kuuliaisuudesta Jumalan valtakunnassa.” (Perintömme, s. 71.)

William Clayton kirjoitti
sanat lauluun ”Pelvotta
käykää”.

Lukutehtävän ymmärtäminen
Kaikki on parhain päin

Vastoinkäyminen (kappale 7)
– Koettelemus tai onnetto-
muus

Koetteli hänen hermojaan
(kappale 7) – Huolestutti
häntä

Kyhätä (kappale 5) – Raken-
taa tai pystyttää nopeasti

Nostoväki (kappale 3) – 
Sotilaat
Tarpoa (kappale 5) – 
Kävellä hitaasti ja suurin
ponnistuksin

Winter Quarters
8. ”Pyhiltä kesti 131 päivää taivaltaa 310 mailia [n. 500 km]
Nauvoosta Länsi-Iowan siirtokuntien luo, missä heidän oli
määrä viettää talvi 1846–1847 ja valmistautua matkaansa
varten Kalliovuorille. Tämä kokemus opetti heille monia asioi-
ta matkaamisesta, mikä auttaisi heitä kulkemaan tuhannen
mailin [n. 1 600 km] matkan yli laajojen Amerikan tasankojen
nopeammin. Tähän matkan jälkimmäiseen osuuteen heiltä
meni seuraavana vuonna suunnilleen 111 päivää.
9. Pyhien siirtokuntia levittäytyi molemmin puolin Missouri-
jokea. Suuri siirtokunta Winter Quarters (Talvileiri), oli joen
länsipuolella Nebraskassa. Leiriin majoittui pian noin 3 500
kirkon jäsentä, jotka asuivat hirsimökeissä sekä pajuista ja
mullasta kyhätyissä maakuopissa. Lisäksi noin 2 500 pyhää
asusti Missourijoen Iowan puolisella rannalla sijainneessa
Kanesvillessä tai sen ympäristössä. Elämä näissä siirtokun-
nissa oli lähes yhtä haasteellista, kuin mitä se oli ollut vaelluk-
sen aikana. Kesällä he kärsivät malariakuumeesta. Kun talvi
saapui eikä tuoretta ruokaa ollut enää saatavilla, he kärsivät
koleraepidemioista, keripukista, hammassärystä, hämäräso-
keudesta ja ankarasta ripulista. Sadat ihmiset kuolivat.
10. Silti elämä jatkui. Naiset viettivät päivänsä siivoten, silit-
täen, pyykkiä pesten, täkkejä ommellen, kirjeitä kirjoittaen,
valmistaen ruokaa niukoista ruoka-aineista sekä huolehtien
perheistään, kuten kertoi Mary Richards, jonka mies Samuel
oli lähetystyössä Skotlannissa. Mary kirjoitti iloisesti kaikesta
pyhien toiminnasta Winter Quartersissa, kuten teologisista
keskusteluista, tansseista, kirkon kokouksista, juhlista sekä
rajaseutujen herätyskokouksista.

Winter Quarters, Nebraska

11. Miehet työskentelivät yhdessä ja kokoontuivat usein kes-
kustelemaan matkasuunnitelmista sekä tulevasta pyhien
uudisasutusalueen sijainnista. He tekivät säännöllisesti yhteis-
työtä kootessaan preerialla laiduntavat karjalaumat leirin
lähettyville. He työskentelivät pelloilla, vartioivat siirtokun-
nan ulkorajoja, rakensivat myllyn ja jauhoivat viljaa sekä val-
mistelivat vankkureita uutta taivallusta varten kärsien usein
väsymyksestä ja sairauksista. Osa heidän työtään oli epäitse-
kästä rakkaudentyötä heidän muokatessaan maata ja kylväes-
sään siementä jäljessä seuraavien pyhien korjattavaksi.
12. Lorenzo Youngin poika John kutsui Winter Quartersia ’mor-
monismin Valley Forgeksi’ [Valley Forge oli monien ratkaise-
vien tapahtumien tapahtumapaikka Amerikan sisällissodassa,
suom. huom.]. Hän asui lähellä hautausmaata ja näki ’pieniä
surullisen näköisiä kulkueita, joita niin usein meni ovemme
ohi’. Hän muisteli, ’miten köyhältä ja yksitoikkoiselta’ hänen
perheensä ruokavalio näytti koostuen maissileivästä, suolape-
konista ja vähäisestä määrästä maitoa. Hän kertoi, että puuro
ja pekoni alkoivat tuntua niin etovilta, että syöminen tuntui
lähinnä lääkkeen ottamiselta ja että hänen oli vaikea niellä.
Vain usko ja kirkon jäsenten pyhittäytyminen auttoivat heitä
kestämään tämän koettelevan ajan.” (Perintömme, s. 71–72.)
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Lukutehtävän ymmärtäminen
Winter Quarters

Mormonipataljoona
13. ”Pyhien ollessa Iowassa Yhdysvaltain armeijan edustajat
pyysivät kirkon johtajia kokoamaan miesjoukon palvelemaan
Meksikon sodassa, joka oli alkanut toukokuussa 1846. Mor-
monipataljoonaksi kutsuttujen miesten oli määrä marssia
maan eteläosan halki Kaliforniaan, ja palkan lisäksi he saisivat
vaatteet ja muonan. Brigham Young kannusti miehiä osallis-
tumaan ja siten hankkimaan varoja, joiden turvin voitaisiin
auttaa köyhiä kokoontumaan Nauvoosta sekä avustaa yksit-
täisten sotilaiden perheitä. Yhteistyö hallituksen kanssa tässä
ponnistelussa osoittaisi myös kirkon jäsenten uskollisuuden
maataan kohtaan sekä antaisi heille oikeutetun syyn leiriytyä
väliaikaisesti yleisillä ja intiaanien mailla. Lopulta 541 miestä
noudatti johtajiensa kehotusta ja liittyi pataljoonaan. Heidän
mukanaan seurasi 33 naista ja 42 lasta.
14. Pataljoonan jäsenille sotaanlähdön koettelemukseen yhdis-
tyi suru vaimojen ja lasten jättämisestä yksin tuona vaikeana
aikana. William Hyde kuvaili tuntemuksiaan näin:
15. ’Ajatukset perheeni jättämisestä tänä kriittisenä aikana
ovat sanoin kuvaamattomia. He olivat kaukana synnyinsijoil-
taan, yksinäisellä preerialla ilman muuta asumusta kuin
vankkurit, polttavan auringon paahteessa, ja joulukuun kyl-
mät tuulet saattaisivat vielä löytää heidät tuosta samasta
synkästä ja lohduttomasta paikasta.
16. Perheeseeni kuului vaimo ja kaksi pientä lasta, jotka jäivät
iäkkään isän ja äidin sekä veljen luo. Useimmat pataljoonaan
kuuluneista jättivät perheensä. – – Jumala yksin tietäisi, mil-
loin kohtaisimme heidät jälleen. Kuitenkaan emme tunteneet
halua napista.’

17. Pataljoona marssi 2 030 mailia [n. 3 200 km] lounaaseen
Kaliforniaan. Siinä mukana olleet kärsivät ruoan ja veden

Teologinen (kappale 10) –
Uskonnollinen
Herätyskokous (kappale 10)
– Kokous, jossa uskonnol-
linen innostus on hyvin voi-
makasta
Etova (kappale 12) – 
Ällöttävä, kuvottava

Maakuoppa (kappale 9) –
Vuoren kylkeen kaivettu
pajuilla ja mullalla päällys-
tetty asunto
Epidemia (kappale 9) –
Nopeasti leviävä tauti
Keripukki (kappale 9) –
Tauti, jonka aiheuttaa 
C-vitamiinin puute

puutteesta, riittämättömästä levosta ja lääkintähuollosta sekä
nopeasta marssitahdista. He palvelivat huoltojoukkoina San
Diegossa, San Luis Reyssä ja Los Angelesissa. Vuoden mit-
taisen pestinsä jälkeen heidät vapautettiin, ja he pääsivät taas
perheidensä luo. Heidän ponnistelunsa ja uskollisuutensa
Yhdysvaltain hallitusta kohtaan sai osakseen heitä johtavien
kunnioituksen.

18. Vapautumisensa jälkeen monet pataljoonan jäsenistä jäivät
joksikin aikaa töihin Kaliforniaan. Jotkut heistä kulkeutuivat
pohjoiseen American River -joelle ja työskentelivät John Sutte-
rin sahalla, kun sieltä löydettiin kultaa vuonna 1848 ja kuu-
luisa Kalifornian kultakuume alkoi. Myöhempien aikojen
pyhiin kuuluvat veljet eivät kuitenkaan jääneet Kaliforniaan
hyötyäkseen tästä rikastumisen mahdollisuudesta. Heidän
sydämensä oli veljiensä ja sisartensa luona, jotka ponnistelivat
länteen päin Amerikan tasankojen halki Kalliovuorille. Yksi
pataljoonan jäsenistä James S. Brown kertoi:

19. ’Sen koommin en ole nähnyt sitä rikkauden lähdettä, enkä
kadu sitä, sillä edessäni on aina ollut korkeampi tavoite kuin
kullan hankkiminen. – – Jotkut saattavat luulla, että olimme
sokeita omalle edullemme; mutta vielä yli 40 vuoden jälkeen-
kin me muistelemme sitä vailla katumusta, vaikka näimmekin
maaperässä omaisuuksia ja jäämiseen olisi ollut monia syitä.
Ihmiset sanoivat: ”Täällä on kultaa peruskalliossa, kultaa kuk-
kuloissa, kultaa puroissa, kultaa joka puolella, – – ja varsin
pian voi hankkia kokonaisen omaisuuden.” Me ymmärsimme
kyllä kaiken tuon. Velvollisuus kuitenkin kutsui, kunniamme
oli kyseessä, olimme tehneet liiton toistemme kanssa, oli kysy-
mys periaatteesta; sillä meille Jumala ja Hänen valtakuntansa
olivat ensimmäisellä sijalla. Meidän ystävämme ja sukulai-
semme olivat erämaassa, niin, tuntemattomalla autiolla seu-
dulla, ja kuka tiesi heidän tilanteestaan? Emme me ainakaan.
Niinpä velvollisuus tuli ennen huvia tai rikkautta, ja tämä
yllykkeenämme me lähdimme matkaan.’ Nämä veljet tiesivät
selkeästi, että Jumalan valtakunta oli paljon suuriarvoisempi
kuin mitkään aineelliset asiat tässä maailmassa, ja valitsivat
suuntansa sen mukaisesti.” (Perintömme, s. 72–74.)

Lukutehtävän ymmärtäminen
Mormonipataljoona

Brooklynin pyhät
20. ”Samaan aikaan kun useim-
mat pyhät matkasivat Kalliovuo-
rille maitse Nauvoosta, joukko
pyhiä Yhdysvaltain itäosista mat-
kusti meritietä pitkin. Helmikuun
4. päivänä 1846 70 miestä, 68
naista ja 100 lasta astui Brooklyn-
laivaan ja purjehti New Yorkin
satamasta 17 000 mailin matkan
Kalifornian rannikolle. Heidän matkansa aikana syntyi kaksi
lasta, jotka saivat nimekseen Atlantic ja Pacific (Atlantti ja
Tyynimeri), ja 12 ihmistä kuoli.

Synnyinsija (kappale 15) –
Synnyinpaikka

Pataljoona (alaotsikko) –
Suuri joukko sotilaita
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21. Tuo kuuden kuukauden pituinen matka oli hyvin vaikea.
Matkustajat joutuivat matkustamaan ahtaasti tropiikin kuu-
muudessa, ja heidän käytettävissään oleva ruoka oli pilaan-
tunutta ja vesi likaista. Kierrettyään Kap Hornin he pysähtyi-
vät Juan Fernandezin saarelle lepäämään viiden päivän ajaksi.
Caroline Augusta Perkins muisteli: ’Se, että saimme nähdä ja
tuntea maata jalkojemme alla jälleen kerran, oli niin suuri
helpotus verrattuna elämään laivalla, että ajattelimme sitä kii-
tollisina ja iloisina.’ He peseytyivät ja pesivät vaatteensa raik-
kaassa vedessä, keräsivät hedelmiä ja perunoita, pyydystivät
kaloja ja ankeriaita ja kiertelivät ympäri saarta tutkien
’Robinson Crusoen luolaa’.

22. Heinäkuun 31. päivänä matka, jolle olivat tunnusomaisia
ankarat myrskyt, vähenevät ruokavarat ja pitkät purjehdus-
päivät, päättyi heidän saapuessaan San Franciscoon. Jotkut jäi-
vät sinne ja perustivat siirtokunnan nimeltään New Hope
[Uusi toivo, suom. huom.], kun taas toiset matkasivat itään
vuorten yli liittyäkseen pyhien joukkoon Kalliovuorten
alueella.” (Perintömme, s. 74–75.)

Lukutehtävän ymmärtäminen
Brooklynin pyhät

Kokoontuminen jatkuu
23. ”Eri puolilta Amerikkaa ja monien kansakuntien keskuu-
desta uskollisia käännynnäisiä lähti kodeistaan ja synnyinseu-
duiltaan liittyäkseen pyhien joukkoon ja aloittaakseen pitkän
matkansa Kalliovuorille. Matka taittui monenlaisin kulkuneu-
voin, ratsain tai jalkaisin.

24. Tammikuussa 1847 presidentti Brigham Young antoi innoi-
tetun Herran sanan ja tahdon Israelin leiristä. (Ks. LK 136:1.)
Siihen kirjoitukseen sisältyvät ohjeet muodostuivatkin pionee-
rien länteen suuntautuvaa muuttoliikettä hallinneiksi sään-
nöiksi. Komppanioita järjestettiin ja ne velvoitettiin huolehti-
maan leskistä ja orvoista keskuudessaan. Suhteiden muihin
ihmisiin tuli olla vapaat kaikenlaisesta pahasta, himoitsemi-

Tropiikki (kappale 21) – Alueet lähellä maapallon päivän-
tasaajaa

sesta sekä kiistoista. Ihmisten tuli olla iloisia ja osoittaa kiitolli-
suutensa musiikin, rukouksen ja tanssin välityksellä. Presi-
dentti Youngin kautta Herra sanoi pyhille: ’Menkää ja tehkää,
niin kuin minä olen teitä käskenyt, älkääkä peljätkö viholli-
sianne.’ (LK 136:17.)

25. Ensimmäisen pioneerikomppanian valmistautuessa lähte-
mään Winter Quartersista Parley P. Pratt palasi lähetystyös-
tään Englannista ja kertoi myös John Taylorin olevan tulossa
mukanaan lahja Englannin pyhiltä. Seuraavana päivänä veli
Taylor saapui mukanaan kymmenysrahat, jotka Englannin
jäsenet olivat lähettäneet hänen mukanaan auttamaan matka-
laisia, mikä oli todistus heidän rakkaudestaan ja uskostaan.
John Taylor toi myös tieteellisiä välineitä, jotka osoittautuivat
arvokkaiksi kartoitettaessa pioneerien matkaa ja tutustuessa
ympäristöön. Huhtikuun 15. päivänä 1847 lähti matkaan
ensimmäinen komppania johtajanaan Brigham Young.
Seuraavien kahden vuosikymmenen aikana noin 62 000 pyhää
seuraisi heitä preerioiden halki vankkureiden ja käsikärryjen
avulla kokoontuakseen Siioniin.

26. Näitä matkalaisia odottivat taipaleella niin ihanat näky-
mät kuin vaikeudetkin. Joseph Moenor muisteli, että hänen oli
todella vaikea päästä Suolajärven laaksoon. Mutta matkan
aikana hän kuitenkin näki sellaista, mitä hän ei ollut koskaan
aiemmin nähnyt – valtavia biisonilaumoja ja suuria seetripuita
vuorilla. Muut kertoivat nähneensä valtavia alueita auringon-
kukkia täydessä kukkaloistossa.

27. Pyhät saivat kokea myös uskoa kohottavia kokemuksia,
jotka huojensivat heidän fyysistä kuormaansa. Pitkän matkus-
tuspäivän ja nuotion ääressä valmistetun aterian jälkeen mie-
het ja naiset kokoontuivat ryhmiin keskustelemaan päivän
tapahtumista. He puhuivat evankeliumin periaatteista, lauloi-
vat, tanssivat ja rukoilivat yhdessä.

28. Kuolema vieraili usein pyhien luona näiden matkatessa
hitaasti kohti länttä. Kesäkuun 23. päivänä 1850 Crandallin
perheeseen kuului 15 jäsentä. Viikon loppuun mennessä seit-
semän heistä oli kuollut pelättyyn koleraan. Muutaman
seuraavan päivän aikana kuoli vielä viisi muuta. Ja viimein
kesäkuun 30. päivänä sisar Crandall kuoli synnytykseen
samoin kuin hänen vastasyntynyt vauvansakin.

29. Vaikka pyhät kärsivätkin paljon matkallaan Suolajärven
laaksoon, heidän keskuudessaan vallitsi kuitenkin yhtenäi-
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syyden, yhteistyön ja optimismin henki. Koska heitä sitoi
yhteen usko ja omistautuminen Herralle, he löysivät iloa koet-
telemustensakin keskellä.” (Perintömme, s. 75–76.)

Tämä on oikea paikka
30. ”Heinäkuun 21. päivänä 1847 Orson Pratt ja Erastus Snow,
jotka kuuluivat ensimmäiseen pioneerikomppaniaan, kulkivat
matkalaisten edellä Suolajärven laaksoon. He näkivät niin kor-
keaa ruohoa, että sen läpi piti kahlata, lupaavalta vaikuttavaa
viljelysmaata, ja he näkivät myös useita puroja, jotka polveili-
vat laakson halki. Kolme päivää myöhemmin presidentti Brig-
ham Young, joka sairasti vuoristokuumetta [lavantaudin kal-
tainen kuume, suom. huom.], kuljetettiin vankkureissaan laak-
soon avautuvan kanjonin suulle. Katsoessaan edessään levit-
täytyvää näkymää presidentti Young lausui profeetallisen siu-
nauksen heidän matkalleen: ’Tämä riittää. Tämä on oikea
paikka.’

”Tämä on oikea paikka.”

31. Kun myöhemmin saapuneet pyhät tulivat vuorilta, myös
he katsoivat luvattua maataan! Tämä laakso lännestä paista-
vassa auringossa kimmeltävine suolajärvineen oli näkyjen ja
profetioiden kohde, josta he ja tuhannet heidän jälkeensä oli-
vat unelmoineet. Tämä oli heidän turvapaikkansa, jossa heistä
kasvaisi voimallinen kansa Kalliovuorten keskellä.

32. Useita vuosia myöhemmin englantilainen käännynnäinen
Jean Rio Griffiths Baker muisteli niitä tunteita, joita hänellä
oli ollut hänen katsellessaan Salt Lake Cityä ensimmäisen ker-
ran. ’Kaupunki – – on jaettu nelikulmaisiin alueisiin tai
kortteleihin, kuten niitä täällä kutsutaan; jokainen kortteli on
10 eekkerin [n. 4 ha] suuruinen ja jaettu 8 tonttiin, joissa
jokaisessa on yksi talo. Seisoin ja katselin, osaan tuskin eritellä
tunteitani, mutta luulen, että hallitsevimpina olivat ilo ja
kiitollisuus siitä suojaavasta huolenpidosta, jota minä ja omai-
seni olimme saaneet kokea pitkän ja vaarallisen matkamme
aikana.’” (Perintömme, s. 76–77.)

Lukutehtävän ymmärtäminen

Voiko mormonien pioneerireittiä kulkea nykyisin?
Suurinta osaa mormonireitistä voidaan kulkea nykyisin, ja
kiinnostuneille matkailijoille on tarjolla oppaita ja karttoja.
Osa alueista, joilla reitti kulkee, kuuluu kirkolle, ja vierailukes-
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kuksia on rakennettu auttamaan matkailijoita heidän mat-
kallaan. Suurin osa alueesta kuuluu kuitenkin valtiolle ja pai-
kallisille kunnille tai yksityisille kansalaisille, eivätkä kaikki
heistä päästä vierailijoita alueelleen. Pioneerireittiä kulkevien
on noudatettava paikallisia lakeja ja kunnioitettava maan-
omistajien oikeuksia.

Lukutehtävän tutkiminen  
Tee seuraavista tehtävistä (A–C) kaksi, kun tutkit kohtaa
”Vaellus länteen (1845–1847)”.

Kirjoita itsesi kertomukseen

Käytä lukemiasi tietoja ja kertomuksia ja kirjoita niiden perus-
teella lyhyt tarina elämästäsi, aivan kuin olisit ollut niiden
pioneerien joukossa, jotka matkasivat Nauvoosta Suolajärven
laaksoon. Voit jäsennellä tarinasi seuraavasti: lähtö Nau-
voosta, kulku Iowan halki, elämä Winter Quartersissa,
tasankojen ylitys ja saapuminen Ison Suolajärven laaksoon.
Kirjoita kokemuksista, joita sinulla ja perheelläsi oli,
tapaamistanne ihmisistä ja matkalla näkemistänne paikoista.

Helpompaa nyt kuin silloin?

1. Tee luettelo kohdan ”Vaellus länteen (1845–1847)” lukuteh-
tävässä mainituista päivämääristä aikajärjestyksessä.
Kirjoita kunkin päivämäärän viereen, mitä silloin tapahtui.

2. Onko mielestäsi helpompaa elää evankeliumin mukaan
nyt kuin mitä se oli 1840-luvulla? Kirjoita lyhyt kappale,
jossa perustelet mielipiteesi.

Vertaa reittejä

1. Piirrä vihkoosi yksinkertaistettu kartta Pohjois- ja Etelä-
Amerikasta. Käytä lukutehtävässä annettuja tietoja ja
pyhien kirjoitustesi liitteenä olevia karttoja ja piirrä kart-
taasi seuraavat summittaiset reitit: pyhien pääjoukon
reitti, mormonipataljoonan reitti ja Brooklynin pyhien reitti.

2. Minkä ryhmän mukana näistä kolmesta pyhien ryhmästä
olisit halunnut matkustaa, jos olisit elänyt silloin? Perustele
vastauksesi.

Tammikuun 11. päivänä 1847, lähes vuosi Nauvoosta läh-
dön jälkeen, presidentti Brigham Young kirjoitti: ”Kerroin
veljille nähneeni viime yönä unessa profeetta Josephin ja
keskustelleeni hänen kanssaan. – – Keskustelimme

Opin ja Liittojen 
Kirja 136

”Kaikki – – järjestykööt 
komppanioiksi” 

C

B

A
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vapaasti parhaasta tavasta järjestää siirtolaiskomppaniat
jne.” (Manuscript History of Brigham Young,
1846–1847, toim. Elden J. Watson, 1971, s. 501–502.)
Kolme päivää myöhemmin presidentti Young kokoontui
yhdessä seitsemän kahdentoista apostolin koorumin jäse-
nen kanssa Heber C. Kimballin kotona Winter Quarter-
sissa Nebraskassa. He keskustelivat valmistautumisesta
matkalle erämaahan. Sinä iltana presidentti Brigham
Young sai ”Herran sanan ja tahdon” ilmoituksen kautta,
ja se ilmoitettiin pyhille.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 136

Opin ja Liittojen Kirja 136:34–36 – ”Kansa, joka on
karkottanut teidät pois”
Yhdysvaltain sisällissodassa pohjoiset osavaltiot sotivat eteläi-
siä osavaltioita vastaan vuosina 1861–1865. Sotaa käytiin pää-
asiassa osavaltioiden oikeuksista ja orjuudesta (ks. LK 87:1–7;
130:12–13). Tässä sodassa kuoli enemmän yhdysvaltalaisia
kuin on kuollut kaikissa muissa sodissa yhteensä. Kun sota oli
raivonnut jo yli vuoden, presidentti Brigham Young sanoi,
että pyhien oli paljon parempi olla lännessä: ”Ellei meitä olisi
vainottu, olisimme nyt keskellä sotia ja verenvuodatusta,
jotka autioittavat kansakuntaa, sen sijaan että olemme täällä,
mukavasti omissa rauhallisissa asuinpaikoissamme näillä hil-
jaisilla, kaukaisilla vuorilla ja laaksoissa. – – Ymmärrän
Jumalan siunanneen meitä nykyisessä turvapaikassamme.
Meitä on siunattu suuresti, suosittu suuresti ja vahvistettu
suuresti, kun taas vihollisemme, jotka yrittivät tuhota meidät,
pannaan nöyrtymään.” (Julkaisussa Journal of Discourses, 
osa 10 s. 38–39.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A ja joko tehtävä B tai C, kun tutkit Opin ja
Liittojen Kirjan lukua 136.

Tee luettelo perheen säännöistä

Kuvittele, että perheesi matkustaa pioneerien mukana. Tee
luettelo kohdan LK 136:1–32 ohjeiden mukaan kymmenestä
perheen säännöstä, joita suosittelisit perheellesi matkalle.
Kirjoita kunkin säännön viereen, mistä jakeesta se löytyy.

Laadi kaavio

Lue LK 136:3, 12–15 ja laadi kaavio, joka osoittaa, kuinka
pyhien tuli järjestäytyä matkalle länteen.

B

A

Kuritus (jae 31) – Rangaistus
Murtunut (jae 33) – Katuva

Säädös (jae 2) – Lakiin 
liittyvä täydennys
Mielettömyys (jae 19) –
Typeryys
Sananne rakennukseksi 
(jae 24) – Toisten opas-
tukseksi ja kohotukseksi

”Kansa, joka on karkottanut
teidät pois”

Etsi kohdasta LK 136:33–42 ainakin viisi opetusta, jotka
osoittavat, miksi profeetta Joseph Smith surmattiin ja
mitä Amerikan Yhdysvalloissa tapahtuisi hänen kuolemansa
ja pyhien vainoamisen vuoksi, ja tee niistä luettelo.

Kun pioneerit saapuivat alussa Suolajärven laaksoon, se
oli suurimmaksi osaksi asuttamaton ja hyvin kaukainen
ja eristyksissä. Heidän itään jättämiinsä hyvin tuottaviin
maatiloihin verrattuna se oli käytännöllisesti katsoen
erämaata. Sinne asettuminen vaatisi uskoa ja ponnistuk-
sia, mutta pyhät uskoivat, että Jumalan avulla he onnis-
tuisivat. Vuoden 1847 loppuun mennessä Suolajärven
laaksoon oli saapunut yli kaksi tuhatta pyhää ja lähes kak-
sitoista tuhatta odotti lähtöä Winter Quartersissa Nebras-
kassa ja muissa siirtokunnissa Iowassa. Presidentti
Brigham Youngin innoitetulla johdolla myöhempien aiko-
jen pyhät jatkoivat kokoontumistaan Kalliovuorille,
erämaan valloitusta, turvallisten siirtokuntien perusta-
mista ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumin viemistä
rohkeasti monille kansoille maan päällä.

HÄNEN ELÄMÄNSÄ (1801–1877)

1801 Syntyi 1. kesäkuuta John 
ja Abigail Howe Youngille 
Whitinghamissa 
Vermontissa

1824 23, meni naimisiin 
Miriam Worksin 
kanssa 8. lokakuuta; 
vaimo kuoli vuonna 
1832

1832 30, kastettiin 14. huh-
tikuuta oman myllynsä 
lammikossa lähellä 
Mendonia New Yorkissa

1832–33 31–32, palveli lähetystyössä Kanadassa ja johti
pienen käännynnäisryhmän Kirtlandiin Ohioon

1834 32, meni naimisiin Mary Ann Angellin kanssa 
18. helmikuuta; vaimo kuoli vuonna 1882

1835 33, asetettiin 14. helmikuuta yhdeksi ensimmäi-
sistä kahdentoista apostolin koorumin jäsenistä.
Asettamisen suorittivat Mormonin Kirjan kolme
silminnäkijää – Oliver Cowdery, David Whitmer
ja Martin Harris.

Presidentti 
Brigham Young

Turvapaikan rakentaminen 
Jumalan valtakunnalle 

C
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Pyhien juurtuminen Utahiin
1. ”Johdettuaan menestyksellisesti ensimmäisen pyhien komp-
panian tasankojen yli Utahiin presidentti Brigham Young koh-
disti huomionsa Jumalan valtakunnan perustamiseen tuossa
erämaassa. Hänen näkemyksensä ja johtajuutensa ansiosta
siitä, mikä kerran oli autio erämaa, kasvoi kukoistava sivili-
saatio ja turvapaikka pyhille. Hänen selkeä ohjauksensa auttoi
pyhiä näkemään uuden kotinsa mahdollisuudet ja johti heitä
eteenpäin heidän tavoitteessaan rakentaa Jumalan valtakunta.

2. Kaksi päivää ensimmäisen komppanian saapumisen jälkeen
Brigham Young ja useat kahdentoista koorumin jäsenet kii-
pesivät sille kaarevalle jyrkänteelle vuoren luona, jonka presi-
dentti Young oli nähnyt näyssä ennen lähtöään Nauvoosta.
He katsoivat edessään levittäytyvää laajaa laaksoa ja profetoi-
vat, että kaikki maailman kansakunnat olisivat tervetulleita
sinne ja että siellä pyhät saisivat nauttia hyvinvoinnista ja rau-
hasta. He antoivat kukkulalle nimen Ensign Peak [viirihuippu,
suom. huom.] sen Jesajan kirjan kohdan mukaan, jossa luva-

1839–41 38–40, palveli lähetystyössä Isossa-Britanniassa
1840 38, hyväksyttiin kahdentoista apostolin koorumin

presidentiksi 14. huhtikuuta
1844 43, johti kirkkoa kahdentoista apostolin koorumin

presidenttinä profeetta Joseph Smithin 27. kesä-
kuuta tapahtuneen kuoleman jälkeen

1846–47 44–46, johti muuttoa länteen Suolajärven laaksoon
ja palasi sitten Winter Quartersiin Nebraskaan

1850–58 49–57, palveli Utahin ensimmäisenä kuvernöörinä
1853 51, laski Suolajärven temppelin kulmakiven
1877 76, kuoli 29. elokuuta Salt Lake Cityssä johdettuaan

kirkkoa yli kolmekymmentä vuotta

HÄNEN PRESIDENTTIKAUTENSA (1844–1877)

1846–47 Johti pyhät pois Nauvoosta Illinoisista
1849 Pyhäkoulu perustettiin
1850 Lähetti lähetyssaarnaajat Skandinaviaan,

Ranskaan, Italiaan, Sveitsiin ja Havaijiin
1851 Kirkon jäsenet perustivat 350 siirtokuntaa Yhdys-

valtain länsiosiin ja Kanadaan ja Meksikoon.
Mormonin Kirja käännettiin ensimmäisenä tanskan
kielelle.

1853 Suolajärven temppelin rakentaminen alkoi
1867 Suolajärven tabernaakkeli valmistui; kirkon

yleiskonferensseja alettiin pitää siellä
1869 Järjestö nuorille naisille perustettiin
1875 Järjestö nuorille miehille perustettiin
1877 St. Georgen temppeli vihittiin

taan: ’Hän kohottaa merkkiviirin kansoille, hän korjaa talteen
Israelista pois ajetut.’(Jes.11:12.)
3. Presidentti Youngin ensimmäinen julkinen toimenpide 28.
heinäkuuta 1847 oli valita keskeinen tontti temppeliä varten
ja panna miehet työhön laatimaan temppelin piirustuksia.
Hän asetti kävelykeppinsä valitulle paikalle ja sanoi: ’Tähän
me rakennamme temppelin Jumalallemme.’ Nämä sanat oli-
vat varmasti suurena lohdutuksena pyhille, jotka vain vähän
aiemmin olivat joutuneet luopumaan temppelipalvelusta läh-
tiessään Nauvoosta.
4. Elokuussa kirkon johtajat ja useimmat ensimmäiseen pio-
neerikomppaniaan kuuluneet palasivat Winter Quartersiin
valmistaakseen perheensä tulemaan laaksoon seuraavana
vuonna. Pian heidän saapumisensa jälkeen Brigham Young
ja kahdentoista koorumi tunsivat innoitusta siitä, että oli koit-
tanut aika järjestää uudelleen ensimmäinen presidenttikunta.
Kahdentoista koorumin presidenttinä Brigham Young hyväk-
syttiin kirkon presidentiksi. Hän valitsi neuvonantajikseen
Heber C. Kimballin ja Willard Richardsin, ja pyhät antoivat
yksimielisesti tukensa johtajilleen.” (Perintömme, s. 81–82.)

Heber C. Kimball Brigham Young Willard Richards

Ensimmäinen vuosi laaksossa
5. ”Ennen kesän 1847 päättymistä saapui Suolajärven laaksoon
vielä kaksi muuta pyhien komppaniaa, ja niin lähes 2 000
jäsentä järjestettiin Suolajärven vaarnaksi. Myöhäisiä kylvöjä
tehtiin, mutta sato jäi vähäiseksi ja kevääseen mennessä
monet kärsivät ruoan puutteesta. John R. Young, joka oli vielä
pieni poika siihen aikaan, kirjoitti:
6. ’Siihen mennessä, kun ruoho alkoi kasvaa, nälänhätä oli
kasvanut jo piinalliseksi. Usean kuukauden ajan meillä ei ollut
leipää. Naudanliha, maito, jauhosavikat ja liljan juuret sekä
ohdakkeet muodostivat ruokavaliomme. Minä toimin karja-
paimenena, ja vartioidessani karjaa minulla oli tapana syödä
ohdakkeen varsia, kunnes mahani oli yhtä täysi kuin lehmän-
kin. Viimein nälkä kasvoi niin huutavaksi, että isä otti vanhan
lintujen nokkiman härän nahan alas oksalta, ja siitä tuli mitä
herkullisinta keittoa.’ Uudisasukkaat tekivät auliisti yhteis-
työtä keskenään ja jakoivat omastaan toisilleen, ja siten heidän
onnistui selviytyä tästä vaikeasta ajasta.
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7. Kesäkuuhun 1848 mennessä uudisasukkaat olivat kylväneet
5 000–6 000 eekkeriä, ja laakso alkoi näyttää vehreältä ja
tuottavalta. Mutta sitten pelloille laskeutui pyhien tyrmistyk-
seksi valtaisia mustia heinäsirkkaparvia. Uudisasukkaat
tekivät kaikkensa. He kaivoivat ojia ja johdattivat purovettä
heinäsirkkojen päälle. He nuijivat niitä kepeillä ja luudilla ja
yrittivät polttaa niitä, mutta kaikki heidän ponnistelunsa
olivat hyödyttömiä. Heinäsirkkoja tulvi jatkuvasti lisää loput-
tomin määrin. Patriarkka ja Suolajärven vaarnan johtaja
John Smith määräsi pidettäväksi paasto- ja rukouspäivän.
Pian taivaalle ilmestyi suuria lokkiparvia ja ne laskeutuivat
heinäsirkkojen joukkoon. Susan Noble Grant kertoi tästä
kokemuksesta: ’Meidän hämmästykseksemme lokit näyttivät
miltei saaliinhimoisilta hotkiessaan ryömiviä ja hyppeleviä
heinäsirkkoja.’ Pyhät katselivat täynnä iloa ja ihmetystä.
He olivat pelastuneet.

8. Pyhät työskentelivät täynnä intoa ja uskoa vaikeista olosuh-
teistaan huolimatta, ja pian he alkoivat menestyä suuresti.
Matkallaan Kaliforniaan eräs matkalainen kulki syyskuussa
1849 Salt Lake Cityn ohi ja esitti kunnianosoituksenaan
heille nämä sanat: ’En ole koskaan aiemmin ollut säntillisem-
pien, hartaampien, uutterampien ja sivistyneempien ihmisten
keskuudessa kuin nämä ihmiset, ja on uskomatonta, miten
paljon he ovat onnistuneet saamaan aikaan täällä erämaassa
niin lyhyessä ajassa. Tässä 4 000–5 000 asukkaan kaupungissa
en ole kertaakaan tavannut yhtään laiskuria tai sellaista, joka
näyttäisi tyhjäntoimittajalta. Heidän satonäkymänsä ovat
lupaavia, ja kaikessa ympärillä näkyvässä huomaa uskon ja
tarmokkuuden, mitä ei voi verrata mihinkään toiseen kaupun-
kiin, jossa olen ollut.’” (Perintömme, s. 82–83.)

Lukutehtävän ymmärtäminen
Ensimmäinen vuosi laaksossa

Tutkimusmatkoja
9. ”Myöhäiskesällä vuonna 1848 presidentti Brigham Young
teki jälleen matkan Winter Quartersista Suolajärven laaksoon.
Saavuttuaan hän huomasi, että pyhien oli tarpeen saada
selville mitä luonnonvaroja heidän uudella asuinpaikallaan
oli. Alueella asuvilta intiaaneilta saatiin paljon tietoa, mutta
lisäksi presidentti Young lähetti kirkon jäseniä tutkimaan,
mitä lääkinnällisiä ominaisuuksia saatavilla olevilla kasveilla
ja muilla luonnonvaroilla oli.

10. Presidentti Young lähetti muita tutkimusryhmiä etsimään
sopivia alueita siirtokuntien perustamista varten. Näillä
matkoillaan jäsenet löysivät mineraaliesiintymiä, runsain mää-
rin metsää, vettä ja ruohoa kasvavaa maata sekä uudisasu-
tukseen sopivia alueita. Maakeinottelun välttämiseksi pro-
feetta varoitti pyhiä lohkomasta heille määrättyä maa-aluetta
myytäväksi muille. Maa oli kunkin huoneenhallitustehtävä,

Hartaampia, uutterampia ja
sivistyneempiä (kappale 8) –
Vilpittömiä, ahkeria ja 
kohteliaita

Kasvanut piinalliseksi 
(kappale 6) – Tullut hyvin
ahdistavaksi
Tyrmistys (kappale 7) –
Masennus, järkytys ja suru

ja sitä oli määrä hoitaa viisaasti ja ahkerasti, eikä sitä ollut tar-
koitettu taloudellisen hyödyn saamiseen.

11. Syksyllä 1849 perustettiin presidentti Youngin johdolla
Pysyvä maahanmuuttorahasto [Perpetual Emigration Fund].
Rahaston tarkoituksena oli auttaa niitä köyhiä, joilla ei ollut
riittäviä varoja matkustaa ja liittyä kirkon jäsenten pääjouk-
koon. Suurin uhrauksin monet pyhät lahjoittivat rahastoon
varoja, ja niiden ansiosta tuhannet jäsenet saattoivat matkus-
taa Suolajärven laaksoon. Ja niin pian kuin apua saaneet
pystyivät, heidän odotettiin maksavan takaisin rahastoon
saman rahasumman, kuin minkä he itse olivat avustuksena
saaneet. Näitä varoja käytettiin sitten taas muiden auttami-
seen. Tällä yhteistyöponnistuksella pyhät siunasivat puut-
teessa olevia.” (Perintömme, s. 83–84.)

Lukutehtävän ymmärtäminen
Tutkimusmatkoja

Käsikärrypioneerit
12. ”1850-luvulla kirkon johtajat päättivät muodostaa käsi-
kärrykomppanioita vähentääkseen kuluja, niin että rahallinen
apu riittäisi mahdollisimman suurelle joukolle siirtolaisia.
Tällä tavoin matkanneet pyhät lastasivat vain 100 paunaa
[n. 45 kg] jauhoja sekä rajoitetun määrän muita ruokatarvik-
keita ja omaisuuttaan käsikärryyn ja sitten vetivät kärryä
halki tasankojen. Vuosien 1856 ja 1860 välisenä aikana Utahiin
matkasi kymmenen käsikärrykomppaniaa. Kahdeksan niistä
saapui onnellisesti Suolajärven laaksoon, mutta kaksi niistä,
Martinin ja Willien käsikärrykomppaniat, joutui varhaisen tal-
ven kouriin, ja monet mukana olleista pyhistä menehtyivät.

13. Nellie Pucell, joka kuului toiseen näistä epäonnisista
komppanioista, täytti kymmenen vuotta matkan aikana tasan-
goilla. Hänen molemmat vanhempansa kuolivat matkan
aikana. Ryhmän lähestyessä vuoria sää oli purevan kylmä,
ruoka-annokset kuluneet loppuun ja pyhät olivat niin nälkäi-
siä, ettei heillä ollut voimia jatkaa matkaa. Nellie ja hänen
sisarensa lyyhistyivät maahan. Juuri kun he olivat luopumai-
sillaan toivosta, komppanian päällikkö tuli heidän luokseen
vankkureilla. Hän nosti Nellien vankkureihin ja kehotti tämän
vanhempaa sisarta Maggieä kävelemään vierellä ja pitämään

Huoneenhallitustehtävä
(kappale 10) – Hoitaa 
omaisuutta toisen puolesta

Maakeinottelu (kappale 10)
– Maan ostamista tarkoi-
tuksena myydä se uudelleen
hyvin suurella voitolla
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kiinni vankkureista pysyäkseen pystyssä. Maggiellä oli onnea,
koska liikkumaan pakottautuminen pelasti hänet paleltumilta.

14. Kun he saapuivat Salt Lake Cityyn ja Nellien kengät ja
sukat, joita tämä oli käyttänyt matkan aikana tasangoilla,
riisuttiin, iho kuoriutui niiden mukana, koska jalat olivat
paleltuneet. Tämän urhean tytön jalat jouduttiin kivuliaasti
amputoimaan, ja lopun elämäänsä hän käveli polvillaan.
Myöhemmin hän solmi avioliiton ja sai kuusi lasta. Hän huo-
lehti kodistaan ja kasvatti hienon jälkeläisjoukon. Hänen
päättäväisyytensä tilanteestaan huolimatta ja se ystävällisyys,
jota hänestä huolehtineet osoittivat, ovat esimerkkinä näiden
varhaisten kirkon jäsenten uskosta ja halukkuudesta tehdä
uhrauksia. Heidän esimerkkinsä on uskon perintö kaikille hei-
dän jälkeensä tulleille pyhille.

15. Eräs mies, joka ylitti tasangot Martinin käsikärrykomppa-
niassa, asui Utahissa monia vuosia. Yhtenä päivänä hän oli
sellaisen ihmisryhmän keskuudessa, joka alkoi arvostella terä-
västi kirkon johtajia siitä, että nämä olivat yleensä sallineet
pyhien ylittää tasangot niin vähin tarvikkein ja ilman muuta
suojaa kuin mitä käsikärrykomppania tarjosi. Tämä vanha
mies kuunteli, kunnes ei enää kestänyt enempää.

16. Hän nousi ja sanoi hyvin liikuttuneena: ’Minä olin mukana
tuossa komppaniassa ja niin oli vaimonikin. – – Me kär-
simme enemmän kuin kukaan pystyy kuvittelemaankaan, ja
monet paleltuivat kuoliaiksi ja kuolivat nälkään, mutta kuulit-
teko koskaan kenenkään siitä komppaniasta selviytyneen
lausuvan yhtäkään arvostelun sanaa? – – [Me] selvisimme sen
varman tiedon turvin, että Jumala elää, sillä me opimme tuntemaan
Hänet suurimpien koettelemustemme keskellä.

17. Minä olen vetänyt käsikärryäni silloin, kun olin niin heikko
ja uupunut sairaudesta ja ruoan puutteesta, että pystyin tus-
kin siirtämään jalkaa toisen eteen. Olen katsonut eteenpäin, ja
nähdessäni hiekkakummun tai kukkulanrinteen olen sanonut,
että jaksan enää vain sinne saakka ja että siellä annan periksi,
sillä en jaksa vetää kuormaa enää yhtään kauemmaksi. – –
Olen kulkenut eteenpäin ja päästyäni tuolle hiekkakummulle,
kärryt alkoivat työntää minua. Olen katsonut monta kertaa
taakseni nähdäkseni, kuka työnsi kärryjäni, mutta silmäni
eivät nähneet ketään. Tiesin silloin, että Jumalan enkelit olivat
siellä.

18. Kaduinko, että olin päättänyt tulla käsikärryillä? En. En
katunut silloin, enkä ole kertaakaan koko elämäni aikana
katunut sitä asiaa. Oli etuoikeus maksaa se hinta, jonka me mak-

soimme oppiaksemme tuntemaan Jumalan, ja minä olen kiitollinen
siitä, että minulla oli etuoikeus tulla Martinin käsikärrykomppa-
niassa.’

19. Kirkon englanninkielisessä laulukirjassa on laulu, joka ker-
too varhaisista kirkon jäsenistä, jotka ottivat rohkeasti
evankeliumin vastaan ja matkustivat kauas asumaan sivistyk-
sen äärirajoilla:

20. He, kansakunnan rakentajat,
Raivaten tietä kulkiessaan;
Askelmia tuleville sukupolville
Olivat heidän päivittäiset tekonsa.
Rakentaen uutta ja lujaa perustusta,
Työntäen rajaseutua tuonnemmaksi,
Ponnistellen eteenpäin, aina eteenpäin,
Siunatut, kunnioitetut Pioneerit!

21. Heidän esimerkkinsä opettaa meille, miten me voimme
osoittaa enemmän uskoa ja rohkeutta eläessämme omissa
maissamme:

22. Palvelutyö iäti tunnuslauseenaan;
Rakkaus johtotähtenään;
Rohkeus, heidän pettämätön majakkansa,
Antoi valoaan lähelle ja kauas.
Päivittäin jonkun kuormaa nostaen,
Päivittäin jonkun sydäntä keventäen,
Päivittäin jonkun toivoa kirkastaen,
Siunatut, kunnioitetut Pioneerit!
[”They, the Builders of the Nation,” 
Hymns, 36]” (Perintömme, s. 77–78, 80.)

Lukutehtävän ymmärtäminen
Käsikärrypioneerit

Lähetyssaarnaajat vastaavat kutsuun
23. ”Arkisen aherruksen hyörinän 
täyttäessä laakson presidentti Young
käänsi huomionsa kirkon asioihin
muualla. Lokakuun 6. päivänä 1849
pidetyssä yleiskonferenssissa hän
antoi useille kahdentoista koorumin
jäsenille sekä vastakutsutuille lähe-
tyssaarnaajille tehtävän palvella lähe-
tystyössä ulkomailla. Nämä ottivat
kutsun vastaan, vaikka se merkitsikin
sitä, että lähtiessään heidän täytyisi
jättää perheensä, uudet kotinsa ja
monet keskeneräiset tehtävänsä taak-
seen. Erastus Snow ja useat vanhim-
mat avasivat Skandinavian lähetys-
työlle, kun taas Lorenzo Snow ja
Joseph Toronto matkustivat Italiaan.
Addison ja Louisa Barnes Pratt palasi-

Sivistyksen äärirajoilla
(kappale 19) – Rajaseudun
kaukaisimmissa siirtokun-
nissa

Menehtyivät (kappale 12) –
Kuolivat
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vat Addisonin aikaisemmalle lähetystyöalueelle Seurasaarille.
John Taylor kutsuttiin Ranskaan ja Saksaan. Samalla kun nämä
lähetyssaarnaajat matkasivat itään, he kulkivat niiden pyhien
ohi, jotka olivat matkalla kohti uutta Siionia Kalliovuorilla.

24. Työssään lähetyssaarnaajat olivat todistamassa ihmeitä, ja
he kastoivat monia ihmisiä kirkon piiriin. Kun Lorenzo Snow,
josta myöhemmin tuli kirkon presidentti, oli saarnaamassa
Italiassa, hän näki kolmevuotiaan pojan, joka oli kuolemaisil-
laan. Hän huomasi mahdollisuuden, joka hänellä oli sekä
parantaa lapsi että avata ihmisten sydämet sillä alueella. Sinä
iltana hän rukoili pitkään ja hartaasti Jumalan johdatusta, ja
seuraavana päivänä hän ja hänen toverinsa paastosivat ja
rukoilivat pojan puolesta. Samana iltapäivänä he siunasivat
pojan ja pyysivät hiljaisessa rukouksessa apua työhönsä. Poika
nukkui rauhallisesti koko yön ja parantui ihmeenomaisesti.
Sana tästä parantumisesta levisi halki Piedmontin laaksojen
Italiassa. Ovet avautuivat lähetyssaarnaajille, ja ensimmäiset
ihmiset alueella menivät kasteelle.

25. Elokuussa 1852 Salt Lake Cityssä pidetyssä erityiskonfe-
renssissa kutsuttiin 106 vanhinta lähetystyöhön eri maihin
ympäri maailmaa. Nämä lähetyssaarnaajat, kuten heidän
jälkeensäkin kutsutut, saarnasivat evankeliumia Etelä-Ameri-
kassa, Kiinassa, Intiassa, Espanjassa, Australiassa, Havaijin-
saarilla ja Tyynenmeren saarilla. Useimmilla näistä alueista
lähetyssaarnaajilla oli aluksi vain vähän menestystä. He kylvi-
vät kuitenkin siemeniä, jotka myöhempien lähetystyöpon-
nistelujen aikana tuottivat satoa monien liittyessä kirkkoon.

26. Vanhin Edward Stevenson kutsuttiin Gibraltarin lähetys-
kentälle Espanjaan. Tämä kutsu merkitsi hänelle paluuta
omalle synnyinseudulleen, missä hän julisti rohkeasti palau-
tettua evankeliumia maanmiehilleen. Hänet pidätettiin
saarnaamisen vuoksi, ja hän joutui olemaan jonkin aikaa van-
kilassa, kunnes viranomaiset saivat tietää, että hän opetti
vartijoita ja oli jo miltei käännyttänyt yhden heistä. Vapaudut-
tuaan hän kastoi kaksi ihmistä kirkon jäseniksi ja tammikuu-
hun 1854 mennessä oli jo järjestetty 10 jäsenen seurakunta.
Heinäkuussa seurakuntaan kuului jo 18 jäsentä, vaikka kuusi
jäsentä oli lähtenyt palvelemaan brittiläisen armeijan mukaan
Aasiaan. Seurakuntaan kuului yksi seitsenkymmen, yksi van-
hin, yksi pappi ja yksi opettaja, ja siten seurakunnassa oli tar-
vittavat johtajat, ja se saattoi jatkaa kasvamista.

27. Paikalliset viranomaiset Ranskan Polynesiassa karkottivat
lähetyssaarnaajat maasta vuonna 1852. Kääntyneet pyhät
pitivät kuitenkin yllä kirkon toimintaa, kunnes vuonna 1892
käännytystyötä voitiin taas jatkaa. Erityisen urheita olivat
vanhimmat Tihoni ja Maihea, jotka kärsivät vangitsemisen ja
muita koettelemuksia mieluummin kuin kielsivät uskonsa.
Kumpikin yritti pitää pyhät aktiivisina ja uskollisina evanke-
liumissa.

28. Niille, jotka liittyivät kirkkoon Yhdysvaltain ulkopuolella,
tämä aika oli Siioniin kokoontumisen aikaa, mikä merkitsi,
että heidän piti matkustaa laivalla Amerikkaan. Elizabeth ja
Charles Wood purjehtivat vuonna 1860 Etelä-Afrikasta, missä
he olivat työskennelleet muutaman vuoden ajan hankkiak-
seen rahaa matkaansa varten. Elizabeth toimi erään varakkaan
miehen taloudenhoitajana, ja hänen miehensä valmisti tiiliä,
kunnes he olivat saaneet kokoon riittävät varat. Elizabeth kan-
nettiin laivaan vuoteessa vain vuorokausi sen jälkeen, kun hän

oli synnyttänyt poikavauvan, ja hänelle annettiin kapteenin
vuode, jotta hänen olonsa voitiin tehdä mukavammaksi.
Hän oli matkan aikana hyvin sairas, ja kahdesti hän oli lähellä
kuolemaa mutta hän selvisi, ja he asettuivat Fillmoreen Uta-
hissa.

29. Lähetyssaarnaajat kävivät hyvin rakkaiksi pyhille niissä
maissa, joissa he palvelivat. Lähetystyönsä lähetessä loppuaan
Havaijinsaarilla vuonna 1857 Joseph F. Smith sairastui hyvin
korkeaan kuumeeseen, mikä esti häntä työskentelemästä kol-
men kuukauden ajan. Siunauksekseen hän pääsi uskollisen
havaijilaisen kirkon jäsenen Ma Mahuhiin hoidettavaksi.
Tämä hoiti Josephia kuin omaa poikaansa, ja näiden kahden
välille kehittyi vahva rakkauden side. Vuosia myöhemmin
kirkon presidenttinä Joseph F. Smith vieraili Honolulussa,
ja heti sinne saavuttuaan hän näki, miten hänen luokseen talu-
tettiin vanhaa sokeaa naista, jolla oli kädessään tuomisinaan
muutamia huolella valittuja banaaneita. Joseph F. Smith kuuli
naisen kutsuvan: ’Iosepa, Iosepa’ (Joseph, Joseph). Välittö-
mästi hän juoksi naisen luo, syleili ja suuteli tätä monia kertoja,
ja silittäen tämän päätä hän sanoi: ’Mama, Mama, minun
rakas vanha Mamani.’” (Perintömme, s. 84–86.)

Tehtäviä perustaa siirtokuntia
30. ”Monia yhdyskuntia Utahissa ja Etelä-Idahossa sekä myö-
hemmin osissa Arizonaa, Wyomingia, Nevadaa ja Kaliforniaa
olivat perustamassa yksittäiset ihmiset ja perheet, jotka
kutsuttiin näihin tehtäviin yleiskonferensseissa. Presidentti
Brigham Young johti näiden yhdyskuntien perustamista,
joissa tuhannet uudet uudisasukkaat voisivat elää ja viljellä
tilojaan.

31. Brigham Youngin elinaikana asutettiin koko Suolajärven
laakso ja monia sitä ympäröiviä alueita. Brigham Youngin
kuolemaan vuonna 1877 mennessä oli perustettu yli 350 siirto-
kuntaa, ja vuoteen 1900 mennessä siirtokuntia oli jo miltei 500.
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Varhaisen kirkon johtavan auktoriteetin Brigham Henry
Robertsin mielestä mormoniasuttamisen menestyminen juonsi
juurensa ’ihmisten kuuliaisuudesta johtajiaan kohtaan ja
[heidän] epäitsekkäistä ja innokkaista henkilökohtaisista
uhrauksistaan’ heidän täyttäessään presidentti Youngilta saa-
mansa kutsun. Tehtävän saaneet uudisasukkaat uhrasivat
aineelliset mukavuutensa, ystäviensä seuran ja joskus jopa
oman henkensä seuratessaan Herran profeettaa.

32. Yleiskonferenssin kokouksissa presidentti Young luki nii-
den veljien ja heidän perheidensä nimet, jotka kutsuttiin
muuttamaan syrjäisille alueille. Nämä uudisasukkaat tunsivat
saaneensa kutsun lähetystyöhön, ja he tiesivät, että heidän
olisi määrä jäädä määrätylle alueelleen, kunnes heidät vapau-
tettaisiin. He matkasivat uusille alueille omalla kustannuk-
sellaan ja vieden omat tarvikkeensa mukanaan. Heidän
menestymisensä riippui siitä, kuinka hyvin he käyttivät saata-
villa olevat voimavarat. He tutkivat ja raivasivat peltoja,
rakensivat myllyjä, kaivoivat kastelukanavia saadakseen vettä
viljelmilleen, aitasivat laidunmaita karjalleen sekä rakensivat
teitä. He kylvivät viljaa ja istuttivat puutarhoja, rakensivat
kirkkoja ja kouluja sekä pyrkivät ylläpitämään ystävällisiä
suhteita intiaaneihin. He auttoivat toinen toisiaan sairauksien
kohdatessa, samoin kuin syntymän tai kuoleman sekä häiden
yhteydessä.

33. Vuonna 1862 Charles Lowell Walker sai kutsun asettua
asumaan Etelä-Utahiin. Hän osallistui kutsun saaneille järjes-
tettyyn kokoukseen ja kirjoitti muistiin: ’Siellä opin periaat-
teen, jota en vähään aikaan unohda. Opin, että kuuliaisuus oli
suuri periaate taivaassa ja maan päällä. Olen nyt työskennellyt
täällä viimeiset seitsemän vuotta kokien hellettä ja kylmyyttä,
nälkää ja epäsuotuisia olosuhteita, ja viimeinkin onnistunut
saamaan itselleni kodin sekä tontille hedelmäpuita, jotka juuri
alkavat tuottaa hedelmää ja näyttää kauniilta. Nyt minun täy-
tyy jättää tämä kaikki ja mennä täyttämään taivaallisen
Isäni tahto, Hänen joka hallitsee kaikkea niiden parhaaksi,
jotka rakastavat ja pelkäävät Häntä. Rukoilen Jumalaa anta-
maan minulle voimia täyttää se, mitä minulta vaaditaan
Hänen hyväksymällään tavalla.’

34. Myös kahdentoista apostolin koorumin jäsen Charles C.
Rich sai asuttamiskutsun. Brigham Young kutsui hänet ja
muutamia muita veljiä perheineen asettumaan Bear Lake 
-laaksoon, joka sijaitsi noin 150 mailia [n. 240 km] Salt Lake
Cityn pohjoispuolella. Laakso sijaitsi korkealla merenpinnasta

ja seudulla oli hyvin kylmät ja runsaslumiset talvet. Veli Rich
oli hiljattain palannut lähetystyöstä Euroopasta, eikä hän ollut
halukas muuttamaan perheineen ja aloittamaan jälleen alusta
vaikeissa olosuhteissa. Hän otti kuitenkin kutsun vastaan ja
saapui Bear Lake -laaksoon kesäkuussa 1864. Sitä seurannut
talvi oli epätavallisen ankara, ja kevääseen mennessä jotkut
veljistä olivat päättäneet lähteä. Veli Rich ymmärsi, ettei hänen
elämänsä tulisi olemaan helppoa seudun kylmässä ilmastossa,
mutta kuitenkin hän sanoi:

35. ’Vaikeuksia on ollut paljon. – – Myönnän sen – – ja ne me
olemme kestäneet yhdessä. Mutta jos te haluatte lähteä jonne-
kin muualle, se on teidän oikeutenne enkä halua sitä teiltä
kieltää. – – Mutta minun on jäätävä tänne vaikka sitten yksin.
Presidentti Young kutsui minut tänne, ja täällä pysyn, kunnes
hän vapauttaa minut ja antaa minun lähteä.’ Veli Rich jäi laak-
soon perheineen, ja hänestä tuli kukoistavan yhteisön johtaja
usean seuraavan vuosikymmenen ajaksi. Tuhansien muiden
tavoin hän seurasi innokkaasti johtajiaan auttaakseen Herran
valtakunnan rakentamisessa.” (Perintömme, s. 86, 88–89.)

Lukutehtävän ymmärtäminen
Tehtäviä perustaa siirtokuntia

Suhteet intiaaneihin
36. ”Uudisasukkaiden siirtyessä edemmäs rajaseuduille he
joutuivat usein tekemisiin intiaanien kanssa. Toisin kuin jotkut
muut lännen uudisasukkaat Brigham Young opetti pyhiä
antamaan ruokaa alueen alkuperäisille asukkaille, veljilleen ja
sisarilleen, sekä yrittämään tuoda nämä kirkkoon. Käänny-
tystyötä yritettiin tehdä Fort Lemhissä Salmon Riverin alueella
Idahon territoriossa sekä Elk Mountainin siirtokunnassa
Pohjois-Coloradossa Utahin territoriossa. Presidentti Young
pani myös alulle Apuyhdistyksiä, joiden jäsenet ompelivat
vaatteita intiaaniveljilleen ja -sisarilleen sekä keräsivät rahaa
auttaakseen heidän ruokkimisessaan.

37. Kun Elizabeth Kane, joka oli pyhien suurenmoisen kirk-
koon kuulumattoman ystävän Thomas L. Kanen vaimo, mat-
kusti Utahin läpi, hän yöpyi erään rasittuneen mormoninaisen
kodissa. Elizabeth ei erityisemmin arvostanut tätä naista,
ennen kuin hän näki, miten tämä kohteli intiaaneja. Kun nai-
nen kutsui vieraansa illalliselle, hän sanoi myös muutaman
sanan niille intiaaneille, jotka olivat odottamassa. Elizabeth
kysyi, mitä nainen oli sanonut intiaaneille, ja perheen poika
kertoi hänelle: ’Nämä muukalaiset tulivat ensin, ja valmista-
mani ruoka riittää vain heille. Mutta teidän aterianne on juuri
valmistumassa, ja kutsun teidät syömään heti kun ruoka on
valmista.’ Elizabeth ei ollut uskoa vaan kysyi, aikoiko nainen
todella ruokkia intiaanit. Poika vastasi hänelle: ’Äiti tarjoaa
heille ruoan, aivan samoin kuin teillekin, ja kutsuu heidät
pöytäänsä aterioimaan.’ Nainen kutsui intiaanit pöytäänsä ja
tarjoili heille heidän syödessään.” (Perintömme, s. 89–90.)

Yhdyskunta (kappale 31) – Kylä tai kaupunki
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Lukutehtävän ymmärtäminen
Suhteet intiaaneihin

Pappeus- ja apujärjestöjen toiminnan 
järjestäminen
38. ”Viimeisinä vuosinaan presidentti Young selvensi ja
vakiinnutti joitakin tärkeitä pappeuden tehtäviä. Hän ohjasi
kahtatoista apostolia pitämään konferensseja joka vaarnassa.
Sen seurauksena perustettiin 7 uutta vaarnaa ja 140 uutta
vaarnaseurakuntaa eri puolille Utahia. Vaarnan johtokuntien,
korkeiden neuvostojen, piispakuntien ja koorumien johto-
kuntien velvollisuudet määriteltiin tarkasti, ja satoja miehiä
kutsuttiin näihin tehtäviin. Hän neuvoi kirkon jäseniä
panemaan elämänsä järjestykseen sekä maksamaan kymme-
nyksensä ja paastouhrinsa sekä muita lahjoituksia.

39. Vuonna 1867 profeetta nimitti George Q. Cannonin pyhä-
koulun ylijohtajaksi, ja muutaman vuoden kuluessa pyhä-
koulu vakiinnutti asemansa organisaatiossa. Vuonna 1869 
presidentti Young alkoi antaa tyttärilleen virallista opetusta
säädyllisestä elämästä. Vuonna 1870 hän laajensi tämän ope-
tuksen koskemaan kaikkia nuoria naisia perustamalla
Karsimisyhdistyksen (nimi viittaa liiallisuuksien karsimiseen).
Tämä oli alku Nuorten Naisten järjestölle. Vuoden 1877
heinäkuussa hän matkusti Ogdeniin Utahiin järjestääkseen
ensimmäisen vaarnan Apuyhdistyksen.” (Perintömme,
s. 90–91.)

Lukutehtävän ymmärtäminen
Pappeus- ja apujärjestöjen toiminnan järjestäminen
Apujärjestö (alaotsikko) – Pappeuden alaisuudessa toimiva
järjestö kuten pyhäkoulu ja Apuyhdistys

Rajaseutu (kappale 36) – Erämaa

Mikä vaikutus Kalifornian kultaryntäyksellä oli
pyhiin Suolajärven laaksossa?

Kun Kaliforniasta löydettiin
kultaa vuonna 1848, se oli siu-
naus uskollisille mutta kiusaus
uskossaan heikoille. Kullan-
etsijöiden tulva tuli tasankojen
yli idästä ja kulki Suolajärven
laakson kautta. Jotkut kirkon
jäsenet, jotka eivät olleet tyyty-

väisiä laakson ankariin oloihin, lastasivat vankkurinsa ja
varustautuivat lähtemään. Presidentti Brigham Young antoi
neuvon: ”Jumala on määrännyt tämän paikan pyhiensä 
kokoamista varten, ja menestytte paremmin täällä kuin lähte-
mällä kultakaivoksille. – – Mitä tulee kultaan ja hopeaan
ja maan rikkaisiin mineraaleihin, mikään toinen maa ei ole
tämän kaltainen; mutta jättäkää ne rauhaan; antakaa mui-
den etsiä niitä, sillä me viljelemme maata.” (Julkaisussa Giant
of the Lord, s. 132–33.) Jotkut lähtivät Kaliforniaan, mutta
useimmat pysyivät uskollisina ja saivat sinä vuonna runsaan
sadon.

Vuoden 1849 kuuluisa kultaryntäys oli suora siunaus Suolajär-
ven laaksossa asuville pyhille. Kauppiaat, jotka kuljettivat
tavaroita Kaliforniaan, huomasivat Salt Lake Cityyn saavut-
tuaan, että laivoilla lähetetyt ruokatarvikkeet, vaatteet ja työka-
lut olivat jo saapuneet markkinoille, joten he myivät tavaransa
pyhille erittäin edulliseen hintaan. Ja kullankaivajat palkkasi-
vat pyhiä korjaamaan vankkureitaan. Sen lisäksi Suolajärven
laaksosta lähetettiin tyhjiä vankkureita hakemaan tavaroita,
jotka matkalaiset olivat hylänneet tien oheen halutessaan
keventää taakkaansa päästäkseen nopeammin kultakentille.

Lukutehtävän tutkiminen  
Tee seuraavista tehtävistä (A–D) kolme, kun tutkit kohtaa
”Presidentti Brigham Young”.

Uusi kotiseutu

1. Kuvittele, että johdat ihmisryhmää, joka on perustamassa
uutta kotiseutua. Kirjoita vihkoosi otsikon ”Minun järjes-
tykseni” alle seuraavat tapahtumat siinä järjestyksessä kuin
tekisit ne:

a. Maan jakaminen ihmisten kesken

b. Paasto ja rukoukset erityisten ongelmien voittamiseksi

c. Viljan kylväminen

d. Ankara työnteko

e. Temppelin paikan löytäminen

f. Kirkon järjestäminen

g. Innoitetun suunnitelman laatiminen tulevaisuuden
varalle

A
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2. Kertaa kappaleet 1–11. Luetteloi sitten otsikon ”Pioneerien
järjestys” alle samat tapahtumat siinä järjestyksessä kuin
presidentti Brigham Young ja pyhät tekivät ne ensimmäi-
sinä kuukausinaan Suolajärven laaksossa.

3. Mikä teki sinuun vaikutuksen heidän tärkeysjärjestyk-
sessään?

4. Miten voit soveltaa tätä esimerkkiä siihen, millainen
tärkeysjärjestys sinulla on elämässäsi?

Etsi lauluun sopivia kertomuksia

1. Lue huolella laulun ”He, kansakunnan rakentajat” sanat
kappaleista 20 ja 22.

2. Kirjoita vihkoosi seuraavat sanat ja lauseet. Etsi sitten koh-
dan ”Presidentti Brigham Young” lukutehtävästä kertomus,
joka on esimerkki kustakin sanasta tai lauseesta, ja kirjoita
yhden lauseen pituinen yhteenveto kertomuksesta luette-
losi viereen.

a. Raivaten tietä

b. Työntäen rajaseutua tuonnemmaksi

c. Ponnistellen eteenpäin

d. Palvelutyö

e. Rakkaus

f. Rohkeus

g. Siunatut

Piirrä kartta

1. Piirrä vihkoosi yksinkertaistettu maailmankartta. Merkitse
karttaasi kaikki ne maat, joihin presidentti Brigham Young
lähetti lähetyssaarnaajia (ks. kappaleet 23–29).

2. Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

a. Missä näistä maista haluaisit mieluiten palvella lähetys-
työssä? Miksi?

b. Miten luulet lähetystyön kaukaisessa maassa muutta-
neen näihin maihin kutsutun lähetyssaarnaajan lasten
elämää?

c. Mikä on ollut vaikeinta, mitä Herra on pyytänyt sinut
tekemään? Miten kokemuksesi auttoi sinua kasvamaan?

Kirjoita tarina

Presidentti Brigham Young kutsui monia kirkon jäseniä asut-
tamaan alueita nykyisen Utahin ja sitä ympäröivien osavaltioi-
den alueella. Lue kappaleet 30–35 ja tee seuraavaa:

1. Merkitse muistiin jokaisen henkilön nimi, joka kutsuttiin
asuttamaan uutta yhdyskuntaa. Kirjoita nimen viereen
luonteenpiirre, joka mielestäsi parhaiten kuvaa tämän hen-
kilön kykyä selviytyä tästä haasteellisesta tehtävästä.

2. Katso sivulla 169 olevaa kuvaa perheestä hirsimökin
edessä. Kuvittele, että olisit tämän perheen jäsen, ja kir-
joita lyhyt tarina, jossa kuvailet tunteitasi, kun presidentti
Brigham Young kutsui teidät asuttamaan tätä aluetta.

D

C

B

Puhuessaan presidentti
Brigham Youngista presi-
dentti George Q. Cannon,
silloinen neuvonantaja
ensimmäisessä presidentti-
kunnassa, julisti: ”Kun
alkaa lukea presidentti
Youngin saarnoja ja jos
tekee sen uskomatta, että
hän oli profeetta, niin luu-
len, että luettuaan ne on
varma siitä, että hän oli,
koska hän puhui kuin pro-
feetta tälle kansalle sen
tulevaisuudesta, ja hänen 

sanansa olivat täynnä jumalallista viisautta, ja hän 
vuodatti niitä jatkuvana virtana koko elämänsä ajan.”
(Gospel Truth, osa 1, s. 328.)

Presidentti Youngin kuolema ja perintö
1. ”Johtajana presidentti Young oli käytännöllinen ja tarmokas.
Hän vieraili kirkon siirtokunnissa opettaen ja kannustaen
pyhiä. Ohjeillaan ja esimerkillään hän opetti jäseniä täyttä-
mään tehtävänsä kirkossa.

2. Arvioidessaan omaa elämäänsä presidentti Young kirjoitti
seuraavan vastauksen newyorkilaisen sanomalehden päätoi-
mittajalle:

3. ’Tulokset 26 vuoden työstäni ovat lyhyesti sanottuna tämän
osavaltion asuttaminen noin 100 000 myöhempien aikojen
pyhällä, yli 200 kaupungin ja kylän perustaminen, joissa kan-
saamme asuu – – sekä koulujen, tuotantolaitosten, tehtai-
den ja muiden laitosten perustaminen, joiden tarkoituksena
on parantaa ja hyödyttää yhteisöjämme – –.

4. Koko elämäni on omistettu Kaikkivaltiaan palvelukseen.’

5. Syyskuussa 1876 president-
ti Young lausui voimallisen
todistuksensa Vapahtajasta:
’Minä todistan, että Jeesus on
Kristus, maailman Vapahtaja
ja Lunastaja; minä olen seu-
rannut Hänen sanojaan ja
toteuttanut Hänen lupauk-
sensa, ja se tieto, joka minulla
on Hänestä, on sellaista vii-
sautta, jota tämä maailma ei
voi antaa eikä ottaa pois.’

Presidentti 
Brigham Youngin 

perintö
Myöhempien aikojen Mooses
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6. Elokuussa 1877 presidentti Young sairastui vakavasti ja
kuoli lääkäreiden ponnisteluista huolimatta viikon kuluttua.
Hän oli 76 vuoden ikäinen, ja hän oli johtanut kirkkoa 33
vuoden ajan. Nykyään me muistamme hänet dynaamisena
profeettana, joka johti nykypäivän Israelin sen luvattuun
maahan. Hänen saarnansa käsittelivät kaikkia päivittäisen elä-
män alueita tehden selväksi, että uskonto on osa jokapäi-
väistä elämäämme. Hänen ymmärtämyksensä rajaseutua koh-
taan ja hänen viisas ohjauksensa innoittivat hänen kansaansa
toteuttamaan näennäisesti mahdottomia tehtäviä kun se
taivaan siunausten avulla loi valtakunnan erämaahan.” 
(Perintömme, s. 90–91.)

Lukutehtävän ymmärtäminen
Presidentti Brigham Youngin kuolema ja perintö

Brigham Youngin opetuksia ja todistus
7. Puhuessaan kohdasta Matt. 5:48 presidentti Young sanoi:
”Me voimme muuttaa lauseenpartta ja sanoa: ’Olkaa siis niin
täydelliset kuin kykenette’, sillä se on kaikki, mihin pys-
tymme, vaikka onkin kirjoitettu: ’Olkaa siis täydelliset, niin
kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen’. – – Kun me
toimimme niin hyvin kuin osaamme, – – meidät vanhurs-
kautetaan niin kuin taivaan enkelit, jotka ovat Jumalan valtais-
tuimen edessä.” (Discourses of Brigham Young, s. 89.)

8. Lähes kolme vuotta profeetta Joseph Smithin kuoleman jäl-
keen Brigham Young näki hänet unessa tai näyssä. Presidentti
Young kysyi profeetalta, oliko tällä sanoma kirkon jäsenille.
”Joseph astui lähemmäs minua ja näyttäen hyvin vakavalta
vaikkakin ystävälliseltä sanoi: ’Käske ihmisten olla nöyriä ja
uskollisia ja huolehtia siitä, että Herran Henki on heidän kans-
saan, niin se johtaa heitä oikeaan. Olkaa varovaisia älkääkä
kääntykö pois hiljaisesta äänestä; se opettaa teille, mitä teidän
on tehtävä ja minne teidän on mentävä. – – He voivat erottaa
Herran Hengen kaikista muista hengistä; se kuiskaa rauhaa ja
iloa heidän sieluilleen; se karkottaa pahansuopuuden, vihan,
riidan ja kaiken pahan heidän sydämestään; eivätkä he halua
enää tehdä muuta kuin hyvää, tuoda esiin vanhurskautta ja

Dynaaminen (kappale 6) – Tarmokas, voimakas

rakentaa Jumalan valtakuntaa.’” (Manuscript History of 
Brigham Young, 1846–1847, toim. Elden J. Watson, 1971, s. 529.)

9. ”Pahimpana pelkona, mikä minulla on tämän kansan suh-
teen, on se, että se rikastuu tässä maassa, unohtaa Jumalan ja
Hänen kansansa, lihoo ja potkaisee itsensä ulos kirkosta ja
menee helvettiin. Tämä kansa kestää mielivaltaa, ryöstöä, köy-
hyyttä ja kaikkinaista vainoa säilyttäen silti uskollisuutensa.
Mutta suurimpana pelkonani on, ettei se kestä rikkautta.”
(Lainattu julkaisussa Kimball, Anteeksiantamuksen ihme, s. 53.)

10. ”Ei sillä ole mitään väliä, tunnetteko te tai minä halua
rukoilla; kun on aika rukoilla, rukoilkaa. Ellei meistä tunnu
siltä, meidän tulee rukoilla, kunnes haluamme rukoilla. – –
Huomaatte, että ne, jotka odottavat, kunnes Henki kehottaa
heitä rukoilemaan, eivät paljon rukoile täällä maan päällä.”
(Brigham Youngin saarnoja, julkaisematon suomennos, luku 3.)

11. ”Luetteko, veljeni ja sisareni, pyhiä kirjoituksia ikään kuin
itse kirjoittaisitte niitä tuhannen, kaksituhatta tai viisituhatta
vuotta sitten? Luetteko niitä ikään kuin itse olisitte niitä kirjoit-
taneiden miesten paikalla? Ellette tunne tällä tavoin, teidän etu-
oikeutenanne on tuntea siten, jotta Jumalan kirjoitetun sanan
henki ja merkitys tulisi yhtä tutuksi kuin päivittäinen vaelluk-
senne ja puheenne tai yhtä tutuksi kuin työmiehenne tai talou-
tenne.” (Kirkon presidenttien opetuksia: Brigham Young, s. 119.)

12. ”Pelkään enemmän sitä, että tämä kansa luottaa niin
kovasti johtajiinsa, etteivät ihmiset itse kysy Jumalalta, joh-
taako Hän heitä. Pelkään, että he tuudittautuvat sokeaan
turvallisuuden tilaan jättäen iankaikkisen kohtalonsa johta-
jiensa käsiin osoittaen niin huoletonta luottamusta, että se
jo sinänsä tekee tyhjäksi heidän pelastustaan koskevat Juma-
lan aivoitukset, ja samalla he heikentävät sitä vaikutusta,
minkä he voisivat tarjota johtajilleen, jos he itse Jeesuksen
ilmoituksen kautta tietäisivät, että heitä johdetaan oikeaan
suuntaan.” (Lainattu artikkelissa James E. Faust, ”Jatkuva
ilmoitus”, Valkeus, elokuu 1996, s. 8.)

13. ”Miksi ihmiset luopuvat? Tehän tiedätte, että me olemme
mainiolla Siionin purrella. Olemme keskellä valtamerta. Myrsky
yllättää ja alus taistelee eteenpäin, kuten merimiehet sanovat.
’Minä en aio jäädä tänne’, sanoo joku, ’en usko, että tämä on
Siionin pursi.’ ’Mutta me olemme keskellä valtamerta.’ ’Ei sillä
väliä. En aio jäädä tänne.’ Hän riisuu takin ja hyppää yli lai-
dan. Eikö hän huku? Hukkuu. Niin käy niiden, jotka jättävät
tämän kirkon. Tämä on mainio Siionin pursi. Pysykäämme
siinä.” (Kirkon presidenttien opetuksia: Brigham Young, s. 83.)

14. ”Mieleni tekee huutaa ’hallelujaa’ aina kun ajattelen, että
tunsin profeetta Joseph Smithin, jonka Herra kutsui ja asetti
ja jolle Hän antoi avaimet ja valtuuden perustaa Jumalan val-
takunnan maan päälle ja pitää siitä huolta” (Kirkon president-
tien opetuksia: Brigham Young, s. 98).

15. ”Kuka voi oikeutetusti sanoa mitään Joseph Smithiä vas-
taan? Tunsin hänet yhtä hyvin kuin kuka tahansa muu. En
usko, että hänen isänsä ja äitinsä tunsivat häntä yhtään parem-
min kuin minä. En usko, että maan päällä on ketään, joka
tunsi hänet yhtään paremmin kuin minä, ja rohkenen sanoa,
että Jeesusta Kristusta lukuun ottamatta sen parempaa ihmistä
ei tämän maan päällä ole elänyt eikä elä. Olen hänen todista-
jansa.” (Lainattu artikkelissa Gordon B. Hinckley, ”Jumalan
kädessä olevan välikappaleen pitenevä varjo”, Valkeus, heinä-
kuu 1987, s. 50.)

175

34190_130_06_Trek West.qxd  09-01-2006  12:21 PM  Page 175



16. ”Tehkööt presidentit, apostolit ja vanhimmat sen työn,
mitä Herra on asettanut heidät tekemään ja noudattakoot
heille annettuja neuvoja, niin valtakunta jatkaa etenemistään,
kasvamistaan voimassa, merkityksessä, mahtavuudessa ja
vallassa, viisaudessa, älyssä ja kirkkaudessa, eikä kenenkään
tarvitse olla huolissaan, sillä se on valtakunta, jonka Herra
meidän Jumalamme on perustanut ja jota Hänen verraton vii-
sautensa ja voimansa on tukenut alusta lähtien tähän päivään
asti” (Discourses of Brigham Young, s. 149).

Lukutehtävän ymmärtäminen
Brigham Youngin opetuksia ja todistus

Lukutehtävän tutkiminen  
Tee seuraavista tehtävistä (A–C) kaksi, kun tutkit kohtaa
”Brigham Youngin perintö”.

Kysymyksiä Brigham Youngista

Vastaa seuraaviin kysymyksiin kappaleista 1–6 löytyvien tie-
tojen sekä Brigham Youngin elämästä ja presidenttikaudesta
kertovan kaavion (s. 167–168) avulla:

1. Kuinka vanha Brigham Young
oli ja kuinka kauan hän oli
ollut kirkon jäsenenä, kun hänet
asetettiin apostoliksi?

2. Mitä hän teki, kun profeetta
Joseph Smith oli Libertyn vanki-
lassa? (Ks. LK 121 otsikko.)

3. Tee luettelo viidestä siunauk-
sesta, jotka sinä tai perheesi 

olette saaneet Brigham Youngin presidenttikauden seurauk-
sena.

Omin sanoin

1. Valitse kolme kappaletta kappaleista 7, 9 ja 13–16 ja kirjoita
ne omin sanoin.

2. Kirjoita jokaisen kirjoittamasi kappaleen perään esimerkki
kysymyksestä tai ongelmasta, johon tämä opetus voisi
antaa vastauksen. Esimerkiksi opetus kappaleessa 10 voisi
auttaa henkilöä, joka ei halua rukoilla.

B

A

Piittaamaton luottamus
(kappale 12) – Luottamus
johtajiin vain heidän ase-
mansa perusteella
Mahtavuus (kappale 16) –
Koko

Pahansuopuus (kappale 8) –
Halu nähdä muiden kärsivän
Lihoo (kappale 9) – Täyttyy
ylpeydestä jälkeläistensä
vuoksi
Sokea itsetyytyväisyys 
(kappale 12) – Harkitsematon
usko siihen, että kaikki on
hyvin

Vertaa lausuntoja

1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat ja tee sitten luet-
telo niiden viitteistä vihkoosi: Dan. 2:44–45; Matt. 5:48;
2. Ne. 32:8–9; Al. 24:30; LK 11:12–14.

2. Kertaa kappaleet 7–8, 10, 13 ja 16. Kirjoita sen kappaleen
numero, joka parhaiten sopii kuhunkin pyhien kirjoitusten
kohtaan, vihkosi luettelossa olevan viitteen viereen.

Pyhät kohtasivat monia vaikeuksia välittömästi presidentti
Brigham Youngin kuolemaa seuranneina vuosikymme-
ninä. Monien poliittisten ja uskonnollisten uudistusryh-
mien rohkaisusta ja tuella Yhdysvaltain hallitus hyväksyi
lakeja, jotka kielsivät moniavioisuuden harjoittamisen.
Nämä lait astuivat voimaan vuonna 1875, kun uudistus-
ryhmät käynnistivät ankaria tiedotuskampanjoita kirkkoa
vastaan. Hallituksen viranomaisten voimakkaasta vai-
nosta huolimatta kirkko jatkoi kasvuaan ja laajentumis-
taan presidentti John Taylorin kyvykkäällä johdolla.

HÄNEN ELÄMÄNSÄ (1808–1887)

1808 Syntyi 1. marraskuuta 
Milnthorpessa Englannissa 
James ja Agnes Taylorin 
perheeseen

1833 24, meni naimisiin Leonora 
Cannonin kanssa 28. tammi-
kuuta; vaimo kuoli 
vuonna 1868

1836 27, meni Leonoran kanssa 
kasteelle 9. toukokuuta 
Black Creekissä Georgetownissa 
Ontariossa Kanadassa

1838 30, asetettiin apostoliksi 19. joulukuuta Brigham
Youngin ja Heber C. Kimballin kätten alla

1839–41 31–32, palveli lähetystyössä Englannissa
1844 35, haavoittui vakavasti Carthagen vankilassa,

kun profeetta Joseph Smith ja Hyrum Smith
surmattiin 27. kesäkuuta

1846–47 37–38, palveli toisen kerran lähetystyössä
Englannissa

1849–52 40–43, palveli lähetystyössä Ranskassa ja Saksassa;
vastasi Mormonin Kirjan julkaisemisesta ranskaksi
ja saksaksi

1854–57 45–48, toimi Itäisten osavaltioiden lähetyskentän
johtajana

Presidentti 
John Taylor

Vapauden puolustaja

C
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Presidentti John Taylorista
1. ”Presidentti Brigham Youngin kuoleman jälkeen myöhem-
pien aikojen pyhiä johti kolmen vuoden ajan kahdentoista
apostolin koorumi johtajanaan John Taylor. Lokakuun 10.
päivänä 1880 John Taylor hyväksyttiin kirkon presidentiksi.
Presidentti Taylor oli lahjakas kirjoittaja ja toimittaja, joka
julkaisi kirjan sovituksesta ja toimitti joitakin kirkon tärkeim-
piä julkaisuja, kuten lehdet Times and Seasons ja Mormon.
Monissa tilanteissa hän osoitti rohkeutensa ja syvän omistau-
tumisensa palautettua evankeliumia kohtaan, kuten men-
nessään vapaaehtoisesti veljiensä kanssa Carthagen vankilaan,
missä häntä ammuttiin neljä kertaa. Hänen henkilökohtai-
nen tunnuslauseensa ’Jumalan valtakunta tai ei mitään’ osoitti
hänen kuuliaisuutensa Jumalaa ja kirkkoa kohtaan.” 
(Perintömme, s. 93.)

Lähetystyötä
2. ”Presidentti Taylor oli päättänyt tehdä kaikkensa, jotta
evankeliumi julistettaisiin kaikille maan äärille. Lokakuun
1879 yleiskonferenssissa hän kutsui kirkon tuoreimman apos-
tolin Moses Thatcherin aloittamaan käännytystyön Mexico 

Cityssä Meksikossa. Vanhin
Thatcher ja kaksi muuta lähetys-
saarnaajaa järjestivät Mexico
Cityyn kirkon ensimmäisen seu-
rakunnan 13. marraskuuta 1879
ja erottivat seurakunnanjohta-
jaksi tohtori Plotino C. Rhodaca-
natyn. Tohtori Rhodacanaty oli
kääntynyt luettuaan Mormonin
Kirjasta kertovan espanjankie-
lisen lehtisen sekä pyydettyään
kirjeitse presidentti Taylorilta
lisätietoja kirkosta.

3. Kahdentoista jäsenen ja kolmen lähetyssaarnaajan ydinjou-
kon avulla alkoi palautettu evankeliumi hitaasti levitä
meksikolaisten keskuuteen. Huhtikuun 6. päivänä 1881 van-
hin Thatcher, Feramorz Young sekä muuan veli Pais vaelsivat
15 500 jalan [n. 4 700 m] korkeuteen Popacatepetl-vuorelle ja
pitivät lyhyen pyhittämistilaisuuden. Vanhin Thatcher polvis-

1877 68, johti kirkkoa kahdentoista apostolin 
koorumin johtajana presidentti Brigham 
Youngin kuoltua 29. elokuuta

1880 71, hyväksyttiin kirkon presidentiksi
10. lokakuuta neuvonantajinaan George
Q. Cannon ja Joseph F. Smith

1887 78, kuoli 25. heinäkuuta Kaysvillessä Utahissa
palveltuaan lähes seitsemän vuotta kirkon
presidenttinä

HÄNEN PRESIDENTTIKAUTENSA (1877–1887)

1878 Alkeisyhdistys perustettiin
1880 Kallisarvoinen Helmi hyväksyttiin pyhäksi

kirjoitukseksi
1884 Vihki Loganin temppelin Utahissa
1886–87 Lisää kirkon jäseniä lähetettiin asuttamaan

Meksikoa ja Kanadaa

tui Herran eteen ja pyhitti Meksikon maan ja sen kansan, jotta
nämä kuulisivat Herran, heidän todellisen Paimenensa, äänen.

4. Vanhin Thatcher palasi Salt Lake Cityyn ja suositteli, että
lisää lähetyssaarnaajia kutsuttaisiin palvelemaan Meksikossa.
Pian useita nuoria miehiä, kuten tuleva ensimmäisen presi-
denttikunnan jäsen Anthony W. Ivins, työskenteli Mexico
Cityssä. Osana kirkon ponnisteluja Meksikon lähetyskentällä
julkaistiin vuonna 1886 espanjankielinen Mormonin Kirjan
laitos. Kertomus Milton Trejosta, joka auttoi Mormonin Kirjan
sekä muun kirkon kirjallisuuden kääntämisessä espanjan kie-
lelle, osoittaa, kuinka Herra johtaa työtään.

5. Milton Trejo syntyi Espanjassa ja kasvoi aikuiseksi liitty-
mättä mihinkään uskontokuntaan. Ollessaan asepalveluksessa
Filippiineillä hän kuuli Kalliovuorilla asuvista mormoneista
ja tunsi voimakasta halua käydä heidän luonaan. Myöhemmin
hän sairastui vakavasti, ja hänelle kerrottiin unessa, että
hänen tulee vierailla Utahissa. Toivuttuaan hän matkusti Salt
Lake Cityyn. Hän tapasi Brigham Youngin ja tutki evankeliu-
mia. Hän vakuuttui siitä, että hän oli löytänyt totuuden, ja niin
hänestä tuli kirkon jäsen. Hän palveli lähetystyössä Meksi-
kossa, ja sinä aikana häntä valmistettiin sekä hengellisesti että
älyllisesti suureen tehtävään huolehtia siitä, että espanjankieli-
set ihmiset voisivat lukea Mormonin Kirjan omalla kielellään.

6. Presidentti Taylor kutsui lähetyssaarnaajia viemään evanke-
liumin myös Amerikan länsiosissa asuville intiaaneille. Amos
Wrightin työ oli erityisen hedelmällistä shoshone-heimon 
keskuudessa, joka asui Wind Riverin reservaatissa Wyomingis-
sa. Palveltuaan vain muutaman kuukauden ajan Wright oli
kastanut yli 300 intiaania mukaan lukien päällikkö Washakien.
Myöhempien aikojen pyhien lähetyssaarnaajat veivät evanke-
liumin myös Arizonassa ja New Mexicossa asuvien navajo-,
pueblo- ja zuni-intiaanien keskuuteen. Wilford Woodruff teki
vuoden ajan käännytystyötä hopi-, apašši- ja zuni-intiaanien
keskuudessa. Ammon M. Tenney avusti yli 100 zuni-intiaanin
kastamisessa.

7. Lähetyssaarnaajat jatkoivat evankeliumin saarnaamista
myös Englannissa ja Euroopassa. Vuonna 1883 Lehissä Uta-
hissa asuva saksalaissyntyinen Thomas Biesinger sai kutsun
palvella Euroopan lähetyskentällä. Hänet ja Paul Hammer
lähetettiin Prahaan T‰hekkoslovakiaan, joka siihen aikaan
kuului Itävalta-Unkarille. Laki kielsi lähetyssaarnaajia teke-
mästä käännytystyötä, ja niinpä nämä lähetyssaarnaajat
aloittivat keskustelun tapaamiensa ihmisten kanssa tavan-
omaisista aiheista. Näiden keskustelujen aiheet kääntyivät
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usein uskontoon. Kun vanhin Biesinger oli työskennellyt
tällä tavoin vain kuukauden ajan, hänet pidätettiin ja hän jou-
tui olemaan vankilassa kaksi kuukautta. Päästyään vapaaksi
hänsai siunauksen kastaa Antonín Justin, jonka syytös oli joh-
tanut hänen pidättämiseensä. Veli Just oli ensimmäinen T‰ek-
koslovakiassa asuva myöhempien aikojen pyhä.

8. Evankeliumia saarnattiin myös Polynesiassa. Kaksi havaiji-
laista, vanhimmat Kimo Pelio ja Samuela Manoa, lähetettiin
Samoaan vuonna 1862. He kastoivat noin 50 ihmistä, ja vanhin
Manoa jäi asumaan Samoasaarille käännyttämiensä jäsenten
keskuuteen seuraaviksi 25 vuodeksi. Vuonna 1887 Joseph H.
Dean Salt Lake Citystä Utahista sai kutsun palvella lähetys-
työssä Samoassa. Vanhin Manoa ja tämän uskollinen vaimo
avasivat kotinsa oven vanhin Deanille ja tämän vaimolle Flo-
rencelle, jotka olivat ensimmäiset heidän tapaamansa myö-
hempien aikojen pyhät Samoan ulkopuolelta yli kahteenkym-
meneen vuoteen. Vanhin Dean kastoi pian 14 ihmistä kirkkoon
ja piti noin kuukautta myöhemmin ensimmäisen puheensa
samoan kielellä. Näin alkoi lähetystyö tällä saarella uudelleen.

9. Vuodesta 1866 alkaen Havaijin viranomaiset veivät spitaalia
sairastavat ihmiset Kalaupapan niemimaalle Molokain saa-
relle tarkoituksenaan estää taudin leviäminen. Vuonna 1873
sinne karkotettiin myös myöhempien aikojen pyhät Jonathan
ja Kitty Napela. Vain Kittyllä oli spitaali, mutta Jonathan ei
halunnut jättää sinne yksin vaimoaan, johon hänet oli sine-
töity Suolajärven Endowment Housessa. Myöhemmin myös
Jonathan sairastui spitaaliin, ja kun eräs hänen hyvä ystävänsä
vieraili hänen luonaan yhdeksän vuoden kuluttua, häntä
pystyi tuskin tunnistamaan. Jonkin aikaa Jonathan johti niemi-
maalla asuvia pyhiä, joita vuoteen 1900 mennessä oli jo yli
200. Kirkon johtajat eivät unohtaneet näitä uskollisia jäseniä,
jotka kärsivät tästä rappeuttavasta sairaudesta, ja vierailivat
säännöllisesti heidän seurakunnassaan huolehtimassa heidän
tarpeistaan.” (Perintömme, s. 93–96.)

Lukutehtävän ymmärtäminen
Lähetystyötä

Rappeuttava (kappale 9) –
Rampauttava

Spitaali (kappale 9) – Vakava
ihosairaus
Karkottaa (kappale 9) –
Pakottaa lähtemään tai 
lähettää pois

Juhlakonferenssi
10. ”Huhtikuun 6. päivänä 1880 kirkon jäsenet juhlivat kirkon
perustamisen 50. vuosijuhlaa. He kutsuivat sitä riemuvuo-
deksi, kuten muinaiset israelilaiset olivat nimittäneet joka vii-
dettäkymmenettä vuotta. Presidentti Taylor antoi anteeksi
monia lainoja, joita kirkko oli myöntänyt varattomille jäse-
nille. Sen lisäksi kirkko lahjoitti 300 lehmää ja 2 000 lammasta
jaettaviksi kirkon ’kelvollisille köyhille’. Kirkon Apuyhdistyk-
sen sisaret lahjoittivat miltei 35 000 vakallista vehnää puutteen-
alaisille. Presidentti Taylor kehotti myös yksittäisiä kirkon
jäseniä antamaan henkilökohtaiset velat anteeksi erityisesti
ahdistetuille. ’Nyt on riemujuhlan aika!’ hän julisti. Myöhem-
pien aikojen pyhien keskuudessa vallitsi voimakas anteeksian-
non ja ilon henki.

11. Huhtikuun 1880 juhlayleiskonfe-
renssin viimeinen päivä oli erittäin
liikuttava. Konferenssin viimeisessä
kokouksessa kahdestatoista apos-
tolista yksitoista lausui todistuk-
sensa. Orson Pratt, joka oli yksi
alkuperäisistä kahdentoista apos-
tolin koorumin jäsenistä, kertoi
ajasta, jolloin koko kirkko oli
kokoontunut Peter Whitmer van-
hemman kodissa Fayettessa New
Yorkin osavaltiossa. Hän muisteli myö-
hempien aikojen pyhien koettelemuksia,
kokoontumisia, vainoa ja ahdistusta sekä
tunsi kiitollisuutta siitä, että hän yhä ’kuului tämän kansan
joukkoon’. Sitten hän lausui todistuksensa ’siitä suurenmoi-
sesta työstä, jota Herra meidän Jumalamme on tehnyt näiden
viimeisten 50 vuoden aikana’. Vanhin Pratt eli vain muutaman
kuukauden ajan konferenssin jälkeen, ja hän tunsi kiitolli-
suutta siitä, että oli kestänyt loppuun asti uskollisena myö-
hempien aikojen pyhänä.

12. Kaksi vuotta ennen juhlakonferenssia presidentti John
Taylor oli valtuuttanut perustettavaksi järjestön tarjoamaan
uskonnollista opetusta lapsille. Ensimmäinen Alkeisyhdis-
tys aloitti toimintansa Farmingtonissa Utahissa, noin 15 mai-
lia pohjoiseen Salt Lake Citystä, ja 1880-luvun puoliväliin
mennessä Alkeisyhdistys oli järjestetty jo miltei jokaiseen
myöhempien aikojen pyhien siirtokuntaan. Alkeisyhdistys on
sittemmin kasvanut niin, että siihen kuuluu miljoonia eri
puolilla maailmaa asuvia lapsia, joiden elämää Alkeisyhdistys
siunaa tarjoamalla evankeliumin opetusta, musiikkia ja toi-
mintaa viikoittain.” (Perintömme, s. 96.)
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Lukutehtävän ymmärtäminen
Juhlakonferenssi

Vaino jatkuu
13. ”Kun profeetta Joseph Smith työskenteli raamatunkään-
nöstyön parissa 1830-luvun alkupuolella, häntä askarrutti se,
että Abrahamilla, Jaakobilla, Daavidilla ja muilla Vanhan
testamentin johtajilla oli useampia kuin yksi vaimo. Profeetta
rukoili saadakseen ymmärrystä ja sai tietää, että tiettyinä
aikoina tiettyjä tarkoituksia varten Jumala hyväksyi moni-
avioisuuden ja kehotti siihen, kun sitä noudatettiin Jumalan
antamien lakien mukaan. Joseph Smith sai myös tietää, että
joitakin myöhempien aikojen pyhiä valittaisiin pian pap-
peusjohtajien kautta ottamaan useampia kuin yksi vaimo. Jot-
kut myöhempien aikojen pyhät harjoittivat moniavioisuutta
Nauvoossa, mutta julkisesti tästä opista ja sen harjoittamisesta
ilmoitettiin vasta elokuun 1852 yleiskonferenssissa Salt Lake
Cityssä. Siinä konferenssissa vanhin Orson Pratt ilmoitti
presidentti Brigham Youngilta saamansa ohjeen mukaisesti,
että oppi, jonka mukaan miehellä voi olla useampia kuin
yksi vaimo, oli osa Herran aikaansaamaa kaiken kohdalleen
asettamista (ks. Ap. t. 3:19–21).

14. Monet Amerikan uskonnollisista ja poliittisista johtajista
tulivat hyvin vihaisiksi saadessaan kuulla, että Utahissa asu-
vat myöhempien aikojen pyhät suosivat sellaista avioliitto-
järjestelmää, jota he itse pitivät moraalittomana ja epäkristilli-
senä. Kirkkoa ja sen jäseniä vastaan aloitettiin laaja poliittinen
kampanja. Yhdysvaltain kongressi sääti lakeja, jotka rajoittivat
myöhempien aikojen pyhien vapautta ja vahingoittivat kirk-
koa taloudellisesti. Viime kädessä nämä lait saivat aikaan sen,
että viranomaiset pidättivät ja vangitsivat miehiä, joilla oli
useampia kuin yksi vaimo. Sen lisäksi heiltä riistettiin ääni-
oikeus, kotirauha sekä muita kansalaisoikeuksia. Sadat uskol-
liset myöhempien aikojen pyhiin kuuluvat miehet ja muuta-
mat naiset joutuivat kärsimään rangaistuksen Utahissa,
Idahossa, Arizonassa, Nebraskassa, Michiganissa ja Etelä-
Dakotassa sijaitsevissa vankiloissa.

15. Vaino lisääntyi myös niitä vastaan, jotka ottivat vastaan
kutsun saarnata evankeliumia erityisesti Yhdysvaltain etelä-
osissa. Esimerkiksi heinäkuussa 1878 vanhin Joseph Standing

Liikuttava (kappale 11) – Voimakkaasti tunteita koskettava

murhattiin raa’asti hänen työskennellessään lähellä Romea
Georgiassa. Hänen toverinsa ja tuleva apostoli Rudger Clawson
välttyi täpärästi kuolemalta. Uutinen vanhin Standingin mur-
hasta kosketti syvästi Salt Lake Cityn pyhiä, ja tuhannet ihmi-
set osallistuivat hänen hautajaistilaisuuteensa Suolajärven
tabernaakkelissa.

16. Vanhimmat John Gibbs, William Berry, William Jones ja
Henry Thompson matkustivat miltei läpi koko Tennesseen
osavaltion yrittäen muuttaa ihmisten yleistä käsitystä kirkosta.
Eräänä elokuisena sapatin aamuna vuonna 1884 he olivat
lepäämässä James Condorin kodissa lähellä Cane Creekiä Ten-
nesseen osavaltiossa. Vanhin Gibbsin tutkiessa pyhiä kirjoi-
tuksia puhettaan varten mellakoiva väkijoukko ryntäsi metsän
läpi ja aloitti ammuskelun. Vanhimmat Gibbs ja Berry saivat
surmansa. Vanhin Gibbsiä, joka oli ammatiltaan opettaja, jäivät
suremaan vaimo ja kolme lasta. Sisar Gibbs eli leskenä 43 vuo-
den ajan, ja hän ryhtyi kätilöksi elättääkseen lapsensa. Hän
kuoli uskollisena evankeliumille odottaen riemullista jälleen-
näkemistä miehensä kanssa. Murhien aikaan lähetysjohtajana
palvellut Brigham Henry Roberts vaaransi oman henkensä
menemällä valepuvussa kaivamaan Gibbsin ja Berryn ruumiit
ylös. Hän vei ruumiit takaisin Utahiin, missä monet seurakun-
nat järjestivät muistotilaisuuksia näiden kahden vanhimman
kunniaksi.

17. Muilla alueilla lähetyssaarnaajia piestiin verille, ja monilla
näiden pieksemisten arvet säilyivät hautaan asti. Tänä aikana
ei ollut helppoa olla kirkon jäsen.

18. Monet kirkon johtajat kätkeytyivät, etteivät moniaviollisia
miehiä etsivät liittovaltion viranomaiset pidättäisi heitä. Per-
heet pelkäsivät näiden viranomaisten myöhäisiä tunkeutumi-
sia koteihinsa. Presidentti George Q. Cannon, Lorenzo Snow,
Rudger Clawson, Brigham Henry Roberts, George Reynolds ja
monet muut vietiin vankilaan, jossa he käyttivät aikansa kir-
joittamalla kirjoja, toimimalla opettajina sekä kirjoittamalla
kirjeitä perheilleen. Presidentti John Taylorin täytyi elää piilo-
paikassa Kaysvillessä Utahissa, noin 20 mailia Salt Lake Cityn
pohjoispuolella, missä hän kuoli heinäkuun 25. päivänä 1887.
Hän oli uskon ja rohkeuden mies, joka omisti elämänsä todis-
tukselleen Jeesuksesta Kristuksesta sekä Jumalan valtakunnan
perustamiselle maan päälle.” (Perintömme, s. 97–98.)

Lukutehtävän ymmärtäminen
Vaino jatkuu

John Taylorin opetuksia ja todistus
19. ”Rukoiletteko perheessänne? – – Ja kun rukoilette, tapah-
tuuko se konemaisesti, vai kumarrutteko sävyisyydessä ja 

Kansalaisoikeudet 
(kappale 14) – Lainmukaiset
vapaudet ja perustuslailliset
oikeudet

Kampanja (kappale 14) – Toi-
menpiteet jonkin asian tuke-
miseksi 
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haluten vilpittömästi tavoitella
Jumalan siunauksia itsellenne
ja huonekunnallenne? Niin mei-
dän tulee tehdä ja vaalia kuu-
liaisuutta ja luottamusta Herraa
kohtaan, omistaa itsemme
Hänelle ja pyytää Hänen siu-
nauksiaan.” (Lainattu artik-
kelissa L. Tom Perry, ”Isämme,
joka olet taivaassa”, Valkeus,
huhtikuu 1984, s. 19.)

20. ”Jos te ette pidä kunniassa kutsumustanne, Jumala pitää
teitä vastuussa niistä, jotka olisitte voineet pelastaa, jos olisitte
tehneet velvollisuutenne” (lainattu artikkelissa Thomas S.
Monson, ”Pelastamaan”, Liahona, heinäkuu 2001, s. 57).
21. ”Tulevaisuudessa on tapahtumia, eikä kovin kaukana edes-
säpäin, jotka vaativat kaiken uskomme, kaiken tarmomme,
kaiken turvautumisemme, kaiken luottamuksemme Jumalaan,
niin että kykenemme kestämään voimia, jotka saadaan
kääntymään meitä vastaan. – – Me emme voi luottaa omaan
älyymme; me emme voi luottaa omaan vaurauteemme; – –
meidän on turvattava yksin elävään Jumalaan, jotta Hän opas-
taisi meitä, ohjaisi meitä, johtaisi meitä, opettaisi meitä ja
antaisi meille tietoa.” (Lainattu julkaisussa Joseph Fielding
Smith, Essentials in Church History, 23. painos, 1969, s. 479.)
22. ”Mikään ei saa asioita sujumaan niin hyvin Jumalan
pyhien keskuudessa kuin se, että he elävät uskontonsa
mukaan ja pitävät Jumalan käskyt; ja kun he eivät tee näin,
niin silloin asiat hankaloituvat ja vaikeutuvat ja menevät
kaikella muulla tavoin paitsi oikein; mutta kun he elävät
uskontonsa mukaan ja pitävät käskyt, ’rauhaa virtaa heille
kuin tulviva puro ja vanhurskautta kuin merten aaltoja’”
(Julkaisussa Journal of Discourses, osa 26, s. 71).
23. ”Jos joku tahtoo tuoda rauhaa perheeseensä tai ystäviensä
keskuuteen, viljelköön hän sitä omassa rinnassaan; sillä
puhdas rauha voidaan saada vain laillisen säännön mukaan
ja taivaan valtuuden kautta ja kuuliaisuudesta sen laeille”
(The Gospel Kingdom: Selections from the Writings and Discourses
of John Taylor, toim. G. Homer Durham, 1943, s. 319).
24. ”Kukaan ei voi puhua oikein, ellei hän puhu Kaikkival-
tiaan innoituksesta; eivätkä ihmiset voi kuulla oikein eivätkä
ymmärtää oikein, ellei heillä ole osa tuota samaa Henkeä”
(Gospel Kingdom, s. 337–38).
25. Huhtikuun 1885 kir-
jeessä, joka luettiin yleiskon-
ferenssissa, ensimmäinen
presidenttikunta julisti: ”Me
todistamme juhlallisesti
myöhempien aikojen pyhille
ja maailmalle, kuten olemme
tehneet niin usein aiemmin-
kin, että Jumala on perusta-
nut Siioninsa ja Hänen
työnsä vierii eteenpäin ja
että ne, jotka taistelevat sitä
vastaan, tuhoutuvat” (jul-
kaisussa Messages of the First
Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, toim.
James R. Clark, 6 osaa, 1965–75, osa 3, s. 12).

26. ”Olen hyvin halukas antamaan tämän todistuksen. Tunnen
Herran sanan kuin poltteena luissani, ja olen halukas käyttä-
mään tilaisuuden julistaakseni teille siunauksia, joita tavoit-
telette, että voisitte riemuita kanssamme kaikesta siitä suuren-
moisuudesta, minkä Jumala on ilmoittanut maailman pelas-
tukseksi viimeisinä päivinä.” (Julkaisussa B. H. Roberts,
The Life of John Taylor, 1963, s. 78.)

Lukutehtävän ymmärtäminen
John Taylorin opetuksia ja todistus

Muutos ensimmäisen presidenttikunnan 
uudelleenjärjestämisessä
Presidentti Brigham Youngin kuoltua kahdentoista apostolin
koorumi johti kirkkoa kooruminsa presidentin John Taylorin
johdolla. Ensimmäinen presidenttikunta järjestettiin uudelleen
ja hyväksyttiin sitten yleiskonferenssissa lokakuussa 1880.

Presidentti Taylorin kuoltua kahdentoista apostolin koorumi
johti jälleen kirkkoa Wilford Woodruffin ollessa koorumin
presidenttinä. Kaksi vuotta myöhemmin, huhtikuun 1889
yleiskonferenssissa, ensimmäinen presidenttikunta järjestettiin
taas uudelleen, ja Wilford Woodruff hyväksyttiin kirkon presi-
dentiksi.

Lähes kuusi vuotta ennen kuolemaansa presidentti Woodruff
keskusteli kahden kesken presidentti Lorenzo Snown kanssa,
joka oli tuolloin kahdentoista apostolin koorumin presidentti.
”Hyvin liikuttuneena ja voimallisesti”, presidentti Woodruff
kertoi presidentti Snowlle, ”haluan esittää sinulle tärkeän
pyynnön, jonka toivon sinun täyttävän. Käydessäni muutama
kuukausi sitten St. Georgessa kävin lähellä kuolemaa. En itse
tiedä elämäni mittaa enkä sitä, kuinka pian minut kutsutaan
pois, ja kun kuolen, haluan sinun, veli Snow, viipymättä järjes-
tävän ensimmäisen presidenttikunnan.” Presidentti Woodruff
halusi hänen pitävän tätä ilmoituksena. (”Memorandum in
the Handwriting of President Lorenzo Snow”, Elders’ Journal,
1. joulukuuta 1906, s. 110–11.)

Presidentti Woodruffin kuoltua 2. syyskuuta 1898 ja presidentti
Snown kävellessä yhdellä temppelin käytävistä Vapahtaja
ilmestyi hänelle. Hänelle sanottiin, että hänen oli määrä olla
presidentti Woodruffin seuraaja. Häntä neuvottiin ”toimimaan

Viljellä (kappale 9) – Kehittää
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välittömästi ja järjestämään uudelleen kirkon ensimmäinen
presidenttikunta eikä odottamaan kuten oli tehty aiempien
presidenttien kuoleman jälkeen” (julkaisussa LeRoi C. Snow,
”Remarkable Manifestation to Lorenzo Snow,” Church News,
2. huhtikuuta 1938, s. 8). Presidentti Woodruffin kuolemaa
seuraavana päivänä apostolit kokoontuivat yhteen ja hyväk-
syivät Lorenzo Snown kirkon presidentiksi. Siitä lähtien
kirkon uusi presidentti on hyväksytty tehtäväänsä hyvin
nopeasti aiemman presidentin kuoltua.

Lukutehtävän tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B ja tehtävä C tai D, kun tutkit kohtaa
”Presidentti John Taylor”.

Kirjoita uutisraportti

Aina 1860-luvulta 1900-luvulle asti poliittiset ja uskonnolliset
ryhmät Yhdysvalloissa vainosivat pyhiä ja yrittivät tuhota
kirkon. Näistä koettelemuksista huolimatta lähetystyö ja
temppelityö menivät eteenpäin. Kirjoita uutisraportti luvun
”Presidentti John Taylor” tietojen perusteella siitä, miten
kirkko kasvoi hänen presidenttikaudellaan. Vastaa raportissasi
seuraaviin kysymyksiin:

1. Missä maailman maissa lähetyssaarnaajat saivat uutta
menestystä?

2. Mitä tuona aikana tehtiin temppelityötä koskien?

3. Kuinka monta kirkon jäsentä ennustat olevan neljän-
kymmenen vuoden kuluttua?

4. Mistähän syystä ihmiset yrittävät pysäyttää Herran työn
etenemisen?

Syitä riemuun

Suorita seuraavat tehtävät kappaleista 10–11 oppimiesi
asioiden perusteella:

1. Selitä, miksi presidentti John Taylor kutsui vuotta 1880
”riemuvuodeksi”.

2. Tee luettelo siitä, miten kirkko muuttui 1830-luvulta 
1880-luvulle.

3. Tee luettelo siitä, miten kirkon jäsenet osoittivat onnel-
lisuuttaan.

4. Esittele ainakin kaksi tapaa, joilla kirkko on kasvanut elinai-
kanasi, ja selitä, miksi sinä haluat riemuita evankeliumista.

John Taylorin elämä ja presidenttikausi

1. Tutki kohtia LK 118:1, 6; 124:127–29; 135 johdanto, 1–2;
138:53–56. Tee luettelo siitä, mitä saat tietää presidentti
Taylorista kunkin näiden kohdan perusteella.

2. Vastaa seuraaviin kysymyksiin presidentti Taylorin elä-
mää ja presidenttikautta koskevan kaavion (s. 176–177) sekä
kappaleista 1, 12 ja 18 saamiesi tietojen perusteella:

a. Kuinka vanha John Taylor oli mennessään kasteelle?
Milloin hän haavoittui Carthagen vankilassa? Milloin
presidentti Brigham Young kuoli? Milloin John Taylor
kuoli?

C

B

A

b. Mikä oli John Taylorin asema kirkossa, kun Alkeisyh-
distys perustettiin?

c. Mitkä kaksi tärkeää tapahtumaa tapahtuivat lokakuun
1880 yleiskonferenssissa?

Seuraa hänen esimerkkiään

Kirjoita kappaleista 19–26 kustakin erikseen, miten yksit-
täinen kirkon jäsen voisi tänä aikana soveltaa presidentti
John Taylorin opetuksia ja neuvoja.

Kun presidentti Wilford Woodruff ilmoitti moniavioisuu-
den päättymisestä, suurin osa hallituksen ristiretkestä
kirkkoa vastaan lakkasi. Utahista tuli osavaltio, jolla oli
täysi edustus Yhdysvaltain edustajainhuoneessa, ja Suola-
järven temppeli tuli viimein valmiiksi ja vihittiin. Kieltei-
set tiedotuskampanjat paikallisissa ja kansallisissa sano-
malehdissa jatkuivat kuitenkin edelleen. Niiden tarkoituk-
sena oli pilata kirkon ja sen jäsenten maine.

HÄNEN ELÄMÄNSÄ (1807–1898)

1807 Syntyi 1. maaliskuuta 
Avonissa (nykyisessä 
Farmingtonissa) 
Connecticutissa Aphek
ja Beulah Thompson 
Woodruffin perheeseen

1833 26, kastettiin 31. joulukuuta 
jäisessä purossa lähellä 
Richlandia New Yorkissa

1834–36 27–29, palveli lähetystyössä 
Yhdysvaltain eteläisissä osavaltioissa

1837 30, meni naimisiin Phoebe Carterin kanssa
13. huhtikuuta; vaimo kuoli 1885

1837–38 30–31, palveli lähetystyössä Yhdysvaltain itäisissä
osavaltioissa ja Foxin saarilla

1839 32, asetettiin apostoliksi Brigham Youngin käsien
alla 26. huhtikuuta

1839–41 32–34, palveli lähetystyössä Isossa-Britanniassa
1843 36, palveli lähetystyössä Yhdysvaltain itäisissä

osavaltioissa
1844–46 36–39, palveli Euroopan lähetyskentän johtajana
1847 40, tuli Ison Suolajärven laaksoon Brigham

Youngin kanssa 24. heinäkuuta
1887 80, johti kirkkoa kahdentoista apostolin koorumin

presidenttinä presidentti John Taylorin kuoltua
25. heinäkuuta

Presidentti 
Wilford Woodruff

Virallinen julistus

D
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Presidentti Wilford Woodruffista
1. ”Wilford Woodruff oli yksi kirkon kaikkein menestyksek-
käimpiä lähetyssaarnaajia, ja hänet tunnettiin myös hänen
profeetallisista näkemyksistään ja kuuliaisuudestaan kirkkoa
kohtaan. Hän piti huolellista aikakirjaa, joka tarjoaa paljon 
tietoa kirkon varhaisesta historiasta. Hän toimi kahdentoista
apostolin koorumin presidenttinä John Taylorin kuollessa,
ja lähes kaksi vuotta sen jälkeen hänet hyväksyttiin kirkon
presidentiksi.

2. Wilford Woodruffin pre-
sidenttikaudella poliittinen
kampanja myöhempien aiko-
jen pyhiä vastaan voimistui,
mutta kirkko kulki eteen-
päin. Käytössä olevia temp-
peleitä oli kolmessa Utahin
kaupungissa – St. Georgessa,
Loganissa ja Mantissa – ja
Suolajärven temppeli oli valmistumassa. Nämä Herran huoneet
tekivät tuhansille pyhille mahdolliseksi saada oman temppeli-
pyhityksensä ja tehdä temppelityötä kuolleiden sukulaistensa
puolesta. Koko elämänsä ajan presidentti Woodruff tunsi
kiinnostusta temppeli- ja sukututkimustyötä kohtaan. Monissa
tilaisuuksissa hän kehotti pyhiä tekemään sijaistyötä temppe-
lissä esivanhempiensa puolesta.

3. Seuraava tapaus kuvaa hyvin sen työn tärkeyttä, jota pyhät
tekivät kuolleiden puolesta. Toukokuussa 1884 piispa Henry
Ballard Loganin 2. vaarnasta kirjoitti kotonaan temppelisuosi-
tuksia. Henryn 9-vuotias tytär, joka oli juttelemassa ystäviensä
kanssa jalkakäytävällä kotinsa lähellä, näki kahden van-
hemman miehen lähestyvän. He kutsuivat häntä ja ojensivat
hänelle sanomalehden kehottaen häntä viemään se isälleen.

4. Tyttö teki työtä käskettyä. Piispa Ballard näki, että tuo
Englannissa ilmestynyt sanomalehti Newbury Weekly News
sisälsi yli 60 hänen ja hänen isänsä tuttavan nimet sekä niihin
liittyviä sukututkimustietoja. Tämä toukokuun 15. päivänä
1884 ilmestynyt sanomalehti oli annettu hänelle vain kolme
päivää sen ilmestymisen jälkeen. Kauan ennen lentoteitse

1889 82, hyväksyttiin kirkon presidentiksi 7. huhtikuuta;
ensimmäisen presidenttikunnan neuvonantajina
pysyivät George Q. Cannon ja Joseph F. Smith

1898 91, kuoli 2. syyskuuta San Franciscossa Kalifor-
niassa palveltuaan yhdeksän vuotta kirkon pre-
sidenttinä

HÄNEN PRESIDENTTIKAUTENSA (1887–1898)

1888 Vihki Mantin temppelin Utahissa 17. toukokuuta
1890 ”Manifesti” (Virallinen julistus n:o 1) annettiin

kirkolle; alettiin pitää viikolla uskonnollista
opetusta antavia luokkia

1893 Suolajärven temppeli vihittiin
1894 Tähdensi sukututkimusta (perhehistoriatyötä)

ja temppelityötä kuolleiden puolesta
1896 Joka kuukauden ensimmäinen sunnuntai valittiin

kirkon paastopäiväksi

tapahtuvien kuljetusten aikaa, jolloin postin kulkeminen Eng-
lannista Amerikan länsiosiin vei useita viikkoja, tämä oli suo-
ranainen ihme.

5. Seuraavana päivänä piispa Ballard vei sanomalehden temp-
peliin ja kertoi temppelin esimies Marriner W. Merrillille,
miten hän oli sen saanut. Presidentti Merrill sanoi: ’Veli Ballard,
joku tuolla toisella puolella on innokas saamaan työn tehdyksi
puolestaan, ja he tiesivät, että sinä huolehtisit siitä, jos vain
saisit tämän lehden käsiisi.’ Tätä sanomalehteä säilytetään kir-
kon historiakirjastossa [Church Historical Library] Salt Lake
Cityssä Utahissa.

6. Vainosta huolimatta kirkon johtajat kannustivat edelleen
ihmisiä asuttamaan Amerikan länsiosien asuttamattomia
alueita. Vuodesta 1885 lähtien monet myöhempien aikojen
pyhien perheet asettuivat Sonoraan ja Chihuahuaan Meksi-
koon perustaen kaupunkeja, kuten Colonia Juárez ja Colonia
Días. Myös muut alueet Meksikon pohjoisosissa saivat vas-
taanottaa maahan muuttavia kirkon jäseniä.

7. Kirkon jäsenet näkivät myös pohjoispuolella sijaitsevan
Kanadan paikkana, jonne perustaa asutusta. Cache Valleyn
vaarnan johtajana toiminut Charles O. Card perusti myö-
hempien aikojen pyhien yhteisön Etelä-Albertaan vuonna
1886. Vuoden 1888 alkupuolella jo yli 100 myöhempien aiko-
jen pyhää asui Kanadan länsiosissa, ja lisää heitä tuli sinne
1890-luvulla, ja he olivat rakentamassa kastelujärjestelmää ja
rautatietä. Monet kirkon johtajat ovat viettäneet nuoruutensa
Albertassa.” (Perintömme, s. 98–100.)

Lukutehtävän ymmärtäminen
Presidentti Wilford Woodruffista

Virallinen julistus
8. ”Vuosikymmenen 1880 lähetessä loppuaan Yhdysvaltain
hallitus sääti lisää lakeja, jotka kielsivät moniavioisilta äänioi-
keuden sekä oikeuden toimia valamiehinä ja lisäksi rajoittivat
ankarasti kirkon omistaman omaisuuden määrää. Myöhem-
pien aikojen pyhien perheet kärsivät yhä useampien isien jou-
tuessa kätkeytymään viranomaisilta. Presidentti Woodruff
anoi Herralta ohjausta. Syyskuun 23. päivänä 1890 profeetta

Temppelipyhitys (kappale 2) – Temppelissä suoritettavat
toimitukset ja liitot
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kirjoitti innoituksen kautta virallisen julistuksen, asiakirjan,
joka merkitsi moniavioisuuden päättymistä kirkon jäsenten
keskuudessa. Herra näytti presidentti Woodruffille näyssä,
että ellei moniavioisuuden harjoittamista lopeteta, Yhdysval-
tain hallitus ottaisi temppelit haltuunsa ja siten lopettaisi
elävien ja kuolleiden puolesta suoritettavan työn.
9. Syyskuun 24. päivänä 1890 ensimmäinen presidenttikunta
ja kahdentoista apostolin koorumi hyväksyivät virallisen julis-
tuksen. Pyhät hyväksyivät sen lokakuun 1890 yleiskonferens-
sissa. Nykyään tämä asiakirja sisältyy Opin ja Liittojen Kirjaan
Virallisena julistuksena n:o 1.
10. Virallisen julistuksen anta-
misen jälkeen liittovaltion viran-
omaiset armahtivat myöhempien
aikojen pyhiin kuuluvat miehet,
jotka oli tuomittu moniavioi-
suuden vastaisten lakien rikkomi-
sesta, ja vaino loppui suurelta
osin. Mutta kuten presidentti
Woodruff selitti: ’Olisin antanut
kaikkien temppeleiden joutua
pois hallustamme; olisin mennyt
itse vankilaan ja antanut jokaisen muun miehen mennä sinne,
ellei taivaan Jumala olisi käskenyt minua tekemään sitä,
minkä tein, ja kun se hetki koitti, jolloin minua käskettiin teke-
mään se, asia oli minulle täysin selvä. Menin Herran eteen
ja kirjoitin sen, mitä Herra käski minun kirjoittaa.’ (Minun val-
takuntani on vierivä eteenpäin, 1979, s. 104.) Moniavioisuuden
virallisen lopettamisen sai aikaan Jumala eikä Yhdysvaltain
kongressi.” (Perintömme, s. 100–101.)

Lukutehtävän ymmärtäminen
Virallinen julistus

Sukututkimusseura
11. ”Kauan ennen kuin myöhempien aikojen pyhät perustivat
sukututkimusseuran, kirkon jäsenet keräsivät aikakirjoista tie-
toja kuolleiden esivanhempiensa elämästä. Wilford Woodruff,
Orson Pratt ja Heber J. Grant
ovat niiden joukossa, jotka
etsivät tuhansien esivan-
hempiensa nimet ja suoritti-
vat temppelitoimitukset
heidän puolestaan. Vuonna
1894 ensimmäinen presi-
denttikunta määräsi järjes-
tettäväksi sukututkimus-
seuran ensimmäisenä johta-
janaan vanhin Franklin D.
Richards. Myös sukutut-
kimuskirjasto perustettiin ja seuran edustajia matkusti
eri puolille maailmaa etsimään niiden ihmisten nimiä, joiden
puolesta temppelitoimitukset voitaisiin suorittaa. Tämä seura
johti kirkon sukututkimusosaston perustamiseen.

Virallinen julistus (kappale 8) – lausunto moniavioisuutta
koskevasta menettelytavasta

12. Huhtikuun 1894 yleiskonferenssissa presidentti Woodruff
kertoi saaneensa sukututkimustyötä koskevan ilmoituksen.
Hän julisti, että Jumala halusi myöhempien aikojen pyhien
’jäljittävän sukuaan niin pitkälle kuin vain kykenevät, sekä
tulevan sinetöidyiksi isiinsä ja äiteihinsä. Sinetöikää lapset
vanhempiinsa ja jatkakaa tätä ketjua niin pitkälle kuin vain
voitte. – – Tämä on Herran tahto kansalleen’, hän sanoi, ’ ja
luulen, että kun alatte pohtia asiaa, huomaatte sen olevan
totta.’ Myöhempien aikojen pyhiä kannustetaan yhä etsimään
aikakirjoja omista kuolleista esivanhemmistaan sekä suoritta-
maan temppelitoimituksia näiden puolesta.

13. Vuosien 1885 ja 1900 välisenä aikana monet kirkon jäsenet
palvelivat sukututkimuslähetystyössä. Heidät kutsuttiin Salt
Lake Cityyn saamaan joltakulta johtavalta auktoriteetilta
siunaus lähetystyötään varten. He saivat myös lähetyssaar-
naajakortin ja nimityskirjeen. He vierailivat sukulaisten luona,
kirjoittivat nimiä muistiin hautakivistä sekä tutkivat kirkon-
kirjoja ja perheraamattuja palaten sitten koteihinsa mukanaan
arvokasta tietoa, jonka avulla temppelityötä voitiin tehdä.
Monet lähetyssaarnaajat kertoivat hengellisistä kokemuksista,
jotka antoivat heille lujan luottamuksen siihen, että Herra oli
heidän kanssaan ja ohjasi heidät usein tarvittavan tietolähteen
tai sukulaisen luo.” (Perintömme, s. 101–102.)

Suolajärven temppelin pyhittäminen
14. ”Presidentti Wilford Woodruff omisti suuren osan elä-
määnsä temppelityöhön. Hän oli St. Georgen temppelin ensim-
mäinen esimies, ja hän pyhitti Mantin temppelin. Nyt, kun
oli kulunut 40 vuotta Suolajärven temppelin peruskiven laske-
misesta, presidentti Woodruff odotti suurin toivein tämän
merkittävän temppelin vihkimistä. Vihkimistilaisuudet pidet-
tiin huhtikuun 6. päivän ja toukokuun 18. päivän välisenä
aikana vuonna 1893, ja tilaisuuksiin osallistui 75 000 ihmistä.

15. Varsinaisen vihkimistoimituksen jälkeen huhtikuun 6. päi-
vänä presidentti Woodruff kirjoitti päiväkirjaansa: ’Jumalan
henki ja voima lepäsivät päällämme. Profetian ja ilmoituksen
henki oli yllämme, ja ihmisten sydämet pehmitettiin, ja meille
ilmaistiin monia asioita.’ Jotkut myöhempien aikojen pyhät
näkivät enkeleitä, kun taas toiset näkivät aikaisempia kirkon
presidenttejä.

16. Presidentti Woodruffin viettäessä 90. syntymäpäiväänsä
tuhannet pyhäkoululapset täyttivät temppeliaukion taber-
naakkelin kokoontuessaan hänen kunniakseen. Tilaisuus kos-
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ketti häntä syvästi ja puhuessaan hyvin liikuttuneena tälle
nuorelle yleisölleen hän kertoi, että ollessaan 10-vuotias hän
kävi protestanttisessa pyhäkoulussa ja luki siellä apostoleista
ja profeetoista. Palattuaan kotiin hän rukoili saavansa elää
niin kauan, että näkisi apostoleita ja profeettoja jälleen kerran
maan päällä. Nyt hän seisoi niiden miesten keskuudessa,
jotka olivat sekä apostoleita että profeettoja. Hänen rukouk-
seensa oli vastattu moninkertaisesti.
17. Vuotta myöhemmin syyskuun 2. päivänä 1898 presi-
dentti Woodruff kuoli ollessaan vierailulla San Franciscossa.”
(Perintömme, s. 102.)

Wilford Woodruffin opetuksia ja todistus
18. ”Haluamme myöhempien aikojen pyhien tästä lähtien jäl-
jittävän sukuaan niin pitkälle kuin voivat sekä sinetöivän
itsensä isiinsä ja äiteihinsä. Sinetöikää lapset vanhempiinsa ja
jatkakaa sitä niin pitkälle kuin pääsette.” (Lainattu artikkelissa
Russell M. Nelson, ”Uusi sadon korjuun aika”, Valkeus, 
heinäkuu 1998, s. 38.)
19. ”Haluan kehottaa ja neuvoa teitä, nuoret ystäväni, kuunte-
lemaan Jumalan ääntä ja tottelemaan sitä nuoruudessanne
kuten Samuel, että olisitte suuria, hyviä ja hyödyllisiä ja Her-
ralle, vanhemmillenne ja kaikille hyville ihmisille rakkaita.
Totelkaa vanhempianne ja kunnioittakaa heitä, sillä niin teke-
mällä saatte ne suuret siunaukset, jotka Jumala on teille
luvannut. – –
20. – – Laskette nyt perustusta nuoruutenne kukoistuksessa
ja kauneudessa ja päivienne aamussa astuaksenne elämän
näyttämölle esittämään huomattavaa osaa keskellä tärkeintä
armotaloutta ja sukupolvea, jossa ihminen on koskaan elänyt.
Ja voin sanoa totuudessa ja varmasti, että tulevan elämänne
tulos, vaikutus, joka teillä on ihmisten keskuudessa, ja lopulta
iankaikkinen päämääränne ajassa ja iankaikkisuudessa riip-
puu suuressa määrin siitä perustasta, jonka laskette nuoruu-
tenne päivinä.” (Discourses of Wilford Woodruff, s. 265–66.)
21. ”Maan päällä ja maan asukkaiden keskuudessa on kaksi
valtaa – Jumalan voima ja perkeleen voima. Historiamme
kuluessa meillä on ollut joitakin hyvin merkillisiä kokemuk-
sia. Kun Jumalalla on ollut kansa maan päällä, minä aikana
tahansa, Lusifer, aamuruskon poika ja miljoonat langenneet
henget, jotka on karkotettu taivaasta, ovat sotineet Jumalaa
vastaan, Kristusta vastaan, Jumalan työtä vastaan ja Jumalan
kansaa vastaan. Eivätkä he ole ajastaan jäljessä siinä meidän
aikanamme ja meidän sukupolvessamme. Aina kun Herra on
ryhtynyt johonkin työhön, nuo vallat ovat toimineet sen
kukistamiseksi.” (Lainattu artikkelissa Gordon B. Hinckley,
”Sota, jonka voitamme”, Valkeus, tammikuu 1987, s. 35.)

22. ”Elämme nyt yhtä tärkeimmistä sukupolvista, jona ihmi-
nen on koskaan maan päällä elänyt, ja meidän tulisi kirjoittaa
kertomus näistä tärkeistä tapahtumista, jotka tapahtuvat
silmiemme edessä profetioiden ja Jumalan ilmoitusten täyt-
tyessä” (Wilford Woodruff’s Journal, 1833–1898 Typescript, toim.
Scott G. Kenney, 9 osaa, 1983–1985, osa 4, s. 444, oikeinkirjoitus
nykyaikaistettu).
23. ”Pankaa luottamuksenne Jumalaan ja luottakaa Hänen
lupauksiinsa eläen siinä valkeudessa ja tiedossa, joka teillä on,
niin kaikki on oleva teillä hyvin, elittepä tai kuolitte” (Dis-
courses of Wilford Woodruff, s. 260).
24. ”Olen aina pitänyt Vapah-
tajamme – joka laskeutui
kaiken alapuolelle kohotak-
seen kaiken yläpuolelle –
elämää esimerkkinä Hänen
seuraajilleen. – – Siinä kai-
kessa on jotakin, mikä
vaikuttaa surulliselta; mutta
oli ilmeisesti välttämätöntä,
että Vapahtaja laskeutui
kaiken alapuolelle, niin että
Hän voisi kohota kaiken
yläpuolelle.” (Discourses of
Wilford Woodruff, s. 4.)
25. ”Minua on siunattu toisinaan tietyillä lahjoilla ja armolla,
tietyillä ilmoituksilla ja enkelten palveluksella; mutta en
ole mistään niistä löytänyt koskaan mitään sellaista, mistä oli-
sin riippuvaisempi kuin Pyhän Hengen hiljaisesta äänestä”
(Discourses of Wilford Woodruff, s. 45).

Lukutehtävän ymmärtäminen
Wilford Woodruffin opetuksia ja todistus

Muita merkittäviä tapahtumia Wilford Woodruffin
elämässä
Vuonna 1838 Herra kutsui Wilford Woodruffin kahdentoista
apostolin koorumin jäseneksi ja niin hänet kuin muitakin
kahdentoista koorumin jäseniä lähtemään lähetystyöhön Iso-
Britanniaan (ks. LK 118 johdanto, 3–4, 6). Vanhin Woodruff
lähti ”suurten vetten” yli Isoon-Britanniaan ja auttoi tuomaan
tuhansia ihmisiä kirkkoon. Vuonna 1840, viidessä kuukau-
dessa, yli 1 800 ihmistä Herefordshiren alueella Englannissa
kastettiin vanhin Woodruffin ja hänen tovereidensa ponnistus-
ten ansiosta. Tähän joukkoon kuului melkein 600 hengen
ryhmä, joka oli kokoontunut yhteen ja rukoillut, että löytäisi
totuuden. Vanhin Woodruff kirjoitti: ”Koko tämän Hereford-
shiren lähetyskentän historia osoittaa, miten tärkeää on kuun-
nella Jumalan Hengen hiljaista ääntä ja Pyhän Hengen ilmoi-
tuksia. Nämä ihmiset rukoilivat valkeutta ja totuutta, ja Herra
lähetti minut heidän luokseen.” (Julkaisussa Matthias F. Cow-
ley, Wilford Woodruff, Fourth President of The Church of Jesus Christ
of Latter-day Saints: History of His Life and Labors As Recorded in
His Daily Journals, 1964, s. 120.)

Riippuvuus (kappale 25) –
Usko tai luottamus johonkin,
välttämättömyys

Armo (kappale 25) – Jumalan
siunaukset, etuoikeudet
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Vuonna 1856 vanhin Woodruff kutsuttiin kirkon historioitsi-
jaksi, ja kirkolla on melkein 7 000 sivua hänen henkilökoh-
taisia päiväkirjojaan, jotka sisältävät monia opetuksia ja tapah-
tumia Joseph Smithin elämästä. Hänestä tuntui, että kirkon
historian kirjoittaminen oli yksi hänen kutsumuksistaan: ”Sie-
lunvihollinen on yrittänyt riistää henkeni syntymästäni tähän
päivään asti paljon useammin kuin muiden ihmisten hengen.
Tuntuu siltä, että olen hänen leimattu uhrinsa. Siihen on käsit-
tääkseni olemassa vain yksi selitys: vihollinen tiesi, että jos
liittyisin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkkoon, ryhtyisin kirjoittamaan kirkon historiaa ja merkitse-
mään muistiin profeettojen, apostolien ja vanhinten tekoja ja
opetuksia.” (Julkaisussa Cowley, Wilford Woodruff, s. 477.)
Kun vanhin Woodruff palveli St. Georgen temppelin esimie-
henä, hänen luonaan kävi monien sellaisten miesten henkiä,
jotka olivat olleet perustamassa Yhdysvaltoja. He pyysivät,
että temppelityö tehtäisiin heidän puolestaan. Vanhin Wood-
ruff auttoi temppelityön tekemisessä näiden miesten ja mui-
den historian henkilöiden puolesta, joiden joukossa oli Kristof-
fer Kolumbus ja monia uskonnollisia johtajia, jotka olivat
kuolleet ennen evankeliumin palauttamista. (Ks. Journal of
Discourses, osa 19, s. 229.)

Muistellessaan elämäänsä presidentti Wilford Woodruff kir-
joitti: ”Elämäni on täynnä tapahtumia, jotka osoittavat
minulle varmasti Jumalan suoran asioihin puuttumisen, ja
uskon lujasti Jumalan ohjanneen minun jokaista askeltani.
Minut on 27 erityisessä tilanteessa pelastettu vaaroilta, jotka
uhkasivat viedä henkeni.” (Julkaisussa Cowley, Wilford
Woodruff, s. VI.)

Lukutehtävän tutkiminen  
Tee seuraavista tehtävistä (A–C) kaksi, kun tutkit kohtaa 
”Presidentti Wilford Woodruff”.

Selitä se ystävälle

Kirkko lakkautti moniavioisuuden harjoittamisen yli sata
vuotta sitten. Jotkut ihmiset ymmärtävät kuitenkin edel-
leenkin väärin tämän opin ja esittävät siitä vieläkin kysymyk-
siä. Tutki kappaleita 8–10 ja kirjoita, mitä sanoisit ystävälle,
joka pyytää sinua selittämään moniavioisuutta. Ota mukaan
joitakin yksityiskohtia kirkon historiasta sekä kerro ajatuk-
siasi nykyajan profeettojen merkityksestä.

A

Tutki presidentti Woodruffin elämää

1. Tutki kohdat 118:1, 6; 124:127–29; 136:13; 138:53 ja Virallinen
julistus n:o 1. Tee luettelo siitä, mitä opit kunkin kohdan
perusteella Wilford Woodruffista.

2. Tutki kappaleet 1–7, 11–17 sekä hänen elämäänsä ja presi-
denttikauttaan koskevaa kaaviota (s. 181). Tee luettelo
siitä, mistä hänet mielestäsi pitäisi muistaa, ja selitä lyhy-
esti, miksi meidän pitäisi muistaa kukin näistä kohdista.

Presidentti Woodruffin opetuksia

Presidentti Wilford Woodruff opetti: ”Jos sinä teet sinun vel-
vollisuutesi ja minä teen minun velvollisuuteni, meitä suo-
jellaan, ja me selviämme ahdistuksista rauhaan ja turvaan”
(artikkelissa ”A Remarkable Statement,” Improvement Era,
lokakuu 1914, s. 1165). Tutki kappaleet 18–25 ja menettele seu-
raavasti:

1. Tee luettelo siitä, mitä velvollisuuksia kirkon jäsenillä
presidentti Woodruffin mukaan on.

2. Valitse listassasi olevista velvollisuuksista kolme ja kirjoita
lyhyesti, kuinka voisit suoriutua kustakin niistä paremmin.

Kirkko alkoi harjoittaa moniavioisuutta pian sen jälkeen,
kun Herra ilmoitti sen profeetta Joseph Smithille 
(ks. LK 132:1–6). Ankaran vainon tähden ja Yhdysvaltain
hallituksen hyväksyttyä moniavioisuutta vastustavia
lakeja presidentti Wilford Woodruff kysyi Herralta, mitä
kirkon pitäisi tehdä. Myöhemmin hän sanoi:

”Herra osoitti minulle
näyn ja ilmoituksen
kautta täsmälleen, mitä
tapahtuisi, ellemme lopet-
taisi tätä käytäntöä. – –

– – Olisin antanut kaikkien
temppeleiden joutua
pois hallustamme; olisin
mennyt itse vankilaan
ja antanut jokaisen muun
miehen mennä sinne,

ellei taivaan Jumala olisi käskenyt minua tekemään sitä,
minkä tein, ja kun se hetki koitti, jolloin minua käs-
kettiin tekemään se, asia oli minulle täysin selvä. Menin
Herran eteen ja kirjoitin sen, mitä Herra käski minun
kirjoittaa.” (”Excerpts from Three Addresses by Presi-
dent Wilford Woodruff Regarding the Manifesto”,

Virallinen 
julistus n:o 1 

Herra lakkauttaa 
moniavioisuuden harjoittamisen

C

B
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Doctrine and Covenants.) Hänen saamansa ilmoitus
esitettiin kirkon jäsenille, jotka hyväksyivät sen. Sitä kut-
suttiin ”Manifestiksi” ja nyt se on nimeltään ”Virallinen
julistus n:o 1”. Se on Opin ja Liittojen Kirjassa luvun 138
jälkeen.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Virallinen julistus n:o 1

Virallinen julistus n:o 1 – Suoritettiinko 
moniavioisuuteen vihkimisiä virallisen julistuksen
antamisen jälkeen?
Muutamat kirkon jäsenet jatkoivat moniavioisuuden harjoit-
tamista Yhdysvaltain rajojen ulkopuolella. He ajattelivat,
että uusia moniavioisuuteen vihkimiä voitiin yhä suorittaa, jos
vihkiminen tapahtuisi Yhdysvaltain ulkopuolella. Tammi-
kuun 8. päivänä 1900 presidentti Lorenzo Snow lausui, ”että
virallinen julistus ulottuu kaikkialle, ja että kirkko on ehdotto-
masti hylännyt moniavioisuuden harjoittamisen sekä moni-
avioisuuteen vihkimisen tässä [Utahin] osavaltiossa ja jokai-
sessa muussa osavaltiossa, ja että yhdelläkään jäsenellä tai vir-
kailijalla ei siten ole mitään valtuutta suorittaa moniavioisuu-
teen vihkimisiä tai olla sellaisessa suhteessa.” (”Slanders Are 
Refuted by First Presidency,” Millennial Star, 4. toukokuuta
1911, s. 275.)

Endowment House (kappale
3) – Temppeliaukiolla ollut
rakennus, jota käytettiin
temppelitoimituksiin ennen
kuin Suolajärven temppeli
oli valmis

Lehtitiedote (kappale 1) –
Uutisraportti
Territorio (kappale 2) – 
Utahin alue, ennen kuin siitä
tuli osavaltio

Muutamat kieltäytyivät noudattamasta Herran käskyä. Huhti-
kuussa 1904 presidentti Joseph F. Smith antoi virallisen lausun-
non yleiskonferenssissa: ”Ilmoitan täten, että kaikki [monia-
vioiset] avioliitot ovat kiellettyjä, ja jos kuka tahansa kirkon
virkailija tai jäsen ottaa tehtäväkseen toimittaa sellaisen avio-
liittoon vihkimisen tai solmii sellaisen avioliiton, hänen katso-
taan rikkoneen kirkkoa vastaan, hänen suhteensa menetellään
kirkon ohjeiden ja sääntöjen mukaan ja hänet erotetaan kir-
kosta” (Evankeliumin oppi, s. 268). Sen jälkeen jokainen kirkon
presidentti on toistanut tämän ohjeen, jolla moniavioisuuden
harjoittaminen kielletään.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B, kun tutkit Virallista julistusta n:o 1.

Opeta oppiaihe

Kuvittele, että pidät oppiaiheen Virallisesta julistuksesta 
n:o 1. Kirjoita, mitä opettaisit presidentti Wilford Woodruffin
ilmoituksesta, ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitä Herra ilmoitti presidentti Woodruffille moniavioisuu-
desta?

2. Miten silloisen ensimmäisen presidenttikunnan neuvonan-
tajan, presidentti Lorenzo Snown sanoma auttoi pyhiä
hyväksymään tämän ilmoituksen?

3. Miksi on tärkeää, että kirkon jäsenet seuraavat elävää pro-
feettaa?

Anna selitys

Tutki kohta LK 124:49–50 ja selitä lyhyesti, kuinka tätä pyhien
kirjoitusten kohtaa voidaan soveltaa moniavioisuuden harjoit-
tamiseen presidentti Wilford Woodruffin aikana.

B

A
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Laajentumisen aikakausi
Vuodesta 1898 vuoteen 1951 laajentuvaa kirkkoa johti neljä
presidenttiä – Lorenzo Snow, Joseph F. Smith, Heber J. Grant ja
George Albert Smith. ”Nämä presidentit olivat todistamassa
siirtymistä hevoskärryjen ajasta [lähes] avaruusrakettien aika-
kauteen. Kaksi maailmansotaa ja maailmanlaajuinen lama-
kausi olivat haasteena myös pyhille. Tänä aikana rakennettiin
[neljä] temppeliä. Vuonna 1901 jäseniä oli arviolta 300 000 ja
vaarnoja 50.” (Perintömme,, s. 105.) Vuoteen 1951 mennessä kir-
kossa oli yli 1 111 000 jäsentä ja 180 vaarnaa ympäri maailman.

Presidentti Wilford Woodruff kuoli vuonna 1898, ja profee-
tan viitta laskeutui presidentti Lorenzo Snow’n kokeneille
harteille. Hän oli silloin 85-vuotias. Yksikään aiempi
kirkon presidentti ei ollut ottanut virkaa vastaan niin iäk-
käänä. Myöhempien aikojen pyhät kohtasivat uuden
vuosisadan hyvin toiveikkaina ja optimistisina. Lähetystyö
ja temppelityö edistyivät edelleen, ja kirkon suuret talou-
delliset velat kyettiin maksamaan.

HÄNEN ELÄMÄNSÄ (1814–1901)

1814 Syntyi 3. huhtikuuta Oliver 
ja Rosetta Leonora 
Pettibone Snow’n perheeseen 
Mantuassa, Ohiossa

1836 22, kastettiin 19. 
kesäkuuta Chagrinjoessa, 
joka virtaa Kirtlandin 
läpi Ohiossa

1837 23, palveli lähetystyössä 
Ohiossa

1838–39 24–25, palveli lähetystyössä Missourissa,
Illinoisissa, Kentuckyssa ja Ohiossa

1840–43 26–29, palveli lähetystyössä Isossa-Britanniassa
1845 31, meni naimisiin Charlotte Merrill Squiresin,

Mary Adelaine Goddardin, Sarah Ann
Prichardin ja Harriet Amelia Squiresin kanssa 17.
tammikuuta

1849 34, asetettiin apostoliksi Heber C. Kimballin
kätten alla 12. helmikuuta

1849–52 35–38, palveli lähetystyössä Italiassa,
Englannissa, Sveitsissä ja Maltalla

1864 50, palveli lyhyen ajan lähetystyössä
Sandwichsaarilla (nyk. Havaiji)

Presidentti 
Lorenzo Snow

Ilmoitus kymmenyksistä

Presidentti Lorenzo Snow ja kymmenykset
1. ”Presidentti Woodruffin kuoleman jälkeen kirkon presiden-
tiksi tuli kahdentoista koorumin presidentti Lorenzo Snow.
Hän oli viisas ja rakastava johtaja, jota oli valmisteltu huolella
tätä vastuullista tehtävää varten. Hän oli tuntenut jokaisen
siihenastisen myöhempien aikojen profeetan, ja nämä olivat
opettaneet häntä. Marraskuussa 1900 hän kertoi tabernaak-
keliin kokoontuneille pyhille, että hän oli vieraillut usein pro-
feetta Joseph Smithin ja tämän perheen luona, aterioinut
heidän pöydässään ja keskustellut profeetan kanssa kahden
kesken. Hän tiesi, että Joseph oli Jumalan profeetta, sillä
Herra oli näyttänyt hänelle tämän totuuden ’mitä selvimmin
ja täydellisimmin’.

2. Lorenzo Snow’n presidenttikauden aikana kirkko kohtasi
suuria taloudellisia vaikeuksia, jotka aiheutuivat liittovaltion
hallinnon säätämistä moniavioisuuden vastaisista laeista.
Presidentti Snow mietiskeli ja rukoili johdatusta siitä, miten
kirkko voisi vapautua orjuuttavasta velastaan. Huhtikuun

1873–77 59–63, palveli presidentti Brigham Youngin
neuvonantajana

1885 71, palveli lähetystyössä intiaanien keskuudessa
Yhdysvaltain luoteisosassa

1898 84, hyväksyttiin kirkon presidentiksi 13.
syyskuuta presidentti Wilford Woodruffin
kuoltua 2. syyskuuta; ensimmäisen
presidenttikunnan neuvonantajiksi jäivät
edelleenkin presidentit George Q. Cannon
ja Joseph F. Smith

1901 87, kuoli 10. lokakuuta Salt Lake Cityssä
palveltuaan kolme vuotta kirkon presidenttinä

HÄNEN PRESIDENTTIKAUTENSA (1898–1901)

1898 Jeesus Kristus ilmestyi hänelle Suolajärven
temppelissä ja käski hänen järjestää viipymättä
uudelleen ensimmäinen presidenttikunta;
ensimmäiset kokoaikaiset sisarlähetyssaarnaajat
kutsuttiin

1899 Sai ilmoituksen opettaa kymmenysten lain
tärkeyttä

1901 Uusia lähetyskenttiä avattiin Meksikoon, Japaniin,
Uuteen-Seelantiin ja Saksaan
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1899 yleiskonferenssin jälkeen hän tunsi innoitusta mennä
käymään St. Georgessa Utahissa. Puhuessaan kokouksessa hän
vaikeni hetkeksi ja jatkoi sitten julistamalla saaneensa ilmoi-
tuksen. Kirkon jäsenet olivat laiminlyöneet kymmenysten lain
noudattamisen, ja Herra oli kertonut hänelle, että jos kirkon
jäsenet maksaisivat täydet kymmenyksensä uskollisemmin,
heidän päälleen vuodatettaisiin runsain mitoin siunauksia.

3. Profeetta saarnasi kymme-
nysten maksamisen tärkey-
destä seurakunnille kaikkialla
Utahissa. Pyhät noudattivat
hänen neuvoaan ja maksoivat
sinä vuonna kymmenyksiä

kaksi kertaa niin paljon kuin edellisenä vuotena. Vuoteen 1907
mennessä kirkko oli saanut riittävästi varoja maksaakseen kai-
kille velkojilleen ja vapautuakseen täysin veloistaan.

4. Tapaamisessaan Nuorten Naisten Valistuskerhon ylimmän
johtokunnan kanssa vuonna 1898 presidentti George Q.
Cannon ilmoitti, että ensimmäinen presidenttikunta oli tehnyt
päätöksen kutsua ’joitakin meidän viisaista ja järkevistä nai-
sistamme lähetyskentälle’. Ennen tätä muutamat sisaret olivat
lähteneet aviopuolisoidensa kanssa lähetystyöhön, mutta
tämä oli ensimmäinen kerta, kun kirkko oli virallisesti kutsu-
nut ja erottanut sisaria lähetyssaarnaajiksi ja Herran Jeesuksen
Kristuksen edustajiksi. Vaikka sisarilla ei olekaan velvolli-
suutta palvella lähetystyössä, tuhannet ovat kuitenkin käyttä-
neet tätä etuoikeutta ja palvelleet Herraa uskollisesti koko-
aikaisina lähetyssaarnaajina viimeksi kuluneiden vuosikym-
menien aikana.

5. Presidentti Lorenzo Snow johti kirkon 20. vuosisadalle.
Uuden vuosisadan koittaessa kirkolla oli 43 vaarnaa, 20
lähetyskenttää ja 967 vaarna- ja lähetysseurakuntaa. Jäseniä
oli 283 765, joista suurin osa asui Kalliovuorten alueella
Yhdysvalloissa. Neljä temppeliä oli toiminnassa, ja kirkon jul-
kaisut Juvenile Instructor, Improvement Era ja Young Women’s
Journal julkaisivat kirkkoa koskevia artikkeleita kirkon jäseniä
varten. Kiersi huhuja, joiden mukaan ainakin yksi uusi lähe-
tyskenttä saatettaisiin avata, ja myöhempien aikojen pyhät
pystyivät tuskin kuvittelemaan, mitä seuraava vuosisata toisi
tullessaan. He suhtautuivat kuitenkin luottavaisina siihen,
että kirkon kohtaloa koskevat profetiat täyttyisivät.” (Perin-
tömme, s. 103–104.)

Lukutehtävän ymmärtäminen
Presidentti Lorenzo Snow ja kymmenykset

Lorenzo Snow’n opetuksia ja todistus
6. Presidentti Lorenzo Snow kirjoitti ”tilanteesta, joka sattui
vain vähän [ennen lähetystyötä Englannissa vuonna 1840] –
joka on piirtynyt muistiini niin, ettei se koskaan sieltä häviä,
niin epätavallinen ilmestys oli. Tuohon aikaan olin vanhin

Nuorten Naisten Valistus-
kerho (kappale 4) – Kirkon
Nuorten Naisten järjestön
aikaisempi nimi

Orjuuttava (kappale 2) –
Raskas, painostava

H. G. Sherwoodin talossa; hän oli yrittänyt selittää Vapahta-
jamme vertausta, jossa isäntä palkkasi työmiehiä palveluk-
seensa ja lähetti heitä eri aikoihin päivästä työskentelemään
viinitarhassaan.
7. Kuunnellessani tarkkaavaisesti hänen selitystään Herran
Henki tuli voimallisena päälleni – ymmärrykseni silmät
avattiin, ja minä näin yhtä selvästi kuin auringon keskipäi-
vällä ihmeekseni ja hämmästyksekseni Jumalan ja ihmisen
tien. Sepitin seuraavan säeparin, joka sisältää ilmoituksen
sellaisena kuin se minulle näytettiin. – –
8. Sellainen kuin ihminen on nyt, Jumala on ollut. Sellaiseksi
kuin Jumala on nyt, ihminen voi tulla.
9. Tunsin, että tämä oli pyhää yhteydenpitoa.” (Julkaisussa
Eliza R. Snow, Biography and Family Record of Lorenzo Snow, 1884,
s. 46.)
10. ”Te sisaret olette olettaakseni lukeneet runon, jonka sisa-
reni Eliza R. Snow Smith kirjoitti vuosia sitten ja jota lauletaan
nyt usein kokouksissamme [ks. ”Taivaan Isä”, MAP-lauluja,
184]. Se kertoo meille, ettei meillä ole vain Isää ’korkeudessa
kirkkauden’, vaan että ’siell on Äitikin’; ja teistä sisarista
tulee yhtä suurenmoisia kuin Äidistänne, jos olette uskollisia.”
(Julkaisussa LeRoi C. Snow, ”Devotion to a Divine Inspira-
tion”, Improvement Era, kesäkuu 1919, s. 658.)
11. Ennen kuin Wilford Woodruff sai ilmoituksen, joka lak-
kautti moniavioisuuden harjoittamisen (ks. Virallinen julistus
n:o 1), monet kirkon jäsenet päättivät lakata maksamasta kym-
menyksiä, koska oli hyväksytty lakeja, jotka veivät kirkolta
rahaa ja omaisuutta. Tässä tilanteessa kirkko joutui vakaviin
velkoihin. Toukokuun 8. päivänä 1899, pian kirkon presiden-
tiksi tultuaan, presidentti Lorenzo Snow puhui vaarnakon-
ferenssissa St. Georgessa Utahissa. Puhuessaan hän piti tauon,
sillä hän sai ilmoituksen Herralta. Sitten hän sanoi, että hän
ymmärsi nyt aivan toisella tavoin kuin koskaan aikaisemmin,
kuinka kymmenysten lakia oli laiminlyöty. Hän sanoi: ”Her-
ran sana teille ei ole mikään uusi; se on yksinkertaisesti tämä:
NYT ON TULLUT AIKA, JOLLOIN JOKAISEN PYHÄN,
JOKA LASKEE VALMISTAUTUVANSA TULEVAISUUTTA
VARTEN JA PITÄVÄNSÄ JALKANSA LUJALLA PERUS-
TALLA, TULEE TEHDÄ HERRAN TAHDON MUKAAN JA
MAKSAA TÄYDET KYMMENYKSET. TÄMÄ ON HERRAN
SANA TEILLE, JA SE ON HERRAN SANA JOKAISELLE
SIIRTOKUNNALLE KOKO SIIONIN MAASSA.” (”Discourse
by President Lorenzo Snow,” Millennial Star, 24. elokuuta 1899,
s. 533; ks. myös Minun valtakuntani on vierivä eteenpäin, s. 123.)

12. Noin kaksi viikkoa kasteensa jälkeen Lorenzo Snow meni
lehtoon rukoilemaan suurempaa todistusta. Hän kirjoitti:
”Tuskin olin avannut suuni yrittäessäni rukoilla, kun kuulin
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äänen aivan pääni yläpuolelta, kuin silkkisten viittojen
kahinaa, ja samalla Jumalan Henki laskeutui päälleni, kietoen
sisäänsä koko olemukseni, täyttäen minut päälaestani aina
jalkapohjiini asti, ja oi minun iloani ja onneani! – – [Silloin sain
täydellisen tiedon] siitä, että Jumala elää, että Jeesus Kristus
on Jumalan Poika, ja että pyhä pappeus ja evankeliumin täy-
teys on palautettu.” (Lainattu artikkelissa Arthur R. Bassett,
”Lorenzo Snow – nuoren miehen päätöksiä”, Valkeus, toukokuu
1993, s. 28–29.)

13. Presidentti Snow’n tyttärentytär Allie Young Pond kertoi
seuraavan tapahtuman:

14. ”Eräänä iltana, kun olin käymässä isoisä Snow’n luona
hänen huoneessaan Suolajärven temppelissä, jäin hänen
luokseen, kunnes ovimiehet olivat menneet eivätkä yövahdit
olleet vielä tulleet, joten isoisä sanoi, että hän veisi minut
pääovelle ja päästäisi minut sitä kautta ulos. Hän otti avainni-
pun laatikostaan. Kun olimme lähteneet hänen huoneestaan
ja olimme vielä suuressa selestiseen huoneeseen vievässä käy-
tävässä, kävelin monta askelta isoisän edellä, kun hän pysäh-
tyi ja sanoi: ’Odota hetki, Allie. Haluan kertoa sinulle jotakin.
Juuri tässä Herra Jeesus Kristus ilmestyi minulle presidentti
Woodruffin kuoleman aikoihin. Hän käski minun järjestää
välittömästi uudelleen kirkon ensimmäisen presidenttikun-
nan eikä odottamaan kuten aiempien presidenttien kuoleman
jälkeen oli tehty, ja että minun oli määrä seurata presidentti
Woodruffia presidenttinä.’

15. Sitten isoisä astui askeleen lähemmäs ja ojensi vasemman
kätensä ja sanoi: ’Hän seisoi juuri tässä, noin metrin verran
lattian yläpuolella. Näytti siltä kuin Hän olisi seissyt laatalla,
joka oli puhdasta kultaa.’

16. Isoisä kertoi minulle, miten loistava persoona Vapahtaja
oli, ja kuvaili Hänen käsiään, jalkojaan, kasvonpiirteitään ja
kauniita valkeita viittoja, jotka kaikki olivat niin kirkkaan
valkeita ja säteileviä, että isoisä saattoi tuskin katsella Häntä.

17. Sitten hän astui vielä 
askeleen lähemmäs ja laski
oikean kätensä pääni päälle
ja sanoi: ’Tyttärentyttäreni,
haluan sinun muistavan,
että tämä on isoisäsi todistus,
että hän kertoi sinulle omin
huulin, että hän todella näki
Vapahtajan täällä temp-
pelissä ja puhui Hänen kans-
saan kasvoista kasvoihin.’”
(Julkaisussa LeRoi C. Snow,
”An Experience of My
Father’s,” Improvement Era,
Sept. 1933, s. 677; ks. myös 
Alkeisyhdistys 3, 1996, s. 32.)

Lukutehtävän ymmärtäminen
Lorenzo Snow’n opetuksia ja todistus
Säepari (kappale 7) – Kaksi riviä, jotka muodostavat 
säeparin 

Suolajärven temppelin käytävä
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Lukutehtävän tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B, kun tutkit kohtaa ”Presidentti Lorenzo
Snow”.

Valmistautuminen lähetystyöhön

1. Lue kohta LK 4:1–7 ja tee luettelo viidestä kohdassa maini-
tusta ominaisuudesta, jotka ovat mielestäsi tärkeitä menes-
tyvälle lähetyssaarnaajalle.

2. Valitse presidentti Lorenzo 
Snow’n elämästä viisi kerto-
musta, tapahtumaa tai 
opetusta, jotka mielestäsi
osoittavat, että hänellä
oli näitä ominaisuuksia.

3. Valitse yksi näistä ominaisuuk-
sista, jota haluaisit kehittää 
täydellisemmin elämässäsi, ja
selitä, miksi se on tärkeä
sinulle ja miten voit paremmin 
valmistautua tällä alueella.

Anna lyhyt selitys

Vanhin Dallin H. Oaks, kahdentoista apostolin koorumin jäsen,
sanoi: ”Jotkut ihmiset sanovat: ’Minulla ei ole varaa maksaa
kymmenyksiä.’ Ne, jotka uskovat Herran lupauksiin, sanovat:
’Minulla ei ole varaa olla maksamatta kymmenyksiä.’” (”Kym-
menykset”, Valkeus, heinäkuu 1994, s. 35.)

1. Tutki kohta Mal. 3:8–12 ja tee luettelo siinä luvatuista siu-
nauksista niille, jotka maksavat täydet kymmenykset.

2. Kuvaile lukutehtävän ”Lorenzo Snow’n opetuksia ja todis-
tus” (kappaleet 6–17) perusteella siunauksia, jotka ovat
mielestäsi tulleet kirkolle niiden uskollisten pyhien vuoksi,
jotka elävät kymmenysten lain mukaan.

3. Mitä siunauksia itse olet saanut ja saat, kun maksat täydet
kymmenykset?

”Presidentti Joseph F. Smith palveli 52 vuotta kirkon joh-
tavana auktoriteettina – kahdentoista koorumin jäsenenä,
neljän kirkon presidentin neuvonantajana ja 17 vuotta
kirkon presidenttinä. Hän opetti Jeesuksen Kristuksen
palautettua evankeliumia kaunopuheisesti, lämpimästi ja
vakaumuksellisesti, kehottaen ihmisiä ’elämään sopu-
soinnussa taivaallisen Isämme suunnitelmien kanssa’.
Hänen palvelutyölleen oli tunnusomaista hänen voimalli-

Presidentti 
Joseph F. Smith

Evankeliumin opin opettaja

B

A
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nen todistuksensa Jeesuksesta Kristuksesta: ’Olen saanut
Hengen todistuksen sydämeeni, ja todistan Jumalan,
enkelien ja ihmisten edessä – – että tiedän, että Lunasta-
jani elää.’” (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph
F. Smith, 1999, s. V.)

HÄNEN ELÄMÄNSÄ (1838–1918)

1838 Syntyi 13. marraskuuta 
Far Westissä Missourissa 
Hyrum (profeetta Joseph 
Smithin veli) ja Mary 
Fielding Smithin perheeseen

1844 5, hänen isänsä surmattiin 
Carthagen vankilassa 
Carthagessa Illinoisissa

1848 9, ajoi härkävankkurin 
Winter Quartersista Iowasta 
Suolajärven laaksoon 
(noin 1 600 kilometrin matka)

1852 13, kastettiin 21. toukokuuta City Creekissä Salt
Lake Cityssä; hänen äitinsä kuoli 21. syyskuuta

1854–57 15–19, palveli lähetystyössä Havaijissa
1860–63 21–24, palveli lähetystyössä Englannissa
1866 27, meni naimisiin Julina Lambsonin kanssa 5. tou-

kokuuta. Asetettiin apostoliksi ja erotettiin neu-
vonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa 1.
heinäkuuta presidentti Brigham Youngin käsien
alla. Palveli presidenttien Brigham Young, John
Taylor (1880), Wilford Woodruff (1889) ja Lorenzo
Snow (1898) neuvonantajana

1874–75 35–36, palveli Euroopan lähetyskentän johtajana
1877 38, palveli jälleen Euroopan lähetyskentän

johtajana
1901 62, hyväksyttiin kirkon presidentiksi
1918 80, kuoli 19. marraskuuta Salt Lake Cityssä

HÄNEN PRESIDENTTIKAUTENSA (1901–1918)

1902 Kirkko julkaisi ensimmäisen kirkon lehden lapsille
(The Children’s Friend)

1907 Kirkko vapautui veloistaan
1911 Kirkko alkoi käyttää Amerikan partiopoika-

ohjelmaa Nuorten Miesten järjestössä
1912 Seminaari aloitettiin
1914 Ensimmäinen naisille tarkoitettu kirkon lehti

julkaistiin
1915 Perheillat aloitettiin
1918 Sai näyn kuolleiden lunastamisesta (ks. LK 138)

Presidentti Joseph F. Smithin elämä
1. ”Joseph F. Smith syntyi vuonna 1838, Missourin vainon käy-
dessä kuumimmillaan, pienessä mökissä lähellä temppeli-
aluetta Far Westissä. Josephin syntyessä hänen isänsä Hyrum
Smith oli vangittuna Richmondissa Missourissa, ja hänen
äitinsä Mary Fielding Smith joutui yksin huolehtimaan lapsis-
taan.

2. Missourista nuori Joseph muutti perheensä kanssa Nauvoo-
seen Illinoisiin, jossa tapahtui sellaista, mikä syöpyi lähte-
mättömästi hänen mieleensä – hänen isänsä ja setänsä mur-
haaminen Carthagen vankilassa. Joseph ei koskaan unoh-
tanut sitä, kun hän näki isänsä viimeisen kerran – ratsastaes-
saan kohti Carthagea Josephin isä pysähtyi, nosti poikansa
syliinsä, antoi tälle suukon ja laski tämän jälleen maahan.
Eikä Joseph myöskään koskaan unohtanut sitä kauhun hetkeä
naapurin tullessa yöllä koputtamaan heidän ikkunaansa ker-
tomaan hänen äidilleen, että Hyrum oli surmattu. Eikä hänen
muistoistaan koskaan häipynyt sekään, kun hän näki isänsä
ja setänsä arkuissaan Mansion Housessa Nauvoossa.

3. Nuoresta Joseph-pojasta tuli mies miltei yhdessä yössä.
Kun Mary Fielding Smith perheineen liittyi Nauvoosta lähte-
vien joukkoon, hänen 7-vuotias poikansa Joseph toimi yhden
heidän vankkurinsa kuljettajana. Joseph oli äitinsä kuollessa
13-vuotias ja jäi täysin orvoksi. Ennen kuin hän täytti 16
vuotta, hän lähti lähetystyöhön Sandwichsaarille (joita nyky-
ään kutsutaan Havaijinsaariksi). Kolmen kuukauden kuluttua
siitä, kun hän oli saapunut Honoluluun, hän puhui saaren 
kieltä sujuvasti. Tämän hengel-
lisen lahjan hän sai kahdentoista
koorumin jäsenten vanhin Parley
P. Prattin ja vanhin Orson
Hyden kautta näiden erottaessa
hänet tehtäväänsä. Ollessaan 
21-vuotias hän lähti toisen kerran
lähetystyöhön, tällä kertaa
kolmeksi vuodeksi Brittein saa-
rille.

4. Joseph oli vain 27-vuotias,
kun presidentti Brigham Young
tunsi innoitusta asettaa hänet
apostoliksi. Myöhempinä vuo-
sina Joseph palveli neljän kir-
kon presidentin neuvonantajana.
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Kun Lorenzo Snow kuoli lokakuussa 1901, Joseph F. Smithistä
tuli kirkon kuudes presidentti. Hänet tunnettiin hyvin hänen
kyvystään selittää ja puolustaa evankeliumin totuuksia. Hänen
saarnansa ja kirjoituksensa koottiin kirjaksi, jonka nimi on
Evankeliumin oppi ja josta on tullut yksi kirkon tärkeitä opillisia
kirjoja.

5. 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä kirkko kulki
eteenpäin usealla tärkeällä tavalla. Korostaessaan jatkuvasti
kymmenysten maksamisen tärkeyttä ja pyhien noudattaes-
sa uskollisesti tätä käskyä kirkko pystyi vapautumaan kaikista
veloistaan. Sen seurauksena alkoi hyvinvoinnin aikakausi ja
kirkko pystyi rakentamaan temppeleitä, kappeleita ja vierailu-
keskuksia sekä hankkimaan haltuunsa kirkon historian kan-
nalta merkittäviä paikkoja. Kirkko rakensi myös Salt Lake
Cityyn hallintorakennuksen, joka toimii edelleenkin kirkon
päämajana.

6. Presidentti Smith ymmärsi, että temppeleitä tarvitaan joka
puolella maailmaa. Bernissä Sveitsissä pidetyssä konferens-
sissa vuonna 1906 hän ojensi kätensä ja julisti: ’Aika on koit-
tava, jolloin tässä maassa on oleva monissa eri paikoissa temp-
peleitä, joihin te voitte mennä ja lunastaa kuolleenne.’ Miltei
puoli vuosisataa myöhemmin sen kaupungin esikaupunki-
alueella, jossa presidentti Smith oli lausunut profetiansa, vihit-
tiin käyttöön Sveitsin temppeli, joka oli ensimmäinen myöhem-
pien aikojen temppeli Euroopassa. Vuonna 1913 presidentti
Smith pyhitti maan temppeliä varten Cardstonissa Albertassa
Kanadassa, ja vuonna 1915 hän pyhitti maan temppeliä varten
Havaijinsaarilla.

7. 1900-luvun alusta lähtien
kirkon johtajat kehottivat pyhiä
jäämään omiin maihinsa mie-
luummin kuin kokoontumaan
Utahiin. Vuonna 1911 Joseph
Smith ja hänen neuvonanta-
jansa ensimmäisessä president-
tikunnassa antoivat tämän
lausunnon: ’On toivottavaa,
että jäsenemme jäävät omaan
synnyinmaahansa ja muodos-
tavat pysyviä seurakuntia
voidakseen olla apuna käänny-
tystyössä.’

8. Kuusi viikkoa ennen kuolemaansa presidentti Smith sai
tärkeän ilmoituksen kuolleitten lunastuksesta. Hän näki
näyssä Vapahtajan palvelutyön henkimaailmassa ja sai tietää,
että uskollisilla pyhillä on mahdollisuus jatkaa evankeliumin
opettamista henkimaailmassa. Tämä ilmoitus sisällytettiin
Kallisarvoiseen Helmeen vuonna 1976, ja vuonna 1979 se
siirrettiin Opin ja Liittojen Kirjaan lukuna 138.” (Perintömme,
s. 105–107.)

Lukutehtävän ymmärtäminen
Presidentti Joseph F. Smithin elämä

Joseph F. Smithin opetuksia ja todistus
9. ”Kirkon presidenttinä ollessaan [presidentti Joseph F. Smith]
pyrki selvittämään Isän ja Pojan minuutta ja tehtäviä, varsin-
kin siksi, että joissakin pyhien kirjoitusten kohdissa Jeesusta
Kristusta sanotaan Isäksi. Yrittäessään auttaa pyhiä paremmin
ymmärtämään tiettyjä Isää ja Poikaa koskevia pyhien kirjoi-
tusten kohtia ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista 

koorumi julkaisivat 30. kesä-
kuuta 1916 opillisen selonteon
otsikolla ’The Father and the
Son’ (Isä ja Poika). Tämä julis-
tus vahvisti ykseyttä Isän
Jumalan ja Hänen Poikansa Jee-
suksen Kristuksen välillä ja
selvitti kummankin erilaista
tehtävää pelastussuunnitel-
massa. Siinä selitettiin myös
sitä, kuinka nimitys Isä tarkoit-

taa pyhissä kirjoituksissa sekä taivaallista Isäämme että Jee-
susta Kristusta.” (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph F. Smith,
s. 353.) Tässä opillisessa selvityksessä esitettiin kolme tapaa,
joilla nimitys Isä soveltuu Jeesukseen Kristukseen. Hän on
taivaan ja maan Isä, Hän on Isä niille, jotka pysyvät Hänen
evankeliumissaan, ja Hän on Isä Jumalan Hänelle antaman
valtuuden nojalla.

10. ”[Yksi] pyhien kirjoitusten merkitys ’Isälle’ on Luoja. – –

11. – – Jeesus Kristus, jonka tunnemme myös Jehovana, oli
luomistyössä Isä Elohimin työn toimeenpanija. – – Jeesusta
Kristusta kutsutaan Luojana johdonmukaisesti taivaan ja
maan Isäksi – –, ja koska kaikki Hänen luomansa on luonteel-
taan iankaikkista, on aivan oikein kutsua Häntä taivaan ja
maan iankaikkiseksi Isäksi. ’ – –

12. [Toinen] merkitys, jossa Jeesusta Kristusta pidetään ’Isänä’,
viittaa Hänen suhteeseensa niihin, jotka vastaanottavat
Hänen evankeliuminsa ja joista siten tulee iankaikkisen elä-
män perillisiä. – –

Lunastus (kappale 8) – Pelastus
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13. Se, että ihmisistä voi kuuliaisuuden kautta evankeliu-
mille tulla Jumalan lapsia, sekä Jeesuksen Kristuksen lapsia
että Hänen kauttaan Hänen isänsä lapsia, on ilmaistu
monissa tämän armotalouden aikana annetuissa ilmoituksissa
[ks. LK 11:28–30; 34:1–3; 35:1–2; 39:1–4; 45:7–8]. – –

14. Syntymällä uudesti – vedestä ja Hengestä – ihmiset voivat
tulla Jeesuksen Kristuksen lapsiksi. – –

15. [Vielä yksi] syy, miten nimitys ’Isä’ sopii Jeesukseen Kris-
tukseen on se, että kaikissa tekemisissään ihmislasten kanssa
Poika Jeesus on edustanut ja edustaa yhä Isäänsä Elohimiä
voimassa ja valtuudessa. Tämä pitää paikkansa Kristuksesta
aikaisemmassa, kuolevaisuutta edeltävässä, ruumiillistu-
mattomassa olemassaolossaan, jossa Hänet tunnettiin Jeho-
vana, samoin Hänen ruumiillisessa tilassaan lihassa ja Hänen
työssään ruumiittomana henkenä kuolleitten valtakunnassa
sekä sen jälkeen ylösnousseessa tilassaan [ks. Joh. 5:43; 10:25,
30; 14:28; 17:11, 22; 3. Ne. 20:35; 28:10; LK 50:43]. Niinpä Isä
antoi nimensä Pojalle, ja Jeesus Kristus puhui ja teki työtään
Isän nimessä ja nimen kautta, ja mitä tulee voimaan, valtuu-
teen ja jumaluuteen, Hänen sanansa ja tekonsa olivat ja ovat
Isän sanoja ja tekoja.” (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph
F. Smith, s. 358–360.)

16. Vuonna 1909 presidentti Joseph F. Smith ja hänen neuvon-
antajansa ensimmäisessä presidenttikunnassa antoivat lausun-
non, jossa vastattiin kyselyihin Myöhempien Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen Kirkon ”ihmisen alkuperää” koskevasta
käsityksestä. – –

17. ” – – Tiedustelkaamme nyt: Millainen siis oli ihmisen hen-
gen ja ruumiin muoto heti luomisen tapahduttua? Yleisellä
tasolla vastaus löytyy Hänen omasta tekstistään: ’Jumala loi
ihmisen kuvakseen’. – – Jos siis me voimme olla varmoja hen-
kien Isän muodosta, ’kaikkien elollisten henkien Jumalasta’,
voimme myös saada selville, millainen ensimmäinen ihminen
oli muodoltaan.

18. Jeesus Kristus, Jumalan Poika, on Isänsä persoonan ’olemuk-
sen kuva’ (Hepr. 1:3). Hän vaelsi maan päällä ihmisenä,
täydellisenä ihmisenä, ja sanoi vastauksena kysymykseen,
joka Hänelle esitettiin: ’Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän’
(Joh. 14:9). Tämän yksin pitäisi ratkaista ongelma jokaisen
syvällisen, kunnioittavan mielen tyydytykseksi. Johtopäätös
on ehdoton: jos Jumalan Poika on Isänsä persoonan olemuk-
sen kuva (eli samanlainen), niin Hänen Isänsä on ihmisen
muotoinen; sillä se oli Jumalan Pojan muoto, ei vain Hänen
kuolevaisen elämänsä aikana vaan ennen Hänen syntymistään
kuolevaisuuteen ja Hänen ylösnousemuksensa jälkeen. – –
Jos siis Jumala teki ihmisen – ensimmäisen ihmisen – omaksi
kuvakseen ja kaltaisekseen, Hänen on täytynyt tehdä hänet
Kristuksen kaltaiseksi ja niin edelleen aina Kristuksen ajan ja
nykyajan ihmisten kaltaisiksi. – –

19. Aadam, suurin kantaisämme, ’ensimmäinen ihminen’, oli
Kristuksen tavoin aikaisemmin olemassa ollut henki, ja
Kristuksen tavoin hän otti itselleen sopivan ruumiin, ihmisen
ruumiin, ja niin hänestä tuli ’elävä sielu’. Aikaisemman
olemassaolon oppi – joka on ilmoitettu hyvin selkeästi etenkin
myöhempinä aikoina, valaisee ihanan selkeästi muutoin
niin salaperäistä ongelmaa ihmisen alkuperästä. Se osoittaa,
että ihminen henkenä oli taivaallisten vanhempien lapseksi
syntynyt ja varttui kypsyyteen Isän iankaikkisilla asuinsijoilla

ennen tuloaan maan päälle ajalliseen ruumiiseen läpikäydäk-
seen kuolevaisuuden kokemuksen. Tämän opin mukaan
kaikki ihmiset olivat olemassa henkinä ennen kuin yksikään
ihminen oli olemassa lihassa, ja että kaikki, jotka ovat asu-
neet maan päällä Aadamin ajoista lähtien, ovat saaneet ruumiin
ja tulleet sieluiksi samalla tavoin.

20. Jotkut uskovat, ettei Aadam ollut ensimmäinen ihminen
tämän maan päällä, ja että ensimmäinen olento oli eläinkun-
nan alemman järjestyksen kehittynyt muoto. Nämä ovat
kuitenkin ihmisten teorioita. Herran sana julistaa, että Aadam
oli ’ensimmäinen kaikista ihmisistä’ (KH Moos. 1:34), ja siksi
meidän velvollisuutemme on tunnustaa hänet ihmissukumme
ensimmäiseksi ihmiseksi. – –

21. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko
perustaa uskonsa muinaisiin ja nykyisiin jumalallisiin ilmoi-
tuksiin ja julistaa, että ihminen on jumaluuden suora ja
kirjaimellinen jälkeläinen. Jumala itse on korotettu ihminen,
täydellinen, ylin ja korkein. – – Hän loi nuijapään ja apinan,
leijonan ja elefantin; mutta Hän ei tehnyt niitä omaksi
kuvakseen eikä suonut niille Jumalan kaltaista järkeä ja älyä.”
(”The Origin of Man,” Improvement Era, marraskuu 1909, s. 75,
77–78, 80–81.)

22. ”[Profeetta] Joseph Smith opetti oppia, jonka mukaan pieni
lapsi, joka kätketään maan poveen, tulee ylösnousemuk-
sessa esiin lapsena, ja osoittaen erään kuolleen lapsen äitiä hän
sanoi hänelle, että hänellä olisi ilo, nautinto ja mielihyvä
kasvattaa tätä lasta hänen ylösnousemuksensa jälkeen, kunnes
tämä varttuisi henkensä täyteen mittaan. Kuolleistanousemi-
sen jälkeen tapahtuu ennalleenpalautus, ja sen jälkeen tapahtuu
kasvua ja kehitystä. Rakastan tätä totuutta. Se synnyttää sie-
lussani suunnatonta onnea, iloa ja kiitollisuutta. Kiitos olkoon
Herran, että Hän on ilmoittanut meille nämä periaatteet.”
(Kirkon profeettojen opetuksia – Joseph F. Smith, s. 132.)
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23. Vuonna 1915 presidentti Joseph F. Smith ja hänen neuvon-
antajansa ensimmäisessä presidenttikunnassa lähettivät
kirjeen ”vaarnanjohtajille, piispoille ja vanhemmille Siionissa”.

24. ”Me neuvomme ja kehotamme hartaasti aloittamaan
kaikkialla kirkossa ’perheillan’, jolloin isät ja äidit voivat koota
poikansa ja tyttärensä lähelleen kodissa ja opettaa heille
Herran sanaa. – –

25. Jos pyhät noudattavat tätä neuvoa, me lupaamme, että siitä
koituu suuria siunauksia. Rakkaus kodissa ja kuuliaisuus van-
hempia kohtaan lisääntyy. Usko Israelin nuorten sydämessä
vahvistuu, ja he saavat voimaa vastustaa heitä ympäröiviä
huonoja vaikutuksia ja kiusauksia.” (Kirkon presidenttien ope-
tuksia: Joseph F. Smith, s. 348.)

26. ”Ihmisestä, joka viettää nuoruutensa jumalattomuudessa ja
synnissä ja kääntyy sitten myöhempinä vuosinaan vanhurs-
kauteen, puuttuu aina jotakin. Tietenkin Herra arvostaa hänen
parannustaan, ja on paljon parempi, että ihminen kääntyy pois
pahasta myöhään kuin että hän pysyy synnissä koko ikänsä,
mutta tosiasia on selkeä, että paras osa hänen elämäänsä ja voi-
maansa on kulunut hukkaan, ja jäljelle jää vain surkea ja
vajavainen palvelu tarjottavaksi Herralle. Kun ihminen tekee
parannuksen nuoruuden mielettömyyksistä ja synneistä
vasta myöhemmällä iällä, siihen sisältyy aina katumusta ja
katkeruutta, mutta Herran palvelemisesta varhaisen mie-
huuden elinvoimaisina päivinä saa lohdutusta ja rikkaita pal-
kintoja.” (”A Lesson for the Boys”, Improvement Era, helmi-
kuu 1906, s. 338.)

27. Presidentti Joseph F. Smith merkitsi muistiin unen, jonka
hän näki nuorena miehenä lähetystyössä:

28. ”Näin unen, että olin matkalla, ja minusta tuntui, että
minun olisi pidettävä kiirettä. – – Lopulta tulin ihmeellisen
palatsin luo. – – Kun kuljin sitä kohti niin nopeasti kuin
pystyin, huomasin kilven, jossa luki ’kylpyhuone’. Käännyin
nopeasti sivuun ja menin kylpyhuoneeseen ja pesin itseni
puhtaaksi. Avasin pienen nyytin, ja siinä oli puhdas valkoinen
garment, jollaista en ollut nähnyt pitkään aikaan. – – Puin sen
ylleni. Sitten riensin eteenpäin ja tulin jonkinlaiselle suurelle
aukolle ja ovelle. Koputin ovelle, ja se avautui, ja ovella seisoi
profeetta Joseph Smith. Hän katsoi minua hieman moitti-
vasti ja lausui ensi sanoikseen: ’Joseph, sinä olet myöhässä.’
Keräsin kuitenkin rohkeuteni ja sanoin:

29. ’Niin, mutta minä olen puhdas – – minä olen puhdas!’

30. Hän tarttui käteeni ja veti minut sisään ja sulki sitten
suuren oven.” (Gospel Doctrine, s. 542; ks. myös Kirkon presi-
denttien opetuksia: Joseph F. Smith, s. 95–96.)

31. Ollessaan eräänä päivänä palaamassa ensimmäisestä lähe-
tystyöstään Joseph F. Smith ”oli edennyt vain kappaleen
matkaa vähäisessä vankkurijonossa ja pystyttänyt leirin, kun
paikalle ratsasti joukko mormoneja vastustavia kovanaa-
moja kiroillen ja vannoen ja uhaten tappaa jokaisen mormo-
nin, joka sattuisi heidän tielleen. Joseph F. Smithin tehtävänä
oli tavata nämä kovanaamat ensimmäisenä. – – Hän oli
pienen matkan päässä leiristä keräämässä puita, kun nämä
miehet ratsastivat paikalle. Hän kertoi, että nähdessään
heidät hänen ensimmäinen ajatuksensa oli menetellä kuten
muutamat hänen matkakumppaninsa, jotka olivat varovaisina
menneet puronrannan pensaikkoon piiloon. Sitten hänen

mieleensä tuli ajatus: ’Miksi minun pitäisi pelätä heitä?’ Tämä
ajatus mielessään hän marssi syli täynnä puita leirinuotion
ääreen. Kun hän oli laskemassa puita maahan, yksi roistoista,
revolveri yhä kädessään, osoitti nuorta vanhinta ja kiroten
kuin vain juopunut roikale voi, julisti, että oli hänen velvolli-
suutensa hävittää jokainen mormoni, jonka hän tapaisi, ja
tivasi Joseph F. Smithiltä: ’Oletko sinä mormoni?’

32. Hetkeäkään epäröimättä
ja katsoen suoraan roistoa
silmiin Joseph F. Smith vastasi
rohkeasti: ’Kyllä, herraseni;
täysiverinen, pesunkestävä
sellainen.’

33. Vastaus annettiin niin roh-
keasti ja pelottomasti, että
se riisui täysin aseista riitaisan
miehen ja hämmästyksessään
tämä tarttui lähetyssaarnaajaa
kädestä ja sanoi:

34. ’Vai niin, sinähän olet – –
paras mies, mitä olen koskaan
tavannut! Paiskataanpas kättä,
nuori mies. Olen iloinen näh-
dessäni miehen, joka ei pelkää
vakaumuksensa vuoksi.’

35. Joseph F. sanoi myöhempinä vuosinaan, että hän odotti
täysin tämän miehen ampuvan hänet, mutta hän ei voinut
käyttäytyä toisin, vaikka näyttikin siltä, että hän pian kuolisi.
Tämä mies, ilmeisesti joukon johtaja, ratsasti sitten pois
muiden seuratessa häntä, eikä mormoniseuruetta hätyytelty
enää enempää.” (Life of Joseph F. Smith, toim. Joseph Fielding
Smith, 2. painos, 1969, s. 188–89; ks. myös Kirkon presidenttien
opetuksia: Joseph F. Smith, s. 104.)

36. ”Me uskomme vanhurskauteen. Me uskomme kaikkeen
totuuteen, koskipa se mitä aihetta tahansa. Yksikään lahko
tai uskonnollinen yhdyskunta maailmassa ei pidä hallussaan
ainoatakaan totuuden periaatetta, jota emme hyväksy tai
jonka hylkäämme. Olemme halukkaat ottamaan vastaan kai-
ken totuuden, tulipa se mistä lähteestä tahansa, sillä totuus
pysyy, totuus kestää. Yhdenkään ihmisen usko, yhdenkään
ihmisen uskonto, yksikään uskonnollinen järjestö koko maail-
massa ei voi koskaan nousta totuuden yläpuolelle. Totuuden
on oltava uskonnon perustana, muuten se on turhaa eikä täytä
tarkoitustaan. Minä sanon, että totuus on – – suuren Herran
työn perustana, pohjana ja huippuna ja että se on täysin
totuuden läpitunkema. Jumala on siinä mukana; se on Hänen
työtään eikä ihmisen, ja se tulee onnistumaan, mitä tahansa
vastustusta se kohdanneekin.” (Evankeliumin oppi, 1980, s. 7.)

37. ”Minä tiedän, että Lunastajani elää. Tunnen sen olemuk-
seni jokaisella säikeellä. Olen yhtä vakuuttunut siitä kuin
omasta olemassaolostani. En voi olla varmempi omasta ole-
massaolostani kuin siitä, että Lunastajani elää ja että Juma-
lani, Vapahtajani Isä, elää. Tunnen sen sielussani, olen vakuut-
tunut siitä koko olemuksellani.” (Evankeliumin oppi, s. 65.)
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Lukutehtävän ymmärtäminen
Joseph F. Smithin opetuksia ja todistus

Lukutehtävän tutkiminen  
Tee seuraavista tehtävistä (A–D) kaksi, kun tutkit kohtaa 
”Presidentti Joseph F. Smith”.

Kertaus presidentti Smithin elämästä

Tutki presidentti Joseph F. Smithin elämää ja presidenttikautta
ja tee luettelo siitä, miten vanha hän oli seuraavien tapahtu-
mien sattuessa:

1. Hänen isänsä Hyrum Smith oli Libertyn vankilassa
(ks. myös LK 121 johdanto).

2. Hänen isänsä ja setänsä, profeetta Joseph Smith,
surmattiin (ks. myös LK 135:1).

3. Hän ajoi vankkurin Suolajärven laaksoon.

4. Presidentti Heber C. Kimball kastoi hänet

5. Hänen äitinsä kuoli.

6. Hän lähti ensimmäisen kerran lähetystyöhön.

7. Hänet asetettiin apostoliksi.

8. Hän meni naimisiin ensimmäisen kerran.

9. Kirkko hyväksyi Virallisen julistuksen n:o 1.

10. Hän sai näyn, joka on merkitty Opin ja Liittojen
Kirjan lukuun 138.

11. Hän kuoli.

Etsi esimerkkejä

Presidentti Joseph F. Smith kirjoitti: ”Voidakseen olla myö-
hempien aikojen pyhä on uhrattava maailmalliset tarkoitus-
perät ja nautinnot. Se edellyttää uskollisuutta, luonteenlu-
juutta, totuudenrakkautta, periaatteellisuutta ja harrasta halua
nähdä totuuden etenevän voittoisana.” (Kirkon presidenttien
opetuksia: Joseph F. Smith, s. V.) Anna hänen elämästään kolme
esimerkkiä, jotka osoittavat, että hän oli totinen myöhempien
aikojen pyhä.

Tee luettelo

Tee presidentti Joseph F. Smithin elämää ja presidenttikautta
käsittelevän kaavion (s. 190) perusteella luettelo siitä, milloin
seminaari perustettiin, milloin kirkko otti käyttöön partio-
poika-ohjelman ja milloin perheillat aloitettiin. Kirjoita siitä,
kuinka kukin näistä voi auttaa perheitä ja yksilöitä vastusta-
maan tai välttämään maailman kiusauksia nykyaikana.

C

B

A

Jumalan kirjaimellinen
jälkeläinen (kappale 21) –
Jumalan suora jälkeläinen
Garment (kappale 28) – Vaate

Varttui kypsyyteen 
(kappale 19) – Kasvoi
aikuiseksi

Kirkon ensimmäinen vapaa-ajalla toimiva seminaariluokka
pidettiin Graniten seminaarissa Salt Lake Cityssä.

Pohdi hänen opetuksiaan

Kertaa presidentti Joseph F. Smithin opetukset kappaleista
9–37 ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:
1. Kumpi puhui Emma Smithille kohdassa LK 25:1 – taivaal-

linen Isä vai Jeesus Kristus?
2. Mitä Jumalalta peräisin olevia eroja on ihmisen ja kaikkien

muiden eläinmuotojen välillä?
3. Ovatko pienet lapset ylösnousemuksensa hetkellä pieniä

lapsia vai aikuisia?
4. Mitä siunauksia on luvattu perheillan pitämisestä?
5. Miksi nuoruusvuodet ovat tärkeä osa elämääsi ja miten ne

voivat kulua hukkaan?

”Presidentti Joseph F. Smith sai suurenmoisen näyn van-
hurskaiden toimista henkimaailmassa. Lokakuun 3.
päivänä 1918, kun presidentti Smith pohdiskeli Jeesuksen
Kristuksen sovitusta, hän avasi Raamatun ja luki
Ensimmäisen Pietarin kirjeen kolmannesta luvusta jakeet
18–20 ja neljännestä luvusta jakeen kuusi, joissa puhu-
taan siitä, että Vapahtaja saarnasi vankeudessa oleville 

hengille. Hänen näitä asioita
mietiskellessään Herran Henki
lepäsi hänen päällään ja hän
näki näyssä ’kuolleiden joukot’,
jotka olivat kokoontuneet henki-
maailmaan. Hän näki, miten
Vapahtaja ilmestyi heidän
keskelleen ja saarnasi evankeliu-
mia vanhurskaille. Hänelle
näytettiin, että Herra oli anta-
nut toisille tehtäväksi jatkaa 

Opin ja Liittojen 
Kirja 138

Näky kuolleitten lunastuksesta

D
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tätä saarnaamistyötä ja että kuluvan armotalouden uskol-
liset vanhimmat saarnaisivat myös kuolleille lähdettyään
kuolevaisuudesta. Siten kaikki kuolleet lunastettaisiin.

Presidentti Smith esitti tämän ’näyn kuolleiden lunastuk-
sesta’ ensimmäiselle presidenttikunnalle ja kahdentoista
koorumille, jotka hyväksyivät sen yksimielisesti ilmoi-
tukseksi. Vuonna 1976 tämä ilmoitus lisättiin virallisesti
kirkon ohjekirjoihin, ja pian sen jälkeen siitä tuli Opin
ja Liittojen Kirjan luku 138.” (Kirkon historia aikojen
täyttyessä, s. 493.)

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Opin ja Liittojen Kirja 138

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee seuraavista tehtävistä (A–C) kaksi, kun tutkit Opin ja 
Liittojen Kirjan lukua 138.

Kirjoita kirje

Kuvittele, että on lokakuu 1918 ja kirjoitat ystävällesi selittäen
tapahtumia, jotka liittyvät presidentti Joseph F. Smithin
näkyyn. Kirjoita, mitä presidentti Smith oli tekemässä ennen
näkyä ja sen aikana, lyhyt yhteenveto näystä sekä mitä koh-
dat LK 138:1–6, 11, 28–29 opettavat valmistautumisesta ilmoi-
tuksen saamiseen Jumalalta ja sen vastaanottamiseen.

Mitä presidentti Smith sai tietää?

Vastaa seuraaviin kysymyksiin sen perusteella, mitä opit Opin
ja Liittojen Kirjan luvusta 138:

1. Mitä kohdat 1. Piet. 3:18–20 ja 4:6 (ks. LK 138:7–10) opetta-
vat Jeesuksen Kristuksen olinpaikasta Hänen kuolemansa ja
ylösnousemuksensa välisenä aikana?

2. Mitä lisätietoa kohta LK 138:11–22 antaa niistä, joiden luona
Vapahtaja kävi, ja niistä, joiden luona Hän ei käynyt?

3. Mitä presidentti Smith halusi tietää Jeesuksen käyn-
nistä henkimaailmassa? Minkä vastauksen hän sai?
(Ks. jakeet 25– 37.)

4. Mitä presidentti Smith sai tietää temppeleiden merkityk-
sestä? (Ks. jakeet 50–60.)

Suunnaton vanhurskaiden seurakunta

1. Tee kohdan LK138:38–52 perusteella luettelo siitä,
keitä kaikkia kuolleita henkilöitä presidentti Smith näki
henkimaailmassa. Selitä, mitä heille tapahtui.

C

B

A

Saastuttaa itsensä (jae 20) –
Valita synnillinen elämä
Sijaiskaste (jae 33) – Kaste,
jonka joku elossa oleva
on tehnyt kuolleen henkilön
puolesta

Lunastus (jae 2) – Pelastus
Alkuseurakunta (jae 5) – 
Jeesuksen ajan kirkon seura-
kunta
Nukkuva tomumaja (jae 17)
– Kuollut fyysinen ruumis

2. Tee jakeiden 53–56 perusteella luettelo kirkon historian
henkilöistä, jotka presidentti Smith näki henkimaailmassa,
ja kirjoita, mitä presidentti Smith ”pani merkille” heistä.

3. Tee luettelo viidestä muusta henkilöstä, joiden uskot olleen
”suunnattomassa seurakunnassa” (ks. jakeet 39, 49).

4. Tee luettelo sanoista tai lauseista, jotka kuvaavat jakeissa
38–56 mainittuja henkilöitä, ja siitä, miten voisit olla
enemmän heidän kaltaisensa.

Presidentti James E. Faust, neuvonantaja ensimmäisessä
presidenttikunnassa, sanoi: ”Heber J. Grant oli kirkon pre-
sidenteistä ensimmäinen, joka minulla oli etuoikeus
tavata. Hän oli todellinen suurmies. Me ihailimme häntä,
sillä hänen suuri päättäväisyytensä itsekurin suhteen
oli osa hänen suurta voimaansa.” Sitten presidentti Faust
selitti, kuinka Heber J. Grant ei osannut nuorempana
heittää baseballia, kirjoittaa kaunista käsialaa eikä laulaa
nuotin mukaan. ”Harjoiteltuaan koko elämänsä ajan
Heber J. Grant edistyi jonkin verran laulutaidossa, mutta
ei kenties niin paljon kuin baseballissa ja kaunokirjoi-
tuksessa, jotka hän oppi hallitsemaan mestarillisesti. Presi-
dentti Grantilla oli lempisitaatti Ralph Waldo Emersonil-
ta, jota noudattaen hän eli: ’Se, mitä hellittämättä teemme,
käy helpommaksi, ei siksi, että se olisi muuttunut, vaan
siksi, että voimamme ovat lisääntyneet.’” (”Itsekurin
voima”, Liahona, heinäkuu 2000, s. 54, 55.) Päättäväi-

Presidentti 
Heber J. Grant

Päättäväinen Herran palvelemisessa 
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syys suoriutua paremmin oli siunauksena presidentti
Grantille koko hänen elämänsä ajan.

Vanhin John Longden, joka oli kahdentoista apostolin
koorumin apulainen, kertoi kokemuksesta, jonka hänelle oli
kertonut vanhin Clifford E. Young, myös kahdentoista
koorumin apulainen: ”Kolme tai neljä viikkoa ennen [pre-
sidentti Grantin] kuolemaa veli Young kävi hänen luo-
naan tapaamassa häntä. Presidentti Grant lausui tämän
rukouksen: ’Oi Jumala, siunaa minua niin, että en menetä
todistustani ja [että voisin] pysyä uskollisena loppuun
asti.’” (Julkaisussa Conference Report, lokakuu 1958, s. 70.)

HÄNEN ELÄMÄNSÄ (1856–1945)

1856 Syntyi Salt Lake Cityssä 22. 
marraskuuta Jedediah Morgan 
Grant ja Rachel Ridgeway 
Ivans Grantin perheeseen. 
Hänen isänsä, joka oli presidentti 
Brigham Youngin neuvonantaja, 
kuoli yhdeksän päivää 
myöhemmin.

1872 16, suoritti lukion ja ryhtyi 
työskentelemään pankkialalla 
ja liike-elämän palveluksessa

1877 20, meni naimisiin Lucy Stringhamin kanssa 1.
marraskuuta; vaimo kuoli vuonna 1893

1880 23, kutsuttiin vaarnanjohtajaksi
1882 25, asetettiin apostoliksi presidentti George

Q. Cannonin kätten alla, joka oli neuvonantaja
ensimmäisessä presidenttikunnassa

1883–84 26–27, palveli lähetystyössä Amerikan intiaanien
keskuudessa

1901–1906 43–48, palveli Japanin ensimmäisen
lähetyskentän johtajana, sitten Brittein saarten
ja Euroopan lähetyskenttien johtajana

1916 60, tuli kahdentoista apostolin koorumin
presidentiksi

1918 62, hyväksyttiin kirkon presidentiksi presidentti
Joseph F. Smithin kuoltua

1945 88, kuoli 14. toukokuuta Salt Lake Cityssä

HÄNEN PRESIDENTTIKAUTENSA (1918–1945)

1919, 1923, 1927 Vihki temppelit Havaijissa, Albertassa ja
Arizonassa

1921 Järjesti ensimmäiset kirkon ohjelmat nuorille
aikuisille

1924 Ensimmäinen yleiskonferenssin radiolähetys
1925 Ensimmäinen lähetyskenttä järjestettiin 

Etelä-Amerikassa
1926 Uskontoinstituuttiohjelma aloitettiin
1930 Kirkko juhli sadatta vuosipäiväänsä 

(jäseniä oli noin 670 000)
1936 Järjesti kirkon huoltotyöohjelman
1941–44 Pani alulle ohjelmat, joilla autettiin asevoimissa

palvelevia kirkon jäseniä toisen maailmansodan
aikana

Presidentti Heber J. Grantin elämä
1. ”Hieman ennen kuolemaansa marraskuussa 1918 presi-
dentti Joseph F. Smith tarttui kädestä Heber J. Grantia, joka
oli tuolloin kahdentoista apostolin koorumin presidentti,
ja sanoi: ’Herra siunatkoon sinua, poikani, Herra siunatkoon
sinua, sinulla on hyvin vastuullinen tehtävä. Muista aina,
että tämä on Herran työtä, eikä ihmisen. Ja Herra on suurempi
kuin ainoakaan ihminen. Hän tietää, kenen hän haluaa joh-
tavan kirkkoaan, eikä Hän koskaan erehdy.’ Heber J. Grantista
tuli kirkon seitsemäs presidentti 62-vuotiaana palveltuaan
apostolina vuodesta 1882 lähtien.

2. Nuorena miehenä ja läpi koko elämänsä Heber oli epäta-
vallisen päättäväinen tavoitteidensa saavuttamisessa. Koska
hän oli leskiäitinsä kasvattama ainoa lapsi, hän eli tietyllä
tavalla suojassa muiden ikäistensä poikien puuhilta. Pyrkies-
sään baseball-joukkueeseen häntä kiusattiin hänen kömpe-
lyydestään ja taidon puutteestaan, eikä häntä hyväksytty jouk-
kueeseen. Heber ei kuitenkaan lannistunut vaan harjoitteli
useita tunteja sinnikkäästi pallon heittämistä, ja lopulta hän
pääsi erääseen toiseen joukkueeseen, joka voitti useita paikal-
lisia mestaruuksia.

3. Ollessaan nuori poika Heber halusi tulla kirjanpitäjäksi
saatuaan tietää, että kirjanpitäjänä voi ansaita paljon enem-
män kuin hänen silloisessa työssään kengänkiillottajana.
Siihen aikaan kirjanpitäjältä vaadittiin hyvää käsialaa, mutta
hänen käsialansa oli niin surkeaa, että pari hänen ystävis-
tään oli sanonut sen muistuttavan harakanvarpaita. Tälläkään
kertaa hän ei masentunut vaan harjoitteli tuntikausia käsi-
alaansa. Myöhemmin hän tuli tunnetuksi kauniista käsialas-
taan, ja lopulta hän opetti kaunokirjoitusta yliopistossa ja
häntä pyydettiin usein kirjoittamaan puhtaaksi tärkeitä asia-
kirjoja. Hän oli erinomainen esimerkki monille ihmisille,
jotka näkivät hänen päättäväisyytensä tehdä parhaansa palvel-
lessaan Herraa ja lähimmäisiään.

4. Presidentti Grant oli viisas ja menestyvä liikemies, ja nämä
taidot auttoivat häntä johtamaan kirkkoa maailmanlaajuisen
taloudellisen laman aikana ja sen yli, sekä opastamaan kirkon
jäseniä selviytymään laman aiheuttamista henkilökohtaisista
ongelmista. Hän uskoi lujasti omavaraisuuteen ja siihen, että
tuli turvautua Herraan ja omaan ahkeraan työhön eikä valtion
tukeen. Hän siunasi monia puutteenalaisia ansaitsemillaan
rahoilla.
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5. 1930-luvulla monien muiden maailman ihmisten tavoin
myös pyhät kamppailivat työttömyyden ja köyhyyden
kourissa suuren lamakauden aikana. Vuonna 1936 presidentti
Grant perusti Herralta saamansa ilmoituksen mukaisesti
kirkon huoltotyöohjelman avustamaan puutteenalaisia sekä
auttamaan kaikkia jäseniä tulemaan omavaraisiksi. Ensim-
mäinen presidenttikunta sanoi tästä ohjelmasta: ’Meidän ensi-
sijainen tarkoituksemme, sikäli kuin se olisi mahdollista,
oli perustaa ohjelma, jonka toimiessa päästäisiin eroon jouti-
laisuuden kirouksesta sekä sosiaaliapuun liittyvistä epä-
kohdista ja kansamme keskuudessa alettaisiin taas arvostaa
riippumattomuutta, ahkeruutta, säästäväisyyttä ja itsekun-
nioitusta. Kirkon tavoite on auttaa ihmisiä auttamaan itse
itseään. Työ on kohotettava jälleen vallitsevaksi periaatteeksi
kirkkomme jäsenten elämässä.’

6. Presidentti J. Reuben Clark jr, joka palveli 28 vuoden ajan
neuvonantajana ensimmäisessä presidenttikunnassa, pai-
notti seuraavaa: ’Huoltotyösuunnitelman todellinen pitkän
aikavälin tavoite on kasvattaa kirkon jäsenten luonnetta,
niin antajien kuin saajienkin, sekä pelastaa se, mikä on kallis-
arvoista syvällä heidän sisimmässään, ja saattaa hengen
piilevä rikkaus kukoistamaan ja tuottamaan hedelmää.’

7. Vuonna 1936 perustettiin kirkon huoltokomitea valvomaan
huoltotyöponnisteluja kirkossa. Pioneer’in vaarnan johtaja
Harold B. Lee nimitettiin komitean toiminnanjohtajaksi. Myö-
hemmin kehitettiin Deseret Industries -kauppoja auttamaan
työttömiä sekä vammaisia, ja maatiloja ja tuotantolaitoksia
perustettiin auttamaan puutteenalaisia. Nykyäänkin huolto-
työohjelma on siunauksena tuhansille ihmisille auttaen
sekä puutteenalaisia kirkon jäseniä että muita köyhissä oloissa
eläviä ihmisiä eri puolilla maailmaa.

8. Lähetystyön jatkaessa kiihtyvää kasvuvauhtiaan presidentti
Grantilla oli merkittävä osuus eräässä varsin epätavalli-
sessa kääntymyskokemuksessa. Italialainen pappi Vincenzo di
Francesca oli kävelemässä pitkin katua New York Cityssä

kohti omaa kirkkoaan, kun hän sattui näkemään tuhkatynny-
rissä kannettoman kirjan. Hän otti kirjan käteensä, käänteli
sen sivuja, ja ensimmäistä kertaa elämässään hän näki nimet
Nefi, Moosia, Alma ja Moroni. Hän tunsi innoitusta lukea
kirja, vaikkei hän tiennytkään sen nimeä tai alkuperää, ja hän
päätti myös kysyä rukouksessa, onko se totta. Hän kertoi,
että näin tehdessään ’ilon tunne, kuten löytäessä jotakin kallis-
arvoista ja ainutlaatuista, lohdutti sieluani, ja täytyin sellai-
sesta ilosta, jota on mahdotonta kuvailla ihmiskielellä’. Hän
alkoi opettaa kirjan periaatteita kirkkonsa jäsenille. Hänen
kirkkonsa johtajat nuhtelivat häntä siitä ja jopa käskivät häntä
polttamaan kirjan, mistä hän kieltäytyi.

9. Myöhemmin Vincenzo palasi Italiaan, ja siellä hän sai
vuonna 1930 tietää, että kirjan oli julkaissut Myöhempien
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko. Hän kirjoitti
kirkolle Utahiin kirjeen, ja se vietiin edelleen presidentti
Grantille. Presidentti Grant lähetti hänelle italiankielisen
Mormonin Kirjan ja antoi Vincenzon nimen Euroopan
lähetyskentän johtajalle. Sota-ajan mukanaan tuomat vai-
keudet saivat kuitenkin aikaan sen, ettei Vincenzoa voitu
kastaa vielä moneen vuoteen, mutta vihdoin tammi-
kuun 18. päivänä 1951 hänestä tuli kirkon jäsen, ja hän oli
siten myös ensimmäinen, joka kastettiin Sisilian saarella.
Viisi vuotta myöhemmin hän sai temppelipyhityksensä
Sveitsin temppelissä.

10. Toukokuun 6. päivänä
1922 presidentti Grant vihki
kirkon ensimmäisen radio-
aseman. Kaksi vuotta
myöhemmin radioasema
alkoi lähettää yleiskon-
ferenssin kokouksia tarjoten
siten yhä useammille kirkon
jäsenille mahdollisuuden
kuulla johtavien auktoriteet-
tien sanoman. Hieman sen

jälkeen heinäkuussa 1929 tabernaakkelikuoro lähetti ensimmäi-
sen ohjelmansa Music and the Spoken Word. Tämä viikoittain
lähetettävä ohjelma koostui innoittavasta musiikista ja
luetuista ajatuksista, ja sitä on lähetetty näihin aikoihin saakka
ja lähetetään edelleenkin joka viikko.

11. Presidentti Grant kuoli toukokuun 14. päivänä 1945. Hänen
27 vuotta kestänyt palvelukautensa kirkon presidenttinä
on ollut toiseksi pisin vain Brigham Youngin palveltua kauem-
min.” (Perintömme, s. 107–110.)

Lukutehtävän ymmärtäminen
Presidentti Heber J. Grantin elämä

Joutilaisuus (kappale 5) –
Laiskuus
Sosiaaliapu (kappale 5) –
Valtiolta tai kunnalta saatava
vastikkeeton raha tai palvelu

Suuri lamakausi (kappale 5)
– Äärimmäisen köyhyyden
aika koko läntisessä maail-
massa
Omavarainen (kappale 5) –
Kyvykäs huolehtimaan itse
itsestään
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Heber J. Grantin opetuksia ja todistus
12. Vuonna 1925 presidentti Heber J. Grant

ja hänen neuvonantajansa ensimmäi-
sessä presidenttikunnassa julkaisivat

seuraavan uhkapeliä koskevan lau-
sunnon: ”Kirkko on vastustanut
ja vastustaa kantaansa muutta-
matta uhkapeliä sen kaikissa muo-
doissa. Se vastustaa kaikkea
onnenpeliä, kaikkia ammatteja ja

niin sanottuja liiketoimia, jotka otta-
vat joltakulta hänen omistamaansa

rahaa antamatta siitä sen arvoista vasti-
netta. Kirkko vastustaa kaikkia toimia, joi-

den pyrkimyksenä on kannustaa uhkarohkean keinottelun
henkeä, erityisesti sellaisia, jotka ovat omiaan alentamaan tai
heikentämään sitä korkeata siveellistä tasoa, jota kirkon jäse-
net ja yhdyskuntamme kokonaisuutena ovat aina ylläpitä-
neet.” (Lainattu artikkelissa Dallin H. Oaks, ”Uhkapeliin liit-
tyvä paha”, Valkeus, elokuu 1973, s. 318.)

13. Toisen maailmansodan aikana monet eri maiden kirkon
jäsenet joutuivat lähtemään sotaan, joskus jopa taistele-
maan toisiaan vastaan. Lausunnossa, joka luettiin huhtikuun
1942 yleiskonferenssissa, presidentti Heber J. Grant ja
hänen neuvonantajansa ensimmäisessä presidenttikunnassa
sanoivat:

14. ”Kristuksen evankeliumi on rakkauden ja rauhan, kärsi-
vällisyyden ja pitkämielisyyden, sävyisyyden ja anteeksiannon,
ystävällisyyden ja hyvien tekojen, lähimmäisenrakkauden ja
veljellisen rakkauden evankeliumi. – –

15. Vihalla ei ole mitään sijaa vanhurskaiden sielussa. – –

16. – – Viha on syntyisin Saatanasta; rakkaus on Jumalan jälke-
läinen. Meidän on ajettava viha sydämestämme, jokaisen
meistä, eikä päästettävä sitä enää koskaan sinne takaisin. – –

17. Sata vuotta kirkkoa on ohjattu seuraavin periaattein:
[He lainasivat kohtaa LK 134:1–6, 8.]

18. Kuuliaisina näille periaatteille kirkon jäsenet ovat aina
tunteneet velvollisuudekseen nousta puolustamaan maataan,
kun kutsu sotaan on kuulunut. – –

19. – – Nykyisessä sodassa on kuollut vanhurskaita kirkon
miehiä molemmissa leireissä, jotkut hyvin sankarillisesti oman
maansa tähden. Kaikessa tässä kansamme on palvellut
uskollisesti maata, jonka kansalaisia tai alaisia he ovat, niiden
periaatteiden mukaisesti, jotka olemme jo lausuneet. – –

20. – – Kun – – perustuslaki ja kuuliaisuus – – [kohdassa
LK 98:4–7 opetetuille] periaatteille kutsuu kirkon miehet
minkä tahansa maan asepalvelukseen, jolle he ovat alamai-
sia, heidän tärkein siviilivelvollisuutensa edellyttää, että
he vastaavat tähän kutsuun. Jos he noudattaessaan tätä kutsua
ja totellessaan niitä, jotka ovat heidän johtajiaan, joutuvat
riistämään hengen niiltä, joita vastaan he taistelevat, se ei tee
heistä murhaajia. – –

21. Koko maailma on keskellä sotaa, joka näyttää pahemmalta
kuin koskaan. Kirkko käsittää koko maailman. Sen uskollisia
jäseniä on molemmissa leireissä. Nämä ovat sotaakäyvien val-
tojen viattomia välikappaleita. Kummallakin puolella he

uskovat taistelevansa kodin, isänmaan ja vapauden puolesta.
Kummallakin puolella veljemme rukoilevat voittoa samalta
Jumalalta, samassa nimessä. Kumpikin puoli ei voi olla täysin
oikeassa; ehkäpä kumpikaan ei ole rikkeetön. Jumala on
hyväksi katsomanaan aikana ja omassa yliherruudessaan
antava oikeuden toteutua ja oikaiseva ristiriidat. – –

22. Nuorille miehillemme, jotka astuvat palvelukseen, palve-
livatpa he ketä tai missä hyvänsä, me sanomme: eläkää
puhtaina, pitäkää Herran käskyt, rukoilkaa Häntä jatkuvasti
pitämään teidät totuudessa ja vanhurskaudessa, eläkää
rukouksenne mukaan ja mitä teille sitten tapahtuukin, Herra
on kanssanne eikä teille tapahdu mitään, mikä ei olisi Juma-
lan kunniaksi ja kirkkaudeksi ja teidän pelastukseksenne
ja korotukseksenne.” (Julkaisussa Conference Report, huhti-
kuu 1942, s. 90–91, 93–96.)

23. ”Jätän teille todistukseni, että Jumala elää, että Jeesus on
Kristus, että Joseph Smith oli ja on Jumalan profeetta. – –
Kuinka minä tiedän tämän? Tiedän sen yhtä hyvin kuin tie-
dän, että seison edessänne tänä iltana. Tiedän kuumuuden,
tiedän kylmyyden; tiedän ilon ja tiedän surun; ja sanon teille,
että murheen hetkellä, ahdistuksen hetkellä, kuoleman het-
kellä Jumala on kuullut minun rukoukseni ja vastannut niihin
ja tiedän, että Hän elää. Tästä todistan teille.” (”Farewell
Address of Apostle Heber J. Grant”, Improvement Era, heinä-
kuu 1901, s. 691.)

Lukutehtävän tutkiminen  
Tee tehtävät A ja B, kun tutkit kohtaa ”Presidentti Heber J.
Grant”.

Aseta kaksi tavoitetta

1. Tutki kappaleet 1–11 ja tee luettelo viidestä presidentti
Heber J. Grantin saavutuksesta, jotka ovat mielestäsi
tärkeitä.

2. Kirjoita lyhyesti, kuinka hän mielestäsi kykeni suoriutu-
maan näistä tehtävistä, ja mitä vaikeita haasteita hänen oli
voitettava, että hän pystyi selviytymään niistä.

3. Kirjoita kaksi tavoitetta, jotka itse haluaisit saavuttaa,
ja kuvaile vaikeuksia, jotka luulet olevan tielläsi, kun pyrit
saavuttamaan ne. Selitä, mitä aiot tehdä saavuttaaksesi
tavoitteesi, ja kuinka pitkään luulet vievän, ennen kuin olet
saavuttanut ne.

A
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Opastusta tärkeiden päätösten 
tekemiseen

Lue seuraavat tilanteet ja mieti sitten, mikä presidentti Heber
J. Grantin opetus tai todistus sopii parhaiten kuhunkin
tilanteeseen. Selitä myös lyhyesti, mitä kunkin tilanteen henki-
lön pitäisi mielestäsi tehdä ja miksi.

1. Olivian paras ystävä kuoli äskettäin auto-onnettomuu-
dessa. Hän on järkyttynyt ja miettii, onko Jumala sittenkään
todella olemassa.

2. Jaakko aikoo ostaa arvan, jolla on mahdollisuus voittaa
miljoona euroa. Hänellä olisi käyttöä rahoille.

3. Seppo on sotilas armeijassa, joka käy sotaa. Hän on huo-
lissaan siitä, että hän joutuu mahdollisesti surmaamaan
vihollispuolen sotilaita.

4. Marian on vaikea löytää työpaikkaa. Hän päättää, että on
helpompaa ilmoittautua työttömyyskortistoon ja saada joka
kuukausi työttömyyskorvausta. Silloin ei tarvitse tehdä
töitä.

Presidentti Thomas S. Monson, neuvonantaja ensimmäi-
sessä presidenttikunnassa, esitti seuraavan kertomuksen
presidentti George Albert Smithistä: ”Junius Burt Salt
Lake Citystä, joka työskenteli pitkään kadunrakennusosas-
tolla, kertoi koskettavan ja innoittavan kokemuksen. Hän
kertoi, että eräänä kylmänä talviaamuna hän oli mukana
katuja puhdistavassa ryhmässä, joka poisti suuria jää-
kimpaleita katujen viemäreistä. Vakinaista ryhmää oli aut-
tamassa väliaikaisia työntekijöitä, jotka kipeästi tarvitsivat
työtä. Eräällä tällaisella työntekijällä oli yllään vain ohut
villapaita, ja hän kärsi kylmyydestä. Hoikka mies, jolla oli
hyvin hoidettu parta, pysähtyi ryhmän luona ja kysyi
työntekijältä: ’Tällaisena aamuna teillä pitäisi olla enem-
män yllänne kuin tuo villapaita. Missä takkinne on?’
Mies vastasi, että hän ei omistanut takkia. Silloin häntä
puhutellut mies otti yltään oman takkinsa, ojensi sen mie-
helle ja sanoi: ’Saatte tämän takin. Se on paksua villaa
ja pitää teidät lämpimänä. Minä olen työssä tuossa vasta-
päätä.’ Tämä tapahtui South Temple -kadulla. Laupias
samarialainen, joka käveli kirkon hallintorakennukseen päi-
vittäiseen työhönsä ilman takkiaan oli Myöhempien
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti
George Albert Smith. Hänen antelias ja epäitsekäs
tekonsa kertoi hellästä sydämestä. Hän oli todellakin vel-
jensä vartija.” (”Veljeni vartija”, Valkeus, heinäkuu 1990,
s. 42–43.)

Presidentti 
George Albert Smith

Jalo palvelija

B

Presidentti George Albert Smithin elämä
1. ”Heber J. Grantia seurasi kirkon presidenttinä George
Albert Smith. Presidentti Smith, jonka oma elämä oli esimerk-
kinä evankeliumin mukaisen elämän tuomasta onnesta,
todisti: ’Jokainen mainitsemisen arvoinen onni ja ilo on ollut
seurausta Jumalan käskyjen pitämisestä sekä Hänen ohjei-
densa ja neuvojensa noudattamisesta.’

2. Jumalan käskyjen ja kirkon johtajien neuvojen noudattami-
nen oli ollut vanhurskauden kaavana presidentti Smithin
perheessä sukupolvien ajan. George Albert sai nimensä isänsä
isän George A. Smithin mukaan, joka oli profeetta Josephin
serkku ja toimi presidentti Brigham Youngin neuvonantajana.
George Albertin isä John Henry Smith palveli ensimmäisessä
presidenttikunnassa Joseph F. Smithin ollessa kirkon presi-

HÄNEN ELÄMÄNSÄ (1870–1951)

1870 Syntyi 4. huhtikuuta John 
Henry Smithin ja Sarah 
Farr Smithin perheeseen 
Salt Lake Cityssä

1891 21, palveli lähetystyössä 
eteläisessä Utahissa

1892 22, meni naimisiin Lucy 
Emily Woodruffin kanssa; 
vaimo kuoli vuonna 1937

1892–94 22–24, palveli lähetystyössä 
Yhdysvaltain kaakkoisosissa, 
vaimo Lucy oli hänen 
mukanaan lähetystyössä

1903 33, asetettiin apostoliksi presidentti
Joseph F. Smithin kätten alla

1919–21 49–51, palveli Euroopan lähetyskentän johtajana
1921 51, kutsuttiin johtamaan kirkon nuorten

miesten ohjelmaa
1943 73, tuli kahdentoista apostolin koorumin

presidentiksi
1945 75, hyväksyttiin kirkon presidentiksi presidentti

Heber J. Grantin kuoltua
1951 81, kuoli syntymäpäivänään 4. huhtikuuta

Salt Lake Cityssä

HÄNEN PRESIDENTTIKAUTENSA (1945–1951)

1945 Alkoi lähettää lähetyssaarnaajia moniin sellaisiin
osiin maailmaa, joihin kirkko ei ollut päässyt toisen
maailmansodan aikana; vihki Idaho Fallsin
temppelin Idahossa

1946 Alkoi lähettää ruokaa ja muita tarvikkeita
Euroopan pyhille, jotka kärsivät hätää toisen
maailmansodan jälkeen

1950 Aamuseminaarit aloitettiin
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denttinä. George Albert Smith kutsuttiin kahdentoista aposto-
lin koorumiin 33-vuotiaana. John Henry ja George Albert
palvelivat kahdentoista koorumissa yhdessä vuodesta 1903
vuoteen 1910. Tuo on ollut ainoa kerta tässä armotaloudessa,
jolloin isä ja poika ovat yhtä aikaa palvelleet kahdentoista
koorumissa.

3. George Albert Smithin 42 vuotta kahdentoista koorumissa
olivat täynnä jaloa palvelutyötä huolimatta heikon terveyden
kausista. Hänen tehdessään tutkimustyötä rautateiden pal-
veluksessa Etelä-Utahissa hänen silmänsä vaurioituivat aurin-
gossa, eikä leikkaus pystynyt korjaamaan hänen miltei sokeu-
tunutta näköään. Kasvavat paineet ja tiivis aikataulu heikensi-
vät hänen haurasta kehoaan, ja vuonna 1909 hän luhistui
uupumuksen alla. Lääkärin määräämä täydellinen lepo jäyti
hänen itseluottamustaan ja sai aikaan arvottomuuden tunteita
sekä kasvatti hänen paineitaan entisestään.

4. Tänä vaikeana aikana George näki unen, jossa hän näki kau-
niin metsän suuren järven äärellä. Käveltyään jonkin matkaa
metsän halki hän tunnisti rakkaan isoisänsä George A. Smithin
lähestyvän häntä. George kiiruhti eteenpäin, mutta päästyään
lähemmäksi isoisä pysähtyi ja kysyi: ’Haluaisin tietää, miten
olet kantanut nimeäni.’ Kaikki, mitä George oli tehnyt elä-
mänsä aikana, kulki ohi hänen mielessään, ja hän vastasi nöy-
rästi: ’En ole koskaan tehnyt mitään, mikä olisi tuottanut
nimellesi häpeää.’ Tämä uni uudisti Georgen hengen ja fyysi-
set voimat, ja pian hän pystyi jälleen palaamaan työhönsä.
Myöhemmin hän usein kuvaili tätä kokemusta merkittäväksi
käännekohdaksi elämässään.

5. Presidentti George Albert Smithin toimikaudella, eli vuo-
sina 1945–1951, kirkon jäsenmäärä saavutti miljoonan,
Idaho Fallsin temppeli Idahossa vihittiin käyttöön ja lähetys-
työ aloitettiin uudelleen toisen maailmansodan jälkeen.

6. Presidentti Smithin toimikaudella luotiin järjestelmä sodan
vuoksi köyhtyneiden eurooppalaisten pyhien avustamiseksi.
Yhdysvaltalaisia kirkon jäseniä kehotettiin lahjoittamaan
vaatteita ja muita tavaroita. Presidentti Smith meni tapaamaan
Yhdysvaltain presidenttiä Harry S. Trumania saadakseen
luvan lähettää kerätyt ruoat, vaatteet ja vuodevaatteet Euroop-
paan. Presidentti Smith kuvaili tapaamista näin:

Presidentti George Albert Smith, Yhdysvaltain presidentti Harry S. Truman
ja Herbert Maw, Utahin kuvernööri

7. Presidentti Truman kysyi: ’”Mitä varten te haluatte sinne
mitään lähettää? Heidän rahansa ei ole minkään arvoista.”

8. Minä vastasin: ”Emme me heidän rahojaan halua.” Hän
katsoi minua ja kysyi sitten: ”Ette kai tarkoita, että aiotte
antaa tavarat heille?”

9. Minä vastasin: ”Tietenkin me annamme ne heille. He ovat
veljiämme ja sisariamme ja he ovat vaikeuksissa. Jumala
on siunannut meitä ylimääräisellä, ja me lähetämme sen heille
mielellämme, jos hallitus toimii yhteistyössä kanssamme.”

10. Hän sanoi: ”Te olette oikealla tiellä”, ja lisäsi sitten,
”autamme teitä ilomielin miten vain voimme.”’

11. Kun lahjoituksia oltiin
lajittelemassa ja pakkaa-
massa Utahissa kuljetetta-
viksi meriteitse valtameren
toiselle puolelle, presidentti
Smith tuli seuraamaan
valmisteluja. Kyyneleet
valuivat hänen poskilleen
hänen nähdessään, miten

valtavia määriä tavaraa oli lahjoitettu niin avokätisesti.
Muutaman minuutin kuluttua hän riisui yltään uuden pääl-
lystakkinsa ja sanoi: ’Lähettäkää tämäkin.’ Vaikka useat
vieressä seisovat ihmiset vakuuttivat hänelle, että hän tarvit-
sisi takkiaan sinä kylmänä ja tuulisena talvipäivänä, hän
vaati, että myös se lähetettäisiin.

12. Vanhin Ezra Taft Benson kahdentoista koorumista määrät-
tiin avaamaan Euroopan lähetyskentät uudelleen, valvomaan
avustustarvikkeiden jakelua ja palvelemaan pyhiä näiden
hengellisissä tarpeissa. Yksi varhaisia vanhin Bensonin vierai-
lukohteita oli pyhien konferenssi Karlsruhessa, saksalaisessa
kaupungissa Reinin varrella. Vanhin Benson kertoi tästä koke-
muksestaan:

13. ’Vihdoin löysimme kokouspaikalle, joka oli pommituk-
sessa osittain tuhoutunut rakennus ja sijaitsi korttelin sisällä.
Pyhät olivat olleet kokoontuneina jo parin tunnin ajan odottaen
meitä ja toivoen meidän saapuvan, sillä he olivat kuulleet,
että ehkä pääsisimme osallistumaan konferenssiin. Ja silloin
kävellessämme korokkeelle näin ensimmäistä kertaa elä-
mässäni miltei koko kuulijakunnan kyynelissä, ja he ymmärsi-
vät, että viimeinkin kuuden tai seitsemän pitkän vuoden
jälkeen Siionin edustajat, kuten he asian ilmaisivat, olivat vih-
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doin palanneet heidän luokseen. – – Kun katsoin heidän koho-
tettuja kalpeita, laihoja kasvojaan ja kun huomasin monien
näistä pyhistä pukeutuneen vain rääsyihin ja joidenkin olevan
avojaloin, saatoin nähdä heidän silmissään uskon valon, kun
he todistivat tämän suuren myöhempien aikojen työn jumalal-
lisuudesta ja ilmaisivat Herralle kiitollisuutensa saamistaan
siunauksista.’

14. Vanhin Bensonin moniin tehtäviin kuului muun muassa
valvoa sitä, kun 127 junanvaunullista ruokaa, vaatteita, vuo-
devaatteita ja lääkkeitä jaettiin eri puolille Eurooppaa. Vuosia
myöhemmin, kun presidentti Monson oli vihkimässä uutta
kappelia Zwickaussa Saksassa, eräs vanha veli tuli hänen
luokseen kyyneleet silmissään ja pyysi häntä viemään tervei-
sensä presidentti Ezra Taft Bensonille. Tämä veli pyysi pre-
sidentti Monsonia ’kertomaan hänelle [presidentti Bensonille],
että hän pelasti minun henkeni ja kymmenien veljieni ja
sisarieni hengen synnyinmaassani niiden ruokatarvikkeiden
ja vaatteiden avulla, jotka hän toi meille kirkon jäseniltä
Amerikasta’.

15. Hollantilaisilla pyhillä oli mahdollisuus antaa todellista
kristillistä apua nälkäänäkeville pyhille Saksassa. Hollanti-
laiset jäsenet olivat kärsineet paljon sodan aikana ja he olivat
sitten saaneet huoltotyöapua kirkon jäseniltä Yhdysval-
loista. Keväällä 1947 heitä pyydettiin aloittamaan oma huolto-
työtoimintansa, minkä he innokkaina tekivätkin. Pääasiassa
he istuttivat perunaa ja odottivat suurta satoa.

16. Noihin aikoihin Itä-Saksan lähetyskentän johtaja Walter
Stover tuli käymään Hollannissa ja kertoi kyynelsilmin kirkon
jäsenten nälästä ja lohduttomuudesta Saksassa. Hollannin
lähetyskentän johtaja Cornelius Zappey kysyi jäseniltään,
antaisivatko he kasvamassa olevat perunansa saksalai-
sille, jotka olivat olleet heidän vihollisiaan sodan aikana. Jäse-
net suostuivat mielellään ja alkoivat lisääntyneellä innok-
kuudella seurata perunasatonsa valmistumista. Heidän
saamansa sato oli paljon suurempi kuin kukaan oli osannut
odottaa, ja hollantilaiset pyhät saattoivat lähettää 75 tonnia
perunaa veljilleen ja sisarilleen Saksassa. Vuotta myöhemmin
hollantilaiset pyhät lähettivät 90 tonnia perunaa ja 9 tonnia
silliä Saksan pyhille.

17. Näiden pyhien osoittama Kristuksen kaltainen rakkaus oli
luonteenomaista presidentti George Albert Smithille, joka
säteili Kristuksen rakkautta erityisen paljon. Hän sanoi: ’Voin

kertoa teille, veljeni ja sisareni, että onnellisimpia ihmisiä
tässä maailmassa ovat ne, jotka rakastavat lähimmäisiään niin
kuin itseään ja ilmaisevat kiitollisuutensa Jumalan siunauk-
sista omalla käytöksellään.’” (Perintömme, s. 110–114.)

Lukutehtävän ymmärtäminen
Presidentti George Albert Smithin elämä

George Albert Smithin opetuksia ja todistus
18. ”Kun olin lapsi, ymmärsin tai olin ymmärtävinäni, että
Herran käskyt olivat Hänen lakejaan ja sääntöjään minun
oppaakseni. Olin ymmärtävinäni, että tottelemattomuus noille
laeille toisi rangaistuksen, ja olen luullakseni lapsena tuntenut,
että Herra oli järjestänyt asiat ja määrännyt kaiken tässä
elämässä niin, että minun on noudatettava tiettyjä lakeja tai
seurauksena on välitön rangaistus. Mutta kun vartuin van-
hemmaksi, olen oppinut tämän toiselta näkökannalta, ja nyt
Herran lait ovat minulle – – kuin suloista taivaallisen Isämme
äänen musiikkia meidän armoksemme. Ne ovat kuin rakas-
tavan isän neuvoja ja ohjeita – – ja niinpä se, mikä kerran tuntui
minusta lain kovalta kirjaimelta, tuntuu nyt kaikkitietävän
taivaallisen Isän rakastavilta ja lempeiltä neuvoilta.” (Julkai-
sussa Conference Report, lokakuu 1911, s. 43–44; ks. myös
Moosia 2:41.)

19. ”Eräs Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ihania asioita
minusta on se, että se saattaa meidät kaikki samalle tasolle.
Ihmisen ei tarvitse olla vaarnanjohtaja tai kahdentoista kooru-
min jäsen saavuttaakseen korkeimman sijan selestisessä valta-
kunnassa. Vaatimattominkin kirkon jäsen saa korotuksen
selestisessä valtakunnassa yhtä hyvin kuin joku toinen, jos
hän pitää Jumalan käskyt. Jeesuksen Kristuksen evankeliumin
kauneus on siinä, että se tekee meidät kaikki samanarvoisiksi.
– – Kun pidämme Herran käskyt – – meillä on samanlaiset
mahdollisuudet korotukseen.” (Lainattu artikkelissa David B.
Haight, ”Profeetta Joseph Smith”, Valkeus, lokakuu 1980, s. 40.)

20. ”Isoisälläni [apostoli George A.
Smith] oli tapana sanoa perheel-
leen: ’Herran alueen ja perkeleen
alueen välillä on rajalinja, sel-
västi vedetty. Jos te pysytte Herran
puolella tätä linjaa, te tulette
olemaan Hänen vaikutuksensa alai-
suudessa eikä teillä ole lainkaan
halua tehdä väärin; mutta jos te yli-

tätte viivan paholaisen puolelle edes tuumankaan verran,
te olette kiusaajan vallassa, ja jos hän onnistuu, te ette pysty
ajattelemaan tai edes järkeilemään kunnolla, koska te olette
menettäneet Herran Hengen.’

21. Joskus, kun olen tuntenut kiusausta jonkin asian tekemi-
seen, olen kysynyt itseltäni: ’Kummalla puolella viivaa
minä olen?’ Jos tuloksena oli, että olin turvallisella puolella,
Herran puolella, tein oikein joka kerta. Niinpä kun kiusaus
tulee, ajatelkaa rukoillen ongelmaanne, niin Herran Hengen

Silli (kappale 16) – Pieni kalaJäytää (kappale 3) – Vähen-
tää tai heikentää
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vaikutus auttaa teitä päättämään viisaasti. Vain Herran puo-
lella rajaviivaa me olemme turvassa.” (Lainattu julkaisussa
Spencer W. Kimball, Anteeksiantamuksen ihme, s. 218.)

22. ”Jos haluatte olla onnellisia, niin muistakaa, että kaikki se,
mitä onneksi voi kutsua, on Herran puolella rajaviivaa,
ja kaikki suru ja pettymys on perkeleen puolella rajaviivaa”
(Sharing the Gospel with Others, toim. Preston Nibley, 1948,
s. 42–43).

23. ”Me emme voi pakottaa ihmisiä tekemään mitään, mutta
me voimme rakastaa heitä niin paljon, että he haluavat tehdä
sitä, mikä on oikein ja mikä on vanhurskasta” (Arwell L.
Piercen, entisen Meksikon lähetyskentän johtajan, lainaamana
julkaisussa Conference Report, huhtikuu 1951, s. 114).

24. ”Muistan erään tilanteen, jossa
eräs mies sanoi minulle puhut-
tuamme jonkin aikaa: ’Kaiken kir-
kostanne kuulemani perusteella
sanoisin, että se on aivan yhtä hyvä
kirkko kuin mikä muu kirkko
tahansa.’ Otaksun hänen ajatelleen,
että hän lausui meille suuren koh-
teliaisuuden, mutta sanoin hänelle:
’Jos se kirkko, jota edustan täällä,

ei ole tärkeämpi ihmislapsille kuin mikään muu kirkko, niin
en ole onnistunut hoitamaan velvollisuuttani täällä. Me emme
ole tulleet ottamaan teiltä pois sitä totuutta ja hyvettä, joka
teillä on. Me emme ole tulleet etsimään teistä vikoja emmekä
arvostelemaan teitä. Emme ole tulleet tänne sättimään
teitä sen vuoksi, mitä ette ole tehneet, vaan me olemme tulleet
tänne teidän veljinämme. Me annamme aikaamme ja varo-
jamme vapaaehtoisesti ja olemme tulleet maahanne rakkaus
sydämessämme; meillä on halu tehdä hyvää, kehottaa
teitä tekemään parannus synneistänne siinä, missä olette syn-
tiä tehneet, ja kannustaa teitä pysymään hyveellisinä siinä,
missä olette hyveellisiä, ja sanoa teille: ”Pitäkää kaikki hyvä,
mitä teillä on, ja antakaa meidän tuoda teille lisää hyvää,
niin että teistä voi tulla onnellisempia ja niin että voitte valmis-
tautua astumaan taivaallisen Isämme kasvojen eteen.”’”
(Sharing the Gospel with Others, s. 12–13; ks. myös Howard W.
Hunter, ”Evankeliumi – maailmanuskonto”, Valkeus, tam-
mikuu 1992, s. 22.)

25. ”Tästä päivästä [lepopäivä], jolloin kokoonnumme tänne
palvelemaan Jumalaa, on tullut tämän suuren kansakunnan
pelipäivä – päivä, jolloin tuhannet ihmiset rikkovat käskyä,
jonka Jumala antoi kauan sitten, ja luulenpa, että suuri
osa siitä murheesta ja ahdingosta, joka vaivaa ihmiskuntaa nyt
ja tulevaisuudessa, johtuu siitä, että ihmiset eivät piittaa
Hänen käskystään pyhittää lepopäivä” (lainattu artikkelissa
Victor L. Brown, ”Valmistautuminen huomista varten”,
Valkeus, huhtikuu 1983, s. 160).

26. ”Elettyäni kahdeksan-
kymmentä vuotta kuolevai-
suudessa, matkustettuani
monissa osissa maailmaa,
oltuani tekemisissä monien
suurten ja hyvien miesten
ja naisten kanssa todis-
tan teille, että tiedän tänään
paremmin kuin koskaan
aiemmin olen tiennyt,
että Jumala elää; että Jeesus

on Kristus; että Joseph Smith oli elävän Jumalan profeetta;
ja että kirkko, jonka hän järjesti taivaallisen Isämme ohjauksen
alaisena, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkko – kirkko, joka karkotettiin erämaahan – toimii saman
pappeuden voimalla ja valtuudella, jonka Pietari, Jaakob
ja Johannes antoivat Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle.
Tiedän tämän yhtä hyvin kuin tiedän eläväni, ja ymmärrän,
että tämä todistukseni teille on hyvin vakava asia ja että
taivaallinen Isäni pitää minua vastuullisena tästä ja kaikesta
muusta, mitä olen opettanut Hänen nimessään. Tajutessani
tämän ja tietäessäni, että jos olen johtanut teitä harhaan,
minua pidetään siitä vastuussa, minä koko sydämeni rakkau-
della ja ystävyydellä kaikkia kohtaan todistan tästä Jeesuksen
Kristuksen, Herramme nimessä.” (”After Eighty Years”,
Improvement Era, huhtikuu 1950, s. 263–264.)

Lukutehtävän tutkiminen  
Tee tehtävät A ja B, kun tutkit kohtaa ”Presidentti George
Albert Smith”.

Miten hän mahtaisi vastata?

Kuvittele, että sinulla on tilaisuus haastatella presidentti
George Albert Smithiä. Tutkittuasi kappaleet 1–17 kirjoita,
miten luulet hänen vastaavan seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitä pidätte suurimpana saavutuksenanne?

2. Kenellä sukulaisellanne on ollut teihin suurin vaikutus?
Miksi?

3. Minkä lähimmäisellenne tekemänne palveluksen muistatte
parhaiten?

4. Miksi mielestänne on tärkeää säteillä rakkautta ja osoittaa
laupeutta muita kohtaan?

Sovella opetuksia

Valitse lukemasi perusteella osasta ”George Albert Smithin
opetuksia ja todistus” viisi hänen opetustaan, jotka ovat
sinulle tärkeitä tai merkityksellisiä. Kuvaile kunkin opetuksen
kohdalla nykypäivän tilanne, johon presidentti Smithin
opetuksesta voisi olla apua tai löytyä vastaus. Selitä kunkin
tilanteen jälkeen, kuinka presidentti Smithin opettamat
totuudet voisivat auttaa henkilöä tekemään oikein.

B

A
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Maailmanlaajuinen kirkko
Kahdennenkymmenennen vuosisadan viiden viimeisen vuosi-
kymmenen aikana kirkko kasvoi ennenkuulumattomalla
tavalla. Kyvykkäiden ja innoitettujen kirkon johtajien johdolla
aina David O. McKaysta Gordon B. Hinckleyyn lähetystyö on
laajentunut ja kirkon jäsenmäärä ylittänyt 11 miljoonaa. Temp-
peleitä on nykyään eri puolilla maailmaa, niin että yhä useam-
mat pyhät ja heidän esivanhempansa monissa maissa voivat
saada evankeliumin korkeimmat toimitukset. Kirkkoa johda-
tetaan todella Herran suunnitelman täyttymisen mukaisesti
”ulos synkeydestä ja pimeydestä” (LK 1:30). Puhuessaan mei-
dän ajastamme presidentti Gordon B. Hinckley sanoi:

”Kaikkivaltiaan työ myöhempinä aikoina, josta muinoin
puhuttiin, josta profeetat ja apostolit profetoivat, on alkanut.
Se on tässä. Jostakin meille tuntemattomasta syystä mutta
Jumalan viisauden mukaisesti meille on suotu etuoikeus tulla
maan päälle tänä loistavana aikakautena. Tieteen alalla on
tapahtunut suurta kukoistusta. Tiedon määrä on kasvanut
räjähdysmäisesti. Tämä on ihmisten pyrkimysten ja saavutus-
ten suurinta aikakautta. – –

Me seisomme aikojen huipulla suurten ja mahtavien historian
tapahtumien merkityksen herättäessä meissä kunnioitusta.
Tämä on se viimeinen ja lopullinen armotalous, johon kaikki
mennyt on viitannut. – –

Jossakin vaiheessa kaikkea tätä eteenpäin vierimistä Jeesus
Kristus ilmestyy hallitsemaan loistossaan maan päällä.
Kukaan ei tiedä, milloin se tapahtuu. Eivät edes taivaan enke-
lit tiedä Hänen paluunsa ajankohtaa, mutta se on tervetullut
päivä.” (”Aikojen huipulla”, Liahona, tammikuu 2000, s. 90.)

Ollessaan lähetyssaarnaa-
jana Skotlannissa vuonna
1898 David O. McKay tunsi
kerran koti-ikävää. Hän
sanoi, että kävellessään kau-
pungilla hän näki ”puoli-
valmiin rakennuksen monen
metrin päässä jalkakäytä-
vältä. Etuoven yläpuolella
oli kivinen holvikaari, mikä
oli melko epätavallista

asuinrakennuksessa, ja mikä oli vielä epätavallisempaa,
näin jalkakäytävältä, että kiveen oli hakattu kaiverrus.

Sanoin toverilleni: ’Tuopa epätavallista! Minä menen kat-
somaan, mitä siinä on.’ Päästyäni riittävän lähelle pystyin

Presidentti 
David O. McKay

”Mikään menestys ei voi 
korvata kodissa tapahtunnutta

epäonnistumista”

lukemaan viestin, en vain kiveen tehtynä kaiverruk-
sena, vaan kuin viestinä Häneltä, jonka palveluksessa
me olimme: ’Kuka lienetkin, tee työsi parhaimmin.’

Käännyin ja kävelin mietteliäänä pois ja kun pääsin tove-
rini luo, toistin viestin hänelle.

Se oli sinä aamuna minulle viesti tehdä osani hyvin Myö-
hempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon
lähetyssaarnaajana.”(Cherished Experiences from the
Writings of President David O. McKay, toim. Clare
Middlemiss, 1955, s. 174–75; ks. myös Leon R. Hartshorn,
”David O. McKay – sielun arvo”, Valkeus, lokakuu 1993,
s. 28.)

HÄNEN ELÄMÄNSÄ (1873–1970)

1873 Syntyi 8. syyskuuta 
Huntsvillessa Utahissa 
David ja Jennette 
Evans McKayn perheeseen

1881 8, kastettiin syntymäpäi-
vänään; isä palveli silloin 
lähetystyössä 
Iso-Britanniassa

1897–99 24–26, palveli lähetys-
työssä Skotlannissa

1901 27, meni naimisiin Emma Ray
Riggsin, opiskeluaikojensa tyttöystävän, kanssa
2. tammikuuta; vaimo kuoli vuonna 1970

1906 32, asetettiin apostoliksi presidentti Joseph F.
Smithin kätten alla

1918–34 45–61, pyhäkoulun ylijohtaja
1920–21 47–48, maailmanlaajuinen kiertue kirkon lähetys-

kentillä; pyhitti monta maata evankeliumin
saarnaamiselle

1922–24 49–51, Euroopan lähetyskentän johtaja
1934–51 61–77, presidenttien Heber J. Grant ja George

Albert Smith neuvonantaja
1950 77, tuli kahdentoista apostolin koorumin

presidentiksi
1951 77, hyväksyttiin kirkon presidentiksi presidentti

George Albert Smithin kuoltua
1970 96, kuoli 18. tammikuuta Salt Lake Cityssä

HÄNEN PRESIDENTTIKAUTENSA (1951–1970)

1955–56 Vihki temppelit Sveitsissä ja Los Angelesissa
Kaliforniassa

1958 Avasi kirkon colleget Uudessa-Seelannissa ja
Havaijissa; vihki temppelit Uudessa-Seelannissa
ja Lontoossa; ensimmäinen vaarna järjestettiin
Pohjois-Amerikan ulkopuolella (Uudessa-
Seelannissa)

1961 Kirkon korrelaatio-ohjelma aloitettiin
1964 Vihki temppelin Oaklandissa Kaliforniassa
1966 Ensimmäinen vaarna Etelä-Amerikassa järjestettiin

(Brasiliassa)
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Presidentti David O. McKayn elämä
1. ”David O. McKay toimi presidentti George Albert Smithin
neuvonantajana ensimmäisessä presidenttikunnassa. Keväällä
1951, kun presidentti Smithin terveydentila näytti jonkin ver-
ran kohentuneen, presidentti McKay ja hänen vaimonsa
Emma Ray päättivät lähteä Salt Lake Citystä lykätylle loma-
matkalleen Kaliforniaan. He pysähtyivät yöksi St. Georgessa
Utahissa. Kun presidentti McKay heräsi varhain seuraavana
aamuna, hänellä oli selvä tunne siitä, että hänen pitäisi palata
kirkon päämajaan. Muutaman päivän kuluessa siitä, kun
hän oli palannut Salt Lake Cityyn, presidentti Smith sai sydän-
kohtauksen, joka johti hänen kuolemaansa huhtikuun 4.
päivänä 1951. Silloin David O. McKaystä tuli kirkon yhdeksäs
presidentti.

2. Presidentti McKaytä oli huolella valmisteltu johtamaan
kirkkoa. Kahdeksanvuotiaana hän otti huolehtiakseen kodin
isännän tehtävistä, kun hänen isänsä kutsuttiin lähetystyöhön
Brittein saarille. Hänen kaksi vanhempaa sisartaan oli kuol-
lut juuri vähän aikaa sitten, hänen äitinsä odotti uutta vauvaa
ja Davidin isä katsoi, että maatilan tehtävät olivat liian ras-
kaita jätettäviksi Davidin äidin huolehdittavaksi. Näissä olo-
suhteissa veli McKay sanoi vaimolleen: ’Minun on tietysti
mahdotonta lähteä.’ Mutta sisar McKay katsoi häntä ja sanoi:
’Totta kai sinä otat kutsun vastaan. Eikä sinun tarvitse olla
huolissasi minusta. David O. ja minä pärjäämme kyllä hie-
nosti!’ Vanhempien usko ja omistautuminen kasvattivat myös
nuoressa Davidissa halun palvella Herraa läpi koko elä-
mänsä. Hänet kutsuttiin kahdentoista neuvostoon 32 vuoden
ikäisenä vuonna 1906, ja hän palveli siinä neuvostossa sekä
ensimmäisessä presidenttikunnassa (presidentti Heber J.
Grantin ja presidentti George Albert Smithin neuvonantajana)
45 vuoden ajan, ennen kuin hänestä tuli kirkon presidentti.

3. Presidentti McKay aloitti laajan matkustelun, joka vei hänet
tapaamaan maailmanlaajuiseksi kasvaneen kirkon jäseniä.
Hän vieraili pyhien luona Isossa-Britanniassa ja Euroopassa,
Etelä-Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa, eteläisellä Tyy-
nellämerellä sekä muissa paikoissa. Euroopassa ollessaan hän
teki etukäteisvalmisteluja temppeleiden rakentamiseksi
Lontooseen ja Sveitsiin. Ennen presidenttikautensa päättymistä
hän oli käynyt miltei joka puolella maailmaa siunaten ja
innoittaen kirkon jäseniä.

4. Presidentti McKay korosti uudelleen lähetystyön merkitystä
kehottaen jokaista jäsentä sitoutumaan tuomaan ainakin

yhden uuden jäsenen kirkkoon joka vuosi. Hänet tultiin tunte-
maan hänen usein toistamastaan iskulauseesta: ’Jokainen
jäsen on lähetyssaarnaaja.’

5. Vuonna 1952 pyrkimyksenä lisätä kokoaikaisten lähetys-
saarnaajien tehokkuutta lähetettiin ensimmäinen virallinen
käännytysohjelma lähetyssaarnaajille eri puolilla maailmaa.
Kirjasen nimi oli Järjestelmällinen evankeliumin opettamisohjelma.
Siihen sisältyi seitsemän lähetystyökeskustelua, jotka
korostivat opettamista Hengen avulla ja joissa opetettiin sel-
keästi jumaluuden luonnetta, pelastussuunnitelmaa, luo-
pumusta ja palautusta sekä Mormonin Kirjan tärkeyttä. Kirk-
koon kääntyneiden ihmisten lukumäärä ympäri maailmaa
kasvoi dramaattisesti. Vuonna 1961 kirkon johtajat kutsuivat
kokoon ensimmäisen kaikille lähetysjohtajille tarkoitetun
seminaarin, jossa lähetysjohtajia opetettiin kehottamaan per-
heitä tutustuttamaan ystävänsä ja naapurinsa kirkkoon ja
pyytämään sitten lähetyssaarnaajia opettamaan näitä ihmisiä
jäsenten kodeissa. Kielikoulutusohjelma vastakutsuttuja
lähetyssaarnaajia varten perustettiin vuonna 1961, ja myöhem-
min rakennettiin lähetyssaarnaajien koulutuskeskus [MTC].

6. Presidentti McKayn toimikaudella armeijan palveluksessa
olevat kirkon jäsenet kylvivät siemenet kirkon kasvuun
Aasiassa. Eräs nuori sotilas, joka oli kotoisin American Forkis-
ta Utahista ja palveli Etelä-Koreassa, huomasi, että kohdates-
saan korealaisia siviilejä amerikkalaiset sotilaat pakottivat
korealaiset väistymään polulta ja päästämään sotilaat mene-
mään ensin. Tämä nuori jäsen sen sijaan väistyikin itse syrjään
ja antoi korealaisten mennä ohi ensin. Hän yritti myös opetella
heidän nimensä, ja kulkiessaan heidän ohitseen hän tervehti
heitä ystävällisesti. Eräänä päivänä hän astui kasarmin ruoka-
saliin viiden ystävänsä kanssa. Ruokajono oli erittäin pitkä, ja
niinpä hän päätti odottaa jonkin aikaa pöydässä. Pian paikalle
ilmestyi korealainen työntekijä mukanaan ruokatarjotin.
Osoittaen hihassaan näkyvää sotilasarvoaan sotilas sanoi: ’Et
sinä voi tarjoilla minulle. Minä olen vain sotamies.’ Korealai-
nen vastasi: ’Minä tarjoilla sinulle. Sinä numero yksi kristitty.’

7. Vuoteen 1967 mennessä lähetyssaarnaajat ja asepalveluk-
sessa olleet jäsenet olivat olleet niin tehokkaita opettaessaan
evankeliumia Koreassa, että Mormonin Kirja käännettiin
korean kielelle ja vaarnoja ja vaarnaseurakuntia oli pian eri
puolilla Koreaa.

8. Lähetyssaarnaajat saivat osakseen
suurta menestystä myös Japanissa.
Toisen maailmansodan jälkeen japa-
nilaiset kirkon jäsenet olivat useiden
vuosien ajan vain satunnaisessa
yhteydessä kirkon edustajiin. Sodan
jälkeen Japaniin sijoitetut myöhem-
pien aikojen pyhiin kuuluvat sotilaat

auttoivat kirkkoa kuitenkin kasvamaan vahvemmaksi. Vuonna
1945 myöhempien aikojen pyhiin kuuluvat sotilaat tekivät
vaikutuksen Tatsui Satoon kieltäytyessään juomasta teetä, ja
hän esitti heille kysymyksiä, jotka johtivat hänen kastami-
seensa sekä muutamien hänen perheensä jäsenien kastami-
seen seuraavana vuonna. Elliot Richards kastoi Tatsuin, ja
Boyd K. Packer, joka tuolloin oli sotilas ja josta tuli myöhem-
min kahdentoista koorumin jäsen, kastoi sisar Saton. Satojen
koti oli paikka, jossa monet japanilaiset ihmiset saivat ensim-
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mäisen kerran kuulla palautetun evankeliumin sanomasta.
Pian myöhempien aikojen pyhien lähetyssaarnaajat, jotka oli-
vat taistelleet japanilaisia vastaan toisessa maailmansodassa,
avasivat japanilaisia kaupunkeja lähetystyölle.

9. Vaikka kirkko vaikuttikin Filippiineillä amerikkalaisten soti-
laiden ja muiden ansiosta jo toisen maailmansodan jälkeen,
kirkon voimakas kasvu siellä alkoi vuonna 1961. Nuori filippii-
niläinen nainen, joka ei ollut kirkon jäsen, kuuli Mormonin
Kirjasta ja tapasi muutamia myöhempien aikojen pyhiä. Sen
seurauksena hän tunsi innoitusta lähestyä tuntemiaan halli-
tuksen edustajia pyytääkseen heiltä myöhempien aikojen
pyhien lähetyssaarnaajille lupaa päästä Filippiineille. Lupa
annettiin, ja vain muutama kuukausi myöhemmin vanhin
Gordon B. Hinckley kahdentoista koorumista pyhitti maan
uudelleen lähetystyölle.

10. Kirkon dramaattisen kasvun myötä 1950-luvulla presidentti
McKay ilmoitti pappeuden korrelaatio-ohjelmasta. Komitea,
johtajanaan Harold B. Lee kahdentoista koorumista, määrättiin
perusteellisesti tutkimaan rukoillen kaikki kirkon ohjelmat,
jotta saataisiin selville, miten hyvin ne täyttivät kaikkein tär-
keimmät kirkon tavoitteet. Ensimmäisen presidenttikunnan
hyväksymänä vanhin Lee ilmoitti vuonna 1961, että pyrittäisiin
kehittämään menettelytapoja ohjata kirkon kaiken opetus-
materiaalin suunnittelua, laatimista ja käyttöönottoa. Aikai-
semmin kirkon eri apujärjestöt olivat itse laatineet suuren osan
tästä opetusmateriaalista. Tämän uuden menettelytavan
ansiosta voitaisiin kuitenkin välttää ohjelmien ja oppimate-
riaalien päällekkäisyydet, niin että evankeliumia voitaisiin
opettaa tehokkaammin kaikenikäisille ja kaikenkielisille kirkon
jäsenille maailmanlaajuisessa kirkossa.

11. Kirkko teki myös muita muutoksia sovittaakseen kaikki
ohjelmat ja toiminnat tehokkaammin yhteen – mukaan
luettuina huoltotyö, lähetystyö ja sukututkimustyö – toteut-
taakseen kirkon tehtävän paremmin. Kotiopetusta, joka
oli kuulunut kirkon toimintaan Joseph Smithin ajoista lähtien,
alettiin 1960-luvulla korostaa uudelleen keinona huolehtia
kaikkien kirkon jäsenten hengellisistä ja ajallisista tarpeista.
Seurakuntakeskuksiin perustettiin kirjastoja tehostamaan
opetusta, ja lisäksi järjestettiin opettajainvalmennusohjelma.
Vuonna 1971 kirkko alkoi julkaista kolmea englanninkielistä
julkaisua johtavien auktoriteettien johdolla: Friend lapsille,
New Era nuorille ja Ensign aikuisille. Näihin samoihin aikoihin
kirkko myös yhdenmukaisti muunkieliset julkaisunsa, joita
eri lähetyskentät olivat aiemmin julkaisseet itsenäisesti.
Nykyisin yksi ja sama lehti käännetään monille kielille ja lähe-
tetään kirkon jäsenille ympäri maailmaa.

12. Presidentti David O.
McKay oli jo pitkään
korostanut kodin ja perhe-
elämän tärkeyttä onnen
lähteenä ja varmimpana
puolustuskeinona nyky-
ajan elämän koettele-
muksia ja kiusauksia vas-
taan. Hän puhui usein

siitä rakkaudesta, jota hän tunsi omaa perhettään kohtaan, ja
siitä ehtymättömästä tuesta, jota hän sai vaimoltaan Emma
Rayltä. Presidentti McKayn toimikaudella korostettiin uudel-
leen viikoittaisten perheiltojen pitämisen tärkeyttä keinona,
jonka avulla vanhemmat voivat päästä lähemmäksi lapsiaan ja
opettaa näille evankeliumin periaatteita.

13. Apuyhdistys tuki profeettaa tähdentämällä kotien ja per-
heiden vahvistamisen tärkeyttä. Alkuajoistaan Nauvoossa
Apuyhdistys oli kasvanut satojen tuhansien naisten järjestöksi,
joka oli siunauksena heidän ja heidän perheidensä elämässä
antamansa opetuksen ja yhteistoiminnan kautta. Vuosien 1945
ja 1974 välisenä aikana Apuyhdistyksen ylijohtajana toimi
Belle S. Spafford, etevä nainen, joka sai kansallista tunnustusta
palvellessaan Yhdysvaltain naisten kansallisen neuvoston
[United States National Council of Women] johtajana vuosina
1968–1970.

14. Presidentti McKay kuoli 96-vuotiaana tammikuussa 1970.
Hän oli johtanut kirkkoa miltei 20 vuoden ajan, minä aikana
kirkon jäsenmäärä oli kasvanut miltei kolminkertaiseksi
ja evankeliumin sanoman vieminen koko maailmaan edistyi
hyvää vauhtia.” (Perintömme, s. 114–119.)

Lukutehtävän ymmärtäminen
Presidentti David O. McKayn elämä

David O. McKayn opetuksia ja todistus
15. ”Koti on ensimmäinen ja tehokkain paikka, jossa lapset
voivat oppia elämän opetuksia: totuutta, kunnioitusta,
hyvettä, itsehillintää; koulutuksen ja rehellisen työn arvon
sekä elämän etuoikeuksien tarkoituksen. Mikään ei voi
korvata kodin paikkaa lasten kasvattamisessa ja opettami-
sessa, eikä mikään menestys voi korvata kotona tapah-
tunutta epäonnistumista.” (Family Home Evening Manual, 1968,
s. iii.)

16. ”Onnellisen avioelämän siemenet kylvetään jo nuoruu-
dessa. Onni ei ala alttarilla; se alkaa nuoruudessa ja seu-
rusteluaikana.” (Lainattu artikkelissa James A. Cullimore,
”Avioliitto on tarkoitettu iankaikkisuudeksi”, Valkeus,
tammikuu 1972, s. 35.)

Iskulause (kappale 4) – Kehotus, muistutus, neuvo,
elämänohje
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17. ”Korkeimmat kaikista 
ihanteista ovat Jeesus Nasare-
tilaisen opetukset ja erityisesti
Hänen elämänsä, ja se
ihminen on totisesti suurin,
joka on lähinnä Kristuksen
kaltaisuutta.

18. Se mitä vilpittömästi
sydämessäsi ajattelet Kristuk-
sesta, määrää mitä olet, ja
se tulee suuressa määrin rat-
kaisemaan, mitä tekosi 
tulevat olemaan.” (Artikke-
lissa ”Myöhempien Aikojen
profeetat todistavat Kris-
tuksesta – David O. McKay”,
Valkeus, huhtikuu 1980, s. 54.)

19. ”Todellinen mormonikoti on sellainen, jossa Kristus sinne
astuessaan haluaisi mielellään viipyä ja levätä” (lainattu
artikkelissa Thomas S. Monson, ”Vihkimispäivä”, Liahona,
tammikuu 2001, s. 79).

20. ”Kun mies pitää työtään tai huvitteluaan tai lisätulojen
hankkimista kotiaan tärkeämpinä, siitä hetkestä hän alkaa
luisua sielun heikkouteen. Kun kerhosta tulee miehelle kotia
tärkeämpi, hänen on aika tunnustaa katkerasti häveten,
ettei hän ole osoittautunut suuren elämäntehtävänsä arvoi-
seksi, vaan on reputtanut todellisen miehuuden loppu-
kokeessa.

21. Vaatimattominkin maja, jossa vallitsee rakkaus ja yksi-
mielisyys, on Jumalalle ja tulevaisuudelle paljon suuriarvoi-
sempi kuin mitkään muut rikkaudet. Sellaisessa kodissa
Jumala voi saada aikaan ihmeitä ja saa aikaan ihmeitä. Puhdas
sydän puhtaassa kodissa on vain kuiskauksen päässä
taivaasta.” (Lainattu artikkelissa Ezra Taft Benson, ”Isiltä
vaaditaan suuria”, Valkeus, lokakuu 1981, s. 60.)

22. ”On mahdollista tehdä kodistamme pala taivasta. Näen
taivaan ihanteellisen kodin jatkeena.” (Lainattu artikke-
lissa Albert Choules jr, ”Kypsynyt lapsen rakkaus”, Valkeus,
heinäkuu 1994, s. 13.)

23. Vanhin Gordon B. Hinckley, silloinen kahdentoista aposto-
lin koorumin jäsen, lainasi seuraavaa presidentti McKayn
neuvoa: ”Isä ei voi tehdä mitään suurempaa lastensa hyväksi
kuin että hän antaa heidän tuntea, että hän rakastaa heidän
äitiään.” (”Jos Herra ei huonetta rakenna – –”, Valkeus, lokakuu
1971, s. 315.)

24. ”Sellaiset vanhemmat
eivät voi opettaa ristiriidatto-
masti uskoa Kristukseen,
jotka häpäisevät Jumalan
nimeä. Kodissa, joka on järjes-
tyksessä, ei kuulla milloin-
kaan ruokottomuuksia. Kiroi-
leminen on pahe, joka kielii
sivistymättömyydestä. 
Jumalaa pilkkaavat voimasa-
nat karkottavat kaiken kun-

nioituksen hengen.” (Lainattu artikkelissa Ted E. Brewerton,
”Rietas puhe ja kiroilu”, Valkeus, lokakuu 1983, s. 130.)

25. ”Jumala auttaa meitä olemaan uskollisia tehtävässämme,
kutsumuksessamme ja etenkin velvollisuudessa, joka meillä
on, tuoda evankeliumin ilouutinen ystävillemme ja naapu-
reillemme. Se muuttaa miesten elämän ja tekee naisista ja lap-
sista parempia kuin he ovat koskaan ennen olleet. Tämä
on Jeesuksen Kristuksen evankeliumin tehtävä: tehdä pahoista
ihmisistä hyviä ja hyvistä parempia.” (”Every Member a
Missionary,” Millennial Star, lokakuu 1961, s. 469.)

26. Vanhin Robert L. Simpson, silloinen kahdentoista aposto-
lin koorumin apulainen, käytti seuraavia presidentti McKayn
sanoja puhuessaan joutilaisuuden välttämisestä: ”Ihmisen
todellinen mitta on se, kuinka hän käyttää aikansa silloin, kun
hänellä ei ole mitään tekemistä” (julkaisussa Conference
Report, lokakuu 1972, s. 146; tai Ensign, tammikuu 1973, s. 113).

27. Presidentti Marion G. Romney, joka oli neuvonantajana
ensimmäisessä presidenttikunnassa, puhui siitä, miten hän
ollessaan nuori lähetyssaarnaaja epäröi seurata Henkeä ja
menetti tilaisuuden, jonka se olisi tuonut: ”Ainoa asia, joka
sai minut tuntemaan, että Herra oli antanut minulle anteeksi,
oli kun kuulin presidentti McKayn sanovan: ’Tunsin erään
kerran innoitusta tehdä tietyn asian, kun olin lähetyskentällä,
enkä tehnyt sitä.’ Hän sanoi: ’Olen aina siitä lähtien surrut
sitä.’ Hän sanoi: ’Älkää koskaan jättäkö vastaamatta Hengen
kehotuksiin. Eläkää niin, että voitte saada niitä, ja olkaa sitten
rohkeita tekemään niin kuin Henki ohjaa.’” (Julkaisussa
Conference Report, huhtikuu 1975, s. 110; tai Ensign, toukokuu
1975, s. 74.)

28. ”Todistukseni ylösnousseesta Herrasta on yhtä todellinen
kuin [Jeesuksen opetuslapsi] Tuomaan, joka sanoi ylösnous-
seelle Kristukselle tämän ilmestyessä opetuslapsilleen: ’Minun
Herrani ja Jumalani’ (Joh. 20:28). Minä tiedän, että Hän elää. – –

29. Minä tiedän, että Hän keskustelee palvelijoidensa kanssa,
jotka etsivät Häntä nöyryydessä ja vanhurskaudessa. Tiedän
sen, koska olen kuullut Hänen äänensä, ja olen saanut Hänen
opastustaan asioissa, jotka koskevat Hänen valtakuntaansa
täällä maan päällä.

30. Minä tiedän, että Hänen Isänsä, meidän Luojamme, elää.
Minä tiedän, että he ilmestyivät profeetta Joseph Smithille. – –
Tämä tieto on minulle yhtä todellinen kuin jokapäiväinen
elämämme. Kun me laskeudumme levolle illalla, me tie-
dämme – meillä on varmuus – että aurinko nousee aamulla
ja suo valoaan koko maailmalle. Niin varma minulle on
tieto Kristuksen olemassaolosta ja tämän palautetun kirkon
jumalallisuudesta.” (Julkaisussa Conference Report, huhti-
kuu 1968, s. 9–10.)
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Lukutehtävän ymmärtäminen
David O. McKayn opetuksia ja todistus

Lukutehtävän tutkiminen  
Tee seuraavista tehtävistä (A–C) kaksi, kun tutkit kohtaa 
”Presidentti David O. McKay”.

Kirjoita aine

Tutki kappaleet 1–14. Kirjoita lyhyt aine siitä, mitä ihailet
presidentti McKayn elämässä ja miten hänen esimerkkinsä
voi auttaa sinua tulemaan Jeesuksen Kristuksen luo.

Piirrä kartta

1. Piirrä summittainen maailmankartta pyhissä kirjoituk-
sissasi olevien karttojen avulla.

2. Väritä ne alueet maailmassa, joissa presidentti McKay
kävi ja joissa kirkko kasvoi merkittävästi hänen president-
tikaudellaan.

3. Merkitse tähdellä ne alueet maailmassa, joissa hän järjesti
vaarnoja.

4. Merkitse X:llä ne alueet maailmassa, joissa kirkon koulut
aloittivat toimintansa hänen presidenttikaudellaan.

5. Merkitse T:llä ne alueet, joissa vihittiin temppeli hänen
presidenttikaudellaan.

Sisusta kotiasi

Kuvittele, että olet juuri solminut temppeliavioliiton ja kes-
kustelet aviopuolisosi kanssa siitä, miten haluatte sisustaa
kotinne.

1. Piirrä vihkoosi kotisi pohjapiirros, josta näkyvät eri
huoneet.

2. Merkitse osasta ”David O. McKayn opetuksia ja todistus”
lukemiesi lausuntojen perusteella kunkin lausunnon
mukaisen kappaleen numero sen huoneen kohdalle, johon
tämän lausunnon voisi panna näkyville. (Jotkut lausunnot
ovat pidempiä kuin yksi kappale. Voit panna huoneisiin
näkyville useampiakin kuin yhden kappaleen.)

3. Selitä valintasi piirroksen alle. Voisit esimerkiksi ripustaa
presidentti McKayn opetuksen kappaleessa 19 etuovelle
muistuttamaan siitä, että kotisi pitäisi olla paikka, jonne
Kristus haluaisi tulla.

C

B

A

Sivistymättömyys 
(kappale 24) – Kasvatuksen
ja tapojen puute

Ruokottomuus (kappale 24)
– Kirosana, ala-arvoinen
puhe

Presidentti Joseph Fielding Smithin ”asetti apostoliksi
7. huhtikuuta 1910 hänen isänsä, presidentti Joseph F.
Smith, toimiessaan kirkon kuudentena presidenttinä. – –

Presidentti Smith, Hyrum Smithin pojanpoika, – – [oli]
kolmas kirkon presidentti, jonka nimi oli Joseph Smith. – –

[Hän] lisäsi jatkuvasti kirkon kirjallisuuden määrää
monilla kirjoituksillaan kirkon opista ja kirkon historiasta.

Hän [oli] hyvin rakastettu johtaja, jota kahdentoista neu-
voston jäsenet ovat kuvanneet oikeudenmukaiseksi ja
vanhurskaaksi mieheksi, koska hän omisti koko elämänsä
evankeliumin periaatteille.” (”President Joseph Fielding
Smith Becomes Tenth President of the Church”, Improve-
ment Era, helmikuu 1970, s. 3.) Kun luet presidentti
Smithin elämästä ja opetuksista, etsi hänen lapsuudestaan
ja nuoruudestaan todisteita, jotka selittävät, miksi ja
miten hänestä tuli sellainen mies kuin tuli.

HÄNEN ELÄMÄNSÄ (1876–1972)

1876 Syntyi 19. heinäkuuta 
Joseph F. ja Julina 
Lambson Smithin perhee-
seen Salt Lake Cityssä

1884 8, kastettiin syntymä-
päivänään Salt Lake 
Cityssä; isä kastoi

1893 16, osallistui Suo-
lajärven temppelin 
vihkiäisiin

1898 21, meni naimisiin Louie Emily Shurtliffin kanssa
1899–01 22–24, palveli lähetystyössä Englannissa
1901 24, alkoi työskennellä kirkon historioitsijan

toimistossa
1908 32, meni naimisiin Ethel Reynoldsin kanssa

ensimmäisen vaimonsa kuoltua
1910 33, asetettiin apostoliksi presidentti Joseph F.

Smithin kätten alla
1921–70 44–93, palveli kirkon historioitsijana
1938 61, meni naimisiin Jesse Evansin kanssa toisen

vaimonsa kuoltua
1945–49 68–72, Suolajärven temppelin esimies
1951 74, kahdentoista apostolin koorumin presidentti
1970 93, hyväksyttiin kirkon presidentiksi presidentti

David O. McKayn kuoltua

Presidentti 
Joseph Fielding Smith

Evankeliumin teologi 
ja kirjoittaja
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Presidentti Joseph Fielding Smithin elämä
1. ”David O. McKayn kuoltua presidentti Joseph Fielding
Smithistä, joka oli tuolloin miltei 93 vuoden ikäinen, tuli
kirkon presidentti. Hän oli edesmenneen kirkon presidentin
Joseph F. Smithin poika.

2. Jo nuorena poikana Joseph Fielding Smith halusi oppia tun-
temaan Herran tahdon, mikä innoitti häntä lukemaan Mor-
monin Kirjan kahdesti läpi ennen kymmenettä ikävuottaan ja
kantamaan kävellessään pyhiä kirjoituksia mukanaan. Kun
pallojoukkue etsiskeli häntä, he yleensä löysivät hänet heinä-
parvelta lukemassa pyhiä kirjoituksia. Myöhemmin hän
kertoi: ’Niin pienestä pitäen kuin muistan; siitä asti, kun opin
lukemaan, olen saanut enemmän iloa ja tyydytystä tutkies-
sani pyhiä kirjoituksia ja lukiessani Herrasta Jeesuksesta 
Kristuksesta ja profeetta Joseph Smithistä ja työstä, jota on
suoritettu ihmisten pelastamiseksi, kuin mistään muusta
koko maailmassa.’

3. Tämä pyhien kirjoi-
tusten varhainen
tutkiminen loi perus-
tan sille laajalle tietä-
mykselle, joka
Joseph Fieldingillä oli
pyhistä kirjoituksista
sekä kirkon histo-
riasta. Tätä tietämystä
hän hyödynsi pitä-

missään puheissa sekä niissä parissakymmenessä teoksessa ja
kymmenissä tärkeissä artikkeleissa, jotka hän kirjoitti opilli-
sista aiheista.

4. Presidentti Smithin toimikaudella järjestettiin ensimmäi-
nen vaarna Aasiaan (Tokio, Japani) ja Afrikkaan (Johannesburg,
Etelä-Afrikka). Kirkon jäsenmäärän kasvaessa presidentti
Smith ja hänen neuvonantajansa alkoivat pitää aluekonferens-
seja eri puolilla maailmaa kouluttaakseen paikallisia johtajia
ja suodakseen jäsenille mahdollisuuden tavata johtavia aukto-
riteetteja. Ensimmäinen tällainen aluekonferenssi pidettiin
Manchesterissa Englannissa. Jotta voitaisiin paremmin palvella
ihmisiä joka puolella maailmaa, kutsuttiin huoltotyölähetys-
saarnaajia opettamaan terveyteen ja puhtauteen liittyviä
perusasioita. Pian yli 200 huoltotyölähetyssaarnaajaa palveli
monissa eri maissa.

1971 94, Jesse Evans, hänen kolmas vaimonsa, kuoli
1972 95, kuoli 2. heinäkuuta Salt Lake Cityssä

HÄNEN PRESIDENTTIKAUTENSA (1970–1972)

1970 Ensimmäinen vaarna Aasiassa järjestettiin
(Japanissa)

1970 Ensimmäinen vaarna Afrikassa järjestettiin 
(Etelä-Afrikassa)

1971 Ensimmäinen kirkon aluekonferenssi pidettiin
(Englannissa)

1972 Ogdenin ja Provon temppelit vihittiin Utahissa
1972 Kirkon jäsenmäärä oli 3 218 908

5. Vuodesta 1912 lähtien kirkko oli tukenut high schoolin
yhteydessä pidettyjä uskontoseminaariluokkia Yhdysvaltain
länsiosissa. 1920-luvulla alettiin pitää uskontoinstituutti-
luokkia sellaisissa collegeissa ja yliopistoissa, joissa opiskeli
monia myöhempien aikojen pyhiä. 1950-luvun alkupuo-
lella aloitettiin aamu-seminaari Los Angelesin alueella Kali-
forniassa, ja pian niihin osallistui jo yli 1 800 opiskelijaa.
Kirkkoon kuulumattomat olivat ihmeissään siitä, että 15–18-
vuotiaat myöhempien aikojen pyhät nousivat viitenä aamuna
viikossa jo klo 5.30 osallistuakseen uskontotunneille. 1970-
luvun alussa aloitettiin kotiuskontoseminaarit, jotta myöhem-
pien aikojen pyhiin kuuluvat opiskelijat kaikkialla maailmassa
voisivat saada uskonnon opetusta. Presidentti Smithin toi-
mikaudella uskontoseminaariin ja uskontoinstituuttiin osallis-
tujien määrä nousi dramaattisesti.

6. Viimeisessä julkisessa puheessaan huhtikuun 1972 yleis-
konferenssissa presidentti Smith sanoi: ’Eikä maailman
sairauksiin ole muuta parannuskeinoa kuin Herran Jeesuksen
Kristuksen evankeliumi. Toivomme rauhasta, ajallisesta ja
hengellisestä kukoistuksesta sekä lopulta perintöosasta 
Jumalan valtakunnassa täyttyy vain ja ainoastaan palautetun
evankeliumin kautta. Emme voi tehdä mitään työtä, mikä
olisi yhtä tärkeää kuin evankeliumin saarnaaminen ja kirkon
ja Jumalan valtakunnan rakentaminen maan päälle.’

7. Joseph Fielding Smith nukkui hiljaa pois tyttärensä kodissa
palveltuaan kirkon presidenttinä kahden ja puolen vuo-
den ajan. Hän oli saavuttanut 95 vuoden iän ja palvellut uskol-
lisesti Herraa koko elämänsä ajan.” (Perintömme, s. 121–123.)

Kirkon ensimmäinen aluekonferenssi pidettiin Englannissa elokuussa 1971
presidentti Joseph Fielding Smithin johdolla. Vanhin Howard W. Hunter
seisoo puhujankorokkeella.

Lukutehtävän ymmärtäminen
Presidentti Joseph Fielding Smithin elämä
Perintöosa (kappale 6) – Asuinpaikka, palkinto
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Joseph Fielding Smithin opetuksia ja todistus
8. ”Vitkastelu, sikäli kuin se saatetaan
soveltaa evankeliumin periaatteisiin,
varastaa iankaikkisen elämän – mikä on
elämää Isän ja Pojan kasvojen edessä.
Joukossamme on monia, jopa kirkon
jäseniä, joista tuntuu, ettei heidän tar-
vitse pitää kiirettä evankeliumin
periaatteiden noudattamisessa ja käsky-
jen pitämisessä.” (Julkaisussa Confe-
rence Report, huhtikuu 1969, s. 121.)

9. ”Jos te haluatte pelastuksen täyteydessään eli korotuksen
Jumalan valtakunnassa, niin että teistä voi tulla Hänen
poikiaan ja tyttäriään, niin teidän täytyy mennä Herran temp-
peliin ja saada nämä pyhät toimitukset, jotka kuuluvat sii-
hen huoneeseen ja joita ei voi saada muualla. Kukaan mies ei
tule saamaan iankaikkisuuden täyteyttä eli korotusta yksi-
nään; kukaan nainen ei tule saamaan tuota siunausta yksinään;
vaan mies ja vaimo, kun he saavat sinetöimisvoiman Herran
temppelissä, ja jos he sen jälkeen pitävät kaikki käskyt, tulevat
menemään korotukseen ja jatkumaan ja tulemaan Herran
kaltaisiksi. Ja tämä on ihmisen päämäärä; sitä Herra haluaa
lapsilleen.” (Pelastuksen oppeja, osa 2, s. 51.)

10. ”Ei ole mitään merkitystä sillä, mitä on kirjoitettu tai mitä
kuka tahansa on sanonut; jos sanottu on ristiriidassa sen
kanssa, mitä Herra on ilmoittanut, me voimme jättää sen huo-
miotta. Jos minun sanani tai kenen tahansa muun kirkon
jäsenen opetukset, olipa hän korkeassa tai vähäisessä asemassa,
eivät pidä yhtä ilmoitusten kanssa, meidän ei tarvitse
hyväksyä niitä. Tehkäämme tämä asia selväksi itsellemme.
Me olemme hyväksyneet neljä ohjekirjaa mittapuuksi
tai vaa’aksi, jolla me punnitsemme jokaisen ihmisen opin.”
(Pelastuksen oppeja, osa 3, s. 182.)

11. ”Minusta tuntuu, ettei kukaan tämän kirkon jäsen voisi
olla tyytyväinen ennen kuin on lukenut Mormonin Kirjan yhä
uudelleen ja tutkinut sitä perusteellisesti, niin että hän voi
todistaa sen olevan todellakin aikakirja, jossa on Kaikkival-
tiaan innoitus, ja että sen kertomus on tosi. – –

12. – – Kukaan tämän kirkon jäsen, joka ei ole vakavasti ja
tarkoin lukenut Mormonin Kirjaa, ei voi saada hyväksymistä
Jumalan kasvojen edessä.” (Lainattu artikkelissa Ezra Taft
Benson, ”Nykyajan ilmoituksen lahja”, Valkeus, tammikuu 1987,
s. 69.)

13. ”Haluan todistaa evan-
keliumin palautuksesta,
Lunastajamme tehtävästä,
profeetta Joseph Smithin
kutsumuksesta ja tämän
työn perustamisesta armo-
taloudessa, jossa elämme
ja joka tunnetaan aikojen
täyttymisen armotalou-
tena. Tiedän ehdottomasti,
että Jeesus Kristus on
Jumalan ainosyntyinen

Poika, maailman Lunastaja, ihmisten Vapahtaja siinä määrin
kuin he tekevät parannuksen synneistään ja ottavat vastaan
evankeliumin. Kuolemallaan Hän lunasti kaikki ihmiset ja otti
kantaakseen uhrin, joka vapauttaisi meidät synneistämme,
niin ettei meitä pidetä niistä vastuullisina, jos me otamme
Hänet vastaan ja olemme tosia ja uskollisia Hänen opetuksil-
leen.” (Julkaisussa Conference Report, huhtikuu 1956, s. 58.)

Lukutehtävän ymmärtäminen
Joseph Fielding Smithin opetuksia ja todistus

Kappale 13 – Mikä on ”aikojen täyttymisen 
armotalous”?
Presidentti Spencer W. Kimball opetti: ”Aikojen kuluessa on
ollut ajanjaksoja, jolloin Herra on koonnut kansansa yhteen
ja antanut heidän keskuuteensa evankeliumin ja tietyt pelas-
tuksen toimitukset. Näitä me nimitämme evankeliumin
armotalouksiksi” (”Iankaikkisuuden asiat – antaudummeko
me vaaraan?”, Valkeus, toukokuu 1977, s. 2). Me elämme
aikojen täyttymisen armotaloudessa eli viimeisessä armota-
loudessa ennen Jeesuksen Kristuksen toista tulemista.

Lukutehtävän tutkiminen  
Tee tehtävä A ja tehtävä B tai C, kun tutkit kohtaa ”Presidentti
Joseph Fielding Smith”.

Etsi parannuskeino

1. Jos olisit lääkäri, mitä tautia olisi mielestäsi kaikkein vaikein
hoitaa? Miksi?

2. Kertaa kappaleet 2–3 ja 5–6 ja toimi sitten seuraavasti:

a. Tee luettelo joistakin maailman hengellisistä ”taudeista”.

b. Mitä ”lääkkeitä” presidentti Joseph Fielding Smith
tarjosi näiden tautien parantamiseksi?

c. Miten presidentti Smith vältti hengelliset taudit
ollessaan nuori?

d. Miten seminaari on tarjonnut tilaisuuksia nauttia tätä
”lääkettä” omassa elämässäsi?

Pysäytä varas

Onko sinulta koskaan varastettu mitään arvokasta? Miltä se
tuntui?

1. Kertaa kappale 8 ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

a. Mitä arvokasta meiltä voidaan varastaa?

b. Miten se varastetaan?

c. Kuka on varas?

B

A

Korotus (kappale 9) –
Jumaluus

Vitkastelu (kappale 8) –
Viivyttely
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2. Kertaa kappaleet 11–12 ja toimi sitten seuraavasti:

a. Etsi Mormonin Kirjan jokin kohta, jossa varoitetaan
vitkastelusta, ja toinen kohta, jossa puhutaan ian-
kaikkisesta elämästä.

b. Kirjoita, miten sinä voit saada ”hyväksymisen Jumalan
kasvojen edessä”.

Kirjoita päiväkirjaa

Kertaa kappale 9 ja kirjoita päiväkirjaasi kuvitteellisessa tilan-
teessa, jossa olisit juuri solminut temppeliavioliiton. Mieti
kohtaa kirjoittaessasi seuraavia kysymyksiä ja sisällytä päivä-
kirjamerkintääsi vastauksesi niihin:

1. Missä temppelissä haluaisit solmia avioliittosi?

2. Miksi temppeliavioliitto on sinulle tärkeä presidentti
Smithin opetusten perusteella?

3. Keiden haluat olevan paikalla? Miksi?

4. Miten jatkuva palveleminen temppelissä voi auttaa sinua
tulemaan enemmän Herran kaltaiseksi?

Puheessaan presidentti Harold B. Leen hautajaisissa pre-
sidentti Spencer W. Kimball kuvaili presidentti Leetä
”yhdeksi Jumalan jaloimmista, voimakkaimmista, omis-
tautuneimmista ja ennalta asetetuista jättiläispunapuista”
(julkaisussa L. Brent Goates, Harold B. Lee: Prophet
and Seer, 1985, s. 595). Toisessa tilanteessa presidentti
Kimball kuvaili presidentti Leetä ”koetelluksi ja todeksi,
[kirkon] ohjelman sisäistäneeksi, hengelliseksi ja ennen
kaikkea Herran kutsumaksi. – – Olemme nähneet tämän
miehen, jo koulitun ja hengellisen, kasvavan ja pitävän
kutsumuksensa kunniassa. Kun me näemme hänen anta-
van ilmoituksia ja tekevän päätöksiä, me tunnistamme
niissä paimenen, ihmisten johtajan, Herran profeetan,
manttelinkantajan äänen.” (Teachings of Spencer W.
Kimball, s. 467.) Kun tutkit presidentti Leen elämää ja
opetuksia, pane merkille se yksinkertainen omakohtai-
nen usko, joka oli luonteenomaista hänen elämälleen ja
jonka hän uskoi olevan siunaukseksi koko maailmalle.

Presidentti 
Harold B. Lee

Valtava jättiläispunapuu

C

Presidentti Harold B. Leen elämä
1. ”Presidentti Joseph Fielding Smithin kuoleman jälkeisenä
päivänä virkaiältään vanhimman apostolin presidentti Harold
B. Leen perhe kokoontui perheiltaan. Yksi perheenjäsenistä
kysyi, mitä sellaista he voisivat tehdä, mistä olisi presidentti
Leelle eniten apua. ’Pysykää totisina uskollenne; eläkää vain
evankeliumin mukaisesti, niin kuin olen teitä opettanut’, tämä
vastasi. Tämä ohje koskee kaikkia kirkon jäseniä. Ensimmäi-
sessä lehdistötilaisuudessaan kirkon presidenttinä Harold B.
Lee julisti: ’Pitäkää Jumalan käskyt. Niistä riippuu yksilöiden
ja kansakuntien pelastus näinä levottomina aikoina.’

2. Kun Harold B. Leestä tuli kirkon presidentti heinäkuun
7. päivänä 1972, hän oli 73 vuoden ikäinen eli nuorin presi-
dentiksi tullut apostoli Heber J. Grantin jälkeen. Hänellä oli
ollut merkittävä asema kirkon hallinnossa vuodesta 1935

HÄNEN ELÄMÄNSÄ (1899–1973)

1899 Syntyi 28. maaliskuuta 
Samuel ja Louisa Bingham 
Leen perheeseen 
Cliftonissa Idahossa

1907 8, kastettiin sunnun-
taina 9. kesäkuuta Bybee 
Pondissa

1916 17, alkoi työskennellä 
opettajana Idahossa

1920–22 21–23, palveli lähetystyössä 
Yhdysvaltain länsiosissa

1923 24, meni naimisiin Fern Tannerin kanssa
1932 33, valittiin Salt Lake Cityn kaupungin valtuustoon
1935 36, kutsuttiin organisoimaan kirkon

huoltotyöohjelma
1941 42, asetettiin apostoliksi presidentti Heber J.

Grantin kätten alla
1961 62, nimitettiin ensimmäisen presidenttikunnan

ja kahdentoista apostolin koorumin perustaman
kirkon korrelaatio-ohjelman johtajaksi

1963 64, meni naimisiin Freda Jensenin kanssa
ensimmäisen vaimonsa kuoltua

1970 70, hyväksyttiin kahdentoista apostolin koorumin
presidentiksi

1970–72 71–73, presidentti Joseph Fielding Smithin
neuvonantaja

1972 73, hyväksyttiin kirkon presidentiksi
1973 74, kuoli 26. joulukuuta Salt Lake Cityssä

HÄNEN PRESIDENTTIKAUTENSA (1972–1973)

1972 Uusi nuorten aikuisten organisaatio naimattomille
aikuisille

1973 Kirkon terveyspalvelut, sosiaalipalvelut ja
huoltotyöohjelmat yhdistettiin; maanviljelys-
lähetyssaarnaajia lähetettiin eri puolille
maailmaa auttamaan ihmisiä parantamaan
viljelymenetelmiään; kirkon jäsenmäärä
oli 3 306 658
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lähtien, jolloin hänet kutsuttiin johtamaan kirkon huoltotyö-
ohjelmaa. Hänellä oli myös ollut merkittävä osuus käytäes-
sä läpi kirkon ohjelmia ja opetusaineistoa, mikä oli alkuna kir-
kon ohjelmien yksinkertaistamiselle ja yhteensovittamiselle.
Hän oli syvästi hengellinen mies, joka vastasi nopeasti tai-
vaasta saamaansa innoitukseen.

3. Presidentti Lee ja hänen neuvonantajansa toimivat johtavina
virkamiehinä toisessa aluekonferenssissa, joka pidettiin
Mexico Cityssä. Tähän konferenssiin osallistuneet kirkon jäse-
net olivat ensimmäiset myöhempien aikojen pyhät, jotka
osoittivat tukensa uudelle ensimmäiselle presidenttikunnalle.
Presidentti Lee selitti, että kokoukset pidettiin Mexico Cityssä,
jotta voitaisiin ’antaa tunnustusta ja kiitosta suurenmoisesta
työstä niille monille, jotka – – olivat olleet välikappaleina
saaden aikaan valtavan kasvun kirkossa.’

4. Kun Meksikon ja Keski-Amerikan pyhät saivat tietää, että
Mexico Cityssä pidettäisiin aluekonferenssi, alkoivat monet
heistä tehdä suunnitelmia voidakseen osallistua siihen.
Eräs sisar kulki ovelta ovelle ja tarjoutui pesemään pyykkiä.
Viiden kuukauden ajan hän säästi kaikki pesot, jotka hän
ansaitsi pesemällä naapureidensa pyykkiä, ja niin hän saattoi
matkustaa konferenssiin ja osallistua kaikkiin kokouksiin.
Monet pyhät paastosivat mielellään konferenssipäivien ajan,
sillä heille ei ollut jäänyt yhtään rahaa ruoan ostamista var-
ten heidän tehtyään työtä ja säästettyään konferenssimatkaa
varten. Niitä, jotka tekivät uhrauksia, siunattiin suurella
hengellisellä voimalla. Eräs jäsen oli sitä mieltä, että konfe-
renssi oli ’elämäni kaunein kokemus’. Eräs toinen kertoi
toimittajalle: ’Tuskin tulemme koskaan unohtamaan sitä rak-
kautta, jota olemme tunteneet täällä näiden päivien aikana.’

5. Presidenttikautensa aikana presidentti Lee vieraili Pyhässä
maassa, ja hän oli siten ensimmäinen siellä vieraillut kirkon
presidentti tämän armotalouden aikana. Hän myöskin ilmoitti,
että kirkko alkaisi rakentaa pienempiä temppeleitä, ja että
niitä olisi lopulta kaikkialla maailmassa.

6. Joulukuun 26. päivänä 1973 presidentti Lee kuoli pal-
veltuaan kirkon presidenttinä vain puolentoista vuoden ajan.
Hengellinen jättiläinen oli palannut iankaikkiseen kotiinsa.”
(Perintömme, s. 123–124.)

Lukutehtävän ymmärtäminen
Presidentti Harold B. Leen elämä

Harold B. Leen opetuksia ja todistus
7. Ollessaan pieni poika
Harold B. Lee näki naapurin
aidan välistä luhistuneita
rakennuksia ja halusi mennä
tutkimaan niitä. Kun hän
alkoi kiivetä aidalle, ääni
sanoi hänelle: ”Harold, älä
mene sinne.” Myöhemmin
hän selitti: ”Katsoin ympäril-
leni nähdäkseni, kuka
minulle puhui. Mietin, olisiko
se isäni, mutta hän ei voinut

nähdä minua. Ketään ei ollut näkyvissä. Tajusin, että joku
varoitti minua näkymättömästä vaarasta. – – Siitä lähtien
hyväksyin kyselemättä sen tosiasian, että on olemassa ihmi-
selle tuntemattomia menetelmiä, joiden kautta me voimme
kuulla ääniä näkymättömästä maailmasta, joiden kautta
meille voidaan näyttää iankaikkisuuden näkyjä.” (”The Way
to Eternal Life”, Ensign, marraskuu 1971, s. 17; ks. myös Petrea
Kelly, ”Harold B. Lee, hiottu nuoli Kaikkivaltiaan viinessä”,
Valkeus, helmikuu 1994, s. 18–19.)

8. ”Olen oppinut jotakin siitä, mitä Henki on opettanut, ja
tiedän nyt, että turvallinen paikka tässä maailmassa ei
ole mikään tietty paikka; ei ole niinkään suurta väliä, missä
me asumme; mutta kaikkein tärkein asia on, miten me
elämme, ja olen huomannut, että turva voi tulla Israelille [kir-
kon jäsenille] vain, kun he pitävät käskyt, kun he elävät niin,
että he voivat saada Herran Pyhän Hengen toveruutta,
ohjausta, lohtua ja opastusta, kun he ovat halukkaita kuun-
telemaan niitä miehiä, jotka Jumala on lähettänyt tänne
toimimaan Hänen puhetorvinaan, ja kun me noudatamme
kirkon neuvoja” (julkaisussa Conference Report, huhtikuu
1943, s. 129).

9. ”Raskain kuorma, mikä ihmisellä on kannettavana tässä
elämässä, on synnin kuorma” (”’Seisokaa pyhässä paikassa’”,
Valkeus, maaliskuu 1974, s. 125).

10. ”Mitä enemmän näen elämää, sitä vakuuttuneemmaksi
tulen siitä, että meidän on saatava teidät nuoret vakuuttu-
neiksi synnin kauheudesta eikä vain tyytyä opettamaan pel-
kästään parannuksen tietä. Toivon, että joku voisi varoittaa
teitä helvetin yöstä, joka on seurausta sukupuolisynnin teke-
misestä.” (Youth and the Church, 1945, s. 90.)

11. Vanhin Henry D. Taylor, joka oli seitsemänkymmenen koo-
rumin jäsen, lainasi presidentti Leetä puhuessaan pyhien
kirjoitusten tutkimisen tärkeydestä: ”Jos emme lue pyhiä kir-
joituksia päivittäin, todistuksemme heikkenee, hengelli-

Tämä armotalous (kappale 5)
– Viimeinen aikakausi ennen
Jeesuksen Kristuksen toista
tulemista

Peso (kappale 4) – Meksikon
rahayksikkö
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syytemme ei syvene” (julkaisussa Conference Report, lokakuu
1976, s. 89; tai Ensign, marraskuu 1976, s. 62; ks. myös Kirkon
presidenttien opetuksia: Harold B. Lee, 2001, s. 66).

12. ”Todistus ei ole mitään sellaista, mikä sinulla on tänään
ja mikä pysyy sinulla aina. Todistus joko kasvaa kasvamistaan
varmuuden kirkkaudeksi, tai se vähenee olemattomiin,
riippuen siitä, mitä me teemme sen eteen.” (Kirkon president-
tien opetuksia: Harold B. Lee, s. 43.)

13. ”Kaiken, mitä me opetamme tässä kirkossa, pitäisi nojau-
tua pyhiin kirjoituksiin. Sen pitäisi löytyä pyhistä kirjoi-
tuksista. Meidän tulee valita tekstimme pyhistä kirjoituksista.
Jos haluamme mitata totuutta, meidän tulee mitata sitä neljän
ohjekirjamme perusteella riippumatta siitä, kuka sen on
kirjoittanut. Ellei se ole ohjekirjoissa, voimme hyvin otaksua,
että se on spekulaatiota, henkilön oma henkilökohtainen
mielipide; ja jos se on ristiriidassa sen kanssa, mitä on pyhissä
kirjoituksissa, se ei ole totta. Tämä on mittapuu, jonka mukaan
mittaamme kaikkea totuutta.” (”Using the Scriptures in Our
Church Assignments”, Improvement Era, tammikuu 1969, s. 13.)

14. ”Sen lisäksi, mitä pyhät kirjoitukset ovat meille kertoneet,
meillä on se, mitä nykyajan profeetat kertovat meille tässä ja
nyt” (Teachings of Harold B. Lee, s. 471).

15. ”Jos haluatte tietää, mitä Herra haluaisi pyhien tietävän ja
saada Hänen opastustaan ja ohjaustaan seuraavien kuuden
kuukauden aikana, hankkikaa tämän konferenssin puheet, ja
teillä on Herran viimeisin sana, joka koskee pyhiä, ja (myös)
muita, jotka eivät kuulu meihin, mutta jotka uskovat, että se,
mitä on sanottu, on ’Herran tahto – – Herran mieli – – Herran
sana – – Herran ääni ja Jumalan voima pelastukseksi’ (ks.
LK 68:4)” (lainattu artikkelissa Roy W. Doxey, ”Kysymys ja
vastaus”, Valkeus, marraskuu 1979, s. 9).

16. ”Haluan esittää kalliin todistukseni
siitä, että koska tiedän tämän työn ole-
van Jumalasta, tiedän sen pysyvän; ja
vaikka kirkon ulkopuolella ja sisällä
saattaa olla vihollisia, jotka pyrkivät
kalvamaan kirkkoa, etsimään virheitä ja
estämään kirkon vaikutusta maail-
massa, tämä kirkko selviää voitokkaana

ja on kestävä ajan koetuksen, kun taas kaikki ihmisten ponnis-
telut Herran sanaa vastaan ja sitä vastaan taotut aseet tulevat
lankeamaan tien oheen. Tiedän, että Herramme ja Mesta-
rimme Jeesus Kristus on tämän kirkon johdossa, että Hän tun-
temiensa välikappaleitten avulla on päivittäin yhteydessä, ei
vain korkeissa viroissa oleviin kirkon johtajiin, vaan myös
yksityisiin jäseniin, kun he pitävät Jumalan käskyt.” (”Vahvis-
takaa Siionin vaarnoja”, Valkeus, lokakuu 1973, s. 427.)

Lukutehtävän ymmärtäminen
Harold B. Leen opetuksia ja todistus

Spekulaatio (kappale 13) –
Arvelu

Puhetorvi (kappale 8) –
Puhemies

Lukutehtävän tutkiminen  
Tee tehtävä A ja tehtävä B tai C, kun tutkit kohtaa ”Presidentti
Harold B. Lee”.

Etsi todisteita

1. Kertaa kappale 1 ja etsi neuvo, jonka presidentti Harold B.
Lee antoi perheelleen ja kirkon jäsenille ja joka auttaisi heitä
vaikeina aikoina.

2. Kertaa kappale 4 ja tee luettelo todisteista, jotka osoittavat,
että pyhät Meksikossa ja Keski-Amerikassa elivät kumman-
kin seuraavan presidentti Leen opetuksen mukaan:

a. ”Olkaa tosia uskossa.”

b. ”Pitäkää Jumalan käskyt.”

3. Kuvittele olevasi asianajaja. Kirjoita lyhyt selvitys, mitä esit-
täisit puolustuspuheessasi Meksikon ja Keski-Amerikan
pyhien uskollisuudesta.

Auta ystävää

Oleta, että olet huolissasi ystävästä, jonka viimeaikaiset pää-
tökset näyttävät johtavan häntä kohti näkymättömiä vaaroja.
Kertaa kappaleet 7–10 ja tee luettelo asioista, jotka voisit sanoa
auttaaksesi ystävääsi. Sisällytä vastaukset seuraaviin kysy-
myksiin:

1. Millaiset näkymättömät vaarat voivat tuoda meille raskaan
taakan? (Ks. kappaleet 9–10.)

2. Mikä auttoi nuorta Harold B. Leetä välttämään näkymättö-
män vaaran? (Ks. kappale 7.)

3. Miten me voimme saada turvan ja suojan, jonka Pyhä
Henki tarjoaa? (Ks. kappale 8.)

Tee juliste

Kuvittele, että olet komiteassa, joka suunnittelee nuorisokon-
ferenssia. Tehtäväsi on mainostaa konferenssin teemaa. Kertaa
kappaleet 11–15 ja suunnittele juliste, joka sisältää seuraavaa:

1. Teeman, joka perustuu siihen, mitä presidentti Lee opettaa
näissä kappaleissa.

2. Yhteenvedon teemasta ilmaistuna yhdellä presidentti Leen
lauseella.

3. Yksi tai kaksi kuvaa, jotka kuvaavat sitä, mitä presidentti
Lee opetti, ja havainnollistavat teemaa.

4. Keinoja, joilla teema voi auttaa nuoria saamaan voimaa elä-
määnsä.

C

B

A
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Puhuessaan presidentti Spencer W. Kimballista presi-
dentti Gordon B. Hinckley, silloinen neuvonantaja ensim-
mäisessä presidenttikunnassa, sanoi: ”Kuinka suuri esi-
merkki hän onkaan ollut meille kaikille! Hän on antanut
tälle työlle puhtia mitä vaikuttavimmalla tavalla. Koko
kirkko on kiiruhtanut ja pidentänyt askeliaan hänen herä-
tyshuutonsa ansiosta. Hän on ollut meille profeetta, jonka
näyt ja ilmoitukset ovat koskettaneet koko maailman asuk-
kaita kansakuntaan, rotuun tai yhteiskunnalliseen ase-
maan katsomatta. Hän on tarjonnut Jeesuksen Kristuksen
evankeliumin verrattomat siunaukset vapaasti kaikille,
jotka haluavat ottaa ne vastaan.” (”Hän ei torku eikä
nuku”, Valkeus, lokakuu 1983, s. 6.) Kun mietit presi-
dentti Kimballin elämää, etsi todisteita hänen ”näyistään
ja ilmoituksistaan”, joilla vielä tänäkin päivänä on vaiku-
tusta kirkossa.

HÄNEN ELÄMÄNSÄ (1895–1985)

1895 Syntyi 28. maaliskuuta 
Salt Lake Cityssä Andrew 
ja Olive Woolley 
Kimballin perheeseen

1903 8, kastettiin syntymäpäi-
vänään; isä kastoi

1906 11, hänen äitinsä kuoli
1914–16 19–21, palveli lähetystyössä

Yhdysvaltain keskiosissa
1917 22, meni naimisiin Camilla Eyringin kanssa

16. marraskuuta
1943 48, asetettiin apostoliksi presidentti

Heber J. Grantin kätten alla
1946 51, annettiin tehtäväksi työskennellä Amerikan

intiaanien keskuudessa
1964–67 69–72, valvoi lähetystyötä Etelä-Amerikassa
1972 77, hyväksyttiin kahdentoista apostolin koorumin

presidentiksi
1973 78, hyväksyttiin kirkon presidentiksi presidentti

Harold B. Leen kuoltua
1985 90, kuoli 5. marraskuuta Salt Lake Cityssä

HÄNEN PRESIDENTTIKAUTENSA (1973–1985)

1974–85 Kaksikymmentäyksi temppeliä vihittiin eri
puolilla maailmaa

Presidentti 
Spencer W. Kimball

”Pidentäkää askeleitanne”

Presidentti Spencer W. Kimballin elämä
1. ”Presidentti Leen kuoltua kirkon presidentiksi hyväksyttiin
Spencer W. Kimball, virkaiältään vanhin apostoli kahdentoista
neuvostossa. Hän tiesi paljon kivusta ja kärsimyksestä. Suurin
osa hänen äänijänteistään oli poistettu syövän vuoksi, ja hän
puhui hiljaisella ja käheällä äänellä, jota myöhempien aikojen
pyhät oppivat rakastamaan. Presidentti Kimball, joka oli tun-
nettu nöyryydestään, sitoutumisestaan, kyvystään työsken-
nellä ja henkilökohtaisesta tunnuslauseestaan ’Tee se’, ryhtyi
työhön kaikin voimin. – –

2. Presidentti Kimball osoitti johta-
jille, ’kuinka kirkko ei täysin osoitta-
nut sitä uskollisuutta, mitä Herra
odottaa kansaltaan, ja että me
olimme tietyssä määrin tuudittautu-
neet itsekylläisyyden ja tyytyväisyy-
den henkeen asioiden suhteen sellai-
sina kuin ne olivat. Juuri tuolla het-
kellä hän lausui tuon uuden tunne-
tuksi tulleen tunnuslauseen: ”Mei-
dän on pidennettävä askeliamme”’.
Hän kehotti kuulijoitaan vahvista-
maan sitoutumistaan saarnata evan-

keliumia maan kansakunnille. Hän kehotti myös lisäämään
suuresti niiden lähetyssaarnaajien lukumäärää, jotka voisivat
palvella omassa maassaan. Presidentti Kimballin puheen pää-
tyttyä presidentti Ezra Taft Benson julisti: ’Israelissa on toti-
sesti profeetta.’

3. Presidentti Kimballin dynaamisen johtajuuden aikana yhä
useammat jäsenet palvelivat kokoaikaisessa lähetystyössä, ja
kirkko kasvoi joka puolella maailmaa. Elokuussa 1977 presi-
dentti Kimball matkusti Varsovaan, missä hän pyhitti Puolan
maan ja siunasi sen kansan, niin että Herran työ voisi mennä
siellä eteenpäin. Lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksia perus-
tettiin Brasiliaan, Chileen, Meksikoon, Uuteen-Seelantiin
ja Japaniin. Kesäkuussa 1978 presidentti Kimball kertoi 
Jumalalta saadusta ilmoituksesta, jolla oli valtava vaikutus lähe-
tystyöhön kautta maailman. Pappeus oli ollut kielletty monien
vuosien ajan afrikkalaista syntyperää olevilta henkilöiltä,

1976 Profeetta Joseph Smithille ja presidentti
Joseph F. Smithille annetut ilmoitukset lisättiin
pyhiin kirjoituksiin (ks. LK 137–138);
ensimmäinen seitsemänkymmenen koorumi
järjestettiin uudelleen

1978 Sai ilmoituksen pappeudesta (ks. Virallinen
julistus n:o 2)

1979 Vihki Orson Hyde Memorial -puistoalueen
Jerusalemissa Israelissa; kirkon tuhannes vaarna
järjestettiin; englanninkielinen laitos kuningas
Jaakon raamatunkäännöksestä apuvälineineen
julkaistiin

1982 Mormonin Kirjan alaotsikoksi lisättiin ”Toinen
todistus Jeesuksesta Kristuksesta”

1984 Ensimmäiset vyöhykkeiden johtokunnat
kutsuttiin; kirkon jäsenmäärä oli 5 641 054
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mutta nyt pappeuden ja temppelin siunaukset suotaisiin kai-
kille kelvollisille miespuolisille jäsenille. – –

4. Useiden kuukausien ajan ennen kesäkuussa 1978 saatua
ilmoitusta presidentti Kimball keskusteli neuvonantajiensa ja
kahdentoista apostolin kanssa siitä, että pappeuden valtuus
oli kielletty afrikkalaista syntyperää olevilta henkilöiltä. Kir-
kon johtajat eivät olleet halukkaita avaamaan lähetyskenttiä
niissä osissa maailmaa, missä evankeliumin täysiä siunauksia
ei voitu suoda kelvollisille kirkon jäsenille. Etelä-Afrikassa
pidetyssä aluekonferenssissa presidentti Kimball julisti:
’Rukoilin hyvin hartaasti. Tiesin, että edessämme oli jotakin
äärimmäisen tärkeää monille Jumalan lapsille. Tiesin, että me
voisimme saada ilmoituksia Herralta vain olemalla kelvollisia
ja olemalla valmiita saamaan ne sekä valmiita hyväksymään
ne ja toteuttamaan ne käytännössä. Päivä toisensa jälkeen
menin yksin hyvin juhlallisena ja vakavana temppelin ylähuo-
neeseen, ja siellä avasin sydämeni ja kerroin olevani valmis
tekemään kaikkeni asian toteutumisen hyväksi. Halusin tehdä
sen, mitä Hän halusi. Puhuin Hänelle asiasta ja sanoin:
”Herra, haluan vain sitä, mikä on oikein.”’

5. Erityisessä kokouksessa temppelissä neuvonantajiensa ja
kahdentoista apostolin koorumin kanssa presidentti Kimball
pyysi heitä vapaasti ilmaisemaan omia näkemyksiään pap-
peuden antamisesta mustaihoisille miehille. Sen jälkeen he
rukoilivat alttarin ympärillä presidentti Kimballin lausuessa
rukouksen sanat. Läsnä ollut vanhin Bruce R. McConkie kertoi
myöhemmin: ’Tässä tilaisuudessa hellittämättömien pyyntö-
jen ja uskon vuoksi ja koska oikea aika ja hetki olivat koitta-
neet, Herra sallimuksessaan vuodatti Pyhän Hengen ensim-
mäisen presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin päälle
ihmeellisellä ja suurenmoisella tavalla, millaista kukaan silloin
läsnäolleista ei ollut koskaan aiemmin kokenut.’ Kirkon johta-
jille tehtiin selväksi, että oli koittanut aika, jolloin kaikki kel-
volliset miehet voivat saada pappeuden täydet siunaukset.

6. Ensimmäinen presidenttikunta lähetti 8. kesäkuuta 1978
kaikille pappeusjohtajille kirjeen, jossa kerrottiin Herran
ilmoittaneen, että ’kaikki kelvolliset miespuoliset kirkon jäse-
net voidaan asettaa pappeuteen rotuun ja ihonväriin
katsomatta’. Syyskuun 30. päivänä 1978 pyhät osoittivat yleis-
konferenssissa yksimielisesti tukevansa johtajiensa menette-
lyä. Tämä ensimmäisen presidenttikunnan kirje on nykyään
Opin ja Liittojen Kirjassa Virallinen julistus n:o 2. – –

7. Presidentti Kimballin toimikauden aikana seitsemänkym-
menen ensimmäinen koorumi järjestettiin uudelleen, otettiin
käyttöön kolmen tunnin pituinen yhdistetty sunnuntain
kokousaikataulu ja temppeleitä rakennettiin tiiviiseen tahtiin.
Vuonna 1982 yhteensä 22 temppeliä eri puolilla maailmaa oli
joko suunnitteilla tai rakenteilla, mikä oli selvästi enemmän
kuin koskaan aiemmin kirkon historiassa. Lisäksi presidentti
Kimball laati itselleen vaativan matkustusaikataulun, jonka
mukaisesti hän vieraili monissa maissa pitäen aluekonferens-
seja. Näissä kokouksissa hän ei ajatellut omia tarpeitaan vaan
käytti kaikki mahdolliset tilaisuudet hyväkseen voidakseen
tavata, vahvistaa ja siunata paikallisia pyhiä.

8. Monien maiden kirkon jäsenet halusivat kiihkeästi vastaan-
ottaa temppelissä suotavat pelastukseen liittyvät pyhät toimi-
tukset. Eräs heistä oli ruotsalainen myöhempien aikojen pyhä,
joka palveli monta kertaa lähetystyössä ja toimi lähetyshalli-
tuksessa. Kuollessaan hän jätti huomattavan osan omaisuut-

taan Ruotsin temppelirahastoon kauan ennen kuin kirkko
ilmoitti, että Ruotsiin rakennettaisiin temppeli. Kun presi-
dentti Kimball ilmoitti temppelin rakentamisesta, tämän mie-
hen lahjoitus oli ehtinyt kasvaa korkoa ja muodostua suureksi
summaksi. Pian temppelin vihkimisen jälkeen tämä uskolli-
nen veli, joka oli saanut temppelipyhityksen eläessään, sine-
töitiin vanhempiinsa siinä temppelissä, jonka rakentamisessa
hänen rahansa olivat olleet avuksi.

Presidentti Kimballin hallintokaudella temppeleitä rakennettiin yhä lisään-
tyvässä määrin eri puolille maailmaa. Frankfurtin temppeli Saksassa on yksi
monista temppeleistä, jotka nykyään siunaavat kirkon jäsenten elämää.

9. Eräät singaporelaiset vanhemmat päättivät viedä perheensä
temppeliin sinetöitäväksi ja saadakseen itselleen temppelin
siunaukset. He tekivät monia uhrauksia säästääkseen tarvitta-
vat varat, ja vihdoin he saattoivat tehdä matkan ja päästä
temppeliin. He yöpyivät sen lähetyssaarnaajan kodissa, joka
oli opettanut heitä vuosia aikaisemmin. Käydessään ruoka-
kaupassa tämä sisar joutui erilleen miehestään ja lähetyssaar-
naajasta. Kun he löysivät sisaren, tämä piteli shampoopulloa
kädessään ja itki. Hän kertoi, että yksi hänen tekemistään
uhrauksista päästäkseen temppeliin oli olla käyttämättä lain-
kaan shampoota seitsemään vuoteen. Vaikka hänestä oli tun-
tunut vaikealta tehdä uhrauksia, ne tuntuivat nyt vähäisiltä,
sillä hän tiesi, että hänen perheensä oli sinetöity yhteen
Herran huoneen toimitusten kautta.

10. Seuraava tärkeä kehitysvaihe presidentti Kimballin presi-
denttikaudella tapahtui vuonna 1979, kun kirkko julkaisi
uuden englanninkielisen laitoksen kuningas Jaakon raamatun-
käännöksestä. Tekstiä ei muutettu, mutta uuteen laitokseen
lisättiin alaviitteiksi ristiviitteitä Mormonin Kirjaan, Opin ja
Liittojen Kirjaan ja Kallisarvoiseen Helmeen. Laaja aihehake-
misto ja sanakirjaosa tarjoavat ymmärrystä, jota voi saada
ainoastaan nykyajan pyhien kirjoitusten avulla. Tämän laitok-
sen kaikissa luvuissa oli uudet johdannot, ja se sisälsi myös
otteita Joseph Smithin innoitetusta raamatunkäännöksestä.
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11. Vuonna 1981 julkaistiin uudet (englanninkieliset) laitokset
myös Mormonin Kirjasta, Opin ja Liittojen Kirjasta ja Kallisar-
voisesta Helmestä. Ne sisälsivät uuden alaviitejärjestelmän,
uudet lukujen johdannot ja karttoja sekä hakemiston. Näihin
aikoihin kirkko alkoi myös entistä enemmän tähdentää myö-
hempien aikojen pyhien kirjoitusten kääntämistä monille
muille kielille. – –

12. Presidentti Kimballin
huolenpitoa kaikkia
ihmisiä kohtaan kuvaa
hyvin tapaus, joka sattui
täpötäydellä lentoase-
malla. Eräs nuori äiti,
jonka lento oli peruttu
huonojen sääolosuhtei-
den vuoksi, seisoi avutto-
mana jonossa toisensa jäl-
keen yrittäen saada paik-
kaa lennolle määränpää-
hänsä. Hän oli kolmatta

kuukautta raskaana, ja lääkäri oli kieltänyt häntä kanniskele-
masta pientä lastaan, joka oli väsynyt ja nälkäinen. Kukaan ei
tarjonnut apuaan, vaikka useat ihmiset kommentoivatkin
arvostelevaan sävyyn hänen itkevää lastaan. Sen jälkeen
tapahtuneesta nainen kertoi myöhemmin näin:

13. ’Joku tuli luoksemme ja sanoi ystävällisesti hymyillen: ”Voi-
sinko auttaa teitä jollakin tavalla?” Huokaisin kiitollisena, ja
otin vastaan hänen tarjoamansa avun. Hän nosti pienen
itkevän tyttäreni kylmältä lattialta, painoi tämän lempeästi
itseään vasten ja taputteli tätä hellästi selästä. Hän kysyi,
osasiko tämä syödä purukumia. Kun tyttö rauhoittui, mies
kantoi häntä edelleen sylissään ja kertoi ystävällisesti
muille jonossa edelläni oleville, miten tarvitsin heidän apuaan.
He näyttivät ymmärtävän, ja sitten hän meni lipputiskille
[jonon etupäässä] ja huolehti virkailijan kanssa siitä, että minä
pääsisin pian lähtevälle lennolle. Hän käveli kanssamme
penkin luo, missä juttelimme hetken ajan, kunnes hän oli varma
siitä, että minulla oli kaikki kunnossa. Sitten hän jatkoi mat-
kaansa. Noin viikko sen jälkeen näin kuvan apostoli Spencer
W. Kimballista ja tunnistin hänet siksi muukalaiseksi, jonka
olin tavannut lentoasemalla.’

14. Muutamien kuukausien ajan ennen kuolemaansa presi-
dentti Kimball kärsi vakavista terveydellisistä ongelmista,
mutta hän jaksoi aina olla esimerkkinä kärsivällisyydestä, pit-
kämielisyydestä ja ahkeruudesta koettelemuksien kohda-
tessa. Hän kuoli 5. marraskuuta 1985 palveltuaan kirkon presi-
denttinä 12 vuoden ajan.” (Perintömme, s. 124–129, 131.)

Lukutehtävän ymmärtäminen
Presidentti Spencer W. Kimballin elämä

Hallintokausi (kappale 7) –
Presidenttikausi

Itsekylläisyys (kappale 2) –
Itsetyytyväisyys 
Dynaaminen (kappale 3) –
Tarmokas

Spencer W. Kimballin opetuksia ja todistus
15. ”Kysytään: Tulisiko jokaisen nuoren miehen mennä lähe-
tystyöhön? Ja kirkon vastaus on: Kyllä. Ja Herran vastaus
on: Kyllä. Selittääksemme laajemmin tätä vastausta sanomme:
Tietenkin jokaisen kirkon miespuolisen jäsenen tulisi pal-
vella lähetystyössä, samalla tavoin kuin hänen tulisi maksaa
kymmenyksensä, osallistua hänelle kuuluviin kokouksiin,
säilyttää elämänsä puhtaana ja vapaana maailman rumuudesta
sekä suunnitella selestistä avioliittoa Herran temppelissä.”
(”Täyden ja yltäkylläisen elämän suunnitteleminen”, Valkeus,
syyskuu 1974, s. 379.)

16. ”Olen vakuuttunut siitä, että
meidän jokaisen täytyy jossakin
elämämme vaiheessa löytää pyhät
kirjoitukset omakohtaisesti –
eikä vain kerran vaan yhä uudes-
taan” (”Ainutlaatuinen aarre –
pyhät kirjoitukset”, Valkeus, joulu-
kuu 1985, s. 3).

17. ”Kun alan suhtautua välinpitä-
mättömästi suhteeseeni Jumalaan

ja kun tuntuu siltä, ettei kuuntelemassa ole yhtään jumalallista
korvaa eikä yksikään jumalallinen ääni puhu, huomaan, että
olen itse hyvin kaukana. Jos uppoudun pyhiin kirjoituksiin,
etäisyys lyhenee ja hengellisyys palaa.” (Teachings of Spencer W.
Kimball, s. 135; ks. myös kotikäyntiopetussanoma ”Kristuksen
sanoista iloitseminen”, Liahona, huhtikuu 2000, s. 25.)

18. ”Koska olemme ihmisiä, haluaisimme karkottaa elämäs-
tämme fyysisen kivun ja henkisen ahdistuksen ja varmis-
taa itsellemme jatkuvan helppouden ja mukavuuden, mutta
jos voisimme sulkea ovet murheelta ja ahdistukselta,
saattaisimme sulkea ulkopuolelle parhaimmat ystävämme
ja hyväntekijämme. Kärsimys voi tehdä ihmisistä pyhiä,
kun he oppivat kärsivällisyyttä, pitkämielisyyttä ja itsehillin-
tää.” (Lainattu artikkelissa Howard W. Hunter, ”Avautuvat
ja sulkeutuvat ovet”, Valkeus, tammikuu 1988, s. 54.).

19. ”Jumala huomaa meidät, ja Hän varjelee meitä. Mutta
yleensä Hän vastaa tarpeisiimme toisen ihmisen kautta. Siksi
on erittäin tärkeää, että me palvelemme toisiamme valtakun-
nassa” (”Small Acts of Service,” Ensign, joulukuu 1974, s. 5).

20. Vanhin Gordon B. Hinckley, silloinen kahdentoista apos-
tolin koorumin jäsen, puhui tilanteesta, jolloin hän yritti
hidastaa presidentti Kimballin tahtia. Presidentti Kimball
sanoi hänelle: ”Elämäni on kuin kenkäparini – tarkoitettu
kulumaan palvellessa” (artikkelissa Gordon B. Hinckley,
”He Is at Peace”, Ensign, joulukuu 1985, s. 41).

21. ”Sapatti on pyhä päivä, jolloin tulee tehdä sitä, mikä on
otollista ja pyhää. Pidättyminen työstä ja huvituksista on
tärkeätä, mutta se ei riitä. Sapatti vaatii rakentavia ajatuksia ja
tekoja, ja jos ihminen vain vetelehtii mitään tekemättä
sapattina, hän rikkoo sen. Sapattia noudattaakseen ihmisten
tulee olla polvillaan rukouksessa, valmistaa oppiaiheita,
tutkia evankeliumia, mietiskellä, käydä katsomassa sairaita ja
ahdistettuja, nukkua, lukea korkeatasoisia kirjoituksia ja
käydä sinä päivänä kaikissa kokouksissa, joissa hänen odote-
taan olevan mukana. Näiden kaikkien sopivien toimintojen
tekemättä jättäminen on laiminlyönnin rikkomus.” (Anteek-
siantamuksen ihme, s. 96.)
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22. ”Näihin suurmiesten ja muinaisten apostolien, saman
Mestarin palveluksessa olleitten veljien, todistuksiin haluan
lisätä omani. Tiedän, että Jeesus Kristus on elävän Jumalan
Poika ja että Hänet ristiinnaulittiin maailman syntien vuoksi.

23. Hän on ystäväni, Vapahtajani, Jumalani.

24. Koko sydämestäni rukoilen, että pyhät pitäisivät Hänen
käskynsä, että heillä olisi Hänen Henkensä ja että he saisi-
vat iankaikkisen perintönsä Hänen kanssaan selestisessä kirk-
kaudessa.” (”Iankaikkinen toivo Kristuksessa”, Valkeus,
huhtikuu 1979, s. 146.)

25. ”’Minä tiedän, että Jumala elää.
Minä tiedän, että Jeesus Kristus elää’,
sanoi John Taylor, edeltäjäni, ’sillä
minä olen nähnyt Hänet.’ Minä lau-
sun tämän todistuksen teille, veljet,
Jeesuksen Kristuksen nimessä.
Amen.” (”Perheen – kirkon perusyk-
sikön – vahvistaminen”, Valkeus,
lokakuu 1978, s. 89.)

Lukutehtävän ymmärtäminen
Spencer W. Kimballin opetuksia ja todistus

Lukutehtävän tutkiminen  
Tee tehtävä A ja tehtävistä (B–D) kaksi, kun tutkit kohtaa
”Presidentti Spencer W. Kimball”.

Laadi luettelo

1. Lue kappaleet 1–2 ja etsi kaksi iskulausetta, joita presidentti
Kimball käytti.

2. Kertaa kappaleet 7–9 ja tee luettelo tavoista, joilla pre-
sidentti Kimball ja muut pyhät osoittivat elävänsä näiden
iskulauseiden mukaan.

A

Perintö (kappale 24) –
Asuinsija, palkinto

Pidättyminen (kappale 21) –
Tekemättä jättäminen

3. Lue kappaleet 15 ja 21 ja tee luettelo keinoista, joilla pre-
sidentti Kimball opetti pyhiä elämään näiden iskulauseiden
mukaan.

4. Tee luettelo siitä, miten sinä voit tehdä näistä iskulauseista
osan elämääsi.

Kirjoita sanomalehtiartikkeli

Kuvittele, että olet paikal-
lisen sanomalehden toimit-
taja. Kertaa kappaleet
10–11, 16–17 aivan kuin
haastattelisit presi-
dentti Kimballia ja kirjoita
artikkeli, joka käsittelee
kirkon tekemää uutta lai-
tosta pyhistä kirjoituk-
sista. Vastaa haastattelussa
seuraaviin kysymyksiin:

1. ”Miksi pyhät kirjoitukset
ovat niin tärkeitä teille?”

2. ”Mitä ainutlaatuisia ominaisuuksia myöhempien aikojen
pyhien uusi laitos pyhistä kirjoituksista tarjoaa jäsenil-
lenne?”

3. ”Millä tavoin tämä uusi laitos pyhistä kirjoituksista auttaa
myöhempien aikojen pyhiä ja on siunauksena heille?

Piirrä kuva

1. Lue kappale 20. Mihin presidentti Kimball vertasi
elämäänsä?

2. Piirrä kuva, joka kuvaa presidentti Kimballin lausuntoa
palveluksentäyteisestä elämästään.

3. Kertaa kappaleet 12–14 ja kirjoita lyhyesti, mitä presi-
dentti Kimball opetti palvelemisesta.

Anna selitys

1. Kertaa kappaleet 22–24 ja kirjoita vihkoosi lause, joka ker-
too, mitä Jeesus Kristus merkitsi presidentti Kimballille.

2. Esitä omasta elämästäsi esimerkkejä ja pyhien kirjoitusten
kohtia, jotka selittävät, kuinka Jeesus Kristus on sinulle
kaikkea seuraavaa:

a. Ystävä

b. Vapahtaja

c. Herra

d. Jumala

D

C

B
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Yksi periaate, joka erottaa myöhem-
pien aikojen pyhät kaikkien muiden
uskontojen harjoittajista, on se,
että me uskomme nykyajan ilmoi-
tukseen. Ilman sitä: Mitä me tietäi-
simme jumaluudesta? Mistä me
tietäisimme, kenen pitäisi olla kir-
kon presidentti tai seurakun-
nan piispa? Aivan kuten Mormo-

nin Kirjan profeetta Jaakob opetti: ”Eikä yksikään ihmi-
nen tunne [Jumalan teitä], ellei niitä hänelle ilmoiteta; sen
tähden – – älkää halveksiko Jumalan ilmoituksia” (MK
Jaak. 4:8). Kun tutkit Virallista julistusta n:o 2, mieti,
miten suuri siunaus tämä tärkeä ilmoitus on kirkon
jäsenille kaikkialla maailmassa.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Virallinen julistus n:o 2

Virallinen julistus n:o 2 (kappale 8) – 
”Herran tahto”
Herra ilmoitti profeetta Joseph Smithin kautta, että se, mitä ne,
jotka on hyväksytty profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen-
saajiksi, puhuvat ”Pyhän Hengen johtamina, on oleva pyhä 

kirjoitus, on oleva Herran
tahto, on oleva Herran mieli,
on oleva Herran sana, on
oleva Herran ääni” (LK 68:4).
Toisessa tilanteessa Herra
lupasi kirkon jäsenille, että
kun he noudattavat profeet-
tojen innoitettuja neuvoja,
”helvetin portit eivät [heitä]
voita, ja Herra Jumala on
hajottava pimeyden vallat
[heidän edestään]” (LK 21:6).

Päätösvaltainen kokous
(kappale 8) – Virallinen
kokous, pyhien kokoontumi-
nen kirkon yleiskonferenssiin 

Evätty (kappale 5) – Ei
ole annettu, on kielletty
Ottaa vaarin (kappale 7) –
Totella, noudattaa

Virallinen 
julistus n:o 2

Jokainen kelvollinen mies 
voi saada pappeuden

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee tehtävä A, kun tutkit Virallista julistusta n:o 2.

Kirjoita kirje päätoimittajalle

Vanhin David B. Haight, kahdentoista apostolin koorumin
jäsen, sanoi, että heti sen jälkeen kun ilmoitus pappeudesta oli
annettu lehdistölle, hän oli lentokentällä Chicagossa Illi-
noisissa: ”Huomasin Chicago Tribunen painoksen lehtikios-
kissa. Lehden pääotsikossa sanottiin: ’Mormonit antavat
mustille pappeuden.’ Ja alaotsikkona oli: ’Presidentti Kimball
väittää saaneensa ilmoituksen.’ Ostin lehden. Tuijotin yhtä
sanaa alaotsikossa: väittää. Se erottui silmissäni aivan kuin se
olisi ollut kirjoitettu punaisella neonvärillä. Kun kävelin pitkin
käytävää vaihtaakseni konetta, ajattelin: Täällä minä nyt
olen Chicagossa kävelemässä tällä vilkkaalla lentoasemalla. Kuiten-
kin olin paikalla, kun tämä ilmoitus saatiin. Olin siellä. Koin sen.
Tunsin tuon taivaallisen vaikutuksen. Olin osana sitä. Vähänpä
tuon lehden toimittaja käsitti tuon ilmoituksen todellisuu-
desta – –. Vähänpä hän tiesi, tai painaja tai se mies, joka pani
musteen painokoneeseen, tai se, joka toi lehden – vähänpä ku-
kaan heistä tiesi siitä, että se oli todellakin ilmoitus Jumalalta.
Vähänpä he tiesivät siitä, mitä minä tiesin, koska minä olin
paikalla.” (”Tämä työ on totta”, Valkeus, heinäkuu 1996, s. 24.) 

Kuvittele, että asuit Chicagossa Illinoisissa kesäkuussa 1978 ja
luit sanomalehden otsikon, johon vanhin Haight viittasi.
Kertaa kappaleet 3–6 osasta ”Presidentti Spencer W. Kimballin
opetuksia ja todistus” (s. 213–214) ja kappaleet 3–8 kohdasta
Virallinen julistus n:o 2. Kirjoita sitten kirje Chicago Tribune 
-lehden päätoimittajalle ja esitä todisteet ja syyt, miksi uskot,
että ilmoitus oli enemmän kuin vain ”väite”.

Ennen elämäkerran kirjoittamista Sheri L. Dew tutki pre-
sidentti Ezra Taft Bensonin elämää. Saatuaan työn
päätökseen hän sanoi: ”Mieli nöyrtyy, kun tutkii huolella,
jopa äärimmäisen syvällisesti, profeetan elämää. Elä-
mäkerran kirjoittaja näkee paljon – sekä hyvää että pahaa,
koettelemuksia ja voittoja, iloja ja tuskia. Elämäkerran
kirjoittajan vaikeana tehtävänä on analysoida, tuoda näkö-
kulmaa henkilön elämään, tehdä johtopäätöksiä henki-
lön saavutuksista, unelmista, pyrkimyksistä, motiiveista
ja niin edelleen. Alusta asti arvostin presidentti Benso-
nia miehenä, jolla on jumalallinen kutsumus. Mutta mitä
enemmän tutkin ja luin ja pohdin, sitä paremmin opin

Presidentti
Ezra Taft Benson

Maailman täyttäminen 
Mormonin Kirjoilla

A
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ymmärtämään, kuinka ainutlaatuinen Ezra Taft Benson
todella on.” Sisar Dew todisti myös, että yksi monista
asioista, joita tehtävä hänelle opetti, oli se, ”että Ezra Taft
Benson oli edeltäjiensä tavoin todellakin Jumalan pro-
feetta”. (Ezra Taft Benson: A Biography, 1987, s. xi.)

Presidentti Ezra Taft Bensonin elämä
1. ”Spencer W. Kimballin kuoleman jälkeen kirkon presiden-
tiksi tuli Ezra Taft Benson. Jo presidenttikautensa alussa
Benson korosti Mormonin Kirjan lukemisen ja tutkimisen
suurta merkitystä. Hän todisti, että ’Mormonin Kirja tuo
ihmiset Kristuksen tykö’, ja hän vahvisti Joseph Smithin lau-

HÄNEN ELÄMÄNSÄ (1899–1994)

1899 Syntyi 4. elokuuta 
Whitneyssä Idahossa 
George T. ja Sarah 
Dunkley Bensonin 
perheeseen

1907 8, kastettiin syntymäpäivä-
nään Loganjoen kanaalissa 
Whitneyssä Idahossa

1921–23 21–24, lähetystyössä 
Isossa-Britanniassa

1926 27, meni naimisiin Flora Smith Amussenin kanssa
10. syyskuuta; vaimo kuoli vuonna 1992

1943 44, asetettiin apostoliksi presidentti Heber
J. Grantin kätten alla

1946 46, alkoi palvella Euroopan lähetyskentän johta-
jana. Toisen maailmansodan jälkeen auttoi
kirkon hädänalaisia jäseniä sodan runtelemassa
Euroopassa

1952–60 53–61, Yhdysvaltain maatalousministeri
1964–65 64–66, Euroopan lähetyskentän johtaja
1973 74, hyväksyttiin kahdentoista apostolin

koorumin presidentiksi
1985 86, hyväksyttiin kirkon presidentiksi presidentti

Spencer W. Kimballin kuoltua
1994 94, kuoli 30. toukokuuta Salt Lake Cityssä

HÄNEN PRESIDENTTIKAUTENSA (1985–1994)

1985–93 Yhdeksän temppeliä vihittiin eri puolilla maailmaa
1990–92 Lähetyskenttiä perustettiin T‰ekkoslovakiaan,

Unkariin, Puolaan, Bulgariaan, Venäjälle,
Ukrainaan ja Itä-Berliiniin Saksaan (kaikki alueille,
joissa lähetystyön tekeminen oli aiemmin ollut
kiellettyä); sellaiset maat kuin Armenia, Uganda,
Kenia, Zimbabwe, Ukraina, Zambia, Botswana,
Namibia ja Kongo pyhitettiin evankeliumin
saarnaamiselle

1992 kirkon 1 900. vaarna järjestettiin
1994 kirkon jäsenmäärä oli 9 024 368

sunnon siitä, että tämä kirja on ’meidän uskontomme laki-
kivi, ja pitämällä sen käskyt ihminen pääsee lähemmäksi Juma-
laa kuin minkään muun kirjan avulla’.

2. Huhtikuun 1986 yleiskonferenssissa presidentti Benson
julisti: ’Herra innoitti palvelijansa Lorenzo Snow’n vah-
vistamaan uudelleen kymmenysten periaatteen kirkon lunas-
tamiseksi taloudellisesta orjuudesta. – – Nyt meidän aika-
namme Herra on ilmoittanut, että meidän tulee jälleen vahvis-
taa Mormonin Kirjan asemaa. – – Lupaan teille, että jos
me joka päivä siemaisemme kulauksen sen sivuilta ja nouda-
tamme sen ohjeita, niin tästä hetkestä alkaen Jumala vuodat-
taa jokaisen Siionin lapsen ja kirkon jäsenen päälle siunauk-
sia, joita emme ole tähän saakka tunteneet.’ Miljoonat ihmiset
kautta maailman ovat ottaneet haasteen vastaan ja saaneet
luvatut siunaukset.

3. Toinen suuri teema, josta presidentti Benson puhui, oli
ylpeyden välttämisen tärkeys. Huhtikuun 1989 yleiskon-
ferenssissa hän kehotti kirkon jäseniä ’puhdista[maan] astia[n]
sisältä voittamalla ylpeys’, joka hänen varoituksensa mukaan
oli Nefin kansan tuhon syy. Hän neuvoi edelleen, että
’ylpeyden vastalääke on nöyryys – sävyisyys ja alistuvaisuus’.

4. Palvellessaan kahden-
toista koorumin jäse-
nenä Ezra Taft Bensonilla
oli epätavallinen tilai-
suus olla esimerkkinä
evankeliumin mukai-
sesta elämästä. Vuonna
1952 hän otti presidentti

David O. McKayn kehotuksesta vastaan nimityksen toimia
Yhdysvaltain presidentin Dwight D. Eisenhowerin hallituksen
maatalousministerinä. Tämä on ollut ainoa kerta kirkon histo-
riassa, jolloin kahdentoista koorumin jäsen on palvellut Yhdys-
valtain hallituksessa. Kahdeksan palveluvuotensa aikana
Ezra Taft Benson sai osakseen laajaa arvostusta sekä kotimaas-
saan että ulkomailla rehellisyytensä ja sen ammattitaitonsa
ansiosta, jolla hän ohjasi ja toteutti Yhdysvaltain hallituksen
maatalouspolitiikkaa. Hän oli yhteydessä kansakuntien johta-
jiin ja avasi ovia kirkon edustajille eri puolilla maailmaa.
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5. Presidentti Bensonin johdolla kirkko otti monia tärkeitä
edistysaskelia maailmanlaajuisesti. Elokuun 28. päivänä 1987
hän vihki Frankfurtin temppelin Saksan liittotasavallassa,
mikä oli hänelle merkittävä etuoikeus, sillä kun hän toimi
Euroopan lähetyskentän johtajana vuosina 1964–1965, hänen
asemapaikkansa oli juuri Frankfurt.

6. Freibergin temppeli Saksan demokraattisessa tasavallassa
vihittiin käyttöön 29. kesäkuuta 1985. Tämä vihkiminen oli
seurausta monista ihmeistä, joiden ansiosta temppelin raken-
taminen oli mahdollista. Ensimmäisellä käynnillään Saksan
demokraattisessa tasavallassa vuonna 1968 vanhin Thomas S.
Monson kahdentoista koorumista lupasi pyhille: ’Jos pysytte
uskollisina Jumalan käskyille, te tulette saamaan kaikki ne
siunaukset, joita on muissa maissa asuvilla pyhillä.’ Vuonna
1975 ollessaan jälleen Itä-Saksassa vanhin Monson tunsi
Hengen innoitusta pyhittää maan Herralle lausuen nämä sanat:
’Rakas Isä, muodostukoon tämä uuden ajan aluksi kirkkosi
jäsenille tässä maassa.’ Hän pyysi, että pyhien harras halu
’saada temppelin siunaukset’ toteutuisi. Hänen innoitettu
lupauksensa ja profeetallinen pyhitysrukouksensa toteutuivat.

7. Maaliskuun viimeisenä päivänä 1989 myöhempien aikojen
pyhien lähetyssaarnaajat saivat luvan mennä Saksan demo-
kraattiseen tasavaltaan. Marraskuun 9. päivänä 1989 monien
pyhien uskoon ja rukouksiin vastattiin, kun raja-aidat Itä- ja
Länsi-Euroopan välillä alkoivat sortua, mikä johti yhä useam-
piin käännynnäiskasteisiin ja kirkon rakennusten rakenta-
miseen. Eräs käännynnäinen sai kuulla kirkosta ensimmäistä
kertaa vieraillessaan avoimien ovien päivänä vastavalmis-
tuneessa kappelissa Dresdenissä Saksassa 1. toukokuuta 1990.
Vajaa viikko sen jälkeen hän meni kasteelle osallistuttuaan
lähetyssaarnaajien keskusteluihin, luettuaan Mormonin Kirjan
kahdesti kannesta kanteen ja saatuaan vahvan todistuksen
evankeliumin totuudesta.

8. Kesäkuun 24. päivänä 1991 Mormonien tabernaakkelikuo-
ron konsertin jälkeen Moskovassa järjestetyllä juhlaillallisella
Sosialististen Neuvostotasavaltojen liiton varapresidentti
ilmoitti, että kirkko oli virallisesti tunnustettu hänen maassaan.
Tämä antoi kirkolle mahdollisuuden perustaa seurakuntia
eri puolille tuota laajaa tasavaltaa. 1990-luvulla useita entisiä
Neuvostotasavaltoja sekä Itä- ja Keski-Euroopan maita
pyhitettiin evankeliumin saarnaamiselle. Näiden joukossa oli-
vat Albania, Armenia, Bulgaria, Latvia, Liettua, Romania,
Ukraina, Unkari, Valko-Venäjä, Venäjä ja Viro. Jokaisessa näistä
maista kirkko vuokraa tai rakentaa toimitiloja, ja monet
ihmiset saavat todistuksen evankeliumin totuudesta. Kun
ensimmäinen myöhempien aikojen pyhien kokouspaikka
Puolassa vihittiin käyttöön sitten toisen maailmansodan, van-
hin Russell M. Nelson kahdentoista koorumista rukoili,
että kokouspaikka voisi toimia ’rauhan turvapaikkana rauhat-
tomille sieluille ja toivon satamana niille, jotka isoavat ja
janoavat vanhurskautta’. Tämä siunaus täyttyy niiden monien
maiden pyhien elämässä, jotka ovat löytäneet evankeliumin
rauhan ja ilon.

Presidentti Bensonin hallintokaudella kirkon johtajat pyhittivät useita
maita evankeliumin saarnaamiselle.

9. ”Seurauksena kirkon jäsenmäärän valtavasta kasvusta
ja presidentti Bensonin korostamasta lähetystyöstä hänen pre-
sidenttikautensa päättyessä lähes 48 000 lähetyssaarnaajaa
palveli 295:llä kirkon lähetyskentällä.

10. Presidentti Bensonin toimikaudella myöskin kirkon huol-
totyöohjelma alkoi lisääntyvässä määrin tarjota humanitää-
ristä apua muiden kirkkojen jäsenille ympäri maailman.
Tätä apua tarjotaan lievittämään kärsimystä ja pitkällä tähtäi-
mellä edistämään omavaraisuutta. Suuria määriä ruokaa,
vaatetta, lääketarvikkeita, huopia, rahaa ja muita tarvikkeita
jaetaan puutteenalaisille, ja pitkän tähtäimen hankkeiden
tarkoituksena on tarjota mm. terveydenhoitoon ja luku- ja kir-
joitustaidon opettamiseen liittyviä palveluja. Tämä laupeu-
dentyö tavoittaa nykyään tuhansia ihmisiä monilla maailman
alueilla.

11. Presidentti Benson kuoli vanhuuden vaivojen ja rakkaan
puolisonsa Floran poismenon murtamana 94 vuoden ikäisenä
toukokuun 30. päivänä 1994 täytettyään uskollisesti tehtä-
vänsä Herran profeettana. Häntä seurasi Howard W. Hunter,
joka tuolloin toimi kahdentoista koorumin presidenttinä.”
(Perintömme, s. 133–136.)

Lukutehtävän ymmärtäminen
Presidentti Ezra Taft Bensonin elämä

Astia sisältä (kappale 3) –
Ihmisen elämä, ajatukset,
aikeet ja halut

Taloudellinen orjuus 
(kappale 2) – Velka
Siemaista kulaus (kappale 2)
– Ottaa vähän (kuvainnolli-
nen ilmaus, että tutkisimme
Mormonin Kirjaa joka päivä)

Moskova

ALBANIA

ARMENIA

PUOLA

VIRO

LATVIA

LIETTUA

 VALKO-
VENÄJÄ

UKRAINA

ROMANIA

BULGARIA

UNKARI

VENÄJÄ

Mustameri

Välimeri

Kaspianmeri
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Ezra Taft Bensonin opetuksia ja todistus
12. ”Ellemme me lue Mormonin Kir-
jaa ja noudata sen opetuksia, koko
kirkko on tuomion alainen: ’Ja tämä
tuomio lepää kaikkien Siionin las-
ten päällä’ (LK 84:56). Herra sanoo
edelleen: ’Ja he tulevat jäämään
tämän tuomion alaisiksi, kunnes teke-
vät parannuksen ja muistavat

uuden liiton, nimittäin Mormonin Kirjan ja ne aikaisemmat
käskyt, jotka olen antanut heille, eivät ainoastaan puhuak-
seen, vaan myös tehdäkseen sen mukaisesti, minkä olen
kirjoittanut.’ (LK 84:57.)

13. Sen lisäksi, että meidän täytyy puhua enemmän Mormonin
Kirjasta, meidän täytyy myös tehdä enemmän sen perusteella.
Miksi? Herra vastaa: ’Jotta he kantaisivat hedelmää, joka on
sovelias heidän Isänsä valtakunnalle; muutoin odottaa vitsaus
ja tuomio, joka langetetaan Siionin lasten ylitse.’ (LK 84:58.)
Me olemme tunteneet tuon tuomion ja vitsauksen!” (”Astian
puhdistaminen sisältä”, Valkeus, 1986, konferenssiraportti 156.
vuosikonferenssista, s. 4.)

14. ”Mormonin Kirja ei ainoastaan opeta meille totuutta,
vaikka se tekee sitäkin. Mormonin Kirja ei ainoastaan todista
Kristuksesta, vaikka se tekee sitäkin. Siinä on muutakin.
Tässä kirjassa on voimaa, joka alkaa virrata elämäänne heti,
kun alatte tutkia sitä vakavasti. Saatte enemmän voimaa
vastustaa kiusauksia. Saatte voimaa välttää petosta. Saatte voi-
maa pysyä ahtaalla ja kaidalla tiellä. Pyhien kirjoitusten
on sanottu olevan ’elämän sanoja’ (LK 84:85), ja jos missä niin
Mormonin Kirjassa se pitää paikkansa. Kun alatte isota ja
janota noita sanoja, löydätte yhä yltäkylläisemmän elämän. – –

15. Veljet ja sisaret, kehotan teitä koko sydämestäni ajattelemaan
vakavasti, kuinka tärkeä Mormonin Kirja on teille henki-
lökohtaisesti ja kirkolle kokonaisuutena.” (”Mormonin Kirja –
uskontomme lakikivi”, Valkeus, tammikuu 1987, s. 4, 5.)

16. ”Mormonin Kirja on lakikivi todistuksessamme Jeesuksesta
Kristuksesta, joka itse on kulmakivenä kaikessa, mitä teemme.
Se todistaa Hänestä selkeästi ja voimallisesti. Toisin kuin
Raamattu, joka kulki sukupolvien saatossa monien kopioitsi-
joiden, kääntäjien turmeltuneiden uskovaisten käsien kautta ja
he muuttivat sen tekstiä, Mormonin Kirja tuli kirjoittajalta
lukijalle vain yhden innoitetun käännösvaiheen kautta. Siksi
sen todistus Mestarista on selkeä, laimentumaton ja voimakas.
Mutta se tekee enemmänkin. Suuri osa kristikuntaa ei nykyään
usko Vapahtajan jumalallisuuteen. Se asettaa kyseenalaiseksi
Hänen ihmeellisen syntymänsä, Hänen täydellisen elämänsä ja
Hänen suurenmoisen ylösnousemuksensa todellisuuden.
Mormonin Kirja opettaa selkein ja varmoin sanoin näiden
kaikkien totuutta. Se myös selittää täydellisesti opin sovituk-
sesta. Tämä innoitettu kirja on totisesti lakikivi, joka todistaa
maailmalle, että Jeesus on Kristus (ks. Mormonin Kirjan
nimilehti).” (”Mormonin Kirja – uskontomme lakikivi”, 
s. 4, 5.)

17. ”Me näemme usein paljon vaivaa yrittäessämme lisätä
aktiivisuutta vaarnoissamme. Me teemme uutterasti työtä
kohottaaksemme sakramenttikokousten osallistumisprosent-
tia. Me työskentelemme saadaksemme suuremman osan
nuorista miehistämme lähtemään lähetystyöhön. Kaikki tämä
on kiitettävää työtä ja tärkeää valtakunnan kasvun kannalta.
Mutta kun yksityiset jäsenet ja perheet uppoutuvat pyhiin kir-
joituksiin säännöllisesti ja johdonmukaisesti, nämä muut
toiminnan alueet hoituvat itsestään. Ihmisten todistus vahvis-
tuu. Heidän omistautumisensa kasvaa. Perheet vahvistuvat.
Henkilökohtainen ilmoitus on runsasta.” (”Sanan voima”,
Valkeus, 1986, konferenssiraportti 156. vuosikonferenssista,
s. 83.)

18. ”Jos tekee väärin, ei voi tuntea tehneensä oikein. Se
on mahdotonta!” (”To the Rising Generation”, New Era,
kesäkuu 1986, s. 5; ks. myös Nuorten voimaksi, s. 4.)

19. ”Ei maallisissa eikä
pyhissä kirjoituksissa
ole olemassa pyhempää
sanaa kuin sana äiti. Ei
ole jalompaa työtä
kuin hyvän ja Jumalaa
pelkäävän äidin työ. – –

20. Iankaikkisessa per-
heessä Jumala asetti isät ole-
maan johtajia kotona.
Isien tulee elättää, rakastaa,
opettaa ja johtaa.

21. Mutta äidin tehtävä on myös Jumalan asettama.
Äitien tulee kantaa, synnyttää, ravita, rakastaa ja kasvattaa.
Näin julistetaan ilmoituksissa.” (To the Mothers in Zion,
lehtinen, 1987, s. 1–3.)

22. ”Ylpeys on yleismaailmallinen
synti, suuri pahe. – –

23. Ylpeyden vastalääke on 
nöyryys – sävyisyys ja alistuvai-
suus (ks. Al. 7:23). – –

24. Jumala haluaa nöyrän kansan.
Me voimme joko nöyrtyä itse tai

meidät voidaan pakottaa nöyrtymään. Alma sanoi: ’Autuaat
ovat siis ne, jotka nöyrtyvät ilman, että heitä pakotetaan
nöyrtymään’ (Al. 32:16).

25. Päättäkäämme itse olla nöyriä.

26. Me voimme päättää nöyrtyä voittamalla vihamielisyy-
temme veljiämme ja sisariamme kohtaan, arvostamalla
heitä niin kuin itseämme ja kohottamalla heidät yhtä korkealle
tai korkeammalle kuin me itse olemme (ks. LK 38:24; 81:5;
84:106).

27. Me voimme päättää nöyrtyä ottamalla vastaan neuvoja ja
nuhteita (ks. MK Jaak. 4:10; He. 15:3; LK 63:55; 101:4–5; 108:1;
124:61, 84; 136:31; Sananl. 9:8).

28. Me voimme päättää nöyrtyä antamalla anteeksi niille,
jotka ovat loukanneet meitä (ks. 3. Ne. 13:11, 14; LK 64:10).

29. Me voimme päättää nöyrtyä palvelemalla epäitsekkäästi
(ks. Moosia 2:16–17).
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30. Me voimme päättää nöyrtyä menemällä lähetystyöhön ja
saarnaamalla sanaa, joka voi tehdä muut nöyriksi (ks. Al. 4:19;
31:5; 48:20).

31. Me voimme päättää nöyrtyä menemällä useammin
temppeliin.

32. Me voimme päättää nöyrtyä tunnustamalla ja hylkäämällä
syntimme ja syntymällä Jumalasta (ks. LK 58:43; Moosia
27:25–26; Al. 5:7–14, 49).

33. Me voimme päättää nöyrtyä rakastamalla Jumalaa, alista-
malla oman tahtomme Hänen tahtoonsa ja asettamalla
Hänet ensimmäiselle sijalle elämässämme (ks. 3. Ne. 11:11;
13:33; Moro. 10:32).

34. Päättäkäämme olla nöyriä. Me pystymme siihen.
Tiedän sen.” (”Kavahtakaa ylpeyttä”, Valkeus, heinäkuu 1989,
s. 5–7.)

35. ”Tässä työssä henki on ratkaiseva, palvelemmepa
missä tahansa. Tiedän, että meidän täytyy turvata henkeen.
Hankkikaamme itsellemme tämä henki ja olkaamme
uskollisia kirkon jäseniä.” (”Pyhä tehtävä”, Valkeus, 1986,
konferenssiraportti 156. vuosikonferenssista, s. 79.)

36. ”Tässä työssä ei ole mitään tärkeämpää kuin Henki”
(julkaisussa Conference Report, lokakuu 1986, s. 60; tai Ensign,
marraskuu 1986, s. 46; ks. myös ”Mestarin jumalalliset omi-
naisuudet”, Valkeus, tammikuu 1987, s. 37).

37. ”Minä todistan, että ei kulu monta vuotta, kun maa
puhdistetaan. (Ks. LK 76:41.) Jeesus Kristus tulee uudelleen,
tällä kertaa vallassa ja suuressa kirkkaudessa ottamaan voiton
vihollisistaan ja hallitsemaan ja vallitsemaan maan päällä.
(Ks. LK 43:26–33.) Aikanaan kaikki ihmiset nousevat ylös ja
kohtaavat Mestarin lopullisella tuomiolla. (Ks. 2. Ne. 9:15, 41.)
Jumala palkitsee jokaisen lihassa tehtyjen tekojen perusteella.
(Ks. Al. 5:15.)” (”Minä todistan”, Valkeus, tammikuu 1989,
s. 75.)

Lukutehtävän tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B, kun tutkit kohtaa ”Presidentti Ezra Taft
Benson”.

Tee kollaasi

Piirrä tai etsi lehdistä kuvia, 
jotka kappaleista 1–10 lukemiesi
asioiden perusteella kuvaavat
tapahtumia presidentti Bensonin
elämässä. Anna kullekin kuvalle
nimi ja liimaa kuvat kollaasiksi
vihkoosi tai erilliselle paperille
julisteeksi.

Yhdistelytehtävä

1. Kirjoita seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet allekkain
vihkoosi:

a. Al. 31:5

b. Al. 41:10

c. LK 42:13–14

d. LK 84:54–57

e. 3. Ne. 27:5–8

f. Jes. 64:1–3

g. Al. 5:22–23

h. Al. 56:47–48

2. Kirjoita kunkin viitteen viereen sen kappaleen numero kap-
paleista 12–37, joka sopii mielestäsi parhaiten kuhunkin
pyhien kirjoitusten kohtaan. Kohtiin voi sopia useampiakin
kappaleita.

3. Valitse presidentti Bensonin opetuksista yksi, joka vaikutti
sinuun, ja selitä, mitä se sinulle merkitsee.

Presidentti Howard W. Hunter opetti: ”Muistakaa tämä
yksi asia. Jos elämämme ja uskomme keskittyvät 
Jeesukseen Kristukseen ja Hänen palautettuun evanke-
liumiinsa, mikään asia ei voi epäonnistua pysyvästi”
(”’Fear Not, Little Flock,’ ” Brigham Young University
1988–89 Devotional and Fireside Speeches, 1989,
s. 112; ks. myös Joseph B. Wirthlin, ”Turvallisen sataman
löytäminen”, Liahona, heinäkuu 2000, s. 73). Presidentti
Hunter ei vain opettanut tätä tärkeää periaatetta vaan

Presidentti 
Howard W. Hunter

Mies, jolla oli Kristuksen 
kaltainen rakkaus

B

A
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myös eli sen mukaan. Vanhin James E. Faust, silloinen
kahdentoista apostolin koorumin jäsen, sanoi: ”Ehkäpä
merkittävin tapahtuma hänen lyhyenä kautenaan kirkon
presidenttinä on ollut se, että kirkon jäsenet kaikkialla
maailmassa ovat oppineet pitämään häntä aivan erityisellä
tavalla profeettanaan, näkijänään ja ilmoituksensaajanaan.
He ovat nähneet hänet itse Vapahtajan kaltaisten ominai-
suuksien henkilöitymänä. He ovat vastanneet merkit-
tävällä tavalla hänen profeetallisiin sanomiinsa tehdä elä-
mästämme enemmän Kristuksen kaltainen ja tehdä
temppeleistämme jumalanpalveluksemme keskipiste.”
(”Howard W. Hunter: Man of God,” Ensign, huhtikuu
1995, s.26.)

Yhden esimerkin hänen Kristuksen kaltaisesta luontees-
taan esitti vanhin Neal A. Maxwell, kahdentoista aposto-
lin koorumin jäsen. Hän sanoi, että presidentti Hunter
oli ”sävyisä mies. Kerran hän kieltäytyi työpaikasta, jota
hän nuorukaisena tarvitsi, koska se olisi merkinnyt
sitä, että joku toinen olisi menettänyt paikkansa. Tämä
on se sama nöyrä mies, jonka yllätin kiillottamasta hiljaa
kenkiäni herätessäni väsyttävän ja pölyisen yhdessä
vietetyn päivän jälkeen tehtävässämme Egyptissä. Hän
oli toivonut saavansa tehtävän päätökseen minun sitä
näkemättä.” (”’Meek and Lowly,’ ” Brigham Young Uni-
versity 1986–87 Devotional and Fireside Speeches,
1987, s. 61; ks. myös James E. Faust, ”Presidentti Howard
W. Hunter – Kotkan tie”, Valkeus, syyskuu 1994,
s. 14–15.)

HÄNEN ELÄMÄNSÄ (1907–1995)

1907 Syntyi 14. marraskuuta 
Boisessa Idahossa 
John William ja Nellie 
Marie Rasmussen 
Hunterin perheeseen

1919 12, kastettiin 4. huh-
tikuuta (odotti isänsä 
lupaa); asetettiin 
diakoniksi 21. kesäkuuta 
piispansa kätten alla

1931 23, meni naimisiin Clara (Claire) May Jeffsin
kanssa 10. kesäkuuta

1950 42, Kaliforniassa aamuseminaarin alulle panneen
komitean puheenjohtaja

1959 51, asetettiin apostoliksi presidentti David O.
McKayn kätten alla

1964–72 56–64, kirkon sukututkimusseuran puheenjohtaja
1970–72 62–64, kirkon historioitsija
1975–93 67–85, matkusti monta kertaa Israeliin; vihki 

Brigham Youngin yliopiston Jerusalem -keskuksen
1983 75, Clara May Jeffs, hänen ensimmäinen 

vaimonsa, kuoli
1988 80, hyväksyttiin kahdentoista apostolin koorumin

presidentiksi

Presidentti Howard W. Hunterin elämä
1. ”Ensimmäisessä lehdistötilaisuudessaan kesäkuun 6. päi-
vänä 1994 presidentti Howard W. Hunter esitti joitakin
tärkeitä hallintokautensa teemoja. Hän sanoi: ’Minä haluaisin
pyytää kaikkia kirkon jäseniä elämään siten, että he kiin-
nittävät enemmän huomiota Herran Jeesuksen Kristuksen
elämään ja esimerkkiin, ja eritoten siihen rakkauteen ja
toivoon ja laupeuteen, jota Hän osoitti.

2. Rukoilen, että me kohtelisimme toisiamme ystävällisemmin,
kohteliaammin, nöyremmin sekä enemmän kärsivällisyyttä ja
anteeksiantoa osoittaen.’

3. Hän myös pyysi kirkon jäseniä
’asettamaan Herran temppelin
jäsenyytensä vertauskuvaksi ja hei-
dän kaikkein pyhimpien liitto-
jensa tuonpuoleiseksi viitekehyk-
seksi. Sydämeni syvin halu on,
että jokainen kirkon jäsen on temp-
pelikelpoinen.’ Monet tuhannet
kirkon jäsenet alkoivat toteuttaa

näitä neuvoja omassa elämässään, ja heitä siunattiin yhä
syvemmällä hengellisyydellä.

4. Presidentti Hunterilla oli teräväksi kehittynyt ymmärrys,
josta oli suurta arvoa kirkolle. 1970-luvun loppupuolella
hän sai tehtävän, joka vaati kaikkia hänen taitojaan. Hänellä
oli merkittävä osuus neuvoteltaessa maan hankinnasta
Pyhään maahan rakennettavaa tärkeää kirkon rakennusta var-
ten ja sen rakennustöiden valvomisesta. Tämä rakennus
Pyhässä maassa oli Brigham Youngin yliopiston Jerusalem
-keskus, jossa voidaan suorittaa Lähi-Itään liittyviä opintoja, ja
se sijaitsee Skopusvuoren rinteellä, joka puolestaan sijaitsee
Öljymäen jatkona. Keskus käsittää sekä asuin- että opiskeluti-
lat niitä opiskelijoita varten, jotka suorittavat syventäviä
opintoja, jotka liittyvät tähän oivalliseen maahan, sen kansaan
(sekä juutalaisiin että arabeihin) sekä niihin paikkoihin,
joissa Jeesus ja Hänen muinaiset profeettansa kulkivat. Tämä
keskus on ollut siunauksena niille, jotka ovat opiskelleet
siellä, ja sen kauneus on innoittanut monia siellä vierailleita. – –

1990 82, meni naimisiin Inis Bernice Eganin kanssa
12. huhtikuuta

1994 86, hyväksyttiin kirkon presidentiksi
1995 87, kuoli 3. maaliskuuta Salt Lake Cityssä; palveli

kirkon presidenttinä yhdeksän kuukautta

HÄNEN PRESIDENTTIKAUTENSA (1994–1995)

1994 Vihki Orlandon temppelin Floridassa ja
järjesti kirkon 2000. vaarnan

1995 Vihki Bountifulin temppelin Utahissa;
kirkon jäsenmäärä oli 9 338 859
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Brigham Youngin yliopiston Jerusalem -keskus

5. Elämänsä aikana presidentti Hunter kohtasi monia vas-
toinkäymisiä. Uskon ja mielenlujuuden avulla hän kohtasi
monet vakavat ja tuskalliset terveydelliset ongelmat,
ensimmäisen vaimonsa pitkäaikaisen heikentävän sairauden
ja kuoleman sekä muut vaikeudet. Näistä esteistä huoli-
matta hän palveli aktiivisesti Herraa, matkusti paljon ja työs-
kenteli ahkerasti huolehtien kirkon asioista. Hänen esi-
merkkinsä oli yhdenmukainen hänen sanomansa kanssa: ’Jos
teillä on kotona vaikeuksia harhaan joutuneiden lasten
kanssa, jos kärsitte taloudellisista vaikeuksista ja henkisestä
stressistä, joka uhkaa kotianne ja onneanne, jos joudutte
kohtaamaan hengen tai terveyden menetyksen, rauha olkoon
sielullenne. Meitä ei koetella enempää kuin kykenemme
kestämään. Meidän kiertotiemme ja pettymyksemme ovat
suora ja kaita tie Hänen tykönsä.’

6. Presidentti Hunter toimi johtavana virkamiehenä Mexico
Cityssä Meksikossa joulukuun 11. päivänä 1994, kun kirkon
2000. vaarna perustettiin, mikä oli tärkeä virstanpylväs kirkon
historiassa. Tilaisuudessa läsnäolleille hän sanoi: ’Palveli-
joidensa kautta Herra on antanut tämän ihmeen tapahtua.
Tämä työ tulee edelleen edistymään vahvana ja elinvoi-
maisena. Isä Lehille ja hänen lapsilleen annetut lupaukset kos-
kien heidän jälkeläisiään ovat toteutuneet ja toteutuvat
edelleen Meksikossa.’ Sinä aikana, jolloin presidentti Hunter
palveli johtavana auktoriteettina, kirkko kasvoi Latinalai-
sessa Amerikassa dramaattisesti. Kun hänestä tuli kirkon pre-
sidentti, jo pelkästään Meksikossa, Brasiliassa ja Chilessä oli
yli 1,5 miljoonaa myöhempien aikojen pyhää, mikä oli enem-
män kuin sen hetkinen Utahissa asuvien kirkon jäsenten luku-
määrä.

7. Vaikka presidentti Hunter palveli kirkon presidenttinä vain
yhdeksän kuukauden ajan, hänellä oli voimallinen vaikutus
pyhiin, jotka muistavat hänet hänen laupeudestaan, pitkämie-
lisyydestään ja syvällisestä Kristuksen kaltaisen elämän esi-
merkistään.” (Perintömme, s. 136, 138–139.)

8. Vanhin James E. Faust, silloinen kahdentoista apostolin koo-
rumin jäsen, kertoi seuraavan tapauksen presidentti Hunterin
nuoruudesta: ”Hänen sisarensa Dorothy Hunter Rasmussen
– – muisti seuraavan herkän tapauksen, kun he olivat yhdessä
lapsia. ’Howard halusi aina tehdä hyvää ja olla hyvä. Hän
oli hyvä veli, joka huolehti minun tarpeistani. Hän oli ystäväl-
linen äidillemme ja isällemme. Howard rakasti eläimiä ja toi

säännöllisesti kotiin eksyneitä eläimiä.’ Heidän talonsa lähellä
oli kasteluoja, ja eräänä päivänä [joukko] paikkakunnan poikia
– – [heitti] kissanpennun ojaan. Se pääsi pois ojasta, ja pojat
heittivät sen veteen uudelleen. He tekivät sitä pitkän aikaa,
kunnes he kyllästyivät leikkiinsä. ’Howard tuli paikalle ja otti
kissanpennun syliinsä. Se makasi penkalla puolikuolleena.
Hän toi sen kotiin. Äiti ajatteli, että se olisi kuollut, mutta he
käärivät sen peittoon, panivat sen lähelle lämmintä liettä
ja hoivasivat sitä.’ Se selviytyi hengissä, ja heillä oli se kissa
monen vuoden ajan. ’Hän oli niin lempeä’, Dorothy sanoi.
’En tiedä veljeni koskaan tehneen mitään väärää elämässään.’”
(”Kotkan tie”, Valkeus, syyskuu 1994, s. 5–6.)

9. Vanhin Rulon G.
Craven, joka oli seitse-
mänkymmenen koo-
rumin jäsen, kertoi seu-
raavan tapauksen:
”Monet muistavat, että
presidentti Hunterille
sanottiin muutama vuosi
sitten, ettei hän enää
kävelisi. Mutta hänen
uskonsa ja päättäväisyy-
tensä oli tuota tietoa

suurempi. Lyömättä asiasta rumpua ja muiden tietämättä hän
päättäväisesti suoritti päivittäin hyvin rasittavia fysiotera-
piaharjoituksia uskoen ja säilyttäen näkemyksensä siitä, että
hän kävelisi vielä. Noiden vaikeiden kuukausien aikana
hänen veljensä kahdentoista koorumissa rukoilivat hänen puo-
lestaan päivittäin kooruminsa kokouksissa ja yksityisesti.

10. Kuukausia myöhemmin, eräänä torstaiaamuna, menin pre-
sidentti Hunterin toimistoon. – – Huomasin hänen lähteneen
aikaisin, ja minulle sanottiin, että hän käveli temppeliin. Epäi-
lin sitä tietoa ja riensin sitten hänen jälkeensä. Kun tavoitin
hänet, hän käveli kävelytuen avulla. – – Kaksitoista apostolia
nousivat seisomaan, kun heidän presidenttinsä käveli huo-
neeseen, ja alkoivat taputtaa käsiään. – – Presidentti Hunter
kiitti heitä sanoen: ’Minun ei pitänyt kävellä enää, mutta
Herran avulla ja omalla päättäväisyydelläni ja ennen kaikkea
kahdentoista veljeni uskon ansiosta minä kävelen jälleen.’”
(”Profeetat”, Valkeus, heinäkuu 1991, s. 28–29.)

Lukutehtävän ymmärtäminen
Presidentti Howard W. Hunterin elämä

Lyödä rumpua (kappale 9) –
Tuoda ilmi, julkisuuteen

Viitekehys (kappale 3) –
Tulevaisuuden mahdollisuu-
det
Virstanpylväs (kappale 6) –
Merkittävä saavutus tai 
ajankohta 
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Howard W. Hunterin opetuksia ja todistus
11. ”Vapahtaja ei koskaan odottanut saavansa mitään vastalah-
jaksi. Hän antoi vapaasti ja rakastaen, ja Hänen lahjansa
olivat arvoltaan mittaamattomia. Hän antoi silmät sokealle,
korvat kuurolle ja jalat rammalle; puhtautta epäpuhtaille,
eheyttä raihnaisille ja hengen elottomille.

12. Hänen lahjansa olivat mahdollisuuksia maahan poljetuille,
vapautta sorretuille, anteeksiantoa katuvalle, toivoa epätoi-
voiselle ja valoa pimeyteen. Hän antoi meille rakkautensa, pal-
velutyönsä ja elämänsä. Ja ennen kaikkea Hän antoi meille
ja kaikille kuolevaisille ylösnousemuksen, pelastuksen ja ian-
kaikkisen elämän.

13. Meidän tulee pyrkiä antamaan kuten Hän antoi. – –
Itsestään antaminen on pyhä lahja. Me annamme muistoksi
kaikesta, mitä Vapahtaja on antanut. – –

14. – – Sopikaa tänä jouluna riita. Etsikää unohtunut ystävä.
Hylätkää epäluulo ja korvatkaa se luottamuksella. Kirjoit-
takaa kirje. Vastatkaa lempeästi. Kannustakaa nuoria. Osoitta-
kaa uskollisuutenne sanoin ja teoin. Pitäkää lupaus. Unoh-
takaa kauna. Antakaa anteeksi viholliselle. Pyytäkää anteeksi.
Yrittäkää ymmärtää. Tutkikaa vaatimuksianne toisia kohtaan.
Ajatelkaa ensin jotakuta muuta. Olkaa ystävällisiä. Olkaa
lempeitä. Naurakaa vähän enemmän. Osoittakaa kiitollisuutta.
Tervehtikää vierasta. Ilahduttakaa lapsen sydäntä. Nauttikaa
maapallon kauneudesta ja ihmeellisyydestä. Ilmaiskaa rak-
kautenne ja tehkää se sitten uudestaan. [Lainattu tuntematonta
kirjoittajaa.]” (Artikkelissa ”To Give of Oneself Is a Holy
Gift,’ Prophet Tells Christmas Gathering,” Church News,
10. joulukuuta 1994, s. 4.)

15. ”Luja uskoni on, että jos me yksittäisinä ihmisinä, perheinä,
yhteisöinä ja kansakuntina voimme Pietarin tavoin kiinnit-
tää katseemme Jeesukseen, mekin voimme kävellä voittoisina
yli ’epäuskon kuohuvien aaltojen’ ja ’pelkäämättä keskellä
epäilyksen yltyviä tuulia’. Mutta jos me käännämme kat-
seemme Hänestä, johon meidän on uskottava, kuten on help-
poa tehdä ja kuten maailma tuntee suurta houkutusta tehdä,
niin jos me katsomme ympärillämme olevien kauhistavien
ja tuhoavien ilmiöiden voimaa ja raivoa emmekä Häntä, joka
voi auttaa meitä ja pelastaa meidät, silloin me väistämättä
hukumme ristiriitojen ja surun ja epätoivon mereen.

16. Minä rukoilen, että sellaisina hetkinä, jolloin meistä tun-
tuu, että tulvat uhkaavat hukuttaa meidät ja syvyys on
nielaisemaisillaan uskomme heittelehtivän purren, me aina
kuulisimme myrskyn ja pimeyden keskeltä maailman
Vapahtajan suloiset sanat: ’Olkaa turvallisella mielellä, minä
se olen; älkää peljätkö’ (Matt. 14:27).” (”Majakka rauhan
satamassa”, Valkeus, tammikuu 1993, s. 18.)

17. ”Jokaisen sukupolven on aikain alusta pitäen – – ratkais-
tava ongelmia. Lisäksi jokaisella yksityisellä ihmisellä on
haasteita, jotka joskus tuntuvat olevan juuri hänelle tarkoitet-
tuja. Me ymmärsimme sen kuolevaisuutta edeltävässä ole-
massaolossamme.

18. Kun nämä kokemukset tekevät meidät nöyriksi, autta-
vat meitä tulemaan paremmiksi ja opettavat meitä, ne tekevät
meistä parempia ihmisiä, kiitollisempia, rakastavampia ja
huomaavaisempia muita kohtaan heidän vaikeina aikoinaan.

19. Vaikeimpinakin aikoina ongelmien ja profetioiden tarkoi-
tuksena ei ollut milloinkaan tehdä muuta kuin siunata ja
auttaa niitä, jotka ovat vähemmän vanhurskaita, kulkemaan
kohti parannusta.” (”Why try?” New Era, tammikuu 1994,
s. 6; ks. myös Elizabeth S. VanDenBerghe, ”Presidentti
Howard W. Hunter”, Valkeus, toukokuu 1995, erikoisliite, s. 13.)

20. ”Kaikki, mihin Jeesus laskee kätensä, elää. Jos Jeesus laskee
kätensä avioliiton ylle, se elää. Jos Hänen annetaan laskea
kätensä perheen ylle, se elää.” (”Pyhien kirjoitusten lukemi-
nen”, Valkeus, toukokuu 1980, s. 103.)

21. ”Todistan, että Jeesus on kestävän ilon ainoa tosi lähde, että
Hänessä on ainoa kestävä rauha. Toivon, että Hän on meidän
kirkkautemme nyt, se kirkkaus, jota me kaikki kaipaamme
henkilökohtaisesti, ja ainoa voittopalkinto, jota ihmiset ja kan-
sakunnat pitävät pysyvästi arvossa. Hän on meidän voitto-
palkintomme ajassa ja iankaikkisuudessa. Jokainen muu voit-
topalkinto on loppujen lopuksi turha. Kaikki muu haalistuu
ajan myötä ja häviää elementtien kanssa. Lopussa – – me
emme tunne muuta todellista iloa kuin ilon Kristuksessa.”
(”’Jeesus, Sun nimes kaunoisin’”, Valkeus, heinäkuu 1993, s. 63.)

22. ”Koska minut on kutsuttu ja asetettu todistamaan
Jeesuksen Kristuksen nimestä koko maailmalle, todistan tänä
pääsiäisaikana, että Hän elää. Hänellä on kirkastettu, kuole-
maton, lihaa ja luuta oleva ruumis. Hän on Isän ainosyntyinen
Poika lihassa. Hän on maailman Vapahtaja, Valkeus ja Elämä.
Ristiinnaulitsemisensa ja kuolemansa jälkeen Hän ilmestyi
ylösnousseena olentona Marialle, Pietarille, Paavalille ja
monille muille. Hän on näyttäytynyt nuorelle profeetta Joseph
Smithille ja monille muille meidän armotaloutemme aikana.
Tämä on Hänen kirkkonsa.” (”Hän on noussut ylös”, Valkeus,
heinäkuu 1988, s. 14.)
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Lukutehtävän ymmärtäminen
Howard W. Hunterin opetuksia ja todistus

Lukutehtävän tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B ja tehtävä C tai D, kun tutkit kohtaa
”Presidentti Howard W. Hunter”.

Tutustuminen presidentti Hunteriin

Tutki kaaviota presidentti Howard W. Hunterin elämästä
ja presidenttikaudesta (s. 222) sekä lukutehtävän kappaleita
1–10 ja etsi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

1. Kuinka vanha presidentti 
Hunter oli, kun hänet kastettiin
kirkon jäseneksi?

2. Kuinka vanha hän oli, kun
hänet asetettiin apostoliksi?

3. Kuinka vanha hän oli mennes-
sään naimisiin toisen kerran?

4. Mitkä temppelit hän vihki?

5. Mitä ainakin kahdentyyppisiä
vastoinkäymisiä hän koki?

6. Missä maassa järjestettiin kirkon 2000. vaarna?

7. Missä kolmessa latinalaisen Amerikan maassa oli vuonna
1994 enemmän kirkon jäseniä kuin Utahissa?

8. Kuinka kauan presidentti Hunter palveli kirkon president-
tinä?

Saavutusten etsintä

1. Tee luettelo viidestä saavutuksesta, jotka tekivät sinuun vai-
kutuksen presidentti Hunterin elämässä. Kirjoita kunkin
saavutuksen jälkeen, mitä luonteenpiirrettä henkilö tarvit-
see erityisesti suoriutuakseen tästä tehtävästä.

2. Selitä lyhyesti, mitä luettelossasi olevaa luonteenpiirrettä
haluaisit kehittää enemmän ja kuinka aiot sen tehdä.

Tee korjauksia

1. Jokaisessa seuraavassa lausunnossa on vääristelty yhtä pre-
sidentti Hunterin opetusta. Kirjoita lausunnot uudelleen
niin, että ne ovat oikein.

a. ”’Minä haluaisin pyytää kaikkia kirkon jäseniä elämään
siten, että he kiinnittävät enemmän huomiota ystäviensä
elämään ja esimerkkiin” (ks. kappale 1).

b. ”Rukoilen, että me kohtelisimme toisiamme ystävälli-
semmin, kohteliaammin, iloisemmin sekä enemmän kär-
sivällisyyttä ja anteeksiantoa osoittaen” (ks. kappale 2).

c. ”Sydämeni syvin halu on, että jokainen kirkon jäsen on
lähetyssaarnaaja” (ks. kappale 3).

d. ”Meidän kiertotiemme ja pettymyksemme ovat pelkkiä
kuoppia tiellä Hänen tykönsä” (ks. kappale 5).

C

B

A

Maahan poljettu (kappale 12) – Masentunut

e. ”Vapahtaja odotti harvoin saavansa mitään vastalahjaksi.
Hän antoi vapaasti ja tuomitsematta, eikä Hänen
lahjoillaan ollut suurta maallista arvoa” (ks. kappale 11).

2. Valitse yksi näistä lausunnoista ja selitä, miksi oikea
lausunto on parempi kuin vääristelty versio.

Tutkielma Vapahtajasta

1. Kuinka moni lausunto osassa ”Howard W.Hunterin opetuk-
sia ja todistus” (ks. kappaleet 11–22) käsittelee Vapahtajaa?

2. Tee luettelo siitä, mitä presidentti Hunter opetti Jeesuksesta
Kristuksesta. Ympyröi ne ajatukset luettelossasi, jotka
tekivät sinuun suurimman vaikutuksen.

3. Selitä lyhyesti, mitä luulet presidentti Hunterin halunneen
meidän tietävän Vapahtajasta ja tuntevan Häntä kohtaan.

Ensimmäisinä viitenä vuotenaan kirkon presidenttinä
presidentti Gordon B. Hinckley kävi tapaamassa kirkon
jäseniä kaikilla muilla maailman mantereilla paitsi
Antarktikalla. ”En nauti matkustamisesta”, hän sanoi
lokakuun 1996 yleiskonferenssissa. ”Mutta minä nautin
siitä, että saan katsoa uskollisia myöhempien aikojen
pyhiä kasvoihin ja kätellä heitä.” (”’Eihän tämä ole tapah-
tunut missään syrjäisessä kolkassa’”, Valkeus, tammi-
kuu 1997, s. 45.)

Useita vuosia myöhemmin hän sanoi: ”Olen päättänyt
jatkaa tätä niin kauan kuin minulla on siihen voimia.
Olen tulossa vanhaksi. Täytän 90 kesäkuussa. Siinä sitä
jo on kipuamista. Tunnen sen joskus jaloissani. [Mutta]
haluni on [olla jäsenten keskuudessa]. Uskon, että kirkon
jäsenille on tarjottava mahdollisuus tavata kirkon presi-
dentti.” (”’Looking into the Faces of Faithful Latter-day
Saints,’ ” Church News, 4. maaliskuuta 2000, s. 8, 13.)

HÄNEN ELÄMÄNSÄ (1910–)

1910 Syntyi 23. kesäkuuta 
Salt Lake Cityssä Bryant S. 
ja Ada Bitner Hinckleyn 
perheeseen

1919 8, kastettiin 28. huhtikuuta 
Salt Lake Cityssä; isä kastoi

1930 20, hänen äitinsä kuoli
1933–35 23–25, palveli lähetystyössä 

Isossa-Britanniassa

Presidentti 
Gordon B. Hinckley

”Minä olen optimisti. Tulevaisuus 
näyttää mielestäni hyvältä.”

D
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1935–58 25–47, työskenteli kokoaikaisena työnteki-
jänä kirkon lähetystyökomiteassa ja sen jälkeen
muissa tehtävissä kirkon eri osastoilla

1937 26, meni naimisiin Marjorie Payn kanssa
29. huhtikuuta; kutsuttiin palvelemaan
pyhäkoulun ylimmässä neuvottelukunnassa

1958 47, asetettiin kahdentoista apostolin koorumin
apulaiseksi

1961 51, asetettiin apostoliksi
1981–95 71–84, presidenttien Spencer W. Kimball (1981),

Ezra Taft Benson (1985) ja Howard W. Hunter
(1994) neuvonantaja ensimmäisessä presidentti-
kunnassa

1995 84, hyväksyttiin kirkon presidentiksi

HÄNEN PRESIDENTTIKAUTENSA (1995–)

1995 Ilmoitti kaikkien kahdentoista apuna olleiden
alue-edustajien vapauttamisesta ja uudesta
vyöhykevaltuutetun kutsumuksesta; ”Perhe –
julistus maailmalle” esitettiin

1996 Pani alulle pienempien temppelien rakenta-
misen eri puolille maailmaa, niin että jäsenet
voivat saada säännöllisen temppelissäkäyn-
nin siunaukset

1997 Järjesti lisää seitsemänkymmenen koorumeita
vyöhykevaltuutetuiksi kutsutuista johtajista;
maailmanlaajuisia seitsemänkymmenen
koorumeita muodostettiin kaikkiaan viisi

1998 Matkusti ympäri maailmaa tavaten pyhiä
Afrikassa, Euroopassa, Aasiassa, Pohjois- ja 
Etelä-Amerikassa, Australiassa ja Eteläisellä 
Tyynellämerellä

1999 Edusti kirkkoa lukuisissa televisio-ohjelmissa;
ilmoitti Nauvoon temppelin uudelleen rakenta-
misesta

2000 Vihki uuden konferenssikeskuksen Salt Lake
Cityssä; kirkon jäsenmäärä oli 10 752 986 vuoden
alussa ja ylitti 11 miljoonaa kesän aikana

Ensimmäisinä viitenä vuotenaan kirkon presidenttinä hän
matkusti yli 400 000 kilometriä, kävi 58 maassa, puhui 2,2
miljoonalle kirkon jäsenelle ja muille ja vihki 24 temppeliä.

Presidentti Gordon B. Hinckleyn elämä
1. ”Kun Gordon B. Hinckleystä tuli presidentti Hunterin
kuoleman jälkeen kirkon presidentti, häneltä kysyttiin, mikä
olisi hänen presidenttikautensa painopiste. Hän vastasi:
’Jatkakaa työtä. Aivan. Meidän teemamme on jatkaa sitä
suurta työtä, jota meidän edeltäjämme ovat edistäneet palvel-
len niin ihailtavasti, uskollisesti ja hyvin. Vahvistaa perheen
arvoja, aivan. Edistää koulutusta, aivan. Vahvistaa suvait-
sevaisuutta ja pitkämielisyyttä ihmisten keskuudessa, aivan.
Ja julistaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumia.’

2. Presidentti Hinckleyn laaja kokemus muissa kirkon johto-
tehtävissä valmisti häntä hyvin hänen tehtäväänsä kirkon
presidenttinä. Hänet hyväksyttiin kahdentoista apostolin koo-
rumiin vuonna 1961. Vuodesta 1981 lähtien hän palveli
neuvonantajana ensimmäisessä presidenttikunnassa kolmelle
kirkon presidentille – Spencer W. Kimballille, Ezra Taft Ben-
sonille ja Howard W. Hunterille. Joinakin näistä vuosista
hänen harteillaan oli erityisen raskas vastuu, kun nämä kirkon
presidentit kärsivät vanhuuden heikkoudesta.

3. Kun nuori Gordon B. Hinckley oli lähetystyössä Englan-
nissa, hän sai neuvon, joka on auttanut häntä suuresti
kaikkina näinä haasteellisen vastuun vuosina. Hän oli masen-
nuksen hetkellä kirjoittanut isälleen kirjeessä: ’Minä tuhlaan

aikaani ja sinun rahojasi.
En näe mitään mieltä
täällä olemisessani.’ Jon-
kin ajan kuluttua hän sai
isältään lyhyen kirjeen,
jossa sanottiin: ’Rakas
Gordon. Olen saanut kir-
jeesi. – – Minulla on vain
yksi ehdotus. Unohda
itsesi ja ryhdy työhön.
Rakkaudella, isäsi.’

4. Presidentti Hinckley kertoi tuosta hetkestä: ’Mietin hänen
vastaustaan, ja sitten seuraavana aamuna pyhien kirjoitusten
tunnillamme luimme tämän suurenmoisen Herran sanan:
”Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta
joka elämänsä minun tähteni ja evankeliumin tähden kadot-
taa, on sen pelastava.’ Tuo toteamus, tuo lupaus yhdessä isäni
kirjeen kanssa innoittivat minua nousemaan yläkertaan. – –
Polvistuin ja lupasin Herralle, että yrittäisin unohtaa itseni ja
ryhtyä työhön. Pidän sitä elämäni päätöksenteon päivänä.
Voin katsoa kaiken siitä pitäen minulle tapahtuneen hyvän
olevan peräisin päätöksestä, jonka sillä hetkellä tein.’

5. Presidentti Hinckley tunnetaan
hyvin lannistumattomana optimis-
tina, joka on aina täynnä uskoa Juma-
laan ja tulevaisuuteen. ’”Kaikki järjes-
tyy kyllä” saattaa hyvin olla presi-
dentti Hinckleyn useimmin toistama
vakuuttava lausahdus perheelleen,
ystävilleen ja työtovereilleen. ”Yritä
uudelleen”, hän sanoo. ”Säilytä usko.
Ole iloinen. Älä masennu. Kaikki jär-
jestyy kyllä.”’
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6. Kun eräs toimittaja pyysi presi-
dentti Hinckleyä mainitsemaan kaik-
kein suurimman haasteen, mitä
kirkolla on, tämä vastasi: ’Kaikkein
vakavin kohtaamamme haaste ja
samalla kaikkein suurenmoisin
haaste on kasvun aiheuttama haaste.’
Hän selitti, että lisääntynyt kasvu
tuo mukanaan tarpeen rakentaa lisää
rakennuksia, myös temppeleitä:
’Tämä on kirkon historiassa suuren-
moisinta temppeleiden rakentamisen aikaa. Koskaan aiemmin
ei temppeleiden rakentaminen ole mennyt niin suurella voi-
malla eteenpäin kuin nykyisin. Meillä on 47 käytössä ole-
vaa temppeliä. Meillä on 13 muuta temppeliä joko rakenteilla
tai suunnitteilla. Me jatkamme edelleen temppeleiden
rakentamista.’ Kirkon lisääntynyt kasvu on myös tehnyt vält-
tämättömäksi kääntää Mormonin Kirja monille kielille.

7. Presidentti Hinckleyllä on omakohtainen kokemus kirkon
dramaattisesta kasvusta. Osallistuessaan konferenssiin
Osakassa Japanissa vuonna 1967 hän katsoi yleisöä, jonka jou-
kossa oli paljon nuoria, ja sanoi: ’Teissä minä näen kirkon
tulevaisuuden Japanissa. Ja näkemäni tulevaisuus on suuren-
moinen. Olemme vielä tuskin raapaisseet pintaa. Mutta tun-
nen innoitusta kertoa sen, mitä olen tuntenut jo pitkän aikaa,
ja se on, että sen aika ei enää ole kaukana, jolloin tässä suu-
renmoisessa maassa tulee olemaan Siionin vaarnoja.’ Yhtä
sukupolvea myöhemmin Japanissa oli jo 100 000 myöhempien
aikojen pyhää, monia vaarnoja, lähetyskenttiä ja piirejä sekä
temppeli.

8. Presidentti Hinckley on myös erityisen kiinnostunut kirkon
kasvusta Filippiineillä, missä ensimmäinen vaarna järjestet-
tiin Manilassa vuonna 1973. Kaksi vuosikymmentä myöhem-
min, jolloin hänestä tuli kirkon presidentti, yli 300 000 filip-
piiniläistä jäsentä sai osakseen evankeliumin siunauksia ja oli
saanut temppelin omaan maahansa. Presidentti Hinckley
on osoittanut suurta huolenpitoa kirkon kasvua kohtaan myös
muissa osissa Aasiaa, kuten Koreassa, Kiinassa ja Kaakkois-
Aasiassa.

9. Monien aasialaisten jäsenten hengellisyydestä kertoo tapaus,
joka sattui eräälle johtavalle auktoriteetille, joka oli saanut
tehtäväkseen kutsua uuden vaarnanjohtajan erääseen filippii-
niläiseen vaarnaan. Puhuteltuaan joukon pappeusveljiä hän
sai innoituksen kutsua vaarnanjohtajaksi erään noin 25-vuo-
tiaan miehen. Hän pyysi tätä nuorta miestä menemään vierei-
seen huoneeseen ja miettimään hetkisen aikaa, ketkä hän valit-
sisi neuvonantajikseen. Veli palasi puolen minuutin kuluttua.
Johtava auktoriteetti luuli veljen ymmärtäneen hänen sanansa
väärin, mutta uusi vaarnanjohtaja sanoikin: ’Ei. Tiesin Herran
Hengen kautta jo kuukausi sitten, että minusta tulee vaarnan-
johtaja. Olen jo valinnut neuvonantajani.’

10. Oli mitä soveliainta, että presidentti Hinckley, joka on
tehnyt niin paljon auttaakseen kirkon vakiinnuttamisessa
ympäri maailmaa, saattoi presidenttikautensa aikana
ilmoittaa: ’Tilastotieteilijämme sanovat, että mikäli nykyinen
suuntaus jatkuu, niin jolloinkin helmikuussa 1996, vain
muutaman kuukauden kuluttua, kirkon jäsenistä suurin osa
on Yhdysvaltojen ulkopuolella. Tämän rajan ylitys on
suurenmoisen merkittävä asia. Se kuvaa valtavan laajenemi-
sen hedelmiä.’ – –

11. Eräs johtava auktoriteetti selitti, miten jokainen myöhem-
pien aikojen pyhä voi parhaiten tukea presidentti Hinckleyä:
’Hänen ottaessaan vastaan sen pyhän viran, johon hänet
on kutsuttu – profeetan, näkijän, ilmoituksensaajan, johtavan
ylipapin ja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkon presidentin viran – – parasta, mitä me voimme tehdä
tukeaksemme häntä hänen tehtävässään, on laulun sanojen
mukaisesti jatkaa ’eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin!’ (Jeffrey R.
Holland, ”Presidentti Gordon B. Hinckley – Kallionluja ja
vuorenvarma”, Valkeus, kesäkuu 1995, s. 23.)” (Perintömme,
s. 139–143.)

Lukutehtävän ymmärtäminen
Presidentti Gordon B. Hinckleyn elämä

Gordon B. Hinckleyn opetuksia ja todistus
12. ”Tulevista vuosista kysyttäessä presidentti Hinckley sanoi:
’Näen kirkkomme nuoret. Näen heitä paljon. Näen heitä
kaikkialla. Olen ehdottoman innoissani heidän elämänsä, hei-
dän voimansa, heidän hyvyytensä, heidän uskollisuutensa
laadusta. Minulla ei ole pienintäkään huolta tämän kirkon
tulevaisuudesta, kun näen nuoriamme. He tutkivat pyhiä kir-
joituksia. He käyvät seminaarissa ja instituutissa. He rukoi-
levat päätöksistään. He ovat tekemisissä toistensa kanssa suu-
renmoisessa uskollisuuden ilmapiirissä. Heistä on tulossa
vahvoja, uskollisia ja kykeneviä myöhempien aikojen pyhiä,
jotka tekevät sen, mitä heidät kutsutaan tekemään.’”
(”’We Must Look After the Individual’ ”, Church News,
4. maaliskuuta 2000, s. 13.)

Optimisti (kappale 5) – Myönteinen, toiveikas

227

34190_130_08_WW Church.qxd  09-01-2006  1:33 PM  Page 227



13. ”Jäsentemme elämästä täytyy tulla uskontomme ainoa
mielekäs ilmentymä. – –

14. Koska siis Vapahtaja elää, me emme käytä Hänen kuole-
mansa vertauskuvaa uskomme vertauskuvana. Mutta mitä
meidän tulee käyttää? Ei mikään merkki, ei taideteos, ei min-
käänmuotoinen esine riitä ilmentämään elävän Kristuksen
kirkkautta ja ihmettä. Hän sanoi meille, mikä tuon vertausku-
van tulisi olla, kun Hän kehotti: ’Jos te rakastatte minua,
te noudatatte minun käskyjäni.’ (Joh. 14:15.)

15. Hänen seuraajinaan me emme voi olla ilkeitä, alhaisia
emmekä kiittämättömiä tahrimatta Hänen kuvaansa.
Me emme voi myöskään olla hyviä, armeliaita ja anteliaita
lisäämättä Hänen vertauskuvansa loistoa, Hänen, jonka
nimen me olemme ottaneet päällemme.

16. Elämämme täytyy merkityksellisesti ilmaista sitä vertaus-
kuvaa, että julistamme Kristuksen, elävän Jumalan ian-
kaikkisen Pojan elävän ja todistamme Hänestä.” (”Ainoa kirkas
toivomme”, Valkeus, huhtikuu 1995, s. 4, 7.)

17. ”Taivaallinen Isänne antoi jokaiselle teistä valtavan kyvyn
tehdä hyvää maailmassa. Kouluttakaa mieltänne ja käsiänne,
niin että olisitte varustetut palvelemaan hyvin siinä yhteiskun-
nassa, johon kuulutte. Harjoittakaa ystävällisyyden, huomaa-
vaisuuden ja auttavaisuuden taidetta. Jalostakaa itsessänne
olevaa armeliaisuutta, joka kuuluu niihin jumalallisiin ominai-
suuksiin, jotka olette perineet. – –

18. Teidän ei tarvitse koskaan tuntea alemmuutta. Teidän ei
tarvitse koskaan tuntea, että olette syntyneet vailla lahjoja
tai vailla mahdollisuuksia ilmaista niitä. Käyttäkää niitä lahjoja,
joita teillä on, ja ne kehittyvät ja jalostuvat ja niistä tulee oman
todellisen minänne ilmaisu, jolle toiset antavat arvoa.”
(”Sisimmässänne oleva valo”, Valkeus, heinäkuu 1995, s. 101.)

19. ”Haluan sanoa, että on tullut aika järjestää oma
huoneemme.

20. Niin monet kirkkomme jäsenistä tulevat juuri ja juuri toi-
meen tuloillaan. Itse asiassa jotkut elävät lainarahoilla. – –

21. Me opetamme omavaraisuuden sanomaa kaikkialla kir-
kossa. Omavaraisuutta ei saavuteta silloin, kun taloutta
uhkaa vakava velka. Ihmisellä ei ole itsenäisyyttä eikä
vapautta orjuudesta, kun hänellä on velvoitteita toisia koh-
taan.” (”Pojille ja miehille”, Valkeus, tammikuu 1999, s. 65, 66.)

22. ”Tämän kirkon jäseneksi tuleminen ei ole helppoa. Useim-
missa tapauksissa siihen liittyy vanhojen tapojen hylkäämistä,
aikaisempien ystävien ja tovereiden jättämistä ja uuteen
yhteisöön totuttelemista, mikä on uutta ja jokseenkin vaativaa.

23. Kasvavan käännynnäismäärän myötä meidän täytyy yhä
voimakkaammin ponnistella auttaaksemme heitä, kun he
etsivät tietään. Jokainen heistä tarvitsee kolmea asiaa: ystävää,
tehtävää ja sitä, että heitä ravitaan ’Jumalan hyvällä sanalla’
(Moro.6:4). Näiden asioiden tarjoaminen on meidän velvolli-
suutemme ja oikeutemme. – –

24. Haaste on nyt suurempi kuin koskaan aikaisemmin, koska
käännynnäisten lukumäärä on suurempi kuin mitä olemme
koskaan saaneet kokea. – – Jokainen käännynnäinen on
Jumalan poika tai tytär. Jokainen käännynnäinen on tärkeä
ja vakava tehtävä.” (”Käännynnäisiä ja nuoria miehiä”,
Valkeus, heinäkuu 1997, s. 47.)

25. ”Katseltuaan kaikkea [luomaansa Jumala] julisti, että se oli
sangen hyvää. Sitten Hän loi ihmisen omaksi kuvakseen
ja kaltaisekseen. Viimeisenä luomuksenaan, suuren luomis-
työnsä kruununa, Hän loi naisen. Minä ajattelen Eevaa
mielelläni Hänen mestarityönään kaiken sen jälkeen, mitä oli
tapahtunut aikaisemmin, viimeisenä työnä, ennen kuin
Hän lepäsi työstään.” (”Jumalan tyttäriä”, Valkeus, tammikuu
1992, s. 117.)

26. ”Kiitän Herraa siitä tiedosta,
jonka Hän on antanut minulle, että
Joseph Smith oli elävän Jumalan
profeetta. Olen puhunut aikaisemmin
kokemuksesta, joka minulla oli
kaksitoistavuotiaana poikana, juuri
asetettuna diakonina. Menin isäni
kanssa vaarnan pappeuskokoukseen.
Hän istui korokkeella vaarnan
johtokunnan jäsenenä, ja minä istuin

kappelin takarivissä. Tuo suuri joukko miehiä nousi laula-
maan laulun [’Kunnia miehelle’]. – –

27. Kuullessani heidän laulavan tuota laulua voimalla ja
vakaumuksella, sydämeeni tuli todistus Joseph-pojan
jumalallisesta kutsumuksesta, ja minä olen kiitollinen siitä,
että Herra on ylläpitänyt tuota todistusta siitä lähtien
yli seitsemänkymmentä vuotta.” (”Todistukseni”, Valkeus,
tammikuu 1994, s. 48.)
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28. ”Kaikista niistä asioista, joista olen kiitollinen tänä
aamuna, yksi kuitenkin kohoaa ylitse muiden. Se on elävä
todistus Jeesuksesta Kristuksesta, Kaikkivaltiaan Jumalan
Pojasta, Rauhanruhtinaasta, Jumalan Pyhästä. – –

29. – – Minusta tuli Hänen apostolinsa, jonka tehtävänä on
tehdä Hänen tahtonsa ja opettaa Hänen sanaansa. Minusta
tuli Hänen todistajansa maailmalle. Toistan tuon uskon
todistuksen teille ja kaikille, jotka kuulevat ääneni – –.

30. Jeesus on ystäväni. Kukaan muu ei ole antanut minulle niin
paljon. – –

31. Hän on minun esikuvani. – –

32. Hän on minun opettajani. – –

33. Hän on minun parantajani. – –

34. Hän on minun johtajani. – –

35. Hän on minun Vapahtajani ja Lunastajani. Antaessaan elä-
mänsä, tuskissaan ja sanoinkuvaamattomasti kärsien, Hän
ojentautui kohottaakseen minut ja 
jokaisen meistä sekä kaikki Jumalan
pojat ja tyttäret kuolemaa seuraavasta
iankaikkisen pimeyden syöveristä. – –

36. Hän on minun Jumalani ja Kunin-
kaani. – – Hänen kirkkaudelleen ei
tule olemaan yötä. – –

37. – – Hän on Jumalan Karitsa, jota
kumarran ja jonka kautta lähestyn
taivaallista Isääni.” (”Todistukseni”,
Liahona, heinäkuu 2000, s. 83, 85.)

Lukutehtävän ymmärtäminen
Gordon B. Hinckleyn opetuksia ja todistus

Lukutehtävän tutkiminen  
Tee tehtävät A ja B sekä joko tehtävä C tai D, kun tutkit kohtaa
”Presidentti Gordon B. Hinckley”.

Tutustu presidentti Hinckleyyn

Vastaa seuraaviin kysymyksiin niiden tietojen perusteella,
jotka sait presidentti Gordon B. Hinckleyn elämää ja presi-
denttikautta koskevasta osuudesta:

1. Missä hän palveli kokoaikaisessa lähetystyössä?

2. Mikä pyhien kirjoitusten kohta auttoi häntä lähetystyön
aikana tekemään liiton Herran kanssa?

3. Kuinka monen kirkon presidentin kanssa hän on ollut
tekemisissä sen jälkeen, kun hänestä tuli kokoaikainen
kirkon työntekijä ja johtava auktoriteetti?

A

Syöveri (kappale 35) – Syvä kuilu

4. Kuinka kauan hän palveli neuvonantajana ensimmäisessä
presidenttikunnassa?

5. Mikä vanhin Hollandin mukaan on paras tapa, jolla
voimme tukea profeettaa?

Optimistina oleminen

1. Minkä kolmen asian ihmiset antavat järkyttää itseään maas-
saan tai maailmassa olevien olojen tai tilanteiden takia?

2. Presidentti Hinckley kuvasi itseään optimistiksi. Selitä
lyhyesti, mikä on optimisti. Kertaa kappale 5 ja selitä, miksi
presidentti Hinckley on mielestäsi optimisti.

3. Tutki kappaleet 6–11 ja esitä kolme syytä, miksi kirkon jäse-
nen pitäisi olla optimistinen.

4. Kuvailisitko itseäsi optimistiksi? Miksi tai miksi et?

Keksi kahdeksan otsikkoa

Kirjoita otsikko jokaisesta kahdeksasta lausunnosta kohdasta
”Gordon B. Hinckleyn opetuksia ja todistus” (kappaleet 12,
13–16, 17–18, 19–21, 22–24, 25, 26–27, 28–37). Käytä presidentti
Hinckleyn sanoja ja keksi lause, joka kuvaa lausunnon pääaja-
tusta. Esimerkiksi kappaleiden 13–16 otsikko voisi olla
”Uskomme vertauskuva”.

Tee päätös toimia paremmin

Presidentti Hinckley on antanut usein kirkon jäsenille haas-
teen toimia paremmin. Tee kappaleiden 12–37 perusteella
luettelo kymmenestä keinosta, joissa hän neuvoi meitä toimi-
maan paremmin. Valitse luettelostasi yksi asia, jossa haluat
toimia paremmin ensi viikolla. Selitä lyhyesti, mitä aiot tehdä
noudattaaksesi hänen neuvoaan.

Ennen kuin presidentti Gordon B. Hinckley luki ”Perhe –
julistus maailmalle” -lausunnon Apuyhdistyksen ylei-
sessä kokouksessa syyskuussa 1995, hän sanoi: ”Koska on
niin paljon saivartelua, jota tarjotaan totuutena, niin
paljon harhakäsityksiä normien ja arvojen suhteen, niin
paljon houkutuksia ja viettelyksiä sortua pikkuhiljaa
maailman paheisiin, olemme tunteneet tarvetta varoittaa
ja ennaltavaroittaa. Tämän edistämiseksi me, ensim-
mäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin neu-
vosto, annamme nyt kirkolle ja maailmalle lausunnon

Perhe – 
julistus maailmalle

D

C

B
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julistuksena ja vahvistuksena perheeseen liittyvistä nor-
meista, opeista ja käytännöistä, jotka tämän kirkon profee-
tat, näkijät ja ilmoituksensaajat ovat toistuvasti esittäneet
kautta historian.” (”Pysykää lujina maailman houku-
tuksia vastaan”, Valkeus, tammikuu 1996, s. 100.)

Perhe – julistus maailmalle
1. ”Me, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkon ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apos-
tolin neuvosto, julistamme juhlallisesti, että avioliitto miehen
ja naisen välillä on Jumalan säätämä ja että perhe on kes-
keisellä sijalla Luojan suunnitelmassa Hänen lastensa iankaik-
kiseksi päämääräksi.

2. Kaikki ihmiset – miehet ja naiset – on luotu Jumalan kuvaksi.
Jokainen heistä on taivaallisten vanhempien rakas henki-
poika tai -tytär, ja sellaisena jokaisella on jumalallinen luonne
ja päämäärä. Sukupuoli on yksilön kuolevaisuutta edeltävän,
kuolevaisuuden aikaisen ja iankaikkisen identiteetin ja tarkoi-
tuksen oleellinen ominaisuus.

3. Kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa henkipojat ja -tyttä-
ret tunsivat Jumalan iankaikkisena Isänään ja palvelivat
Häntä sellaisena sekä hyväksyivät Hänen suunnitelmansa,
jonka mukaan Hänen lapsensa voivat saada fyysisen ruumiin
ja saada maanpäällistä kokemusta edistyäkseen kohti täy-
dellisyyttä ja toteuttaakseen lopulta jumalallisen päämääränsä
iankaikkisen elämän perillisinä. Jumalan onnensuunnitelma

tekee mahdolliseksi perhesuhteiden jatkumisen haudan tuolla
puolen. Pyhissä temppeleissä tarjolla olevat pyhät toimitukset
ja liitot suovat yksilöille mahdollisuuden palata Jumalan kas-
vojen eteen ja perheille mahdollisuuden tulla liitetyksi yhteen
iankaikkisuudeksi.

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

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

6. Aviomiehellä ja vaimolla on
vakava velvollisuus rakastaa
toinen toistaan ja huolehtia toi-
sistaan sekä rakastaa lapsiaan
ja huolehtia heistä. ’Lapset ovat
Herran lahja.’ (Ps. 127:3.)
Vanhemmilla on pyhä velvolli-
suus kasvattaa lapsensa rak-
kaudessa ja vanhurskaudessa,
huolehtia heidän fyysisistä ja

hengellisistä tarpeistaan ja opettaa heitä rakastamaan ja palve-
lemaan toisiaan, noudattamaan Jumalan käskyjä ja olemaan
lainkuuliaisia kansalaisia, missä tahansa he asuvatkin. Avio-
miehiä ja vaimoja – äitejä ja isiä – pidetään Jumalan edessä tili-
velvollisina näiden velvollisuuksien täyttämisestä.

7. Perhe on Jumalan säätämä. Hänen iankaikkisessa suunnitel-
massaan on olennaista miehen ja naisen välinen avioliitto.
Lapsilla on oikeus syntyä avioliitossa ja saada kasvatuksensa
sellaiselta isältä ja äidiltä, jotka pitävät avioliittolupaukset
kunniassa olemalla täysin uskollisia. Perhe-elämän onni saa-
vutetaan todennäköisimmin silloin, kun sen perustana ovat
Herran Jeesuksen Kristuksen opetukset. Onnistuneet avioliitot
ja perheet perustuvat uskon, rukouksen, parannuksen, anteek-
siannon, kunnioituksen, rakkauden, myötätunnon, työn ja
tervehenkisen virkistystoiminnan periaatteille ja säilyvät näitä
periaatteita noudattamalla. Jumalallisen suunnitelman mukaan
isän on määrä johtaa perhettään rakkaudessa ja vanhurskau-
dessa, ja hän on velvollinen suojelemaan perhettään ja huoleh-
timaan sen toimeentulosta. 
Äiti on ensisijaisesti vastuussa
lastensa hoivaamisesta. Näissä
pyhissä tehtävissä isillä ja
äideillä on velvollisuus auttaa
toisiaan tasavertaisina kumppa-
neina. Vamma, kuolema tai
muut olosuhteet saattavat
vaatia yksilöllisiä sovellutuksia.
Sukulaisten tulisi tarvittaessa
antaa tukeaan.

8. Me varoitamme siitä, että ne, jotka rikkovat siveyden liittoja,
jotka kohtelevat pahasti puolisoaan tai jälkeläisiään tai jotka
jättävät perhevelvollisuudet täyttämättä, seisovat eräänä päi-
vänä tilivelvollisina Jumalan edessä. Varoitamme edelleen,
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että perheen hajoaminen tuo yksilöille, yhteisöille ja kansakun-
nille ne onnettomuudet, joista muinaiset ja nykyiset profeetat
ovat ennustaneet.

9. Me vetoamme vastuuntuntoisiin kansalaisiin ja viranhalti-
joihin kaikkialla sellaisten toimenpiteiden edistämiseksi,
joiden tarkoituksena on ylläpitää ja vahvistaa perhettä yhteis-
kunnan perusyksikkönä.” (Valkeus, tammikuu 1996,
s. 100–101.)

Lukutehtävän ymmärtäminen
Perhe – julistus maailmalle

Lukutehtävän tutkiminen  
Tee seuraavista tehtävistä (A–C) kaksi, kun tutkit kohtaa
”Perhe – julistus maailmalle”.

Opettele ulkoa yksi kappale

Valitse perhejulistuksesta yksi kappale ja opettele se ulkoa.
Voit tehdä sen kirjoittamalla sen kolmeen kertaan paperille ja
katsomalla julistuksesta apua tarvittaessa. Kirjoita se sitten
ulkomuistista jonkun perheesi jäsenen valvonnassa. Tai voit
sanoa sen ääneen useaan kertaan ja katsoa julistuksesta apua
tarvittaessa. Sano se sitten ulkomuistista jollekulle perheesi
jäsenelle.

Yhdistämistehtävä

Kirjoita vihkoosi numerot 1–9 allekkain ja yhdistä kukin seu-
raavista aiheista yhteen perhejulistuksen yhdeksästä kap-
paleesta. Joissakin kappaleissa on opetuksia, jotka käsittelevät
useampaa kuin yhtä aihetta.

k. Jumalan tuomiot

l. Temppelityö kuolleiden
puolesta

m. Jumalalta saadut suku-
puoliset tarpeet

n. Armomurha

o. Syntyvyyden säännöstely

p. Pelastussuunnitelma

q. Itsemurha

r. Lainsäädäntö

s. Lapseen kohdistuva
väkivalta

t. Avioero

a. Abortti

b. Perheilta

c. Kurinpito

d. Suku

e. Isyys

f. Samaa sukupuolta
olevien avioliitot

g. Temppeliavioliitto

h. Sukupuoliroolit
avioliitossa

i. Päätösten tekeminen 
perheessä

j. Aviorikos

B

A

Tilivelvollinen (kappale 6) –
Vastuullinen 

Perillinen (kappale 3) – Se,
joka perii
Lisääntyä ja täyttää maa
(kappale 4) – Saada lapsia

Tee luettelo ajatuksista vahvan 
avioliiton rakentamiseksi

1. Tee luettelo perhejulistuksen kappaleen 7 perusteella
kymmenestä ajatuksesta, jotka ovat mielestäsi tärkeitä
onnellisen avioliiton ja perheen osatekijöitä.

2. Kuvaile lyhyesti, mitä teet nyt tai toivot voivasi tehdä
noudattaaksesi kutakin näistä ajatuksista. Esimerkiksi:
Rukous – Rukoilen yksin ja perheeni kanssa.

Vanhin Russell M. Nelson, kahdentoista apostolin kooru-
min jäsen ja tunnettu sydänkirurgi, kirjoitti:

”Elinikäinen mielenkiintoni ihmisen sydäntä kohtaan sai
odottamattoman käänteen huhtikuussa 1984, kun minut
kutsuttiin lähtemään sairaalan leikkaussalista ja astumaan
temppelin ylähuoneeseen. Siellä minut asetettiin Herran
Jeesuksen Kristuksen apostoliksi. En tavoitellut tällaista
kutsumusta, mutta olen nöyrästi yrittänyt olla sen luotta-
muksen ja etuoikeuden arvoinen, joka on olla Hänen
edustajansa, toivoen parantavani nyt ihmisten sydämiä
hengellisesti niin kuin aikaisemmin paransin niitä
kirurgisesti.

Koska olen yksi niistä, jotka on kutsuttu, hyväksytty
ja asetettu – yksi Herramme ja Mestarimme 15 erityisestä
todistajasta – seuraan tätä Mormonin Kirjan ehdottoman
tärkeää teemaa: ’Me puhumme Kristuksesta, me iloit-
semme Kristuksesta, me saarnaamme Kristuksesta, [ja] me
profetoimme Kristuksesta’ (2. Ne. 25:26).” (”Jeesus
Kristus – Mestarimme ja paljon enemmän”, Liahona,
huhtikuu 2000, s. 4.)

Elävä Kristus –
apostolien todistus

C

231

34190_130_08_WW Church.qxd  09-01-2006  1:33 PM  Page 231



Elävä Kristus – apostolien todistus
Seuraava todistus päivättiin 1. tammikuuta 2000, ja sen ovat
allekirjoittaneet ensimmäisen presidenttikunnan ja kahden-
toista apostolin koorumin jäsenet:

1. ”Viettäessämme juhlaa Jeesuksen Kristuksen syntymän
muistoksi, josta on kulunut kaksituhatta vuotta, me lausumme
oman todistuksemme Hänen vertaansa vailla olevan elä-
mänsä todellisuudesta ja Hänen suurenmoisen sovitusuhrinsa
äärettömästä voimasta. Kenelläkään muulla ei ole ollut niin
syvällistä vaikutusta kaikkiin niihin, jotka ovat eläneet ja jotka
vielä tulevat elämään maan päällä.

2. Jeesus Kristus oli Vanhan testamentin suuri Jehova, Uuden
testamentin Messias. Isänsä johdolla Hän oli maan Luoja.
’Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei
ole syntynyt ilman häntä.’ (Joh. 1:3.) Vaikka Hän oli synnitön,
Hänet kastettiin kaiken vanhurskauden täyttämiseksi. Hän
’kulki ympäri maata, teki hyvää’ (Ap. t. 10:38), ja kuitenkin
Häntä halveksittiin sen vuoksi. Hänen evankeliuminsa oli rau-
han ja hyvän tahdon sanoma. Hän pyysi hartaasti kaikkia
seuraamaan esimerkkiään. Hän kulki Palestiinan teitä paran-
taen sairaita, tehden sokeat näkeviksi ja herättäen kuolleita.
Hän opetti iankaikkisuuden totuuksia, kuolevaisuutta edeltä-
vän olemassaolomme todellisuutta, maanpäällisen elämämme
tarkoitusta ja Jumalan poikien ja tyttärien mahdollisuuksia
tulevassa elämässä.

3. Jeesus Kristus asetti sakramentin muistuttamaan suuresta
sovitusuhristaan. Hänet vangittiin ja Häntä syytettiin val-
heellisesti, Hänet tuomittiin syylliseksi vihaisen väkijoukon
tyydyttämiseksi ja tuomittiin kuolemaan Golgatan ristillä.
Hän antoi henkensä sovittaakseen koko ihmiskunnan synnit.
Hänen suuri lahjansa oli sijaistyö kaikkien niiden edestä,
jotka koskaan eläisivät maan päällä.

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

5. Hän nousi haudasta, ’esikoisena niiden joukosta jotka ovat
kuolleet’ (1. Kor. 15:20). Hän vieraili ylösnousseena Herrana
niiden luona, joita Hän oli rakastanut elämässä. Hän palveli
myös muiden lampaidensa (ks. Joh. 10:16) keskuudessa
muinaisessa Amerikassa. Hän ja Hänen Isänsä ilmestyivät
nykymaailmassa nuorelle Joseph Smithille aloittaen kauan
luvatun aikojen täyttymisen armotalouden (ks. Ef. 1:10,
englanninkielinen kuningas Jaakon raamatunkäännös).

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

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

8. Profeetta julisti Hänestä myös näin: ’Ja nyt, niiden monien
todistusten jälkeen, jotka hänestä on annettu, tämä on se todis-
tus, kaikista viimeisin, jonka me hänestä annamme: että hän
elää!

9. Sillä me näimme hänet Jumalan oikealla puolella ja kuu-
limme äänen, joka todisti, että hän on Isän Ainosyntyinen,

10. että hän luo ja loi maailmat, että hänen kauttaan ja
hänestä maailmat luodaan ja luotiin ja että niiden asukkaat
ovat Jumalalle syntyneitä poikia ja tyttäriä.’ (LK 76:22–24.)

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

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

13. Hänen asianmukaisesti asetettuina
apostoleinaan me todistamme, että
Jeesus on elävä Kristus, Jumalan kuo-
lematon Poika. Hän on suuri kunin-
gas Immanuel, joka seisoo tällä het-
kellä Isänsä oikealla puolella. Hän on
maailman valkeus, elämä ja toivo.
Hänen tiensä on se polku, joka johtaa
onneen tässä elämässä ja iankaikki-
seen elämään tulevassa maailmassa.

Jumalalle kiitos Hänen jumalallisen Poikansa vertaansa vailla
olevasta lahjasta.” (Valkeus, huhtikuu 2000, s. 2–3.)

Lukutehtävän ymmärtäminen
Elävä Kristus – apostolien todistus

Esikoisena kuoloon 
nukkuneista (kappale 5) –
Ensimmäisenä, joka nousi
kuolleista

Sijaistyö (kappale 3) – Jeesus
Kristus kärsi synnin tuskat,
niin ettei meidän tarvitse
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Kappaleet 4 ja 9 – ”ainosyntyinen” Poika
Vanhin Joseph B. Wirthlin, kahdentoista apostolin koorumin
jäsen, opetti: ”Kun Jeesus syntyi kuolevaisuuteen, Hänen
vanhempansa olivat Jumala, iankaikkinen Isä (ks. 1. Ne. 11:21)
ja Maria, jonka Nefi näki taivaallisessa näyssä. – – Hän on
Jumalan ainosyntyinen Poika, ainut, joka on koskaan syntynyt
tai syntyvä maan päälle sellaisista vanhemmista. Kuolevaisen,
äidiltään periytyneen luonteensa vuoksi Hänellä ’oli kuolevai-
suuden voima eli valta kuolla – – saada ruumiinsa ja henkensä
erkanemaan toisistaan’ [Bruce R. McConkie, The Promised
Messiah, s. 471]. Jumalallisen luonteensa vuoksi, jonka Hän oli
perinyt Isältään, Hänellä ’oli kuolemattomuuden voima, joka
on valta elää iäti, tai koska Hän oli valinnut kuolla, valta
nousta jälleen kuolemattomuudessa’ [The Promised Messiah,
s. 471].” (”Herramme ja Vapahtajamme”, Valkeus, tammikuu
1994, s. 6.)

Kappale 5 – Mikä on ”aikojen täyttymisen
armotalous”?
Ks. kohdasta ”Joseph Fielding Smithin opetuksia ja todistus”
osa ”Lukutehtävän ymmärtäminen”, kappale 13 (s. 209).

Lukutehtävän tutkiminen  
Tee seuraavista tehtävistä (A–C) kaksi, kun tutkit kohtaa
”Elävä Kristus – apostolien todistus”.

Nimiä ja nimityksiä

1. Kertaa lukutehtävä ”Elävä Kristus – apostolien todistus” ja
tee luettelo ainakin kymmenestä nimestä tai nimityksestä,
joita apostolit käyttävät Jeesuksesta Kristuksesta.

2. Kirjoita kunkin luettelossasi olevan nimen tai nimityksen
jälkeen lyhyt selvitys siitä, mitä kukin niistä opettaa sinulle
Vapahtajasta.

3. Valitse yksi nimi tai nimitys ja selitä, miksi se on sinulle
tärkeä.

Mikä on apostolin tehtävä?

1. Lue LK 107:23 ja täydennä seuraava lause vihkoosi:
”Apostoli on – –.”

2. Kertaa kappaleet 1, 4 ja 11–13 kohdasta ”Elävä Kristus”.
Tee luettelo ilmauksista, joita apostolit käyttivät osoit-
taessaan, että he suorittavat tehtävää, joka on mainittu
kohdassa LK 107:23.

Elävä Kristus

1. Kirjoita oma todistuksesi elävästä Kristuksesta.

2. Kirjoita lyhyesti, miten opit tietämään, että Jeesus on elävä
Kristus.

C

B

A

Vuonna 1842 sanomalehden
toimittaja John Wentworth
pyysi profeetta Joseph
Smithiltä lyhyen kuvauksen
Myöhempien Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen Kirkon
historiasta ja uskonkohdista.
Profeetta kirjoitti hänelle
kirjeen selittäen ”myöhem-
pien aikojen pyhien nousua,
edistymistä, vainoa ja uskoa”

(History of the Church, osa 4, s. 535). Hän liitti mukaan
kolmetoista lyhyttä lausuntoa joistakin kirkon opeista
ja uskonkäsityksistä. Nämä lausunnot opittiin tuntemaan
uskonkappaleina, ja ne hyväksyttiin pyhiksi kirjoituk-
siksi lokakuun 1880 yleiskonferenssissa (ks. Kallisarvoisen
Helmen johdanto).

Vanhin L. Tom Perry, kahdentoista apostolin koorumin
jäsen, sanoi uskonkappaleista:

”Ne sisältävät suoria ja yksinkertaisia lausumia uskon-
tomme periaatteista, ja ne ovat vahva todiste juma-
lallisesta innoituksesta, joka profeetta Joseph Smithillä oli.

Kehotan jokaista teitä tutkimaan uskonkappaleita ja niitä
oppeja, joita ne opettavat. – – Jos käytätte niitä oppaana
johdattamaan teitä, kun opiskelette Vapahtajan oppia,
te saatte huomata olevanne valmiimpia julistamaan
todistuksenne Herran palautetusta tosi kirkosta. Te voitte
julistaa vakaumuksella: ’Me uskomme nämä asiat’.”
(”Uskonkappaleet”, Valkeus, heinäkuu 1998, s. 24, 26.)

Uskonkappaleet
Mitä me uskomme
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Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Uskonkappaleet

1. uskonkappale – Jumaluus
Vanhin Dallin H. Oaks, kahdentoista apostolin koorumin
jäsen, sanoi: ”Me uskomme yhdessä muiden kristittyjen
kanssa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen jumaluuteen. Mutta me
todistamme, että nämä kolme jumaluuden jäsentä ovat kolme
erillistä olentoa. Me todistamme myös, että Isä Jumala ei ole
vain henki vaan että Hän on kirkastettu olento, jolla on käsin
kosketeltava ruumis samoin kuin Hänen ylösnousseella
Pojallaan Jeesuksella Kristuksella.” (”Luopumus ja palautta-
minen”, Valkeus, heinäkuu 1995, s. 85; ks. myös LK 130:22.)

2. uskonkappale – Aadamin ja Eevan lankeemus
Vanhin James E. Faust, silloinen kahdentoista apostolin
koorumin jäsen, opetti:

”Rikkomuksensa tähden Aadam ja Eeva, jotka olivat
omasta valinnastaan jättäneet viattomuuden tilansa (ks.
2. Ne. 2:23–25), karkotettiin Jumalan kasvojen edestä.
Tätä kristikunta nimittää lankeemukseksi tai Aadamin rik-
komukseksi. Se on hengellinen kuolema, koska Aadam
ja Eeva joutuivat eroon Jumalasta – –.

Myös kaikki heidän jälkeläisensä karkotettiin Jumalan kasvo-
jen edestä (ks. 2. Ne. 2:22–26). Mutta Aadamin ja Eevan
jälkeläiset olivat viattomia perisyntiin [kielletyn hedelmän
syömiseen], koska heillä ei ollut siihen mitään osuutta.
Niinpä oli epäoikeudenmukaista, että koko ihmissuku joutuisi
iankaikkisesti kärsimään ensimmäisten vanhempiemme,
Aadamin ja Eevan, rikkomuksesta. Oli välttämätöntä oikaista
tämä epäoikeudenmukaisuus; siksi tarvittiin Jeesuksen
Vapahtajana ja Lunastajana suorittama sovitusuhri.” (”Sovi-
tuksen suuri lahja”, Valkeus, tammikuu 1989, s. 10; ks. myös
5. Moos. 24:16.)

3. uskonkappale – Jeesuksen Kristuksen sovitus
Vanhin Dallin H. Oaks opetti:

”Vapahtaja on lunastanut meidät Aadamin synnistä, mutta
entä omien syntiemme seuraukset? Koska ’kaikki ovat tehneet
syntiä’ (Room. 3:23), me kaikki olemme hengellisesti kuolleita.
Jälleen meidän ainoa elämän toivomme on Vapahtaja, joka
’uhraa itsensä synnin tähden, lain vaatimuksen täyttämiseksi’,
kuten profeetta Lehi opetti (2. Ne. 2:7).

Alamainen (12.
uskonkappale) – Kuuliainen,
tottelevainen
Esivallat (12. uskonkappale)
– Tuomioistuimet
Puhdas (13. uskonkappale) –
Sukupuolisesti puhdas
Toisen parasta halajava 
(13. uskonkappale) – Ystäväl-
linen ja rakastava

Rikkomus (2. uskonkappale)
– Käskyn rikkominen
Profetia (5. uskonkappale) –
Ilmoitus
Alkukirkko (6. uskonkap-
pale) – Uuden testamentin
aikoina järjestetty kirkko
Paratiisillinen kirkkaus 
(10. uskonkappale) – Eedenin
puutarhan kaltainen tila,
paratiisi

Voidaksemme olla osallisia Vapahtajan elämää antavaan
voittoon siitä hengellisestä kuolemasta, jonka me kärsimme
omien syntiemme tähden, meidän täytyy noudattaa Hänen
määräämiään ehtoja. – –

Meidän kolmannessa uskonkappaleessamme määritellään
Vapahtajan ehdot.” (”’Maailman valkeus ja elämä’”, Valkeus,
tammikuu 1988, s. 60; ks. myös LK 19:16–19.)

4. uskonkappale – ”Evankeliumin ensimmäiset
periaatteet ja toimitukset”
Vanhin Howard W. Hunter, silloinen kahdentoista apostolin
koorumin jäsen, opetti:

”Nämä neljä [4. uskonkappaleessa mainittua periaatetta ja toi-
mitusta] ovat vasta ensimmäiset kaikista evankeliumin peri-
aatteista ja toimituksista. Kun palaamme Vapahtajan sanoihin
nefiläisille, opimme, että elettyämme näiden neljän mukaan
meidän täytyy koko elämämme ajan mukautua Herran lakei-
hin ja käskyihin, sillä Hän sanoi, että jos joku ’pysyy vahvana
loppuun asti, niin katso, häntä minä pidän syyttömänä Isäni
edessä sinä päivänä, jona minä seison maailmaa tuomitse-
massa’ (3. Ne. 27:16).

Ensimmäiset periaatteet eivät yksin riitä; ihminen on sen jäl-
keen vastuussa iankaikkisella tuomiolla kaikesta, mitä hän on
elämässään tehnyt, olipa se hyvää tai pahaa.” (Julkaisussa
Conference Report, huhtikuu 1973, s. 175; tai Ensign, heinäkuu
1973, s. 120; ks. myös 2. Ne. 31:10–15.)

5. uskonkappale – Kuinka Jumala kutsuu meidät?

Presidentti Gordon B. Hinckley sanoi: ”Oikeus nimetä [jäseniä
tehtäviin kirkossa] on ylemmällä ja ylemmillä virkailijoilla
millä tahansa tasolla. Mutta tuo nimitys tarvitsee hyväksymi-
sen; kirkon jäsenten on hyväksyttävä ja vahvistettava se. Menet-
telytapa on ominainen Herran kirkolle. Kukaan ei tavoittele
virkaa, kukaan ei juonittele päästäkseen johonkin tehtävään,
kukaan ei kampanjoi mainostaakseen omia hyviä puoliaan.
Verratkaamme Herran tapaa maailman tapaan. Herran tapa
on hiljainen, se on rauhan tapa, siihen ei liity fanfaareja eikä
rahanmenoa. Siihen ei liity egoismia eikä turhamaisuutta eikä
kunnianhimoa. Herran suunnitelman alaisena niitä, joiden
tehtävänä on valita virkailijoita, ohjaa kaiken muun syrjäyt-
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tävä kysymys: ’Kenet Herra haluaisi?’ Prosessiin kuuluu pal-
jon hiljaista ja mietteliästä pohdintaa. Ja siihen kuuluu paljon
rukouksia, joiden tarkoituksena on saada Pyhän Hengen vah-
vistus siitä, että valinta on oikea.” (”Jumala on peräsimessä”,
Valkeus, heinäkuu 1994, s. 55; ks. myös Hepr. 5:4.)

6. uskonkappale – Tosi kirkon organisaatio
Vanhin David B. Haight, kahdentoista apostolin koorumin
jäsen, todisti: ”Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen
Kristuksen Kirkko julistaa maailmalle, että tämä kirkko on
Kristuksen palautettu kirkko. Palautus oli välttämätön,
koska profeetat ja apostolit, jotka olivat Herran alkukirkon
perusta, surmattiin tai vangittiin. Nykyaikana kirkko
rakentuu profeettojen ja apostolien perustalle kulmakivenä
Jeesus Kristus. Niin ollen se ei ole reformoitu, muutettu
tai uudelleen järjestetty kirkko eikä pelkkä lahko. Se on
Jeesuksen Kristuksen kirkko, joka on palautettu näinä
myöhempinä aikoina.” (”Jumalan valitsema profeetta”,
Valkeus, 1986, konferenssiraportti 156. vuosikonferenssista,
s. 6; ks. myös Ef. 4:11–14.)

7. uskonkappale – Hengen lahjoja
Vanhin Dallin H. Oaks opetti:

”Pappeuden siunauksessa Herran palvelija käyttää pappeutta
Pyhän Hengen kehotusten mukaan kutsuakseen taivaan
voimat siunauksen saajan avuksi. Tällaisia siunauksia antavat
Melkisedekin pappeuden haltijat, koska tällä pappeu-
della on kirkon kaikkien hengellisten siunausten avaimet
(ks. LK 107:18, 67).

Pappeuden siunauksia on monenlaisia. Mainitessani erilaisia
esimerkkejä muistakaa, että pappeuden siunaukset ovat kaik-
kien niitä tarvitsevien saatavilla, mutta niitä annetaan vain
pyynnöstä. – –

Ihminen, joka haluaa opastusta johonkin tärkeään päätökseen,
voi saada pappeuden siunauksen. Ihmiset, jotka tarvitsevat
ylimääräistä hengellistä voimaa jonkin henkilökohtaisen haas-
teen voittamiseen, voivat saada siunauksen. Odottavat äidit
voidaan siunata ennen synnytystä. Monet MAP-perheet muis-
tavat sellaisen pyhän tilaisuuden, jolloin kelvollinen isä on
antanut pappeuden siunauksen pojalleen tai tyttärelleen, joka
on ollut menossa naimisiin. Isiltä pyydetään pappeuden siu-
nauksia usein myös silloin, kun lapset lähtevät pois kotoa
muista syistä, kuten opiskelemaan, armeijaan tai pitkälle mat-
kalle. – –

Edellä mainitsemissani tilanteissa annettuja siunauksia nimi-
tetään joskus lohduttaviksi tai neuvoa antaviksi siunauksiksi.
Niitä antaa yleensä aviomies tai isä tai joku muu sukulainen.
Ne voidaan merkitä muistiin ja säilyttää perheen aikakirjoissa
siunauksen saajan henkilökohtaisena hengellisenä oppaana.”
(”Pappeuden siunaukset”, Valkeus, heinäkuu 1987, s. 31;
ks. myös LK 46:11–26.)

8. uskonkappale – Miten me voimme saada 
suurimman voiman pyhistä kirjoituksista?
Presidentti Gordon B. Hinckley sanoi: ”Kiitän Kaikkivaltiasta
todistuksestani Mormonin Kirjasta, tästä ihmeellisestä Pyhän
Raamatun rinnakkaisteoksesta. – – Kirja koetellaan lukemalla
se. Puhun henkilönä, joka on lukenut sen yhä uudelleen ja

saanut maistaa sen kauneutta ja syvyyttä ja voimaa. Kysyn
teiltä, olisiko Joseph Smith, nuori mies, joka oli kasvanut New
Yorkin maaseudulla lähes koulua käymättömänä, voinut
sanella niin lyhyessä ajassa teoksen, joka on luonteeltaan niin
monimutkainen ja kuitenkin kokonaisuutena niin sopusoin-
tuinen, jossa on niin suuri määrä henkilöitä ja joka on puitteil-
taan niin laaja? Olisiko hän omilla kyvyillään voinut luoda
kielen, juonen tai sen koskettavan innoituksen, joka on saanut
miljoonat ympäri maailman lukemaan sen ja sanomaan: ’Se
on totta’?” (”Todistukseni”, Valkeus, tammikuu 1994, s. 48–49;
ks. myös Hes. 37:15–17.)

9. uskonkappale – Me uskomme jatkuvaan 
ilmoitukseen
Vanhin David B. Haight sanoi:

”Piirre, joka erottaa tämän kirkon kaikista muista, on se, että
se väittää saavansa jatkuvaa ilmoitusta Herralta – –. Nykyai-
kana Herran kirkkoa johdetaan samanlaisessa suhteessa juma-
luuteen kuin aikaisempien armotalouksien aikana.

Tätä väitettä ei esitetä kevytmielisesti. Minä tiedän, että
ilmoitusta on olemassa, sillä olen omin silmin nähnyt pyhiä
asioita, joita ovat kokeneet myös muut Hänen työssään
palvelevat.

Pyhän Hengen ilmoituksen periaate on yksi Herran kirkon
perusperiaatteista. Tällä tavoin Jumalan profeetat saavat
ilmoitusta. Yksityiset kirkon jäsenet voivat myös saada ilmoi-
tusta totuuden vahvistukseksi.” (”Jumalan valitsema pro-
feetta”, Valkeus, 1986, konferenssiraportti 156. vuosikonferens-
sista, s. 6; ks. myös Aam. 3:7.)

10. uskonkappale – Kristus hallitsee koottua
Israelia
Presidentti Spencer W. Kimball opetti: ”Israelin kokoamista on
se, että ihmiset liittyvät tosi kirkkoon ja oppivat tuntemaan
tosi Jumalan. – – Niinpä jokainen, joka on ottanut vastaan
palautetun evankeliumin ja joka nyt pyrkii palvelemaan Her-
raa omalla kielellään ja pyhien joukossa siinä maassa, jossa
hän asuu, on hyväksynyt Israelin kokoamista koskevan lain ja
perii kaikki pyhille näinä viimeisinä päivinä luvatut siu-
naukset.” (Teachings of Spencer W. Kimball, s. 439.)

Vanhin George Albert Smith, silloinen kahdentoista apostolin
koorumin jäsen, sanoi: ”Jumala on sanonut, että jos me kun-
nioitamme Häntä ja pidämme Hänen käskynsä – jos me
noudatamme Hänen lakejaan, Hän taistelee taistelumme ja
tuhoaa jumalattomat. – – ja tämä maapallo, jonka päällä
me asumme, on oleva selestinen valtakunta.” (Julkaisussa
Conference Report, lokakuu 1942, s. 49; ks. myös 
LK 45:64–71.)

11. uskonkappale – Uskonnollinen vapaus
Vanhin Bruce R. McConkie, kahdentoista apostolin koorumin
jäsen, kirjoitti: ”Me uskomme, hyväksymme, ylläpidämme,
tuemme ja edistämme kaikkien ihmisten uskonnonvapautta.
Ja me julistamme rohkeasti, että jokainen hallitus, poliittinen
järjestelmä, kirkko, lahko, kultti tai uskonnollinen ryhmä,
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joka joko kieltää ihmisiltä vapauden palvella heidän halua-
mallaan tavalla tai pakottaa heidät tiettyyn järjestelmään
tai palvontatapaan, ei ole Jumalasta.” (A New Witness for the
Articles of Faith, s. 657; ks. myös Al. 21:22.)

12. uskonkappale – Maan lakien noudattaminen
Vanhin L. Tom Perry sanoi: ”Kaikkien kirkon jäsenten tulee
päättäväisesti noudattaa ja kunnioittaa sen maan lakeja,
jossa he asuvat. Meidän tulee olla esimerkillisen kuuliaisia
hallituksillemme. Voidakseen palvella maailman kansoja
kirkon on vaikutettava terveellä tavalla niiden ihmisten elä-
mään, jotka ottavat sen vastaan, niin ajallisissa kuin hen-
gellisissäkin asioissa.” (”’Merkityksellinen juhla’”, Valkeus,
tammikuu 1988, s. 66; ks. myös LK 134:1, 5.)

13. uskonkappale – Kuinka voin olla hyveellinen?
Presidentti Gordon B. Hinckley neuvoi:

”Me elämme aikaa, jolloin
maailma suhtautuu hyveelli-
syyteen kevyesti. – –

Olkaa puhtaita. Katsokaa, mitä
luette. Pornografisten lehtien
ja muun sellaisen kirjallisuuden
lukemisesta ei koidu mitään
hyvää vaan paljon vahinkoa.
Ne herättävät teissä vain ajatuk-
sia, jotka heikentävät itseku-

rianne. Mitään hyvää ei koidu elokuvista, joiden tarkoituksena
on viedä teidän rahanne ja heikentää tahtoanne ja voimistaa
alhaisia haluja.” (”Neljä neuvoa pojille”, Valkeus, huhtikuu
1982, s. 76; ks. myös Fil. 4:8.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
Tee seuraavista tehtävistä (A–G) viisi, kun tutkit uskon-
kappaleita.

Vastauksia kysymyksiin uskostamme

Kirjoita viisi kysymystä, jotka kirkkoon kuulumattomat ystä-
väsi ovat kysyneet sinulta tai voisivat kysyä sinulta kir-
kosta. Kirjoita luettelo niistä uskonkappaleista, joiden avulla
voisit vastata kuhunkin kysymykseen. Kirkkoon kuuluma-
ton saattaa esimerkiksi kysyä: ”Uskovatko myöhempien aiko-
jen pyhät Kristukseen?” Tähän kysymykseen voidaan vastata
seuraavien uskonkappaleiden avulla: 1, 3, 4, 6, 8 ja 10.

Opettele uskonkappaleita ulkoa

Vanhin L. Tom Perry sanoi: ”Mikä suuri siunaus olisikaan, jos
jokainen kirkon jäsen opettelisi ulkoa uskonkappaleet ja
olisi perillä kunkin sisältämistä periaatteista. Me olisimme
paljon valmiimpia kertomaan evankeliumista toisille.”
(”Uskonkappaleet”, Valkeus, heinäkuu 1998, s. 24.)

B

A

1. Kirjoita lyhyt kappale, jossa selität, miten uskonkappa-
leiden ulkoa osaaminen voisi auttaa sinua elämässäsi.

2. Opettele ulkoa neljä uskonkappaletta kolmestatoista ja
kirjoita tai toista ne ulkomuistista perheenjäsenelle.

Uskonkappaleiden opettaminen

Valmista varttitunnin oppiaihe, jonka voisit opettaa perheel-
lesi tai jollekin muulle ryhmälle jonkin uskonkappaleen
merkityksestä. Käytä apunasi pyhien kirjoitusten kertomuksia
ja kohtia, kysymyksiä, henkilökohtaisia kokemuksia, kuvia,
esineitä tai omaa todistustasi, kun opetat tämän oppiaiheen.

Laulut ja uskonkappaleet

Käytä apunasi kirkon laulukirjaa ja Alkeisyhdistyksen laulu-
kirjaa ja tee luettelo ainakin yhdestä laulusta, joka opettaa
saman totuuden tai opin kuin jokaisessa uskonkappaleessa.
Voit myös kirjoittaa laulun numeron tai nimen asianomaisen
uskonkappaleen kohdalle pyhiin kirjoituksiisi. (Käytä
tarvittaessa apunasi kirkon laulukirjassa olevia osia ”Pyhät
kirjoitukset” ja ”Aihehakemisto” sekä Alkeisyhdistyksen
laulukirjan sisällysluetteloa.)

Pelastussuunnitelman osia

Lue neljä ensimmäistä uskonkappaletta ja tee luettelo niistä
pelastussuunnitelman osista, jotka niissä mainitaan. Piirrä
kuva tai laadi kaavio, jossa on nämä osat ja jonka avulla voit
opettaa pelastussuunnitelman perheellesi tai muille.

Mitä muut uskovat?

Kertaa uskonkappaleet 5–10 ja tee luettelo sanoista tai ilmai-
suista, jotka kuvaavat Herran kirkkoa. Pyydä kirkkoon kuulu-
matonta ystävääsi kertomaan, mitä hän uskoo luettelossasi
olevista asioista. (Ole ystävällinen ja kunnioita ystäväsi uskon-
käsityksiä. Pyydät häneltä tietoa, et väittele uskonkäsitystenne
eroista.) Kirjoita sitten, mitä sait selville.

Myöhempien aikojen pyhän oikeudet
ja velvollisuudet

1. Tee vihkoosi luettelo seuraavista tilanteista:

a. Nopeusrajoituksen ylittäminen moottoripyörällä ajet-
taessa

b. Uskonnollista vaatetusta käyttävän henkilön kiu-
saaminen

c. Jonkun painostaminen kuuntelemaan lähetystyö-
keskusteluja

d. Kieltäytyminen noudattamasta hallituksen antamia
ohjeita

e. Apua tarvitsevan henkilön jättäminen oman onnensa
nojaan

f. Epäystävällisyys henkilöä kohtaan, joka ei ole kirkon
jäsen

G

F

E

D

C
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g. Seksiä tihkuvan elokuvan tai televisio-ohjelman
katsominen

h. Paikkakunnallenne suunnitellun toisen uskontokunnan
kokouspaikan rakentamisen vastustaminen

i. Käsimerkkien näyttäminen ja kiroileminen

j. Usko siihen, että kaikkien muiden kirkkokuntien
edustajat ovat jumalattomia

2. Kertaa uskonkappaleet 11–13 ja merkitse kunkin tilanteen
jälkeen, mikä uskonkappale liittyy tilanteeseen ja selitä,
miten se siihen sopii.

3. Kirjoita ainakin kolme käyttäytymissääntöä, joiden mukaan
aiot elää, jotta noudattaisit uskonkappaleissa 11–13 olevia
opetuksia. Aloita sääntösi sanoilla ”Minä aion (tehdä jota-
kin”)” tai ”Minä en aio (tehdä jotakin)”.

Palautetun kirkon historian tutkiminen voi kertoa meille
paljon meitä ennen eläneiden uskosta ja omistautumisesta.
Profeetta Joseph Smithin päivistä asti monet kirkon jäse-
net ovat olleet innoittavia esimerkkejä totisista myöhem-
pien aikojen pyhistä. Mutta Jumalan valtakunnan parhaat
ja suurenmoisimmat päivät maan päällä ovat vielä edes-
sämme. Ennen eläneiden uskollisten pyhien tavoin sinäkin
voit ottaa oman paikkasi kirkon historiassa olemalla uskol-
linen, ahkera, uhrautuvainen ja palvelemalla Jumalaa ja
Hänen profeettojaan. On nimittäin niin, että kirkon histo-
riaa monissa paikoin maailmaa ei ole vielä edes kirjoitettu.

Sinun paikkasi kirkon historiassa
1. ”Jokaisella meistä on sija kirkon historiassa. Jotkut jäsenet
syntyvät perheisiin, jotka ovat jo sukupolvien ajan eläneet
evankeliumin piirissä ja kasvattaneet lapsensa Herran tunte-
miseen. Toiset kuulevat evankeliumin ensimmäistä kertaa
ja astuvat kasteen veteen solmien siten pyhiä liittoja ja luvaten
tehdä oman osansa Jumalan valtakunnan rakentamisessa.
Monet jäsenet elävät alueilla, joilla he ovat vasta aloittamassa
omaa aikakauttaan kirkon historiassa ja luomassa uskon
perintöä lapsilleen. Olivatpa olosuhteemme mitkä hyvänsä,
meillä jokaisella on tärkeä osa Siionin rakentamisessa ja val-
mistauduttaessa Vapahtajan toista tulemista varten. Me
emme ’enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulu[mme]
Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät’ (Ef. 2:19).

Meidän paikkamme 
kirkon historiassa

Uskon perintö

2. Olimmepa sitten uusia jäseniä tai vanhoja, me perimme
uskon ja uhrauksien perinnön niiltä, jotka ovat eläneet ennen
meitä. Me olemme myös nykyajan pioneereja omille lapsil-
lemme ja niille miljoonille taivaallisen Isämme lapsille,
jotka eivät vielä ole kuulleet Jeesuksen Kristuksen evankeliu-
mista ja vastaanottaneet sitä. Me teemme oman osamme eri
tavoin eri puolilla maailmaa toteuttamalla uskollisesti Herran
työtä.

3. Isät ja äidit opettavat rukoillen lapsilleen vanhurskauden
periaatteita. Koti- ja kotikäyntiopettajat huolehtivat avun
tarpeessa olevista. Perheet hyvästelevät lähetyssaarnaajia,
jotka ovat päättäneet omistaa vuosia elämästään siihen,
että vievät evankeliumin sanomaa toisille. Epäitsekkäät pap-
peus- ja apujärjestöjen johtajat ottavat vastaan kutsun pal-
vella. Lukemattomien hiljaisten palvelutyötuntien ansiosta,
joita vietetään esivanhempien nimiä etsien ja suorittaen
pyhiä toimituksia temppeleissä, suodaan siunauksia sekä elä-
ville että kuolleille.

4. Meistä jokainen auttaa toteuttamaan Myöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kohtaloa, joka ilmoitettiin
profeetta Joseph Smithille. Vuonna 1842 hän profetoi:

5. ’Totuuden viiri on pystytetty – – kenenkään jumalattoman
käsi ei voi pysäyttää työn etenemistä; vainot saavat raivota,
roskajoukot liittyä yhteen, sotajoukot kokoontua ja hävitykset
tulla, mutta Jumalan totuus etenee rohkeasti, ylväästi ja itse-
näisenä, kunnes se on tunkeutunut jokaiseen maanosaan,
käynyt jokaisella seudulla, kulkenut jokaisessa maassa ja kai-
kunut jokaiseen korvaan, kunnes Jumalan tarkoitukset on
täytetty ja suuri Jehova on sanova, että työ on tehty.’
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6. Vaikka kirkko pysyikin hyvin pienenä profeetta Joseph
Smithin elinaikana, hän tiesi, että kirkko oli Jumalan valta-
kunta maan päällä ja että sen kohtalona oli täyttää koko
maa Jeesuksen Kristuksen evankeliumin totuuksilla. Me
olemme nähneet kirkon hämmästyttävän kasvun viime vuo-
sina. Me olemme etuoikeutettuja saadessamme elää aikana,
jolloin me voimme tarjota oman uskomme ja tehdä uhrauksia
auttaaksemme perustamaan Jumalan valtakuntaa, joka tulee
pysymään ikuisesti.” (Perintömme, s. 145–146.)

Lukutehtävän tutkiminen  
Tee tehtävä A tai B, kun tutkit kohtaa ”Meidän paikkamme
kirkon historiassa”.

Sinun paikkasi Jumalan valtakunnassa

Tee luettelo kappaleissa 1–6 olevista sanoista tai ilmauksista,
jotka kuvaavat sinua, kokemuksiasi ja rooliasi kirkossa. Vastaa
sitten seuraaviin kysymyksiin:

A

1. Kuinka monta kirkon jäsentä suurin piirtein oli kaupungis-
sasi tai asuinpaikkakunnallasi kymmenen vuotta sitten?
Kuinka monta heitä on nyt? (Kysy vanhemmiltasi tai pai-
kallisilta kirkon johtajilta tarvittaessa apua näihin kysymyk-
siin vastaamisessa.)

2. Kuinka monta jäsentä uskot olevan kahden vuoden
kuluttua? Entä viiden vuoden? Entä kymmenen vuoden
kuluttua?

3. Mitkä viisi asiaa voit tehdä auttaaksesi kirkkoa kasvamaan
asuinpaikkakunnallasi?

4. Mistä haluaisit tulevien sukupolvien ihmisten muistavan
sinut?

Kirjoita lyhyt historia

Haastattele ainakin kahta ihmistä, jotka tuntevat kirkon histo-
riaa asuinpaikkakunnallasi. Yritä myös löytää kuvia, histo-
rioita, päiväkirjoja tai lehtiartikkeleita paikallisesta kirkon his-
toriasta. Kirjoita lyhyt historia kirkosta asuinpaikkakunnallasi
ja selitä, kuinka oppimasi asiat innoittavat sinua osallistumaan
Jumalan valtakunnan rakentamiseen asuinpaikkakunnallasi.

B

238

34190_130_08_WW Church.qxd  09-01-2006  1:33 PM  Page 238



Opin ja Liittojen Kirjassa esiintyviä 
ihmisiä ja termejä
Presidentti Ezra Taft Benson sanoi: ”Opin ja Liittojen Kirja on
tosi, sillä sen kirjoittaja on Jeesus Kristus, ja Hänen sanomansa
on tarkoitettu kaikille ihmisille.” (Teachings of Ezra Taft Benson,
s. 46.)

Opin ja Liittojen Kirja sisältää ilmoituksia, jotka Herra on
antanut meidän aikaamme varten, ja siinä puhutaan monista
henkilöistä, paikoista ja tapahtumista Myöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon historiassa. Ennen kuin
valmistaudut tutkimaan Opin ja Liittojen Kirjaa, lue seuraavat
tiedot. Ne auttavat sinua ymmärtämään hieman sen historiaa
ja joitakin ilmoituksiin liittyviä tapahtumia.

Opin ja Liittojen Kirjassa esiintyviä ihmisiä
Seuraavissa selostuksissa kerrotaan lyhyesti joistakin tärkeistä

ihmisistä, joista luet Opin ja Liittojen Kirjassa:

Joseph Smith nuorempi, profeetta, ”on tehnyt
enemmän ihmisten pelastamiseksi tässä maail-
massa kuin kukaan toinen ihminen – paitsi
yksin Jeesus – joka on koskaan siinä elänyt”

(LK 135:3). Hän syntyi 23. joulukuuta 1805. Koh-
dasta KH J. S. Hist. 5–54 löytyy lyhyt kertomus

hänen lapsuudestaan, näystä, jossa hän näki Isä Jumalan ja
Jeesuksen Kristuksen sekä enkeli Moronin käynneistä. Joseph
Smith sai pappeuden taivaallisilta sanansaattajilta ja monia
ilmoituksia. Hän käänsi ja julkaisi Mormonin Kirjan ja hänen
kauttaan Herra Jeesus Kristus palautti tosi kirkkonsa. Muiden
profeettojen tavoin hänen vihollisensa vainosivat häntä, toi-
mittivat hänet monta kertaa syyttömänä vankilaan ja aiheutti-
vat hänelle monia ahdistuksia (ks. LK 121–123). Väkijoukko
surmasi hänet ja hänen veljensä Hyrumin vuonna 1844 heidän
todistuksensa vuoksi Jeesuksesta Kristuksesta (ks. LK 135).

Emma Hale Smith meni naimisiin profeetta
Joseph Smithin kanssa tammikuussa 1827 ja
toimi hänen kirjurinaan hänen aloittaessaan
Mormonin Kirjan kääntämisen. Emma oli
ensimmäinen Apuyhdistyksen johtaja ja valitsi

laulut ensimmäiseen kirkon laulukirjaan (ks.
LK 25:1–15; ks. myös 132:51–56). Hän kärsi monia

vainoja ja ahdistuksia. Moni hänen lapsistaan kuoli pienenä, ja
viholliset surmasivat hänen miehensä Josephin. Hän jäi Illinoi-
siin, kun kirkko muutti Utahiin. Hän kuoli Nauvoossa Illinoi-
sissa vuonna 1879.

Hyrum Smith oli profeetta Joseph Smithin van-
hempi veli. Alusta asti Hyrum Smith tiesi, että

Jumala oli kutsunut hänen nuoremman
veljensä profeetaksi, ja hän pysyi uskollisena
tälle todistukselleen (ks. LK 11 johdanto,
6–26; 23:3; 52:8; 124:15, 124). Hän palveli apu-

laispresidenttinä, ensimmäisen presidenttikun-
nan jäsenenä ja kirkon patriarkkana (ks. LK

124:91– 95). Hän antoi henkensä Carthagen vankilassa veljensä
rinnalla todistuksena siitä, että tosi kirkko oli palautettu maan
päälle (ks. LK 135:1–7). Yksi hänen pojistaan, Joseph F. Smith,

ja yksi pojanpoika, Joseph Fielding Smith, palvelivat aikanaan
kirkon presidentteinä.

Joseph Smith vanhempi (ks. KH J. S. Hist. 48–50;
LK 4 johdanto; 23 johdanto, 5; 90:20, 25–26;
102:3; 124:19; 137:5) syntyi 12. heinäkuuta 1771
Topsfieldissä Massachusettsissa. 24-vuotiaana
hän meni naimisiin Lucy Mack Smithin kanssa

(ks. LK 137:5) ja asettui asumaan Vermontiin.
Toistuvien katovuosien ja taloudellisten menetys-

ten vuoksi Joseph vanhemman oli muutettava
perheineen Palmyraan New Yorkiin, Kumoran
kukkulan lähelle. Joseph Smith vanhempi tuki
aina poikansa kutsumusta Herran profeettana

(ks. KH J. S. Hist. 50). Hänet kastettiin samana
päivänä, jona kirkko järjestettiin, 6. huhtikuuta 1830.

Joseph Smith vanhempi ja hänen kaksi poikaansa, Hyrum ja
Samuel, olivat Mormonin Kirjan kultalevyjen silminnäkijöitä
(ks. ”Kahdeksan silminnäkijän todistus” Mormonin Kirjan
alkusivuilla). Joseph Smith vanhempi oli kirkon ensimmäinen
patriarkka ja neuvonantajana ensimmäisessä presidenttikun-
nassa. Hän kuoli Nauvoossa Illinoisissa vuonna 1840.

Joseph Smith vanhemmalla ja Lucy Smithillä
oli yksitoista lasta. Heidän ensimmäinen
lapsensa oli poika, joka kuoli synnytyksessä.
Heidän muut poikansa olivat Alvin (ks. KH
J. S. Hist. 56; LK 137:5–6), Hyrum (ks. ”Hyrum

Smith” alla), Joseph (ks. ”Joseph Smith nuorempi” vasem-
malla), Samuel (ks. LK 23 johdanto, 4; 61:35; 66:8; 75:13;
102:3, 34; 124:141), Ephraim (joka eli vain 11 päivää), William
(ks. ”Kahdentoista apostolin todistus Opin ja Liittojen Kirjan
totuudesta” Opin ja Liittojen Kirjan alussa; LK 124:129) ja
Don Carlos. Heidän tyttärensä olivat Sophronia, Catherine ja
Lucy. Samuel Smith oli kirkon ensimmäinen lähetyssaarnaaja
ja palveli piispakunnassa Nauvoossa. Hän kärsi paljon vainoa
ja kuoli 36-vuotiaana, noin kuukausi sen jälkeen, kun hänen
veljensä Joseph ja Hyrum oli surmattu.

Martin Harris oli varakas maanviljelijä Palmyrassa New Yor-
kissa. Hän ystävystyi nuoreen Joseph Smithiin ja

maksoi osan tämän kuluista. Lyhyen aikaa hän
toimi Joseph Smithin kirjurina profeetan kään-
täessä Mormonin Kirjaa. Myöhemmin hän myi
osan maatilastaan maksaakseen Mormonin Kir-

jan ensimmäisten viiden tuhannen kappaleen
painamisen (ks. LK 3 johdanto, 12–13; 5:1–15, 

24– 32; 10 johdanto; 19 johdanto, 25–41). Hän oli yksi kolmesta
kultalevyjen silminnäkijästä ja uskollinen tälle todistukselleen
koko elämänsä ajan (ks. ”Kolmen silminnäkijän todistus” Mor-
monin Kirjan alussa; LK 17 johdanto, 1–9; 58:35–39; 104:24–26;
KH J. S. Hist. 61–65). Martin Harris jätti kirkon vuonna 1838,
mutta hän tuli Utahiin vuonna 1870 päästäkseen kirkon yhtey-
teen, ja hänet kastettiin uudelleen. Hän kuoli vuonna 1875.

Oliver Cowdery syntyi Vermontissa vuonna 1806. Hänestä
tuli opettaja, ja hän sai kuulla profeetta Joseph Smithistä ja sai
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hengellisen todistuksen profeetan kutsumuksesta
asuessaan Josephin vanhempien luona Palmy-
rassa New Yorkissa (ks. LK 6 johdanto, 14–24).
Huhtikuussa 1829 Oliver Cowdery lähti Har-
monyyn Pennsylvaniaan tapaamaan profeettaa.

Hänestä tuli profeetan kirjuri tämän kääntäessä
Mormonin Kirjaa kultalevyiltä (ks. LK 8 johdanto,

1–12; 9 johdanto, 1–14). Hän oli yksi kolmesta kultalevyjen sil-
minnäkijästä (ks. ”Kolmen silminnäkijän todistus” Mormonin
Kirjan alussa; LK 17 johdanto, 1–9). Hän oli profeetta Joseph
Smithin kanssa, kun pappeuden valtuus palautettiin, ja monia
muita ilmoituksia saataessa (ks. LK 13 johdanto; 18:37; 20:3–4;
21 johdanto; 27:8, 12; 28 johdanto, 1–16; 47 johdanto; 69
johdanto; 104:28–30; 110 johdanto, 1–16; 111 johdanto; ks.
myös KH J. S. Hist. 66–72). Hän palveli myös kirkon apulais-
presidenttinä (ks. Smith, Pelastuksen oppeja, osa 1, s. 202).
Oliver Cowdery jätti kirkon vuonna 1838 mutta palasi ja
kastettiin uudelleen vuonna 1848 (ks. LK 124:95). Hän kuoli
3. maaliskuuta 1850 Missourissa, ennen kuin hän ehti muuttaa
Utahiin.

Peter Whitmer vanhemmalla ja hänen
vaimollaan Maryllä oli kolme tytärtä ja
viisi poikaa. Yksi tyttäristä, Elizabeth Ann,
meni naimisiin Oliver Cowderyn kanssa
(ks. ”Oliver Cowdery” yllä), heidän toinen

tyttärensä Nancy kuoli ollessaan lähes neljän kuukauden
ikäinen ja heidän kolmas tyttärensä Catherine meni naimsiin
Hiram Pagen kanssa (ks. LK 28 johdanto). Kaikki viisi poikaa
olivat Mormonin Kirjan kultalevyjen silminnäkijöitä (ks.
”Kolmen silminnäkijän todistus” ja ”Kahdeksan silminnäkijän
todistus” Mormonin Kirjan alussa). David Whitmer oli yksi
niistä kuudesta miehestä, jotka allekirjoittivat asiakirjan, jolla
kirkko ilmoittautui uskonnolliseksi yhteisöksi. Myöhemmin
hän palveli kirkon johtajana Missourissa ennen kuin jätti
kirkon vuonna 1838 (ks. LK 14 johdanto, 11; 17 johdanto, 1–9;
18 johdanto, 9, 37–39; 30:1–4; 52:25). Whitmerien perhe antoi
rahaa, ruokaa ja asuinpaikan Joseph ja Emma Smithille ja
Oliver Cowderylle Mormonin Kirjan kääntämisen aikana
vuonna 1829. Kirkko järjestettiin Whitmerien kodissa
Fayettessa New Yorkissa vuonna 1830 (ks. LK 21 johdanto).
Sidney Rigdon toimi pappina Mentorissa Ohiossa ja liittyi

kirkkoon vuonna 1830 rukoiltuaan Mormonin Kirjan
totuudesta luettuaan sen. Hän oli neuvonanta-

jana ensimmäisessä presidenttikunnassa vuo-
desta 1833 vuoteen 1844 ja palveli monissa
muissa kirkon tehtävissä (ks. LK 35 johdanto,
3–6; 36:2, 5; 58:50, 57–58; 63:65–66; 71:1; 76

johdanto, 11–24; 82:11; 90:6, 21; 93:44, 51; 102:3;
124:125–26). Profeetta Joseph Smithin kuoleman jäl-

keen hän esitti vaatimuksen johtaa kirkkoa sen ”suojelijana”
mutta jäsenet hyväksyivät kaksitoista apostolia tehtävään.
Hän ei tukenut kahtatoista apostolia ja erotettiin kirkosta
vuonna 1844.

Edward Partridge liittyi kirkkoon vuonna 1830
ja oli kirkon ensimmäinen piispa (ks. LK
35 johdanto; 36 johdanto, 1–7; 41:9–11; 42:10;
50:39; 51:1–4, 18; 52:24; 57:7; 58:14–16, 24–25,
61–62; 60:10; 64:17; 82:11; 124:19). Piispa Par-

tridge kärsi monia vainoja Missourissa ja kuoli
vuonna 1840 Nauvoossa Illinoisissa 47-vuotiaana.

Joseph Knight vanhempi tutustui profeetta
Joseph Smithiin vuonna 1826 ja kiinnostui osal-
listumisesta palautuksen työhön. Hän oli yli 30
vuotta vanhempi kuin profeetta Joseph ja antoi
tälle usein kaikkea tarpeellista, niin että Mor-

monin Kirjan kääntäminen saattoi jatkua – kuten
vankkurit sinä yönä, kun profeetta ja hänen vai-

monsa toivat kultalevyt Kumoran kukkulalta vuonna 1827.
Veli Knight kuoli Mt. Pisgahissa Iowan territoriossa vuonna
1847 pyhien lähdettyä Nauvoosta.

Newel K. Whitney omisti kaupan Kirtlandissa
Ohiossa. Hän liittyi kirkkoon vuonna 1830, ja
hänestä tuli profeetta Joseph Smithin hyvä
ystävä. Profeetta ja hänen perheensä asuivat
jonkin aikaa Whitneyn kodissa, ja siellä saatiin

monia Opin ja Liittojen Kirjan ilmoituksista.
Newel K. Whitney kutsuttiin kirkon toiseksi piis-
paksi, ja hänestä tuli kirkon johtava piispa vuonna

1847 (ks. LK 63:42–46; 72 johdanto, 1–8; 78:8–10;
82:11–12; 84:112; 93:50; 96 johdanto, 2;
104:39–42; 117:1–2, 11). Hän kuoli Utahissa
vuonna 1850. Hänen vaimonsa Elizabeth Ann

Whitney oli Emma Smithin neuvonantaja
ensimmäisessä Apuyhdistyksen johtokunnassa.

Thomas B. Marsh liittyi kirkkoon vuonna 1830
luettuaan ensimmäiset kuusitoista sivua Mor-
monin Kirjaa, jotka oli juuri painettu E. B.
Grandinin kirjapainossa. Hänestä tuli kahden-
toista apostolin koorumin presidentti (ks. LK

31 johdanto, 1–13; 52:22; 56:5; 112 johdanto, 1–19;
118:2). Hän suuttui profeetta Joseph Smithille ja

alkoi vainota kirkkoa Missourissa. Hän jätti kirkon vuonna
1838 ja erotettiin vuonna 1839 mutta kastettiin uudelleen
vuonna 1857.

Parley P. Pratt ja hänen veljensä Orson Pratt liittyi-
vät kirkkoon vuonna 1830 ja olivat ensimmäisen
kahdentoista apostolin koorumin jäseniä tässä
armotaloudessa. Parley P. Pratt palveli monta
kertaa lähetystyössä (ks. LK 32 johdanto, 1–2;

34 johdanto; 49:1–3; 50:37; 52:26; 97:3–5; 103
johdanto, 30, 37; 124:127–129). Hän kirjoitti monia
saarnoja ja lauluja, jotka kirkko julkaisi, ja oli yksi

ensimmäisistä Utahiin saapuneista pioneereista.
Hän sai surmansa vuonna 1857 palvellessaan
lähetystyössä Yhdysvaltain eteläosissa. Orson
Pratt palveli myös monta kertaa lähetystyössä

(ks. LK 34 johdanto, 1–10; 52:26; 75:14; 103:40;
124:127–29; 136:13). Kirkon presidentin johdolla

hän lisäsi 26 ilmoitusta Opin ja Liittojen Kirjaan, jakoi lauseet
ja kappaleet jakeiksi ja lisäsi ensimmäiset alaviitteet Mormo-
nin Kirjaan, Opin ja Liittojen Kirjaan ja Kallisarvoiseen
Helmeen. Hän kirjoitti monia kirjoja uskonnollisista ja tieteel-
lisistä aiheista ja oli yksi ensimmäisiä Utahiin saapuneita
pioneereja. Hän oli apostoli yli 45 vuoden ajan aina kuole-
maansa saakka vuonna 1881.
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Opin ja Liittojen Kirjassa esiintyviä termejä
Luopumus
Uuden testamentin aikaan Jeesus Kristus opetti evankeliu-
miaan, valitsi apostolit ja järjesti kirkkonsa. Hänen sovituk-
sensa, kuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen ihmiset
hylkäsivät apostolit ja muuttivat evankeliumin oppeja, ja niin
Jeesuksen Kristuksen tosi kirkko otettiin pois maan päältä.
Tätä luopumista (ks. 2. Tess. 2:3) tosi kirkosta kutsutaan luo-
pumukseksi.

Palautus
Herra valitsi profeetta Joseph Smithin palauttamaan evanke-
liumin ja Jeesuksen Kristuksen tosi kirkon, jotka oli otettu pois
maan päältä luopumuksen tähden. Joseph Smith käänsi
Jumalan lahjan ja voiman avulla Mormonin Kirjan, joka sisäl-
tää Jeesuksen Kristuksen evankeliumin. Herra palautti myös
pappeuden valtuuden, liitot, toimitukset, hengelliset lahjat,
kirkon organisaation ja niin edelleen, jotka olivat maan päällä
Uuden testamentin aikaan (ks. uskonkappaleet 4–7 ja 9).

Israelin kokoaminen
Vanhassa testamentissa kerrotaan, että Herra muutti Jaakobin
nimen ”Israeliksi” (ks. 1. Moos. 32:28; 35:10). Israelin kah-
dentoista pojan jälkeläisiä kutsuttiin ”Israelin kahdeksitoista
heimoksi” tai ”Israelin lapsiksi”. Joissakin pyhien kirjoitusten
kohdissa heitä kutsutaan ”Jaakobin pojiksi” (ks. Ps. 105:6; LK
109:61) ja toisissa kohdissa yksinkertaisesti ”Israeliksi”. Myös
kirkon jäseniä tänä päivänä kutsutaan ”Israeliksi”, ”Israelin
huoneeksi” tai ”Israelin lapsiksi” (ks. 2. Ne. 29:14; LK 103:17).

Jumalattomuuden tähden kymmenen Israelin kahdestatoista
sukukunnasta voitettiin sodissa ja vietiin orjuuteen (ks. 2. Kun.
17:18–23; 1. Ne. 22:3–4). Näitä sukukuntia sanotaan ”kym-
meneksi kadonneeksi sukukunnaksi”. Loput Israelin sukukun-
nista, ”Juuda” tai ”juutalaiset”, voitettiin myöhemmin myös
ja hajotettiin (ks. 2. Ne. 6:8–11).

Herra lupasi koota kansansa Israelin viimeisinä päivinä (ks.
Jer. 16:14–15; 1. Ne. 22:24–25; 2. Ne. 9:1–2). Tämä kokoaminen
alkoi siitä, kun profeetta Joseph Smith palautti Jeesuksen
Kristuksen evankeliumin ja tosi kirkon. Ensin kirkon jäseniä
koottiin Yhdysvaltoihin, New Yorkin osavaltioon. Myöhem-
min Herra käski jäsenten kokoontua Kirtlandiin Ohioon
(ks. LK 37:1–4). Vuonna 1831 Herra käski joidenkin jäsenten
valmistaa kirkolle kokoamispaikka Missourin osavaltioon
(ks. LK 57:1–2), ja vuoteen 1838 mennessä loputkin kirkon
jäsenistä olivat kokoontuneet sinne. Koska jotkut jäsenet eivät
kuitenkaan noudattaneet Herran käskyjä ja kirkon viholliset
vainosivat kirkkoa, kirkko muutti vuonna 1839 Nauvooseen
Illinoisiin. Profeetta Joseph Smithin kuoleman jälkeen vaino
pakotti jäsenet lähtemään Illinoisin osavaltiosta, ja Herra
johti kirkon kokoontumispaikkaan Yhdysvaltojen länsiosiin. 

Herra jatkaa kansansa kokoamiseen liittyvän lupauksensa
täyttämistä, mutta nykyisin meidän käsketään rakentaa
kirkkoa siellä missä asumme. Vanhin Bruce R. McConkie, joka
oli kahdentoista apostolin koorumin jäsen, sanoi: ”Israel
tullaan kokoamaan yksitellen, perhe perheeltä, Siionin vaar-

noihin, joita perustetaan kaikkialle maailmaan, niin että
koko maa on oleva siunattu evankeliumin hedelmillä” 
(”Siionin rakentaminen”, Valkeus, toukokuu 1977, s. 420).

Opin ja Liittojen Kirjan historia
”Keskeneräinen” Käskyjen kirja julkaistiin Missourissa
vuonna 1833, ja se sisälsi 65 ilmoitusta, jotka profeetta Joseph
Smith sai Herralta, mutta kirjaan tuli lisätä vielä muita
(ks. LK 1:6 ja lukujen 1; 67; 69–70 johdannot). Vuonna 1835
profeetta Joseph sai uusia ilmoituksia Herralta, jotka yhdessä
Käskyjen kirjassa julkaistujen ilmoitusten kanssa julkaistiin
Opin ja Liittojen Kirjana. Tämä Opin ja Liittojen Kirjan
painos sisälsi 103 lukua (joista kaksi oli numerolla 66). Sen
jälkeen kirkon johtajat ovat saaneet monia ilmoituksia lisää,
ja jotkut niistä on lisätty Opin ja Liittojen Kirjaan. Vanhin
Howard W. Hunter, silloinen kahdentoista apostolin koorumin
jäsen, sanoi, että Jumala ”tarjoaa jatkuvasti opastusta kaikille
lapsilleen nykyajan elävän profeetan kautta. Me julistamme,
että Hän lupauksen mukaan on palvelijoidensa kanssa ja joh-
taa kirkkonsa asioita kaikkialla maailmassa” (julkaisussa
Conference Report, huhtikuu 1981, s. 88; tai Ensign, toukokuu
1981, s. 65).

JST (Joseph Smithin käännös kuningas Jaakon 
raamatunkäännöksestä)
Monia tärkeitä osia Raamatusta on kadonnut tai muutettu
(ks. 1. Ne. 13:24–29). Herra käski profeetta Joseph Smithiä
tekemään monia korjauksia Raamattuun (ks. LK 35:20; 41:7;
45:60–61; 73:3–4; 93:53). Näitä korjauksia kutsutaan Joseph
Smithin raamatunkäännökseksi eli JST:ksi. Jotkut JST:n muu-
tokset löytyvät kirkon julkaiseman englanninkielisen kunin-
gas Jaakon raamatunkäännöksen viimeisiltä sivuilta. Työstäes-
sään raamatunkäännöstä profeetta Joseph Smith sai Herralta
ilmoituksia, jotka selittivät monia kohtia Raamatussa (ks. LK
76; 77; 86; 91; 93; 113; 132; ks. myös KH Moos.; KH J. S. Matt.).

Pyhityksen laki
Pyhityksen laki opettaa, että kaikki kuuluu Herralle ja että
kaikkea, mitä Hän on antanut meille, pitäisi käyttää Hänen
valtakuntansa rakentamiseen maan päällä (ks. LK 104:11–18).
Kirkon alkuaikoina jäsenet, jotka halusivat elää pyhityksen
lain mukaan, antoivat rahansa ja omaisuutensa piispalle ja
saivat takaisin huoneenhallitustehtävän (rahaa, omaisuutta
ja muita velvoitteita). Siitä, mitä he saivat piispalta, tuli
heidän omaisuuttaan, ja sitä käytettiin heidän omiin tarpei-
siinsa. Kaikki ylimääräinen, mitä he tuottivat eivätkä itse
tarvinneet, palautettiin piispalle köyhien ja puutteenalaisten
auttamiseksi (ks. LK 42:30–39). Pyhityksen laki annettiin,
jotta pyhät voittaisivat ylpeyden ja itsekkyyden ja valmistau-
tuisivat elämään selestisessä valtakunnassa (ks. KH Moos.
7:16–20). Jonkin aikaa jotkut kirkon jäsenet yrittivät elää pyhi-
tyksen lain mukaan, mutta he eivät kyenneet elämään täysin
tämän lain mukaan (ks. LK 105:1–5, 9–13). Nykyisin pyhi-
tyksen lain osia ovat kymmenykset, paastouhrit, lahjoitukset
Deseret Industriesille, kirkon huoltotyöohjelmaan, ajan
ja kykyjen käyttäminen ja kaikki muut uhraukset, joita me
teemme Jumalan valtakunnan rakentamiseksi (ks. LK
119 johdanto).
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Siion
Opin ja Liittojen Kirjassa Siionista puhutaan

• ihmisryhmänä, jotka ovat ”puhdassydämisiä” (LK 97:21),
rakastavat toisiaan, pitävät Herran käskyt ja pitävät huolta
köyhistä (ks. myös KH Moos. 7:18)

• Independencessä Missourissa olevan alueen toisena
nimenä (ks. LK 57:1–3). Ilmaus ”Siionin maa” Opin ja
Liittojen Kirjassa viittaa tähän osaan Missouria

• kaupunkina, joka rakennetaan tulevaisuudessa Missouriin
(ks. LK 45:64–71; 84:2–4; ks. myös 10. uskonkappale). 
1830-luvulla kirkon jäsenet eivät kyenneet perustamaan
Siionia (elämään sen lakien mukaan), mutta Herra lupasi,
että Siionin kaupunki rakennettaisiin joskus tulevaisuu-
dessa (ks. LK 58:3–7; 101:16–21; 105:1–5)

• profeetta Henokin kaupunkina (LK 38:4; 45:11–14; ks. myös
KH Moos 7:16–21)

• Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkkona (LK 21:7–8; 68:25–30).

Siionin leiri
Siionin leiri oli noin kahdestasadasta miehestä, muutamasta
naisesta ja lapsesta koostuva ryhmä, joka noudatti Herran käs-
kyä vuonna 1834 lähteä ”Siionin maahan” (LK 103:22; ks.
johdanto ja jakeet 22–35). He taivalsivat miltei 1 500 kilometriä
Ohiosta Missouriin rakentamaan Siionia (ks. ”Siion” vasem-
malla) ja auttamaan kirkon jäseniä, jotka väkijoukot olivat kar-
kottaneet kodeistaan. Kun Siionin leiri saapui Missouriin,
Herra käski heidän odottaa vähän aikaa Siionin rakentamista
(ks. LK 105:9; johdanto ja jakeet 1–19). Monista miehistä, jotka
olivat kuuliaisia ja uskollisia Siionin leirin marssilla, tuli kir-
kon johtajia.

Lukujen johdannot
Opin ja Liittojen Kirjan luvut esitellään johdannoissa. Johdan-
noissa kerrotaan, milloin ilmoitus annettiin, kenelle se annet-
tiin sekä jotakin kirkon historiasta aikana, jolloin Herra antoi
ilmoituksen. Sinun tulisi aina lukea kunkin luvun johdanto-
teksti, kun tutkit kyseistä lukua.
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Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia – oppilaan opiskeluapas
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