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Johdanto

Ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koo-
rumi ovat ottaneet käyttöön sarjan Kirkon presidenttien opetuk-
sia auttaakseen sinua ymmärtämään syvällisemmin palautettua
evankeliumia ja pääsemään lähemmäksi Herraa myöhempien
aikojen kirkon presidenttien opetusten avulla. Kirkon lisätessä
kirjoja tähän sarjaan saat kotiisi kokoelman evankeliumin haku-
teoksia. Tämän sarjan kirjoja on tarkoitus käyttää sekä henkilö-
kohtaiseen opiskeluun että koorumin ja luokan opetuksessa.

Tässä kirjassa esitellään profeetta Joseph Smithin opetuksia.
Jumala kutsui hänet aloittamaan aikojen täyttymisen taloudenhoi-
tokauden näinä myöhempinä aikoina. Sinä aikana, joka kului siitä,
kun hän keväällä 1820 näki Isän ja Pojan, siihen, kun hän kärsi
marttyyrikuoleman kesäkuussa 1844, hän perusti Myöhempien
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ja toi esiin evankeliu-
min täyteyden, jota ei enää koskaan oteta pois maan päältä.

Itseopiskelu

Kun tutkit profeetta Joseph Smithin opetuksia, etsi Hengen
innoitusta. Muista Nefin lupaus: ”Se, joka etsii uutterasti, löytää; ja
Jumalan salaisuudet paljastetaan hänelle Pyhän Hengen voimalla”
(1. Nefi 10:19). Aloita opiskelusi rukouksella, ja kun luet, jatka
rukoilemista ja pohtimista sydämessäsi.

Kunkin luvun lopussa on kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viit-
teitä, jotka auttavat sinua ymmärtämään ja soveltamaan elämääsi
Joseph Smithin opetuksia. Harkitse niihin tutustumista ennen var-
sinaisen luvun lukemista.

Harkitse myös seuraavia ohjeita:

• Etsi avainsanoja ja -ilmauksia. Jos tekstissä on jokin sana, jota
et ymmärrä, katso sen merkitys sanakirjasta tai jostakin muusta
lähteestä. Kirjoita marginaaliin huomautus, joka auttaa sinua
muistamaan, mitä olet oppinut sanasta.

V



”Joseph Smith, Herran profeetta ja näkijä, on tehnyt enemmän
ihmisten pelastamiseksi tässä maailmassa kuin kukaan toinen ihminen,

joka koskaan on siinä elänyt – paitsi ainoastaan Jeesus. – – Hän oli suuri
eläessään ja suuri kuollessaan Jumalan ja kansansa silmissä.” (OL 135:3.)
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• Ajattele Joseph Smithin opetusten tarkoitusta. Voit halutessasi
merkitä ilmauksia ja lauseita, jotka opettavat erityisiä evankeliu-
min periaatteita tai koskettavat mieltäsi ja sydäntäsi, tai kirjoita
marginaaliin ajatuksiasi ja tunteitasi.

• Muistele omia kokemuksiasi, jotka liittyvät profeetan opetuksiin.

• Pohdi sitä, kuinka Joseph Smithin opetukset soveltuvat sinuun.
Mieti, kuinka opetukset liittyvät omiin huoliisi ja kysymyksiisi.
Päätä, mitä teet oppimasi tuloksena.

Opettaminen tämän kirjan pohjalta

Tätä kirjaa voidaan käyttää opettamiseen kotona ja kirkossa.
Seuraavista ehdotuksista on sinulle apua.

Keskity Joseph Smithin sanoihin ja pyhiin kirjoituksiin

Herra on kieltänyt meitä opettamasta ”mistään muista asioista
kuin niistä, joista profeetat ja apostolit ovat kirjoittaneet, ja siitä,
mitä Lohduttaja opettaa [meille] uskon rukouksen kautta” (OL
52:9). Hän on myös julistanut, että ”tämän kirkon vanhinten,
pappien ja opettajien tulee opettaa minun evankeliumini periaat-
teita, jotka ovat Raamatussa ja Mormonin kirjassa, jossa on evan-
keliumin täyteys” (OL 42:12).

Tehtävänäsi on auttaa muita ymmärtämään profeetta Joseph
Smithin opetuksia ja pyhiä kirjoituksia. Älä sivuuta tätä kirjaa
äläkä valmista oppiaiheita muusta aineistosta. Käytä merkittävä
osa oppiaiheesta tässä kirjassa olevien Joseph Smithin opetusten
lukemiseen sekä keskusteluun niiden tarkoituksesta ja sovelta-
misesta.

Kannusta osallistujia tuomaan tämä kirja mukanaan kirkkoon,
jotta he ovat paremmin valmistautuneita osallistumaan luokan
keskusteluihin.

Etsi Pyhän Hengen johdatusta

Kun rukoilet apua ja valmistaudut tunnollisesti, Pyhä Henki
opastaa sinua pyrkimyksissäsi. Hän auttaa sinua tähdentämään
kustakin luvusta niitä osia, jotka auttavat muita ymmärtämään
evankeliumia ja kannustavat heitä soveltamaan sitä elämäänsä.
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Kun opetat, rukoile sydämessäsi, että Hengen voima vaikut-
taisi sanoissasi ja luokan keskusteluissa. Nefi sanoi: ”Kun ihmi-
nen puhuu Pyhän Hengen voimalla, Pyhän Hengen voima vie
sen ihmislasten sydämiin” (2. Nefi 33:1; ks. myös OL 50:13–22).

Valmistaudu opettamaan

Tämän kirjan luvut on järjestetty niin, että sinun on helpompi
valmistautua opettamaan. Jokaisen luvun alussa oleva ”Joseph
Smithin elämänvaiheita” antaa Joseph Smithin elämästä ja kirkon
varhaisesta historiasta tietoa, jota voit käyttää esitellessäsi oppi-
aiheen ja opettaessasi sitä. ”Joseph Smithin opetuksia” on jaettu
muutamiin alakohtiin, joiden otsikoihin tiivistyvät luvun pää-
kohdat. Nämä otsikot voivat toimia jäsentelynä, jonka mukaan
voit opettaa. Viimeisessä osassa ”Opiskelu- ja opetusehdotuksia”
on kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten kohtia, jotka liittyvät luvun
opetuksiin.

Olet tehokkaampi opettaja, kun toimit seuraavasti:

1. Tutki lukua. Lue luku ja varmista, että ymmärrät Joseph Smithin
opetukset. Opetat vilpittömämmin ja voimallisemmin, kun
hänen sanansa ovat vaikuttaneet sinuun henkilökohtaisesti (ks.
OL 11:21). Pidä lukiessasi mielessäsi oppilaidesi tarpeet. Voit
halutessasi merkitä luvusta ne opit ja periaatteet, joiden tunnet
auttavan heitä.

2. Päätä, mitä kohtia aiot käyttää. Jokaisessa luvussa on aineis-
toa enemmän kuin voit opettaa yhdellä oppitunnilla. Älä yritä
käsitellä koko lukua, vaan valitse rukoillen ne opit ja periaat-
teet, joista on mielestäsi eniten hyötyä niille, joita opetat. Voit
esimerkiksi halutessasi keskittyä yhteen tai kahteen alaotsik-
koon ja muutamaan kysymykseen, jotka auttavat osallistujia
keskustelemaan valitsemiesi osuuksien periaatteista.

3. Päätä oppitunnin aloituksesta. Kiinnostuksen herättämiseksi
oppitunnin alussa voit kertoa jonkin henkilökohtaisen koke-
muksesi tai pyytää osallistujia lukemaan luvun alussa olevan
kertomuksen tai katsomaan jotakin luvussa olevaa kuvaa. Sitten
voisit kysyä: ”Mitä tämä kertomus (tai kuva) opettaa luvun
aiheesta?” Muita oppitunnin aloitustapoja ovat esimerkiksi jon-
kin pyhien kirjoitusten kohdan tai jonkin luvussa olevan
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lainauksen lukeminen tai jonkin laulun laulaminen. Eräs hyö-
dyllinen ajatus on kertoa osallistujille, mitkä ovat oppiaiheen
pääkohdat. Voit myös halutessasi palauttaa osallistujien mieleen
tämän kirjan edellisen oppiaiheen pyytämällä heitä muistele-
maan tapahtumia, ihmisiä, periaatteita tai oppeja, joista on kes-
kusteltu.

4. Päätä, kuinka herätät keskustelua. Tähän sinun pitäisi käyttää
suurin osa oppiaiheen ajasta, sillä osallistujat oppivat oppeja ja
periaatteita parhaiten osallistuessaan niitä koskevaan keskuste-
luun. Kertaa tämän kirjan sivuilta X–XI ehdotukset siitä, kuinka
johdetaan kohottavaa keskustelua. Voisit käyttää luvun lopussa
oleviin ”Opiskelu- ja opetusehdotuksiin” sisältyviä kysymyksiä.
Voisit myös valmistella joitakin omia kysymyksiäsi seuraavia
ehdotuksia käyttäen:

• Esitä kysymyksiä, jotka auttavat osallistujia etsimään tosi-
asioita, tapahtumia, oppeja ja periaatteita. Tämäntyyppiset
kysymykset auttavat osallistujia keskittymään tiettyihin
totuuksiin, joita haluat tähdentää, ja niihin profeetan opetuk-
sissa oleviin erityisiin tietoihin, joihin haluat heidät tutustut-
taa. Kun esimerkiksi olette käyneet läpi tietyn lainauksen, voi-
sit kysyä: ”Mitä tärkeitä sanoja tai ilmauksia tässä lauseessa
on?” tai ”Mikä on tämän lainauksen pääajatus?”

• Esitä kysymyksiä, jotka auttavat osallistujia miettimään niitä
oppeja ja periaatteita, joita Joseph Smith opetti. Tämäntyyp-
piset kysymykset kannustavat osallistujia tutkimaan Joseph
Smithin opetusten heissä herättämiä ajatuksia ja tunteita ja
kertomaan niistä. Esimerkiksi: ”Miksi tämä opetus on teidän
mielestänne tärkeä?” tai ”Millaisia ajatuksia tai tuntemuksia
tämä lainaus teissä herättää?” tai ”Mitä tämä opetus teille
merkitsee?”

• Esitä kysymyksiä, jotka kannustavat osallistujia vertaamaan
profeetan opetuksista oppimaansa omiin ajatuksiinsa, tuntei-
siinsa ja kokemuksiinsa. Esimerkiksi: ”Mitkä omat kokemuk-
senne liittyvät siihen, mitä profeetta Joseph Smith sanoi?”

• Esitä kysymyksiä, jotka auttavat osallistujia soveltamaan oppi-
maansa omaan elämäänsä. Tällaiset kysymykset auttavat osal-
listujia miettimään, kuinka he voivat elää Joseph Smithin
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opetusten mukaan. Esimerkiksi: ”Mitä Joseph Smith kehottaa
meitä tekemään? Kuinka me voimme soveltaa käytäntöön
sitä, mitä hän sanoi?” Muistuta osallistujille, että he oppivat
sekä siitä, mitä sanotaan, että myös saamastaan suorasta
ilmoituksesta (ks. OL 121:26).

5. Päätä, kuinka lopetat oppitunnin. Voit esittää lyhyen yhteen-
vedon oppiaiheesta tai pyytää yhtä tai kahta osallistujaa teke-
mään sen. Todista käsitellyistä opetuksista Hengen johdatuksen
mukaan. Voit myös halutessasi pyytää muita esittämään oman
todistuksensa. Kannusta oppilaitasi noudattamaan saamiaan
Pyhän Hengen kehotuksia.

Kun valmistaudut opettamaan, voit katsoa ideoita julkaisun
Opettaminen, kutsumuksista suurin (36123 130) osasta B luvuista
14, 16, 28 ja 29 tai julkaisusta Opettamisen opas (34595 130).

Johda kohottavia keskusteluja

Seuraavat ehdotukset voivat auttaa sinua herättämään ja joh-
tamaan kohottavia keskusteluja:

• Etsi Pyhän Hengen johdatusta. Hän saattaa kehottaa sinua
esittämään tiettyjä kysymyksiä tai ottamaan tiettyjä henkilöitä
mukaan keskusteluun.

• Auta osallistujia keskittymään Joseph Smithin opetuksiin.
Pyydä heitä lukemaan hänen sanojaan keskustelun herättämi-
seksi ja kysymyksiin vastaamiseksi. Jos keskustelu alkaa eksyä
aiheesta tai muuttuu teoreettiseksi tai riitaisaksi, johdata kes-
kustelu takaisin aiheeseen viittaamalla johonkin luvun tapah-
tumaan, oppiin tai periaatteeseen.

• Mikäli tilanteeseen sopii, kerro luvun opetuksiin liittyvistä
kokemuksista.

• Kehota osallistujia kertomaan ajatuksiaan, esittämään kysymyk-
siä ja opettamaan toisiaan (ks. OL 88:122). Voisit esimerkiksi
pyytää heitä esittämään ajatuksia siitä, mitä muut ovat sano-
neet, tai voit osoittaa saman kysymyksen useille osallistujille.

• Älä pelkää kysymystäsi seuraavaa hiljaisuutta. Usein ne, joita
opetat, tarvitsevat aikaa ajatella tai katsoa kirjojaan, ennen kuin
he esittävät ajatuksia, kertovat kokemuksista tai todistavat.
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• Kuuntele vilpittömin mielin ja pyri ymmärtämään jokaisen
huomautukset. Kiitä heitä heidän osallistumisestaan.

• Kun osallistujilla on useita ideoita, voit kirjoittaa niitä taululle
tai pyytää jotakuta muuta tekemään sen.

• Yritä keksiä erilaisia tapoja saada osallistujia mukaan keskus-
teluun. Voit pyytää heitä esimerkiksi keskustelemaan pienissä
ryhmissä tai vierustoverinsa kanssa.

• Harkitse yhteyden ottamista yhteen kai kahteen osallistujaan
etukäteen. Pyydä heitä valmistautumaan niin, että he osaavat
vastata johonkin esittämääsi kysymykseen.

• Käytä kirkon lauluja, erityisesti palautuksen lauluja, täydentä-
mään keskustelua jostakin evankeliumin totuudesta. Kirkon
laulun laulaminen on tehokas tapa aloittaa tai päättää oppiaihe.

• Älä katkaise hyvää keskustelua vain siksi, että haluat käsitellä
kaiken valmistamasi aineiston. Tärkeintä on, että osallistujat
tuntevat Hengen vaikutuksen ja että heidän sitoutumisensa elää
evankeliumin mukaan vahvistuu.

Opetuksia aikaamme varten

Tässä kirjassa käsitellään profeetta Joseph Smithin opetuksia,
jotka soveltuvat meidän aikaamme. Kirjassa ei esimerkiksi ole
sellaisia aiheita kuin profeetan opetukset pyhityksen laista sovel-
lettuna omaisuutta koskeviin taloudenhoitajan tehtäviin. Herra
otti kirkolta pois tämän lain, koska pyhät eivät olleet valmiit elä-
mään sen mukaan (ks. OL 119, johdanto). Tässä kirjassa ei käsi-
tellä myöskään pluraaliavioliittoa. Pluraaliavioliittoa koskevat
opit ja periaatteet ilmoitettiin Joseph Smithille jo vuonna 1831.
Profeetta opetti pluraaliavioliiton oppia, ja jonkin verran sellaisia
avioliittoja solmittiin hänen elinaikanaan. Muutamien seuraavien
vuosikymmenten kuluessa merkittävä joukko kirkon jäseniä
solmi pluraaliavioliiton niiden kirkon presidenttien johdolla,
jotka palvelivat Joseph Smithin jälkeen. Vuonna 1890 presidentti
Wilford Woodruff antoi virallisen julistuksen, joka lakkautti plu-
raaliavioliiton kirkossa (ks. VJ 1). Myöhempien Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen Kirkko ei harjoita enää pluraaliavioliittoa.
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Tietoa tässä kirjassa lainatuista lähteistä

Tässä kirjassa esitellyt profeetta Joseph Smithin opetukset on
otettu useasta erityyppisestä lähdeaineistosta: profeetan saar-
noista, profeetan itsensä julkaistavaksi valmistamista artikkeleista
tai artikkeleista, jotka on laadittu hänen johdollaan, profeetan kir-
jeistä ja päiväkirjoista, niiden henkilöiden muistiin merkityistä
muistelmista, jotka kuulivat profeetan puhuvan, sekä joistakin
profeetan opetuksista ja kirjoituksista, jotka on myöhemmin
kanonisoitu pyhiksi kirjoituksiksi. Monia Joseph Smithin opetuk-
sia on otettu julkaisusta History of the Church. Lisätietoja näistä
lähteistä on liitteessä.

Tässä kirjassa on lainattu myös eräitä julkaisemattomia lähteitä.
Kun lainaus on peräisin julkaistusta lähdeaineistosta, lähdettä on
lainattu sellaisenaan, ellei toisin ole mainittu. Kaikki hakasuluissa
olevat lisäykset ovat tämän kirjan toimittajien tekemiä, ellei toisin
ole mainittu.



Historiallinen yhteenveto

Tässä kirjassa esitetyt profeetta Joseph Smithin opetukset sijoit-
tuvat historialliseen asiayhteyteen seuraavan lyhyen yhteenvedon
avulla.

23. joulukuuta 1805: Syntyi Sharonissa Windsorin piirikunnassa
Vermontin osavaltiossa Yhdysvalloissa
viidentenä lapsena Joseph Smith vanhem-
man ja Lucy Mack Smithin 11-lapsiseen
perheeseen.

Noin vuonna 1813
(7-vuotiaana):

Sairastui lavantautiin, jonka jälkiseurauk-
sena hänen vasen säärensä jouduttiin
leikkaamaan. Tähän aikaan Smithin perhe
asui West Lebanonissa New Hampshiren
osavaltiossa, yhdessä niistä paikoista, joi-
hin perhe muutti vuosina 1808–1816
etsiessään toimeentulomahdollisuuksia.

1816 
(10-vuotiaana):

Muutti perheensä mukana Palmyran
kylään New Yorkin osavaltioon.

Noin vuonna
1818–1819
(12- tai 13-
vuotiaana):

Muutti perheensä mukana New Yorkin
osavaltiossa Palmyran kylästä Palmyran
kaupunkikunnassa sijaitsevaan hirsimök-
kiin (12- tai 13-vuotiaana).

Varhaiskeväällä 1820
(14-vuotiaana):

Rukoili lehdossa kotinsa lähellä. Isä
Jumala ja Jeesus Kristus ilmestyivät
hänelle. Kysyy, mihin kirkkoon hänen
pitäisi liittyä. Vapahtaja sanoi hänelle,
että ne kaikki olivat väärässä eikä hänen
pitäisi liittyä mihinkään niistä.

21.–22. syyskuuta
1823
(17-vuotiaana):

Hänen luonaan kävi Moroni, joka kertoi
hänelle Herran työstä maan päällä viimei-
sinä aikoina ja Mormonin kirjasta. Näki

XIII
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kultalevyt, jotka oli haudattu läheiseen
kukkulaan, mutta häntä kiellettiin otta-
masta niitä silloin (17-vuotiaana).

1825
(19-vuotiaana):

Muutti perheensä mukana hirsimökistä
heidän maatilalleen vastarakennettuun
taloon Manchesterin kaupunkikunnassa
New Yorkin osavaltiossa.

18. tammikuuta 1827
(21-vuotiaana):

Solmi avioliiton Emma Halen kanssa, joka
oli kotoisin Harmonysta Pennsylvanian
osavaltiosta; heidät vihittiin South Bain-
bridgessa New Yorkin osavaltiossa.

22. syyskuuta 1827: Sai levyt Moronilta tavattuaan tämän
vuoden 1823 jälkeen joka vuosi syyskuun
22. päivänä.

Joulukuussa 1827
(21- tai 22-
vuotiaana):

Muutti Harmonyyn Pennsylvanian osaval-
tioon päästäkseen pakoon Palmyrassa ja
Manchesterissa levyjä varastamaan pyrki-
vää väkivaltaista joukkoa. Alkoi pian sen
jälkeen kääntää Mormonin kirjaa.

Helmikuussa 1828: Martin Harris näytti New York Cityssä joi-
takin kultalevyjen kirjainmerkkejä tunne-
tuille tiedemiehille kuten Charles Antho-
nille ja Samuel L. Mitchillille.

Kesä–heinäkuussa
1828:

Mormonin kirjan käännöstyön 116 käsi-
kirjoitussivua katosivat, kun ne olivat
Martin Harrisin hallussa.

5. huhtikuuta 1829
(23-vuotiaana):

Oliver Cowdery saapui Harmonyyn toimi-
maan Mormonin kirjan kirjurina; kään-
nöstyö jatkui 7. huhtikuuta.

15. toukokuuta
1829:

Sai Aaronin pappeuden yhdessä Oliver
Cowderyn kanssa Johannes Kastajalta.
Joseph ja Oliver kastoivat toisensa Sus-
quehannajoessa.
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Touko–kesäkuussa
1829:

Sai Melkisedekin pappeuden yhdessä
Oliver Cowderin kanssa muinaisilta
apostoleilta Pietarilta, Jaakobilta ja
Johannekselta lähellä Susquehannajokea
Pennsylvanian Harmonyn ja New Yorkin
Colesvillen välisellä alueella.

Kesäkuussa 1829: Sai valmiiksi Mormonin kirjan käännös-
työn Peter Whitmer vanhemman maati-
lalla Fayetten kaupunkikunnassa New
Yorkin osavaltiossa. Kolme silminnäkijää
näki levyt ja enkeli Moronin Fayettessa,
ja kahdeksan silminnäkijää näki levyt ja
kosketteli niitä Palmyrassa.

26. maaliskuuta 1830
(24-vuotiaana):

Ensimmäiset painetut Mormonin kirjat
tulivat yleiseen myyntiin E. B. Grandinin
kirjakaupassa Palmyrassa.

6. huhtikuuta 1830: Perusti virallisesti kirkon Peter Whitmer
vanhemman kotona Fayettessa (ks. OL
20:1). Aluksi kirkon virallinen nimi oli
Kristuksen kirkko. Toukokuun 3. päivänä
1834 nimi muuttui Myöhempien aikojen
pyhien kirkoksi. Huhtikuun 26. päivänä
1838 nimi muutettiin ilmoituksen mukai-
sesti Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuk-
sen Kristuksen Kirkoksi (ks. OL 115:4).

Kesäkuussa 1830: Aloitti Herran käskystä innoitetun raama-
tuntarkistuksen, joka tunnetaan nyt
Joseph Smithin raamatunkäännöksenä.

9. kesäkuuta 1830: Piti ensimmäisen kirkon konferenssin
Fayettessa.

Syyskuussa 1830: Muutti Pennsylvanian Harmonysta New
Yorkin Fayetteen. Joulukuusta 1827 tähän
asti Joseph ja Emma asuivat Harmonyssa,
mutta Joseph matkusti aika ajoin Man-
chesteriin, Fayetteen ja Palmyraan
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työstämään asioita, jotka koskivat Mor-
monin kirjan kääntämistä, Mormonin kir-
jan julkaisemista, kirkon perustamista,
kirkon ensimmäisen konferenssin johta-
mista ja muiden kirkon tehtävien hoitoa.

Syyskuussa 1830: Sai ilmoituksen, että lähetyssaarnaajien
oli lähdettävä ”lamanilaisten keskuuteen”
saarnaamaan evankeliumia (OL 28:8;
ks. myös 30:5–6; 32:1–3). Lokakuussa
neljä vanhinta lähti lähetystyöhön opetta-
maan intiaanialueelle Missourin osaval-
tiosta länteen.

Joulukuussa 1830
(25-vuotiaana):

Sai ilmoituksen, että pyhien oli kokoon-
nuttava Ohion osavaltioon (ks. OL 37).

Helmikuun
alkupuolella 1831:

Saapui Kirtlandiin Ohion osavaltioon
matkattuaan yli 400 kilometriä New
Yorkista.

20. heinäkuuta
1831:

Sai Independencessä Jacksonin piirikun-
nassa Missourin osavaltiossa ilmoituksen,
jossa Independence ilmoitettiin Siionin
keskuspaikaksi (ks. OL 57:1–3).

2. elokuuta 1831: Oli johtavana virkamiehenä paikalla
Sidney Rigdonin pyhittäessä Jacksonin
piirikunnan Missourin osavaltiossa
Siionin maaksi.

3. elokuuta 1831: Pyhitti temppelitontin Independencessä.

25. tammikuuta 1832
(26-vuotiaana):

Hyväksyttiin ylipappeuden presidentiksi
Amherstissä Ohion osavaltiossa.

8. maaliskuuta 
1832:

Järjesti Kirtlandissa ensimmäisen presi-
denttikunnan neuvonantajinaan Sidney
Rigdon ja Jesse Gause. Maaliskuun
18. päivänä 1833 Jesse Gausen tilalle
tuli Frederick G. Williams.
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27.–28. joulukuuta
1832 (27-vuotiaana):

Sai käskyn rakentaa temppelin Kirtlandiin
(ks. OL 88:119–120).

Tammikuussa 1833: Aloitti profeettojen koulun.

2. heinäkuuta 1833: Sai valmiiksi innoitetun raamatuntarkis-
tuksen, joka tunnetaan Joseph Smithin
raamatunkäännöksenä. Tämän työn tulok-
sena saatiin Valittuja kohtia Mooseksen
kirjasta ja Joseph Smith – Matteus, jotka
nyt sisältyvät Kallisarvoiseen helmeen.

20. heinäkuuta
1833:

Ilkivallantekijät tuhosivat kirjapainon
Independencessä Missourissa, jossa pai-
nettiin parhaillaan Käskyjen kirjaa, sekä
suurimman osan painetuista sivuista.
Syyskuussa 1835 Käskyjen kirjan ilmoituk-
set sekä muita ilmoituksia julkaistiin Kirt-
landissa Opin ja liittojen ensimmäisessä
painoksessa.

23. heinäkuuta
1833:

Kirtlandin temppelin kulmakivet lasket-
tiin paikoilleen.

18. joulukuuta
1833:

Joseph Smith vanhempi asetettiin kirkon
patriarkaksi.

Touko–heinäkuussa
1834
(28-vuotiaana):

Johti Siionin leirikunnan Ohion Kirtlan-
dista Clayn piirikuntaan Missourin osaval-
tioon tuodakseen helpotusta pyhille, jotka
oli karkotettu kodeistaan Jacksonin piiri-
kunnassa Missourissa. Palasi Kirtlandiin
saatuaan ilmoituksen, että pyhien on odo-
tettava ”vähän aikaa Siionin lunastusta”
(OL 105:9).

14. helmikuuta 1835
(29-vuotiaana):

Järjesti kahdentoista apostolin koorumin.

28. helmikuuta 1835: Järjesti seitsemänkymmenen koorumin.

Heinäkuussa 1835: Hankki egyptiläisiä papyruskääröjä, jotka
sisälsivät Abrahamin kirjoituksia.
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27. maaliskuuta 1836
(30-vuotiaana):

Vihki Kirtlandin temppelin (ks. OL 109).

3. huhtikuuta 1836: Jeesus Kristus ilmestyi Joseph Smithille ja
Oliver Cowderylle Kirtlandin temppelissä
ja hyväksyi temppelin. Myös Mooses,
Elias ja Elia ilmestyivät ja antoivat Jose-
phille ja Oliverille pappeuden avaimia.
(Ks. OL 110.)

Kesäkuussa 1837
(31-vuotiaana):

Lähetti vanhimpia Kirtlandista ja Kanadan
Ontariosta palvelemaan Englantiin,
ensimmäisellä Pohjois-Amerikan ulkopuo-
lella sijaitsevalla lähetyskentällä.

12. tammikuuta 1838
(32-vuotiaana):

Lähti Kirtlandista Far Westiin Missourin
osavaltioon paetakseen joukkoväkivaltaa.

14. maaliskuuta
1838:

Saapui Far Westiin ja perusti sinne kirkon
keskuspaikan.

27. huhtikuuta 1838: Alkoi kirjoittaa historiaansa, joka julkais-
tiin peräkkäisinä osina otsikolla ”History
of Joseph Smith” [Joseph Smithin histo-
ria] kirkon aikakauslehdissä vuodesta
1842 alkaen ja myöhemmin uudelleen
julkaisusarjana History of the Church
[Kirkon historia].

27. lokakuuta 1838: Missourin kuvernööri Lilburn W. Boggs
antoi ”hävityskäskyn”. Pyhien oli lähdet-
tävä tämän käskyn ja vakavan vainon
vuoksi Missourin osavaltiosta Illinoisin
osavaltioon talvella ja keväällä 1838–1839.

1. joulukuuta 1838: Joutui muiden kirkon johtajien kanssa van-
kilaan Libertyssä Missourin osavaltiossa.

20. maaliskuuta 1839
(33-vuotiaana):

Kirjoitti Libertyn vankilasta pyhille kirjeen,
josta osia on myöhemmin liitetty Oppiin
ja liittoihin luvuiksi 121, 122 ja 123.
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Huhtikuun puoli-
välissä 1839:

Kun häntä oltiin Missourin osavaltiossa
siirtämässä tuomittavaksi Gallatinista
Columbiaan, hänen vartijansa päästivät
hänet pakenemaan.

22. huhtikuuta 1839: Pääsi perheensä luo Quincyyn Illinoisin
osavaltioon.

10. toukokuuta 1839: Muutti perheensä kanssa pieneen hirsi-
mökkiin Commercessa Illinoisin osaval-
tiossa. Antoi myöhemmin kaupungille
uudeksi nimeksi Nauvoo.

29. marraskuuta 
1839:

Kävi Yhdysvaltojen presidentti Martin Van
Burenin luona Washington D.C.:ssä pyy-
tämässä hyvitystä Missourin osavaltiossa
tapahtuneista vääryyksistä. Ollessaan
siellä hän vetosi myös Yhdysvaltojen
kongressin apuun.

15. elokuuta 1840
(34-vuotiaana):

Ilmoitti julkisesti opin kasteesta kuollei-
den puolesta eräissä Nauvoossa pide-
tyissä hautajaisissa. Ensimmäiset kasteet
kuolleiden puolesta toimitettiin Missis-
sippissä ja paikallisissa puroissa.

Syyskuussa 1840: Ensimmäisen presidenttikunnan puolesta
pitämässään puheessa kirkolle ilmoitti,
että oli tullut aika ryhtyä rakentamaan
temppeliä Nauvooseen.

4. helmikuuta 1841
(35-vuotiaana):

Valittiin ylipäälliköksi juuri järjestettyyn
Nauvoon legioonaan, Illinoisin osavaltion
kansalliskaartiin kuuluvaan yksikköön.

6. huhtikuuta 1841: Nauvoon temppelin kulmakivet laskettiin
paikoilleen.

21. marraskuuta 
1841:

Ensimmäiset kasteet kuolleiden puolesta
toimitettiin Nauvoon temppelissä pui-
sessa altaassa, joka rakennettiin ja vihittiin
ennen kuin temppeli oli muutoin valmis.
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Helmi–lokakuussa
1842
(36-vuotiaana):

Toimi Nauvoossa ilmestyneen Times and
Seasons -nimisen kirkon aikakauslehden
toimittajana.

1. maaliskuuta 1842: Julkaisi Wentworth-kirjeen Times and
Seasons -lehdessä; maalis- ja toukokuussa
julkaisi Times and Seasons -lehdessä
myös Abrahamin kirjan.

17. maaliskuuta 
1842:

Järjesti Nauvoon naisten Apuyhdistyksen,
jonka johtajaksi tuli Emma Smith.

4. toukokuuta 1842: Toimitti ensimmäiset endaumenttitoimi-
tukset punatiilisen kauppansa yläkerran
huoneessa.

19. toukokuuta
1842:

Valittiin Nauvoon pormestariksi.

12. heinäkuuta 1843
(37-vuotiaana):

Merkitsi muistiin ilmoituksen uudesta ja
ikuisesta liitosta, mukaan lukien aviolii-
ton iankaikkinen luonne (ks. OL 132).

29. tammikuuta
1844:
(38-vuotiaana):

Ilmoitti asettuvansa ehdokkaaksi Amerikan
Yhdysvaltojen presidentin virkaan.

Maaliskuussa 1844: Kahdentoista apostolin ja muiden kanssa
pitämässään kokouksessa antoi kahden-
toista tehtäväksi johtaa kirkkoa, mikäli
hän kuolisi, selittäen antaneensa heille
kaikki tarpeelliset toimitukset, valtuudet
ja avaimet tehdä niin.

27. kesäkuuta 1844: Surmattiin marttyyrina veljensä Hyrumin
kanssa vankilassa Carthagessa Illinoisin
osavaltiossa.

29. kesäkuuta 1844: Haudattiin Hyrumin kanssa Nauvoossa
Illinoisin osavaltiossa.
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Joseph Smithin 
elämä ja palvelutyö

Joseph Smith, Herran profeetta ja näkijä, on tehnyt enemmän
ihmisten pelastamiseksi tässä maailmassa kuin kukaan toinen
ihminen, joka koskaan on siinä elänyt – paitsi ainoastaan Jeesus”
(OL 135:3). Tämä hämmästyttävä julistus kuvaa miestä, jonka
Jumala kutsui 14-vuotiaana ja joka eli vain 38-vuotiaaksi. Joseph
Smithin syntymän Vermontin osavaltiossa joulukuussa 1805 ja
hänen traagisen kuolemansa Illinoisin osavaltiossa kesäkuussa
1844 välisenä aikana tapahtui ihmeellisiä asioita. Isä Jumala ja
Hänen Poikansa Jeesus Kristus ilmestyivät hänelle opettaen Juma-
lan olemuksesta enemmän kuin oli tiedetty vuosisatoihin. Muinai-
set profeetat ja apostolit antoivat hänelle pyhän pappeuden voi-
man tehden hänestä uuden, valtuutetun Jumalan todistajan tällä
viimeisellä taloudenhoitokaudella. Profeetan kautta ilmoitettiin
vertaansa vailla oleva määrä tietoa ja oppeja, kuten Mormonin
kirja, Oppi ja liitot sekä Kallisarvoinen helmi. Hänen kauttaan
Herran tosi kirkko perustettiin jälleen kerran maan päälle.

Nykyään se työ, jonka Joseph Smith aloitti, etenee kautta maa-
ilman. Presidentti Wilford Woodruff todisti profeetta Joseph Smi-
thistä: ”Hän oli Jumalan profeetta, ja hän laski perustan suurim-
malle työlle ja taloudenhoitokaudelle, mitä maan päälle on mil-
loinkaan perustettu.”1

Syntyperä ja lapsuus

Joseph Smith oli kuudennen polven amerikkalainen, jonka
esivanhemmat olivat muuttaneet Amerikkaan Englannista 1600-
luvulla. Profeetan esivanhemmissa oli niitä tyypillisiä piirteitä,
jotka yhdistetään usein amerikkalaisten varhaisiin sukupolviin:
he uskoivat Jumalan ohjaavan ja varjelevan heitä, heillä oli vahva
työmoraali ja he palvelivat uutterasti perhettään ja maataan.

”



J O S E P H  S M I T H I N  E L Ä M Ä  J A  PA L V E L U T Y Ö  

2

Ensimmäisen näyn aikaan Joseph Smith asui perheensä 
kanssa hirsitalossa Palmyrassa New Yorkin osavaltiossa.
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Joseph Smithin vanhemmat, Joseph Smith vanhempi ja Lucy
Mack Smith, solmivat avioliiton vuonna 1796 Tunbridgessä Ver-
montin osavaltiossa. He olivat ahkera ja jumalaapelkäävä paris-
kunta, joka aloitti avioliittonsa hyvässä taloudellisessa tilan-
teessa. Valitettavasti Joseph Smith vanhempi menetti ensimmäi-
sen maatilansa ja kärsi sitä seuranneina vuosina monia taloudel-
lisia takaiskuja. Smithin perhe joutui muuttamaan useita kertoja,
kun isä yritti ansaita elannon viljelemällä maata Uuden-Englan-
nin metsäisillä kukkuloilla, pestautumalla työhön muille maati-
loille, hoitamalla pientä kauppaliikettä tai toimimalla opettajana
koulussa.

Joseph Smith nuorempi syntyi 23. joulukuuta 1805 Sharonissa
Vermontin osavaltiossa viidentenä yhdestätoista lapsesta. Hän sai
nimen isänsä mukaan. Smithin perheen lapset olivat syntymäjär-
jestyksessä: nimetön poika (joka kuoli heti synnyttyään), Alvin,
Hyrum, Sophronia, Joseph, Samuel, Ephraim (joka eli vain vajaat
kaksi viikkoa), William, Katharine, Don Carlos ja Lucy.2

Todisteita profeetan poikkeuksellisesta luonteesta ilmeni jo
varhain hänen elämässään. Smithit asuivat West Lebanonissa New
Hampshiren osavaltiossa, kun hengenvaarallinen lavantautiepi-
demia iski moniin paikkakunnalla, myös kaikkiin Smithin lapsiin.
Muut lapset toipuivat siitä ilman jälkitauteja, mutta Joseph, joka
oli noin 7-vuotias, sai vakavan tulehduksen vasempaan sääreensä.
Tohtori Nathan Smith Dartmouthin lääketieteellisestä tiedekun-
nasta läheisestä Hanoverin kaupungista suostui suorittamaan
uuden kirurgisen toimenpiteen yrityksenä pelastaa pojan jalka.
Kun tohtori Smith ja hänen kollegansa valmistautuivat leikkaa-
maan, Joseph pyysi äitiään lähtemään huoneesta, ettei tämän tar-
vitsisi nähdä hänen kärsimyksiään. Joseph kieltäytyi alkoholista
kipujen turruttamiseksi ja luottaen vain isänsä lujaan syleilyyn
kesti urhoollisesti sen, että kirurgi porasi sääriluuta ja leikkasi
siitä osan irti. Leikkaus onnistui, vaikka Joseph kulkikin muuta-
mat seuraavat vuodet kainalosauvoilla ja näytti ontuvan hieman
koko loppuelämänsä ajan.

Vuonna 1816, toistuvien katovuosien jälkeen, Joseph Smith
vanhemman perhe muutti Norwichista Vermontin osavaltiosta Pal-
myraan New Yorkin osavaltioon toivoen löytävänsä vauraammat
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Palmyran alue New Yorkin osavaltiossa. Tämä on monien
kirkon varhaisen historian tapahtumien näyttämö, mukaan lukien

ensimmäinen näky ja Moronin käynnit Joseph Smithin luona.

elinolot. Vuosia myöhemmin profeetta muisteli: ”Köyhyy-
dessämme [meidän] oli pakko tehdä lujasti työtä suuren perheen
elättämiseksi – –, ja koska kaikkien kynnelle kykenevien ponnis-
tuksia tarvittiin kaikin mahdollisin tavoin avuksi perheen elättämi-
sessä, emme sen vuoksi saaneet mahdollisuutta käydä koulua.
Riittänee, kun sanon, että sain opetusta pelkästään lukemisessa,
kirjoittamisessa ja laskennon perussäännöissä.”3
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Ensimmäinen näky

Joseph Smith kirjoitti lapsuudessaan saamastaan koulutuk-
sesta: ”Synnyin – – hyvistä vanhemmista, jotka vaivojaan säästä-
mättä opettivat minulle kristillistä uskoa.”4 Mutta monien muiden
kristittyjen tavoin Josephin vanhemmat ymmärsivät, että silloi-
sista kirkoista puuttui joitakin Jeesuksen ja Hänen apostoliensa
opettamia evankeliumin periaatteita. Useat eri kristilliset kirkko-
kunnat yrittivät saada käännynnäisiä Palmyran alueella vuonna
1820. Josephin äiti, kaksi hänen veljeään ja vanhempi sisarensa
liittyivät paikalliseen presbyteerikirkkoon, mutta Joseph, hänen
isänsä ja veljensä Alvin eivät. Vaikka Joseph oli vasta nuori poika,
hän oli syvästi huolissaan omasta asemastaan Jumalan edessä ja
siitä sekasorrosta, joka vallitsi eri uskonnollisten ryhmien
keskuudessa.

Kun 14-vuotias Joseph tutki pyhiä kirjoituksia, häneen teki vai-
kutuksen yksi Jaakobin kirjeen kohta: ”Jos kuitenkin joltakulta
teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava
pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaa-
matta” (Jaak. 1:5). Tämän Herran lupauksen innoittamana Joseph
meni eräänä kevätpäivänä 1820 rukoilemaan lähellä kotiaan ole-
vaan metsään. Hän polvistui ja kertoi sydämensä toiveista Juma-
lalle. Häneen tarttui heti pimeyden voima, joka valtasi hänet
kokonaan ja sai hänet pelkäämään, että tuho kohtaisi häntä. Sit-
ten hänen hartaasti rukoiltuaan taivaat avautuivat ja hän vapautui
näkymättömästä vihollisestaan. Valopatsaassa, joka oli aurinkoa
kirkkaampi, hän näki kaksi Persoonaa, jotka seisoivat hänen ylä-
puolellaan ilmassa. Toinen heistä puhui kutsuen Joseph-poikaa
nimeltä ja sanoi: ”Tämä on minun rakas Poikani. Kuule häntä!”
(JS–H 17.)

Tässä suurenmoisessa näyssä Isä Jumala ja Hänen Poikansa
Jeesus Kristus ilmestyivät henkilökohtaisesti nuorelle Josephille.
Joseph keskusteli Vapahtajan kanssa, joka kielsi häntä liittymästä
mihinkään oman aikansa kirkkoon, sillä ”ne olivat kaikki vää-
rässä” ja ”kaikki niiden uskontunnustukset olivat iljettäviä hänen
silmissään, – – he opettavat oppeina ihmiskäskyjä, ja he ovat
ulkonaisesti hurskaita mutta kieltävät uskon voiman” (JS–H 19).
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Josephille luvattiin myös, ”että evankeliumin täyteys tehtäisiin
[hänelle] tiettäväksi jolloinkin tulevaisuudessa”5. Vuosisatojen
pimeyden jälkeen Jumalan sana ja Isän Jumalan ja Hänen Poi-
kansa Jeesuksen Kristuksen todellisuus oli ilmoitettu maailmalle
tämän valitun ja tahrattoman nuorukaisen kautta.

Pyhä lehto noin vuonna 1907. Keväällä 1820 nuori Joseph Smith meni tähän
kotinsa lähellä olevaan metsikköön rukoilemaan Herralta johdatusta.
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Moronin käynnit

Kului kolme vuotta, joiden aikana muut paikkakunnan asuk-
kaat suhtautuivat halveksien ja pilkaten Joseph Smithin julistuk-
seen, että hän oli nähnyt Jumalan. Nuori profeetta, nyt 17-vuo-
tias, ihmetteli, mikä häntä odotti. Syyskuun 21. päivän iltana 1823
hän rukoili hartaasti ohjausta ja anteeksiantoa nuoruuden syn-
neistään ja mielettömyyksistään (ks. JS–H 29). Vastauksena hänen
rukoukseensa hänen ullakolla olevan makuuhuoneensa täytti
valo, ja hänelle ilmestyi taivaallinen sanansaattaja nimeltään
Moroni.” [Hän] julisti olevansa Jumalan enkeli”, Joseph muisteli,
”joka oli lähetetty tuomaan ilosanomaa, että se liitto, jonka
Jumala oli tehnyt muinaisen Israelin kanssa, oli käsillä täyttyäk-
seen, että valmistava työ Messiaan toista tulemista varten oli
alkava pian, että käsillä oli aika, jolloin evankeliumia koko täytey-
dessään saarnattaisiin voimallisesti kaikille kansoille, jotta olisi
kansa, joka olisi valmis tuhatvuotisen valtakunnan aikaa varten.
Minulle ilmoitettiin, että minut oli valittu välikappaleeksi Jumalan
käsissä toteuttamaan Hänen tarkoituksiaan tämän suurenmoisen
taloudenhoitokauden aikana.”6

Moroni kertoi Josephille myös sen, että läheiseen kukkulaan
oli haudattu kokoelma muinaisia kirjoituksia, joita muinaiset pro-
feetat olivat kaivertaneet kultalevyihin. Tämä pyhä aikakirja kertoi
kansasta, jonka Jumala oli johtanut Jerusalemista läntiselle pal-
lonpuoliskolle 600 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Moroni oli
viimeinen profeetta näiden ihmisten keskuudessa ja oli haudan-
nut aikakirjan, jonka Jumala oli luvannut tuoda esiin myöhem-
pinä aikoina. Joseph Smithin oli määrä kääntää tämä pyhä teos
englannin kielelle.

Seuraavien neljän vuoden aikana Josephin oli määrä tavata
Moroni kukkulalla joka syyskuun 22. päivänä, jotta hän saisi lisää
tietoa ja ohjeita. Hän tarvitsisi näitä valmistautumisen ja henki-
lökohtaisen jalostumisen vuosia kyetäkseen kääntämään muinai-
sen aikakirjan. Hänen oli oltava tehtävän veroinen: tuoda esiin
työ, jonka tarkoitus oli saada juutalaiset ja pakanat ”vakuuttu-
neiksi siitä, että Jeesus on Kristus, iankaikkinen Jumala, joka
ilmoittaa itsensä kaikille kansoille” (Mormonin kirjan nimisivu).
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Jumalan valtakunnan perustaminen maan päälle

Mormonin kirjan kääntäminen alkaa

Odottaessaan kultalevyjen saamista
Joseph Smith auttoi perheensä ajallisten
tarpeiden täyttämisessä. Vuonna 1825
hän meni Harmonyyn Pennsylvanian
osavaltioon Josiah Stowellin palveluk-
seen. Siellä hän asui täysihoidossa Isaac
ja Elizabeth Halen perheen luona ja
tapasi heidän tyttärensä Emman, kook-
kaan, tummatukkaisen opettajattaren.
Tammikuun 18. päivänä 1827 Joseph ja
Emma vihittiin South Bainbridgessä New
Yorkin osavaltiossa. Vaikka heidän avio-

liittoaan koeteltiin lasten kuolemalla, taloudellisilla vaikeuksilla ja
Josephin jatkuvilla poissaoloilla kotoa hänen täyttäessään velvolli-
suuksiaan, Joseph ja Emma rakastivat aina toisiaan syvästi.

Syyskuun 22. päivänä 1827, neljä vuotta sen jälkeen kun
Joseph oli nähnyt levyt ensimmäisen kerran, ne luovutettiin vii-
mein hänen haltuunsa. Mutta kun levyt olivat hänen hallussaan,
paikallinen väkivaltainen joukko yritti yhä uudelleen sinnikkäästi
varastaa ne. Tätä vainoa välttääkseen Joseph ja Emma palasivat
joulukuussa 1827 takaisin Harmonyyn, missä Emman vanhem-
mat asuivat. Asetuttuaan sinne Joseph alkoi kääntää levyjä.

Vuoden 1828 alkupuolella Martin Harris, varakas maanviljelijä
Palmyrasta, sai todistuksen Herran myöhempien aikojen työstä
ja matkusti Harmonyyn auttamaan Josephia käännöstyössä.
Saman vuoden kesäkuuhun mennessä Joseph oli ehtinyt kääntää
116 käsikirjoitussivua. Martin pyysi toistuvasti profeetalta lupaa
viedä käsikirjoitus kotiinsa Palmyraan, jotta hän voisi näyttää sitä
tietyille perheensä jäsenille. Profeetta pyysi Herralta lupaa ja sai
kieltävän vastauksen, mutta hän pyysi Herralta vielä kaksi kertaa,
ja lopulta Martin sai luvan ottaa käsikirjoituksen. Kun käsikirjoi-
tus oli Palmyrassa, se katosi eikä sitä koskaan saatu takaisin.
Herra otti urimin ja tummimin sekä levyt joksikin aikaa pois pro-
feetalta jättäen tämän nöyräksi ja katuvaksi. Herralta saadussa

Emma Smith
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ilmoituksessa Joseph sai tietää, että hänen on aina pelättävä
Jumalaa enemmän kuin ihmisiä (ks. OL 3). Sen jälkeen, vaikka
hän oli vain 22-vuotias, hänen elämäänsä leimasi täydellinen
omistautuminen jokaisen Herran käskyn noudattamiseen.

Huhtikuun 5. päivänä 1829 Oliver Cowdery, opettaja, joka oli
vuoden Josephia nuorempi, saapui Josephin kotiin Harmonyyn.
Oliver oli saanut vastauksena rukoukseen todistuksen profeetan
työn totuudellisuudesta. Kaksi päivää myöhemmin käännöstyö
alkoi jälleen Josephin sanellessa ja Oliverin kirjoittaessa.

Jumalan pappeuden palauttaminen

Kun Joseph ja Oliver tekivät Mormonin kirjan käännöstyötä, he
lukivat kertomuksen Vapahtajan käynnistä muinaisten nefiläisten
luona. Sen johdosta he päättivät pyytää Herralta opastusta kas-
teesta. Toukokuun 15. päivänä he menivät rukoilemaan Susque-
hannajoen rannalle lähelle Josephin kotia Harmonyssa. Heidän
hämmästyksekseen heidän luokseen tuli taivaallinen olento, joka
ilmoitti olevansa Johannes Kastaja. Hän antoi heille Aaronin pap-
peuden ja neuvoi heitä kastamaan toisensa ja asettamaan toisensa
pappeuteen. Myöhemmin, Johannes Kastajan lupauksen mukai-
sesti, Josephille ja Oliverille ilmestyivät myös muinaiset apostolit
Pietari, Jaakob ja Johannes. He antoivat heille Melkisedekin pap-
peuden ja asettivat heidät apostoleiksi.

Ennen näitä käyntejä Josephilla ja Oliverilla oli tietoa ja uskoa.
Mutta taivaallisten sanansaattajien ilmestymisen jälkeen heillä oli
myös valtuus – Jumalan pappeuden voima ja valtuus, jotka tar-
vittiin Hänen kirkkonsa perustamiseen ja pelastuksen toimitus-
ten suorittamiseen.

Mormonin kirjan julkaiseminen ja kirkon perustaminen

Huhti- ja toukokuussa 1829 vaino keskeytti yhä useammin
käännöstyön profeetan kotona Pennsylvanian Harmonyssa. Siitä
syystä Joseph ja Oliver muuttivat väliaikaisesti Fayetten kaupunki-
kuntaan New Yorkin osavaltioon tehdäkseen käännöstyön lop-
puun Peter Whitmer vanhemman talossa. Käännös valmistui kesä-
kuussa, vajaan kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun Oliver alkoi
toimia profeetan kirjurina. Elokuuhun mennessä Joseph oli teh-
nyt sopimuksen palmyralaisen E. B. Grandinin kirjapainon
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Jäljennös Peter Whitmer vanhemman talosta Fayettessa New Yorkin
osavaltiossa. Tämä uudelleen rakennettu talo on tontilla, jossa

profeetta perusti virallisesti kirkon 6. huhtikuuta 1830.

kanssa kirjan julkaisemisesta. Martin Harris kiinnitti maatilansa
varmistaakseen herra Grandinille maksun painatuskustannuk-
sista ja myi myöhemmin 151 eekkeriä maatilastaan maksaakseen
kiinnelainan takaisin. Mormonin kirja tuli myyntiin Grandinin kir-
jakaupassa 26. maaliskuuta 1830.

Huhtikuun 6. päivänä 1830, vain 11 päivää sen jälkeen kun
Mormonin kirjan ilmoitettiin olevan myynnissä, noin 60 hengen
ryhmä kokoontui Peter Whitmer vanhemman hirsitaloon Fayet-
tessa New Yorkin osavaltiossa. Siellä Joseph Smith perusti viral-
lisesti kirkon, joka sai myöhemmin ilmoituksessa nimekseen
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko (ks.
OL 115:4). Se oli riemukas tilaisuus, jossa Hengen vuodatus oli
voimakasta. Kokouksessa nautittiin sakramentti, kastettiin usko-
via, annettiin Pyhän Hengen lahja ja asetettiin miehiä pappeu-
teen, ja sen aikana saadussa ilmoituksessa Herra nimitti Joseph
Smithin kirkon johtajaksi, ”Isän Jumalan tahdosta ja teidän Her-
ranne Jeesuksen Kristuksen armosta näkijäksi, kääntäjäksi, pro-
feetaksi, Jeesuksen Kristuksen apostoliksi, kirkon vanhimmaksi”
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(OL 21:1). Jeesuksen Kristuksen kirkko oli jälleen kerran perus-
tettu maan päälle.

Kirtland, Ohio: Kirkon laajeneminen

Kun kirkon jäsenet kertoivat löytämästään totuudesta innok-
kaasti muille, vastaperustettu kirkko kasvoi nopeasti. Pian seura-
kuntia perustettiin Fayetten, Manchesterin ja Colesvillen kaupun-
keihin New Yorkin osavaltiossa. Syyskuussa 1830, pian sen jälkeen
kun Joseph ja Emma Smith olivat muuttaneet Pennsylvanian
Harmonysta Fayetteen, Herra ilmoitti profeetalle, että lähetyssaar-
naajien tuli lähteä ”lamanilaisten keskuuteen”, jotka asuivat Mis-
sourin länsirannalla (OL 28:8). Lähetyssaarnaajien matka vei hei-
dät Ohion osavaltiossa Kirtlandin alueen halki, missä he tapasivat
totuutta etsivän uskonnollisen ryhmän ja kastoivat heistä noin
130, heidän joukossaan Sidney Rigdonin, josta tuli myöhemmin
ensimmäisen presidenttikunnan jäsen. Pyhien joukko Kirtlandissa
kasvoi usealla sadalla jäsenten kertoessa evankeliumista ympäril-
lään oleville.

Kirkon kasvaessa New Yorkin osavaltiossa kasvoi myös siihen
kohdistuva vastarinta. Joulukuussa 1830 profeetta sai ilmoituk-
sen, jossa kirkon jäseniä neuvottiin lähtemään Ohioon (ks. OL
37:1), yli 400 kilometrin päähän. Muutaman seuraavan kuukau-
den kuluessa suuri osa New Yorkin pyhistä myi omaisuutensa,
usein suurella tappiolla, ja teki välttämättömät uhraukset pääs-
täkseen Kirtlandiin Ohioon. Joseph ja Emma Smith olivat ensim-
mäisten Ohioon lähtijöiden joukossa ja saapuivat Kirtlandiin
jotakuinkin 1. helmikuuta 1831.

Kaksi kokoontumispaikkaa pyhille

Kesäkuussa 1831 kirkon kasvaessa voimakkaasti Kirtlandissa
Herra neuvoi profeettaa ja muita kirkon johtajia matkustamaan
Missourin osavaltioon. Siellä Hän ilmoittaisi heille heidän
”perintömaansa” (ks. OL 52:3–5, 42–43). Kesä- ja heinäkuun
aikana 1831 profeetta ja muut matkustivat lähes 1 450 kilomet-
riä Kirtlandista Jacksonin piirikuntaan Missouriin, Amerikan
uudisasutuksen länsireunalle. Pian sinne saavuttuaan profeetta
sai Herralta ilmoituksen, jossa sanottiin, että ”Missourin maa – –
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on maa, jonka minä olen määrännyt ja pyhittänyt pyhien
kokoontumiseen. Sen tähden tämä on lupauksen maa ja Siionin
kaupungin paikka. – – Paikka, jota kutsutaan nyt Independen-
ceksi, on keskuspaikka; ja temppelin paikka sijaitsee länsipuo-
lella.” (OL 57:1–3.)

Täyttääkseen muinaisten Raamatun profeettojen profetiat 25-
vuotias Joseph Smith alkoi laskea Siionin kaupungin perustusta
Amerikkaan. Elokuussa 1831 hän johti maan pyhittämistä kokoa-
mispaikaksi ja vihki temppelitontin. Hieman myöhemmin pro-
feetta palasi Ohioon, missä hän kannusti joitakuita uskollisia
kokoontumaan Missouriin. Sadat pyhät kestivät 1800-luvun
Amerikan rajaseuduilla matkustamisen vaikeudet ja suuntasivat
uuteen kotiinsa Missourissa.

Vuosina 1831–1838 kirkon jäseniä asui sekä Ohiossa että Mis-
sourissa. Profeetta, kahdentoista koorumin jäseniä ja monia kir-
kon jäseniä asui Kirtlandissa, kun taas muut kirkon jäsenet
kokoontuivat Missouriin, missä heidän pappeusjohtajansa johti-
vat heitä profeetan ohjeiden mukaan. Kirkon johtajat kävivät kir-
jeenvaihtoa ja matkustivat usein Kirtlandin ja Missourin väliä.

Jatkuva ilmoitus

Asuessaan Kirtlandin alueella profeetta sai Herralta monia
ilmoituksia evankeliumin palautuksesta myöhempinä aikoina.
Marraskuussa 1831 kirkon johtajat päättivät julkaista monet ilmoi-
tuksista kokoelmana, joka tultiin tuntemaan Käskyjen kirjana.
Kirja oli määrä painaa Independencessä Missourissa. Mutta heinä-
kuussa 1833 mellakoiva joukko hävitti kirjapainon ja monet pai-
noarkeista. Muutamaa säästynyttä kappaletta lukuun ottamatta kir-
kon jäsenet eivät koskaan saaneet käsiinsä Käskyjen kirjaa. Käsky-
jen kirjaan tarkoitetut ilmoitukset sekä monia muita ilmoituksia
julkaistiin vuonna 1835 Kirtlandissa nimellä Oppi ja liitot.

Asuessaan Kirtlandin alueella profeetta jatkoi myös innoitettua
työtään englanninkielisen kuningas Jaakon raamatunkäännöksen
tarkistamiseksi, minkä hän oli aloittanut Herran käskystä vuonna
1830. Raamatusta oli kadonnut vuosisatojen aikana monia selkeitä
ja kallisarvoisia asioita, ja Henki johdatti profeettaa tekemään
korjauksia englanninkielisen kuningas Jaakon raamatunkäännök-
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Kirtlandin temppeli noin vuonna 1900. Pyhät rakensivat tämän temppelin suurin
uhrauksin, mutta heidän täytyi jättää se vainon karkotettua heidät Kirtlandista.

sen teksteihin ja palauttamaan kadonnutta tietoa. Tämä työ johti
tärkeiden evankeliumin totuuksien palauttamiseen, mukaan luet-
tuna monia ilmoituksia, jotka sisältyvät nyt Oppiin ja liittoihin.
Vaikka profeetta aikoi julkaista oman raamatunkäännöksensä, pai-
navat syyt, kuten vaino, estivät häntä julkaisemasta sitä kokonai-
suudessaan omana elinaikanaan.

Osana innoitettua tarkistustyötään Joseph Smith sai ilmoituksen,
joka on nykyisin nimeltään Valittuja kohtia Mooseksen kirjasta,
sekä innoitetun käännöksen Matteuksen evankeliumin luvusta 24,
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joka on nykyisin nimeltään Joseph Smith – Matteus. Vuonna 1835
profeetta alkoi kääntää Abrahamin kirjaa muinaisista egyptiläisistä
papyruskääröistä, jotka kirkko oli ostanut. Kaikista näistä käännök-
sistä tuli myöhemmin osa Kallisarvoista helmeä.

Profeetan Kirtlandissa saamien ilmoitusten joukossa olivat kir-
kon yleistä hallintoa koskevat ilmoitukset. Herran johdolla
Joseph Smith järjesti ensimmäisen presidenttikunnan vuonna
1832.7 Vuonna 1834 Kirtlandiin perustettiin vaarna. Kahdentoista
apostolin koorumin ja seitsemänkymmenen koorumin hän jär-
jesti vuonna 1835. Tuona aikana hän perusti myös Aaronin ja Mel-
kisedekin pappeuden koorumit hoitamaan paikallisten kirkon
jäsenten tarpeita.

Ensimmäinen temppeli tällä taloudenhoitokaudella

Yhtenä tärkeimmistä palautuksen osa-alueista Herra ilmoitti
Joseph Smithille pyhien temppeleiden välttämättömyyden. Joulu-
kuussa 1832 Herra käski pyhiä aloittamaan temppelin rakentami-
sen Kirtlandiin Ohioon. Vaikka monilla kirkon jäsenillä ei ollut
kunnollista asuntoa, työpaikkaa eikä ruokaa, he vastasivat innok-
kaasti Herran käskyyn profeetan tehdessä työtä heidän rinnallaan.

Maaliskuun 27. päivänä 1836 Joseph Smith vihki temppelin
helluntain kaltaisen Hengen vuodatuksen vallitessa. Viikkoa myö-
hemmin, 3. huhtikuuta 1836, koettiin joitakin uskonnollisen his-
torian merkittävimmistä tapahtumista. Herra Jeesus Kristus ilmes-
tyi temppelissä Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle ja sanoi:
”Minä olen hyväksynyt tämän huoneen, ja minun nimeni on oleva
täällä; ja minä ilmoitan itseni kansalleni armollisesti tässä huo-
neessa” (OL 110:7). Kolme sanansaattajaa Vanhan testamentin
taloudenhoitokaudelta – Mooses, Elias ja Elia – ilmestyivät myös
palauttamaan pappeuden avaimet ja valtuuden, jotka olivat olleet
kauan poissa maan päältä. Profeetta Joseph Smithillä oli nyt val-
tuus koota Israel maan neljältä ääreltä ja sinetöidä perheet yhteen
ajaksi ja koko iankaikkisuudeksi. (Ks. OL 110:11–16.) Tämä pap-
peuden avainten palautus noudatti Herran kaavaa antaa profee-
talle ”rivin rivin päälle, käskyn käskyn päälle; täällä vähän ja tuolla
vähän” (OL 128:21), kunnes Jeesuksen Kristuksen evankeliumin
täyteys oli palautettu maan päälle.
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Ikuisen evankeliumin saarnaaminen

Kautta profeetan palvelutyön Herra ohjasi häntä lähettämään
lähetyssaarnaajia saarnaamaan ”evankeliumia kaikille luoduille”
(OL 68:8). Profeetta itse tunsi tämän käskyn taakan ja jätti monta
kertaa kotinsa ja perheensä saarnatakseen evankeliumia. Kirkon
varhaisvuosina lähetyssaarnaajia kutsuttiin saarnaamaan eri osissa
Yhdysvaltoja ja Kanadaa.

Sitten kesällä 1837 profeettaa innoitettiin lähettämään vanhim-
pia Englantiin. Profeetta neuvoi Heber C. Kimballia, kahdentoista
koorumin jäsentä, johtamaan pientä lähetyssaarnaajien ryhmää
tässä suuressa hankkeessa. Jättäen perheensä miltei puille paljaille
vanhin Kimball lähti uskoen siihen, että Herra johtaisi häntä. Vuo-
den kuluessa Englannissa oli liittynyt kirkkoon noin 2 000 jäsentä.
Sitten vuosina 1839–1841 Joseph Smith lähetti kahdentoista jäse-
niä palvelemaan Isossa-Britanniassa, ja tuo lähetyskenttä oli myös
huomattavan menestyksekäs. Vuoteen 1841 mennessä yli 6 000
ihmistä oli ottanut vastaan evankeliumin. Monet heistä muuttivat
Amerikkaan tuoden uutta eloa kirkkoon ja vahvistaen sitä hyvin
vaikeina aikoina.

Lähtö Kirtlandista

Pyhät Kirtlandissa olivat kärsineet vainoa miltei saapumisestaan
lähtien, mutta vastustus voimistui vuosina 1837 ja 1838. ”Mitä
tulee Jumalan valtakuntaan”, profeetta sanoi, ”niin paholainen
perustaa aina valtakuntansa aivan samanaikaisesti Jumalan vastus-
tamiseksi.”8 Profeetta sai kokea vihamielisyyden iskuja sekä kirkon
ulkopuolisten vihollisten että häntä vastaan kääntyneiden luopioi-
den taholta. Häntä syytettiin epäoikeudenmukaisesti monista
rikoksista, ahdistettiin oikeudessa kymmenissä perusteettomissa
rikos- ja siviilijutuissa ja hänen oli pakko piiloutua niiltä, jotka
tavoittelivat hänen henkeään. Mutta hän pysyi uskollisena ja roh-
keana miltei jatkuvien ongelmien ja vastarinnan keskellä.

Lopulta vaino Kirtlandin alueella kävi sietämättömäksi. Tam-
mikuussa 1838 profeetan ja hänen perheensä oli pakko lähteä
Kirtlandista ja etsiä turvapaikkaa Far Westistä Missourista. Vuo-
den loppuun mennessä suurin osa pyhistä Kirtlandissa oli seu-
rannut häntä jättäen taakseen kotinsa ja rakkaan temppelinsä.
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Pyhät Missourissa

Karkotus Jacksonin piirikunnasta ja Siionin leirikunnan marssi

Ohion Kirtlandissa asuvien pyhien pyrkiessä vahvistamaan kirk-
koa alueellaan monet muut kirkon jäsenet toimivat samoin Jack-
sonin piirikunnassa Missourissa. Myöhempien aikojen pyhät alkoi-
vat asettua piirikuntaan kesällä 1831. Kaksi vuotta myöhemmin
alueella oli noin 1 200 pyhää eli noin kolmannes väestöstä.

Näin monien pyhien saapuminen huolestutti alueen pitkäai-
kaisia asukkaita. Missourilaiset pelkäsivät menettävänsä poliitti-
sen hallinnan tulijoihin, jotka saapuivat enimmäkseen Yhdysval-
tojen pohjoisosista eivätkä kannattaneet etelässä harjoitettua
orjuutta. Missourilaiset olivat myös epäluuloisia myöhempien
aikojen pyhille ainutlaatuisia oppeja kohtaan – kuten usko Mor-
monin kirjaan, uuteen ilmoitukseen ja Siionin kokoamiseen – ja
he panivat pahakseen sen, että myöhempien aikojen pyhät kävi-
vät kauppaa enimmäkseen keskenään. Mellakoitsijat ja paikalli-
nen kansalliskaarti alkoivat pian ahdistella pyhiä ja ajoivat heidät
marraskuussa 1833 pois Jacksonin piirikunnasta. Useimmat
pyhistä pakenivat kohti pohjoista Missourijoen yli Clayn piiri-
kuntaan Missouriin.

Joseph Smith oli syvästi huolissaan Missourin pyhien ahdin-
gosta. Elokuussa 1833 hän kirjoitti Kirtlandista kirkon johtajille
Missouriin: ”Veljet, jos olisin kanssanne, ottaisin aktiivisesti osaa
kärsimyksiinne, ja vaikka ihminen luonnostaan välttää kärsimistä,
niin henkeni ei sallisi minun hylätä teitä kuolemassakaan, Jumala
minua auttakoon. Olkaa turvallisella mielellä, sillä lunastuksemme
lähenee. Oi Jumala, pelasta veljeni Siionissa.”9

Helmikuussa 1834 Joseph Smith sai ilmoituksen, jossa häntä
opastettiin johtamaan retkikunta Ohion Kirtlandista Missouriin
auttamaan kärsiviä pyhiä ja olemaan mukana palauttamassa heille
heidän maitaan Jacksonin piirikunnassa (ks. OL 103). Vastauk-
sena Herran käskyyn profeetta järjesti Siionin leirikunnaksi kut-
sutun ryhmän marssimaan Missouriin. Touko- ja kesäkuussa 1834
ryhmä, johon kuului lopulta yli 200 jäsentä, lähti matkalle länteen
halki Ohion, Indianan, Illinoisin ja Missourin osavaltioiden. Heitä
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ahdistivat monet vaikeudet, muun muassa koleraepidemia. Kesä-
kuun 22. päivänä 1834, kun retkikunta lähestyi Jacksonin piiri-
kuntaa, profeetta sai ilmoituksen hajottaa leiri. Herra lupasi kui-
tenkin, että Siion lunastettaisiin Hänen omana aikanaan. (Ks. OL
105:9–14.) Perustettuaan vaarnan Clayn piirikuntaan ja asetet-
tuaan David Whitmerin sen johtajaksi profeetta palasi Ohioon.

Vaikka Siionin leirikunta ei palauttanut pyhien omaisuutta,
sen marssi osoittautui arvokkaaksi koulutukseksi kirkon tuleville
johtajille, sillä osallistujat oppivat vanhurskaan johtajuuden peri-
aatteita profeetan esimerkistä ja opetuksista. Siionin leirikunnan
ja muiden kirkon jäsenten kokouksessa, joka pidettiin Kirtlan-
dissa 14. helmikuuta 1835, profeetta järjesti kahdentoista apos-
tolin koorumin. Kaksi viikkoa myöhemmin hän järjesti seitse-
mänkymmenen koorumin. Yhdeksän kahdentoista koorumin
jäsentä ja kaikki seitsemänkymmenen koorumin jäsenet olivat
kuuluneet Siionin leirikuntaan.

Siirtokunta Pohjois-Missourissa

Suuri joukko kirkon jäseniä asui edelleen Clayn piirikunnassa
Missourissa vuoteen 1836 asti, jolloin tuon piirikunnan asukkaat
sanoivat, etteivät he voineet enää tarjota turvapaikkaa kirkon
jäsenten suurelle määrälle. Siksi pyhät alkoivat siirtyä Pohjois-
Missouriin. Useimmat asettuivat Caldwellin piirikuntaan, jonka
osavaltion lainsäädäntäelin oli äskettäin perustanut karkotettu-
jen myöhempien aikojen pyhien sijoittamiseksi. Vuonna 1838
heihin liittyi suuri pyhien joukko, jotka oli pakotettu jättämään
Kirtland. Profeetta ja hänen perheensä saapuivat sen maaliskuun
aikana Far Westiin, kasvavaan myöhempien aikojen pyhien siir-
tokuntaan Caldwellin piirikunnassa, ja perustivat sinne kirkon
keskuspaikan. Huhtikuussa Herra antoi Joseph Smithille käskyn
rakentaa temppelin Far Westiin (ks. OL 115:7–16).

Valitettavasti pyhien Pohjois-Missourissa kokema rauha jäi
lyhytaikaiseksi. Syksyllä 1838 mellakoivat joukot ja kansallis-
kaarti ahdistelivat jälleen myöhempien aikojen pyhiä ja hyökkä-
sivät heidän kimppuunsa. Kun kirkon jäsenet maksoivat samalla
mitalla ja puolustautuivat, Joseph Smith ja muita kirkon johtajia
pidätettiin syyttämällä heitä maanpetoksesta. Heidät vangittiin
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Libertyn vankila, jossa profeetta Joseph Smith oli vankina talven 1838–1839.

marraskuussa Independencessä ja sitten Richmondissa, ja joulu-
kuun 1. päivänä heidät vietiin Libertyn vankilaan Missouriin. Sen
talven profeetta ja hänen toverinsa viruivat epäinhimillisissä
oloissa. He olivat suljettuina vankilan tyrmään, pimeään, kyl-
mään ja epähygieniseen kellariin, ja heille annettiin niin kehnoa
ruokaa, etteivät he kyenneet syömään sitä ennen kuin nälän
pakottamana. Profeetta kuvaili olojaan ja pyhien tilannetta
”samanlaiseksi uskomme koetukseksi kuin Abrahamilla oli”10.

Profeetan ollessa vankilassa tuhannet myöhempien aikojen
pyhät, mukaan lukien profeetan oma perhe, ajettiin pois kodeis-
taan Missourissa talvella ja keväällä 1838–1839. Maaliskuun 7.
päivänä 1839 Emma kirjoitti Josephille Quincystä Illinoisin osa-
valtiosta: ”Kukaan paitsi Jumala ei tiedä mieleni ajatuksia ja sydä-
meni tunteita, kun jätin talomme ja kotimme ja miltei kaiken
muun, mitä omistimme, paitsi pienet lapsemme, ja lähdin mat-
kalleni pois Missourin osavaltiosta jättäen sinut suljettuna siihen
yksinäiseen vankilaan.”11 Brigham Youngin ja muiden kirkon joh-
tajien johdolla pyhät johdatettiin itään Illinoisin osavaltioon.
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Nauvoon vuodet

Kansansa rakastama johtaja

Huhtikuussa 1839 profeetta ja hänen toverinsa siirrettiin
oikeudenkäyntipaikan vaihtumisen vuoksi Libertyn vankilasta
Gallatiniin Missourissa. Kun vankeja oltiin edelleen siirtämässä
Gallatinista Columbiaan, vartijat antoivat heidän päästä pakene-
maan epäoikeudenmukaisesta vankeudestaan. He matkasivat
Quincyyn Illinoisiin, jonne pääosa kirkon jäsenistä oli kokoon-
tunut paettuaan Missourista. Pian useimmat pyhät alkoivat aset-
tua profeetan johdolla Commerceen, Mississippin mutkassa
olevaan kaupunkiin 80 kilometriä Quincystä pohjoiseen. Joseph
antoi kaupungille uuden nimen Nauvoo, ja seuraavina vuosina
Nauvooseen kerääntyi jäseniä ja uusia käännynnäisiä Yhdysval-
loista, Kanadasta ja Isosta-Britanniasta, niin että siitä tuli yksi
väkirikkaimpia alueita Illinoisissa.

Joseph ja Emma asettuivat asumaan lähelle jokea pieneen hir-
simökkiin, joka palveli profeetan toimistona Nauvoon alkuai-
koina. Hän viljeli maata elannokseen ja piti myöhemmin sekata-
varakauppaa. Mutta koska kirkon tehtävät ja yhteiskunnalliset vel-
vollisuudet veivät niin paljon profeetan aikaa, hänen oli usein vai-
keaa huolehtia perheensä ajallisista tarpeista. Lokakuussa 1841
hänen omaisuudekseen lueteltiin ”vanha Charlie (hevonen),
jonka hän oli saanut Kirtlandissa, kaksi lemmikkipeuraa, kaksi
vanhaa ja neljä nuorta kalkkunaa, vanha lehmä, jonka eräs veli oli
antanut hänelle Missourissa, hänen vanha Majorinsa (koira) – – ja
vähäinen määrä huonekaluja”12.

Elokuun loppupuolella 1843 profeetta ja hänen perheensä
muuttivat kadun toiselle puolen juuri rakennettuun kaksiker-
roksiseen taloon nimeltään Mansion House. Siinä vaiheessa Jose-
philla ja Emmalla oli neljä lasta elossa. He olivat haudanneet
kuusi rakasta lastaan vuosien varrella, ja yksi lapsi syntyi vielä
Josephin kuoleman jälkeen. Joseph ja Emma Smithin perheen
yksitoista lasta olivat: vuonna 1828 syntynyt Alvin, joka kuoli
pian syntymänsä jälkeen; vuonna 1831 syntyneet kaksoset Tha-
deus ja Louisa, jotka kuolivat pian syntymänsä jälkeen; vuonna
1831 John ja Julia Murdockille syntyneet kaksoset Joseph ja
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Mansion House Nauvoossa. Profeetta Joseph Smith 
muutti perheineen tähän taloon elokuussa 1843.

Julia, jotka Joseph ja Emma adoptoivat sisar Murdockin kuoltua
synnytykseen (11 kuukauden ikäinen Joseph kuoli vuonna
1832)13; vuonna 1832 syntynyt Joseph III; vuonna 1836 syntynyt
Frederick; vuonna 1838 syntynyt Alexander; vuonna 1840 synty-
nyt Don Carlos, joka kuoli 14 kuukauden ikäisenä; vuonna 1842
syntynyt poika, joka kuoli samana päivänä kuin syntyi; ja vuonna
1844, miltei viisi kuukautta isänsä marttyyrikuoleman jälkeen,
syntynyt David.

Koko palvelutyönsä ajan profeetta nautti siitä, että sai olla
pyhien keskuudessa. Hän sanoi Nauvoon kaupungista ja sen asuk-
kaista: ”Tämä on ihanin paikka ja paras kansa taivaan alla.”14 Pyhät
puolestaan rakastivat häntä, ja koska he tunsivat hänen olevan hei-
dän ystävänsä, he kutsuivat häntä usein ”veli Josephiksi”. Eräs
käännynnäinen totesi: ”Hänessä oli henkilökohtaista vetovoimaa,
joka veti puoleensa kaikkia ihmisiä, jotka tutustuivat häneen.”15

”Hän ei teeskentele olevansa mies vailla puutteita tai hullutuksia”,
eräs Nauvoon asukas kirjoitti. ”Hän on mies, josta ei voi olla pitä-
mättä; – – eikä hän mahtaile suuruudellaan, kuten monet oletta-
vat, vaan on sitä vastoin tuttavallinen jokaisen kunnon ihmisen
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kanssa.”16 William Clayton, englantilainen käännynnäinen, kirjoitti
kotiin Nauvoosta sanoen profeetasta: ”Toivon todella, että olisin
sellainen mies.”17

Profeetta piti monia saarnoja Nauvoossa, ja kirkon jäsenet
kuuntelivat häntä mielellään, sillä hän opetti evankeliumin ilmoi-
tettuja totuuksia voimallisesti. Angus M. Cannon muisteli: ”Aina
kun kuulin hänen puhuvan, se sähköisti koko olemukseni ja sai
koko sieluni ylistämään Herraa.”18 Brigham Young julisti: ”En jät-
tänyt koskaan käyttämättä tilaisuutta tavata profeetta Joseph ja
kuulla hänen puhuvan julkisesti tai yksityisesti, niin että voisin
saada ymmärrystä lähteestä, josta hän puhui, jotta minulla olisi
sitä ja voisin käyttää sitä tarvittaessa. – – Sellaiset hetket olivat
minulle tärkeämpiä kuin kaikki maailman rikkaus.”19

Joseph Smithin johtajuus ulottui hänen uskonnollisia velvolli-
suuksiaan laajemmalle. Nauvoossa profeetta oli mukana yhteis-
kunnallisissa asioissa, oikeudenkäytössä, liike-elämässä, kouluo-
petuksessa ja puolustusvoimissa. Hän halusi Nauvoon kaupungin
tarjoavan asukkailleen kaikki kulttuuriin ja yhteiskunnalliseen
kehitykseen kuuluvat edut ja tilaisuudet. Tammikuussa 1844,
suurelta osin siksi, että hän oli pettynyt siihen, etteivät osavaltion
ja liittovaltion viranomaiset kyenneet palauttamaan pyhiltä
Missourissa vietyjä oikeuksia ja hyvittämään heiltä vietyä omai-
suutta, Joseph Smith asettui ehdolle Amerikan Yhdysvaltojen pre-
sidentiksi. Vaikka useimmat tarkkailijat ymmärsivät, ettei hänellä
ollut juurikaan mahdollisuutta tulla valituksi, hänen ehdokkuu-
tensa kiinnitti yleisön huomion siihen, miten laajamittaista
pyhien perustuslain takaamien oikeuksien rikkominen oli ollut.
Kaikilla ihmisillä, profeetta kerran julisti, ”on yhtäläiset oikeudet
nauttia kansallisen vapautemme suuren puun hedelmiä”20.

Herralle pyhitetty – Jumalan temppelin 
rakentaminen Nauvooseen

Kun pyhät oli pakotettu lähtemään Ohion Kirtlandista, he oli-
vat jättäneet taakseen temppelin, jonka rakentamiseksi he olivat
tehneet niin lujasti töitä. Mutta heillä olisi jälleen keskellään pyhä
temppeli, sillä Herra käski heidän aloittaa temppelin rakentami-
sen Illinoisin Nauvooseen. Työ alkoi syksyllä 1840, ja kulmakivet
laskettiin 6. huhtikuuta 1841 profeetan toimiessa tilaisuuden
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Nauvoon temppeli 1840-luvun puolivälissä. Temppeli paloi vuonna 1848 sen jälkeen
kun pyhät pakotettiin lähtemään Nauvoosta. Pyörremyrsky hajotti myöhemmin

joitakin seinistä ja teki jäljelle jääneistä seinistä niin heikkoja, että ne piti kaataa.

johtajana. Nauvoon temppelin rakentaminen on yksi merkittävim-
mistä rakennushankkeista, mitä Amerikan länsiosissa silloin toteu-
tettiin. Temppelin rakentaminen vaati pyhiltä valtavia uhrauksia,
sillä kehittyvään kaupunkiin koko ajan muuttavat kirkon jäsenet
olivat yleensä köyhiä.

Profeetta alkoi opettaa oppia kasteesta kuolleiden puolesta jo
15. elokuuta 1840. Koska temppeli oli rakentamisen alkuvai-
heissa, pyhät toimittivat aluksi kasteita kuolleiden puolesta lähi-
seudun joissa ja puroissa. Tammikuussa 1841 Herra ilmoitti, että
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tämä käytäntö sai jatkua vain siihen asti, kunnes kasteita voitai-
siin toimittaa temppelissä (ks. OL 124:29–31). Vuoden 1841
kesän ja syksyn aikana pyhät rakensivat väliaikaisen puisen kas-
tealtaan juuri kaivettuun temppelin pohjakerrokseen. Ensim-
mäiset kasteet kuolleiden puolesta toimitettiin tässä altaassa 21.
marraskuuta 1841.

Vuonna 1841 toimitettiin ensimmäiset avioparien sinetöinnit,
ja vuonna 1843 profeetta saneli ilmoituksen, jossa kuvattiin avio-
liiton iankaikkista luonnetta (ks. OL 132). Profeetta oli tuntenut
tämän ilmoituksen opit jo vuodesta 1831.21 Jumalan käskystä hän
opetti myös pluraaliavioliiton oppia.

Koska temppeliä ei saataisi vähään aikaan valmiiksi, hän päätti
antaa temppeliendaumentin sen pyhien seinien ulkopuolella.
Toukokuun 4. päivänä 1842 profeetta toimitti punatiilisen kaup-
parakennuksensa yläkerran huoneessa Nauvoossa ensimmäiset
endaumentit pienelle veljien ryhmälle, jossa joukossa oli myös
Brigham Young. Profeetta ei elänyt niin kauan, että olisi nähnyt
Nauvoon temppelin valmiina, mutta tuhannet pyhät saivat vuo-
sina 1845 ja 1846 temppeliendaumentin Brigham Youngilta ja
muilta, jotka olivat saaneet nämä siunaukset profeetalta.

Joseph Smithin palvelutyö lähestyy loppuaan

Pyhien nauttiessa aluksi suhteellisen rauhallisesta ajasta Nau-
voossa vainon pilviä kerääntyi yhä enemmän profeetan ympärille,
ja hän tunsi maallisen palvelutyönsä lähestyvän loppuaan. Mie-
liinpainuvassa kokouksessa maaliskuussa 1844 profeetta antoi
kahdentoista tehtäväksi johtaa kirkkoa hänen kuolemansa jälkeen
selittäen, että nyt heillä oli kaikki tarpeelliset avaimet ja valtuus
tehdä niin. Wilford Woodruff, joka oli tuolloin kahdentoista koo-
rumin jäsen, julisti myöhemmin: ”Todistan, että varhain keväällä
1844 Nauvoossa profeetta Joseph Smith kutsui apostolit yhteen
ja antoi heille kirkon ja Jumalan valtakunnan toimitukset. Ja
kaikki ne avaimet ja voimat, jotka Jumala oli antanut hänelle, hän
sinetöi päämme päälle, ja hän sanoi meille, että meidän on ryh-
distettävä hartiamme ja kannettava tätä valtakuntaa, tai olisimme
tuomitut. – – Hänen kasvonsa olivat kuulaat kuin meripihka, ja
hänet kietoi voima, jollaista en ollut koskaan aiemmin nähnyt
kenessäkään ihmisessä lihassa.”22 Profeetan kuoleman jälkeen
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Carthagen vankila, jossa profeetta Joseph Smith ja hänen veljensä
Hyrum kärsivät marttyyrikuoleman 27. kesäkuuta 1844.

vastuu kirkosta ja Jumalan valtakunnasta maan päällä lepäisi kah-
dentoista apostolin koorumilla.

Kesäkuussa 1844 profeettaa vastaan nostettiin syyte mella-
koinnista. Vaikka Joseph vapautettiin tästä syytteestä Nau-
voossa, Illinoisin kuvernööri Thomas Ford vaati, että hänet
tuodaan saman syytteen nojalla oikeuden eteen Carthageen
Hancockin piirikunnan tuomioistuimeen. Kun profeetta ja
hänen veljensä Hyrum saapuivat Carthageen, heidät vapautet-
tiin alkuperäisestä syytteestä takuita vastaan, mutta sitten heitä
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syytettiin maanpetoksesta Illinoisin osavaltiota vastaan ja pan-
tiin paikalliseen vankilaan.

Kuumana ja hiostavana iltapäivänä 27. kesäkuuta 1844 kasvonsa
mustannut väkijoukko tunkeutui vankilaan ja murhasi Joseph ja
Hyrum Smithin. Noin kolme tuntia myöhemmin Willard Richards
ja John Taylor, jotka olivat olleet marttyyrien kanssa samassa vanki-
lassa, lähettivät suruviestin Nauvooseen: ”Carthagen vankila, kello
20.05, 27. kesäkuuta 1844. Joseph ja Hyrum ovat kuolleet. – – Teko
tehtiin hetkessä.”23 Profeetta Joseph Smith oli 38-vuotiaana sinetöi-
nyt todistuksensa verellään. Kun Joseph Smithin työ kuolevaisuu-
dessa oli saatettu päätökseen ja kirkko ja Jumalan valtakunta oli
perustettu viimeisen kerran maan päälle, hän kaatui salamurhaa-
jien luoteihin. Herra itse todisti profeetta Joseph Smithistä: ”Minä
kutsuin [Joseph Smithin] enkelieni, avustavien palvelijoideni,
kautta ja omalla äänelläni taivaista, saattamaan ilmi minun työni,
jonka perustuksen hän laski ja oli uskollinen; ja minä otin hänet
luokseni. Monet ovat ihmetelleet hänen kuolemaansa, mutta oli
tarpeen, että hän sinetöi todistuksensa verellään, jotta häntä kun-
nioitettaisiin ja jumalattomat tuomittaisiin.” (OL 136:37–39.)

Joseph Smith, suuri myöhempien aikojen profeetta, näkijä ja
ilmoituksensaaja, oli uskollinen ja kuuliainen Korkeimman palve-
lija. Presidentti Brigham Young todisti: ”En usko maan päällä elä-
neen miestä, joka tunsi hänet paremmin kuin minä; ja sanon roh-
keasti, ettei tämän maan päällä ole koskaan elänyt eikä elä parem-
paa miestä Jeesusta Kristusta lukuun ottamatta. Minä todistan
hänestä.”24
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”Näin valopatsaan aivan pääni yläpuolella, aurinkoa kirkkaamman, 
ja se laskeutui vähitellen, kunnes se lankesi minuun.”
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Ensimmäinen näky – 
Isä ja Poika ilmestyvät 

Joseph Smithille

”Näin kahden Persoonan, joiden hohdetta ja kirkkautta on
mahdoton kuvata, seisovan yläpuolellani ilmassa. Toinen

heistä puhui minulle kutsuen minua nimeltä ja sanoi osoit-
taen toista: Tämä on minun rakas Poikani. Kuule häntä!”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Jeesuksen Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen
luopumus levisi vähitellen laajalle. Vapahtajan apostolit torjuttiin
ja surmattiin, Hänen opetuksiaan vääristeltiin, ja Jumalan pap-
peus otettiin pois maan päältä. Muinainen profeetta Aamos oli
ennustanut luopumuksen ja hengellisen pimeyden ajasta:
”Koittaa aika – sanoo Herra Jumala – jolloin minä lähetän maa-
han nälän. En leivän nälkää, en veden janoa, vaan Herran sanan
kuulemisen nälän. Ihmiset hoippuvat mereltä merelle, pohjoi-
sesta itään he harhailevat etsimässä Herran sanaa, mutta eivät
löydä.” (Aam. 8:11–12.)

Yksi maan päältä kadonnutta Herran sanaa etsineistä oli
Joseph Smith, nuori mies, joka asui vuonna 1820 Palmyran maa-
seudulla New Yorkin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Joseph oli
vahva ja toimelias nuorukainen, jolla oli vaalea iho, vaaleanrus-
keat hiukset ja siniset silmät. Hän oli viides Joseph Smith van-
hemman ja Lucy Mack Smithin perheen yhdestätoista lapsesta.
Hän teki pitkää päivää auttaen isäänsä ja vanhempia veljiään kaa-
tamaan puita ja kylvämään viljaa perheensä sankkaa metsää kas-
vavalla 40 hehtaarin maatilalla. Äitinsä kertoman mukaan hän oli
”huomattavan hiljainen, myönteinen lapsi”1, joka oli ”paljon tai-
puvaisempi mietiskelyyn ja syvälliseen tutkimiseen” kuin muut
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sisaruksensa2. Nuori Joseph teki työtä auttaakseen perheen elät-
tämisessä ja sai sen vuoksi käydä vain sen verran koulua, että
oppi lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan.

Tuohon aikaan uskonnollisen innostuksen henki valtasi länti-
sen New Yorkin alueen, missä Smithin perhe asui. Monien mui-
den tavoin Smithit osallistuivat kristillisten kirkkokuntien herä-
tyskokouksiin alueella. Vaikka muutamat hänen perheensä jäse-
nistä liittyivät yhteen kirkoista, Joseph ei liittynyt. Myöhemmin
hän kirjoitti tästä ajasta:

”Mieltäni alkoivat vakavasti askarruttaa tärkeääkin tärkeämmät
huolet kuolemattoman sieluni hyvinvoinnista, mikä sai minut
tutkimaan pyhiä kirjoituksia, sillä uskoin, kuten minulle oli ope-
tettu, että niissä oli Jumalan sanaa. Niinpä niiden puoleen kään-
tymiseni ja läheinen tuttavuuteni eri kirkkokuntiin kuuluvien
kanssa saivat minut ihmettelemään tavattomasti, sillä huomasin,
etteivät he kunnioittaneet uskonjulistustaan pyhällä vaelluksella
ja jumalisella puheella, jotka olisivat pitäneet yhtä sen kanssa,
mitä löysin tuosta pyhien kirjoitusten kokoelmasta. Se mureh-
dutti sieluani.

Niinpä tutkistelin – – sydämessäni monia ihmiskunnan tilaa
koskevia asioita, kiistoja ja riitoja, jumalattomuutta ja iljetyksiä
sekä pimeyttä, joka vallitsi ihmismielissä. Mieleni tuli tavattoman
levottomaksi, sillä tulin vakuuttuneeksi synneistäni, ja tutkimalla
pyhiä kirjoituksia käsitin, etteivät ihmiset tulleet Herran luokse
vaan että he olivat luopuneet todesta ja elävästä uskosta. Eikä
ollut mitään yhteisöä eikä kirkkokuntaa, joka olisi rakentanut
Jeesuksen Kristuksen evankeliumin varaan sellaisena kuin se on
Uudessa testamentissa. Ja minua murehduttivat omat syntini ja
maailman synnit.”3

Totuuden etsintä johti nuoren Joseph Smithin lehtoon pyytä-
mään Jumalalta tarvitsemaansa viisautta. Vastauksena hänen
rukoukseensa hänelle ilmestyivät taivaallinen Isä ja Jeesus
Kristus avaten tien evankeliumin palautukselle myöhempinä
aikoina. Tämä ihmeellinen tapahtuma on merkitty muistiin
Joseph Smithin yksinkertaisin mutta kaunopuheisin sanoin.
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Joseph Smithin opetuksia

Joseph Smithin totuuden etsintä
opettaa, että ilmoitusta voi saada tutkimalla

pyhiä kirjoituksia ja rukoilemalla vilpittömästi.

JS–H 5, 7–13: ”Asuinpaikkakunnallamme ilmeni tavatonta
kuohuntaa uskonnon asioissa. Se alkoi metodisteista mutta tuli
pian yleiseksi kaikkien lahkojen keskuudessa tuolla seutukun-
nalla. Tosiaankin, se näytti koskettaneen koko aluetta; ja ihmisiä
liittyi suurin joukoin eri uskonnollisiin ryhmiin, jotka saivat
aikaan suurta kuohuntaa ja hajaannusta ihmisten keskuudessa
toisten huutaessa: ’Katso, täällä!’ ja toisten: ’Katso, tuolla!’ Jotkut
kiistelivät metodistisen uskon puolesta, jotkut presbyteerisen ja
jotkut baptistisen. – –

Olin näihin aikoihin viidennellätoista vuodellani. Isäni perhe
oli kääntynyt presbyteeriseen uskoon, ja neljä siitä liittyi tuohon
kirkkoon, nimittäin äitini Lucy, veljeni Hyrum ja Samuel
Harrison sekä sisareni Sophronia.

Tämän suuren kuohunnan aikana pohdin asioita mielessäni
vakavasti ja sangen levottomana; mutta vaikka tuntemukseni oli-
vat syvällisiä ja usein kipeitä, pysyttelin kuitenkin loitolla kaikista
näistä ryhmäkunnista, vaikka kävin niiden kunkin kokouksissa
niin usein kuin tilaisuus tarjoutui. Ajan mittaan aloin taipua mie-
lessäni jonkin verran metodistilahkon suuntaan ja tunsin hieman
halua liittyä siihen, mutta niin suuri oli sekasorto ja kiista eri
kirkkokuntien kesken, että sellaisen nuoren henkilön kuin minä
olin, ja niin ihmisiä ja asioita tuntemattoman, oli mahdotonta
päästä mihinkään varmaan tulokseen siitä, kuka oli oikeassa,
kuka väärässä.

Mieleni oli toisinaan sangen kiihtynyt, huuto ja melske oli niin
kovaa ja alituista. Presbyteerit olivat mitä päättäväisimmin bap-
tisteja ja metodisteja vastaan ja käyttivät kaikki niin älyn- kuin vii-
sastelunlahjansakin näiden erheiden osoittamiseksi tai ainakin
saadakseen ihmiset ajattelemaan, että ne olivat väärässä.
Toisaalta baptistit ja metodistit puolestaan olivat yhtä kiivaita pyr-
kimyksessään osoittaa omat opinkappaleensa oikeiksi ja kaikki
muut vääriksi.
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Tämän sanasodan ja mielipidetemmellyksen keskellä sanoin
usein itselleni: Mitä on tehtävissä? Mitkä näistä kaikista ryhmä-
kunnista ovat oikeassa, vai ovatko ne peräti kaikki väärässä? Jos
jokin niistä on oikeassa, mikä se on ja kuinka saan tietää siitä?

Kamppaillessani äärettömissä vaikeuksissa, jotka nämä uskon-
kiihkoilijoiden ryhmäkunnat olivat riitelyllään saaneet aikaan,
luin eräänä päivänä Jaakobin kirjettä, ensimmäistä lukua ja vii-
dettä jaetta, jossa lukee: Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu
viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä,
sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta.

Milloinkaan ei mikään kirjoitusten kohta ole tullut voimalli-
semmin ihmissydämeen kuin tämä silloin minun sydämeeni. Se
tuntui käyvän hyvin voimakkaana sydämeni jokaiseen tuntee-
seen. Mietin sitä yhä uudestaan tietäen, että jos joku ihminen tar-
vitsi viisautta Jumalalta, niin minä, sillä en tiennyt, mitä tehdä, ja
ellen saisi enemmän viisautta kuin minulla silloin oli, en koskaan
saisikaan tietää, sillä eri lahkojen uskonnonopettajat ymmärsivät
samat kirjoitusten kohdat niin eri tavoin, että se hävitti kaiken
luottamuksen kysymyksen ratkaisemiseen Raamattuun vetoa-
malla.

Lopulta päädyin siihen tulokseen, että joko minun oli jäätävä
pimeyteen ja ymmälle tai sitten minun oli tehtävä, niin kuin
Jaakob neuvoo, eli pyydettävä Jumalalta. Lopulta päätin pyytää
Jumalalta päätellen, että jos hän antaa viisautta niille, joilta puut-
tuu viisautta, ja antaa auliisti ja soimaamatta, minä saattaisin
uskaltaa.”4

Joseph Smith vapautui kaiken 
vanhurskauden vihollisen voimasta.

JS–H 14–16: ”Niinpä tämän päätökseni mukaan pyytää
Jumalalta vetäydyin metsään yrittämään. Se oli kauniin, kirkkaan
päivän aamuna aikaisin keväällä tuhatkahdeksansataakaksikym-
mentä. Yritin sitä ensimmäisen kerran elämässäni, sillä kaikkien
huolieni keskellä en ollut vielä milloinkaan siihen mennessä yrit-
tänyt rukoilla ääneen.

Vetäydyttyäni paikalle, jonne olin edeltä käsin aikonut mennä,
katsottuani ympärilleni ja havaittuani olevani yksin polvistuin
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”Milloinkaan ei mikään kirjoitusten kohta ole tullut voimallisemmin 
ihmissydämeen kuin tämä silloin minun sydämeeni.”

maahan ja aloin esittää sydämeni toiveita Jumalalle. Olin tuskin
tehnyt niin, kun minuun kävi heti käsiksi jokin voima, joka val-
tasi minut kokonaan ja jolla oli sellainen hämmästyttävä vaikutus
minuun, että se kahlitsi kieleni, niin etten voinut puhua. Synkkä
pimeys tiheni ympärilläni, ja minusta tuntui hetken kuin olisin
ollut tuomittu äkilliseen tuhoon.

Mutta ponnistaessani kaikki voimani Jumalan avuksi huutami-
seen, jotta hän vapauttaisi minut tämän vihollisen vallasta, joka
oli käynyt minuun käsiksi, ja juuri sinä hetkenä, jona olin valmis
vaipumaan epätoivoon ja antautumassa turmioon – eikä mihin-
kään kuviteltuun perikatoon vaan jonkun todellisen näkymättö-
mästä maailmasta olevan olennon valtaan, olennon, jolla oli sel-
lainen ihmeellinen voima, jollaista en ollut milloinkaan ennen
tuntenut missään olennossa – juuri tämän suuren hädän hetkellä
minä näin valopatsaan aivan pääni yläpuolella, aurinkoa kirk-
kaamman, ja se laskeutui vähitellen, kunnes se lankesi minuun.”5
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Taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus ilmestyivät 
Josephille vastauksena hänen nöyrään rukoukseensa.

JS–H 17–20: ”Heti sen ilmestyessä havaitsin itseni vapautetuksi
minua kahlehtineesta vihollisesta. Valon levätessä päälläni minä
näin kahden Persoonan, joiden hohdetta ja kirkkautta on mah-
doton kuvata, seisovan yläpuolellani ilmassa. Toinen heistä
puhui minulle kutsuen minua nimeltä ja sanoi osoittaen toista:
Tämä on minun rakas Poikani. Kuule häntä!

Aikomuksenani mennessäni kysymään Herralta oli saada tie-
tää, mikä kaikista lahkoista oli oikeassa, jotta tietäisin, mihin liit-
tyä. Sen tähden, heti kun hallitsin itseni, niin että pystyin puhu-
maan, kysyin Persoonilta, jotka seisoivat yläpuolellani valossa,
mikä kaikista lahkoista oli oikeassa (sillä tähän mennessä mie-
leeni ei ollut tullut, että kaikki olisivat väärässä) ja mihin minun
piti liittyä.

Minulle vastattiin, etten saanut liittyä yhteenkään niistä, sillä
ne olivat kaikki väärässä; ja minulle puhuva Persoona sanoi, että
kaikki niiden uskontunnustukset olivat iljettäviä hänen silmis-
sään, että nämä julistajat olivat kaikki turmeltuneita, että ’he
lähestyvät minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on
minusta kaukana; he opettavat oppeina ihmiskäskyjä, ja he ovat
ulkonaisesti hurskaita mutta kieltävät uskon voiman’.

Jälleen hän kielsi minua liittymästä mihinkään niistä; ja hän
sanoi minulle monia muita asioita, joita en voi kirjoittaa tällä ker-
taa. Kun toinnuin ennalleni, havaitsin makaavani selälläni katsel-
len ylös taivaalle. Kun valo oli poistunut, olin voimaton; mutta
toivuin pian jonkin verran ja menin kotiin. Ja kun nojasin tak-
kaan, äiti kysyi, mikä minua vaivasi. Vastasin: ’Älä huoli, kaikki on
hyvin – voin aivan hyvin.’ Sitten sanoin äidilleni: ’Olen saanut tie-
tää omalta osaltani, että presbyteriaanisuus ei ole totta.’ Näyttää
siltä kuin vastustaja olisi tiennyt sangen varhaisessa vaiheessa
elämääni, että minun oli määrä osoittautua hänen valtakuntansa
häiritsijäksi ja kiusaksi; minkäpä muun vuoksi pimeyden vallat
olisivat yhdistyneet minua vastaan? Miksi vastustus ja vaino, joka
nousi minua vastaan melkeinpä lapsuudessani?”6
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Kun todistuksemme on vahva, vaino ei voi saada 
meitä kieltämään sitä, minkä tiedämme olevan totta.

JS–H 21–26: ”Muutaman päivän kuluttua siitä, kun olin saanut
tämän näyn, satuin erään metodistisaarnaajan seuraan, joka oli
sangen toimelias edellä mainitussa uskonnollisessa kuohun-
nassa; ja keskustellessani hänen kanssaan uskonnon asioista
käytin hyväksi tilaisuutta kertoa hänelle saamastani näystä.
Hämmästyin suuresti hänen käyttäytymistään; hän ei suhtautu-
nut kertomaani ainoastaan kevyesti vaan sangen halveksuvasti ja
sanoi sen kaiken olevan Perkeleestä, ettei näinä aikoina ollut
mitään sellaista kuin näyt ja ilmoitukset, että kaikki sellainen oli
lakannut apostolien mukana ja ettei niitä enää koskaan tulisi
olemaankaan.

Havaitsin kuitenkin pian, että kertomani oli herättänyt sangen
paljon ennakkoluuloa minua vastaan uskonnon julistajien kes-
kuudessa ja oli aiheena suureen vainoon, joka yhä yltyi; ja vaikka
olin tuntematon poika, iältäni vasta neljäntoista ja viidentoista
vuoden välillä, ja oloni elämässä sellaiset, että ne tekivät pojan
merkityksettömäksi maailmassa, kuitenkin korkeassa asemassa
olevat miehet kiinnittivät minuun riittävästi huomiota kiihot-
taakseen yleisen mielipiteen minua vastaan ja herättääkseen kat-
keran vainon; ja tämä oli yleistä kaikkien lahkojen keskuudessa
– kaikki liittyivät yhteen vainotakseen minua.

Se sai minut silloin ja on saanut monesti sen jälkeenkin poh-
timaan vakavasti, kuinka perin outoa oli, että tuntematonta poi-
kaa, iältään vähän yli neljätoistavuotiasta, ja myös sellaista poi-
kaa, jonka osana oli välttämättä hankkia niukka toimeentulonsa
jokapäiväisellä työllään, pidettäisiin riittävän tärkeänä henkilönä
kiinnittämään aikakauden suosituimpien lahkojen mahtimiesten
huomio itseensä ja sellaisella tavalla, joka herätti heissä mitä kat-
kerimman vainon ja herjan hengen. Mutta outoa tai ei, niin oli,
ja se oli minulle usein suuren surun aiheena.

Mutta tosiasia kuitenkin oli, että olin nähnyt näyn. Olen aja-
tellut sen jälkeen, että minusta tuntui melkein samalta kuin
Paavalista, kun hän puolustautui kuningas Agrippan edessä ja
kertoi näystä, jonka hän sai, kun hän näki valon ja kuuli äänen;
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mutta kuitenkin vain muutama uskoi häntä; toiset sanoivat häntä
epärehelliseksi, toiset sanoivat häntä hulluksi; ja häntä pilkattiin
ja herjattiin. Mutta kaikki tämä ei muuttanut hänen näkynsä
todellisuutta. Hän oli nähnyt näyn, hän tiesi nähneensä, eikä
kaikki vaino taivaan alla voinut sitä muuksi muuttaa; ja vaikka
häntä vainottaisiin kuolemaan saakka, kuitenkin hän tiesi ja tie-
täisi viimeiseen hengenvetoonsa asti, että hän oli sekä nähnyt
valon että kuullut äänen puhuvan hänelle, eikä koko maailma
voinut saada häntä ajattelemaan tai uskomaan toisin.

Niin oli minunkin laitani. Olin tosiaankin nähnyt valon, ja
tuon valon keskellä näin kaksi Persoonaa, ja he todella puhuivat
minulle; ja vaikka minua vihattiin ja vainottiin siksi, että olin
sanonut nähneeni näyn, se oli kuitenkin totta; ja kun minua vai-
nottiin ja herjattiin ja minusta puhuttiin valheellisesti kaikkea
pahaa, koska sellaista väitin, jouduin sanomaan sydämessäni:
Miksi vainota minua totuuden kertomisen tähden? Olen todella
nähnyt näyn; ja mikä minä olen vastustamaan Jumalaa, ja miksi
maailma aikoo saada minut kieltämään sen, mitä olen todella
nähnyt? Sillä minä olin nähnyt näyn; tiesin sen, ja minä tiesin,
että Jumala tiesi sen, enkä voinut sitä kieltää enkä uskaltanut-
kaan sitä tehdä; joka tapauksessa tiesin, että niin tehdessäni rik-
koisin Jumalaa vastaan ja joutuisin tuomion alaiseksi.

Olin nyt saanut mieleni tyydytetyksi, mitä tulee lahkojen maa-
ilmaan – ettei minun pitänyt liittyä mihinkään niistä, vaan että
minun oli oltava edelleen niin kuin olin, kunnes saisin lisää
ohjeita. Olin havainnut todeksi Jaakobin todistuksen – että se,
jolta puuttuu viisautta, saisi pyytää Jumalalta, niin hänelle annet-
taisiin eikä häntä soimattaisi.”7

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Käy läpi sivut 29–33. Mieti, kuinka Joseph Smith antaa meille
esimerkin, kun me etsimme vastauksia kysymyksiimme. Kun
tutkit hänen kertomustaan ensimmäisestä näystä, mitä opit
pyhien kirjoitusten lukemisesta? Entä pohtimisesta? Entä
rukouksesta?
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• Käy läpi sivu 34. Mieti niitä totuuksia, jotka Joseph Smith sai
tietää Isästä Jumalasta ja Jeesuksesta Kristuksesta saadessaan
ensimmäisen näyn. Miksi jokaisella meistä täytyy olla todistus
ensimmäisestä näystä?

• Kun Joseph kertoi muille ensimmäisestä näystä, monet ihmi-
set alkoivat suhtautua häneen vihamielisesti ja vainota
häntä (s. 35). Mistähän syystä ihmiset reagoivat sillä tavoin?
Pohdi Josephin suhtautumista vainoon (s. 35–36). Kuinka me
voimme noudattaa hänen esimerkkiään kohdatessamme
vainoa tai muita koettelemuksia?

• Millaisen vaikutuksen kertomus ensimmäisestä näystä teki
sinuun, kun kuulit siitä ensimmäisen kerran? Mikä vaikutus
sillä on ollut sinuun sen jälkeen? Millä tavoin sinua on vahvis-
tettu, kun olet tutkinut kertomusta jälleen tästä luvusta?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Jes. 29:13–14;
Joel 3:1–2; Aam. 3:7; Morm. 9:7–9.
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Ensimmäisessä näyssä Joseph sai itse tietää, että Isä ja Poika ovat erillisiä olentoja
– – ja että ihminen on todellakin luotu Jumalan kuvaksi – totuuksia, jotka ovat

välttämättömiä, jotta ymmärtäisimme todellisen suhteemme taivaalliseen Isäämme.
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Jumala, iankaikkinen Isä

”Jumalan tarkoitukset ovat suuret, 
Hänen rakkautensa mittaamatonta, Hänen

viisautensa ääretöntä ja Hänen voimansa rajatonta.
Siksi pyhillä on syytä riemuita ja olla iloisia.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Joseph Smithin esivanhempien joukossa oli monia, jotka omana
aikanaan pyrkivät tuntemaan todellisen Jumalan. Josephin omat
vanhemmat olivat syvästi hengellisiä, ja vaikka he eivät löytäneet
täyttä totuutta Jumalasta ympärillään olevista kirkoista, he arvos-
tivat Raamattua Jumalan sanana ja tekivät rukouksesta osan päi-
vittäistä elämää. Profeetan veli William muisteli: ”Isäni uskon-
nolliset tavat olivat ehdottoman hurskaat ja siveelliset. – – Minut
kutsuttiin kuuntelemaan rukouksia sekä iltaisin että aamuisin.
– – Vanhempani, isä ja äiti, vuodattivat sielunsa Jumalalle, kaik-
kien siunausten Antajalle, jotta Hän suojelisi ja varjelisi heidän
lapsiaan ja pitäisi heidät erossa synnistä ja kaikista pahoista
töistä. Sellaista oli vanhempieni täydellinen hurskaus.”1 William
sanoi myös: ”Meillä pidettiin perherukouksia niin kauan kuin
muistan. Muistan hyvin, kuinka isällä oli tapana pitää silmälase-
jaan liivintaskussa – – ja kun me pojat näimme hänen tunnuste-
levan lasejaan, tiesimme, että se oli merkki valmistautua rukouk-
seen, ja jos me emme huomanneet sitä, sanoi äiti: ’William’, tai
kuka sitten olikin piittaamaton, ’valmistaudu rukoukseen.’
Rukouksen jälkeen me lauloimme yleensä laulun; muistan siitä
vielä osan: ’Taas yksi päivä mennyt on ja vaatteet riisutaan.’”2

Tuo varhainen hengellinen koulutus upposi syvälle nuoren
Joseph Smithin sieluun. Kun hän alkoi tuntea huolta iankaikki-
sesta hyvinvoinnistaan ja halusi tietää, mihin kirkkoon liittyä, hän
tiesi voivansa kääntyä Jumalan puoleen saadakseen vastauksia:
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”Opin pyhistä kirjoituksista, että Jumala on sama eilen, tänään
ja ikuisesti ja että Hän ei erottele ihmisiä, sillä Hän on Jumala.
Sillä minä katsoin aurinkoa, maan kirkasta valaisijaa, ja myös
kuuta niiden kiertäessä majesteettisuudessaaan taivaiden halki, ja
myös tähtiä, jotka loistavat radoillaan, ja myös maata, jonka päällä
seisoin, ja kedon eläimiä ja taivaan lintuja ja vesien kaloja ja myös
ihmistä, joka kulkee maan päällä majesteettisuudessa ja kauneu-
den voimassa ja jolla on valta ja äly hallita kaikkea, mikä on niin
tavattoman suurta ja ihmeellistä, ja on Luojansa kaltainen.

Ja kun ajattelin näitä asioita, sydämeni huudahti: ’Oikein on
viisas ihminen sanonut: Mieletön on se, joka ajattelee sydämes-
sään, että Jumalaa ei ole’ [ks. Ps. 53:1]. Sydämeni huusi: ’Kaikki
nämä todistavat ja puhuvat kaikkivaltiaasta ja kaikkialla läsnä ole-
vasta voimasta, Olennosta, joka tekee lait ja säätää ja sitoo rajoi-
hinsa kaiken, joka täyttää iankaikkisuuden, joka on ollut, on ja
tulee olemaan kaikesta iankaikkisuudesta iankaikkisuuteen.’ Ja
kun ajattelin kaikkia näitä asioita ja että tuo Olento toivoo sel-
laisten ihmisten palvelevan Häntä, jotka palvelevat Häntä
Hengessä ja totuudessa [ks. Joh. 4:23], siksi huusin Herran puo-
leen anoen armoa, sillä ei ollut ketään muuta, jonka luokse voi-
sin mennä ja saada armoa.”3

Josephin uskolliseen rukoukseen saada armoa ja viisautta vas-
tattiin ensimmäisellä näyllä. Tuo näky antoi nuorelle profeetalle
paljon enemmän tietoa Jumalasta kuin millään hänen aikansa
kirkolla oli, tietoa, joka oli ollut kadoksissa maailmalta vuosisa-
tojen ajan. Ensimmäisessä näyssä Joseph sai itse tietää, että Isä ja
Poika ovat erillisiä olentoja, että Heidän voimansa on suurempi
kuin Paholaisen voima ja että ihminen on todellakin luotu
Jumalan kuvaksi – totuuksia, jotka ovat välttämättömiä, jotta
ymmärtäisimme todellisen suhteemme taivaalliseen Isäämme.

Seurasi muita Jumalan luonnetta koskevia ilmoituksia, joista
monet ovat nyt myöhempien aikojen pyhissä kirjoituksissamme.
Jumalan valittuna välikappaleena evankeliumin totuuden palaut-
tamiseksi maailmalle profeetta todisti Jumalasta koko palvelu-
työnsä ajan. ”Aion kysyä Jumalasta”, hän julisti, ”sillä haluan tei-
dän kaikkien tuntevan Hänet ja olevan Hänelle läheisiä. – –
Silloin te tiedätte, että minä olen Hänen palvelijansa, sillä minä
puhun niin kuin se, jolla on valta.”4
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Joseph Smithin opetuksia

Jumala on koko ihmiskuntaa
rakastava Isä ja kaiken hyvän lähde.

”Samalla kun yksi osa ihmiskuntaa armotta tuomitsee toisen,
maailmankaikkeuden suuri Isä valvoo koko ihmissukua isällisellä
huolenpidolla. Hän pitää sen jäseniä jälkeläisinään, ja ilman niitä
rajoittavia tunteita, jotka vaikuttavat ihmislapsissa, Hän antaa
’aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen
niin hurskaille kuin jumalattomille’ [Matt. 5:45].”5

”Me tunnustamme, että Jumala on se lähde, josta kaikki hyvä
saa alkunsa; että Hän on täydellinen äly ja että Hänen viisautensa
on yksin riittävä hallitsemaan ja säätelemään mahtavia luomis-
töitä ja maailmoja, jotka loistavat ja säteilevät sellaista mahta-
vuutta ja kirkkautta päämme päällä, että on aivan kuin Hänen
sormensa koskisi niitä ja Hänen kaikkivaltias sanansa liikuttaisi
niitä. – – Taivaat julistavat Jumalan kunniaa ja taivaankansi ker-
too Hänen teoistaan [ks. Ps. 19:2], ja hetkenkin mietiskely riittää
opettamaan jokaiselle tervejärkiselle, että kaikki tämä ei ole pel-
kän sattuman tulosta eikä sitä voisi ylläpitää mikään vähempi
voima kuin Kaikkivaltiaan käsi.”6

”Jumala näkee ihmisten toiminnan salaiset vaikuttimet ja tun-
tee jokaisen ihmisen sydämen.”7

”Jumalan tarkoitukset ovat suuret, Hänen rakkautensa mittaa-
matonta, Hänen viisautensa ääretöntä ja Hänen voimansa raja-
tonta. Siksi pyhillä on syytä riemuita ja olla iloisia, koska he tie-
tävät, että ’Hän on Jumalamme ajasta aikaan. Hän johdattaa
meitä ainiaan’ [Ps. 48:15].”8

Kun me ymmärrämme Jumalan luonteen, me ymmär-
rämme itseämme ja tiedämme, kuinka Häntä lähestytään.

”Maailmassa on vain hyvin harvoja ihmisiä, jotka ymmärtävät
oikein Jumalan luonteen. Ihmiskunnan suuri enemmistö ei
ymmärrä mitään – ei menneestä eikä tulevasta – kun on kysymys
heidän suhteestaan Jumalaan. He eivät tunne eivätkä ymmärrä
tuon suhteen luonnetta, ja tämän johdosta he ovat tiedossa vain
hiukan järjetöntä luontokappaletta ylempänä eli tietävät tuskin
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muusta kuin syömisestä, juomisesta ja nukkumisesta. Tämän
enempää ihmiset eivät tiedä Jumalasta ja Hänen olemassaolos-
taan, ellei heille anneta tietoa Kaikkivaltiaan innoituksen kautta.

Ellei ihminen opi muuta kuin syömään, juomaan ja nukku-
maan eikä käsitä mitään Jumalan aivoituksista, niin eläin ymmär-
tää samat asiat. Se syö, juo ja nukkuu eikä tiedä sen enempää
Jumalasta. Silti se tietää yhtä paljon kuin me, ellemme me pysty
ymmärtämään Kaikkivaltiaan Jumalan innoituksella. Jos ihmiset
eivät käsitä Jumalan luonnetta, he eivät käsitä itseään. Haluan
palata alkuun ja sillä tavoin nostaa teidän mielenne ylevämmille
alueille ja korkeampaan ymmärrykseen kuin mihin ihmismieli
yleensä pyrkii.

– – Pyhissä kirjoituksissa meille ilmoitetaan, että ’ikuinen
elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan,
ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen’ [ Joh. 17:3].

Jos joku ihminen ei tunne Jumalaa ja kysyy, millainen olento
Hän on, niin hän – jos hän tutkii uutterasti sydäntään ja jos
Jeesuksen ja apostolien julistus on tosi – tulee oivaltamaan, että
hänellä ei ole iankaikkista elämää, sillä iankaikkinen elämä ei voi
perustua mihinkään muuhun periaatteeseen.

Ensimmäisenä tavoitteenani on ottaa selville, millainen on
ainoan viisaan ja todellisen Jumalan luonne ja millainen olento
Hän on. – –

Jumala oli itse kerran sellainen, kuin me olemme nyt, ja Hän
on korotettu ihminen, joka istuu korotettuna valtaistuimella
tuolla taivaissa! Tämä on se suuri salaisuus. Jos verho repäistäi-
siin auki tänä päivänä ja suuri Jumala, joka pysyttää tämän maa-
ilman radallaan ja joka voimallansa ylläpitää kaikkia maailmoja ja
kaikkea, näyttäytyisi – sanon, että jos näkisitte Hänet tänä päi-
vänä, te näkisitte Hänet ihmisen muotoisena, koko persoonas-
saan teidän itsenne kaltaisena, teidän kuvananne ja aivan ihmi-
sen kaltaisena, sillä Aadam luotiin Jumalan muotoiseksi, kuvaksi
ja kaltaiseksi, ja Aadam sai opetusta Häneltä, kulki Hänen kans-
saan, puhui ja keskusteli Hänen kanssaan, niin kuin ihminen
puhuu toisen kanssa. – –

– – Kun tunnemme Jumalan, alamme tietää, miten Häntä on
lähestyttävä ja miten on anottava, jotta saisi vastauksen. Kun me
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ymmärrämme Jumalan luonteen ja tiedämme, miten Hänen
luokseen tullaan, Hän alkaa paljastaa meille taivaita ja kertoo
meille kaiken niistä. Kun olemme valmiit tulemaan Hänen luok-
seen, Hän on valmis tulemaan meidän luoksemme.”9

Jumaluudessa on kolme erillistä ja erilaista persoonaa.

UK 1: ”Me uskomme Jumalaan, iankaikkiseen Isään, ja hänen
Poikaansa, Jeesukseen Kristukseen, ja Pyhään Henkeen.”10

Joseph Smith opetti huhtikuussa 1843 seuraavaa, mikä mer-
kittiin muistiin myöhemmin kohdaksi OL 130:22: ”Isällä on
liha- ja luuruumis, yhtä käsinkosketeltava kuin ihmisen; Pojalla
myös; mutta Pyhällä Hengellä ei ole liha- ja luuruumista, vaan
hän on henkipersoona. Ellei niin olisi, Pyhä Henki ei voisi asua
meissä.”11

”Olen aina julistanut, että Jumala on erillinen persoona, että
Jeesus Kristus on erillinen ja eri persoona kuin Isä Jumala ja että

”Kun tunnemme Jumalan, alamme tietää, miten Häntä on 
lähestyttävä ja miten on anottava, jotta saisi vastauksen.”
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Pyhä Henki on erillinen persoona, henkipersoona, ja nämä
kolme ovat kolme eri persoonaa ja kolme Jumalaa.”12

”Se, mikä on ilman ruumista tai ruumiinosia, ei ole mitään.
Taivaassa ei ole muuta Jumalaa kuin se Jumala, jolla on lihaa ja
luita.”13

Jumaluudessa vallitsee täydellinen ykseys, 
ja Isä Jumala johtaa.

”Jumalasta ja jumaluudesta on sanottu paljon. – – Tämän päi-
vän opettajat sanovat, että Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä
Henki on Jumala, ja että he ovat kaikki yksi ruumiillistunut kol-
miyhteinen Jumala. Jeesus rukoili, että ne, jotka Isä oli antanut
Hänelle maailmasta, voitaisiin tehdä yhdeksi kuten He ovat yhtä
[ks. Joh. 17:11–23]. – –

Pietari ja Stefanos todistivat, että he näkivät Ihmisen Pojan sei-
sovan Jumalan oikealla puolella. Kuka tahansa, joka on nähnyt
taivaat auenneina, tietää, että taivaissa on kolme persoonaa,
joilla on pappeuden avaimet, ja yksi johtaa kaikkea.”14

”Ennen tämän maan järjestämistä tehtiin kolmen persoonan
välillä ikuinen liitto, mikä liitto koskee sitä, mitä heillä on annet-
tavana maan ihmisille. Näitä persoonia kutsutaan – – seuraavasti:
ensimmäinen Jumala, Luoja; toinen Jumala, Lunastaja; ja kolmas
Jumala, todistaja.”15

”Isän tehtävänä on johtaa päämiehenä tai puheenjohtajana,
Jeesuksen olla välimiehenä ja Pyhän Hengen todistajana. Pojalla
[on] ruumis ja niin [on] Isälläkin, mutta Pyhä Henki on henki-
persoona, jolla ei ole ruumista.”16

”Pyhissä kirjoituksissa sanotaan, että ’minä ja Isä olemme yhtä’
[ Joh. 10:30], ja edelleen, että Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat yhtä,
ja ’nämä kolme todistavat yhtäpitävästi’ [ks. 1. Joh. 5:7–8]. Siksi
Vapahtaja rukoili Isää: ’Maailman puolesta minä en rukoile, vaan
niiden, jotka sinä olet minulle antanut, jotta me olisimme yhtä’
eli toisin sanoen yksimielisiä uskon ykseydessä [ks. Joh. 17:9,
11]. Mutta jokainen on erilainen tai erillinen persoona, kuten
Jumala ja Jeesus Kristus ja Pyhä Henki ovat erillisiä persoonia,
mutta he ovat kaikki yksimielisiä eli aivan samaa mieltä.”17
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Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Käy läpi sivut 39–40 ja pane merkille, kuinka nuori Joseph
Smith näki todisteen ”kaikkivaltiaasta ja kaikkialla läsnä ole-
vasta voimasta” ympärillään olevassa maailmassa. Mitä sellais-
ta, mikä todistaa Jumalasta, sinä olet nähnyt tarkkaillessasi ym-
pärilläsi olevaa maailmaa?

• Käy läpi luvun ensimmäinen osio (s. 41) ja etsi opetuksia,
jotka kertovat Jumalan luonteesta. Kuinka nämä opetukset
voivat auttaa meitä iloitsemaan ja riemuitsemaan?

• Joseph Smith opetti: ”Maailmankaikkeuden suuri Isä suhtau-
tuu koko ihmissukuun isällisellä huolenpidolla ja vanhem-
muuden tuntein” (s. 41). Mitä ajatuksia ja tunteita sinussa
herää, kun mietit tätä lausetta?

• Lue sivun 41 alareunasta alkava kappale ja myös seuraava kap-
pale. Miksi meidän on mahdotonta ymmärtää itseämme,
ellemme ymmärrä Jumalan luonnetta?

• Profeetta Joseph Smith todisti, että Isä Jumala, Jeesus Kristus
ja Pyhä Henki ovat ”kolme erillistä persoonaa”. Hän opetti
myös, että He ovat yhtä (s. 44). Millä tavoin jumaluuden jäse-
net ovat yhtä? (Katso joitakin esimerkkejä sivulta 44.)

• Millä tavoin vanhemmat voivat vaalia lasten rakkautta taivaalli-
seen Isäänsä? (Katso joitakin esimerkkejä sivulta 39.)

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Joh. 8:17–19;
Hepr. 1:1–3; 12:9; Moos. 1:3–6, 39.
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Jeesus Kristus, maailman 
jumalallinen Lunastaja

”Maailma ei voisi saada pelastusta ilman 
Jeesuksen Kristuksen sovitustyötä.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Vuosia ennen Joseph Smithin syntymää hänen isänsä isää
innoitettiin tunteella, että hänen suvussaan tapahtuisi jotakin,
mikä ”vaikuttaisi mullistavasti koko maailmaan”1. Joseph Smithin
historiassa sanotaan: ”Isoisäni Asael Smith ennusti kauan sitten,
että hänen suvustaan nousisi profeetta, ja isoäitini oli hyvin
varma siitä, että ennustus täyttyi minussa. Isoisäni Asael kuoli
East Stockholmissa St. Lawrencen piirikunnassa New Yorkin osa-
valtiossa saatuaan Mormonin kirjan ja luettuaan sen miltei koko-
naan, ja hän julisti, että minä olin se profeetta, jonka hän oli
kauan tiennyt tulevan esiin suvustaan.”2

Palautuksen profeettana yksi Joseph Smithin tärkeimmistä teh-
tävistä oli todistaa Jeesuksesta Kristuksesta. Hänen siunauksenaan
oli saada henkilökohtainen tieto Jeesuksen Kristuksen jumalalli-
suudesta ja ymmärtää Jeesuksen Kristuksen tehtävä maailman
Lunastajana. Tuo tietämys sai alkunsa ensimmäisestä näystä, jossa
nuori Joseph näki taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen ja kuuli
Isän julistavan: ”Tämä on minun rakas Poikani. Kuule häntä!”
( JS–H 17.) Tässä pyhässä kokemuksessa Joseph sai etuoikeuden
ottaa vastaan opetusta maailman Vapahtajalta.

Lähes kaksitoista vuotta myöhemmin, 16. helmikuuta 1832,
profeetta oli John Johnsonin talossa Hiramissa Ohiossa kääntä-
mässä Raamattua Sidney Rigdonin toimiessa hänen kirjurinaan.
Profeetan käännettyä kohdan Joh. 5:29, jossa kuvataan hyvien ja
pahojen ylösnousemusta, Josephille ja Sidneylle avautui näky,
ja he näkivät Vapahtajan ja keskustelivat Vapahtajan kanssa:

47
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Vapahtaja ilmestyi Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle Kirtlandin temppelissä.
”Verho poistettiin mielestämme”, Joseph sanoi, ”ja ymmärryksemme silmät 

avattiin. Me näimme Herran seisovan korokkeen kaiteella.”
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”Hengen voimasta silmämme aukenivat ja ymmärryksemme
valaistui, niin että me näimme ja ymmärsimme sitä, mikä on
Jumalan – nimittäin sitä, mikä on ollut alusta asti, ennen kuin
maailma oli, ja minkä Isä on säätänyt ainosyntyisen Poikansa
kautta, joka on ollut Isän huomassa aina alusta asti ja josta me
todistamme; ja todistus, jonka me annamme, on sen Jeesuksen
Kristuksen evankeliumin täyteys, joka on Poika, jonka me
näimme ja jonka kanssa me puhuimme taivaallisessa näyssä. – –

Ja me näimme Pojan kirkkauden Isän oikealla puolella ja
saimme hänen täyteydestään; ja näimme pyhät enkelit ja ne,
jotka ovat pyhitettyjä hänen valtaistuimensa edessä, palvele-
massa Jumalaa ja Karitsaa, ja he palvelevat häntä aina ja ikuisesti.

Ja nyt, niiden monien todistusten jälkeen, jotka hänestä on
annettu, tämän todistuksen, kaikista uusimman, me annamme
hänestä, että hän elää!

Sillä me näimme hänet, tosiaankin Jumalan oikealla puolella;
ja me kuulimme äänen todistavan, että hän on Isän Ainosyntyi-
nen – että juuri hän on luonut nykyiset ja menneet maailmat ja
että niiden asukkaat ovat Jumalalle syntyneitä poikia ja tyttäriä.”
(OL 76:12–14, 20–24.)

Joseph Smith näki Vapahtajan jälleen 3. huhtikuuta 1836.
Profeetta ja Oliver Cowdery olivat vetäytyneet Kirtlandin temp-
pelin lännenpuoleiselle korokkeelle. He kumartuivat hartaaseen
rukoukseen, jonka jälkeen Vapahtaja ilmestyi heidän eteensä.
Profeetta julisti:

”Verho poistettiin mielestämme, ja ymmärryksemme silmät
avattiin. Me näimme Herran seisomassa korokkeen kaiteella
edessämme; ja hänen jalkojensa alla oli puhtaalla kullalla pääl-
lystetty alusta, väriltään kuin meripihka. Hänen silmänsä olivat
kuin tulenliekki; hänen päänsä hiukset olivat valkoiset kuin puh-
das lumi; hänen kasvonsa loistivat kirkkaammin kuin aurinko; ja
hänen äänensä oli kuin suurten vesien pauhu, nimittäin Jehovan
ääni, joka sanoi: Minä olen ensimmäinen ja viimeinen; minä olen
hän, joka elää, minä olen hän, joka teurastettiin; minä olen tei-
dän puolustajanne Isän luona.” (OL 110:1–4.)

Tällaisista kokemuksista profeetta sai ensi käden tietoa ja
hänestä tuli Vapahtajan jumalallisuuden erityinen todistaja.
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Joseph Smithin opetuksia

Jumalan kansa on kaikkina taloudenhoitokausina turvan-
nut Kristuksen sovitukseen syntiensä anteeksisaamiseksi.

”Maailma ei voisi saada pelastusta ilman Jeesuksen Kristuksen
sovitustyötä.”3

”Jumala – – valmisti uhrin antamalla oman Poikansa, joka aika-
naan lähetettäisiin valmistamaan tie tahi avaamaan ovi, jonka
kautta ihminen saattaisi päästä Hänen eteensä, mistä hänet oli
tottelemattomuuden tähden karkotettu. Aika ajoin tätä hyvää
sanomaa julistettiin ihmisille eri maailmanaikoina aina Messiaan
tulemiseen asti.

Koska Abel uskoi tähän sovitukseen eli lunastussuunnitel-
maan, hän uhrasi Jumalalle otollisen uhrin laumansa esikoisista.
Kain uhrasi maan hedelmiä, mutta hänen uhrinsa ei ollut otolli-
nen, sillä hän ei voinut tehdä sitä uskossa; hänellä ei voinut olla
uskoa eli hän ei voinut osoittaa uskoa taivaan suunnitelman vas-
taisesti. Ihmisen sovitukseksi vaaditaan Ainosyntyisen veren vuo-
dattaminen, sillä sellainen oli lunastussuunnitelma, ja ilman
verenvuodatusta ei ollut anteeksiantoa; ja koska uhri asetettiin
vertauskuvaksi, jonka nojalla ihminen erottaisi Jumalan valmis-
taman suuren Uhrin, niin sen vastaisesti uhrattuun uhriin ei voi-
nut sisältyä uskoa, sillä lunastusta ei saavutettaisi sillä tavoin eikä
sovituksen voima perustu siihen järjestykseen. Niinpä Kainilla ei
voinut olla uskoa, ja se, mikä ei tapahdu uskosta, on syntiä.
Mutta Abel uhrasi otollisen uhrin, jonka kautta hän sai todistuk-
sen siitä, että hän oli vanhurskas, sillä Jumala itse todisti hänen
uhrilahjoistaan [ks. Hepr. 11:4].

Eläimen veren vuodattaminen ei tietenkään voinut ketään
hyödyttää muutoin kuin sen lahjan esimerkkinä tai vertausku-
vana tai selityksenä, jonka Jumala itse uhrasi, ja katse luotuna
uskossa tämän suuren Uhrin voimaan antaa syntejä anteeksi. – –

– – Emme voi uskoa, että ammoin eläneet ovat kaikkina aika-
kausina olleet niin tietämättömiä taivaan järjestyksestä kuin
monet otaksuvat, sillä kaikki, jotka joskus ovat pelastuneet, ovat
pelastuneet tämän suuren lunastussuunnitelman voimasta, yhtä
suuressa määrin ennen Kristuksen tulemista kuin sen jälkeen.



L U K U  3

51

Ellei näin ole laita, niin silloin Jumala on toteuttanut eri suunni-
telmia (jos saatamme asian näin ilmaista) ihmisen saattamiseksi
takaisin Hänen eteensä, emmekä voi uskoa näin, sillä ihmisen
luonteenlaadussa ei ole tapahtunut mitään muutosta lankee-
muksen jälkeen, ja veriuhria vaativaa toimitusta tai tapaa oli
määrä noudattaa vain siihen asti, kunnes Kristus uhrattaisiin ja
Hän vuodattaisi verensä, jotta – kuten aiemmin on sanottu –
ihminen voisi uskossa odottaa sitä aikaa. – –

Näistä merkittävistä sanoista, jotka Jeesus puhui juutalaisille,
me päättelemme, että uhrien uhraamisen tarkoituksena oli vain
suunnata mielet Kristukseen: ’Teidän isänne Abraham iloitsi
siitä, että saisi nähdä minun päiväni. Hän näki sen ja riemuitsi.’
[ Joh. 8:56.] Niinpä siis se, että ammoin eläneet uhrasivat uhreja,
ei estänyt heitä kuulemasta evankeliumia, vaan auttoi, kuten
olemme aiemmin sanoneet, avaamaan heidän silmänsä ja saattoi
heidät katsomaan eteenpäin Vapahtajan tulemiseen ja riemuitse-
maan Hänen lunastuksestaan. – – Päättelemme, että aina kun
Herra ilmaisi itsensä ihmisille muinaisina aikoina ja käski heidän
uhrata Hänelle uhreja, se tapahtui siksi, että he uskossa suuntai-
sivat katseensa Hänen tulemiseensa ja turvautuisivat Hänen sovi-
tuksensa voimaan syntiensä anteeksisaamiseksi. Ja näin he ovat
tehneet, tuhannet ennen meitä eläneet, joiden vaatteet ovat tah-
rattomat ja jotka Jobin tavoin yhtäläisellä varmuudella odottavat
näkevänsä Hänet maan päällä viimeisenä päivänä lihassa olles-
saan [ks. Job 19:25–26].

Voimme päätellä, että vaikka onkin ollut eri taloudenhoito-
kausia, niin kuitenkin kaiken sen tarkoituksena, mitä Jumala on
kansalleen ilmoittanut, on ollut suunnata ihmisten mieli tähän
suureen kohteeseen ja opettaa heitä turvaamaan yksin Jumalaan
pelastuksensa aikaansaajana Hänen lakinsa mukaisesti.”4

Koska Jeesus Kristus nousi kuolleista, 
koko ihmiskunta kokee ylösnousemuksen.

”Uskontomme perusperiaatteet ovat apostolien ja profeetto-
jen todistus Jeesuksesta Kristuksesta, että Hän kuoli, Hänet hau-
dattiin ja Hän nousi kuolleista kolmantena päivänä ja astui tai-
vaaseen. Kaikki muu uskontoomme liittyvä on vain tämän lisänä.
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Näistä mainittakoon se, että me uskomme Pyhän Hengen lah-
jaan, uskon voimaan, hengellisten lahjojen saamiseen Jumalan
tahdon mukaisesti, Israelin huoneen takaisin tuomiseen ja
totuuden lopulliseen voittoon.”5

”Jumalan Karitsa on saanut aikaan ylösnousemuksen, 
jotta kaikki nousevat kuolleista.”
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”’Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat,
niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi’ [1. Kor.
15:22]. Jumalan Karitsa on saanut aikaan ylösnousemuksen,
jotta kaikki nousevat kuolleista.”6

”Jumala on määrännyt päivän, jolloin Hän tuomitsee maail-
man, ja tästä Hän on antanut vakuutuksen herättäessään
Poikansa Jeesuksen Kristuksen kuolleista – seikka, johon perus-
tuu kaikkien niiden toivo tulevasta onnesta ja ilosta, jotka usko-
vat innoitettuun aikakirjaan; sillä ’ellei Kristusta ole herätetty’,
sanoi Paavali korinttilaisille, ’teidän uskonne on pohjaa vailla ja
te olette yhä syntienne vallassa. Ja silloin nekin, jotka ovat nuk-
kuneet pois Kristukseen uskoen, ovat joutuneet perikatoon.’
[1. Kor. 15:17–18.] – –

Kristus itse on todellakin noussut kuolleista, ja jos Hän on
noussut kuolleista, niin Hän tuo voimallaan kaikki ihmiset seiso-
maan eteensä, sillä jos Hän on noussut kuolleista, ajallisen kuo-
leman kahleet ovat katkenneet eikä hauta saa voittoa. Jos siis
hauta ei saa voittoa, niin ne, jotka pitävät Jeesuksen sanat ja nou-
dattavat Hänen opetuksiaan, saavat paitsi lupauksen ylösnouse-
mukseen kuolleista, myös vakuutuksen siitä, että heidät otetaan
Hänen kirkkauden valtakuntaansa, sillä Hän itse sanoi: ’Missä
minä olen, siellä on oleva myös palvelijani’ [ Joh. 12:26].”7

”Ne, jotka ovat kuolleet Jeesuksessa Kristuksessa, voivat esiin
tullessaan odottaa kokevansa kaiken sen ilon täyttymyksen, joka
heillä oli täällä tai jota he odottivat täällä. – – Olen iloinen siitä,
että minulla on etuoikeus välittää teille joitakin asioita, jotka tar-
koin ymmärrettyinä auttavat teitä, kun maanjäristykset raivoa-
vat, pilvet kerääntyvät, salamat leimuavat ja myrskyt ovat val-
miina puhkeamaan yllänne kuin ukkosen jylinä. Pitäkää kiinni
näistä asioista älkääkä antako polvienne tai niveltenne vapista
älkääkä sydämenne menettää rohkeuttaan, sillä mitä voivat
maanjäristykset, sodat ja pyörremyrskyt tehdä? Eivät mitään.
Kaikki teidän menetyksenne korvataan teille ylösnousemuk-
sessa, edellyttäen, että pysytte uskollisina. Olen nähnyt sen
Kaikkivaltiaan näyssä. – –

Jumala on ilmoittanut Poikansa taivaasta sekä ylösnousemuk-
sen opin, ja meillä on tieto siitä, että ne, jotka on tänne hau-
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dattu, Jumala tuo jälleen esiin, lihalla vaatetettuina ja suuren
Jumalan Hengellä eläväksi tehtyinä. Ja mitä sillä on väliä, kun
emme voi enää pitää heitä, laskemmeko me heidät hautaan vai
lasketaanko meidät hautaan heidän kanssaan? Painukoot nämä
totuudet sydämeemme, jotta me jo täällä alkaisimme iloita siitä,
minkä saamme täydellisenä tämän jälkeen.”8

Meistä voi tulla perillisiä Jeesuksen Kristuksen 
kanssa Kristuksen sovituksen ja 

kuuliaisuuden ansiosta evankeliumille.

”Minä uskon Jeesuksen Kristuksen jumalallisuuteen ja siihen,
että Hän kuoli kaikkien ihmisten syntien tähden, jotka olivat
Aadamissa langenneita.”9

UK 3: ”Me uskomme, että koko ihmissuku voi pelastua
Kristuksen sovituksen ansiosta noudattamalla evankeliumin
lakeja ja toimituksia.”10

”Kun Jumala oli luonut taivaat ja maan, Hän tuli alas ja sanoi
kuudentena päivänä: ’Tehkäämme ihminen kuvaksemme.’
Kenen kuvaksi? Jumalten kuvaksi He loivat heidät, mieheksi ja
naiseksi, viattomiksi, syyttömiksi ja tahrattomiksi, samanlaisiksi
luonteeltaan ja samanlaisiksi olemukseltaan kuin jumalat [ks.
1. Moos. 1:26–27]. Ja kun ihminen lankesi, hän ei menettänyt
kaltaisuuttaan vaan hänen luonteensa säilytti yhä hänen
Luojansa kuvan. Kristus, joka on ihmisen kaltainen, on myös
Isänsä olemuksen tarkka kuva [ks. Hepr. 1:3]. – – Kristuksen
sovituksen ja ylösnousemuksen ja kuuliaisuuden ansiosta evan-
keliumille meidät tehdään jälleen Hänen Poikansa Jeesuksen
Kristuksen kaltaisiksi [ks. Room. 8:29]; silloin me olemme saa-
vuttaneet Jumalan kuvan, kirkkauden ja luonteen.”11

”Henkiemme Isä [varasi] luoduilleen uhrin, lunastussuunni-
telman, sovituksen voiman, pelastuksen suunnitelman, jonka
suurena tarkoituksena on tuoda ihmiset takaisin taivaan
Kuninkaan eteen, kruunata heidät selestisellä kirkkaudella ja
tehdä heistä Pojan kanssa sen perinnön perijöitä, joka on puh-
das ja tahraton ja joka ei katoa.”12

”Pyhissä kirjoituksissa sanotaan, että niistä, jotka noudattavat
käskyjä, tulee Jumalan perillisiä yhdessä Jeesuksen Kristuksen
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kanssa. – – ’Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa,
että olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, olemme
myös perillisiä, Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa; jos
kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös
osallisiksi samasta kirkkaudesta kuin hän.’ [Room. 8:16–17.]”13

”Kuinka lohdullista onkaan surevien, kun heidät kutsutaan jät-
tämään jäähyväiset aviomiehelle, vaimolle, isälle, äidille, lapselle
tai rakkaalle sukulaiselle, tietää, että vaikka maallinen tomumaja
lasketaan hautaan ja hajoaa, nämä tulevat nousemaan asuakseen
jälleen iankaikkisessa hehkussa kuolemattomuuden kirkkau-
dessa, missä ei enää ole murhetta, ei kärsimystä eikä kuolemaa,
vaan missä he saavat olla Jumalan perillisiä yhdessä Jeesuksen
Kristuksen kanssa.”14

Jeesus Kristus on täydellinen, puhdas ja pyhä, 
ja Hän on kehottanut meitä olemaan kaltaisiaan.

”Kuka kaikista pyhistä näinä viimeisinä päivinä voi pitää
itseään yhtä hyvänä kuin Herramme? Kuka on yhtä täydellinen?
Kuka on yhtä puhdas? Kuka on yhtä pyhä kuin Hän oli? Löytyykö
sellaisia? Hän ei milloinkaan rikkonut eikä loukannut taivaallista
käskyä tai lakia, Hänen huulillaan ei ollut petosta eikä Hänen
sydämessään havaittu vilppiä. – – Missä on joku Kristuksen kal-
tainen? Sellaista ei voi maan päältä löytää.”15

”Ihmisen täytyi taipua katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta
tahdostaan, mutta Kristus toi hänelle toivon [ks. Room. 8:20] –
kaikkien täytyy taipua katoavaisuuteen matkatessaan mutkaisia
polkuja ja kohdatessaan vaikeuksia, jotka ympäröivät heitä.
Missä on ihminen, joka ei ole katoavaisuuden alainen? Kukaan ei
ole ollut täydellinen paitsi Jeesus, ja miksi Hän oli täydellinen?
Koska Hän oli Jumalan Poika ja Hänellä oli Hengen täyteys ja
suurempi voima kuin yhdelläkään ihmisellä.”16

”[Jeesuksella Kristuksella] oli jo poikana kylliksi älyä kyetäk-
seen hallitsemaan ja vallitsemaan juutalaisten valtakuntaa, ja
Hän pystyi keskustelemaan kaikkein viisaimpien ja syvällisim-
pien lainopettajien ja jumaluusoppineiden kanssa ja saattamaan
heidän teoriansa ja tapansa näyttämään hullutukselta Hänen vii-
sauteensa verrattuina.”17
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”Toivomme, että pohditte sydämessänne jatkuvasti Herramme
käskyjä, jotta ne opettavat teille paitsi Hänen tahtoaan Hänen
evankeliuminsa saarnaamisessa, myös Hänen sävyisyyttään ja täy-
dellistä vaellustaan kaikkien edessä jopa niinä vainojen ja sol-
vausten aikoina, joita jumalaton ja uskoton sukupolvi syyti
hänen päälleen. Muistakaa veljet, että Hän on kutsunut teitä elä-
mään pyhää elämää, ja tarvitseeko meidän sanoakaan, olemaan
Hänen kaltaisiaan puhtaudessa. Kuinka viisaita, kuinka pyhiä,
kuinka puhtaita ja kuinka täydellisiä teidän siis tulisikaan olla
Hänen edessään, ja muistakaa myös, että Hänen silmänsä valvo-
vat teitä aina.”18

”Kun pohdimme suuren Mestarimme pyhyyttä ja täydelli-
syyttä, Hänen, joka uhraamalla itsensä on avannut meille tien,
jota voimme tulla Hänen luokseen, Hänen alentumisensa saa

”Kun pohdimme suuren Mestarimme pyhyyttä ja täydellisyyttä, – – 
Hänen alentumisensa saa sydämemme sulamaan.”
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sydämemme sulamaan. Ja kun me pohdimme myös sitä, että
Hän on kehottanut meitä olemaan täydellisiä kaikessa, että voi-
simme valmistautua kohtaamaan Hänet rauhassa, kun Hän tulee
kirkkaudessaan kaikkien pyhien enkeleidensä kanssa, haluamme
kehottaa rohkeasti veljiämme olemaan nöyriä ja rukoilevia, vael-
tamaan todellakin valon ja päivän lapsina, että heillä olisi ymmär-
rystä vastustaa jokaista kiusausta ja voittaa jokainen paha
Herramme Jeesuksen Kristuksen kunnioitettavassa nimessä. Sillä
voitte olla varmoja siitä, veljet, että se päivä on totisesti lähellä,
jolloin talon Isäntä nousee ja sulkee oven, eikä ketään paitsi
niitä, joilla on häävaatteet, päästetä nauttimaan paikasta hääate-
rialla! [Ks. Matt. 22:1–14.]”19

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Käy läpi selonteot kerroista, jolloin Joseph Smith näki Va- 
pahtajan (s. 47–49). Mitä ajattelet ja miltä sinusta tuntuu,
kun pohdit näitä kokemuksia?

• Eläinuhrit auttoivat muinaisina aikoina Herran kansaa ”avaa-
maan – – silmänsä” ja ”katsomaan eteenpäin Vapahtajan tulemi-
seen ja riemuitsemaan Hänen lunastuksestaan” (s. 51). Millaiset
asiat auttavat sinua tänä aikana katsomaan Vapahtajaan?

• Lue kappale, joka alkaa sivun 51 alareunasta. Huomaa, että
tässä kohdassa ”lisä” on jotakin, joka on kiinni jossakin tär-
keämmässä, kuten oksa on kiinni puun rungossa. Mistä syystä
luulet apostolien ja profeettojen todistuksen V.apahtajan sovi-
tuksesta ja ylösnousemuksesta olevan ”uskontomme peruspe-
riaatteet”? Kuinka saattaisit suhtautua palvelemiseesi kotona ja
kirkossa, jos muistaisit, että kaikki muu on vain näiden peri-
aatteiden lisänä?

• Käy läpi profeetta Josephin opetukset ylösnousemuksesta
(s. 51–54). Mitä lohtua saat tiedosta, että ”kaikki teidän mene-
tyksenne korvataan teille ylösnousemuksessa, edellyttäen, että
pysytte uskollisina”? Millä tavoin tieto ylösnousemuksesta voi



L U K U  3

58

Brethren Abroad”, 22. tammikuuta
1834, julkaisussa Evening and
Morning Star, maaliskuu 1834,
s. 144.

8. History of the Church, osa 5,
s. 361–362, kappalejakoa muutettu;
Joseph Smithin 16. huhtikuuta 1843
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Wilford Woodruffin ja Willard
Richardsin muistiinpanojen mukaan.

9. History of the Church, osa 4, s. 78;
Matthew L. Davisin Washington
D.C.:ssä 6. helmikuuta 1840 päivä-
tystä Mary Davisille osoitetusta kir-
jeestä, jossa on selostus Joseph
Smithin 5. helmikuuta 1840 pitä-
mästä saarnasta Washington D.C.:ssä.

10. Kolmas uskonkappale.
11. James Burgessin lainaamana koos-

teessa otteista Joseph Smithin saar-
noista; James Burgess, Journals,
1841–48, osa 2, kirkon arkistot.

12. History of the Church, osa 2, s. 5;
artikkelista ”The Elders of the
Church in Kirtland, to Their
Brethren Abroad”, 22. tammikuuta
1834, julkaisussa Evening and Mor-
ning Star, helmikuu 1834, s. 135.

13. George Laubin lainaamana koos-
teessa otteista Joseph Smithin saar-
noista noin vuodelta 1845; George
Laub, Reminiscences and Journal
Jan. 1845–Apr 1857, s. 31, kirkon
arkistot.

14. History of the Church, osa 6, s. 306;
Joseph Smithin 7. huhtikuuta 1844
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-

1. George A. Smithin muistiinpanojen
mukaan julkaisussa Deseret News,
12. elokuuta 1857, s. 183.

2. History of the Church, osa 2, s. 443;
käsikirjoituksesta ”History of the
Church”, kirja B–1, liite, s. 5, kirkon
arkistot.

3. History of the Church, osa 5, s. 555;
Joseph Smithin 27. elokuuta 1843
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Willard Richardsin ja William
Claytonin muistiinpanojen mukaan.

4. History of the Church, osa 2, s. 15–17,
oikeinkirjoitus nykyaikaistettu, kappa-
lejakoa muutettu; artikkelista ”The
Elders of the Church in Kirtland, to
Their Brethren Abroad”, 22. tammi-
kuuta 1834, julkaisussa Evening and
Morning Star, maaliskuu 1834, s. 143;
ks. myös Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, toim. Joseph Fielding
Smith, 1985, s. 58, 59–60.

5. History of the Church, osa 3, s. 30;
julkaisun Elder’s Journal pääkirjoi-
tuksesta, heinäkuu 1838, s. 44;
Joseph Smith oli lehden päätoimit-
taja; ks. myös Profeetta Joseph
Smithin opetuksia, s. 120.

6. History of the Church, osa 6, s. 366;
Joseph Smithin 12. toukokuuta 1844
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Thomas Bullockin muistiinpa-
nojen mukaan.

7. History of the Church, osa 2,
s. 18–19, kappalejakoa muutettu;
artikkelista ”The Elders of the
Church in Kirtland, to Their

auttaa meitä alkamaan ”iloita siitä, minkä saamme täydellisenä
tämän jälkeen”?

• Kun käyt läpi sivut 54–55, pohdi, mitä Vapahtaja on tehnyt,
jotta meistä voi tulla perillisiä Hänen kanssaan. Mieti, miten
voit osoittaa Hänelle kiitollisuutesi Hänen sovitusuhristaan.

• Sivuilla 55–57 profeetta Joseph Smith mainitsee monia
Vapahtajan ominaisuuksia. Mitä muita ominaisuuksia mieleesi
tulee pohtiessasi Vapahtajan elämää ja palvelutyötä? Mieti jota-
kin, mitä voit tehdä tullaksesi enemmän Hänen kaltaisekseen.

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Jes. 53:1–12;
2. Nefi 9:5–26; OL 20:21–29.
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Joseph Smith sai kultalevyt Moronilta 22. syyskuuta 1827: 
”Minä sain ne”; profeetta todisti, ”ja niiden mukana urimin ja tummimin, 

joiden avulla käänsin levyt; ja siten tuli Mormonin kirja.”



Mormonin kirja – 
uskontomme lakikivi

”Sanoin veljille, että Mormonin kirja on virheettömin 
kaikista kirjoista maan päällä ja uskontomme lakikivi.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Yli kolme vuotta oli kulunut siitä aamusta vuonna 1820, kun
Joseph Smith oli rukoillut saadakseen tietää, mihin kirkkoon
hänen pitäisi liittyä. Nuori profeetta oli nyt 17-vuotias ja halusi
tietää asemansa Jumalan edessä ja saada anteeksiannon.
Syyskuun 21. päivän iltana 1823 Joseph vetäytyi ullakkohuonee-
seensa perheensä hirsitalossa Palmyrassa New Yorkin osaval-
tiossa, mutta hän pysytteli hereillä muiden huoneessa olevien jo
nukahdettua ja rukoili hartaasti saadakseen tietää enemmän
Jumalan häntä koskevista tarkoituksista. ”Antauduin rukoile-
maan ja anomaan kaikkivaltiaalta Jumalalta”, hän sanoi, ”anteek-
siantoa kaikista synneistäni ja mielettömyyksistäni sekä vielä
itselleni ilmoitusta, että tuntisin tilani ja asemani hänen edes-
sänsä, sillä luotin täysin siihen, että saisin jumalallisen ilmoituk-
sen, koska olin aikaisemminkin saanut” ( JS–H 29).

Vastauksena rukoukseensa Joseph näki valon ilmestyvän huo-
neeseensa. Se kirkastui kirkastumistaan, kunnes huone oli ”va-
loisampi kuin keskipäivällä”. Hänen vuoteensa viereen ilmestyi
taivaallinen sanansaattaja, joka seisoi ilmassa ja jolla oli yllään
tavattoman valkoinen viitta. (Ks. JS–H 30–31.) Tuo sanansaattaja
oli Moroni, viimeinen nefiläisprofeetta, joka vuosisatoja aiemmin
oli haudannut levyt, joihin Mormonin kirja oli kirjoitettu, ja jolla
oli nyt tämän pyhän aikakirjan avaimet (ks. OL 27:5). Hänet oli
lähetetty kertomaan Josephille, että Jumala oli antanut anteeksi
hänen syntinsä1 ja että Jumalalla oli hänen varalleen suuri työ.
Tähän työhön kuului se, että Josephin oli mentävä läheiselle
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kukkulalle, johon oli talletettuna kultalevyille kirjoitettu pyhä
aikakirja, jonka muinoin Amerikan mantereella eläneet profeetat
olivat kirjoittaneet. Jumalan lahjan ja voiman avulla Josephin oli
määrä kääntää aikakirja ja tuoda se julki maailmalle.

Joseph meni seuraavana päivänä kukkulalle, jonne Mormonin
kirjan levyt oli haudattu. Siellä hän tapasi Moronin ja näki levyt,
mutta hänelle sanottiin, ettei hän saisi niitä neljään vuoteen.
Hänen oli määrä aloittaa tärkeä valmistautumisen aika, joka
tekisi hänet kykeneväksi pyhään tehtävään kääntää Mormonin
kirja. Joseph palasi kukkulalle seuraavien neljän vuoden aikana
aina syyskuun 22. päivänä saamaan lisää ohjeita Moronilta. [Ks.
JS–H 33–54.] Noiden vuosien aikana hänen luonaan kävi ”monia
Jumalan enkeleitä tuoden julki niiden tapahtumien majesteetti-
suuden ja suuruuden, jotka tapahtuisivat viimeisinä aikoina”2.

Tämä valmistautumisen aika toi profeetan elämään myös avio-
liiton siunauksen. Hän solmi tammikuussa 1827 avioliiton
Emma Halen kanssa, jonka hän oli tavannut ollessaan työssä
Harmonyssa Pennsylvaniassa. Emma auttoi merkittävästi profeet-
taa koko tämän palvelutyön ajan. Syyskuun 22. päivänä 1827 hän
lähti Josephin kanssa kukkulalle ja odotti lähistöllä, kun Moroni
luovutti levyt profeetan käsiin.

Saatuaan pyhän aikakirjan Joseph huomasi pian, miksi Moroni
oli kehottanut häntä varjelemaan levyjä (ks. JS–H 59–60).
Paikallinen väkivaltainen joukko alkoi ahdistella profeettaa yrit-
täen useaan otteeseen varastaa levyt. Kylmänä talvipäivänä jou-
lukuussa 1827 Joseph ja Emma lähtivät Smithien kotoa toivoen
löytävänsä paikan, jossa he voisivat työskennellä rauhassa, ja etsi-
vät turvaa Emman vanhempien luota Harmonysta. Siellä pro-
feetta aloitti käännöstyön. Seuraavan vuoden helmikuussa
Martin Harris, Smithien ystävä Palmyrasta, sai innoitusta lähteä
Harmonyyn auttamaan profeettaa. Martin kirjurinaan Joseph jat-
koi pyhän aikakirjan kääntämistä.

Profeetan työn tulokset julkaistiin myöhemmin Mormonin kir-
jana. Tämä merkittävä kirja, joka sisältää evankeliumin täytey-
den, on todistuksena Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen
Kristuksen Kirkon totuudellisuudesta ja Joseph Smithin profee-
tallisesta palvelutyöstä.
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Joseph Smithin opetuksia

Mormonin kirja käännettiin 
Jumalan lahjan ja voiman avulla.

Vastauksena kysymykseen ”Kuinka ja mistä saitte Mormonin
kirjan?” Joseph Smith vastasi: ”Moroni, joka talletti levyt kukku-
laan Manchesterissa Ontarion piirikunnassa New Yorkin osaval-
tiossa, ilmestyi minulle kuolemansa ja ylösnousemuksensa jäl-
keen ja kertoi minulle, missä ne olivat, ja antoi ohjeita, kuinka
saisin ne. Minä sain ne ja niiden mukana urimin ja tummimin,
joiden avulla käänsin levyt; ja siten tuli Mormonin kirja.”3

”[Moroni kertoi minulle], missä olivat talletettuina levyt, joille
oli kaiverrettu lyhennelmä niiden muinaisten profeettojen aika-
kirjoista, jotka olivat eläneet tällä mantereella. – – Nämä aikakir-
jat oli kaiverrettu levyille, jotka näyttivät kullalta. Jokainen levy
oli kuusi tuumaa (noin 15 cm) leveä ja kahdeksan tuumaa (noin
20 cm) pitkä, ei aivan tavallisen pellin paksuinen. Levyt oli kai-
verrettu täyteen egyptiläisiä kirjainmerkkejä ja sidottu yhteen
yhdeksi teokseksi kuten kirjan lehdet kolmella renkaalla, jotka
menivät koko teoksen läpi. Levyteoksen paksuus oli lähes kuusi
tuumaa (noin 15 cm), ja osa siitä oli sinetöity. Sinetöimättömän
osan kirjainmerkit olivat pieniä ja kauniisti kaiverrettuja. Koko
kirjassa oli useita merkkejä sen vanhasta iästä, ja kaiverrukset oli
tehty erinomaisen taidokkaasti. Aikakirjojen mukana oli outo
esine, jota muinoin kutsuttiin ’urimiksi ja tummimiksi’ ja joka
muodostui kahdesta läpikuultavasta kivestä, jotka oli kiinnitetty
kaareen, joka oli kiinni rintakilvessä. Urimia ja tummimia käyttä-
mällä käänsin aikakirjan Jumalan lahjan ja voiman avulla.”4

”Jumalan voimalla minä käänsin Mormonin kirjan hierogly-
feistä tietämyksellä, jota maailmalla ei ollut, ja tässä suurenmoi-
sessa tapauksessa olin yksin, oppimaton nuorukainen, uusine
ilmoituksineni taistelemassa 1800-luvun maallista viisautta ja
yleistä tietämättömyyttä vastaan.”5

”Haluan tässä mainita, että Mormonin kirjan nimilehti on kir-
jaimellinen käännös, joka on otettu levykokoelman eli kirjan vii-
meiseltä sivulta, sen vasemmalta puolelta. Tämä kokoelma sisälsi
nyt käännetyn aikakirjan, ja sen kieli oli kauttaaltaan kirjoitettu
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samoin kuin heprea yleensä kirjoitetaan [siis oikealta vasem-
malle], eikä mainittu nimilehti suinkaan ole nykyajan tuote, ei
minun eikä kenenkään muunkaan tämän sukupolven aikana elä-
neen tai elävän ihmisen työtä. – – Esitän jäljempänä sen osan
Mormonin kirjan englanninkielisen version nimilehteä, joka on
aito ja kirjaimellinen käännös alkuperäisen Mormonin kirjan
nimilehdestä sellaisena kuin se oli talletettuna levyille:

’MORMONIN KIRJA

Mormonin käden levyihin kirjoittama 
kertomus otettu Nefin levyistä

Se on siis lyhennelmä Nefin kansan ja myös lamanilaisten aika-
kirjasta. Kirjoitettu lamanilaisille, jotka ovat Israelin huoneen
jäännös, ja myös juutalaisille ja pakanoille. Kirjoitettu käskystä
sekä profetian ja ilmoituksen Hengen avulla. Kirjoitettu ja sine-
töity sekä kätketty Herran huomaan, jotteivät ne tuhoutuisi – tul-
lakseen julki Jumalan lahjan ja voiman avulla käännettäväksi.
Moronin käden sinetöimä ja Herran huomaan kätketty, tullakseen

Vasemmalla on Mormonin kirjan ensipainoksen nimisivu.
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julki oikeana aikana pakanoiden avulla. Käännös siitä Jumalan
lahjan avulla.

Myös lyhennelmä Eterin kirjasta, joka on aikakirja Jeredin kan-
sasta, joka hajotettiin, kun Herra sekoitti ihmisten kielen, kun he
rakensivat tornia päästäkseen taivaaseen; osoitukseksi Israelin
huoneen jäännökselle, kuinka suuria Herra on tehnyt sen isien
hyväksi ja jotta se tuntisi Herran liitot, jottei sitä hylätä ikiajoiksi;
ja myös juutalaisten ja pakanoiden saamiseksi vakuuttuneiksi
siitä, että Jeesus on Kristus, iankaikkinen Jumala, joka ilmoittaa
itsensä kaikille kansoille. Ja nyt, jos siinä on virheitä, ne ovat
ihmisten erehdyksiä; älkää siis tuomitko sitä, mikä on Jumalasta,
jotta teidät havaittaisiin tahrattomiksi Kristuksen tuomioistui-
men edessä.’”6

Herran viisaus on suurempi kuin Perkeleen viekkaus.

Kesäkuun 14. päivään 1828 mennessä Joseph Smith oli saa-
nut käännettyä Mormonin kirjan levyistä 116 käsikirjoitussi-
vua. Sitten seurasi tapaus, joka opetti profeetalle syvällisesti,
miten Jumala on kädellään ohjannut tämän pyhän aikakirjan
esiintuloa. Profeetta kirjoitti: ”Jonkin ajan kuluttua sen jälkeen
kun herra Harris oli ryhtynyt kirjoittamaan puolestani, hän alkoi
kärttää minulta lupaa viedä kirjoituksia kotiinsa ja näyttää niitä
siellä, ja hän halusi minun kysyvän Herralta urimin ja tummimin
kautta, eikö hän saisi tehdä niin. Tiedustelin asiaa, ja vastaus oli,
ettei hän saa. Mutta hän ei tyytynyt tähän vastaukseen vaan
halusi, että kysyisin uudestaan. Tein niin, ja vastaus oli sama kuin
aikaisemmin. Vieläkään hän ei tyytynyt, vaan vaati, että kysyisin
vielä kerran.

Paljon pyytelyn jälkeen kysyin jälleen Herralta, ja hänelle suo-
tiin lupa ottaa kirjoitukset määrätyin ehdoin, jotka olivat, että
hän saa näyttää ne ainoastaan veljelleen Preserved Harrisille,
omalle vaimolleen, isälleen ja äidilleen sekä rouva Cobbille, vai-
monsa sisarelle. Tämän viimeisen vastauksen mukaisesti vaadin
häntä solmimaan kanssani liiton mitä vakavimmalla tavalla, että
hän ei tekisi toisin kuin oli käsketty. Hän teki liiton. Hän sitoutui
siihen, mitä minä vaadin häneltä, otti kirjoitukset ja meni meno-
jaan. Mutta niistä ankarista rajoituksista huolimatta, jotka hänelle
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oli asetettu, ja huolimatta liiton vakavuudesta, jonka hän oli teh-
nyt kanssani, hän näytti niitä muille, ja salajuonella ne vietiin
häneltä eikä niitä ole tähän päivään mennessä saatu takaisin.”7

Mormonin kirjan ensimmäisen laitoksen esipuheessa pro-
feetta julisti, ettei 116 sivun katoaminen voinut tehdä tyhjäksi
Jumalan tarkoituksia: ”Koska [Mormonin kirjasta] on liikkunut
monia vääriä kertomuksia ja pahaa aikovat ihmiset ovat myös ryh-
tyneet moniin laittomiin hankkeisiin tuhotakseen minut ja myös
työn, ilmoitan teille, että Jumalan lahjan ja voiman avulla minä
käänsin ja kirjoitutin satakuusitoista sivua, jotka otin Lehin kir-
jasta, mikä oli Mormonin käden lyhentämä kertomus Lehin
levyistä. Sanottu kertomus, jonka joku henkilö tai jotkut henkilöt
ovat varastaneet ja ottaneet minulta huolimatta äärimmäisistä pon-
nistuksistani saada se jälleen takaisin – ja koska Herra oli antanut
käskyn, ettei minun pitäisi kääntää samaa uudelleen, sillä Saatana
oli pannut heidän sydämeensä halun kiusata Herraa Jumalaansa
muuttamalla sanat, niin että ne olisivat vastoin sitä, mitä olin kään-
tänyt ja kirjoituttanut – ja jos toisin julki jälleen samat sanat tai toi-
sin sanoen jos kääntäisin saman uudelleen, he julkaisisivat sen,
mitä olivat varastaneet, ja Saatana kuohuttaisi tämän sukupolven
sydämiä niin, etteivät he ottaisi vastaan tätä työtä. Mutta katso,
Herra sanoi minulle: Minä en salli Saatanan toteuttaa jumalatonta
aiettaan tässä asiassa. Sen tähden sinun tulee kääntää kaiverrukset,
jotka ovat Nefin levyissä, aina siihen asti kun tulet siihen, minkä
olet kääntänyt ja mikä on edelleen hallussasi. Ja katso, julkaise se
Nefin kirjana, ja siten minä saatan häpeään ne, jotka ovat muutta-
neet minun sanojani. Minä en salli heidän hävittää työtäni, niin,
minä näytän heille, että minun viisauteni on suurempi kuin
Perkeleen viekkaus. [Ks. OL 10:38–43.]

Sen tähden ollakseni kuuliainen Jumalan käskyille minä olen
Hänen armonsa ja laupeutensa avulla suorittanut sen, mitä Hän
on käskenyt minun tässä asiassa tehdä.”8

Mormonin kirja on Jumalan sanaa.

”Sanoin veljille, että Mormonin kirja on virheettömin kaikista
kirjoista maan päällä ja uskontomme lakikivi ja että ihminen pääsee
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lähemmäksi Jumalaa noudattamalla sen opetuksia kuin minkään
muun kirjan avulla.”9

UK 8: ”Me uskomme, että Raamattu on Jumalan sanaa, sikäli
kuin se on oikein käännetty; me uskomme myös, että Mormonin
kirja on Jumalan sanaa.”10

”[Mormonin kirja] kertoo meille – –, että Vapahtajamme ilmes-
tyi tällä mantereella ylösnousemuksensa jälkeen; että Hän juur-
rutti tänne evankeliumin koko täyteydessään ja runsaudessaan ja
voimassaan kaikkine siunauksineen; että heillä oli apostolit, pro-
feetat, papit, opettajat ja paimenet, sama järjestys, sama pap-
peus, samat toimitukset, lahjat, valtuudet ja siunaukset kuin itäi-
sellä mantereellakin; että ihmiset hävitettiin heidän rikkomus-
tensa tähden; että heidän joukossaan elänyttä viimeistä profeet-
taa käskettiin kirjoittamaan lyhennelmä heidän profetioistaan,
historiastaan ym. ja kätkemään se maahan ja että se tulisi esiin ja
yhdessä Raamatun kanssa täyttäisi Jumalan tarkoitukset viimei-
sinä aikoina.”11

David Osborn oli läsnä, kun Joseph Smith saarnasi Far
Westissä Missourissa vuonna 1837. Hän muisti nämä profeetan
sanat: ”Mormonin kirja on totta, aivan kuten se väittää olevansa,
ja tästä todistuksesta odotan tekeväni tiliä tuomiopäivänä.”12

Pyhät kirjoitukset rohkaisevat ja lohduttavat 
meitä ja antavat viisautta pelastukseksemme.

”Valtakunnan rakentamiseen kytkeytyy Mormonin kirjan, Opin
ja liittojen – – ja uuden [Raamatun] käännöksen julkaiseminen ja
levittäminen. On tarpeetonta sanoa mitään näistä kirjoista; ne,
jotka ovat ne lukeneet ja jotka ovat juoneet niiden sisältämästä
tiedon virrasta, osaavat arvostaa niitä; ja vaikka houkat saattavat
pilkata niitä, niiden tarkoituksena on antaa ihmisille viisautta,
jotta he pelastuisivat, ja pyyhkiä pois vuosisatojen taikauskon sei-
tit, kuuluttaa jo suoritettua Jehovan työtä ja viitoittaa tulevaisuus
kaikkine kauhistuttavine ja suurenmoisine tapahtumineen. Ne,
jotka ovat nauttineet etuoikeudesta tutkia noita kirjoja, tulevat
epäilemättä kilpailemaan toistensa kanssa innossaan lähettää ne
kaikkialle maailmaan, jotta jokainen Aadamin poika voisi nauttia
samoista etuoikeuksista ja riemuita samoista totuuksista.”13
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Myöhempien aikojen pyhät kirjoitukset on julkaistu, ”jotta sydämeltään 
vilpittömät voisivat saada rohkeutta ja lohtua ja jatkaa iloisina matkaansa”.

”[Myöhempien aikojen pyhät kirjoitukset on julkaistu], jotta
sydämeltään vilpittömät voisivat saada rohkeutta ja lohtua ja jat-
kaa iloisena matkaansa, kun heidän sielunsa täyttää ja heidän
ymmärryksensä valaisee tietoisuus isien entisinä aikoina teke-
mästä Jumalan työstä sekä siitä, mitä Hän aikoo tehdä myöhem-
pinä aikoina täyttääkseen isien sanat.”14

”Me otamme pyhät kirjoitukset käteemme ja myönnämme,
että ne on annettu välittömän Hengen vaikutuksen kautta ihmi-
sen hyväksi. Me uskomme, että Jumala alentui puhumaan tai-
vaasta ja julisti ihmissukua koskevan tahtonsa antaakseen sille
oikeudenmukaiset ja pyhät lait ohjaamaan sen käytöstä ja johta-
maan sitä suoralle tielle, jotta Hän aikanaan voisi ottaa sen luok-
sensa ja tehdä sen perilliseksi yhdessä Poikansa kanssa.

Mutta jos me myönnämme sen tosiasian, että taivaan välitön
tahto sisältyy pyhiin kirjoituksiin, niin eikö meillä järjellisinä
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olentoina ole velvollisuus elää kaikkien niiden ohjeiden mukai-
sesti? Onko meille milloinkaan hyötyä pelkästään siitä, että
myönnämme tämän olevan taivaan tahto, ellemme noudata
kaikkia sen opetuksia? Emmekö me harjoita väkivaltaa taivaan
Korkeinta Älyä kohtaan, kun myönnämme sen opetusten totuu-
den emmekä tottele niitä? Eikö tällainen käytös alenna meitä
oman itsemme ja meille taivaasta annetun suuremman viisauden
alapuolelle? Tästä johtuu, että jos meille annetaan ilmoituksia
suoraan taivaasta, niitä ei totisesti milloinkaan anneta leikittelyä
varten. Se, joka leikittelee niillä, vetää päälleen epäsuosion ja
koston, mikäli taivaassa lainkaan on oikeutta, ja se, että taivaassa
on oikeutta, on myönnettävä jokaisen, joka myöntää pyhään
teokseen sisältyvien Jumalan opetusten, siunausten ja kirousten
totuuden ja voiman. – –

– – Se, joka voi havaita Kaikkivaltiaan voiman kirjoitettuna tai-
vaaseen, voi myös nähdä Jumalan oman käsialan pyhässä teok-
sessa, ja se, joka ahkerimmin sitä lukee, pitää siitä eniten, ja se,
joka on tutustunut siihen, tuntee Jumalan käden kaikkialla,
missä hän sen näkee. Ja kun joku on kerran löytänyt sen, se ei
saa häneltä osakseen ainoastaan tunnustusta, vaan aikaansaa
myös kuuliaisuuden kaikkia sen taivaallisia ohjeita kohtaan.”15

”Oi te kaksitoista ja kaikki pyhät, hyötykää tästä tärkeästä avai-
mesta – huolehtikaa kaikissa koettelemuksissa, vaikeuksissa, kiu-
sauksissa, ahdistuksissa, kahleissa, vankeudessa ja kuoleman kes-
kellä siitä, ettette petä taivasta, ettette petä Jeesusta Kristusta,
ettette petä veljiä, ettette petä Jumalan ilmoituksia, olkootpa ne
sitten Raamatussa, Mormonin kirjassa tai Opissa ja liitoissa tai
missä tahansa muualla, mitä koskaan on annettu tai annetaan ja
ilmoitetaan ihmisille tässä maailmassa tai tulevassa.”16

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Käy läpi, mitä Joseph Smith koki vuoden 1823 syyskuun 21.
päivän ja vuoden 1827 syyskuun 22. päivän välisenä aikana
(s. 61–62). Miten arvelet näiden kokemusten valmistaneen



L U K U  4

70

häntä kultalevyjen kääntämiseen? Millä tavoin sinua on val-
mistettu Herralta saamiisi kutsumuksiin?

• Käy läpi ensimmäinen kokonainen kappale sivulta 65 ja pane
merkille Mormonin kirjan tarkoitukset. Millä tavoin olet näh-
nyt näiden tarkoitusten täyttyvän omassa elämässäsi ja muiden
elämässä?

• Mitä opit Jumalasta, kun pohdit profeetan kertomusta siitä,
kuinka häntä kiellettiin kääntämästä 116 kadonnutta käsikir-
joitussivua uudelleen (s. 65–66)? Kuinka ymmärrys tästä ker-
tomuksesta saattaisi vaikuttaa tekemiimme päätöksiin?

• Lue kappale, joka alkaa sivun 66 alareunasta, ja ensimmäinen
kokonainen kappale sivulta 67. Huomaa, että kivistä tehdyssä
holvikaaressa asetetaan huipulle lakikivi pitämään kaikkia
muita kiviä paikoillaan. Millä tavoin Mormonin kirja on
”uskontomme lakikivi”? Kuinka Mormonin kirja on auttanut
sinua pääsemään lähemmäksi Jumalaa?

• Joseph Smith puhui siunauksista, joita saamme, kun olemme
”juoneet” pyhien kirjoitusten ”tiedon virrasta” ja ”nauttineet”
Jumalan sanan tutkimisen ”etuoikeudesta” (s. 67–68). Mitä
nämä ilmaukset kertovat sinulle pyhien kirjoitusten tutkimi-
sesta? Miten me voimme tehdä omasta pyhien kirjoitusten tut-
kimisestamme merkityksellisempää?

• Lue kappale, joka on sivun 67 alareunassa. Miksi luulet nii-
den, jotka tutkivat pyhiä kirjoituksia, saavan innon jakaa ne
muiden kanssa? Kuinka me voimme jakaa Mormonin kirjaa
muiden kanssa? Mitä kokemuksia olet saanut, kun olet jakanut
Mormonin kirjaa muiden kanssa tai kun joku on jakanut sitä
sinun kanssasi?

• Lue ensimmäinen kappale sivulta 68. Mitkä kohdat Mormonin
kirjassa ovat antaneet sinulle ”rohkeutta ja lohtua”? Millä
tavoin Mormonin kirja on valaissut ymmärrystäsi?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Hes. 37:15–17;
Mormonin kirjan johdanto; 1. Nefi 13:31–42; 2. Nefi 27:6–26;
OL 20:6–15; JS–H 29–54.
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Parannuksen tekeminen on mahdollista Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen 
sovitusuhrin ansiosta. ”Tutkikaa sydäntänne ja nähkää, oletteko Jumalan 

kaltaisia”, profeetta Joseph Smith julisti. ”Minä olen tutkinut omaani, 
ja tunnen tarvetta tehdä parannuksen kaikista synneistäni.”



Parannus

”Aloittakaamme juuri tänä päivänä alusta ja 
sanokaamme nyt koko sydämestämme, 

että me hylkäämme syntimme ja olemme vanhurskaita.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Martin Harris lähti 14. kesäkuuta 1828 Harmonysta Pennsyl-
vaniasta vieden ensimmäiset kultalevyistä käännetyt 116 käsikir-
joitussivua näyttääkseen niitä joillekuille sukulaisilleen Palmy-
rassa New Yorkin osavaltiossa. Heti seuraavana päivänä syntyi
Josephin ja Emman ensimmäinen lapsi, poika, jolle he antoivat
nimeksi Alvin. Lapsi kuoli samana päivänä, ja Emman terveys
heikkeni, kunnes hän oli itsekin lähellä kuolemaa. Profeetan äiti
kirjoitti myöhemmin: ”Jonkin aikaa [Emma] näytti häilyvän vas-
tasyntyneensä äänettömän asuinsijan partaalla. Hänen kohta-
lonsa näytti jonkin aikaa niin epävarmalta, ettei hänen miehensä
nukkunut kahden viikon aikana hetkeäkään häiriötöntä unta.
Tämän ajanjakson kuluttua Joseph oli jo niin huolissaan käsikir-
joituksesta, että hän päätti, kun hänen vaimonsa oli nyt vähän
paremmassa kunnossa, että heti kun tämä olisi saanut hieman
lisää voimia, hän tekisi matkan New Yorkiin ja ottaisi selvää käsi-
kirjoituksen kohtalosta.”1

Heinäkuussa profeetta jätti Emman tämän ehdotuksesta
tämän äidin hoiviin ja matkusti postivaunuilla vanhempiensa
kotiin Manchesterin kaupunkikuntaan New Yorkin osavaltioon.
Profeetan tekemä matka oli noin 125 mailia [200 km] ja kesti
kahdesta kolmeen päivää. Joseph, joka oli suunniltaan esikois-
poikansa menetyksen vuoksi, huolissaan vaimostaan ja vakavasti
huolissaan käsikirjoituksesta, ei kyennyt syömään eikä nukku-
maan koko matkan aikana. Eräs kanssamatkustaja, joka oli
ainoana matkakumppanina postivaunuissa, huomasi profeetan
heikenneen kunnon ja halusi välttämättä lähteä Josephin
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mukaan noin 30 kilometrin kävelymatkalle postivaunuasemalta
Smithien kotiin. Viimeiset kuusi kilometriä, profeetan äiti muis-
teli, ”muukalaisen oli pakko taluttaa Josephia käsipuolesta, sillä
tämä oli aivan liian väsynyt pysyäkseen enää pystyssä ja nukah-
taisi, jos jäisi paikoilleen”2. Heti vanhempiensa luo päästyään
profeetta lähetti hakemaan Martin Harrisia.

Martin saapui Smithien kotiin alkuiltapäivästä masentuneena
ja epätoivoisena. Hän sanoi, ettei hänellä ollut käsikirjoitusta
eikä hän tiennyt, missä se oli. Kuultuaan sen Joseph huudahti:
”Voi! Jumalani, Jumalani. – – Kaikki on hukassa, kaikki hukassa!
Mitä oikein teen? Olen tehnyt syntiä – juuri minä koettelin
Jumalan vihaa pyytämällä sellaista, mitä minulla ei ollut oikeutta
pyytää. – – Kuinka voin mennä Herran eteen? Millaista nuhdetta
en ansaitsisi Korkeimman enkeliltä?”

Päivän edetessä profeetta mittaili vanhempiensa kodin lattiaa
suuressa tuskassa ”itkien ja murehtien”. Seuraavana päivänä hän
lähti paluumatkalle Harmonyyn, ja siellä, hän sanoi, ”aloin heti
nöyrästi voimallisessa rukouksessa Herran edessä pyytää – – että
jos oli mitenkään mahdollista, voisin saada armon Hänen käsis-
sään ja saada anteeksi kaiken sen, mitä olin tehnyt vastoin Hänen
tahtoaan”3.

Herra nuhteli ankarasti profeettaa siitä, että tämä oli pelännyt
ihmistä enemmän kuin Jumalaa, mutta vakuutti Josephille, että
tämä voisi saada anteeksi. ”Sinä olet Joseph”, Herra sanoi, ”ja
sinut valittiin tekemään Herran työtä, mutta sinä lankeat rikko-
muksen tähden, ellet ole varuillasi. Mutta muista, että Jumala on
armollinen. Tee siis parannus siitä, mitä olet tehnyt, mikä on vas-
toin sitä käskyä, jonka minä sinulle annoin, niin olet yhä valittu
ja sinut on kutsuttu jälleen työhön.” (OL 3:9–10.)

Herra otti joksikin aikaa Josephilta pois urimin ja tummimin
sekä levyt. Mutta ne palautettiin hänelle pian. ”Enkeli riemuitsi
antaessaan minulle takaisin urimin ja tummimin”, profeetta
muisteli, ”ja sanoi, että Jumala oli mieltynyt uskollisuuteeni ja
nöyryyteeni ja rakasti minua katumukseni ja uutteran rukouk-
seni vuoksi, missä olin tehnyt velvollisuuteni niin hyvin, että – –
kykenin jälleen ryhtymään käännöstyöhön.”4 Kun Joseph jatkoi
edessään olevaa suurta työtä, häntä vahvisti nyt suloinen tunne
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siitä, että Herra oli antanut hänelle anteeksi, ja hän halusi entistä
päättäväisemmin tehdä Herran tahdon.

Joseph Smithin opetuksia

Me pääsemme lähemmäksi Jumalaa ja tulemme enemmän
Hänen kaltaisikseen tekemällä parannuksen synneistämme.

Palvellessaan kahdentoista koorumin jäsenenä Wilford
Woodruff kirjoitti: ”Joseph, näkijä, nousi Jumalan voimassa ja
nuhteli ja moitti pahuutta kansan edessä Herran Jumalan
nimessä. Hän halusi sanoa muutaman sanan, joka sopi suuren
yleisön tilaan, ja sanoi sitten:

’Puhun pappeuden valtuudella Herran Jumalan nimessä. – –
Huolimatta siitä, että tämän seurakunnan jäsenet tunnustautuvat
pyhiksi, ympärilläni on kuitenkin kaikenlaatuisia ihmisluonteita
ja ryhmiä. Jos haluatte mennä sinne, missä Jumala on, teidän täy-
tyy olla Jumalan kaltaisia eli omaksua ne periaatteet, jotka
Jumalalla on, sillä ellemme periaatteessa lähesty Jumalaa, me
kuljemme Hänestä poispäin ja lähestymme paholaista. Niin, olen
kaikenlaisten ihmisten keskellä.

Tutkikaa sydäntänne ja nähkää, oletteko Jumalan kaltaisia.
Minä olen tutkinut omaani, ja tunnen tarvetta tehdä parannuk-
sen kaikista synneistäni.

Meillä on keskuudessamme varkaita, avionrikkojia, valehteli-
joita ja ulkokullattuja. Jos Jumala puhuisi taivaasta, Hän käskisi
teitä olemaan varastamatta, tekemättä huorin, himoitsematta tai
pettämättä ja olemaan uskollisia vähässä. – – Eikö Jumala ole
hyvä? Ole siis sinäkin hyvä. Jos Hän on uskollinen, ole sinäkin
uskollinen. Lisää uskoosi hyve, hyveeseesi tieto, ja tavoittele
kaikkea, mikä on hyvää. Kirkko on puhdistettava, ja minä julistan
sodan kaikkea pahuutta vastaan.’”5

”Teidän on oltava viattomia, muuten ette voi päästä Jumalan
kasvojen eteen. Jos me haluamme päästä Jumalan kasvojen eteen,
meidän on pidettävä itsemme puhtaina, kuten Hän on puhdas.
Paholaisella on suuri valta pettää. Hän saattaa muuttaa asiat siinä
määrin, että saa ihmisen hämmästelemään niitä, jotka tekevät
Jumalan tahdon. – – Pahuus on pyyhkäistävä pois pyhien keskuu-
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desta; silloin verho repäistään syrjään ja taivaan siunaukset vuo-
datetaan yllenne – ne virtaavat alas Mississippijoen tavoin.”6

”Älköön yksikään ihminen julistako omaa vanhurskauttaan,
sillä muut voivat nähdä sen hänestä. Tunnustakoon hän pikem-
minkin syntinsä, niin hän saa anteeksi ja tuottaa enemmän
hedelmää.”7

”Kaikkien sydänten on tehtävä parannus ja oltava puhtaita, ja
Jumala pitää heitä arvossa ja siunaa heitä tavalla, jolla he eivät
mitenkään muutoin voisi tulla siunatuiksi.”8

On Jumalan tahto, että me hylkäämme syntimme 
ja poistamme pahan keskuudestamme.

”Kuulkaa, kaikki te maan ääret – kaikki te papit, kaikki te syn-
tiset ja kaikki ihmiset. Tehkää parannus! Tehkää parannus! Olkaa
kuuliaisia evankeliumille. Kääntykää Jumalan puoleen.”9

”Aloittakaamme juuri tänä päivänä alusta ja sanokaamme nyt
koko sydämestämme, että me hylkäämme syntimme ja olemme
vanhurskaita.”10

”Epäuskoinen tarttuu jokaiseen oljenkorteen apua saadak-
seen, kunnes hän joutuu kasvotusten kuoleman kanssa. Silloin
hänen epäuskonsa pakenee ja hän alkaa vakavasti pohtia ian-
kaikkisen maailman todellisuutta. Ja kun kaikki maallinen tuki ja
turva pettää, hän alkaa järkevästi miettiä sielun kuolematto-
muutta koskevia iankaikkisia totuuksia. Meidän tulee ottaa vaa-
rin varoituksesta eikä lykätä parannuksentekoa kuolinvuoteelle
asti. Samoin kuin näemme kuoleman tempaavan pois pienokai-
sia, samoin voidaan pienokaisten tavoin nuoria ja keski-ikäisiä
yhtäkkiä kutsua iankaikkisuuteen. Olkoon tämä siis varoituksena
kaikille siitä, ettei heidän pidä lykätä parannuksentekoa tai odot-
taa kuolinvuoteelle asti, sillä Jumalan tahto on, että ihminen
tekee parannuksen ja palvelee Häntä terveenä ollessaan ja mie-
lensä koko voimalla ja väkevyydellä varmistaakseen siunauk-
sensa eikä odota, kunnes hänet kutsutaan pois.”11

”Sakramentti jaettiin kirkolle [1. maaliskuuta 1835]. Ennen sen
jakamista puhuin tämän toimituksen oikeasta järjestyksestä kir-
kossa ja tähdensin sitä, miten tärkeää on nauttia sakramentti



L U K U  5

77

hyväksytysti Herran edessä, ja kysyin, kuinka kauan olettaisitte
ihmisen voivan osallistua kelvottomana tähän toimitukseen,
ilman että Herra vetäisi Henkensä pois hänestä. Kuinka kauan hän
voi siten leikitellä pyhillä asioilla, ilman että Herra jättäisi häntä
Saatanan rusikoitavaksi lunastuksen päivään asti! – – Meidän
sydämemme pitäisi sen tähden olla nöyrä, ja meidän pitäisi tehdä
parannus synneistämme ja poistaa paha keskuudestamme.”12

”Parannuksen kanssa ei voi leikitellä päivittäin. Jokapäiväinen
rikkomus ja jokapäiväinen parannuksenteko ei ole Jumalan sil-
missä otollista.”13

Aivan kuten tuhlaajapojan isä toivotti tämän tervetulleeksi kotiin, 
taivaallinen Isämme on halukas antamaan anteeksi synnit ja palauttamaan 

”mielisuosioon kaikki ne, jotka ovat halukkaita nöyrtymään Hänen edessään”.
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Profeetta Joseph Smith kirjoitti seuraavaa veljelleen William
Smithille sen jälkeen kun William oli suuttunut hänelle ja koh-
dellut häntä halveksien: ”[Olen puhunut sinulle] nimenomai-
sessa tarkoituksessa haluten varoittaa, kehottaa, nuhdella ja
pelastaa sinut joutumasta vaikeuksiin ja murheisiin, joihin aavis-
tin sinun joutuvan antamalla periksi sille jumalattomalle hen-
gelle, jota kutsut himoiksesi, jotka sinun pitäisi hillitä ja nujertaa
ja alistaa jalkojesi alle. Ellet niin tee, et näkemykseni mukaan voi
koskaan pelastua Jumalan valtakuntaan. Jumala vaatii, että
Hänen luotujensa tahto sulautuu Hänen tahtoonsa.”14

Taivaallinen Isämme on halukas antamaan anteeksi 
niille, jotka tekevät parannuksen ja palaavat 
Hänen luokseen täysin vilpittömin sydämin.

Vuonna 1835 Joseph Smith sai kirjeen Harvey Whitlockilta,
joka oli luopunut kirkosta ja halusi palata täyteen jäsenyyteen.
Profeetta vastasi: ”Olen saanut 28. syyskuuta 1835 päivätyn kir-
jeesi ja lukenut sen kahteen kertaan, ja se antoi minulle tunteita,
jotka on parempi kuvitella kuin kuvailla. Riittänee, kun sanon,
että sydämeni tulvaportit murtuivat – en voinut olla itkemättä.
Kiitän Jumalaa, että sydämeesi on tullut halu palata Herran ja
tämän kansan luo, jos niin käy, että Hän on armollinen sinulle.
Olen kysynyt Herralta tapauksestasi; minulle tulivat nämä sanat:

Ilmoitus Harvey Whitlockille

’Totisesti näin sanoo Herra sinulle: Anna hänen, joka oli pal-
velijani Harvey, palata luokseni ja kirkon helmaan ja hylätä kaikki
synnit, joilla hän on loukannut minua, ja elää tästä lähtien
hyveellistä ja oikeamielistä elämää ja pysyä niiden ohjauksessa,
jotka olen nimittänyt kirkkoni pylväiksi ja päiksi. Ja katso, sanoo
Herra, sinun Jumalasi, hänen syntinsä pyyhitään pois taivaan alla
ja unohdetaan ihmisten keskuudessa, eivätkä ne tule minun kor-
viini eikä niitä merkitä muistiin häntä vastaan, vaan minä nostan
hänet kuin syvästä suosta ja hänet korotetaan korkeille paikoille
ja hänet luetaan kelvolliseksi seisomaan ruhtinaiden keskuu-
dessa ja hänestä tehdään vielä terävä nuoli minun viineeni syök-
semään maahan jumalattomuuden linnakkeet niiden keskuu-
dessa, jotka asettavat itsensä korkealle, jotta he voisivat liittoutua



L U K U  5

79

minua vastaan ja minun voideltujani vastaan viimeisinä päivinä.
Valmistautukoon hän siis nopeasti ja tulkoon sinun luoksesi
Kirtlandiin. Ja sikäli kuin hän kuuntelee kaikkia neuvojasi tästä
lähtien, hänet palautetaan entiseen asemaansa ja pelastetaan
korkeimpaan, sinne, missä Herra, sinun Jumalasi, elää. Aamen.’

Täten näet, rakas veljeni, taivaallisen Isämme halukkuuden
antaa anteeksi synnit ja palauttaa mielisuosioon kaikki ne, jotka
ovat halukkaita nöyrtymään Hänen edessään ja tunnustamaan
syntinsä ja hylkäämään ne ja palaamaan Hänen luokseen täysin
vilpittömin sydämin, osoittamatta mitään tekopyhyyttä, palvel-
lakseen Häntä loppuun asti [ks. 2. Nefi 31:13].

Älä ihmettele sitä, että Herra on laskeutunut taivaista puhu-
maan ja antamaan sinulle ohjeita, jotta voisit oppia velvollisuutesi.
Hän on kuullut rukouksesi ja nähnyt nöyryytesi ja ojentaa rakas-
tavan isän käden, jotta voit palata. Enkelit riemuitsevat sinusta, ja
pyhät ovat halukkaita ottamaan sinut jälleen joukkoonsa.”15

”Henki ei ole milloinkaan liian vanha lähestymään Jumalaa.
Kaikki ovat anteeksiantavan armon ulottuvilla, elleivät ole syyl-
listyneet anteeksiantamattomaan syntiin.”16

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Mitä oivalluksia saat Joseph Smithistä lukiessasi kertomusta
siitä, miten profeetta suhtautui 116 sivun katoamiseen
(s. 73–75)? Mitä opit hänen esimerkistään parannuksesta?

• Käy läpi osuus, joka alkaa sivulta 75. Kun pohdit tämän luvun
opetuksia, tutki kaikessa rauhassa sydäntäsi kuten profeetta
neuvoi. Mieti, mitä sinun on tehtävä – ja mitä sinun on lakattava
tekemästä – jotta tulisit enemmän Jumalan kaltaiseksi.

• Pohdi Joseph Smithin varoituksia parannuksemme lykkäämi-
sestä (s. 76–78). Mitä parannuksen lykkäämisestä voi seurata?

• Tutki profeetta Josephin neuvoa kääntyä Jumalan puoleen
ja nöyrtyä Hänen edessään (s. 76–79). Miksi parannus ei ole
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1. Lucy Mack Smith, ”The History of
Lucy Smith, Mother of the Prophet”,
vuosien 1844–1845 käsikirjoitus,
kirja 7, s. 1–2, kirkon arkistot.

2. ”The History of Lucy Smith, Mother
of the Prophet”, kirja 7, s. 5.

3. Lucy Mack Smithin lainaamana julkai-
sussa ”The History of Lucy Smith,
Mother of the Prophet”, kirja 7, s. 6–9.

4. Lucy Mack Smithin lainaamana jul-
kaisussa ”The History of Lucy Smith,
Mother of the Prophet”, kirja 7, s. 11.

5. History of the Church, osa 4, s. 588,
hakasulut alkuperäisessä, oikeinkir-
joitus nykyaikaistettu, kappalejakoa
muutettu; Joseph Smithin 10. huhti-
kuuta 1842 Nauvoossa Illinoisissa
pitämästä saarnasta Wilford Wood-
ruffin muistiinpanojen mukaan; ks.
myös Profeetta Joseph Smithin ope-
tuksia, toim. Joseph Fielding Smith,
1985, s. 215.

6. History of the Church, osa 4, s. 605,
kappalejakoa muutettu; Joseph
Smithin 28. huhtikuuta 1842
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Eliza R. Snow’n muistiinpano-
jen mukaan; ks. myös Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, s. 225.

7. History of the Church, osa 4, s. 479;
Joseph Smithin 19. joulukuuta 1841
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Wilford Woodruffin muistiinpa-
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Minute Book Mar. 1842–Mar. 1844,
s. 34, kirkon arkistot.

täydellinen ilman nöyryyttä? Mitä mielestäsi tarkoittaa palata
Jumalan luo ”täysin vilpittömin sydämin” (s. 79)?

• Lue ilmoitus, jonka Joseph Smith sai Harvey Whitlockia var-
ten, ja pane merkille Herran lupaukset, jos veli Whitlock tekee
vilpittömän parannuksen (s. 78). Mitä ajattelet tai tunnet
pohtiessasi taivaallisen Isämme halukkuutta antaa anteeksi
synnit ja palauttaa meidät mielisuosioon?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: 2. Kor. 7:9–10;
Moosia 4:10–12; Alma 34:31–38; OL 1:31–33; 58:42–43.
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myös Profeetta Joseph Smithin ope-
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Kirtlandissa Ohiossa 1. maaliskuuta
1835 pidetyn kirkon neuvoston
kokouksen pöytäkirjasta; ks. myös
Evankeliumin opit, oppilaan kirja,
uskonto 430 ja 431, 2004, s. 55.

13. History of the Church, osa 3, s. 379;
Joseph Smithin 27. kesäkuuta 1839
Commercessa Illinoisissa pitämästä
saarnasta Willard Richardsin muistiin-
panojen mukaan; ks. myös Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, s. 146.
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Johannes Kastaja palautti Aaronin pappeuden Joseph Smithille ja 
Oliver Cowderylle 15. toukokuuta 1829 sanoen: ”Teille palvelustovereilleni, 

minä Messiaan nimessä annan Aaronin pappeuden.”



Johannes Kastajan palvelutyö

”Johannes [Kastajalla] oli Aaronin pappeus, 
ja hän oli laillinen viranhaltija ja Kristuksen edelläkävijä

ja hän tuli valmistamaan tietä Hänen edellään.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Pennsylvanian Harmonyssa talvella 1828–1829 Joseph Smith jat-
koi Mormonin kirjan kääntämistä, mutta työ eteni hitaasti.
Josephin oli tehtävä työtä maatilallaan perheensä elättämiseksi,
eikä hänellä ollut kokoaikaista kirjuria apunaan. Tästä hädän ajasta
hän muisteli: ”Huusin Herran puoleen, että Hän antaisi minulle
mahdollisuuden tehdä työn, jonka Hän oli käskenyt minun
tehdä.”1 Herra lupasi järjestää apua, jota Joseph Smith tarvitsi jat-
kaakseen käännöstyötä (ks. OL 5:34). Huhtikuun 5. päivänä 1829
nuori opettaja nimeltään Oliver Cowdery tuli profeetan veljen
Samuelin kanssa Harmonyyn tapaamaan Josephia. Oliver oli kuul-
lut levyistä asuessaan profeetan vanhempien luona, ja rukoiltuaan
asiasta oli saanut henkilökohtaisen ilmoituksen, että hänen oli
määrä ryhtyä profeetan kirjuriksi. Miehet aloittivat käännöstyön
huhtikuun 7. päivänä Oliverin toimiessa kirjurina.

Levyjä kääntäessään Joseph ja Oliver lukivat Vapahtajan nefi-
läisille antamat ohjeet kasteesta syntien anteeksisaamiseksi.2

Toukokuun 15. päivänä he menivät metsikköön lähelle profee-
tan kotia pyytämään Herralta lisää ymmärrystä tästä tärkeästä toi-
mituksesta. ”Meidän sielumme johdatettiin voimalliseen rukouk-
seen”, Oliver Cowdery muisteli, ”tietääksemme, kuinka voisimme
saada kasteen ja Pyhän Hengen siunaukset Jumalan järjestyksen
mukaan, ja me tavoittelimme uutterasti isiemme oikeutta ja
pyhän pappeuden valtuutta ja voimaa toimia siinä.”3

Joseph Smith merkitsi muistiin, mitä tapahtui vastauksena hei-
dän rukoukseensa: ”Ollessamme näin rukoilemassa ja huutamassa
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avuksi Herraa sanansaattaja taivaasta laskeutui valopilven sisässä,
ja pantuaan kätensä päällemme hän asetti meidät sanoen: Teille,
palvelustovereilleni, minä Messiaan nimessä annan Aaronin
pappeuden, joka pitää hallussaan enkelien palveluksen ja
parannuksen evankeliumin sekä syntien anteeksisaamiseksi
suoritettavan upotuskasteen avaimet; eikä tätä enää milloin-
kaan oteta pois maan päältä, kunnes Leevin pojat uhraavat jäl-
leen uhrin Herralle vanhurskaasti.

Hän sanoi, ettei tällä Aaronin pappeudella ollut valtuutta kät-
ten päällepanemiseen Pyhän Hengen lahjan antamiseksi, mutta
että tämä annettaisiin meille tämän jälkeen – –.

Luonamme tällöin käynyt ja pappeuden meille antanut sanan-
saattaja sanoi, että hänen nimensä oli Johannes, sama, jota kut-
sutaan Johannes Kastajaksi Uudessa testamentissa, ja että hän
toimi Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen käskystä, joilla oli hal-
lussaan Melkisedekin pappeuden avaimet, mikä pappeus, hän
sanoi, suotaisiin aikanaan meille.” ( JS–H 68–70, 72.)

Johannes Kastajan ilmestyminen oli merkittävä tapahtuma
profeetta Joseph Smithin elämässä ja Jumalan valtakunnan ete-
nemisessä maan päällä. Vaikka Joseph Smith oli nähnyt Isän
Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen, taivaalliset sanansaattajat olivat
käyneet hänen luonaan ja hän oli saanut kultalevyt ja kyvyn kään-
tää niitä, hän ei ollut vielä saanut pappeuden valtuutta ja voimaa.
Nyt Aaronin pappeuden voima oli palautettu maan päälle ja
Melkisedekin pappeuden voima palautettaisiin pian. Joseph
Smithistä oli tullut Jumalan valtakunnan laillinen viranhaltija.

Joseph Smithin opetuksia

Johannes Kastaja täytti tärkeät palvelutehtävät valmista-
malla tien Vapahtajan edellä ja kastamalla Hänet.

”Osallistuin kokoukseen temppelissä [29. tammikuuta 1843].
– – Sanoin, että oli kaksi kysymystä, joita minulta oli kysytty viime
sunnuntain saarnastani, joihin olin luvannut vastata julkisesti, ja
että käyttäisin hyväkseni tätä tilaisuutta.

Jeesuksen sanat: ’Yksikään naisesta syntynyt ei ole Johannesta
suurempi, mutta kaikkein vähäisin, joka on Jumalan valtakun-
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nassa, on suurempi kuin hän’ [Luuk. 7:28] herättivät kysymyk-
sen: Mistä johtuu, että Johannesta pidettiin yhtenä suurimmista
profeetoista? Hänen tunnustekonsa eivät voineet olla hänen suu-
ruutensa syynä. [Ks. Joh. 10:41.]

Ensiksi: Hänelle uskottiin jumalallinen tehtävä valmistaa tietä
Herran edellä. Kenelle on sitä ennen tai sen jälkeen uskottu täl-
lainen luottamustehtävä? Ei kenellekään.

Toiseksi: Hänelle uskottiin tärkeä tehtävä; häntä vaadittiin kas-
tamaan Ihmisen Poika. Oliko kenelläkään koskaan ollut kunniaa
tehdä sitä? Kenelle oli suotu niin suuri etuoikeus ja kunnia?
Onko kukaan muu johdattanut Jumalan Pojan kasteen veteen ja
saanut oikeuden katsella, miten Pyhä Henki laskeutui kyyhkysen
hahmossa eli pikemminkin kyyhkysen merkkinä todistukseksi
tuosta toimituksesta? Kyyhkysen merkki säädettiin jo ennen maa-
ilman luomista todistukseksi Pyhästä Hengestä, eikä perkele voi
ilmestyä kyyhkysen merkissä. Pyhä Henki on persoona ja on per-
soonan muodossa. Pyhä Henki ei rajoitu kyyhkysen muotoon
vaan kyyhkysen merkkiin. Pyhää Henkeä ei voi muuttaa kyyhky-
seksi, mutta kyyhkysen merkki annettiin Johannekselle merkiksi
tapahtuman totuudesta, koska kyyhkynen on totuuden ja viatto-
muuden vertauskuva eli merkki.

Kolmanneksi: Johannes oli tuohon aikaan ainoa silloin maan
päällä oleva valtakunnan asioiden laillinen viranhaltija, jolla oli
hallussaan vallan avaimet. Juutalaisten oli noudatettava hänen
ohjeitaan tai sitten tultava tuomituiksi oman lakinsa mukaan.
Kristus itse täytti kaiken vanhurskauden olemalla kuuliainen sille
laille, jonka Hän oli vuorella antanut Moosekselle, ja siten Hän
piti lakia kunniassa ja asetti sen arvoonsa sen sijaan että olisi
kumonnut sen. Pyhällä voitelemisella ja taivaan käskystä Saka-
riaan poika otti juutalaisilta avaimet, valtakunnan, voiman ja
kunnian, ja edellä mainitut kolme syytä tekevät hänestä suurim-
man naisesta syntyneen profeetan.

Toinen kysymys: Kuinka voi kaikkein vähäisin taivasten valta-
kunnassa olla suurempi kuin hän? [Ks. Luuk. 7:28.]

Vastauksena esitin kysymyksen: Kehen Jeesus viittasi puhues-
saan kaikkein vähäisimmästä? Jeesukseen suhtauduttiin kuin
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Hänellä olisi kaikkein vähäisin oikeus Jumalan valtakuntaan, ja
[näennäisesti] Hänellä oli kaikkein vähiten oikeutta odottaa, että
he uskoisivat Häneen profeettana. On kuin Hän olisi sanonut:
Se, jota pidetään keskuudessanne kaikkein vähäisimpänä, on
suurempi kuin Johannes – toisin sanoen minä itse.”4

Jumalan valtakunnassa täytyy olla laillisia viranhaltijoita.

”Jotkut sanovat, ettei Jumalan valtakuntaa perustettu maan
päälle ennen kuin helluntaipäivänä ja ettei Johannes [Kastaja]
saarnannut parannuksen kastetta syntien anteeksisaamiseksi,
mutta minä sanon Herran nimessä, että Jumalan valtakunta on
ollut maan päällä Aadamin ajasta nykyaikaan saakka. Aina kun
maan päällä on ollut vanhurskas mies, jolle Jumala on ilmoitta-
nut sanansa ja antanut voiman ja valtuuden toimittaa palvelusta
Hänen nimessään, ja siellä missä on Jumalan pappi – palvelija,
jolla on Jumalalta saatu voima ja valtuus suorittaa evankeliumin
toimituksia ja toimia Jumalan pappeudessa – on maan päällä
myös Jumalan valtakunta. Ja seurauksena siitä, että ihmiset ovat
hylänneet Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ja Jumalan lähet-
tämät profeetat, Jumalan tuomiot ovat levänneet ihmisten, kau-
punkien ja kansakuntien yllä maailman eri aikakausina, kuten
tapahtui Sodoman ja Gomorran kaupungeille, jotka tuhoutuivat
profeettojen hylkäämisen tähden. – –

Mitä tulee Johanneksen saarnaamaan evankeliumiin ja kastee-
seen, sanoisin, että Johannes tuli saarnaamaan syntien anteeksi-
saamisen evankeliumia. Hän oli saanut valtuutensa Jumalalta ja
oli Jumalan profeetta, ja jonkin aikaa Jumalan valtakunta näytti
olevan yksin Johanneksen varassa. Herra lupasi Sakariaalle, että
hän saisi pojan, joka olisi Aaronin jälkeläinen, sillä Herra oli
luvannut, että pappeus pysyisi Aaronilla ja tämän siemenellä
sukupolvesta toiseen. Älköön kukaan tätä arvoa itselleen ottako,
ellei Jumala häntä kutsu kuten Aaron kutsuttiin [ks. Hepr. 5:4],
ja Aaron sai kutsunsa ilmoituksen kautta. – –

Joku saattaa sanoa, että Jumalan valtakuntaa ei voitu perustaa
Johanneksen aikana, koska Johannes sanoi, että valtakunta oli
lähellä. Mutta haluaisin kysyä, olisiko se voinut olla sen lähem-
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pänä heitä kuin että se oli Johanneksen käsissä? Ihmisten ei tar-
vinnut odottaa helluntaita löytääkseen Jumalan valtakunnan,
sillä se oli Johanneksen mukana, ja hän tuli esiin erämaasta huu-
taen: ’Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut
lähelle’ [ks. Matt. 3:2], toisin sanoen: ’Minulla on täällä Jumalan
valtakunta ja minä etsin ja kutsun teitä; minulla on Jumalan val-
takunta, ja te voitte saada sen, ja minä etsin ja kutsun teitä; ja
ellette ota sitä vastaan, teidät tuomitaan.’ Ja pyhissä kirjoituksissa
sanotaan, että koko Jerusalem meni Johanneksen luokse kastet-
tavaksi [ks. Matt. 3:5–6]. Siinä oli laillinen viranhaltija, ja ne,
jotka kastettiin, olivat Kuninkaan alamaisia. Myös Jumalan lait ja
profeetat olivat olemassa, ja sen tähden oli Jumalan valtakunta,
sillä kukaan ihminen ei voinut olla paremmin valtuutettu toimi-
maan kuin Johannes. Itse Vapahtajamme nöyrtyi tämän valtuu-
den edessä ottamalla Johannekselta kasteen; sen tähden
Jumalan valtakunta oli perustettuna maan päälle myös
Johanneksen aikana. – –

– – Kristus tuli Johanneksen sanojen mukaisesti [ks. Mark.
1:7], ja Hän oli suurempi kuin Johannes, koska Hänellä oli
Melkisedekin pappeuden ja Jumalan valtakunnan avaimet ja Hän
oli aikaisemmin ilmoittanut Mooseksen pappeuden. Silti
Johannes kastoi Kristuksen kaiken vanhurskauden täyttämiseksi
[ks. Matt. 3:15] – –.

– – [ Jeesus] sanoi: ’Jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä,
hän ei pääse Jumalan valtakuntaan’ ja ’taivas ja maa katoavat,
mutta minun sanani eivät katoa’ [ Joh. 3:5; Matt. 24:35]. Jos ihmi-
nen syntyy vedestä ja Hengestä, hän voi päästä Jumalan valta-
kuntaan. On ilmeistä, että Jumalan valtakunta oli maan päällä, ja
Johannes valmisti jäseniä tähän valtakuntaan saarnaamalla heille
evankeliumia ja kastamalla heitä, ja hän valmisti tietä
Vapahtajalle eli tuli edelläkävijänä ja valmisti ihmisiä kuulemaan
Kristuksen saarnaamista. Ja Kristus saarnasi kaikkialla Jerusa-
lemissa samalla maaperällä, missä Johannes oli saarnannut. – –
[Johannes] saarnasi samaa evankeliumia ja kastetta kuin Jeesus
ja apostolit hänen jälkeensä. – –
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Vapahtaja meni Johannes Kastajan luo kastettavaksi, 
koska Johanneksella ”oli Aaronin pappeus ja hän oli laillinen viranhaltija”.

Aina kun ihmiset voivat saada selville Jumalan tahdon ja löytää
Jumalan laillisesti valtuuttaman viranhaltijan, on olemassa Juma-
lan valtakunta, mutta kun näitä ei ole, ei ole Jumalan valtakun-
taa. Mitkään toimitukset, järjestelmät ja hallitukset maan päällä
eivät ole ihmislapsille miksikään hyödyksi, ellei Jumala ole niitä
asettanut ja valtuuttanut, sillä ihmistä ei pelasta mikään muu
kuin laillinen viranhaltija, koska ei Jumala eivätkä enkelit tun-
nusta ketään muuta.”5

”Johannes [Kastajalla] oli Aaronin pappeus, ja hän oli laillinen
viranhaltija ja Kristuksen edelläkävijä, ja hän tuli valmistamaan
tietä Hänen edellään. – – Johannes oli pappi Aaronin pappeuden
järjestyksen mukaan ennen Kristusta. – –

Aaronin pappeuden avaimet annettiin hänelle, ja hän oli kuin
autiomaassa huutavan ääni sanoen: ’Raivatkaa Herralle tie,
tasoittakaa hänelle polut!’ [Matt. 3:3.] – –
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Vapahtaja sanoi Johannekselle: Sinun täytyy kastaa minut. Miksi?
Täyttääksemme Jumalan tahdon [ks. Matt. 3:15]. – – Jeesuksella
ei ollut ketään muuta laillista viranhaltijaa [kuin] Johannes.

Raamatun kahden kannen välissä ei luvata mitään pelastusta
ilman laillista viranhaltijaa.”6

Ihmisen, jolla on Eliaan henki, on tehtävä 
Herran hänelle antamaa ”valmistavaa työtä”.

”Haluan ensin puhua Eliaan hengestä, ja aiheeseen päästäk-
seni esitän joitakin todistuksia pyhistä kirjoituksista ja lausun sit-
ten omani.

Ensiksi riittäköön, kun sanon, että menin metsikköön tiedus-
telemaan Herralta rukouksessa Hänen minua koskevaa tahtoaan
ja näin enkelin [ Johannes Kastajan], ja hän pani kätensä pääni
päälle ja asetti minut papiksi Aaronin järjestyksen mukaan sekä
asetti minut pitämään hallussani tämän pappeuden avaimia, ja
tähän virkaan kuuluu saarnata parannusta ja kastetta syntien
anteeksisaamiseksi ja myös kastaa. Mutta minulle sanottiin, ettei
tähän virkaan kuulunut kätten päällepaneminen Pyhän Hengen
antamiseksi, että se virka olisi suurempi tehtävä ja se annettaisiin
jälkeenpäin, mutta minun asettamiseni oli valmistava teko eli
edelläkäyminen, ja se oli Eliaan henki, sillä Eliaan henki on edel-
läkäymistä tien valmistamiseksi sille, joka oli suurempi. Näin oli
laita Johannes Kastajan tapauksessa. Hän tuli autiomaasta huu-
taen: ’Raivatkaa Herralle tie, tasoittakaa hänelle polut’ [Matt.
3:3]. Ja ihmisille sanottiin, että jos he pystyisivät ottamaan sen
vastaan, se oli Eliaan henki [ks. Matt. 11:14], ja Johannes nimen-
omaan sanoi ihmisille, ettei hän ollut tuo valo, vaan että hänet
oli lähetetty todistamaan valosta [ks. Joh. 1:8].

Hän sanoi ihmisille, että hänen palvelutehtävänään oli saar-
nata parannusta ja kastaa vedellä, mutta hänen jälkeensä tuleva
olisi se, joka kastaisi tulella ja Pyhällä Hengellä [ks. Matt. 3:11].

Jos hän olisi ollut petkuttaja, hän olisi saattanut toimia rajo-
jensa ulkopuolella ja ryhtyä nyt suorittamaan toimituksia, jotka
eivät kuuluneet siihen virkaan ja kutsumukseen, joka oli Eliaan
hengen alainen.
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Eliaan hengen tehtävänä oli tien valmistaminen suuremmalle
Jumalan ilmoitukselle, joka [Eliaan henki] on Eliaan pappeus eli
se pappeus, johon Aaron asetettiin. Ja kun Jumala valmistuksena
suurempaa työtä varten lähettää maailmaan miehen, jolla on
Eliaan voiman avaimet, sitä kutsutaan Eliaan opiksi, ja näin
tapahtui jo maailman varhaisista ajoista lähtien.

Johanneksen palvelutehtävä rajoittui saarnaamiseen ja kasta-
miseen, mutta se, mitä hän teki, oli laillista, ja kun Jeesus Kristus
tuli jonkun Johanneksen opetuslapsen luo, Hän kastoi heidät
tulella ja Pyhällä Hengellä. – – Johannes ei ylittänyt rajojaan,
vaan teki uskollisesti sen osuuden, mikä hänen virkaansa kuului.
Ja suuren rakennuksen jokaisen osan tulisi olla oikein valmis-
tettu ja asetettu oikeaan paikkaansa, ja on välttämätöntä tietää,
kenellä on voiman avaimet ja kenellä ei, muutoin meidät toden-
näköisesti eksytetään.

Se, jolla on Eliaan avaimet, tekee valmistavaa työtä. – – Minulle
ilmoitettiin Eliaan henki, ja tiedän sen olevan tosi. Sen tähden
puhun rohkeasti, sillä tiedän totisesti, että oppini on tosi.”7

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Lue kertomus siitä, kuinka Johannes Kastaja antoi Aaronin pap-
peuden Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle (s. 83–84, 89).
Mikä vaikutus tällä tapahtumalla oli Josephiin ja Oliveriin? Mikä
vaikutus tällä tapahtumalla on ollut omaan elämääsi?

• Lue kappale, joka alkaa sivun 83 alareunasta, ja huomaa, että
Johannes Kastaja kutsui Josephia ja Oliveria ”palvelustovereik-
seen”. Millä tavoin tämä nimitys voisi auttaa pappeudenhalti-
joita? Millä tavoin tämä nimitys voisi vaikuttaa kanssakäymi-
seemme nuorten miesten kanssa, joilla on Aaronin pappeus?

• Käy läpi luvun osuus, joka alkaa sivulta 84. Millaisia ajatuksia
ja tunteita sinulla on Johannes Kastajasta ja hänen kuolevai-
suudessa tekemästään palvelutyöstä?
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• Profeetta Joseph opetti, että Johannes Kastaja oli ”laillinen
viranhaltija” (s. 86–89). Mitä tämä nimitys mielestäsi tarkoittaa
pappeuden yhteydessä? Miksi ei ole mitään pelastusta ilman
laillista viranhaltijaa (s. 88)?

• Kun luet luvun viimeisen osuuden (s. 89–90), käy läpi myös
Pyhien kirjoitusten oppaassa oleva määritelmä sanalle ”Elia(s)”
(ks. Pyhien kirjoitusten opas, s. 23–24). Mikä on Eliaan henki?
Kuinka Johannes Kastaja valmisti tietä Vapahtajan tulemiselle?

• Joseph Smith sanoi, että Aaronin pappeuden antaminen on
”valmistavaa työtä”, koska se valmistaa johonkin suurempaan
(s. 90). Miten Aaronin pappeuden haltijat voivat valmistautua
ottamaan vastaan Melkisedekin pappeuden? Miten vanhem-
mat, isovanhemmat, opettajat ja johtajat voivat auttaa heitä
valmistautumaan?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Matt. 3:1–17;
1. Nefi 10:7–10; JSR Matt. 3:43–46.
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Profeetan isä Joseph Smith vanhempi kastettiin 6. huhtikuuta 1830. Isänsä noustessa
vedestä profeetta ”painoi kasvonsa isänsä rintaa vasten ja itki ääneen ilosta”.



Kaste ja Pyhän Hengen lahja

”Ilman tulikastetta ja Pyhän Hengen läsnäoloa 
ei vesikasteesta ole mitään hyötyä. Ne liittyvät 

toisiinsa välttämättömästi ja erottamattomasti.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Joseph Smithin aikana Susquehannajoki virtasi kumpuilevien
kukkuloiden ja viljapeltojen reunustamina leveinä, kiemuraisina
mutkina jalopuu- ja mäntymetsien halki. Se oli suurin Pennsyl-
vanian joista, joten se oli keskeinen osa maisemaa Harmonyn
ympäristössä. Koska joki oli lähellä profeetan kotia ja sen varrella
oli rauhallisia, yksinäisiä paikkoja, profeetta vetäytyi toisinaan
sen rantamille ajattelemaan ja rukoilemaan.

Tämän joen rannalle profeetta ja Oliver Cowdery lähtivät 15.
toukokuuta 1829 kysymään rukouksessa, onko kaste tärkeä. Vas-
tauksena heidän rukoukseensa heille ilmestyi Johannes Kastaja,
joka antoi heille Aaronin pappeuden ja käski heidän kastaa toi-
sensa. Siunaus, jota he olivat tavoitelleet, voitiin nyt saada
oikealla tavalla ja Jumalan voimalla ja valtuudella. He laskeutui-
vat jokeen ja kastoivat toisensa Josephin kastaessa ensin Oliverin
kuten Johannes oli käskenyt. Sitten Joseph pani kätensä Oliverin
pään päälle ja antoi hänelle Aaronin pappeuden, ja Oliver teki
samoin Josephille. Profeetta muisteli:

”Saimme suuria ja ihania kirkkaudellisia siunauksia taivaalli-
selta Isältämme. Tuskin olin kastanut Oliver Cowderyn, kun
Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ja hän nousi ja profetoi
monia asioita, jotka tapahtuisivat pian. Ja jälleen, niin pian kuin
hän oli kastanut minut, minäkin sain profetian hengen, jolloin
nousin ja profetoin tämän kirkon kasvusta ja monista muista
kirkkoon liittyvistä asioista sekä tästä ihmislasten sukupolvesta.
Me olimme täynnä Pyhää Henkeä ja riemuitsimme pelastuk-
semme Jumalasta.” ( JS–H 73.)
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Kasteen siunaukset ulotettiin pian muillekin uskoville.
Myöhemmin toukokuussa profeetan nuorempi veli Samuel tuli
käymään Josephin ja Oliverin luona Harmonyssa. ”Me – – pon-
nistelimme taivuttaaksemme hänet Jeesuksen Kristuksen evan-
keliumiin, joka oli nyt täyteydessään tulossa ilmi”, profeetta kir-
joitti. Samuel sai todistuksen työstä ja Oliver Cowdery kastoi
hänet, minkä jälkeen Samuel ”palasi isänsä kotiin suuresti ylis-
täen ja kiittäen Jumalaa Pyhän Hengen täyttämänä”1. Kesäkuussa
profeetta kastoi vanhemman veljensä Hyrumin, joka oli jo kauan
uskonut vahvasti profeetan sanomaan. ”Siitä ajasta alkaen
monista tuli uskovia”, Joseph kirjoitti, ”ja jotkut kastettiin mei-
dän jatkaessamme opettamista ja vakuuttamista.”2

Profeetta oli erityisen kiitollinen nähdessään isänsä Joseph
Smith vanhemman saavan kasteen. Profeetta rakasti syvästi
isäänsä, joka oli ensimmäisenä uskonut hänen sanomansa heti
Moronin käytyä hänen luonaan. Joseph Smith vanhempi kastet-
tiin 6. huhtikuuta 1830, samana päivänä, jolloin kirkko perustet-
tiin. Profeetan äiti Lucy Mack Smith muisteli: ”Joseph seisoi ran-
nalla, kun hänen isänsä nousi vedestä, ja ottaessaan tätä kädestä
hän huudahti: ’– – Olen saanut elää niin kauan, että näin isäni
kastettavan Jeesuksen Kristuksen tosi kirkkoon’ ja painoi kas-
vonsa isänsä rintaa vasten ja itki ääneen ilosta niin kuin Joosef
muinoin nähdessään isänsä tulevan Egyptin maahan.”3

Kirkon perustamispäivänä monet pyhät, jotka oli aiemmin kas-
tettu, saivat Pyhän Hengen lahjan Melkisedekin pappeuden voi-
malla. Profeetta Joseph Smith opetti voimallisesti sekä kasteen
tarpeellisuutta että tarvetta saada Pyhän Hengen lahja kätten pääl-
lepanemisella. ”Ilman tulikastetta ja Pyhän Hengen läsnäoloa ei
vesikasteesta ole mitään hyötyä”, hän julisti. ”Ne liittyvät toisiinsa
välttämättömästi ja erottamattomasti. Päästäkseen Jumalan valta-
kuntaan ihmisen täytyy syntyä vedestä ja Hengestä.”4

Joseph Smithin opetuksia

Kastetoimitus on korotukselle välttämätön.

”Jumala on asettanut monia merkkejä maan päälle samoin
kuin taivaisiin, niinpä esimerkiksi metsän tammi, puun hedelmä
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ja kedon ruoho ovat kaikki merkkinä siitä, että siemen on kyl-
vetty, sillä Herra on säätänyt, että jokainen siementä tuottava
puu, kasvi ja kedon yrtti kasvaa lajinsa mukaan, eivätkä ne voi
kasvaa minkään muun lain tai periaatteen mukaan.

Tämän saman periaatteen nojalla väitän, että kaste on Jumalan
säätämä merkki, joka Kristukseen uskovan on otettava päälleen
voidakseen päästä Jumalan valtakuntaan, sillä ’ellette synny
vedestä ja Hengestä, ette pääse Jumalan valtakuntaan’, sanoi
Vapahtaja [ks. Joh. 3:5]. Se on Jumalan ihmiselle asettama
merkki ja käsky, jotta ihminen voisi päästä Hänen valtakun-
taansa. Ne, jotka yrittävät päästä sisään mitä muuta tietä tahansa,
yrittävät turhaan, sillä Jumala ei ota heitä vastaan eivätkä enkelit
tunnusta eivätkä hyväksy heidän tekojaan, sillä he eivät ole nou-
dattaneet toimituksia eivätkä pitäytyneet niihin merkkeihin,
jotka Jumala on säätänyt ihmisen pelastusta varten valmistaak-
seen häntä selestiseen kirkkauteen ja osaansa siellä. Jumala on
säätänyt, ettei kukaan, joka ei kuule Hänen ääntään, pääse hel-
vetin tuomiota pakoon. Mikä on helvetin tuomio? Joutua niiden
joukkoon, jotka eivät ole noudattaneet Hänen käskyjään.

Kaste on merkki Jumalalle, enkeleille ja taivaalle siitä, että me
teemme Jumalan tahdon, eikä taivaan alla ole mitään muuta
Jumalan ihmiselle määräämää tapaa, jolla hän voisi tulla Jumalan
luo pelastuakseen ja päästäkseen Jumalan valtakuntaan, kuin
usko Jeesukseen Kristukseen, parannus ja kaste syntien anteek-
sisaamiseksi. Silloin teillä on lupaus Pyhän Hengen lahjasta, ja
mikä tahansa muu tapa on turha.”5

”Silmäillessämme Raamatun pyhiä sivuja ja syventyessämme
profeettojen ja apostolien sanoihin emme löydä mitään muuta
aihetta, joka niin läheisesti liittyisi pelastukseen kuin kaste.
Meidän tulee kuitenkin ensin ymmärtää, että sana kastaa (engl.
baptise) on peräisin kreikkalaisesta verbistä baptiso ja merkitsee
upottamista. – –

– – Ei ehkä olisi pahitteeksi tuoda esille Jeesuksen itsensä esit-
tämiä tätä aihetta koskevia käskyjä ja määräyksiä. Hän sanoi niille
kahdelletoista eli siihen aikaan pikemminkin yhdelletoista:
’Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kas-
takaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa
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heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän
noudattaa.’ Näin on Matteus kirjoittanut [Matt. 28:19–20]. Mar-
kuksessa meille on nämä tärkeät sanat: ’Menkää kaikkialle maa-
ilmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen
uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan
kadotukseen.’ [Mark. 16:15–16.] – –

– – ’Nikodemos-niminen mies, juutalaisten neuvoston jäsen,
– – tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi: ”Rabbi, me tiedämme, että
sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään
sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kans-
saan.” Jeesus vastasi hänelle: ”Totisesti, totisesti: jos ihminen ei
synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valta-
kuntaa.” Nikodemos kysyi: ”Miten joku voisi vanhana syntyä?
Miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen
kerran?” Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny
vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan.” [Joh.
3:1–5.]’

Tämä Jeesuksen painokas ja varma vastaus vesikasteesta rat-
kaisee kysymyksen: Jos Jumala on sama eilen, tänään ja iankaik-
kisesti, ei ole mikään ihme, että Hän lausuu niin ehdottomasti
tämän suuren ilmoituksen: ’Joka sen uskoo ja saa kasteen, on
pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen!’ [Mark.
16:16.] Taivaan alla ei ollut annettu mitään muuta nimeä eikä
hyväksytty mitään muuta toimitusta, jonka kautta ihmiset voivat
pelastua. Ei ihme, että apostoli sanoi, että ’kasteessa teidät
yhdessä hänen kanssaan haudattiin’ ja herätetään eloon [ks. Kol.
2:12]! Ei ihme, että Paavalin oli herättävä ja otettava kaste ja pes-
tävä pois syntinsä [ks. Ap. t. 9:17–18].”6

Kaikkina taloudenhoitokausina pyhät on 
kastettu Jeesuksen Kristuksen nimeen.

”Muinoin eläneet, jotka olivat itse asiassa kirkon perustajia eri
aikoina, kun kirkko kukoisti maan päällä, – – otettiin valtakun-
taan kasteen kautta, sillä se on aivan selvää pyhissä kirjoituksissa
– Jumala ei muutu. Apostolit sanovat, että evankeliumi on
Jumalan voima, joka tuo uskoville pelastuksen, ja ilmoittaa myös
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meille, että evankeliumi toi valoon elämän ja katoamattomuu-
den [ks. Room. 1:16; 2. Tim. 1:10]. – –

Jos pidämme itsestään selvänä, että pyhät kirjoitukset sanovat
mitä tarkoittavat ja tarkoittavat mitä sanovat, meillä on riittävät
perusteet todistaa Raamatun nojalla, että evankeliumi on aina
ollut sama: toimitukset sen vaatimusten täyttämiseksi ovat samat,
virkamiehet virkojen hoitamiseksi ovat samat, ja lupauksiin
perustuvat merkit ja hedelmät ovat samat. Niinpä koska Nooa oli
vanhurskauden julistaja, hänet oli varmasti kastettu ja asetettu
kätten päällepanon kautta pappeuteen jne. Sillä kukaan ei itse
ota tätä arvoa itselleen, vaan Jumala kutsuu hänet niin kuin
Aaroninkin [ks. Hepr. 5:4]. – –

– – Voidaan nähdä ja tunnustaa, että jos ihmisten keskuudessa
on ollut syntiä, parannuksenteko on ollut yhtä tärkeää yhtenä
maailmanaikana kuin toisenakin. Eikä muuta perustusta voi
kukaan panna kuin mikä on pantu, ja se on Jeesus Kristus. Jos siis
Abel oli vanhurskas mies, hänen oli täytynyt tulla vanhurskaaksi
pitämällä käskyt. Jos Henok oli kyllin vanhurskas päästäkseen

Alma kastoi Mormonin vesissä. Joseph Smith opetti: ”Ennen kuin Vapahtaja 
tuli lihaan, pyhät kastettiin Jeesuksen Kristuksen nimeen – –, sillä 

milloinkaan ei ole ollut mitään muuta nimeä, jossa ihmiset voivat pelastua.”
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Jumalan kasvojen eteen ja vaeltaakseen Hänen kanssaan, hänen
on täytynyt tulla sellaiseksi pitämällä Hänen käskynsä. Samoin on
laita jokaisen vanhurskaan ihmisen, olipa sitten kysymyksessä
Nooa, vanhurskauden saarnaaja; Abraham, uskollisten isä;
Jaakob, joka paini Jumalan kanssa; Mooses, mies, joka kirjoitti
Kristuksesta ja käskyn kautta toi esiin lain valvojaksi, jotta ihmiset
tulisivat johdetuiksi Kristuksen luokse. Näin oli laita itse
Jeesuksen Kristuksen, jonka ei ollut tarpeen tehdä parannusta,
koska Hän oli synnitön, kuten Hän Johannekselle juhlallisesti
ilmoitti: salli minun tulla kastetuksi, sillä kukaan ei voi päästä val-
takuntaan noudattamatta tätä toimitusta, sillä näin meidän kuu-
luu täyttää kaikki vanhurskaus [ks. JSR Matt. 3:43]. Jos siis
Johanneksen ja Jeesuksen Kristuksen, Vapahtajan, kuului täyttää
kaikki vanhurskaus tulemalla kastetuksi, niin varmasti kuuluu sil-
loin jokaisen muun taivasten valtakuntaa etsivän mennä ja tehdä
samoin, sillä Hän on portti, ja jos joku kiipeää sinne muualta, hän
on varas ja rosvo. [Ks. Joh. 10:1–2.]

Aikaisempina maailmanaikoina, ennen kuin Vapahtaja tuli
lihaan, pyhät kastettiin Jeesuksen Kristuksen nimeen, Hänen,
joka oli tuleva, sillä milloinkaan ei ole ollut mitään muuta nimeä,
jossa ihmiset voivat pelastua. Sen jälkeen kun Hän tuli lihaan ja
Hänet ristiinnaulittiin, pyhät kastettiin Jeesuksen Kristuksen
nimeen, Hänen, joka ristiinnaulittiin, nousi kuolleista ja astui
ylös taivaaseen, että heidät haudattaisiin kasteessa kuten Hän ja
herätettäisiin kirkkaudessa kuten Hän ja että samoin kuin oli
vain yksi Herra, yksi usko, yksi kaste ja yksi Jumala ja meidän
kaikkien Isä [ks. Ef. 4:5–6], niin oli myös vain yksi portti autuu-
den asuinsijoille.”7

Lapset, jotka kuolevat ennen kuin tulevat vastuulliseen
ikään, eivät tarvitse kastetta, sillä heidät on 

lunastettu Jeesuksen Kristuksen sovituksessa.

”Kasteen tarkoitus on syntien anteeksisaaminen. Lapset eivät
ole tehneet syntiä. Jeesus siunasi heitä ja sanoi: ’Tehkää, mitä
olette nähneet minun tekevän.’ Lapset on kaikki tehty eläviksi
Kristuksessa ja kypsempään ikään ehtineet uskon ja parannuk-
sen ehdolla.”8
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”Se käsitys, että pienet lapset on kastettava tai pirskoteltava,
jotta he eivät joutuisi helvettiin, on väärä oppi. Sille ei löydy
tukea pyhistä kirjoituksista, eikä se ole yhdenmukainen Jumalan
luonteen kanssa. Kaikki lapset on lunastettu Jeesuksen
Kristuksen verellä, ja samalla hetkellä kun lapset erkanevat tästä
maailmasta, heidät otetaan Abrahamin helmaan.”9

Profeetta Joseph Smith kuvasi seuraavaa 21. tammikuuta
1836 saamassaan näyssä, joka on myöhemmin merkitty muis-
tiin kohdissa OL 137:1 ja 10: ”Taivaat aukenivat meille, ja minä
näin Jumalan selestisen valtakunnan ja sen kirkkauden. – – Ja
minä näin myös, että kaikki lapset, jotka kuolevat ennen kuin
saavuttavat vastuullisen iän, pelastuvat taivaan selestiseen valta-
kuntaan.”10

Vesikasteen jälkeen me saamme 
Pyhän Hengen kätten päällepanolla.

”Evankeliumi edellyttää upotuskastetta syntien anteeksisaami-
seksi, mikä on sanan merkitys alkuperäiskielellä – nimittäin hau-
data tai upottaa. – – Uskon myös kätten päällepanon kautta saata-
vaan Pyhän Hengen lahjaan. Pietarin helluntaipäivänä pitämässä
saarnassa on siitä todiste, Ap. t. 2:38. Voitte yhtä hyvin kastaa hiek-
kasäkin kuin ihmisen, ellei sitä tehdä syntien anteeksisaamiseksi ja
Pyhän Hengen saamiseksi. Vesikaste on ainoastaan puoli kastetta,
eikä se hyödytä mitään ilman toista puolta eli Pyhän Hengen kas-
tetta. Vapahtaja sanoo: ’Jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä,
hän ei pääse Jumalan valtakuntaan’ [Joh. 3:5].”11

Daniel Tyler muisteli puhetta, jonka profeetta piti
Springfieldissä Pennsylvaniassa vuonna 1833: ”Viipyessään het-
ken aikaa isäni asumuksessa, vaatimattomassa hirsimökissä, hän
saarnasi. Hän luki Johanneksen evankeliumin 3. luvun. – –Vii-
dettä jaetta selittäessään hän sanoi: ’Syntyminen vedestä ja
Hengestä [tarkoittaa] upottamista veteen syntien anteeksisaami-
seksi ja sen jälkeen Pyhän Hengen lahjan vastaanottamista. Sen
antaa kätten päällepanemisella henkilö, joka on saanut valtuu-
den Jumalalta.’”12

”Uudestisyntyminen tulee Jumalan Hengen avulla toimitusten
kautta.”13
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”Kaste on Pyhän Hengen saamista edeltävä pyhä toimitus. Se
on avain ja kanava, jonka kautta Pyhä Henki annetaan. Pyhän
Hengen lahjaa kätten päällepanon kautta ei voida saada minkään
muun periaatteen kuin vanhurskauden periaatteen kautta.”14

”Entä jos yrittäisimme saada Pyhän Hengen lahjan jonkin
muun menetelmän kuin Jumalan määräämän merkin kautta tai
Hänen määräämällään tavalla, voisimmeko me saada sen? Emme
tietenkään; kaikki muut menettelytavat epäonnistuisivat. Herra
sanoo: tee niin ja niin, ja minä siunaan sinua.

Pappeuteen kuuluu tiettyjä avainsanoja ja merkkejä, joita on
noudatettava siunauksen saamiseksi. Pietarin [opettamana]
merkkinä oli parannus ja kaste syntien anteeksisaamiseksi, ja

Pyhän Hengen antaa ”kätten päällepanemisella henkilö, 
joka on saanut valtuuden Jumalalta”.
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siihen liittyi lupaus Pyhän Hengen lahjasta, eikä Pyhän Hengen
lahjaa saada millään muulla tavalla [ks. Ap. t. 2:38].

Pyhän Hengen ja Pyhän Hengen lahjan välillä on ero.
Cornelius sai Pyhän Hengen ennen kuin hänet kastettiin, ja se oli
hänelle Jumalan vakuuttava voima evankeliumin totuudesta,
mutta hän ei voinut saada Pyhän Hengen lahjaa ennen kuin
hänet oli kastettu. Ellei hän olisi ottanut päälleen tätä merkkiä eli
toimitusta, niin Pyhä Henki, joka sai hänet vakuuttuneeksi
Jumalan totuudesta, olisi jättänyt hänet. [Ks. Ap. t. 10:1–48.]
Ennen kuin hän oli kuuliainen näille toimituksille ja sai Pyhän
Hengen lahjan kätten päällepanon kautta Jumalan järjestyksen
mukaisesti, hän ei olisi voinut parantaa sairaita eikä käskeä saas-
taista henkeä poistumaan ihmisestä eikä saada sitä tottelemaan,
sillä henget olisivat voineet sanoa hänelle, kuten ne sanoivat
Skeuaksen pojille: ’Jeesuksen minä tunnen ja Paavalinkin tiedän,
mutta keitä te olette?’ [Ks. Ap. t. 19:13–15.]”15

Ollessaan Washington D.C.:ssä joulukuussa 1839 hakemassa
hyvitystä Missourin pyhille tehdyistä vääryyksistä Joseph Smith
ja Elias Higbee kirjoittivat Hyrum Smithille seuraavaa:
”Keskustellessamme [Yhdysvaltojen] presidentin kanssa hän tie-
dusteli meiltä, millä tavoin uskontomme eroaa aikamme muista
uskonnoista. Veli Joseph sanoi, että ero on kastamistavassa ja
Pyhän Hengen lahjan antamisessa kätten päällepanon kautta.
Meidän mielestämme kaikki muut näkökohdat sisältyvät Pyhän
Hengen lahjaan.”16

Pyhän Hengen lahja tuo elämäämme rauhaa, 
iloa, jumalallista ohjausta ja muita lahjoja.

”Me uskomme, että Pyhän Hengen lahja ilmenee yhtä suu-
ressa määrin nyt kuin apostolien aikana. Uskomme, että se
[Pyhän Hengen lahja] on välttämätön pappeuden muodostami-
seen ja sen järjestämiseen, ja ettei ilman sitä voida ketään kutsua
täyttämään mitään palveluksen virkaa. Me uskomme myös pro-
fetoimiseen, kielillä puhumiseen, näkyihin ja ilmoituksiin, lah-
joihin ja terveeksi tekemiseen ja siihen, ettei näitä voi saada
osakseen ilman Pyhän Hengen lahjaa. Me uskomme, että entis-
aikojen pyhät miehet puhuivat Pyhän Hengen johtamina ja että
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pyhät miehet näinä päivinä puhuvat saman periaatteen nojalla.
Me uskomme Pyhän Hengen olevan puolustaja ja todistaja ja
palauttavan mieleemme menneitä, johdattavan meidät kaikkeen
totuuteen ja osoittavan meille tulevaiset. Me uskomme, ettei
kukaan voi tietää, että Jeesus on Kristus, ’muuten kuin Pyhän
Hengen vaikutuksesta’ [1. Kor. 12:3]. Me uskomme siihen [tähän
Pyhän Hengen lahjaan] kaikessa sen täyteydessä ja voimassa ja
suuruudessa ja kirkkaudessa.”17

Helmikuussa 1847, lähes kolme vuotta marttyyrikuole-
mansa jälkeen, profeetta Joseph Smith ilmestyi presidentti
Brigham Youngille ja antoi hänelle tämän sanoman: ”Käske
ihmisten olla nöyriä ja uskollisia ja kuuliaisia Herran Hengelle,
niin se johtaa heidät oikeaan. Varokaa vaimentamasta hiljaista
ääntä; se kertoo heille, mitä tehdä ja minne mennä; se saa aikaan
valtakunnan hedelmät. Käske veljiä pitämään sydämensä avoinna
vakaumukselle, niin että kun Pyhä Henki tulee heille, heidän
sydämensä on valmis ottamaan sen vastaan. He voivat erottaa
Herran Hengen kaikista muista hengistä. Se kuiskaa rauhaa ja
iloa heidän sielulleen, ja se ottaa pois kaunan, vihan, kateuden,
kiistan ja kaiken pahan heidän sydämestään, ja heillä on ainoas-
taan halu tehdä hyvää, tuoda esiin vanhurskautta ja rakentaa
Jumalan valtakuntaa. Sano veljille, että jos he seuraavat Herran
Henkeä, he kulkevat oikeaan suuntaan.”18

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Käy läpi sivut 93–94, joissa profeetta Joseph Smith ilmaisee,
mitä hän tunsi, kun hänet ja Oliver Cowdery kastettiin ja kun
hänen isänsä kastettiin. Mitä muistoja sinulla on omasta kas-
teestasi tai perheenjäsenten tai ystävien kasteesta? Voisit kir-
joittaa nämä muistot päiväkirjaasi tai henkilöhistoriaasi.

• Lausunnot sivuilla 94–98 on otettu opetuksista, jotka Joseph
Smith antoi jo kastetuille ihmisille. Mistähän syystä kastettuja
kirkon jäseniä oli tarpeen muistuttaa näistä totuuksista? Mitä
uusia oivalluksia olet saanut tutkiessasi näitä opetuksia?
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• Mitä saattaisit sanoa ystävälle, joka uskoo, ettei kaste ole vält-
tämätön? Mitä saattaisit sanoa ystävälle, joka uskoo, että vasta-
syntyneet on kastettava? (Katso esimerkkejä sivuilta 98–99.)

• Lue toinen kokonainen kappale sivulta 99. Miksi kaste ei
hyödytä mitään ilman Pyhän Hengen lahjaa? Joseph Smith
sanoi, että ”Pyhän Hengen ja Pyhän Hengen lahjan välillä on
ero” (s. 101). Mitä siunauksia oman kokemuksesi perusteella
voi tulla elämäämme, kun meillä on Pyhän Hengen lahja?

• Käy läpi ensimmäinen kokonainen kappale sivulta 101. Miksi
kastamistapa on merkittävä ero palautetun kirkon ja muiden
kirkkojen välillä? Miksi Pyhän Hengen lahja on merkittävä ero?
Millä tavoin ”kaikki muut näkökohdat sisältyvät Pyhän Hengen
lahjaan”?

• Tutki luvun viimeistä kappaletta (s. 102). Mieti, kuinka voit
elää kelvollisena saamaan Pyhän Hengen kehotuksia ja tun-
nistamaan ne.

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Joh. 15:26;
Room. 6:3–6; 2. Nefi 31:13; 3. Nefi 11:18–41; Moroni 8:1–23.
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Ikuinen pappeus

”Melkisedekin pappeus – – on kanava, jonka kautta 
kaikki tieto, oppi, evankeliumin suunnitelma ja 

jokainen tärkeä asia ilmoitetaan taivaasta.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Saatuaan Aaronin pappeuden ja kastetoimituksen Joseph
Smith ja Oliver Cowdery saivat siunauksia, joista he eivät olleet
aiemmin edes tienneet. Profeetta kirjoitti: ”Kun mielemme oli
nyt valaistu, kirjoitukset alkoivat avautua ymmärryksellemme ja
niiden hämärien kohtien todellinen merkitys ja tarkoitus paljas-
tua meille tavalla, joka ei ollut koskaan aikaisemmin ollut tavoi-
tettavissamme ja jota emme olleet milloinkaan ennen ajatelleet-
kaan” ( JS–H 74). Tämän uuden ymmärryksen myötä he jatkoivat
työtään Mormonin kirjan kääntämiseksi. Mutta profeetta ei ollut
vielä saanut erästä tärkeää siunausta – sitä, joka oli välttämätön,
ennen kuin hän voisi perustaa kirkon, järjestää pappeuden virat
ja koorumit ja antaa Pyhän Hengen lahjan. Hänen oli saatava
Melkisedekin pappeus.

Kuten Johannes Kastaja lupasi, Joseph ja Oliver saivat tämän
siunauksen vähän sen jälkeen kun he olivat saaneet Aaronin pap-
peuden. Muinaiset apostolit Pietari, Jaakob ja Johannes ilmestyi-
vät heille syrjäisessä paikassa lähellä Susquehannajokea ja antoi-
vat heille Melkisedekin pappeuden. Joseph julisti myöhemmin
kuulleensa ”Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen äänen erämaassa
Susquehannan piirikunnan Harmonyn ja Broomen piirikunnan
Colesvillen välillä Susquehannajoen rannalla julistavan, että
heillä on hallussaan valtakunnan ja aikojen täyttymisen talou-
denhoitokauden avaimet!” (OL 128:20.)

Seuraavina vuosina Joseph Smithin luona kävi monia muita
muinaisten aikojen pappeudenhaltijoita. Nämä Jumalan lähettä-
mät sanansaattajat tulivat palauttamaan pappeuden avaimet,
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Muinaiset apostolit Pietari, Jaakob ja Johannes antoivat Melkisedekin 
pappeuden Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle. ´”[Pappeuden] avaimet”, 
profeetta julisti, ”on tuotava taivaasta aina kun evankeliumi lähetetään.”
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jotka olivat välttämättömiä, jotta Jumalan lapset voisivat saada
evankeliumin täydet siunaukset. He tulivat myös kouluttamaan
profeettaa, joka johtaisi aikojen täyttymisen taloudenhoitokautta.

Presidentti John Taylor, kirkon kolmas presidentti, selitti:
”Mooses, Elia, Elias ja monta muuta pyhissä kirjoituksissa mai-
nittua johtohenkilöä, jotka olivat palvelleet eri taloudenhoito-
kausina, – – tulivat ja antoivat Josephille erilaisia avaimia, voimia,
oikeuksia, etuoikeuksia ja [lupia], joita heillä oli aikoinaan. – –
Kaikki se tieto, äly, pappeus, voimat ja ilmoitukset, joita noille
miehille eri aikoina oli annettu, palautettiin jälleen maan päälle
niiden palveluksen kautta ja niiden välityksellä, joilla oli hallus-
saan Jumalan pyhä pappeus eri taloudenhoitokausina, joiden
aikana he elivät.”1

Presidentti Taylor julisti myös: ”Jos olisitte kysyneet Josephilta,
minkä näköinen mies Aadam oli, hän olisi sanonut sen heti. Hän
olisi sanonut, kuinka pitkä hän oli, millainen ulkomuoto hänellä
oli ja kaiken hänestä. Olisitte voineet kysyä häneltä, millaisia
miehiä Pietari, Jaakob ja Johannes olivat, ja hän olisi sanonut sen
teille. Kuinka niin? Koska hän oli nähnyt heidät.”2

Syyskuussa 1842 mietiskellessään tietoa ja pappeuden avai-
mia, jotka oli nyt palautettu maan päälle, profeetta kirjoitti kir-
kolle kirjeen ilmaisten ilonsa: ”Ja vielä, mitä me kuulemme?
Ilosanoman Kumoralta! Moronin, enkelin taivaasta, julistavan
profetioiden täyttymistä – kirjan ilmoittamista. – – Ja Mikaelin,
ylienkelin, äänen; Gabrielin ja Rafaelin ja monien enkelien
äänen Mikaelista eli Aadamista aina nykyiseen aikaan asti kaik-
kien julistaessa taloudenhoitokautensa, oikeutensa, avaimensa,
kunniansa, ylhäisyytensä ja kirkkautensa ja pappeutensa voiman;
antaen rivin rivin päälle, käskyn käskyn päälle; täällä vähän ja
tuolla vähän; lohduttaen meitä julistamalla sitä, mikä on tuleva,
vahvistaen toivomme!” (OL 128:20–21.)

Joseph Smithin opetuksia

Pappeus on ikuinen, ja se on ollut profeetoilla 
jokaisella taloudenhoitokaudella.

”Valtuuden ja voiman ketju on jatkunut Aadamista aina nyky-
aikaan asti.”3



L U K U  8

108

”Pappeus annettiin ensin Aadamille. Hän oli ensimmäinen,
joka kutsuttiin johtamaan taloudenhoitokautta, ja hänellä oli
johtamisen avaimet sukupolvesta toiseen. Hän sai sen luomi-
sessa, ennen kuin maailmaa olikaan, kuten sanotaan Ensimmäi-
sessä Mooseksen kirjassa luvussa yksi jakeissa 26, 27 ja 28.
Hänen vallittavakseen annettiin kaikki elävät olennot. Hän oli yli-
enkeli Mikael, josta puhutaan pyhissä kirjoituksissa. Sitten avai-
met annettiin Nooalle, joka oli Gabriel; hän on pappeuden val-
tuudessa seuraava Aadamin jälkeen. Jumala kutsui hänet tähän
virkaan, ja hän oli kaikkien hänen aikanaan eläneiden isä, ja
hänelle annettiin valta-asema. Näillä miehillä oli avaimet aluksi
maan päällä ja sitten taivaassa.

Pappeus on iankaikkinen periaate, ja se on Jumalan tavoin
ollut olemassa hamasta iankaikkisuudesta ja on oleva hamaan
iankaikkisuuteen ilman päivien alkua tai vuosien loppua [ks. JSR
Hepr. 7:3]. Avaimet on tuotava taivaasta aina kun evankeliumi
lähetetään. Silloin kun ne ilmoitetaan taivaasta, se tapahtuu
Aadamin valtuudella.

Daniel puhuu kirjansa seitsemännessä luvussa Ikiaikaisesta.
Hän tarkoittaa sillä vanhinta ihmistä, isäämme Aadamia,
Mikaelia, joka on kutsuva lapsensa koolle ja pitävä neuvoa hei-
dän kanssaan valmistaakseen heidät Ihmisen Pojan tulemiseen
[ks. Dan. 7:9–14]. Hän (Aadam) on ihmissuvun isä, ja hän on
kaikkien ihmisten henkien johdossa, ja kaikkien niiden, joilla on
ollut avaimet hallussaan, on seistävä hänen edessään tässä suu-
ressa neuvonpidossa. – – Ihmisen Poika seisoo hänen edessään,
ja Hänelle annetaan kirkkaus ja valta-asema. Aadam luovuttaa
Kristukselle taloudenhoitonsa, joka hänelle oli annettu koko
maailman avainten hallussapitäjänä, mutta hänelle jää silti ase-
mansa ihmissuvun päänä.

– – Isä kutsui eteensä kaikki henget silloin kun ihminen luo-
tiin, ja Hän järjesti heidät. Hän (Aadam) on johtaja, ja hänen käs-
kettiin lisääntyä. Avaimet annettiin ensin hänelle ja hänen kaut-
taan muille. Hänen on tehtävä tili taloudenhoidostaan, ja he
tekevät tilin hänelle.

Pappeus on ikuinen. Vapahtaja, Mooses ja Elias [Elia] antoivat
avaimet Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle vuorella, missä hei-
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dän muotonsa muuttui Hänen edessään. Pappeus on ikuinen –
vailla päivien alkua tai vuosien loppua, vailla isää, äitiä jne. Jos
toimituksissa ei tapahdu muutosta, ei pappeudessakaan tapahdu
muutosta. Pappeus on kaikkialla, missä evankeliumin toimituk-
sia suoritetaan.

Miten olemme saaneet pappeuden näinä viimeisinä päivinä?
Se tuli meille säännönmukaisena pappeuden seuraantona. Se
annettiin Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle, ja he antoivat sen
muille. Kristus on suuri Ylipappi; Aadam on seuraava. Paavali
puhui kirkosta, joka on tullut lukemattomien enkelien luo –
Jumalan, kaikkien Tuomarin, luo – vanhurskaiden ihmisten hen-
kien luo, jotka on tehty täydellisiksi, ja uuden liiton välimiehen
Jeesuksen luo [ks. Hepr. 12:22–24].”4

Profeetat, joilla oli pappeuden avaimet muinaisina
aikoina, ovat liittyneet yhteen toteuttaakseen 

viimeisen taloudenhoitokauden työn.

”Näin Aadamin Aadam-ondi-Ahmanin laaksossa. Hän kutsui
kokoon lapsensa ja siunasi heidät patriarkallisella siunauksella.
Herra ilmestyi heidän keskelleen ja hän (Aadam) siunasi kaikki
lapsensa ja ennusti, mitä heille tapahtuisi aina viimeiseen suku-
polveen asti.

Aadam siunasi jälkeläisensä siksi, että hän halusi saattaa heidät
Jumalan eteen. He odottivat sitä kaupunkia jne., [’jonka Jumala
itse on suunnitellut ja tehnyt’ (Hebr. 11:10)]. Mooses yritti pap-
peuden voimalla tuoda Israelin lapset Jumalan eteen, mutta hän
ei voinut. Ensimmäisinä maailmanaikoina ihmiset yrittivät
samaa, ja nousi eliaksia, jotka yrittivät palauttaa nämä samat kirk-
kaudet, mutta eivät yltäneet niihin. He profetoivat kuitenkin
ajasta, jolloin tämä kirkkaus ilmoitettaisiin. Paavali puhui aikojen
täyttyessä toteutettavasta taloudenhoitokaudesta, jolloin Jumala
yhdistäisi yhdeksi kaiken jne. [ks. Ef. 1:10], ja silloin täytyy olla
niitä miehiä, joille nämä avaimet on annettu, ja ilman meitä he
eivät pääse täydellisyyteen.

Nämä miehet ovat taivaassa, mutta heidän lapsensa ovat maan
päällä. Heidän sydämensä kaipaavat meitä. Jumala lähettää mie-
hiä tätä tarkoitusta varten. ’Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he
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kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka viettelevät pahaan
ja harjoittavat vääryyttä’ [Matt. 13:41]. Kaikki nämä määräävässä
asemassa olevat henkilöt tulevat alas ja tekevät yhdessä tätä työtä.

Taivasten valtakunta on sinapinsiemenen kaltainen. Sinapin-
siemen on pieni, mutta siitä kasvaa suuri puu ja linnut pesivät
sen oksilla. [Ks. Mark. 4:30–32.] Linnut ovat enkeleitä. Niinpä
enkelit tulevat alas ja liittyvät yhteen kootakseen lapsensa, ja he
kokoavat heidät. Me emme pääse täydellisyyteen ilman heitä
eivätkä he ilman meitä. Kun tämä on tehty, Ihmisen Poika astuu
alas, Ikiaikainen istuutuu ja me voimme tulla tuhansien enkelien
luo, olla yhteydessä heihin ja saada heiltä opetusta.”5

Pappeuden toimitukset on säädetty alusta asti, ja ne on
pidettävä sellaisina kuin Jumala on määrännyt.

”Aadam oli ensimmäinen ihminen, josta Danielissa puhutaan
’Ikiaikaisena’ [Dan. 7:9], toisin sanoen kaikista ensimmäisenä ja
vanhimpana, suurena, jalona kantaisänä, josta toisessa kohden
sanotaan, että hän on Mikael, koska hän oli ensimmäinen ja kaik-

”Näin Aadamin Aadam-ondi-Ahmanin laaksossa. Hän kutsui kokoon lapsensa ja
siunasi heidät patriarkallisella siunauksella. Herra ilmestyi heidän keskelleen.”
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kien isä. Hän ei ollut kantaisä ainoastaan jälkeläistensä ansiosta,
vaan koska hän oli ensimmäinen, jolla oli hengelliset siunaukset,
jolle tehtiin tiettäväksi suunnitelma toimituksista hänen jälke-
läistensä pelastamiseksi aina loppuun asti, jolle Kristus ensim-
mäiseksi ilmoitettiin ja jonka kautta Kristus on ilmoitettu tai-
vaasta ja jonka kautta Hänet tästedes ilmoitetaan. Aadamilla on
hallussaan aikojen täyttymisen taloudenhoitokauden avaimet,
ts. kaikkien aikakausien taloudenhoitokaudet on ilmoitettu ja
ilmoitetaan hänen kauttaan aikojen alusta Kristuksen aikaan asti
ja Kristuksen ajasta niiden taloudenhoitokausien loppuun asti,
jotka on määrä ilmoittaa. – –

– – [ Jumala] määräsi toimitukset samoiksi aina ja iankaikki-
sesti ja asetti Aadamin valvomaan niitä, ilmoittamaan ne taivaasta
ihmiselle tai lähettämään enkelit ilmoittamaan niitä. ’Eivätkö
enkelit ole palvelevia henkiä? Heidät lähetetään palvelemaan
niitä, jotka saavat osakseen autuuden.’ [Hebr. 1:14.]

Nämä enkelit ovat Mikaelin eli Aadamin johdossa, joka puo-
lestaan toimii Herran johdolla. Yllä esitetystä lainauksesta huo-
maamme, että Paavali ymmärsi täysin Jumalan aivoitukset Hänen
suhteestaan ihmiseen sekä sen täydellisen kirkkauden järjestyk-
sen, jonka Hän oli itsessään perustanut ja jonka kautta Hän
lähetti voimaa, ilmoituksia ja kirkkautta.

Jumala ei tunnusta sitä, mitä Hän ei ole kutsunut, asettanut ja
valinnut. Alussa Jumala kutsui Aadamin omalla äänellään: ’Herra
Jumala huusi miestä ja kysyi: ”Missä sinä olet?” Mies vastasi: ”Minä
kuulin sinun askeleesi puutarhassa. Minua pelotti, koska olen
alasti, ja siksi minä piilouduin.” [1. Moos. 3:9–10.]’ Aadam sai
Jumalalta käskyjä ja opetusta; tällainen oli järjestys alusta lähtien.

On aivan ilmeistä, että hän sai alussa ilmoituksia, käskyjä ja
toimituksia. Miksi he muutoin olisivat alkaneet uhrata Jumalalle
otollisia uhreja? Ja jos he kerran uhrasivat uhreja, heidän on täy-
tynyt saada valtuus asettamisen kautta. Ensimmäisessä Moo-
seksen kirjassa [4:4] sanotaan, että Abel toi lampaidensa esikoi-
set ja niiden rasvaa ja että Herra katsoi suopeasti Abeliin ja hänen
uhriinsa. – –

Tällainen on siis pappeuden luonne: kullakin miehellä on
oman taloudenhoitokautensa johtamisen avaimet, ja yksi mies
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eli Aadam johtaa niitä kaikkia. Aadam sai johtamistehtävän ja val-
tuuden Herralta, mutta ei voi saada täyteyttä, ennen kuin Kristus
luovuttaa valtakunnan Isälle, mikä luovuttaminen tapahtuu vii-
meisen taloudenhoitokauden lopussa.

Pappeuden voima, kirkkaus ja siunaukset saattoivat säilyä aset-
tamisen vastaanottaneilla ainoastaan siinä tapauksessa, että he
pysyivät vanhurskaudessa, sillä vaikka Kainillakin oli valtuus
uhrata, hänet kirottiin, kun hän ei uhrannut vanhurskaudessa.
Tämä merkitsee sitä, että toimitukset on säilytettävä juuri sellai-
sina kuin Jumala on ne säätänyt, muutoin näiden ihmisten pap-
peus osoittautuu siunauksen sijasta kiroukseksi.”6

Melkisedekin pappeus on kanava, jonka kautta 
Jumala ilmoittaa itsensä ja tarkoituksensa.

”Pyhissä kirjoituksissa puhutaan kahdesta pappeudesta, nimit-
täin Melkisedekin pappeudesta ja Aaronin eli leeviläisestä pap-
peudesta. Vaikka on olemassa kaksi pappeutta, niin Melkisede-
kin pappeuteen sisältyy kuitenkin Aaronin pappeus eli leeviläi-
nen pappeus. Se on kaiken perusta, ja siihen sisältyy korkein
pappeuteen kuuluva valtuus ja Jumalan valtakunnan avaimet
kaikkina maailman aikoina maan viimeiseen sukupolveen
saakka. Se on kanava, jonka kautta kaikki tieto, oppi, evankeliu-
min suunnitelma ja jokainen tärkeä asia ilmoitetaan taivaasta.

Se oli olemassa ennen tämän maan perustamista eli ennen
kuin ’aamun tähdet riemuiten karkeloivat ja Jumalan pojat huu-
sivat ääneen iloaan’ [ks. Job 38:4–7], ja se on korkein ja pyhin
pappeus, Jumalan Pojan järjestyksen mukaan. Ja kaikki muut
pappeudet ovat vain sen osia tai haarautumia tai siihen kuuluvia
voimia ja siunauksia, joita pidetään hallussa, valvotaan ja johde-
taan sen kautta. Se on kanava, jonka kautta Kaikkivaltias tämän
maan luomisen alkaessa aloitti kirkkautensa ilmaisemisen, jonka
kautta Hän on edelleen ilmoittanut itsensä ihmislapsille tähän
päivään asti ja jonka kautta Hän tekee tarkoituksensa tiettäväksi
hamaan ajan loppuun asti.”7

”Melkisedekin pappeuden voimana on ’häviämättömän elä-
män voima’, sillä iankaikkista liittoa ei voida rikkoa. – – Mikä oli
Melkisedekin voima? Se ei ollut Aaronin pappeus, joka huolehtii
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ulkonaisista toimituksista ja uhrien uhraamisesta. Ne, joilla on
Melkisedekin pappeuden täyteys, ovat Korkeimman Jumalan
kuninkaita ja pappeja, sillä heillä on voiman ja siunausten avai-
met. Itse asiassa tämä pappeus on teokratian täydellinen laki, ja
se on Jumalan asemassa antamassa lakeja kansalle tarjoamalla
loppumattomat elämät Aadamin pojille ja tyttärille. – –

’Hänellä ei ole isää, ei äitiä eikä sukuluetteloa, hänen elinpäi-
villään ei ole alkua eikä loppua. Hänet on kuvattu Jumalan Pojan
kaltaiseksi, ja hän pysyy pappina ainaisesti.’ [Hepr. 7:3.]
Melkisedekin pappeudella on oikeus, joka on saatu iankaikki-
selta Jumalalta eikä perintönä isältä ja äidiltä, ja tämä pappeus
on yhtä iankaikkinen kuin Jumala itse; sillä ei ole päivien alkua
eikä elämän loppua. – –

– – Leeviläinen [Aaronin] pappeus koostuu papeista, jotka
huolehtivat ulkonaisista toimituksista, jotka suoritetaan ilman
valaa, mutta Melkisedekin pappeus perustuu valaan ja liittoon.”8

”Melkisedekin ylipappeus ei ole mitään muuta kuin Jumalan
Pojan pappeus; pappeuteen kuuluu tiettyjä toimituksia, joista on
tietyt seuraukset. – – Pappeuden yhtenä suurena periaatteena on
saada Jumalan mieltä ja tahtoa koskevia ilmoituksia. Melki-
sedekin pappeuden etuoikeutena on myös nuhdella, moittia ja
kehottaa sekä saada ilmoituksia.”9

”Kaikki pappeus on Melkisedekin pappeutta, mutta siinä on
eri osia eli asteita. – – Kaikilla profeetoilla oli Melkisedekin
pappeus.”10

”Neuvon teitä kaikkia kulkemaan edelleen kohti täydellisyyttä
ja paneutumaan yhä syvemmälle jumalisuuden salaisuuksiin.
Ihminen ei voi tehdä mitään omaksi hyväkseen, ellei Jumala
ohjaa häntä oikeaan suuntaan, ja pappeus on tätä tarkoitusta
varten.”11

Suorittaakseen pelastuksen toimituksia miehen täytyy 
olla Jumalan valtuuttama ja pappeuteen asetettu.

UK 5: ”Me uskomme, että saarnatakseen evankeliumia ja suo-
rittaakseen sen toimituksia miehen täytyy olla Jumalan kutsuma
profetian kautta ja niiden kätten päällepanemisella, joilla on
toimivalta.”12



”Me uskomme, ettei yksikään ihminen voi tuoda pelastusta
evankeliumin kautta ihmissieluille Jeesuksen Kristuksen
nimessä, ellei hän ole Jumalan valtuuttama ilmoituksen kautta
tai ellei häntä ole asettanut joku, jonka Jumala on lähettänyt
ilmoituksen kautta, kuten Paavali kirjoitti kohdassa Room. 10:14:
’Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka
he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa,
ellei häntä ole lähetetty?’ Ja minä kysyn, kuinka heidät voidaan
lähettää ilman ilmoitusta tai jotakin muuta näkyvää Jumalan
ilmoituksen osoitusta. Ja jälleen, Heprealaiskirje 5:4: ’Kukaan ei
itse ota tätä arvoa itselleen, vaan [hänet] kutsuu Jumala, joka
kutsui jo Aaronin.’ Ja minä kysyn, kuinka Aaron kutsuttiin, ellei
ilmoituksen kautta?”13
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”Me uskomme, että saarnatakseen evankeliumia ja suorittaakseen 
sen toimituksia miehen täytyy olla Jumalan kutsuma profetian kautta 

ja niiden kätten päällepanemisella, joilla on toimivalta.”
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”Enkeli ilmoitti vanhalle kunnon Corneliukselle, että tämän oli
lähetettävä hakemaan Pietaria saadakseen tietää, miten hän voi
pelastua [ks. Ap. t. 10:21–22]. Pietari saattoi kastaa, mitä enkelit
eivät voineet tehdä niin kauan kuin oli olemassa lihassa laillisia
virkamiehiä, joilla oli valtakunnan avaimet eli pappeuden valtuus.
On olemassa vielä yksi tätä seikkaa koskeva todiste, nimittäin se,
ettei Jeesus ilmestyessään Paavalille tämän matkalla Damaskoon
sanonut itse hänelle, miten hän pelastuisi. Hän oli asettanut seu-
rakuntaan ensiksi apostoleita ja toiseksi profeettoja palvelustyö-
hön pyhien täydellisiksi tekemiseksi jne. [ks. Ef. 4:11–12]. Ja
koska taivaan perussääntönä on, ettei maan päällä koskaan teh-
täisi mitään ilmoittamatta salaisuutta Herran palvelijoille, profee-
toille, kuten Aamoksen kirjan kolmannen luvun seitsemännessä
jakeessa sanotaan, niin Paavali ei voinut Herralta oppia niin pal-
jon velvollisuuksistaan ihmisen yleisestä pelastuksesta kuin hän
voi yhdeltä Kristuksen sanansaattajalta, joka oli kutsuttu samalla
Herran taivaallisella kutsumisella ja jonka päälle oli vuodatettu
sama voima korkeudesta. Niinpä se, mitä he vapauttivat maan
päällä, oli oleva vapautettu taivaassa, ja se, mitä he sitoivat maan
päällä, oli oleva sidottu taivaassa [ks. Matt. 16:19].”14

On suuri etuoikeus pitää kunniassa 
mitä tahansa pappeuden virkaa.

”[Pappeutta] voidaan verrata ihmisruumiiseen, jossa on eri
jäseniä, ja niillä on eri tehtävät hoidettavanaan. Kaikki ovat tar-
peen paikallaan, eikä ruumis ole täydellinen ilman kaikkia jäse-
niään. – – Jos pappi ymmärtää velvollisuutensa, kutsumuksensa
ja palvelutehtävänsä sekä saarnaa Pyhän Hengen voimalla, hänen
ilonsa on yhtä suuri kuin jos hän olisi yksi presidenttikunnasta,
ja hänen palveluksensa ovat kokonaisuuden kannalta yhtä tar-
peellisia kuin opettajan ja diakonin.”15

Eliza R. Snow kirjoitti: ”[Joseph Smith antoi] eri virkoja kos-
kevia ohjeita opettamalla, miten välttämätöntä on, että jokainen
toimii hänelle uskotulla paikalla ja täyttää ne virat, joihin hänet
on määrätty. Hän puhui siitä, että monet ihmiset ovat taipuvaisia
pitämään alempia kirkon virkoja vähemmän kunniakkaina ja kat-
somaan kateellisina niiden asemaa, jotka on kutsuttu johtamaan
heitä, että ihmissydämen mielettömyys ja järjettömyys ilmeni
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siinä, että joku tavoitteli muita asemia kuin niitä, jotka Jumala oli
määrännyt hänen haltuunsa, ja että ihmisten oli parempi pitää
kunniassa omaa kutsumustaan. – – Jokaisen tuli vain pyrkiä pitä-
mään oma virkansa ja kutsumuksensa kunniassa.”16

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Käy läpi kertomus siitä, kuinka Pietari, Jaakob ja Johannes
antoivat Melkisedekin pappeuden Joseph Smithille ja Oliver
Cowderylle (s. 105). Mitä siunauksia sinä ja perheesi olette saa-
neet Melkisedekin pappeuden palauttamisen ansiosta?

• Kautta koko tämän luvun Joseph Smith todistaa pappeuden
valtuuden ketjusta profeettojen seuratessa toistaan. Miksi
arvelet hänen pitäneen tärkeänä opettaa tätä oppia omana
aikanaan? Miksi meidän on ymmärrettävä tämä oppi nykyään?
Kuinka valtuusketju, jota Joseph Smith kuvaa, liittyy kunkin
miehen saamaan pappeuden valtuuden seuraantoon?

• Kun luet tätä lukua, kiinnitä huomio siihen, miten profeetta
Joseph Smith käyttää sanoja ikuinen, iankaikkinen ja ian-
kaikkisuus. Mitä nämä sanat kertovat sinulle pappeuden
luonteesta ja tärkeydestä?

• Joseph Smith opetti, että Jumala ”määräsi toimitukset
samoiksi aina ja iankaikkisesti” ja että ”toimitukset on säilytet-
tävä juuri sellaisina kuin Jumala on ne säätänyt” (s. 110–112).
Kuinka nämä opetukset lisäävät ymmärrystäsi evankeliumin
toimituksista?

• Käy läpi profeetta Joseph Smithin opetukset Melkisedekin pap-
peudesta (s. 112–113). Mieti, kuinka Melkisedekin pappeus on
välttämätön kaikilla evankeliumin alueilla. Mitä ajattelet ja tun-
net tarkastellessasi Melkisedekin pappeutta tällä tavoin?

• Käy läpi luvun kaksi viimeistä kappaletta (s. 115–116). Kuinka
olet nähnyt kunkin kirkon jäsenen olevan tärkeä osa Herran
työtä? Mitä voi tapahtua, jos me katsomme ”kateeellisina”
niitä, jotka on kutsuttu palvelemaan johtajina kirkossa? Mieti,
miten sinä voit pitää oman kutsumuksesi kunniassa.

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Alma 13:1–12; OL
27:5–14; 84:33–44, 109–110; 107:6–20; 121:34–46.
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Osa Mormonin kirjan alkuperäisestä käsikirjoitussivusta. 
Tässä näkyvät sanat ovat osa Lehin kertomusta elämän puuta 

koskevasta näystään, joka on kohdassa 1. Nefi 8:11–23.



Hengen lahjat

”Jos te elätte vilpittömin sydämin evankeliumin 
mukaan, minä lupaan teille Herran nimessä, 

että Vapahtajamme lupaamat lahjat seuraavat teitä.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Mormonin kirjan nimisivulla selitetään, kuinka tämä merkit-
tävä pyhä kirja annettaisiin maailmalle. Muinaisina aikoina kulta-
levyt oli ”kirjoitettu ja sinetöity ja kätketty Herran huomaan, jot-
teivät ne tuhoutuisi”. Myöhempinä aikoina niiden oli määrä tulla
”julki Jumalan lahjan ja voiman avulla” ja käännettäväksi
”Jumalan lahjan avulla”. Täyttääkseen nämä profetiat Jumala
valitsi Joseph Smithin kääntämään pyhät aikakirjat. Josephin
kyky kääntää muinaisia kirjainmerkkejä ei selvästikään ollut kou-
lutuksen ansiota: hänellä oli vain perustiedot lukemisesta, kir-
joittamisesta ja laskemisesta. Hänen kykynsä kääntää aikakirjoja,
jotka oli vuosisatoja aiemmin kirjoitettu kielellä, jota hän ei lain-
kaan osannut, tuli lahjana itse Jumalalta.

Emma Smith, joka toimi alussa miehensä työn kirjurina,
todisti tästä jumalallisesta lahjasta: ”Kukaan ei olisi voinut sanella
noiden käsikirjoitusten tekstiä ilman innoitusta. Sillä kun [minä
toimin Josephin] kirjurina, hän saneli minulle tunnin toisensa
jälkeen; ja kun hän palasi työhön aterioiden tai keskeytysten jäl-
keen, hän aloitti heti siitä, mihin oli jäänyt, ilman että olisi näh-
nyt käsikirjoitusta tai että siitä olisi yhtään luettu hänelle.”1

Herra antoi profeetalle välttämätöntä ajallista apua, jonka
ansiosta profeetta kykeni etenemään käännöstyössä. Joseph
Knight vanhempi, profeetan ystävä, antoi Josephille moneen
otteeseen rahaa ja ruokaa. Eräänä erityisen vaikeana aikana veli
Knight matkusti profeetan kotiin antamaan Josephille ja
Oliverille ”tynnyrillisen makrillia ja jonkin verran viivallista pape-
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ria kirjoittamista varten” sekä ”9–10 vakallista viljaa [1 vakallinen
= n. 35 l] ja 5–6 vakallista perunoita”. Veli Knight muisteli, että
”Joseph ja Oliver – – palasivat kotiin ja löysivät minut sieltä kaik-
kien tuomisteni kanssa. He ilahtuivat, sillä heiltä oli kaikki
lopussa”.2

Huhti- ja toukokuussa 1829 vaino keskeytti yhä useammin
käännöstyön profeetan kotona Pennsylvanian Harmonyssa.
Oliver Cowdery kirjoitti David Whitmerille, eräälle ystävälle, ker-
toen hänelle pyhästä työstä ja pyytäen lupaa jatkaa työtä
Whitmerien kotona Fayettessa New Yorkin osavaltiossa. Profeetta
ja Oliver matkustivat toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa
1829 David Whitmerin mukana tämän hevosrattailla hänen
isänsä, Peter Whitmer vanhemman, maatilalle. Käännöstyö saa-
tiin valmiiksi Jumalan lahjan ja voiman avulla kesäkuun aikana
Whitmerien talon yläkerran huoneessa.

Oliver Cowdery kuvaili profeetan kirjurina palvelemisen
ihmeellistä kokemusta: ”Nämä olivat aikoja, jotka eivät unohdu
milloinkaan – istuminen kuuntelemassa taivaan innoituksen
ohjaamaa ääntä herätti äärimmäisen kiitollisuudentunteen tässä
rinnassa. Kirjoitin keskeytyksettä jatkuvasti päivästä päivään
sanoja, jotka tulivat hänen suustaan, kun hän käänsi urimin ja
tummimin avulla – – historiaa eli aikakirjaa, jota kutsutaan
’Mormonin kirjaksi’.”3

Tuona aikana Joseph Smith oppi, että jumalallinen lahja oli
hänellä vain silloin kun hän oli kelvollinen saamaan Hengen
ohjausta. David Whitmer kertoi: ”Eräänä aamuna [ Joseph
Smithin] valmistautuessa jatkamaan käännöstyötä hänen kodis-
saan ilmeni jotakin hämminkiä, ja Joseph harmistui siitä.
Kysymys oli jostakin, mitä hänen vaimonsa Emma oli tehnyt.
Oliver ja minä menimme yläkertaan, ja Joseph tuli pian peräs-
sämme ja ryhtyi jatkamaan käännöstyötä, mutta ei pystynyt teke-
mään mitään. Hän ei voinut kääntää tavuakaan. Hän meni ala-
kertaan ja edelleen puutarhaan ja kääntyi Herran puoleen
rukouksessa. Hän viipyi poissa tunnin verran. Sitten hän tuli
takaisin sisälle, pyysi Emmalta anteeksi ja tuli yläkertaan, missä
me olimme, ja sen jälkeen käännöstyö sujui taas normaalisti. Hän
ei kyennyt tekemään mitään, ellei hän ollut nöyrä ja uskollinen.”4
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Käyttäen nöyrästi ja uskollisesti Jumalan hänelle antamaa lah-
jaa nuori profeetta sai huhtikuun alun ja kesäkuun lopun väli-
senä aikana vuonna 1829 valmiiksi mahdottomalta tuntuvan teh-
tävän, käännettyä miltei koko Mormonin kirjan.

Joseph Smithin opetuksia

Me jokainen olemme saaneet Hengen lahjoja; 
jokaisen henkilön lahjat ovat tarpeen kirkossa.

UK 7: ”Me uskomme kielillä puhumisen, profetian, ilmoituk-
sen, näkyjen, parantamisen, kielten tulkitsemisen ja niin edel-
leen lahjaan.”5

”Me uskomme – – profetoimiseen, kielillä puhumiseen, näkyi-
hin ja ilmoituksiin, lahjoihin ja parantamisiin ja siihen, ettei niitä
voi saada osakseen ilman Pyhän Hengen lahjaa.”6

Amasa Potter muisteli: ”Muistan profeetan nousseen saarnaa-
maan suurelle seurakunnalle temppelin länsipuolella sijaitse-
vassa lehdossa Nauvoossa. Hän sanoi saarnaavansa hengellisistä
lahjoista. – – Joseph sanoi, että jokaisella myöhempien aikojen
pyhällä on lahja, ja kun hän eläisi vanhurskasta elämää ja pyytäisi
sitä, Pyhä Henki ilmoittaisi sen hänelle.”7

”Paavali sanoo: Toinen saa kielillä puhumisen lahjan, toinen
profetoimisen lahjan, toinen taas parantamisen lahjan. Ja vielä:
eiväthän kaikki profetoi, eiväthän kaikki puhu kielillä, eiväthän
kaikki selitä kieliä. Tällä hän ilmeisesti osoitti, ettei kaikilla ollut
hallussaan kaikkia näitä lahjoja, vaan että yksi sai yhden lahjan ja
toinen toisen – eivät kaikki profetoineet, eivät kaikki puhuneet
kielillä, eivät kaikki tehneet voimallisia tekoja, mutta kaikki saivat
Pyhän Hengen lahjan. Joskus ihmiset apostolien aikana puhuivat
kielillä ja profetoivat, ja joskus he eivät niin tehneet. – –

Kirkko on tarkoin järjestetty kokonaisuus, joka koostuu eri
osista eli jäsenistä ja vastaa täysin ihmisruumiin kokonaisuutta.
Puhuttuaan eri lahjoista Paavali sanoo: ’Mutta te olette
Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniään. Niinpä
Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia
profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia
tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita,
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puhua eri kielillä. Eiväthän kaikki ole opettajia? Eiväthän kaikki
tee voimallisia tekoja? Eiväthän kaikki puhu kielillä? Eiväthän
kaikki kykene niitä selittämään?’ On ilmeistä, että he eivät tee
niin, mutta he ovat kuitenkin kaikki saman ruumiin jäseniä.
Ihmisruumiin kaikki jäsenet eivät ole silmiä, korvia, päitä tai
käsiä – eikä silmä kuitenkaan voi sanoa korvalle: ’Minä en tar-
vitse sinua’ eikä pää jalalle: ’Minä en tarvitse sinua’. Ne ovat
kaikki täydellisen koneen – yhden ruumiin – osia; ja jos yksi
jäsen kärsii, niin kärsivät kaikki muutkin jäsenet, ja jos yksi jäsen
iloitsee, niin saavat muutkin jäsenet osakseen kunniaa. [Ks.
1. Kor. 12:9–10, 18–21, 26–30.]

Nämä kaikki ovat siis lahjoja. Ne tulevat Jumalalta, ne ovat
Jumalasta, ne ovat kaikki Pyhän Hengen lahjoja.”8

Me saamme Hengen lahjoja olemalla 
kuuliaisia ja osoittamalla uskoa.

”Uskon puuttuessa sen hedelmät puuttuvat. Kenelläkään ei
ole koskaan maailmassa ollut uskoa ilman, että siitä olisi seuran-
nut jotain. Muinaiset ihmiset sammuttivat roihuavan tulen, vält-
tivät miekaniskut, naiset saivat kuolleet omaisensa takaisin jne.
Uskon kautta maailmat luotiin. [Ks. Hepr. 11:3, 34–35.] Ihmi-
sellä, jolla ei ole mitään lahjoja, ei ole uskoa, ja hän pettää
itseään, jos hän luulee, että hänellä on. Uskon puutetta ei ole
ilmennyt ainoastaan pakanoiden vaan myös näennäisesti kristit-
tyjen keskuudessa, niin että kielillä puhumiset, parantamiset,
profetia, profeetat ja apostolit ja kaikki lahjat ja siunaukset ovat
puuttuneet.”9

”Tämä talvi [1832–1833] kului pyhiä kirjoituksia kääntäen,
profeettojen koulussa ja konferensseissa istuen. Minulla oli
monia suurenmoisia virkistymisen kausia. Lahjoja, jotka seuraa-
vat niitä, jotka uskovat ja elävät evankeliumin mukaan, merk-
keinä siitä, että Herra kohtelee aina samoin nöyriä totuuden etsi-
jöitä ja seuraajia, alettiin vuodattaa keskuuteemme kuten mui-
naisina aikoina.”10

Edward Stevenson oli läsnä, kun Joseph Smith saarnasi
Pontiacissa Michiganissa vuonna 1834. Hän muisti nämä pro-
feetan sanat: ”Jos te elätte vilpittömin sydämin evankeliumin
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mukaan, minä lupaan teille Herran nimessä, että Vapahtajamme
lupaamat lahjat seuraavat teitä, ja siitä te voitte osoittaa minun
olevan tosi Jumalan palvelija.”11

Hengen lahjoja saadaan yleensä vaivihkaa 
ja yksityisesti, ilman ulkoisia merkkejä.

”Pyhän Hengen lahjaa koskevat ihmisten mielipiteet ovat eri-
laisia ja ristiriitaisia. Joillakin ihmisillä on ollut tapana nimittää
jokaista yliluonnollista ilmiötä Jumalan Hengen aikaansaamaksi,
kun taas toiset arvelevat, ettei siihen liity lainkaan mitään ilme-
nemisiä; että se on pelkästään ihmisten mielijohde tai sisäinen
tunne, vaikutelma tai salainen todistus tai merkki, ja ettei ole ole-
massa mitään sellaista kuin ulkonainen Hengen ilmeneminen.

Ei pidä ihmetellä sitä, että ihmiset ovat suuressa määrin tietä-
mättömiä pelastuksen periaatteista ja varsinkin Pyhän Hengen
lahjan luonteesta, virasta, voimasta, vaikutuksesta, lahjoista ja
siunauksista, kun otamme huomioon, että ihmissuku on monen
vuosisadan ajan ollut synkän pimeyden ja tietämättömyyden val-
lassa vailla ilmoitusta tai minkäänlaista oikeata mittapuuta,
[jonka avulla] se olisi saanut tiedon siitä, mikä on Jumalan ja
mikä voidaan tuntea ainoastaan Jumalan Hengen avulla. Sen
vuoksi tapahtuu usein tämän kirkon vanhinten saarnatessa maa-
ilman asukkaille, että jos ihmiset ollessaan kuuliaisia evankeliu-
mille saavat Pyhän Hengen lahjan, niin he odottavat näkevänsä
jonkin ihmeellisen merkin tai jonkin suuren voiman ilmenemi-
sen tai jonkin erinomaisen ihmeen. – –

Ihmissuku on hyvin altis menemään äärimmäisyyksiin etenkin
uskonnon asioissa, ja siksi ihmiset yleisesti joko haluavat jonkin
ihmeellisen ilmestyksen tai he eivät usko lainkaan Pyhän
Hengen lahjaan. Jos vanhin panee kätensä henkilön päälle,
monet uskovat, että tuon henkilön on heti noustava ja puhuttava
kielillä ja profetoitava. Tämä ajatus on saatu tilanteesta, jossa
Paavali pani kätensä tiettyjen henkilöiden päälle, jotka olivat
aiemmin (kuten he sanoivat) saaneet Johanneksen kasteen ja
jotka – hänen tehtyään niin – ’puhuivat kielillä ja profetoivat’
[ks. Ap. t. 19:1–6]. – –



L U K U  9

124

Me uskomme, että Pyhä Henki annetaan niiden kätten päälle-
panon kautta, joilla on valtuus, ja että kielillä puhumisen lahja ja
myös profetoimisen lahja ovat Hengen lahjoja ja että ne saadaan
tämän välityksellä. Mutta jos sitten sanotaan, että ihmiset ovat
aina profetoineet tai puhuneet kielillä kätten päällepanon jäl-
keen, niin silloin väitetään jotakin sellaista, mikä ei ole totta,
mikä on vastoin apostolien käytäntöä ja ristiriidassa pyhien kir-
joitusten kanssa – –.

– – Kaikki Hengen lahjat eivät ole luonnollisin silmin nähtä-
vissä tai ihmisen ymmärrettävissä; itse asiassa hyvin harvat niistä
ovat. – – Harvat niistä voivat tulla ihmisten enemmistön tietoon.
Pietari ja Johannes olivat apostoleita, ja kuitenkin juutalaisten
tuomioistuin ruoskitti heitä huijareina. Paavali oli sekä apostoli
että profeetta, ja kuitenkin häntä kivitettiin ja hänet pantiin van-
kilaan. Vaikka hänellä oli Pyhän Hengen lahja, ihmiset eivät tien-
neet mitään siitä. Meidän Vapahtajaamme voideltiin riemun
öljyllä enemmän kuin Hänen kumppaneitaan [Hepr. 1:9], ja kui-
tenkin kansa oli niin etäällä Hänen tuntemisestaan, että se sanoi
Hänen olevan Belsebul ja ristiinnaulitsi Hänet petkuttajana.
Kuka voisi tunnistaa paimenen, opettajan tai evankelistan ulko-
näön perusteella, vaikka näillä onkin Pyhän Hengen lahja?

Mutta kun ajattelemme muita kirkon jäseniä ja tutkimme
Paavalin mainitsemia lahjoja, niin havaitsemme, ettei maailma
yleensä voi tietää niistä mitään ja että on vain yksi tai kaksi lah-
jaa, joiden olemassaolo voitaisiin välittömästi havaita, jos kaikki
lahjat vuodatettaisiin välittömästi kätten päällepanon yhtey-
dessä. Paavali sanoo [kohdassa 1. Kor. 12:4–11]: ’Armolahjoja on
monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on
monenlaisia, mutta Herra on sama. Jumalan voiman vaikutuksia
on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikut-
taa, on sama. Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä
tavalla, yhteiseksi hyödyksi. Yhden ja saman Hengen voimasta
toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa, toi-
selle sama Henki suo uskon voiman, toiselle parantamisen lah-
jan, joku saa voiman tehdä ihmeitä, joku profetoimisen lahjan,
joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan, joku kielillä puhumisen
lahjan, joku taas kyvyn tulkita tällaista puhetta. Kaiken tämän saa
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aikaan yksi ja sama Henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin
kuin tahtoo.’

Tässä mainitaan useita lahjoja, mutta mitkä kaikista niistä saat-
taisi sivustakatsoja tunnistaa kätten päällepanon hetkellä?
Viisauden sanat ja tiedon sanat ovat lahjoja yhtä suuressa määrin
kuin muutkin, mutta jos jollakulla olisi nämä molemmat lahjat
tai jos hän saisi ne kätten päällepanon kautta, niin kuka siitä tie-
täisi? Joku toinen saattaisi saada uskon lahjan, ja muut olisivat
yhtä tietämättömiä siitä. Tai otaksukaamme, että jollakulla olisi
parantamisen lahja tai valta tehdä voimallisia tekoja; siitäkään ei
sivustakatsoja tietäisi. Vasta aika ja olosuhteet saisivat nämä lah-
jat ilmenemään. Otaksukaamme, että jollakulla olisi henkien
erottamisen lahja. Kuka pystyisi sen tunnistamaan? Tai jos
hänellä olisi kielten tulkitsemisen lahja, niin ellei joku puhuisi
tuntemattomalla kielellä, hänen täytyisi tietenkin olla hiljaa. On
ainoastaan kaksi lahjaa, jotka saattaisivat ilmetä näkyvästi – kie-
lillä puhumisen lahja ja profetoimisen lahja. Näistä lahjoista
puhutaan eniten, ja kuitenkin jos joku puhuisi tuntemattomalla
kielellä, niin Paavalin mukaan hän olisi läsnä oleville muukalai-
nen [ks. 1. Kor. 14:11]. He sanoisivat sen olevan siansaksaa, ja
jos hän profetoisi, he pitäisivät sitä hölynpölynä. Kielillä puhu-
misen lahja on kenties vähäpätöisin kaikista lahjoista, ja kuiten-
kin se on yksi kaikkein tavoitelluimpia.

Niinpä pyhien kirjoitusten todistuksen ja muinaisina aikoina
koettujen Hengen ilmenemisten mukaan ympäröivät väkijoukot
saattoivat tietää näistä sangen vähän, paitsi sellaisessa poikkeuk-
sellisessa tilaisuudessa kuin helluntaipäivänä. Suurimmista, par-
haista ja hyödyllisimmistä lahjoista ei sivustakatsoja tietäisi
mitään. – –

Pyhän Hengen lahjan ilmenemiset, enkelien palvelus tai
Jumalan voiman, majesteettisuuden tai kirkkauden laajenemi-
nen ilmenivät hyvin harvoin julkisesti, ja kun niin tapahtui, se
tapahtui yleensä Jumalan kansalle, israelilaisille. Mutta yleisem-
min kun enkeleitä on tullut tai Jumala on ilmoittanut itsensä, se
on tapahtunut ihmisille yksityisesti heidän huoneessaan, erä-
maassa tai pellolla, ja yleensä se on tapahtunut ilman melua tai
hälinää. Enkeli vapautti Pietarin vankilasta yön pimeydessä, tuli
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muun väen huomaamatta Paavalin luo, ilmestyi Marialle ja
Elisabetille muiden tietämättä, puhui Johannes Kastajalle ympä-
rillä olevien ihmisten huomaamatta sitä.

Kun Elisa näki Israelin sotavaunut ja hevosmiehet, muut eivät
niistä tienneet. Kun Herra ilmestyi Abrahamille, se tapahtui
hänen telttansa ovella. Kun enkelit menivät Lotin luo, kukaan
muu kuin hän ei siitä tiennyt, kuten oli luultavasti laita
Abrahamin ja hänen vaimonsa kohdalla. Kun Herra ilmestyi
Moosekselle, se tapahtui palavassa pensaassa, telttamajassa tai
vuoren huipulla. Kun Elia vietiin tulivaunuissa, maailma ei sitä
huomannut. Ja kun hän oli kallionhalkeamassa, kuului kova
jylinä, mutta Herra ei ollut jylinässä, oli maanjäristys, mutta
Herra ei ollut maanjäristyksessä. Ja sitten tuli hiljainen humina,

”Jumalan voiman, majesteettisuuden tai kirkkauden laajeneminen 
[ilmenevät] hyvin harvoin julkisesti. – –. Kun Herra ilmestyi Abrahamille, 

se tapahtui hänen telttansa ovella [ks. 1. Moos. 18:1].”
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joka oli Herran ääni sanoen: ’Miksi olet täällä, Elia?’ [Ks. 1. Kun.
19:11–13.]

Herraa ei voida aina tulla tuntemaan Hänen äänensä jylinän,
Hänen kirkkautensa ilmenemisen tai Hänen voimansa ilmenty-
män kautta, ja ne, jotka ovat kaikkein innokkaimpia näkemään
näitä, ovat kaikkein vähiten valmistautuneet niitä kohtaamaan.
Jos Herra ilmoittaisi voimansa, kuten Hän ilmoitti Israelin lap-
sille, tällaiset ihmiset sanoisivat ensimmäisinä: ’Jumala älköön
puhuko meidän kanssamme, se on meille kuolemaksi’ [ks.
2. Moos. 20:19].”12

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Herra antoi profeetta Joseph Smithille lahjan kyetä kääntä-
mään kultalevyt (s. 119–121). Milloin Herra on antanut sinulle
lahjoja auttaakseen sinua osallistumaan työhönsä?

• Mitä me voimme oppia David Whitmerin kertomuksesta
sivulta 120? Mitkä kokemukset elämässäsi ovat opettaneet
sinulle, että sinun on oltava kelvollinen voidaksesi käyttää
hengellisiä lahjojasi?

• Käy läpi osuus, joka alkaa sivulta 121. Millä tavoin kirkolle on
hyötyä siitä, että jäsenillä on erilaisia Hengen lahjoja? Kuinka
sinulle on ollut hyötyä muiden hengellisistä lahjoista? Milloin
olet nähnyt ihmisten, joilla on erilaisia lahjoja, työskentelevän
yhdessä toistensa auttamiseksi?

• Tutki sivuilla 122–123 oleva osuus. Ajattele joitakin hengellisiä
lahjoja, jotka vahvistaisivat sinua henkilökohtaisesti tai auttai-
sivat sinua palvelemaan Herraa ja muita. Päätä, mitä teet tavoi-
tellaksesi ”vakaasti parhaita lahjoja” (OL 46:8).

• Käy läpi ensimmäinen kokonainen kappale sivulta 123. Mieti
löytämiäsi erityisiä neuvoja siitä, kuinka hengelliset lahjat
ilmenevät, tai keskustele siitä muiden kanssa. Miksi on tärkeää
muistaa, että hengelliset lahjat ”ilmenevät hyvin harvoin julki-
sesti”? (Ks. s. 125.) Miksi luulet monien hengellisten lahjojen
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tulevan ”vaivihkaa ja yksityisesti”? Miksi on tärkeää muistaa,
että monien lahjojen ilmeneminen edellyttää tiettyä aikaa ja
olosuhteita? (Ks. s. 125–126.)

• Mitä sanoisit tämän luvun luettuasi joidenkin hengellisten lah-
jojen tarkoituksesta?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: 1. Kor. 12:1–31;
3. Nefi 29:6; Moroni 10:6–23; OL 46:8–33.
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Rukous ja 
henkilökohtainen ilmoitus

”Jumalan lasten etuoikeus on tulla 
Jumalan luo ja saada ilmoitusta.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Kesäkuuhun 1829 mennessä oli jo tapahtunut monia tärkeitä
tapahtumia evankeliumin palautuksessa, joka oli tulossa päivän-
valoon. Taivaat olivat avautuneet ensimmäisen näyn aikaan, ja
Jumala oli jälleen puhunut ihmisille maan päällä. Profeetta
Joseph Smith oli saanut Mormonin kirjan levyt ja oli kääntä-
mässä niiden pyhää sanomaa. Pyhä pappeus oli palautettu, ja
kastetoimitus oli tehty mahdolliseksi Jumalan lapsille. Jokainen
näistä tapahtumista oli ilmennyt vastauksena rukoukseen pro-
feetan etsiessä opastusta Herralta.

Kun käännöstyö läheni loppuaan, profeetta pyysi jälleen ker-
ran johdatusta Herralta. Koska Moroni oli kieltänyt Josephia
näyttämästä levyjä kenellekään, ellei häntä käskettäisi tekemään
niin, Joseph oli tuntenut olevansa hyvin yksin, ja vastuun taakka
oli tuntunut raskaalta hänen kääntäessään levyjä. Hän oli kui-
tenkin saanut aikakirjasta tietää, että Herra varaisi kolme erityistä
todistajaa, jotka todistaisivat maailmalle, että Mormonin kirja on
totta (ks. 2. Nefi 11:3; Et. 5:2–4).

”Melkein heti tämän tiedon saatuamme”, Joseph Smith muis-
teli, ”Oliver Cowderyn, David Whitmerin ja – – Martin Harrisin
(joka oli tullut katsomaan, kuinka työmme edistyi) mieleen juo-
lahti, että he pyytäisivät minua kysymään Herralta, saisivatko he
Häneltä etuoikeuden olla nämä kolme erityistä todistajaa.”1

Profeetta rukoili ohjausta ja sai ilmoituksen, jossa julistettiin,
että kolmen miehen sallittaisiin nähdä levyt sekä Labanin
miekka, urim ja tummim ja Liahona (ks. OL 17).
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Kesäkuussa 1829 Oliver Cowdery, David Whitmer ja Joseph Smith 
saivat etuoikeuden nähdä Moronin ja kultalevyt. Vähän myöhemmin 

samana päivänä myös Martin Harris näki enkelin ja levyt.
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Muutamaa päivää myöhemmin profeetta ja nämä kolme
miestä menivät metsään lähellä Whitmerien taloa Fayettessa New
Yorkin osavaltiossa ja alkoivat rukoilla, että tämä suuri etuoikeus
suotaisiin heille. Martin vetäytyi paikalta tuntien itsensä kelvot-
tomaksi. Profeetta kirjoitti, mitä sitten tapahtui: ”[Emme] olleet
montakaan minuuttia olleet yhtyneinä rukoukseen, kun yhtäkkiä
näimme yläpuolellamme ilmassa valon, joka oli erinomaisen kir-
kas; ja katso, enkeli [Moroni] seisoi edessämme. Käsissään hän
piti levyjä, joiden näkemistä olimme rukoilleet. Hän käänteli
levyjä yksitellen niin, että saatoimme nähdä ne ja erottaa niissä
olevat kaiverrukset selvästi.”2 Miehet kuulivat myös Jumalan
äänen todistavan käännöksen olevan totta ja käskevän heitä
todistamaan siitä, mitä he olivat nähneet ja kuulleet. Sitten
Joseph meni etsimään Martinia, joka oli rukoilemassa toisaalla
metsässä. He rukoilivat yhdessä ja näkivät saman näyn ja kuuli-
vat saman äänen.

Joseph Smithin äiti, joka oli tuolloin käymässä profeetan
luona Fayettessa, muisteli poikansa iloa ja helpotusta tämän
ilmestyksen jälkeen: ”Sisään [Whitmerien kotiin] tultuaan
Joseph heittäytyi vuoteelle viereeni. ’Isä, äiti!’ hän sanoi, ’ette
tiedä, kuinka onnellinen olen. Herra on antanut näyttää levyt
kolmelle muulle minun lisäkseni. He ovat myös nähneet enkelin,
ja heidän pitää todistaa, että se, mitä minä olen sanonut, on
totta, sillä he tietävät omakohtaisesti, että minä en kuljeskele
ympäriinsä pettämässä ihmisiä. Ja minusta tuntuu kuin minulta
olisi otettu kauhea kuorma, joka oli miltei liian raskas kannetta-
vakseni. Mutta heidän pitää nyt todistaa osaltaan, ja sieluani ilah-
duttaa, ettei minun enää tarvitse olla aivan yksin maailmassa.”3

Koko elämänsä ajan Joseph Smith kääntyi Jumalan puoleen
rukouksessa pyytämään tarvitsemaansa apua ja ohjausta. Eräs kir-
kon jäsen muisti hänen rukoilleen Kirtlandissa Ohiossa eräänä
henkilökohtaisesti erittäin vaikeana aikana: ”Koskaan sitä ennen
en ollut kuullut ihmisen puhuvan Luojalleen ikään kuin Hän olisi
ollut läsnä kuuntelemassa kuten hellä isä kuuntelisi kuuliaisen
lapsen murheita. – – Ei ollut pöyhkeilyä, ei äänen korottamista
innosta vaan tavallinen puheääni niin kuin ihminen puhuisi
läsnä olevalle ystävälle. Minusta tuntui, että jos verho olisi otettu
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pois siinä tilanteessa, olisin voinut nähdä Herran seisomassa
edessään nöyrin palvelijansa, mitä olin koskaan nähnyt.”4

Joseph Smithin opetuksia

Jumala kuulee rukouksemme ja puhuu meille 
nykyään aivan kuten Hän puhui muinaisille pyhille.

”Koska Herra ei ole antanut maailman minkään tähän men-
nessä ilmoitetun perusteella koskaan ymmärtää, että Hän on
lakannut ikuisesti puhumasta luoduilleen, kun sitä pyydetään
oikealla tavalla, niin miksi pitäisi pitää uskomattomana asiana
sitä, että Hän haluaisi puhua jälleen näinä viimeisinä aikoina hei-
dän pelastuksekseen?

Saatatte ehkä yllättyä tästä väitteestä, että sanon sen olevan
Hänen luotujensa pelastukseksi näinä viimeisinä aikoina, koska
hallussamme on jo laaja teos Hänen sanaansa, jonka Hän on
aiemmin antanut. Mutta myöntänette, että Nooalle puhuttu sana
ei riittänyt Abrahamille, eikä Abrahamia vaadittu lähtemään syn-
nyinmaastaan ja etsimään perintöään vieraasta maasta Nooalle
puhutun sanan perusteella, vaan hän sai itse lupaukset Herran
kädestä ja vaelsi niin täydellisenä, että häntä kutsuttiin Jumalan
ystäväksi. Iisakia, luvattua jälkeläistä, ei vaadittu perustamaan
toivoaan hänen isälleen Abrahamille annettuihin lupauksiin,
vaan hän sai etuoikeuden saada hyväksymisestään varmuuden
taivaan silmissä Herran puhuttua hänelle suoraan.

Jos joku ihminen voi elää toiselle annettujen ilmoitusten
mukaan, enkö voisi oikeutetusti kysyä, miksi sitten oli välttämä-
töntä, että Herra puhui Iisakille siten kuin Hän puhui, kuten
Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 26 on kirjoitettu? Sillä
siellä Herra toistaa tai pikemminkin lupaa uudelleen tehdä
valan, jonka hän oli aiemmin vannonut Abrahamille. Ja miksi se
toistettiin Iisakille? Miksi ensimmäinen lupaus ei ollut yhtä
varma Iisakille kuin se oli Abrahamille? Eikö Iisak ollut
Abrahamin poika? Ja eikö hän voinut luottaa ehdottomasti isänsä
sanaan Jumalan miehenä? Saatatte ehkä sanoa, että hän oli hyvin
epätavallinen mies ja erilainen kuin miehet näinä viimeisinä
aikoina; siksi Herra soi hänelle epätavallisia ja erilaisia siunauk-
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sia, koska hän oli erilainen kuin tämän ajan ihmiset. Myönnän,
että hän oli epätavallinen mies eikä häntä siunattu vain epätaval-
lisesti vaan erittäin suuresti. Mutta kaikki epätavallisuus, mitä
voin havaita miehessä, tai kaikki erilaisuus hänen ja tämän ajan
ihmisten välillä on se, että hän oli pyhempi ja täydellisempi
Jumalan edessä ja tuli Hänen eteensä puhtaammin sydämin ja
että hänellä oli enemmän uskoa kuin tämän ajan ihmisillä.

Samaa voitaisiin sanoa aiheesta Jaakobin historia. Miksi Herra
puhui hänelle samasta lupauksesta, jonka Hän oli kerran antanut
Abrahamille ja uudistanut sitten Iisakille? Miksi Jaakob ei tyytynyt
isilleen puhuttuun sanaan?

Miksi luvatun hetken lähetessä vapauttaa Israelin lapset
Egyptin maasta oli välttämätöntä, että Herra alkoi jälleen puhua
heille? Abrahamin saama lupaus tai sana oli, että hänen jälkeläi-
sensä palvelisivat orjuudessa ja heitä sorrettaisiin neljänsadan
vuoden ajan ja sen jälkeen he pääsisivät lähtemään suuri omai-
suus mukanaan. Miksi he eivät luottaneet tähän lupaukseen, ja
oltuaan Egyptissä orjuudessa neljäsataa vuotta lähteneet pois
odottamatta uutta ilmoitusta ja toimineet täysin sen Abrahamille
annetun lupauksen mukaan, että he pääsisivät lähtemään? – –

– – Saatan uskoa, että Henok vaelsi Jumalan kanssa. Saatan
uskoa, että Abraham oli yhteydessä Jumalaan ja keskusteli enke-
lien kanssa. Saatan uskoa, että Herran ääni taivaasta uudisti
Iisakille Abrahamin kanssa tekemänsä liiton. Saatan uskoa, että
Jaakob keskusteli pyhien enkelien kanssa ja kuuli Luojansa
äänen, että hän paini enkelin kanssa, kunnes pääsi voitolle ja sai
siunauksen. Saatan uskoa, että Elia otettiin taivaaseen tulisissa
vaunuissa ja tulisilla hevosilla. Saatan uskoa, että pyhät näkivät
Herran ja keskustelivat Hänen kanssaan kasvoista kasvoihin
Hänen ylösnousemuksensa jälkeen. Saatan uskoa, että heprea-
laisten kirkko tuli Siionin vuoren juurelle ja elävän Jumalan kau-
punkiin, taivaalliseen Jerusalemiin, ja tuhansien enkeleiden luo.
Saatan uskoa, että he katselivat iankaikkisuuteen ja näkivät kaik-
kien Tuomarin ja Jeesuksen, uuden liiton välimiehen.

Mutta lunastaako tämä kaikki minulle varmuuden tai kuljet-
taako se minut ikuisen päivän maailmoihin tahrattomin, puh-
tain ja valkoisin vaattein? Vai eikö minun pidä pikemminkin
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hankkia varmuus pelastuksestani itse omalla uskollani ja uutte-
ruudellani Herran käskyjen pitämisessä? Ja eikö minulla ole
yhtäläinen etuoikeus muinaisten pyhien kera? Ja eikö Herra
kuule minun rukouksiani ja kuuntele minun pyyntöjäni aivan
yhtä kernaasti kuin heidänkin, jos tulen Hänen luokseen
samalla tavoin kuin he?”5

Me voimme rukoilla kaikesta, mihin ryhdymme.

Sarah Granger Kimball kertoi: ”Profeettojen koulussa – –
antaessaan ohjeita veljille Joseph Smith käski heitä rukoilemaan
kaikesta, mihin he ryhtyivät.”6

”Pyrkikää kammioissanne tuntemaan Jumala, huutakaa Hänen
puoleensa kedoilla. Noudattakaa Mormonin kirjan ohjeita ja
rukoilkaa perheenne puolesta ja karjanne, katraidenne, laumo-
jenne, viljanne ja kaiken omaisuutenne puolesta [ks. Alma
34:18–27]. Pyytäkää Jumalan siunausta kaikelle työllenne ja kai-
kelle, mihin ryhdytte.”7

”Älkää laiminlyökö velvollisuuksianne perheessänne, vaan
rukoilkaa Jumalalta Hänen siunauksiaan itsellenne ja perheel-
lenne – karjallenne ja katraillenne ja kaikelle, mikä teille kuuluu
– että teillä olisi rauha ja menestyisitte – ja kun teette niin, rukoil-
kaa rauhaa Siionille, ’menestykööt ne, jotka sinua rakastavat’.
[Ks. Ps. 122:6, vuoden 1933 suomennos.]”8

Rukous, jonka profeetta kirjoitti elokuussa 1842, osoittaa
hänen halunsa saada viisautta Jumalalta: ”Herra, sinä, joka
tunnet kaikkien sydämet, – – katso alas palvelijaasi Josephiin
tänä aikana ja anna hänen päällensä uskoa Poikasi Jeesuksen
Kristuksen nimeen suuremmassa määrin kuin palvelijasi on
tähän mennessä kokenut, jopa Elian kaltainen usko; ja anna ian-
kaikkisen elämän lampun syttyä hänen sydämessään, ettei sitä
koskaan enää otettaisi pois; ja anna iankaikkisen elämän sanojen
valua palvelijasi sieluun, että hän tietäisi tahtosi, säädöksesi ja
käskysi ja tuomiosi tehdäkseen niiden mukaan. Kuin kaste
Hermonin vuorelta virratkoon jumalallisen armosi, kirkkautesi ja
kunniasi lahjat palvelijasi pään päälle laupeutesi, voimasi ja
hyvyytesi runsaudessa.”9
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”Älkää laiminlyökö velvollisuuksianne perheessänne, vaan 
rukoilkaa Jumalalta Hänen siunauksiaan itsellenne ja perheellenne.”

Kun me rukoilemme uskossa ja 
yksinkertaisuudessa, me saamme siunauksia, 

jotka Jumala näkee hyväksi antaa meille.

”Pyytäkää nöyrästi armon valtaistuimen ääressä, että Herran
Henki olisi aina päällänne. Muistakaa, ettemme me voi saada pyy-
tämättä mitään; pyytäkää siis uskossa, niin te saatte sellaisia siu-
nauksia kuin Jumala näkee hyväksi suoda teille. Älkää rukoilko
himoitsevin sydämin, että voisitte kuluttaa sen mielihaluissanne,
vaan rukoilkaa vilpittömästi parhaita lahjoja [ks. OL 46:8–9].”10

”Hyve on yksi huomattavimmista periaatteista, joiden turvin
me voimme lähestyä Isäämme, joka on taivaassa, luottavaisin
mielin pyytääksemme viisautta Hänen kädestään. Jos siis haluat
vaalia tätä periaatetta sydämessäsi, voit pyytää täysin luottavai-
sena Hänen edessään, ja se vuodatetaan pääsi päälle [ks. OL
121:45–46].”11
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”Yltäkööt pyhien rukoukset taivaisiin, niin että ne tulisivat
Herran Sebaotin korviin, sillä vanhurskaiden rukoukset ovat voi-
mallisia ja saavat paljon aikaan [ks. Jaak. 5:16].”12

Henry W. Bigler muisteli: ”Kun Joseph Smith puhui taivaalli-
sen Isämme rukoilemisesta, kuulin hänen kerran huomauttavan:
’Pyytäkää selkein ja yksinkertaisin sanoin, mitä haluatte, aivan
kuten menisitte naapurin luo ja sanoisitte: Haluan lainata hevos-
tasi, että pääsen myllyyn.’”13

Me voimme saada henkilökohtaista 
ilmoitusta Pyhän Hengen kautta.

”Jumalan lasten etuoikeus on tulla Jumalan luo ja saada
ilmoitusta. – – Jumala ei erottele ihmisiä; meillä kaikilla on sama
etuoikeus.”14

”Me uskomme, että meillä on oikeus saada Jumalalta, taivaal-
liselta Isältämme, ilmoituksia, näkyjä ja unia, ja valoa ja älyä
Pyhän Hengen lahjan kautta Jeesuksen Kristuksen nimessä kai-
kista hengellistä hyvinvointiamme koskevista asioista, jos on
niin, että me pidämme Hänen käskynsä, niin että osoittau-
dumme kelvollisiksi Hänen silmissään.”15

”Ihminen voi hyötyä siitä, että huomaa ilmoituksen Hengen
ensimmäiset kuiskaukset. Kun esimerkiksi tunnet puhtaan älyn
virtaavan itseesi, se voi suoda sinulle äkillisiä oivalluksia, ja tark-
kaamalla niitä voit havaita niiden toteutuvan samana päivänä tai
pian sen jälkeen; (toisin sanoen) se, minkä Jumalan Henki toi
mieleesi, toteutuu. Näin oppimalla tuntemaan Jumalan Hengen
ja ymmärtämällä sitä voit kasvaa ilmoituksen periaatteessa, kun-
nes tulet täydelliseksi Kristuksessa Jeesuksessa.”16

”Minulla on Uuden testamentin vanha painos latinan, hep-
rean, saksan ja kreikan kielillä. – – Kiitän Jumalaa, että minulla
on tämä vanha kirja, mutta enemmän kiitän Häntä Pyhän
Hengen lahjasta. Minulla on maailman vanhin kirja, mutta van-
hin kirja on sydämessäni: Pyhän Hengen lahja. – – Pyhä Henki
– – on minussa ja käsittää enemmän kuin koko maailma, ja minä
olen yhteydessä Hänen kanssaan.”17
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”Kukaan ei voi saada Pyhää Henkeä saamatta ilmoituksia.
Pyhä Henki on ilmoituksenantaja.”18

Palvellessaan kahdentoista koorumin presidenttinä John
Taylor kirjoitti: ”Muistan hyvin erään toteamuksen, jonka
Joseph Smith minulle lausui yli 40 vuotta sitten. Hän sanoi:
’Vanhin Taylor, sinut on kastettu, pääsi päälle on pantu kädet
Pyhän Hengen saamiseksi, ja sinut on asetettu pyhään pappeu-
teen. Jos nyt noudatat jatkuvasti tuon Hengen kehotuksia, se
johtaa sinua aina oikeaan. Joskus se voi olla vastoin omaa har-
kintaasi, mutta älä välitä siitä, noudata sen neuvoja, ja jos olet
uskollinen sen kuiskauksille, siitä tulee aikanaan sinussa ilmoi-
tuksen periaate, niin että tulet tietämään kaiken.’”19

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Huomaa rukouksen tärkeys Joseph Smithin ja Mormonin kirjan
kolmen silminnäkijän kokemuksessa (s. 129–132). Kuinka
rukous on vaikuttanut omiin kokemuksiisi Mormonin kirjasta?
Mihin muihin asioihin elämässäsi rukous on vaikuttanut?

• Mitä ajattelet lukiessasi kappaletta, joka alkaa sivun 131 ala-
reunasta? Kun pohdit näitä ajatuksia, mieti, miten voisit paran-
taa tapaasi puhua Luojallesi.

• Miksi me emme voi luottaa yksinomaan menneisyyden ilmoi-
tuksiin? (Katso joitakin esimerkkejä sivuilta 132–134.) Miksi
me tarvitsemme jatkuvaa, henkilökohtaista ilmoitusta?

• Käy läpi osuus, joka alkaa sivulta 134. Ota selville, mitä pro-
feetta opetti siitä, milloin meidän pitäisi rukoilla ja mitä mei-
dän pitäisi rukoilla. Kuinka nämä opetukset voisivat auttaa
sinua henkilökohtaisissa rukouksissasi? Kuinka ne voisivat aut-
taa perheitä perherukouksessa?

• Tutki sivuilla 135–136 olevia profeetan opetuksia siitä, kuinka
meidän pitäisi rukoilla. Miksi meidän kannattaa rukoilles-
samme puhua selkeästi ja yksinkertaisesti? Kuinka vanhurs-
kaasti eläminen antaa meille luottamusta lähestyä taivaallista
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Isäämme rukouksessa? Mikä on auttanut sinua saamaan todis-
tuksen siitä, että Jumala kuulee rukoukset ja vastaa niihin?

• Lue viides kappale sivulta 136. Milloin sinulle on ollut hyötyä
siitä, että olet huomannut Hengen ensimmäiset kuiskaukset?
Kuinka me voimme oppia tunnistamaan Hengen kuiskaukset
heti kun ne tulevat?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: 1. Kun. 19:11–12;
Jaak. 1:5–6; Hel. 5:30; 3. Nefi 18:18–21; OL 6:22–23; 8:2–3;
88:63–65.
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Loppukesällä 1829 Joseph Smith, Martin Harris ja muutamat muut kokoontuivat
Mormonin kirjan painajan Egbert B. Grandinin kanssa tarkastelemaan oikovedosta

Mormonin kirjan nimisivusta, painettavan kirjan ensimmäisestä sivusta.



Toden ja elävän kirkon 
organisaatio ja kohtalo

”Te ette tiedä yhtään enempää tämän kirkon ja 
valtakunnan kohtaloista kuin äitinsä sylissä oleva lapsi. 

Te ette ymmärrä sitä. – – Tämä kirkko täyttää vielä
Pohjois- ja Etelä-Amerikan – se täyttää maailman.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Kesäkuussa 1829 profeetta Joseph Smith sai valmiiksi Mormo-
nin kirjan käännöksen. ”Käännöstyömme lähestyessä loppuaan”,
profeetta sanoi, ”lähdimme Palmyraan Waynen piirikuntaan New
Yorkin osavaltioon hankkimaan tekijänoikeudet ja sopimaan
herra Egbert B. Grandinin kanssa viidentuhannen kappaleen
painamisesta kolmentuhannen dollarin hintaan.”1 Egbert B.
Grandin oli vuoden Joseph Smithiä nuorempi mies, joka omisti
kirjapainon Palmyrassa. Hän oli juuri ostanut uuden painoko-
neen, jonka teknologia nopeutti painatustyötä huomattavasti.
Oli merkittävää, että profeetta kykeni löytämään Palmyran maa-
seutukylästä kirjanpainajan, joka kykeni painamaan niin monta
kappaletta sellaista laajaa teosta kuin Mormonin kirja. Mormo-
nin kirjan painaminen oli niin suuri ja kallis hanke, että Martin
Harris kiinnitti maatilansa herra Grandinin hyväksi varmistaak-
seen painatuskustannusten maksun.

Loppukesällä 1829 Joseph Smith, Martin Harris ja muutamat
muut kokoontuivat kirjapainoon tarkastelemaan oikovedosta
Mormonin kirjan nimisivusta, painettavan kirjan ensimmäisestä
sivusta. Kun profeetta julisti olevansa tyytyväinen sivun ulkonä-
köön, painatustyö jatkui mahdollisimman nopeasti. Työn valmis-
tuminen kesti seitsemän kuukautta, ja Mormonin kirja tuli myyn-
tiin 26. maaliskuuta 1830.
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Kun työ Mormonin kirjan kääntämiseksi ja julkaisemiseksi oli
nyt saatettu päätökseen, Joseph Smith ryhtyi perustamaan kirk-
koa. Ilmoituksessa, joka on nykyään Opin ja liittojen luku 20,
Herra ilmoitti profeetalle ”tarkan päivämäärän, jolloin meidän
Hänen tahtonsa ja käskynsä mukaan tuli perustaa Hänen kirk-
konsa jälleen kerran tänne maan päälle”2. Ilmoitettu päivämäärä
oli 6. huhtikuuta 1830.

”Ilmoitimme veljillemme”, profeetta sanoi, ”että olimme saa-
neet käskyn perustaa kirkon. Ja tuossa tarkoituksessa kokoon-
nuimme Peter Whitmer vanhemman taloon (lukumäärämme oli
kuusi) tiistaina, 6. huhtikuuta 1830.”3 Whitmerien kotiin
Fayetteen New Yorkin osavaltioon kokoontui arviolta 60 henki-
löä täyttäen kokonaan talon kaksi huonetta. Kuusi läsnä olevaa
miestä merkittiin uuden kirkon perustajiksi New Yorkin osaval-
tion lakia noudattaen – profeetta Joseph Smith, Oliver Cowdery,
Hyrum Smith, Peter Whitmer nuorempi, Samuel Smith ja David
Whitmer.4

Vaikka kirkko oli alussa hyvin pieni, Joseph Smithillä oli pro-
feetallinen näkemys sen suuresta tulevaisuudesta. Wilford
Woodruff muisteli, että eräässä pappeuskokouksessa Kirtlandissa
Ohiossa huhtikuussa 1834 profeetta yritti herättää veljien ymmär-
ryksen Jumalan maanpäällisen valtakunnan tulevasta asemasta:

”Profeetta kutsui kaikki pappeudenhaltijat koolle paikkakun-
nan pieneen hirsiseen koulurakennukseen. Se oli pieni raken-
nus, mitoiltaan arviolta 14 x 14 jalkaa [18 m2]. Mutta sinne mah-
tuivat kaikki Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkon pappeudenhaltijat, jotka olivat tuolloin Kirtlandin kau-
pungissa. – – Tultuamme koolle profeetta pyysi kanssaan olevia
Israelin vanhimpia todistamaan tästä työstä. – – Kun he olivat
todistaneet, profeetta sanoi: ’Veljet, teidän tämäniltaiset todis-
tuksenne ovat ylentäneet mieltäni ja opettaneet minua hyvin pal-
jon. Mutta haluan sanoa teille Herran edessä, että te ette tiedä
yhtään enempää tämän kirkon ja valtakunnan kohtaloista kuin
äitinsä sylissä oleva lapsi. Te ette ymmärrä sitä.’ Olin varsin yllät-
tynyt. Hän sanoi: ’Te näette täällä tänään vain pienen kourallisen
pappeutta, mutta tämä kirkko täyttää vielä Pohjois- ja Etelä-
Amerikan – se täyttää maailman.’”5
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Joseph Smithin opetuksia

Joseph Smith perusti Jeesuksen Kristuksen tosi 
kirkon aikojen täyttymisen taloudenhoitokaudella.

Joseph Smith kertoi 6. huhtikuuta 1830 pidetyn kirkon perus-
tamiskokouksen tapahtumista: ”Aloitettuamme kokouksen juh-
lallisella rukouksella taivaalliselle Isällemme me jatkoimme aiem-
min saamamme käskyn mukaisesti kysymällä veljiltämme, hyväk-
syivätkö he meidät opettajikseen Jumalan valtakunnan asioissa ja
olivatko he samaa mieltä kanssamme siitä, että edelleen järjestäy-
tyisimme kirkoksi saamamme edellä mainitun käskyn mukaisesti.
Kaikki nämä ehdotukset saivat yksimielisen kannatuksen.

Sitten panin käteni Oliver Cowderyn pään päälle ja asetin
hänet ’Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkon’ vanhimmaksi, minkä jälkeen hän asetti myös minut
sanotun kirkon vanhimman virkaan. Sen jälkeen otimme leivän,
siunasimme ja mursimme sen heidän kanssaan; myös viinin, siu-
nasimme sen ja joimme sen heidän kanssaan. Sitten panimme
kätemme jokaisen läsnä olevan kirkon jäsenen päälle, jotta he
saisivat Pyhän Hengen lahjan ja heidät konfirmoitaisiin
Kristuksen kirkon jäseniksi. Pyhä Henki vuodatettiin päällemme
hyvin voimallisena – jotkut profetoivat, samalla kun me kaikki
ylistimme Herraa ja iloitsimme ylen määrin. – –

Etenimme nyt kutsumalla ja asettamalla muutamia muita vel-
jistä pappeuden eri virkoihin sen mukaan kuin Henki meille
ilmoitti. Ja vietettyämme iloisen hetken todistaen ja tuntien
Pyhän Hengen voimaa ja siunauksia meille suodun Jumalan
armon kautta me erosimme toisistamme hyvillämme siitä tie-
dosta, että me kukin olimme nyt Jumalan tunnustamia jäseniä
’Jeesuksen Kristuksen kirkossa’, joka oli perustettu Hänen näinä
viimeisinä päivinä meille antamiensa käskyjen ja ilmoitusten
mukaisesti samoin kuin sen kirkon järjestyksen mukaisesti, josta
kerrotaan Uudessa testamentissa.”6

Fayettessa New Yorkin osavaltiossa 9. kesäkuuta 1830 pide-
tyssä ensimmäisessä kirkon yleiskonferenssissa siunattiin ja
jaettiin sakramentti, monia ihmisiä konfirmoitiin kirkon jäse-
niksi, toisia asetettiin pappeuden virkoihin ja Pyhä Henki
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vuodatettiin pyhien päälle. Profeetta Joseph Smith kirjoitti:
”Tällaisten tapahtumien tarkoituksena oli innoittaa sydäntämme
sanomattomalla ilolla ja täyttää meidät kunnioituksella ja arvon-
annolla Kaikkivaltiasta Olentoa kohtaan, jonka armosta meidät
oli kutsuttu välikappaleiksi tuomaan ihmislapsille ilo sellaisista
suurenmoisista siunauksista kuin nyt tällä kertaa vuodatettiin
meidän päällemme. Totesimme kuuluvamme aivan samaan jär-
jestykseen kuin muinaisten aikojen pyhät apostolit, ymmär-
simme senkaltaisten kokoontumisten tärkeyden ja vakavuuden
ja todistimme ja tunsimme omilla luonnollisilla aisteillamme
samanlaisia suurenmoisia pappeuden voimien ilmentymiä,
Pyhän Hengen lahjoja ja siunauksia sekä armollisen Jumalan
hyvyyttä ja alentumista niiden puoleen, jotka ovat kuuliaisia
Herramme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiselle evankeliumille.
Tämä kaikki yhdessä herätti sisimmässämme haltioitunutta kii-
tollisuutta ja innoitti meitä uudistuneella innolla ja voimalla
totuuden asiassa.”7

Kristuksen kirkko on perustettu 
Jumalan järjestyksen mukaan.

”Kristus oli kirkon pää, kulmakivi, hengellinen kallio, jolle
kirkko rakennettiin, eivätkä tuonelan portit sitä voita [ks. Matt.
16:18; Ef. 2:20]. Hän rakensi valtakunnan, valitsi apostolit ja
asetti heidät Melkisedekin pappeuteen antaen heille voiman toi-
mittaa evankeliumin toimituksia.”8

”Kristus ’antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset
evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi’ [Ef. 4:11, vuoden
1938 suomennos]. Ja miten apostolit, profeetat, paimenet, opet-
tajat ja evankelistat valittiin? Profetian (ilmoituksen) ja kätten pääl-
lepanon kautta – jumalallisen ilmoituksen ja Jumalan määräämän
toimituksen kautta – pappeuden välityksellä, joka on jumalalli-
sesta säädöksestä järjestetty Jumalan järjestyksen mukaisesti.”9

”[Mormonin kirja] kertoo meille, että Vapahtajamme ilmestyi
tällä [Amerikan] mantereella ylösnousemuksensa jälkeen, että
Hän perusti evankeliuminsa tänne kaikessa täyteydessään ja rik-
kaudessaan ja voimassaan ja siunauksessaan, että heillä oli apos-
toleja, profeettoja, paimenia ja evankelistoja, sama järjestys,
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sama pappeus, samat toimitukset, lahjat, voimat ja siunaukset
kuin mitä oli itäisellä mantereella.”10

”Evankelista on patriarkka. – – Minne tahansa Kristuksen
kirkko perustetaan maan päällä, siellä tulisi myös olla patriarkka
pyhien jälkeläisten hyödyksi, kuten oli Jaakob, joka antoi pat-
riarkallisen siunauksen pojilleen.”11

UK 6: ”Me uskomme samaan järjestykseen, joka oli alkukir-
kossa, nimittäin apostoleihin, profeettoihin, paimeniin, opetta-
jiin, evankelistoihin ja niin edelleen.”12

Profeetta Joseph Smith perusti virallisesti Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkon 6. huhtikuuta 1830 Peter Whitmer vanhemman 
kotona Fayettessa New Yorkin osavaltiossa. Myöhempien aikojen kirkko on 
järjestetty samalla tavoin kuin kirkko Vapahtajan aikaan apostoleineen, 

profeettoineen, paimenineen, opettajineen, evankelistoineen ja niin edelleen.
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Kirkkoa johtavat ensimmäinen presidenttikunta, kahden-
toista apostolin koorumi ja seitsemänkymmenen koorumit.

”Uskon vakaasti profeettoihin ja apostoleihin, että Jeesus
Kristus on kulmakivi ja puhuu heidän keskellään niin kuin se,
jolla on valta, eikä niin kuin lainopettajat.”13

”Presidentit eli [ensimmäinen] presidenttikunta on kirkon joh-
dossa, ja ensimmäisen presidenttikunnan kautta kirkolle anne-
taan Jumalan mieltä ja tahtoa koskevat ilmoitukset. Tämä on tai-
vaan järjestys ja [Melkisedekin] pappeuden voima ja etuoikeus.”14

”Missä suhteessa näiden kahdentoista apostolin kutsumus
eroaa tärkeydessä kirkon muista viroista ja kutsumuksista? – – He
ovat kaksitoista apostolia, jotka on kutsuttu matkustavan kor-
kean neuvoston virkaan, jonka on määrä johtaa pyhien seura-
kuntia – –. Heillä on tämän palvelutehtävän avaimet taivaan val-
takunnan oven avaamiseksi kaikille kansoille ja evankeliumin
saarnaamiseksi kaikille luoduille. Tämä on heidän apostolinvir-
kansa valta, valtuus ja voima.”15

Orson Pratt, joka palveli kahdentoista apostolin kooru-
missa, kirjoitti: ”Herra – – käski järjestää kahdentoista apostolin
koorumin, jonka tehtävänä olisi saarnata evankeliumia kansoille,
ensiksi pakanoille ja sitten juutalaisille. Pappeus kutsuttiin
yhteen Kirtlandin temppelin rakentamisen jälkeen, ja kahdelle-
toista apostolille puhuen profeetta Joseph sanoi, että he olivat
saaneet apostolinviran kaikkine siihen kuuluvine voimineen
aivan samoin kuin muinaiset apostolit.”16

Wilford Woodruff, kirkon neljäs presidentti, kirjoitti: ”Joseph
kutsui kaksitoista apostolia. Keitä he olivat? Herra sanoi hänelle:
’Ne kaksitoista ovat sellaisia, jotka tahtovat ottaa päällensä
minun nimeni täysin vilpittömin sydämin. Ja jos he tahtovat
ottaa päällensä minun nimeni täysin vilpittömin sydämin, heidät
kutsutaan menemään kaikkialle maailmaan saarnaamaan minun
evankeliumiani kaikille luoduille.’ [OL 18:27–28.] – – Kun pro-
feetta Joseph järjesti kahdentoista apostolin koorumin, hän
opetti heille yksimielisyyden periaatteen. Hän antoi heidän
ymmärtää, että heillä on oltava yksi sydän ja yksi mieli, ja heidän
on otettava päälleen Kristuksen nimi niin täysin, että jos Jumala
käskee heidän tehdä jotakin, heidän on mentävä ja tehtävä se.”17
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”Seitsenkymmenten on määrä muodostaa matkustavia kooru-
meita, jotka menevät kaikkeen maailmaan sen mukaan kuin kak-
sitoista apostolia heitä kutsuu.”18

”Seitsenkymmeniä ei ole kutsuttu jakamaan ruokaa [ks. Ap. t.
6:1–2], – – vaan saarnaamaan evankeliumia ja vahvistamaan [seu-
rakuntia] ja asettamaan muita ylipappeja, jotka eivät kuulu näi-
hin koorumeihin, johtamaan [seurakuntia]. Kaksitoista on myös
kutsuttu – – viemään valtakunnan avaimet kaikille kansakunnille
ja avaamaan heille evankeliumin ovi ja kutsumaan seitsenkym-
meniä tulemaan perässään ja auttamaan heitä.”19

Vaikka pahuuden voimat yrittävät tuhota kirkon, ”kenen-
kään jumalattoman käsi ei voi pysäyttää työn etenemistä”.

”Kristuksen kirkon perustamisesta – – 6. huhtikuuta 1830 läh-
tien olemme tyydytyksellä todenneet totuuden leviämisen
maamme eri osiin, vaikka sen viholliset ovat loputtoman uutte-
rasti yrittäneet pysäyttää sen leviämisen ja estää sen etenemisen,
vaikka pahansuovat ja vehkeilevät henkilöt ovat liittyneet yhteen
tuhotakseen viattomat – – siitä huolimatta loistava evankeliumi
täyteydessään leviää ja saa päivittäin käännynnäisiä, ja rukouk-
semme Jumalalle on, että niin jatkuisi ja niiden lukumäärä
lisääntyisi, jotka saavat iankaikkisen pelastuksen.”20

”Totuuden viiri on pystytetty. Kenenkään jumalattoman käsi ei
voi pysäyttää työn etenemistä; vainot saavat raivota, roskajoukot
liittyä yhteen, sotajoukot kokoontua ja häväistykset tulla, mutta
Jumalan totuus etenee rohkeasti, ylväästi ja itsenäisenä, kunnes
se on tunkeutunut jokaiseen maanosaan, käynyt jokaisella seu-
dulla, kulkenut jokaisessa maassa ja kaikunut jokaiseen korvaan,
kunnes Jumalan tarkoitukset on täytetty ja suuri Jehova on
sanova, että työ on tehty.”21

”Ja vielä [Vapahtaja] esitti heille toisen vertauksen valtakun-
nasta, joka perustettaisiin juuri ennen sadonkorjuuta tai sen
aikana, ja se kuuluu seuraavasti: ’Taivasten valtakunta on kuin
sinapinsiemen, jonka mies kylvi maahansa. Se on pienin kaikista
siemenistä, mutta kun sen taimi kasvaa täyteen mittaansa, se on
puutarhan kasveista suurin. Lopulta se on kuin puu, niin että tai-
vaan linnut tulevat ja pesivät sen oksille.’ [Matt. 13:31–32.]



L U K U  1 1

148

Voimme selvästi havaita, että tämän vertauksen tarkoituksena on
kuvata kirkkoa sellaisena kuin se on tuleva esiin viimeisinä päi-
vinä. Katso, taivasten valtakuntaa verrataan siihen. Mikä sitten on
sen kaltainen?

Ajatelkaamme Mormonin kirjaa, jonka mies otti ja kätki pel-
toonsa ja uskonsa kautta varmisti, että se oli tuleva esiin viimei-
sinä päivinä eli omana aikanaan. Katsokaamme, kuinka tämä,
jota tosiaankin pidetään kaikista siemenistä vähäisimpänä, nou-
see esiin maasta, ja katso, sen oksat haarautuvat, se kohoaa kor-
kealle oksat tuuheina ja Jumalan kaltaisessa majesteettisuudessa,
kunnes siitä sinapinsiemenen tavoin tulee kaikista puutarhan
kasveista suurin. Ja se on totuus, ja se on versonut ja tullut esiin
maasta, ja vanhurskaus alkaa katsoa alas taivaasta [ks. Ps. 85:12,
vuoden 1933 suomennos; Moos. 7:62], ja Jumala lähettää voi-
mansa, lahjansa ja enkelinsä tekemään pesänsä sen oksille.

Taivasten valtakunta on sinapinsiemenen kaltainen. Katso, eikö
silloin tämä ole taivasten valtakunta, joka viimeisinä päivinä kohot-
taa päätään Jumalansa majesteettisuudessa, tämä myöhempien
aikojen pyhien kirkko, joka on kuin läpitunkematon, vankkuma-
ton kallio keskellä mahtavaa syvyyttä alttiina Saatanan tuulille ja
myrskyille, joka on tähän mennessä pysynyt lujana ja uhmaa yhä
vastustuksen vuorenkorkuisia aaltoja, joita aluksia upottavat myrs-
kyisät tuulet ajavat ja jotka ovat [syöksyneet] ja yhä syöksyvät val-
tavasti vaahdoten sen voitokasta huippua vasten vanhurskauden
vihollisen piiskatessa sitä moninkertaisella raivollaan?”22

Kirtlandin temppelin vihkimisrukouksessaan, joka on myö-
hemmin merkitty muistiin kohdassa OL 109:72–76, profeetta
Joseph Smith sanoi: ”Muista kaikkia kirkkosi jäseniä, oi Herra, ja
kaikkia heidän perheitään ja kaikkia heidän lähiomaisiaan, kaik-
kia heidän sairaitaan ja ahdistettujaan, kaikkia maan köyhiä ja
sävyisiä; niin että valtakunnasta, jonka sinä olet pystyttänyt käsin
koskematta, tulisi suuri vuori ja se täyttäisi koko maan, niin että
sinun kirkkosi tulisi esiin pimeyden erämaasta ja loistaisi kau-
niina kuin kuu ja kirkkaana kuin aurinko ja pelottavana kuin
sotajoukko viireineen ja se kaunistettaisiin kuin morsian sitä päi-
vää varten, jolloin sinä paljastat taivaat ja panet vuoret virtaa-
maan alas edessäsi ja laaksot ylenemään ja louhikot tasoittu-
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maan, niin että kirkkautesi voi täyttää maan, niin että kun
pasuuna soi kuolleille, meidät temmataan ylös pilven sisässä
sinua vastaan, niin että me saamme olla aina Herran kanssa, niin
että vaatteemme olisivat puhtaat, jotta yllämme olisi vanhurs-
kauden viitta, palmunoksia käsissämme ja kirkkauden kruunu
päässämme ja me korjaisimme iankaikkisen ilon kaikista kärsi-
myksistämme.”23

Meidän jokaisen tehtävänä on vahvistaa kirkkoa ja 
tehdä osamme Jumalan valtakunnan rakentamisessa.

”Jumalan asia on yksi yhteinen asia, joka kiinnostaa samalla
tavoin kaikkia pyhiä. Me olemme kaikki yhden yhteisen ruumiin
jäseniä, ja me kaikki saamme samasta hengestä ja meidät kastetaan
yhdellä kasteella ja meillä on samanlainen kirkkauden toivo.
Jumalan asian ja Siionin rakentamisen eteneminen on yhtä paljon
yhden ihmisen kuin toisenkin asia. Ainoa ero on se, että yksi on
kutsuttu täyttämään yksi velvollisuus ja toinen toinen velvollisuus.
’Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet, ja jos yksi
jäsen saa osakseen kunniaa, iloitsevat kaikki muutkin sen kanssa,
eikä silmä voi sanoa korvalle: ”Minä en tarvitse sinua”, eikä liioin
pää jaloille: ”Minä en tarvitse teitä.”’ Puolueelliset tunteet, erilliset
edut, valikoivat suunnitelmat pitäisi unohtaa yhden yhteisen asian
vuoksi kokonaisuuden hyväksi. [Ks. 1. Kor. 12:21, 26.]”24

”Veljet ja sisaret, olkaa uskollisia, olkaa uutteria, taistelkaa sen
uskon puolesta, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu [ks.
Juud. 3]. Jokainen mies, nainen ja lapsi ymmärtäköön työn tär-
keyden ja toimikoon ikään kuin menestys riippuisi yksin hänen
omasta panoksestaan. Kaikki tuntekoot kiinnostusta siihen ja
miettikööt, että he elävät aikaa, jonka ajatteleminen elähdytti
kuninkaiden, profeettojen ja vanhurskaiden ihmisten sydäntä
tuhansia vuosia sitten – sen odottaminen innoitti heidän suloi-
simpia säkeitään ja ylevimpiä laulujaan ja sai heidät puhkeamaan
sellaisiin hurmioituneisiin säveliin kuin pyhiin kirjoituksiin on
talletettu, ja ennen pitkää meidän on huudahdettava innoituk-
sen kielellä –

’Herra on palauttanut Siionin;
Herra on lunastanut kansansa Israelin’ [OL 84:99].”25
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Wilford Woodruff muisteli Joseph Smithin julistaneen seu-
raavaa kahdentoista jäsenille, jotka olivat lähdössä lähetys-
työhön Isoon-Britanniaan vuonna 1839: ”Tulipa eteenne mitä
tahansa, ryhdistäkää hartianne ja kestäkää se ja tukekaa ja puo-
lustakaa aina kirkon ja Jumalan valtakunnan etuja.”26

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Kuvittele, millaista oli osallistua pappeuskokoukseen, jota
kuvataan sivulla 142. Miltähän sinusta olisi tuntunut, jos olisit
kuullut Joseph Smithin profetoivan, että kirkko täyttäisi jona-
kin päivänä maailman? Mitä koet tai tunnet, kun ajattelet nyt
tuota profetiaa?

• Käy läpi sivut 143–144 ja pane merkille toimenpiteet, joihin
ryhdyttiin kirkkoa perustettaessa ja ensimmäisessä yleiskonfe-
renssissa. Joseph Smith sanoi: ”Tällaisten tapahtumien tarkoi-

”Jumalan asian ja Siionin rakentamisen eteneminen on yhtä paljon 
yhden ihmisen kuin toisenkin asia. Ainoa ero on se, että yksi on kutsuttu 

täyttämään yksi velvollisuus ja toinen toinen velvollisuus.”
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tuksena oli innoittaa sydäntämme sanomattomalla ilolla ja
täyttää meidät kunnioituksella [ Jumalaa] kohtaan” (s. 144).
Milloin sinä olet kokenut näitä Joseph Smithin kuvailemia
tunteita?

• Käy läpi Joseph Smithin opetukset kirkosta Jeesuksen aikana
ja Mormonin kirjan aikoina (s. 144–145). Kuinka kirkko nou-
dattaa samaa kaavaa nykyään?

• Mistähän syystä me tarvitsemme johtajia koko maailmanlaa-
juista kirkkoa varten? (Katso joitakin esimerkkejä sivuilta
146–147.) Kuinka sinua on siunattu ensimmäisen presidentti-
kunnan, kahdentoista apostolin koorumin, seitsemänkymme-
nen koorumeiden ja johtavan piispakunnan palveluksen
myötä?

• Mitä ajattelet tai tunnet lukiessasi Joseph Smithin profetioita
kirkon kohtalosta? (Ks. s. 147–149.) Millä tavoin me voimme
osallistua tähän työhön? (Katso joitakin esimerkkejä sivuilta
149–150.)

• Joseph Smith opetti: ”Jokainen mies, nainen ja lapsi ymmärtä-
köön työn tärkeyden ja toimikoon ikään kuin menestys riip-
puisi yksin hänen omasta panoksestaan” (s. 149). Mieti, millä
erityisillä tavoilla sinä voit soveltaa tätä neuvoa omaan elä-
määsi.

• Jos joku kysyisi sinulta, miksi olet Myöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsen, mitä vastaisit?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Dan. 2:31–45;
Moosia 18:17–29; OL 20:1–4; 65:1–6; 115:4–5.
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Julistakaa ilosanomaa 
koko maailmalle

”Sielut ovat yhtä kallisarvoiset Jumalan silmissä kuin 
ovat aina olleet, – – vanhimpia [kutsuttiin] – – taivutta-
maan ja kutsumaan kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään
parannus, jotta heistä voisi tulla pelastuksen perillisiä.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Kun kirkko oli perustettu 6. huhtikuuta 1830, Joseph Smith
jatkoi evankeliumin ilosanoman julistamista. Huhtikuussa hän
matkusti Colesvilleen New Yorkin osavaltioon tapaamaan ystä-
väänsä Joseph Knight vanhempaa, joka oli perheensä kanssa
kiinnostunut evankeliumista. Profeetta piti kokouksia lähistöllä,
ja ”monet alkoivat rukoilla hartaasti kaikkivaltiasta Jumalaa anta-
maan heille viisautta ymmärtää totuus”1. Noin kaksi kuukautta
myöhemmin, käydessään toisen kerran Colesvillessa, profeetta
sai tietää, että joukko ihmisiä, jotka olivat kuulleet evankeliumin,
halusivat nyt ottaa kasteen. Näistä uusista käännynnäisistä, joilta
evankeliumin vastaanottaminen vaati uskoa ja rohkeutta, pro-
feetta kirjoitti:

”Sovimme kokouksen sapatiksi, ja lauantaina iltapäivällä
rakensimme lähellä olevaan virtaan padon toimittaaksemme
siellä kastetoimituksen, mutta yöllä väkivaltainen joukko
kokoontui ja hajotti padon, mikä esti meitä toimittamasta kas-
tetta sapattina. – – Olimme valppaina maanantaiaamuna varhain,
ja ennen kuin vihollisemme olivat tietoisia toimistamme, olimme
korjanneet padon ja Oliver Cowdery kastoi seuraavat kolme-
toista henkilöä, nimittäin Emma Smithin, Hezekiah Peckin ja
hänen vaimonsa, Joseph Knight vanhemman ja hänen vaimonsa,
William Stringhamin ja hänen vaimonsa, Joseph Knight nuorem-
man, Aaron Culverin ja hänen vaimonsa, Levin [Hall], Polly
Knightin ja Julia Stringhamin.”2
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”Profeetta Joseph Smith rakasti lähetystyötä, saarnasipa hän sitä sitten 
ympärillään oleville tai lähetti lähetyssaarnaajia maailmalle.”
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Sinä syksynä Herra ilmoitti Joseph Smithille, että Oliver
Cowderyn, Peter Whitmer nuoremman, Parley P. Prattin ja Ziba
Petersonin oli määrä ”lähteä lamanilaisten keskuuteen ja saar-
nata minun evankeliumiani heille” (OL 28:8; 30:5–6; 32:1–3).
Nämä lähetyssaarnaajat matkasivat noin 2 400 kilometriä saarna-
ten lyhyesti eri intiaaniheimojen keskuudessa, mukaan lukien
seneca-intiaanit New Yorkin osavaltiossa, wyandot-intiaanit
Ohion osavaltiossa sekä delaware- ja shawnee-intiaanit intiaani-
alueilla. Suurimman menestyksensä lähetyssaarnaajat saivat kui-
tenkin pysähtyessään Kirtlandin alueelle Ohiossa. Siellä he kas-
toivat noin 130 käännynnäistä, jotka olivat enimmäkseen Sidney
Rigdonin Reformoituun baptistiseurakuntaan [Reformed Baptist
congregation] kuuluneita, perustaen siten paikan, jonne seuraa-
vana vuonna kokoontuisi satoja kirkon jäseniä. Lähetyssaarnaajat
saivat myös joitakin käännynnäisiä siirtolaisten keskuudesta,
jotka olivat asettuneet Jacksonin piirikuntaan Missouriin, jonne
Siionin kaupunki myöhemmin perustettaisiin.

Profeetta Joseph Smith rakasti lähetystyötä, saarnasipa hän sitä
sitten ympärillään oleville tai lähetti lähetyssaarnaajia maail-
malle. Vanhin Parley P. Pratt kirjoitti muistiin seuraavan tapahtu-
man vuodelta 1839: ”Käydessäni veli Josephin kanssa Philadel-
phiassa [Pennsylvaniassa] hänelle annettiin tilaisuus saarnata
eräässä hyvin suuressa kirkossa, ja häntä kuulemaan kokoontui
noin kolmetuhatta ihmistä. Veli Rigdon puhui ensiksi ja käsitteli
evankeliumia valaisten oppiaan Raamatun avulla. Hänen lope-
tettuaan veli Joseph nousi seisomaan kuin karjahtamaisillaan
oleva leijona, ja täynnä Pyhää Henkeä hän puhui voimallisesti,
todisti näkemistään näyistä, osakseen tulleesta enkelien palve-
luksesta ja siitä, kuinka hän oli löytänyt Mormonin kirjan levyt ja
kääntänyt ne Jumalan lahjan ja voiman avulla. Hän aloitti sano-
malla, että ’ellei kellään muulla ole rohkeutta todistaa niin suu-
renmoisesta taivaasta tulleesta sanomasta eikä niin suurenmoi-
sen aikakirjan löytymisestä, hänestä tuntui, että hänen oli se teh-
tävä tehdäkseen oikeutta ihmisille ja jätettävä tilaisuus Jumalan
haltuun’.

Koko seurakunta oli ihmeissään, ikään kuin sähköistynyt, ja
sen totuuden ja voiman tunteen vallassa, jolla hän puhui, ja
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niiden ihmeiden, joista hän kertoi. Vaikutus, joka tehtiin, oli
pysyvä: monia sieluja tuli mukaan laumaan. Ja minä todistan,
että hän puhdisti vaatteensa heidän verestään uskollisella ja voi-
mallisella todistuksellaan. Philadelphiassa ja sitä ympäröivillä
seuduilla kastettiin joukoittain ihmisiä.”3

Joseph Smithin opetuksia

Koska maailma on hengellisessä pimeydessä, 
meidän tulee saarnata evankeliumia uutterasti.

Vuonna 1834 Joseph Smith ja muut kirkon vanhimmat
Kirtlandissa lähettivät muilla alueilla oleville veljille seuraa-
van kirjeen: ”Vaikka olemme pitäneet teihin jatkuvasti yhteyttä,
silti uskomme, että otatte kirjeemme puolestanne vastaan veljel-
lisin tuntein ja että sallitte meidän arvottomien veljienne keho-
tuksen sanan saada sijaa sydämessänne, kun näette pimeyden
ruhtinaan suuren voiman ja vallan ja oivallatte, kuinka valtavasti
on niitä, jotka täyttävät kuolemaan johtavan tien kuuntelematta
koskaan Herramme Jeesuksen Kristuksen evankeliumin rohkai-
sevaa ääntä.

Veljet, ajatelkaa hetkinen profeetan sanojen täyttymistä, sillä
me näemme, että pimeys peittää maan ja synkkyys sen asukkai-
den mielen [ks. Jes. 60:2], että kaikenlaatuiset rikokset lisäänty-
vät ihmisten keskuudessa, suuria paheita harjoitetaan, nouseva
sukupolvi kasvaa ylpeydessä ja ylimielisyydessä, vanhukset
menettävät kaiken vakaumuksensa ja näyttävät karkottavan mie-
lestään ajatuksenkin tuomion päivästä; on hillittömyyttä, siveet-
tömyyttä, kohtuuttomuutta, ylpeyttä, sydämen sokeutta, epäju-
malanpalvelusta, rakkauden puutetta. Tämän maailman rakkaus
sekä välinpitämättömyys sitä kohtaan, mikä on iankaikkista,
lisääntyy niiden keskuudessa, jotka tunnustavat taivaan uskon-
toa, ja sen seurauksena epäusko lisääntyy. Ihmiset antautuvat
mitä iljettävimpiin tekoihin, mitä mustimpiin toimiin: he harjoit-
tavat jumalanpilkkaa, pettävät, panettelevat, turmelevat lähim-
mäisten maineen, varastavat, ryöstävät ja murhaavat; he kannat-
tavat erhettä ja vastustavat totuutta, hylkäävät taivaan liiton ja
kieltävät uskon Jeesukseen, ja kaiken tämän tapahtuessa Herran
päivä lähestyy nopeasti, ja silloin ei kenenkään muun kuin
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niiden, jotka ovat saaneet häävaatteet, sallita syödä ja juoda
Sulhasen, Rauhanruhtinaan, seurassa!

Miltä mahtaa tuntua niistä, jotka ovat vakuuttuneita näiden
seikkojen totuudesta ja jotka ovat maistaneet taivaan lahjaa ja
nauttineet Jumalan hyvää sanaa ja kokeneet tulevan maailman
voimia? [Ks. Hepr. 6:4–5.] Ketkä muut voivat tehdä työtä Herran
viinitarhassa tuntematta maailman surkuteltavaa tilaa kuin ne,
jotka voivat nähdä sen kauhistavan kuilun, jonka partaalla kaikki
tämän sukupolven ihmiset seisovat? Ketkä muut kuin ne, jotka
ovat asianmukaisesti pohtineet henkiemme Isän armoa, joka on
ilmennyt siinä, että Hän on varannut luoduilleen uhrin, lunas-
tussuunnitelman, sovituksen voiman, pelastuksen periaatteen, ja
jonka suurena tarkoituksena on tuoda ihmiset takaisin taivaan
Kuninkaan kasvojen eteen ja kruunata heidät selestisellä kirk-
kaudella ja tehdä heistä perillisiä Hänen Poikansa kanssa perin-
töön, joka ei turmellu, ei tahraannu eikä kuihdu [ks. 1. Piet. 1:4]
– ketkä muut kuin he voivat käsittää, miten tärkeätä on vaeltaa
nuhteettomuuden tietä kaikkien ihmisten edessä ja uutterasti
kutsua kaikkia tulemaan osallisiksi näistä siunauksista? Miten
sanoin kuvaamattoman ihania nämä asiat ovatkaan ihmiskun-
nalle! Niitä voidaan todella pitää suuren ilon ilosanomana kai-
kelle kansalle ja myös sanomana, jonka pitäisi täyttää maa ja
ilahduttaa jokaisen sydäntä, jonka korviin se kaikuu.”4

”Jumalan palvelijat eivät ehdi käydä kaikkien pakanakansojen
keskuudessa ja varoittaa niitä, ennen kuin tuhon enkeli alkaa
hävittää maan asukkaita, ja kuten profeetta on sanonut: ’Kauhun
vapina valtaa teidät’ [ Jes. 28:19]. Puhun näin, koska tunnen
myötätuntoa lähimmäisiäni kohtaan. Teen sen Herran nimessä
Pyhän Hengen kehotuksesta. Voi, kunpa voisin temmata heidät
siitä kurjuuden kurimuksesta, johon näen heidän synneillään
itsensä syöksevän. Kunpa voisin varoittavalla äänelläni olla väli-
kappaleena ja saattaa heidät vilpittömään parannukseen, jotta
heillä olisi uskoa pysyä lujana pahana päivänä!”5

”Sallikoon Jumala meidän toteuttaa valamme ja liittomme kes-
kenämme kaikessa uskollisuudessa ja vanhurskaudessa Hänen
edessään, että vaikutuksemme tunnettaisiin maan kansojen kes-
kuudessa niin voimakkaana, että se tuhoaa pimeyden valtakunnat
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ja saa voiton pappisvallasta ja avaruuden pahoista hengistä ja
hajottaa kappaleiksi kaikki valtakunnat, jotka ovat Kristuksen val-
takuntaa vastaan, ja levittää ikuisen evankeliumin valoa ja
totuutta suurelta virralta maan ääriin asti.”6

Wilford Woodruff, kirkon neljäs presidentti, muisti seuraavat
profeetta Joseph Smithin sanat: ”Maailma on täynnä pimeyttä.
Synti ja jumalattomuus peittävät maailman niin kuin meri on
vettä tulvillaan. Paholainen hallitsee suuressa määrin maailmaa.
Maailma käy sotaa teitä vastaan; Paholainen, maailma ja helvetti
käy sotaa. Mutta – – teidän on saarnattava evankeliumia, tehtävä
velvollisuutenne, niin Herra on vierellänne. Teitä ei voita maa
eikä helvetti.”7

Velvollisuutemme on kutsua koko ihmiskuntaa 
tekemään parannus, ottamaan vastaan kaste 
ja Pyhän Hengen lahja ja perimään pelastus.

”Me uskomme, että tämä on velvollisuutemme: opettaa koko
ihmiskunnalle parannuksen oppia, jonka haluamme osoittaa
seuraavin lainauksin:

Profeetta Joseph Smith kehotti pyhiä kutsumaan kaikkia ihmisiä 
tulemaan osallisiksi evankeliumin siunauksista. ”Miten sanoin 
kuvaamattoman ihania nämä asiat ovatkaan ihmiskunnalle!”
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’Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset.
Hän sanoi heille: ”Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuo-
lema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista, ja kaikille kan-
soille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava
parannusta ja syntien anteeksiantamista.”’ [Luuk. 24:45–47.]

Tästä me opimme, että Kristuksen täytyi kärsiä, tulla ristiin-
naulituksi ja nousta jälleen kolmantena päivänä siitä nimen-
omaisesta syystä, että parannusta ja syntien anteeksiantoa saar-
nattaisiin kaikille kansoille.

’Pietari vastasi: ”Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen
Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te
saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja
teidän lapsianne, ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä – keitä
ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.”’ [Ap. t. 2:38–39.]

Tästä me opimme, että lupaus Pyhästä Hengestä annettiin kai-
kille niille, joille oli määrä saarnata parannuksen oppia, eli kai-
kille kansoille. – – Siksi me uskomme parannuksen evankeliu-
min saarnaamiseen koko maailmalle, sekä vanhoille että nuo-
rille, rikkaille että köyhille, orjille että vapaille.”8

”Sielut ovat yhtä kallisarvoiset Jumalan silmissä kuin ovat aina
olleet, eikä vanhimpia ole koskaan kutsuttu ajamaan ketään hel-
vettiin vaan taivuttamaan ja kutsumaan kaikkia ihmisiä kaikkialla
tekemään parannus, jotta heistä tulisi pelastuksen perillisiä. Nyt
on Herran riemuvuosi: vapauttakaa vangit, jotta he voisivat lau-
laa hoosiannaa [ks. Jes. 61:1–2].”9

”Vanhimman velvollisuutena tulee olla nousta rohkeasti puhu-
maan Kristuksen asian puolesta ja varoittaa ihmisiä yksin äänin ja
kehottaa heitä tekemään parannus ja tulemaan kastetuiksi syn-
tien anteeksisaamiseksi ja Pyhän Hengen saamiseksi.”10

”Minä siirryn kertomaan teille, mitä Herra vaatii kaikilta ihmi-
siltä, ylhäisiltä ja alhaisilta, rikkailta ja köyhiltä, miehiltä ja nai-
silta, papeilta ja maallikoilta, uskoviksi tunnustautuvilta ja ei-
uskovilta, jotta he saisivat osakseen Jumalan Pyhän Hengen täy-
teyden ja voisivat paeta Jumalan tuomioita, jotka ovat tulvahta-
maisillaan maan kansojen ylle. Tehkää parannus kaikista syn-
neistänne ja ottakaa vesikaste niiden anteeksisaamiseksi Isän ja
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Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja ottakaa vastaan kätten päälle-
panon toimitus tähän voimaan asetetulta ja sinetöidyltä, jotta sai-
sitte Jumalan Pyhän Hengen. Tämä on pyhien kirjoitusten ja
Mormonin kirjan mukaista ja ainoa tapa, jolla ihminen voi päästä
selestiseen valtakuntaan. Nämä ovat uuden liiton vaatimukset eli
Kristuksen evankeliumin ensimmäiset periaatteet.”11

”Kaikkia ihmisiä vaaditaan uskomaan Herraan Jeesukseen
Kristukseen, tekemään parannus kaikista synneistään ja otta-
maan kaste (siltä, jolla on valtuus) Jeesuksen Kristuksen nimessä
syntien anteeksisaamiseksi ja kätten päällepano Pyhän Hengen
lahjan saamiseksi, jotta heistä voi tulla Myöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseniä.”12

Herran palvelijat menevät kaikkialle maailmaan 
etsimään niitä, jotka ovat halukkaita ottamaan 
vastaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin.

”Lähettäkää joku Keski-Amerikkaan ja koko espanjaa puhu-
vaan Amerikkaan älkääkä antako yhtään maankolkkaa jäädä
ilman lähetyskenttää.”13

”Me emme pyydä ketään heittämään pois mitään hyvää, mitä
heillä on; me vain pyydämme heitä tulemaan ja saamaan lisää.
Mitä jos koko maailma ottaisi vastaan tämän evankeliumin?
Silloin he näkisivät silmästä silmään, ja Jumalan siunaukset vuo-
datettaisiin kansan ylle, mikä on koko sieluni toive.”14

”Tuhannet, jotka ovat kuulleet evankeliumin, ovat tulleet sille
kuuliaisiksi ja riemuitsevat sen lahjoista ja siunauksista.
Ennakkoluulo ja sitä seuraava paha antaa periksi totuuden voi-
man edessä, jonka hyväätekevät säteet tunkeutuvat kaikkien kan-
sojen keskuuteen. – – Oli aika, jolloin meitä pidettiin petkutta-
jina ja jolloin ’mormonismin’ arveltiin pian katoavan, raukeavan
tyhjiin ja unohtuvan. Mutta aika, jolloin sitä pidettiin ohimene-
vänä ilmiönä tai kuplana aalloilla, on ohi, ja se on nyt saamassa
lujan otteen kaikkien niiden sydämessä ja tunteissa, jotka ovat
mieleltään kyllin jaloja pannakseen syrjään kasvatuksen synnyt-
tämän ennakkoluulon ja tutkiakseen aihetta puolueettomasti ja
rehellisesti.”15
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”Muutamat kahdestatoista ja muut ovat jo lähteneet
Eurooppaan [syyskuussa 1839], ja jäljellä olevien tuon tehtävän
saaneiden odotamme lähtevän nyt muutaman päivän kuluessa.
– – Herran työ vierii eteenpäin hyvin mieluisalla tavalla sekä tässä
maassa että vanhassa. Englannissa joukkoomme on liittynyt
viime aikoina monia satoja, mutta juuri niin täytyykin olla, sillä
’Efraim on sekoittunut muihin kansoihin’ [ks. Hoos. 7:8]. Ja
Vapahtaja on sanonut: ’Minun lampaani kuulevat minun ääneni’
[ Joh. 10:27], ja myös: ’Joka kuulee teitä, kuulee minua’ [Luuk.
10:16], ja: ’Minä tuon heidät takaisin pohjoisesta maasta, kokoan
heidät maailman ääristä asti’ [ Jer. 31:8]. Ja kuten Johannes kuuli
äänen sanovan: ’Lähtekää pois, jättäkää hänet, te, jotka olette
minun kansaani’ [Ilm. 18:4], kaiken täytyy täyttyä, jotta Herran
kansa voi elää, kun ’kukistunut, kukistunut on suuri Babylon’
[Ilm. 18:2].”16

Libertyn vankilasta maaliskuussa 1839 kirjoittamassaan
kirjeessä profeetta Joseph Smith sanoi seuraavaa, mikä on
myöhemmin merkitty muistiin kohtaan OL 123:12: ”Sillä maan
päällä on kaikkien lahkojen, ryhmien ja uskontokuntien keskuu-
dessa vielä monia, jotka on sokaissut ihmisten katala viekkaus,
jota käyttäen nämä väijyvät pettääkseen, ja jotka ovat erossa
totuudesta vain siksi, että eivät tiedä, mistä sen löytäisivät.”17

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Käy läpi toinen kappale sivulta 155 ja kolmas kappale, joka
jatkuu sivulle 156. Miksi joskus vaatii rohkeutta lausua todis-
tuksemme palautuksesta ja Mormonin kirjasta? Kuinka me
voimme saada sellaista rohkeutta?

• Joseph Smith kuvasi maailman hengellistä pimeyttä ja todisti
sitten palautetun evankeliumin suuren ilon ilosanomasta
(s. 156–158). Kuinka nämä kaksi ajatusta voisivat innoittaa
meitä avaamaan suumme ja kertomaan evankeliumista?

• Lue ensimmäinen kokonainen kappale sivulta 158. Milloin
Herra on ollut vierelläsi tehdessäsi lähetystyötä?
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1. History of the Church, osa 1, s. 81;
käsikirjoituksesta ”History of the
Church”, kirja A–1, s. 39–40, kirkon
arkistot; ks. myös Kirkon historia
aikojen täyttyessä, uskonto
341–343, toinen painos, 2005, s. 69.

2. History of the Church, osa 1,
s. 86–88, oikeinkirjoitus nykyaikais-
tettu, kappalejakoa muutettu; käsi-
kirjoituksesta ”History of the
Church”, kirja A–1, s. 42–43.

3. Parley P. Pratt, Autobiography of
Parley P. Pratt, toim. Parley P. Pratt jr,
1938, s. 298–299, oikeinkirjoitus
nykyaikaistettu; ks. myös Robert L.
Millet, ”Niin suurenmoinen aika-
kirja”, Valkeus, helmikuu 1996,
s. 14–16.

• Pohdi pyhien kirjoitusten kohtia, joita Joseph Smith lainasi
muistuttaakseen meitä velvollisuudestamme opettaa evanke-
liumia koko ihmiskunnalle (s. 158–160). Mieti, miten sinä ja
perheesi voitte kertoa evankeliumista muille, tai keskustelkaa
siitä.

• Lue viides kappale sivulta 159, jossa profeetta puhuu lähetys-
työstä pyrkimyksenä vapauttaa vangit. Millä tavoin joidenkui-
den ihmisten voidaan ajatella olevan vankeja? (Katso joitakin
esimerkkejä sivuilta 156–158.) Millä tavoin evankeliumin
ensimmäiset periaatteet ja toimitukset voivat vapauttaa heidät?

• Käy läpi profeetan kutsu, joka on kolmannessa kokonaisessa
kappaleessa sivulla 160. Kuinka kutsu voisi rohkaista ihmisiä
tutustumaan palautettuun evankeliumiin? Käy läpi viimeinen
kappale sivulta 160 ja luvun viimeinen kappale. Mitä me voim-
me tehdä auttaaksemme ihmisiä hylkäämään kirkkoa koskevat
ennakkoluulonsa? Kuinka toimintamme voisi auttaa ihmisiä
tietämään, mistä totuuden voi löytää?

• Mitä siunauksia olet saanut elämääsi sen johdosta, että olet
pyrkinyt julistamaan evankeliumia?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Mark. 16:15–20;
2. Nefi 2:8; Alma 26:1–9, 26–37; OL 42:6–9, 11–14; 88:77–83.

Viitteet

4. History of the Church, osa 2, s. 5–6,
oikeinkirjoitus nykyaikaistettu; artik-
kelista ”The Elders of the Church in
Kirtland, to Their Brethren Abroad”,
22. tammikuuta 1834, julkaisussa
Evening and Morning Star, helmi-
kuu 1834; ks. myös Profeetta Joseph
Smithin opetuksia, toim. Joseph
Fielding Smith, 1985, s. 47–48.

5. History of the Church, osa 2, s. 263;
Joseph Smithin marraskuussa 1835
Kirtlandissa Ohiossa päivätystä kir-
jeestä kirkon vanhimmille julkaisussa
Messenger and Advocate, marraskuu
1835, s. 211; ks. myös Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, s. 86.

6. History of the Church, osa 2, s. 375;
ensimmäisen presidenttikunnan ja
kahdentoista 16. tammikuuta 1836
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Kirtlandissa Ohiossa pidetyn neuvos-
ton kokouksen pöytäkirjasta Warren
Parrishin muistiinpanojen mukaan.

7. Wilford Woodruffin lainaamana jul-
kaisussa Deseret News, 30. heinä-
kuuta 1884, s. 434.

8. History of the Church, osa 2,
s. 255–256, kappalejakoa muutettu;
Joseph Smithin syyskuussa 1835
Kirtlandissa Ohiossa päivätystä kir-
jeestä kirkon vanhimmille, julkai-
sussa Messenger and Advocate,
syyskuu 1835, s. 180–181.

9. History of the Church, osa 2, s. 229,
alaviite; artikkelista ”To the Saints
Scattered Abroad” julkaisussa
Messenger and Advocate, kesäkuu
1835, s. 138; ks. myös Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, s. 76.

10. History of the Church, osa 2, s. 263;
Joseph Smithin marraskuussa 1835
Kirtlandissa Ohiossa päivätystä kir-
jeestä kirkon vanhimmille julkaisussa
Messenger and Advocate, marraskuu
1835, s. 211; ks. myös Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, s. 87.

11. History of the Church, osa 1,
s. 314–315; Joseph Smithin 4.
tammikuuta 1833 Kirtlandissa
Ohiossa päivätystä kirjeestä N. C.
Saxtonille; julkaisussa History of the
Church herra Saxtonin nimi on vir-
heellisesti muodossa ”N. E. Seaton”;
ks. myös Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, s. 18.

12. Päätoimittajan vastaus Richard
Savaryn kirjeeseen julkaisussa Times

and Seasons, 15. maaliskuuta 1842,
s. 732, oikeinkirjoitus nykyaikais-
tettu; Joseph Smith oli lehden pää-
toimittaja.

13. History of the Church, osa 5, s. 368;
Joseph Smithin 19. huhtikuuta 1843
Nauvoossa Illinoisissa antamista
ohjeista Willard Richardsin muistiin-
panojen mukaan.

14. History of the Church, osa 5, s. 259;
Joseph Smithin 22. tammikuuta 1843
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Wilford Woodruffin muistiinpa-
nojen mukaan; ks. myös kotikäyntio-
petussanoma ”Iloitkaa lähetystyöstä”,
Liahona, heinäkuu 2005, s. 25.

15. History of the Church, osa 4,
s. 336–337, oikeinkirjoitus nykyai-
kaistettu, kappalejakoa muutettu;
Joseph Smithin ja hänen neuvonan-
tajiensa ensimmäisessä presidentti-
kunnassa pyhille 7. huhtikuuta 1841
Nauvoossa Illinoisissa osoitetusta
selonteosta julkaisussa Times and
Seasons, 15. huhtikuu 1841, s. 384;
ks. myös Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, s. 182.

16. History of the Church, osa 4, s. 8–9,
oikeinkirjoitus nykyaikaistettu;
Joseph Smithin 11. syyskuuta 1839
Commercessa Illinoisissa päivätystä
kirjeestä Isaac Gallandille.

17. Oppi ja liitot 123:12; Joseph Smithin
ja muiden Libertyn vankilasta
Libertystä Missourista 20. maalis-
kuuta 1839 lähettämästä kirjeestä
Edward Partridgelle ja kirkolle.
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Helmikuussa 1831 Joseph Smith saapui Ohion Kirtlandiin, 
käveli Newel K. Whitneyn kauppaan ja sanoi: ”Minä olen profeetta Joseph. 

– – Olet rukoillut minua tänne, mitä siis haluat minusta?’
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Kuuliaisuus: 
”Kun Herra antaa käskyn, 

toimi sen mukaan”

”Elä täysin kuuliaisena Jumalan käskyille 
ja vaella nöyrästi Hänen edessään.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Joulukuusta 1827 elokuuhun 1830 Joseph ja Emma Smith asui-
vat Pennsylvanian Harmonyssa profeetan matkustaessa aika ajoin
New Yorkin osavaltioon hoitamaan kirkon asioita. Syyskuussa
1830 Joseph ja Emma muuttivat New Yorkin Fayetteen niiden
pyhien joukkoon, jotka asuivat täällä New Yorkin osavaltion län-
siosassa. Saman vuoden joulukuussa profeetta sai ilmoituksen,
joka vaati New Yorkin osavaltiossa asuvilta kirkon jäseniltä suu-
ria uhrauksia. Heidän olisi jätettävä kotinsa, maatilansa ja liike-
yrityksensä ja kokoonnuttava Kirtlandiin Ohion osavaltioon (ks.
OL 37). Siellä he liittyisivät lähiseudulla oleviin käännynnäisiin
vahvistaakseen kirkkoa, ja Herran lupauksen mukaan heille
annettaisiin ”voima korkeudesta” (OL 38:32). Joseph ja Emma
Smith olivat ensimmäisten joukossa noudattamassa Herran käs-
kyä ja lähtivät New Yorkin osavaltiosta tammikuun lopussa
vuonna 1831. He matkasivat reellä yli 400 kilometriä keskellä
erityisen ankaraa talvea Emman odottaessa kaksosia.

Kirtlandissa asuva Newel K. Whitney oli ensimmäisten jou-
kossa toivottamassa profeetan tervetulleeksi, kuten hänen
pojanpoikansa Orson F. Whitney kuvasi: ”Helmikuun ensimmäi-
sen päivän aikoihin 1831 reki, jossa oli neljä henkilöä, ajoi pitkin
Kirtlandin katuja pysähtyen Gilbertin ja Whitneyn kaupan ovelle.
– – Yksi miehistä, nuori ja vankkarakenteinen henkilö, nousi
reestä, juoksi portaat ylös ja astui sisälle kauppaan, missä liike-
kumppaneista nuorempi seisoi.

L U K U  1 3
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’Newel K. Whitney! Sinä olet se mies!’ hän huudahti ojentaen
ystävällisesti kätensä aivan kuin vanhalle tutulle.

’En valitettavasti voi sanoa tuntevani teitä’, puhuteltu [kaup-
pias] vastasi tarttuen ojennettuun käteen automaattisesti osin
huvittuneen, osin hämmentyneen ilmeen levitessä hänen kas-
voilleen. ’En voi kutsua teitä nimeltä, niin kuin te minua.’

’Minä olen profeetta Joseph’, sanoi vieras hymyillen. ’Olet
rukoillut minua tänne, mitä siis haluat minusta?’

Ällistynyt mutta hyvin ilahtunut herra Whitney vei tulijat heti
yllättymisestään toivuttuaan – – kadun toisella puolen kulmassa
olevaan taloonsa ja esitteli heidät vaimolleen [Elizabeth Annille].
Vaimo oli yhtä yllättynyt ja innoissaan. Joseph sanoi tästä tapauk-
sesta: ’Meidät otettiin ystävällisesti vastaan ja toivotettiin terve-
tulleiksi veli N. K. Whitneyn taloon. Minä ja vaimoni asuimme
veli Whitneyn perheen luona muutaman viikon, ja meitä koh-
deltiin niin ystävällisesti ja huomaavaisesti kuin odottaa voi.’
[Ks. History of the Church, osa 1, s. 145–146.]”1

Orson F. Whitney julisti: ”Millä voimalla tämä merkittävä mies,
Joseph Smith, tunnisti henkilön, jota hän ei ollut koskaan aiem-
min nähnyt lihassa? Miksei Newel K. Whitney tunnistanut häntä?
Sen vuoksi että Joseph Smith oli näkijä, valittu näkijä; hän oli
todellakin nähnyt Newel K. Whitneyn polvillaan satojen mailien
päässä rukoilemassa hänen tuloaan Kirtlandiin. Ihmeellistä –
mutta totta!”2

Toukokuuhun mennessä vielä lähes 200 pyhää New Yorkin
osavaltiosta oli matkannut Kirtlandiin – osa reellä tai vankku-
reilla mutta useimmat proomulla Erien kanavaa pitkin ja sitten
höyrylaivalla tai kuunarilla Eriejärven poikki. Tässä muutossa
Kirtlandiin kuten monissa muissakin elämänsä haasteellisissa
tilanteissa Joseph Smith johti pyhät noudattamaan Herran käs-
kyjä, olipa tehtävä miten vaikea tahansa.

Neljä vuotta myöhemmin, keskellä monia kasvavan kirkon
johtamiseen liittyviä paineita Kirtlandissa, profeetta ilmaisi
vakaumuksen, joka oli luonteenomainen hänen elämälleen:
”Sen kiireisempää kuukautta minulla ei ole koskaan ollut kuin
marraskuu, mutta elämäni täyttyessä tekemisestä ja loputtomista
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tehtävistä päätin noudattaa tätä sääntöä: Kun Herra käskee,
tee se.” 3

Joseph Smithin opetuksia

Kun me pyrimme tietämään Jumalan tahdon 
ja teemme kaiken, mitä Hän käskee meidän tehdä, 

taivaan siunaukset lepäävät yllämme.

”Pelastuaksemme meidän on tehtävä kaikki eikä vain jotakin,
mitä Jumala on käskenyt. Ihmiset saattavat saarnata ja käytän-
nössä toteuttaa kaikkea muuta paitsi sitä, minkä Jumala on käs-
kenyt meidän tehdä, ja lopulta heidät tuomitaan. Me maksamme
kenties kymmenykset jopa mintusta ja ruudanlehdistä ja kaikista
vihanneksista emmekä kuitenkaan ole kuuliaiset Jumalan käs-
kyille [ks. Luuk. 11:42]. Aikomuksenani on itse olla kuuliainen ja
opettaa toiset olemaan kuuliaisia Jumalalle kaikessa, mitä Hän
käskee meidän tehdä. Ei merkitse mitään, onko jokin periaate
suosittu vai epäsuosittu, minä kannatan aina tosi periaatetta,
vaikka joutuisin tekemään sen yksin.”4

”Kun Herra käskee, tee se”, Joseph Smith julisti. Kymmenysten laki kuten kaikki
Herran antamat käskyt tuo suuria siunauksia niille, jotka sitä noudattavat.
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”Kirkkona ja kansana meidän asianamme on olla ymmärtäväi-
siä ja pyrkiä tietämään Jumalan tahto ja sen jälkeen olla haluk-
kaat tekemään se, sillä ’autuaita ovat kaikki, jotka kuulevat
Jumalan sanan ja noudattavat sitä’, sanotaan pyhissä kirjoituk-
sissa. ’Pysykää alati valveilla ja rukoilkaa’, sanoo Vapahtajamme,
’jotta selviäisitte kaikesta siitä, mikä on tapahtuva, ja kestäisitte
Ihmisen Pojan edessä.’ [Ks. Luuk. 11:28; 21:36.] Jos kerran
Henok, Abraham, Mooses ja Israelin lapset ja koko Jumalan
kansa on pelastunut pitämällä Jumalan käskyt, me pelastumme
saman periaatteen nojalla, mikäli pelastumme. Samoin kuin
Jumala hallitsi Abrahamia, Iisakia ja Jaakobia perheinä ja Israelin
lapsia kansana, niin meidänkin on kirkkona oltava Hänen
ohjauksessaan, mikäli haluamme menestyä, säilyä ja saada
tukea. Voimme panna luottamuksemme yksin Jumalaan, viisau-
temme voimme saada yksin Häneltä, ja Hän yksin voi olla suo-
jamme ja turvamme sekä hengellisesti että aineellisesti; muu-
toin me lankeamme.

Jumalan käsi on näihin asti kurittanut meitä, koska emme ole
olleet kuuliaisia Hänen käskyilleen, vaikka emme koskaan ole-
kaan rikkoneet mitään ihmisten lakia tai toimineet vastoin jota-
kin ihmisten säädöstä. Olemme kuitenkin suhtautuneet kevyesti
Hänen käskyihinsä ja poikenneet Hänen toimituksistaan, ja Hän
on ankarasti kurittanut meitä ja me olemme tunteneet Hänen
mahtinsa ja alistuneet Hänen kuritukseensa. Olkaamme tulevai-
suudessa ymmärtäväisiä ja muistakaamme alati, että ’kuuliaisuus
on parempi kuin uhri, totteleminen parempi kuin oinasten
rasva’ [1. Sam. 15:22].”5

”Kun meitä opetetaan, meidän on kuultava sitä ääntä ja nou-
datettava Jumalan valtakunnan lakeja, jotta taivaan siunaukset
lepäisivät yllämme. Kaikkien on toimittava yhdessä, muutoin ei
voida tehdä mitään, ja on edettävä muinaisen pappeuden mukai-
sesti. Niinpä pyhien tulisi olla valittu kansa, erossa kaikesta
pahasta maailmassa, oivallinen, hyveellinen, pyhä. Herra aikoo
tehdä Jeesuksen Kristuksen kirkosta pappisvaltakunnan, pyhän
kansan, valitun suvun [ks. 2. Moos. 19:6; 1. Piet. 2:9] kuten
Henokin aikana, kaikkine lahjoineen, joita kirkolla Paavalin kir-
jeissä ja opetuksissa aikansa seurakunnille kuvataan olleen.”6
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”Kuka tahansa voi uskoa, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika,
ja olla onnellinen tuossa uskossaan, mutta jos hän ei noudata
Hänen käskyjään, hänet lopulta hävitetään, koska hän ei ole kuu-
liainen Herran vanhurskauden vaatimuksille.”7

”Olkaa hyveellisiä ja puhtaita, olkaa tahrattomia ja totuudelli-
sia, pitäkää Jumalan käskyt, ja silloin pystytte entistä täydelli-
semmin ymmärtämään oikean ja väärän, Jumalan lahjojen ja
ihmisten asioiden välisen eron, ja polkunne on kuin oikeamie-
listen tie, joka kirkastuu kirkastumistaan täyteen päivään saakka
[ks. Sananl. 4:18].”8

Palvellessaan kahdentoista koorumin jäsenenä Wilford
Woodruff kirjoitti: ”Presidentti Joseph – – luki vertauksen viini-
köynnöksestä ja sen oksista [ks. Joh. 15:1–8] ja selitti sen
sanoen: ’Jos me pidämme Jumalan käskyt, me kannamme hedel-
mää ja olemme Jumalan ystäviä ja tiedämme sen, mitä
Herramme.’”9

Jumala antaa lakeja, jotka valmistavat meitä 
selestiseen lepoon, jos me noudatamme niitä.

”Jumala ei anna mitään käskyä, joka ei sitä nimenomaisesti
noudatettaessa parantaisi jokaisen ihmisen asemaa, olipa hän
millaisissa olosuhteissa missä valtakunnassa tai maassa
tahansa.”10

”Taivaan laki on annettu ihmiselle, ja sellaisena se takaa kaikille
sitä noudattaville palkan, joka suuresti ylittää kaikki maalliset käsi-
tykset, vaikka se ei lupaakaan, että uskova säästyisi kaikkina
aikoina niiltä ahdistuksilta ja vaikeuksilta, jotka aiheutuvat eri teki-
jöistä ja ovat seurausta jumalattomien teoista maan päällä.
Kaikkien näiden ahdistusten keskellä on kuitenkin olemassa
lupaus, joka perustuu sille tosiasialle, että taivaan laki ylittää maan
lain yhtä suuressa määrin kuin iankaikkinen elämä ylittää ajallisen
ja kuin ne siunaukset, jotka Jumala pystyy antamaan, ovat suu-
remmat kuin ne, joita ihminen voi antaa. On siis selvää, että jos
ihmisen tunnustama maan laki on ihmistä sitova, niin paljon suu-
remmassa määrin on taivaan laki! Ja koska taivaan laki on niin pal-
jon täydellisempi kuin ihmisen laki, on palkinnonkin oltava niin
paljon sitä suurempi, kun lakia noudatetaan. – – Jumalan laki
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lupaa elämän, joka on iankaikkinen, sekä perintöosan Jumalan
oikealla puolella, turvassa kaikelta pahan vallalta. – –

– – Jumala on varannut ajan eli määrännyt omassa sydämes-
sään ajankohdan, jolloin Hän saattaa selestiseen lepoonsa kaikki
alamaisensa, jotka ovat totelleet Hänen ääntään ja pitäneet
Hänen käskynsä. Tämä lepo on sellaista täydellisyyttä ja kirk-
kautta, että ihmisen on tarpeen valmistautua, ennen kuin hän
sen valtakunnan lakien mukaan voi päästä sisään ja saada osak-
seen sen siunaukset. Koska näin on laita, Jumala on antanut
ihmissuvulle tiettyjä lakeja, jotka, jos niitä noudatetaan, riittävät
valmistamaan sitä perimään tämän levon. Päättelemme, että
tämä siis oli Jumalan tarkoituksena Hänen antaessaan meille
lakinsa. – – Kaikkiin Herran lakiin sisältyviin käskyihin liittyy
varma palkan lupaus kaikille, jotka tottelevat, ja nämä lupaukset
perustuvat siihen, että ne todella ovat sellaisen Olennon anta-
mia, joka ei voi valehdella ja joka pystyy ylenpalttisesti täyttä-
mään sanansa sen jokaista piirtoa myöten.”11

Joseph Smith opetti huhtikuussa 1843 seuraavaa, mikä mer-
kittiin muistiin myöhemmin kohdaksi OL 130:20–21: ”On ole-
massa laki – peruuttamattomasti säädetty taivaassa ennen tämän
maailman perustamista – johon kaikki siunaukset perustuvat, ja
kun me saamme jonkin siunauksen Jumalalta, se tapahtuu kuu-
liaisuudesta sitä lakia kohtaan, johon se perustuu.”12

”Kaikki siunaukset, jotka taivaan neuvonpidossa säädettiin
ihmisille, perustuvat kuuliaisuuteen niitä koskeville laeille.”13

Ne, jotka ovat uskollisia loppuun asti, 
saavat vanhurskauden seppeleen.

”Elä täysin kuuliaisena Jumalan käskyille ja vaella nöyrästi
Hänen edessään, niin Hän korottaa sinut omana aikanaan.”14

”Kuinka tarkkoja ihmisten pitäisikään olla siitä, mitä he teke-
vät viimeisinä aikoina, etteivät heidän odotuksensa jää täytty-
mättä, ja ne, jotka luulevat seisovansa, eivät kaatuisi, koska he
eivät pitäneet Herran käskyjä, kun taas te, jotka teette Herran
tahdon ja pidätte Hänen käskynsä, saatte riemuita sanoin kuvaa-
mattoman ilon vallassa, sillä sellaiset korotetaan hyvin korkealle
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ja kohotetaan voitokkaasti kaikkien tämän maailman valtakun-
tien yläpuolelle.”15

”[Matteuksen evankeliumin] luvun 22 kuvauksessa Messiaasta
havaitsemme taivasten valtakuntaa verrattavan kuninkaaseen,
joka valmisti häät pojalleen [ks. Matt. 22:2–14]. On kiistämä-
töntä, että tämä poika oli Messias, sillä vertaus esitti taivaan val-
takuntaa. Pyhät eli ne, jotka havaittiin uskollisiksi Herralle, ovat
niitä, jotka havaitaan kelvollisiksi perimään sija hääaterialla.
Tämä käy ilmi Johanneksen sanoista Ilmestyskirjassa, missä hän
kuvaa taivaassa kuulemansa äänen olevan kuin ’suuren kansan-
joukon kohinaa’ tai kuin ’voimakasta ukkosen jylinää’, joka lau-
sui, että Herra Kaikkivaltias on ottanut kuninkuuden. ’Iloit-
kaamme ja riemuitkaamme, antakaamme hänelle kunnia! Nyt on
tullut Karitsan häiden aika. Hänen morsiamensa on valmiina,
hänen ylleen on puettu hääpuku, hohtavan valkea pellavapuku.
Se pellavapuku tarkoittaa pyhien vanhurskaita tekoja.’ [Ilm.
19:6–8.]

Vain niiden, jotka pitävät loppuun asti Herran käskyt ja vaelta-
vat Hänen lakiensa mukaan, sallitaan istua tällä juhla-aterialla.
Tämä käy selvästi ilmi seuraavista Toisen Timoteuksen kirjeen
sanoista, jotka Paavali kirjoitti vähän ennen kuolemaansa. Hän
sanoo: ’Olen kilpaillut hyvän kilpailun, olen juossut perille ja säi-
lyttänyt uskoni. Minua odottaa nyt vanhurskauden seppele
[kruunu], jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, on antava
minulle tulemisensa päivänä, eikä vain minulle vaan kaikille,
jotka hartaasti odottavat hänen ilmestymistään.’ [2. Tim. 4:7–8.]
Ei kukaan, joka uskoo kirjoituksiin, epäile tätä Paavalin väitettä,
jonka hän esitti tietäessään jättävänsä pian tämän maailman.
Vaikka hän kerran omien sanojensa mukaan vainosi Jumalan
kirkkoa ja hävitti sitä, hän kuitenkin uskon omaksuttuaan työs-
kenteli lakkaamatta kirkkauden sanoman välittämiseksi, ja uskol-
lisen sotilaan tavoin hän vaadittaessa antoi henkensä omaksu-
mansa asian puolesta varmana siitä, kuten hän sanoo, että hän
saisi iankaikkisen kruunun.

Jos seuraamme tämän apostolin toimintaa hänen kääntymyk-
sestään aina hänen kuolemaansa asti, niin saamme hyvän esi-
merkin Kristuksen evankeliumin julistamisessa osoitetusta uut-
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teruudesta ja kärsivällisyydestä. Vaikka häntä pilkattiin, ruoskit-
tiin ja kivitettiin, niin hän julisti heti vainoojiensa käsistä pääs-
tyään Vapahtajan oppia yhtä innokkaasti kuin konsanaan. Ja
kaikki voivat tietää, ettei hän omaksunut uskoa saavuttaakseen
kunniaa tässä elämässä eikä saadakseen maallista mammonaa.
Mikä sitten saattoi saada hänet kestämään kaiken tämän vaivan?
Vaikuttimena oli hänen omien sanojensa mukaan toive saada
vanhurskauden seppele Jumalan kädestä. Kukaan ei luultavasti
voi epäillä Paavalin loppuun asti kestänyttä uskollisuutta.
Kukaan ei voi väittää, ettei hän säilyttänyt uskoa, ettei hän kil-
paillut hyvää kilpailua, ettei hän saarnannut ja julistanut lop-
puun asti. Ja mitä hän oli saava? Vanhurskauden seppeleen. – –

Miettikääpä hetken, veljet, ja kysykää itseltänne, pitäisittekö
itseänne kelvollisina istumaan hääaterialle Paavalin ja muiden
hänen kaltaistensa kanssa, ellette olisi olleet uskollisia? Ellette
olisi kilpailleet hyvää kilpailua ja säilyttäneet uskoa, voisitteko
odottaa saavanne jotakin? Onko teillä lupaus siitä, että te saatte
vastaanottaa vanhurskauden seppeleen Herran kädestä yhdessä
Esikoisen kirkon kanssa? Tästä me siis ymmärrämme, että Paavali
pani toivonsa Kristukseen, sillä hän oli säilyttänyt uskon ja rakas-
tanut Hänen ilmestymistään, ja Häneltä Paavali oli saanut
lupauksen vanhurskauden seppeleestä. – –

– – Vaikka ihmiset vainosivat ja ahdistivat muinoin eläneitä,
nämä saivat Jumalalta niin suuria ja merkittäviä lupauksia, että
sydämemme täyttyy usein kiitollisuudesta, kun meidän on edes
sallittu ajatella niitä ja kun muistamme, ettei Jumala erottele
ihmisiä ja että Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää Häntä ja nou-
dattaa Hänen tahtoaan, kuului tämä mihin kansaan tahansa [ks.
Ap. t. 10:34–35]. – –

Voimme päätellä, että on tuleva päivä, jolloin kaikki tuomitaan
tekojensa mukaan ja palkitaan samoin perustein, ja ne, jotka
ovat säilyttäneet uskon, kruunataan vanhurskauden seppeleellä,
heidät puetaan valkoisiin vaatteisiin, heidän sallitaan päästä
hääaterialle, he ovat vapaat kaikesta vaivasta ja he hallitsevat
Kristuksen kanssa maan päällä, missä he muinaisen lupauksen
mukaisesti juovat uutta viiniä kirkkauden valtakunnassa Hänen
kanssaan [ks. Matt. 26:29]. Tällaisia lupauksia näemme annetun
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Paavali todistamassa kuningas Agrippan edessä.
”Kukaan”, Joseph Smith sanoi, ”ei luultavasti voi epäillä Paavalin loppuun asti 
kestänyttä uskollisuutta. – – Ja mitä hän oli saava? Vanhurskauden seppeleen.”

ainakin muinaisille pyhille. Ja vaikka emme voikaan vaatia osak-
semme näitä lupauksia, koska ne annettiin muinaisille pyhille
eikä meille, niin jos me olemme Korkeimman lapsia ja meidät
on kutsuttu samalla kutsumuksella, jolla heidät kutsuttiin, ja
olemme ottaneet vastaan saman liiton kuin he ottivat ja olemme
uskolliset Herramme todistukselle kuten he olivat, me voimme
lähestyä Isää Kristuksen nimessä kuten he lähestyivät Häntä ja
saada osaksemme samat lupaukset.

Jos saamme nämä lupaukset, se ei tapahdu sen vuoksi, että
Pietari, Johannes ja muut apostolit – – vaelsivat Jumalan pelossa
ja että heillä oli uskoa ja voimaa kestää ja saada ne. Se tapahtuu
sen vuoksi, että meillä itsellämme on usko ja me lähestymme
Jumalaa Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimessä kuten
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hekin tekivät. Ja kun nämä lupaukset on saatu, ne ovat suoraan
meille annettuja lupauksia, muutoin niistä ei ole meille mitään
hyötyä. Ne tullaan antamaan meidän hyödyksemme siten että ne
ovat meidän omaisuuttamme ( Jumalan lahjan kautta) ja me
olemme hankkineet ne ahkeroimalla pitää Hänen käskynsä ja
vaeltamalla oikeamielisesti Hänen edessään.”16

”Haluamme muistuttaa teitä, veljet, raadannasta, koettele-
muksista, puutteesta ja vainosta, jota muinaiset pyhät kestivät,
siinä yksinomaisessa tarkoituksessa, että se voisi taivuttaa ihmi-
set pyrkimään parhaimpaansa ja oikeanlaiseen Kristuksen
uskoon, jos se mielestämme olisi tarpeellista, tai jos se jossakin
määrin herättäisi teissä halun tehdä yhtään uutterammin työtä
Herran viinitarhassa. Mutta meillä on syytä uskoa (jos tutkitte
riittävästi pyhiä kirjoituksia), että heidän kestävyytensä on teidän
kaikkien tiedossa, samoin se, että he olivat myös auliita uhraa-
maan tämänhetkiset kunnianosoitukset ja tämän maailman ilot,
että he voisivat saada varmuuden elämän kruunusta Herramme
kädestä, ja teidän tulee päivittäin pyrkiä noudattamaan heidän
erinomaista esimerkkiään työssä, mikä kertoo meille heidän
innostaan asiassa, jonka he olivat omaksuneet. Toivomme, että
pohditte sydämessänne jatkuvasti sekä näiden pyhien esimerkkiä
että myös Herramme käskyjä, jotta ne opettaisivat teille paitsi
Hänen tahtoaan Hänen evankeliuminsa saarnaamisessa, myös
Hänen sävyisyyttään ja täydellistä vaellustaan kaikkien edessä
jopa niinä vainojen ja solvausten aikoina, joita jumalaton ja
uskoton sukupolvi syyti hänen päälleen.

Muistakaa veljet, että Hän on kutsunut teitä elämään pyhää
elämää, ja tarvitseeko meidän sanoakaan, olemaan Hänen kal-
taisiaan puhtaudessa. Kuinka viisaita, kuinka pyhiä, kuinka puh-
taita ja kuinka täydellisiä teidän siis tulisikaan olla Hänen edes-
sään, ja muistakaa myös, että Hänen silmänsä valvovat teitä aina.
Kun tarkastelette näitä tosiasioita oikeassa valossa, teidän täytyy
tuntea, että ellette noudata tiukasti kaikkia Hänen jumalallisia
vaatimuksiaan, teitä ei viimeisenä päivänä havaita kelvollisiksi,
ja jos niin käy, huomaatte, että kohtalonne on sama kuin arvot-
tomien palvelijoiden. Siksi me pyydämme teitä, veljet, toimi-
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maan paremmin kaikessa, mikä osaksenne on uskottu, että ette
menettäisi palkintoanne.”17

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Lue  kappale, joka alkaa sivun 166 alareunasta, ja keskity sään-
töön, jonka Joseph Smith omaksui elämäänsä. Mieti erityisiä
käskyjä, joita olet äskettäin saanut elävien profeettojen
sanoissa tai Pyhän Hengen kehotuksesta. Kuinka sinua on siu-
nattu, kun olet noudattanut epäröimättä näitä käskyjä?

• Käy läpi ensimmäinen kokonainen kappale sivulta 167. Miksi
me joudumme joskus ”kannattamaan tosi periaatetta” yksin?
Millä tavoin me emme ole yksin tällaisina hetkinä? (Katso joi-
takin esimerkkejä sivuilta 167–169.) Kuinka me voimme auttaa
lapsia ja nuoria kannattamaan evankeliumin tosia periaatteita
silloinkin, kun ei ole suosittua tehdä niin?

• Tutki osuutta, joka alkaa sivulta 169. Mitä syitä Herralla on
antaa meille käskyjä? Miksi meidän pitäisi noudattaa Hänen
käskyjään?

• Käy läpi Joseph Smithin opetukset kohdista Matt. 22:2–14 ja
2. Tim. 4:7–8 (s. 170–175). Mieti, miltä sinusta tuntuisi, jos
pääsisit hääjuhlaan. Millaisia ihmisiä meidän täytyy olla, että
meidät kelpuutettaisiin pääsemään sinne? Mitä mielestäsi tar-
koittaa hyvän kilpailun kilpaileminen ja uskon säilyttäminen?
Mieti jotakuta tuntemaasi ihmistä, joka on kilpaillut hyvän kil-
pailun ja säilyttänyt uskon. Mitä voit oppia häneltä?

• Profeetta Joseph kannusti meitä muistamaan, että Herra
on ”kutsunut [meitä] elämään pyhää elämää” (s. 174). Mitä
sinulle merkitsee se, että sinut on kutsuttu elämään pyhää
elämää? Kuinka se, että muistaisimme tämän ”kutsun”, voisi
vaikuttaa elämäämme? Entä perheenjäsentemme ja ystä-
viemme elämään?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: 2. Moos. 20:1–17;
Joh. 7:17; 1. Nefi 3:7; OL 58:26–29; Abr. 3:25.
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Toivon ja lohdutuksen sanoja
kuoleman kohdatessa

”Mikä meillä on lohdutuksena kuolleidemme suhteen?
Meillä, jos kellä tämän maan päällä, on syytä tuntea 
mitä suurinta toivoa ja lohtua vainajiemme suhteen.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Rakkaiden kuoleman aiheuttama suru kosketti yhä uudelleen
profeetta Joseph Smithin elämää. Kesäkuun 15. päivänä 1828
Harmonyssa Pennsylvaniassa kuoli Josephin ja Emman esikoi-
nen, Alvin-poika, pian syntymänsä jälkeen. Kun Joseph ja Emma
muuttivat New Yorkin osavaltiosta Kirtlandiin Ohion osavaltioon
helmikuussa 1831, Emma oli jälleen raskaana odottaen tällä ker-
taa kaksosia. Pian Josephin ja Emman saavuttua Kirtlandiin he
muuttivat Isaac Morley -nimisen kirkon jäsenen maatilalla ole-
vaan mökkiin. Siellä syntyivät 30. huhtikuuta pikkuiset Thadeus
ja Louisa, mutta he eivät pysyneet hengissä pitkään vaan kuolivat
muutaman tunnin kuluttua syntymästään.

Samaan aikaan läheisessä Warrensvillen kaupungissa veli John
Murdock menetti vaimonsa Julian, joka oli juuri synnyttänyt ter-
veet kaksoset. Perheeseen kuului nyt viisi lasta, ja veli
Murdockista tuntui, ettei hän kyennyt pitämään huolta vastasyn-
tyneistä, joten hän pyysi Josephia ja Emmaa adoptoimaan kak-
soset omikseen. Sen Joseph ja Emma tekivätkin ottaen kiitollisina
perheeseensä kaksi vastasyntynyttä, jotka olivat saaneet nimek-
seen Joseph ja Julia. Murheellista kyllä, pieni Joseph kuoli 11
kuukautta myöhemmin maaliskuussa 1832 jäätyään alttiiksi kyl-
mälle yöilmalle tuhkarokkoa sairastaessaan, kun väkijoukko ter-
vasi profeetan ja kieritteli hänet höyhenissä. Tämä kuolemanta-
paus mukaan luettuna surevat vanhemmat joutuivat hautaamaan
neljä viidestä ensimmäisestä lapsestaan. Vain Julia jäi henkiin.
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Joseph ja Emma Smith sekä kaksoset, jotka he adoptoivat pian omien 
vastasyntyneiden kaksostensa kuoleman jälkeen. Joseph ja Emma ottivat kiitollisina

Josephin ja Julian perheeseensä, mutta pikku Joseph kuoli maaliskuussa 1832.
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Josephin ja Emman yhdestätoista lapsesta – yhdeksästä heille
syntyneestä ja kahdesta adoptoidusta – vain viisi eli aikuiseksi
asti: vuonna 1831 syntynyt Julia, vuonna 1832 syntynyt Joseph
III, vuonna 1836 syntynyt Frederick, vuonna 1838 syntynyt
Alexander ja marraskuussa 1844, viisi kuukautta isänsä kuole-
man jälkeen, syntynyt David. Josephin ja Emman vuoden ja kah-
den kuukauden ikäinen poika Don Carlos kuoli vuonna 1841, ja
vuonna 1842 syntynyt poika kuoli samana päivänä kuin syntyi.

Joseph Smithiltä kuoli hänen elinaikanaan myös kolme veljeä
ennenaikaisesti. Ephraim kuoli pian syntymänsä jälkeen vuonna
1810. Josephin vanhin veli Alvin kuoli 25-vuotiaana vuonna 1823
ja nuorempi veli Don Carlos myös 25-vuotiaana vuonna 1841.

Profeetta kärsi jälleen suuren menetyksen, kun hänen isänsä,
jolta hän oli saanut neuvoja ja voimaa, kuoli Nauvoossa Illinoi-
sissa vuonna 1840. Kun isä Smith tajusi kuolevansa pian, hän
kutsui perheensä vuoteensa ääreen. Hän puhui vaimolleen
sanoen: ”Kun katson lapsiani ja käsitän, että vaikka heidät on kas-
vatettu tekemään Herran työtä, heidän on kuitenkin kuljettava
läpi vaikeuksien ja ahdinkojen niin kauan kuin he maan päällä
elävät, minä pelkään jättää teidät vihamiesten ympäröimiksi.”1

Sitten hän puhui kullekin pojalleen ja tyttärelleen vuorollaan
antaen heille viimeisen siunauksensa. Profeetan äidin muistiin-
panojen mukaan hän lausui profeetta Josephille nämä rohkaise-
vat sanat:

”’Joseph, poikani, sinut on kutsuttu korkeaan ja pyhään kut-
sumukseen. Sinut on kutsuttu tekemään Herran työtä. Pysy
uskollisena, niin sinua siunataan ja lapsiasi sinun jälkeesi. Saat
elää niin kauan, että voit päättää työsi.’

Tähän Joseph huudahti itkien: ’Voi isä, saanko?’ ’Kyllä’, hänen
isänsä sanoi, ’sinä saat elää niin kauan, että laadit suunnitelman
kaikesta työstä, jonka Jumala on antanut tehtäväksesi. Tämän
kuolinsiunaukseni annan pääsi päälle Jeesuksen nimessä.”2

Näillä oman elämänsä vaikeilla kokemuksilla ja innoitetulla
ymmärryksellään Vapahtajan sovituksesta profeetta Joseph Smith
kykeni antamaan kipeästi kaivattua lohtua monille sureville
pyhille.
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Joseph Smithin opetuksia

Kun rakkaita perheenjäseniä tai ystäviä kuolee, 
saamme suurta lohtua tiedosta, että me tapaamme 

heidät jälleen tulevassa maailmassa.

Profeetta puhui kirkon konferenssissa Nauvoossa 7. huhti-
kuuta 1844 ystävästään King Follettista, joka oli hiljattain
kuollut: ”Rakkaat pyhät! Pyydän osakseni tämän kuulijakunnan
tarkkaavaisuutta puhuessani teille kuolleista. Rakkaan veljemme,
vanhin King Follettin, kuolema, kun pudonnut kiviämpäri
rusensi hänet kaivoon, on suoralta kädeltä johtanut minut valit-
semaan tämän aiheen. Hänen ystävänsä ja sukulaisensa ovat pyy-
täneet minua puhumaan, mutta koska tässä kuulijakunnassa,
joka on kotoisin niin tästä kaupungista kuin muualtakin, on pal-
jon niitä, jotka ovat menettäneet ystäviään, tunnen tarvetta
puhua tästä aiheesta yleisesti ja esittää teille ajatuksiani siinä
määrin kuin kykenen ja siinä määrin kuin Pyhä Henki kehottaa
minua tässä aiheessa viipymään. Toivon osakseni rukouksianne
ja uskoanne saadakseni Kaikkivaltiaalta Jumalalta ohjausta ja
Pyhän Hengen lahjan, niin että voin esittää asioita, jotka ovat
tosia ja jotka te voitte helposti käsittää, ja että tämä todistus
antaa teidän sydämeenne ja mieleenne vakaumuksen sen totuu-
desta, mitä tulen sanomaan. – –

– – Tiedän, että todistukseni on tosi. Siitä syystä kun puhun
näille sureville, mitä he ovat menettäneet? Heidän ystävänsä ja
sukulaisensa ovat vain erinneet ruumiistaan lyhyeksi ajaksi.
Heidän henkensä, jotka olivat Jumalan luona, ovat jättäneet savi-
majansa vain ikään kuin lyhyeksi tuokioksi, ja nyt he ovat pai-
kassa, missä he ovat kanssakäymisissä keskenään samalla tavalla
kuin me maan päällä. – –

– – Mikä meillä on lohdutuksena kuolleidemme suhteen?
Meillä, jos kellä tämän maan päällä, on syytä tuntea mitä suurinta
toivoa ja lohtua vainajiemme suhteen, sillä me olemme nähneet
heidän vaeltavan kelvollisesti keskuudessamme ja nähneet hei-
dän vaipuvan uneen Jeesuksen käsivarsille. – –

Teillä surevilla on syytä iloita, kun on puhe vanhin King
Follettin kuolemasta, sillä aviomiehenne ja isänne on mennyt
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odottamaan kuolleiden ylösnousemusta – odottamaan mui-
den täydelliseksi tulemista, sillä ylösnousemuksessa ystävänne
on nouseva täydelliseen autuuteen ja pääsevä selestiseen kirk-
kauteen. – –

Minulla on valta sanoa Pyhän Hengen valtuutuksen nojalla,
ettei teillä ole aihetta pelkoon, sillä hän on mennyt vanhurskai-
den kotiin. Älkää murehtiko, älkää itkekö. Tiedän sen Pyhän
Hengen todistuksen kautta, joka on minussa, ja te voitte odottaa
ystävienne tulevan kohtaamaan teitä selestisen maailman aamun-
koitossa. – –

Minulla on isä, veljiä, lapsia ja ystäviä, jotka ovat menneet hen-
kien maailmaan. He ovat poissa vain hetken ajan. He ovat hen-
kiä, ja pian me kohtaamme taas. Pian koittaa aika, jolloin
pasuuna on soiva. Kun me lähdemme täältä, me saamme terveh-
tiä äitiämme, isäämme, ystäviämme ja kaikkia rakkaitamme, jotka
ovat nukkuneet kuolon uneen Jeesuksessa. Siellä ei ole pelkoa
mellakoitsijoista, vainoista, ilkeämielisistä oikeusjutuista ja pidä-
tyksistä, vaan se tulee olemaan autuuden iankaikkisuutta.”3

Vanhin Lorenzo D. Barnes kuoli palvellessaan lähetyssaar-
naajana Englannissa. Profeetta puhui hänen kuolemastaan
keskeneräisessä Nauvoon temppelissä pidetyssä kokouksessa:
”Sanonpa teille, mitä haluan. Jos minut huomenna kutsuttaisiin
laskettavaksi tuohon hautaan, haluaisin ylösnousemuksen
aamuna heti kun kalliot halkeavat ja ennen kuin me tulemme
esiin haudoistamme ojentaa käteni isälleni ja huudahtaa: ’Isäni’
ja hän sanoisi: ’Poikani, poikani.’

Ja saammeko me ajatella näitä asioita tähän tapaan? Kyllä, jos
opimme, miten elää ja miten kuolla. Levolle mennessämme ajat-
telemme, että saamme nousta aamulla, ja ystävien on mieluista
laskeutua levolle yhdessä rakkauden käsivarsiin kietoutuneina,
nukkua ja herätä toistensa syleilyssä ja jatkaa keskustelua.

Tuntuisiko teistä oudolta, jos kertoisin, mitä olen nähnyt
näyssä tästä kiinnostavasta aiheesta? Ne, jotka ovat kuolleet
Jeesuksessa Kristuksessa, voivat esiin tullessaan odottaa koke-
vansa kaiken sen ilon täyttymyksen, joka heillä oli täällä tai jota
he odottivat täällä.
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Näky oli niin selkeä, että minä todella näin ihmisiä, ennen
kuin he tulivat esiin haudoistaan, ikään kuin he olisivat hitaasti
nousemassa ylös. He ottivat toinen toistaan kädestä ja sanoivat
toisilleen: ’Isäni, poikani, äitini, tyttäreni, veljeni, sisareni.’
Otaksukaamme, että minut on haudattu isäni viereen, ja kun
ääni kutsuu kuolleita nousemaan, niin mikä olisi sydämeni
ensimmäinen ilonaihe? Saada tavata isäni, äitini, veljeni ja sisa-
reni, ja kun he ovat vierelläni, syleilen heitä ja he minua. – –

Ajatus tyhjiin raukeamisesta tuottaa minulle enemmän tuskaa
kuin ajatus kuolemasta. Ellen voisi odottaa näkeväni jälleen
isääni, äitiäni, veljiäni, sisariani ja ystäviäni, sydämeni murtuisi
hetkessä ja minä joutuisin hautaani. Se, että odotan saavani
nähdä ystäväni ylösnousemuksen aamuna, ilahduttaa sieluani ja
auttaa minua kestämään elämän vaikeudet. On kuin he olisivat
pitkällä matkalla, ja heidän palatessaan me kohtaamme entistä
suurempaa iloa tuntien. – –

Marcellus Batesille [kirkon jäsenelle, jonka vaimo oli kuollut]
haluan antaa lohdutusta. Sinä saat pian olla kumppanisi seurassa
kirkkauden maailmassa, samoin myös veli Barnesin ystävät ja
kaikki surevat pyhät. Tämä on ollut varoittavana äänenä meille
kaikille, jotta olisimme raittiita ja ahkeria ja panisimme syrjään
hilpeyden, turhamaisuuden ja mielettömyyden ja olisimme val-
miit kuolemaan huomenna.”4

Vanhemmat, joiden lapset kuolevat, 
saavat heidät ylösnousemuksessa aivan 

samanlaisina kuin laskivat heidät hautaan.

Kaksivuotiaan Marian Lyonin hautajaisissa profeetta sanoi:
”Keskuudessamme kaikuu jälleen varoittava ääni, mikä osoittaa
ihmiselämän häilyvyyden. Joutohetkinäni olen mietiskellyt asiaa
ja kysellyt, miksi pienokaisia, viattomia lapsia, otetaan meiltä
pois, varsinkin niitä, jotka näyttävät olevan kaikkein älykkäimpiä
ja viehättävimpiä. Voimakkaimpina tulevat mieleeni seuraavat
syyt: Tämä maailma on sangen paha maailma, ja – – se käy yhä
jumalattomammaksi ja turmeltuneemmaksi. – – Herra ottaa pois
monia jo lapsuudessa, jotta he välttyisivät ihmisten kateudelta ja
tämän nykyisen maailman murheilta ja pahuudelta. He olivat
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Joseph Smith opetti, että pienten lasten ”on noustava kuolleista 
aivan samanlaisina kuin he kuolivat” ja että vanhemmat tervehtivät 

lapsiaan ”samassa selestisen kirkkauden ihanuudessa”.

liian puhtaita, liian suloisia elämään maan päällä. Sen tähden
meillä ei, asiaa oikein tarkasteltuamme, ole syytä murehtia vaan
riemuita siitä, että heidät on vapautettu pahasta ja että me
saamme heidät pian jälleen. – –

– – Ainoa ero vanhan ja nuoren ihmisen kuoleman välillä on
siinä, että toinen elää kauemmin taivaassa iankaikkisessa valossa
ja kirkkaudessa kuin toinen ja vapautuu hieman aikaisemmin
tästä kurjasta ja pahasta maailmasta. Kaikesta tästä kirkkaudesta
huolimatta me menetämme hetkeksi näkemyksen siitä ja
suremme menetystä, mutta me emme sure kuten ne, jotka ovat
vailla toivoa.”5

”Voidaan esittää kysymys: ’Saavatko äidit lapsensa iankaikki-
suudessa?’ Kyllä! Kyllä! Äidit, te saatte lapsenne, sillä he saavat
iankaikkisen elämän, sillä heidän velkansa on maksettu.”6

”Lasten – – on noustava kuolleista aivan samanlaisina kuin he
kuolivat. Siellä me voimme tervehtiä rakkaita lapsiamme samalla
kirkkaudella – samassa selestisen kirkkauden ihanuudessa.”7
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Presidentti Joseph F. Smith, kirkon kuudes presidentti, kir-
joitti: ”Joseph Smith opetti oppia, jonka mukaan pieni lapsi,
joka kuoltuaan kätketään maan poveen, tulee ylösnousemuk-
sessa esiin lapsena, ja osoittaen erään kuolleen lapsen äitiä hän
sanoi tälle: ’Sinulla on ilo, nautinto ja mielihyvä kasvattaa tätä
lasta hänen ylösnousemuksensa jälkeen, kunnes hän varttuu
henkensä täyteen mittaan.’ – –

Vuonna 1854 tapasin tätini [Agnes Smith], setäni Don Carlos
Smithin vaimon, joka oli tuon pienen tytön [Sophronia] äiti,
josta profeetta Joseph Smith puhui, kun hän sanoi äidille, että
tämä saisi ilon, nautinnon ja mielihyvän kasvattaa tuota lasta
ylösnousemuksen jälkeen, kunnes lapsi varttuisi henkensä täy-
teen mittaan, ja se olisi paljon suurempi ilo kuin mitä hän voisi
mahdollisesti kokea kuolevaisuudessa, koska hän olisi vapaa
kuolevaisen elämän surusta, pelosta ja heikkouksista ja tietäisi
enemmän kuin voisi tietää tässä elämässä. Tapasin tuon lesken,
tuon lapsen äidin, ja hän kertoi minulle tästä tilanteesta ja todisti
minulle, että juuri niin profeetta Joseph Smith oli sanonut
puhuessaan hänen pienen tyttärensä hautajaisissa.”8

Mary Isabella Horne ja Leonora Cannon Taylor menettivät
kumpikin pienen lapsen. Sisar Horne muisteli, että profeetta
Joseph Smith esitti näille kahdelle sisarelle nämä lohdutuksen
sanat: ”Hän sanoi meille, että me saisimme nuo lapset ylösnou-
semuksen aamussa aivan sellaisina kuin laskimme heidät hau-
taan, puhtaina ja viattomina, ja saisimme kasvattaa heitä ja huo-
lehtia heistä heidän äiteinään. Hän sanoi, että lapset nousisivat
kuolleista ylösnousemuksessa aivan samanlaisina kuin heidät
laskettiin hautaan ja että he saisivat kaiken älyn, jota tarvitaan
valtaistuimien, valtojen ja voimien saamiseen.”9

Surressamme rakkaiden kuolemaa voimme luottaa 
siihen, että ”koko maan Jumala toimii oikein”.

Kaksikymmentäneljävuotiaan Ephraim Marksin hautajai-
sissa profeetta julisti: ”Tämä on hyvin vakava ja pelottava hetki.
En ole koskaan tuntenut tällaista vakavuutta. Tämä tuo mieleen
vanhimman veljeni Alvinin kuoleman New Yorkissa ja nuorim-
man veljeni Don Carlos Smithin kuoleman Nauvoossa. Minun on
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ollut vaikea elää maan päällä ja nähdä, miten nämä nuorukaiset,
joilta olemme odottaneet tukea ja lohtua, on otettu meiltä nuo-
ruutensa kukoistuksessa. Niin, on ollut vaikeaa alistua näihin
asioihin. Olen joskus ajatellut, että minun olisi ollut helpompi
alistua siihen, että minut itseni olisi kutsuttu pois, jos se olisi
ollut Jumalan tahto. Silti tiedän, että meidän pitäisi lakata huo-
lehtimasta ja tietää, että se on Jumalasta, ja alistua Hänen tah-
toonsa. Kaikki on hyvin. Kestää vain hetken aikaa ennen kuin
meidät kaikki kutsutaan pois samalla tavoin. Niin voi käydä
minulle kuin teillekin.”10

Kesäkuun 6. päivänä 1832 Joseph Smith kirjoitti Emma
Smithille: ”Minua murehdutti kuulla, että Hyrum on menettänyt
pienen lapsensa. Minusta tuntuu, että voimme kaikki jossakin
määrin tuntea samaa, mutta meidän kaikkien täytyy alistua koh-
taloomme ja sanoa, että toteutukoon Herran tahto.”11

Tammikuun 20. päivänä 1840 Joseph Smith kirjoitti Emma
Smithille: ”Sain Hyrumilta kirjeen, joka ilahdutti sydäntäni kuul-
lessani, että koko perheeni on elossa. Silti sydämeni murehtii nii-
den vuoksi, jotka on otettu meiltä, mutta ei ilman toivoa, sillä
minä tapaan heidät jälleen ja saan olla heidän kanssaan. Siksi
voimme alistua paremmin Jumalan tekoihin.”12

”Suremme surevien kanssa kuolemantapauksia Siionissa
mutta muistamme, että koko maan Jumala toimii oikein.”13

”On ollut monia kuolemantapauksia, mikä jättää surumielisen
ajatuksen, mutta emme voi sille mitään. Kun Jumala puhuu tai-
vaasta kutsuakseen meidät täältä, meidän on alistuttava Hänen
valtaansa.”14

James Adamsin hautajaisissa profeetta sanoi: ”Tapasin hänet
ensi kertaa Springfieldissä [Illinoisissa] ollessani menossa
Missourista Washingtoniin. Hän etsi käsiinsä minut, joka olin muu-
kalainen, ja vei minut kotiinsa, rohkaisi ja lohdutti minua ja antoi
minulle rahaa. Hän on ollut mitä läheisin ystäväni. – – Hän sai
ilmoituksia poismenostaan, ja hän on mennyt tärkeämpään työ-
hön. Kun ihmiset ovat valmiit, heille on parempi siirtyä pois täältä.
Veli Adams on mennyt avaamaan oven menestyksellisempään
työhön kuolleiden hyväksi. Vanhurskaiden henget on korotettu
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suurempaan ja ihanampaan työhön, sen vuoksi heidän siirtymi-
sensä henkimaailmaan on siunaus.”15

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–X.

• Mitä ajattelet tai tunnet lukiessasi kertomuksia sivuilta
177–179? Kuinka nämä kokemukset ovat saattaneet vaikuttaa
siihen, mitä profeetta Joseph opetti kuolemasta ja ylösnouse-
muksesta?

• Tässä luvussa on Joseph Smithin sanoja ihmisille, jotka surivat
rakkaiden kuolemaa (s. 180–186). Näillä sanoilla profeetta
tarjosi ”toivoa ja lohtua” opettamalla evankeliumin oppeja ja
osoittamalla kuulijoilleen, kuinka nuo opit soveltuvat heidän
elämäänsä. Mitkä evankeliumin totuudet tuovat sinulle loh-
tua, kun mietit rakkaita, jotka ovat kuolleet tai saattavat pian
kuolla? Miksi nämä totuudet ovat sinulle merkityksellisiä?

• Lue neuvo, jonka Joseph Smith antoi puhuessaan vanhin
Barnesin kuolemasta, sekä neuvo siitä, ”miten elää ja miten
kuolla” (s. 181–182). Mitä hänen neuvonsa merkitsee sinulle?
Mieti, kuinka elämäsi saattaisi muuttua, kun muistat hänen
neuvonsa.

• Käy läpi profeetan sanat vanhemmille, joiden pieniä lapsia oli
kuollut (s. 182–184). Kuinka nämä opit voivat antaa toivoa
sureville vanhemmille?

• Tutki Joseph Smithin neuvoa alistua Jumalan tahtoon, kun
rakkaita kuolee (s. 184–186). Kuinka päätöksemme hyväksyä
Jumalan tahto vaikuttaa tunteisiimme? Entä sanoihimme ja
tekoihimme? Millä tavoin päätöksemme saattaisi auttaa muita?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Joh. 20:1–29;
Moosia 16:7–8; Alma 40:11–12; Moroni 8:11–20; OL 42:45–46.
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Vuonna 1833 Joseph Smith ja Frederick G. Williams valmistivat tämän kartan
Siionin kaupungista, joka rakennettaisiin Jacksonin piirikuntaan Missourin 
osavaltioon. Keskellä olevia yleisiä alueita ympäröivät kymmenen eekkerin 
[400 a] kaupunkikorttelit, joissa on puolen eekkerin [20 a] asuintontteja.

Kaupunkia ei koskaan rakennettu, mutta monia suunnitelman perusajatuksista
käytettiin myöhemmin myöhempien aikojen pyhien siirtokunnissa.



Siionin asian vahvistaminen

”Siionin rakentaminen on asia, josta Jumalan 
kansa on kaikkina aikoina ollut kiinnostunut. 
Se on aihe, jota profeetat, papit ja kuninkaat 

ovat käsitelleet erityisen mielellään.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Kesäkuun alussa 1831, vain muutama viikko sen jälkeen kun
kokoaminen New Yorkin osavaltiosta Ohion osavaltioon oli saatu
päätökseen, pyhät kokoontuivat Kirtlandiin kirkon konferens-
siin. Kesäkuun 7. päivänä, jolloin konferenssi päättyi, Joseph
Smith sai ilmoituksen, joka käänsi kirkon jäsenten ajatukset
kohti Siionia: ”[Seuraava konferenssi] pidetään Missourissa,
maassa, jonka minä pyhitän kansalleni” (OL 52:2).

Pyhät olivat äärimmäisen kiinnostuneita Siionin perustami-
sesta – pyhän kaupungin, joka olisi maailman pahuutta pakene-
vien vanhurskaiden rauhaisa turvapaikka. Valmistaakseen pyhiä
Herra oli antanut heille toistuvasti neuvon pyrkiä ”tuomaan esiin
Siion ja vahvistamaan sen asiaa” (OL 6:6; 11:6; 12:6; ks. myös
14:6). Nyt kirkon johtajien olisi lähdettävä heti päättämään
Siionin sijaintipaikasta. Joseph Smith, Sidney Rigdon ja muut
aloittivat lähes 1 500 kilometrin matkan Jacksonin piirikuntaan
Missouriin 19. kesäkuuta matkustaen vesiteitse, vaunuissa ja
monia kilometrejä jalkaisin. Matka oli vaikea ja uuvuttava, mutta
profeetta tunsi Herran varjelevan huolenpidon: ”Aikojen iljetyk-
sistä ja jumalattomuuksista huolimatta ja vaikka pahat henget
monissa paikoissa ja eri ihmisten keskuudessa hyökkäsivät meitä
vastaan, koska uskoimme Mormonin kirjaan, Herra varjeli meitä
ja piti meistä huolta rakastavassa hyväntahtoisuudessaan päivästä
toiseen, ja me otimme tavaksemme aina tilaisuuden tullen lukea
luvun Raamatusta ja rukoilla, ja nämä jumalanpalveluksen hetket
antoivat meille suurta lohtua.”1
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Heinäkuun puolivälissä profeetta saapui läntiseen Missouriin,
kumpuilevalle, hedelmälliselle, kukkien peitossa olevalle kau-
niille preeriaseudulle. Siellä vastauksena hänen pyyntöönsä tie-
tää Siionin täsmällinen sijainti Herra ilmoitti, että ”paikka, jota
kutsutaan nyt Independenceksi, on keskuspaikka; ja temppelin
paikka sijaitsee länsipuolella tontilla, joka ei ole kaukana oikeus-
talosta” (OL 57:3), ja että seudulta oli ostettava maata. Elokuun
2. päivänä Joseph Smith ja muut kokoontuivat aloittamaan
Siionin rakentamisen. Profeetta kirjoitti: ”Autoin Colesvillen seu-
rakuntaa asettamaan paikoilleen ensimmäisen hirren erääseen
taloon Siionin perustukseksi Kaw’n kaupunkipiirissä kahden-
toista mailin päässä Independencestä. Hirttä kantoi ja sen laski
paikalleen kaksitoista miestä Israelin kahdentoista heimon kun-
niaksi. Samaan aikaan vanhin Sidney Rigdon pyhitti ja vihki
rukouksessa Siionin maan pyhien kokoamiseen. Se oli ilon aikaa
läsnä oleville ja soi välähdyksen tulevaisuudesta, joka aika on
vielä tuleva uskollisten tyydytykseksi.”2 Seuraavana päivänä pro-
feetta pyhitti temppelitontin.

Pyhät Colesvillesta New Yorkin osavaltiosta olivat ensimmäis-
ten kirkon jäsenten joukossa, jotka asettuivat asumaan
Missouriin. He olivat tehneet vaivalloisen matkan New Yorkin
osavaltiosta Kirtlandiin Ohioon mutta olivat asuneet Ohiossa
vain lyhyen aikaa saadessaan käskyn matkustaa Missouriin. Polly
Knight, eräs Colesvillen seurakunnan jäsen, matkusti Siionin
maahan, mutta kuoli siellä vain viikkoa myöhemmin. Vaikka
hänen terveytensä oli ollut huono, hän oli päättänyt pysyä hen-
gissä sinne asti. Hänen poikansa kirjoitti: ”Hän vaipui hiljaa kuo-
lon uneen riemuiten evankeliumin uudesta ja ikuisesta liitosta ja
ylistäen Jumalaa siitä, että oli saanut elää niin kauan, että oli näh-
nyt Siionin maan. – – Veli Joseph Smith osallistui äitini hautajai-
siin ja puhui meille hyvin oivalliseen ja lohduttavaan tapaan.”3

Vaikka profeetta palasi pian Kirtlandiin ja jatkoi kirkon johtoteh-
tävien hoitamista sieltä käsin vuoteen 1838, monia pyhiä muutti
jatkuvasti Missouriin.

Pyhät tekivät uutterasti työtä Siionin rakentamiseksi, mutta
loppuvuoteen 1833 mennessä ankara vaino oli karkottanut hei-
dät kodeistaan Jacksonin piirikunnassa ja heidän oli jätettävä
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taakseen unelmansa Siionin perustamisesta ja temppelin raken-
tamisesta sinne. Herra ilmoitti profeetta Joseph Smithin kautta,
että olosuhteet Siionin lunastamiseksi tuolla seudulla eivät olleet
vielä täyttyneet ja että Siionin vahvistamisen oli odotettava
”vähän aikaa” (OL 105:9).

Joseph Smithin opetuksia

Herra määräsi Jacksonin piirikunnan Missourissa 
Siionin maaksi – paikaksi, jonne Joseph Smithin 

aikojen pyhät kokoontuisivat ja jonne lopulta 
rakennettaisiin Siionin pyhä kaupunki.

”Sain kesäkuussa [1831] taivaallisessa näyssä käskyn lähteä
Missourin osavaltion läntisille rajaseuduille ja siellä määrätä pai-
kan, joka olisi keskuspaikkana niiden yhteen kokoamisen alka-
miseksi, jotka ottavat vastaan iankaikkisen evankeliumin täytey-
den. Niinpä lähdin matkaan tiettyjen veljieni kanssa, ja pitkän ja
uuvuttavan matkan jälkeen monia puutteita ja vaikeuksia koet-
tuamme saavuimme Jacksonin piirikuntaan Missouriin. Sen jäl-
keen kun olimme silmäilleet seutua ja uutterasti etsineet vas-
tausta Jumalan kädestä, Hän ilmaisi itsensä meille ja ilmoitti sel-
västi minulle ja muille juuri sen paikan, jonka Herra määräsi
kokoamistyön alkamista ja ’pyhän kaupungin’ rakentamista var-
ten, kaupungin, jota nimitettäisiin Siioniksi. Se on oleva Siion,
koska se on vanhurskauden paikka, ja kaikkien, jotka sinne
rakentavat, tulee rukoilla totista ja elävää Jumalaa, ja kaikkien
tulee uskoa yhteen oppiin, Herramme ja Vapahtajamme
Jeesuksen Kristuksen oppiin. ’Vartijat kohottavat riemuhuudon,
ja kaikki yhtyvät iloon, sillä omin silmin he näkevät, kuinka Herra
palaa Siioniin’ [ Jes. 52:8].”4

Pyhät yrittivät laskea Siionin perustuksen Jacksonin piiri-
kuntaan Missouriin 1830-luvun alussa Herran käskyn
mukaan, mutta eivät kyenneet tekemään niin, koska he eivät
olleet hengellisesti valmiit. Profeetta Joseph Smith sanoi seu-
raavaa ajasta, jolloin Siion perustettaisiin: ”Hengen minulle
suomat tiedot eivät tarjoa sellaista käsitystä, että Siion olisi
menettänyt oikeutensa selestiseen kruunuun, vaikka Herra
onkin antanut sen tällä tavoin kärsiä. Mutta saattaa olla joitakuita
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sellaisia, jotka ovat vaeltaneet tottelemattomuudessa ja hylän-
neet uuden liiton, ja kaikki sellaiset joutuvat aikanaan tekojensa
paljastamiksi. Sen perusteella, mitä olen voinut oppia annetuista
käskyistä, olen aina otaksunut, että Siion tulisi kärsimään jonkin
verran ahdistuksia. Mutta haluaisin muistuttaa teitä eräässä
ilmoituksessa olevasta kohdasta, jossa sanotaan, että siunaus
tulee paljon ahdistuksen jälkeen [ks. OL 58:4]. Tämän ja mui-
denkin perusteella sekä myös erään hiljattain saamani ilmoituk-
sen perusteella tiedän, että Siion lunastetaan Herran hyväksi
näkemänä aikana, mutta Herra on salannut silmiltäni, kuinka
kauan sen puhdistaminen, koettelemukset ja ahdistukset tulevat
kestämään. Ja kun kysyn tätä, niin Herran ääni sanoo: ’Lakatkaa
te huolehtimasta! Tietäkää, että minä olen Jumala! Kaikki ne,
jotka kärsivät minun nimeni tähden, saavat hallita kanssani, ja
joka antaa henkensä minun tähteni, löytää sen jälleen.’ – –
Suokoon Jumala, että suurista ahdistuksistamme ja kärsimyksis-
tämme huolimatta mikään ei erottaisi meitä Kristuksen rakkau-
desta [ks. Room. 8:35–39].”5

Me rakennamme Siionin asiaa tulemalla 
puhdassydämiseksi kansaksi ja työskentelemällä 

uutterasti yksin sydämin ja mielin.

”Siionin rakentaminen on asia, josta Jumalan kansa on kaik-
kina aikoina ollut kiinnostunut. Se on aihe, jota profeetat, papit
ja kuninkaat ovat käsitelleet erityisen mielellään. Iloisen odotuk-
sen vallassa he ovat odottaneet aikaa, jota me elämme, ja taivaal-
lisen, riemullisen odotuksen sytyttäminä he ovat laulaneet ja kir-
joittaneet ja profetoineet tästä meidän ajastamme, mutta he ovat
kuolleet sitä näkemättä. Me olemme se otollinen kansa, jonka
Jumala on valinnut tuomaan esiin myöhempien aikojen kirkkau-
den. Meidän osaksemme on annettu nähdä myöhempien aiko-
jen kirkkaus ja olla mukana ja avuksi sen edistämisessä.”6

”Kaikkialla, minne pyhät kokoontuvat, on Siion, jonka jokai-
nen vanhurskas mies rakentaa turvapaikaksi lapsilleen.”7

”Siellä täällä on oleva [Siionin] vaarnoja pyhien kokoamiseksi.
– – Siellä teidän lapsianne siunataan, ja te olette ystävien parissa,
missä voitte saada siunauksia. Evankeliumin verkko kokoaa kai-
kenlaisia kaloja.
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”Kaikkialla, minne pyhät kokoontuvat, on Siion, 
jonka jokainen vanhurskas mies rakentaa turvapaikaksi lapsilleen.”

– – Siionin vahvistamisen pitäisi olla meidän tärkeimpänä
tavoitteenamme. – – Pian tulee aika, jolloin kenelläkään ei ole
rauhaa muualla kuin Siionissa ja sen vaarnoissa.”8

”Siionin rakentamisesta on sanottava, että sen on tapahdut-
tava Jehovan neuvon mukaan, taivaan ilmoitusten avulla.”9

”Ellei Siion puhdistaudu tullakseen Hänen edessään hyväksy-
tyksi kaikessa, niin Hän on etsivä toisen kansan, sillä Hänen
työnsä on edistyvä, kunnes Israel on koottu, ja ne, jotka eivät
tahdo kuulla Hänen ääntään, saavat odottaa osakseen Hänen
vihaansa. Sallikaa minun sanoa teille: Pyrkikää puhdistamaan
itsenne ja myös kaikki Siionin asukkaat, ettei Herran viha syttyisi
kiivauteen. Tehkää parannus, tehkää parannus, kuuluu Herran
ääni Siionille. Niin oudolta kuin se saattaa tuntuakin, on kuiten-
kin totta, että ihmiskunta jatkaa puolustelujaan, kunnes kaikki
sen pahuus paljastetaan eikä sen luonne enää ole pelastettavissa
ja kunnes se, mikä on talletettuna heidän sydämeensä, paljaste-
taan ihmiskunnan katseille. Minä sanon teille (ja sen, minkä
sanon teille, sanon kaikille): Kuulkaa Jumalan varoittavaa ääntä,
ettei Siion lankeaisi ja Herra vihassaan vannoisi, etteivät Siionin
asukkaat pääse Hänen lepoonsa.”10
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”Niin kauan kuin kirkossa suvaitaan jumalattomia tekoja, sitä
ei voida pyhittää eikä Siionia voida lunastaa.”11

”Pyrkiköön jokainen valmistamaan itseään viinitarhaa varten
varaten hieman aikaa surevien lohduttamiseen, särjettyjen sydän-
ten sitomiseen, langenneiden takaisin voittamiseen, eksyneiden
palauttamiseen ja valtakunnasta karkotettujen takaisinkutsumi-
seen rohkaisemalla heitä tarttumaan työhön niin kauan kuin päi-
vää on ja tekemään työtä vanhurskaudessa ja yksin mielin ja sydä-
min valmistautumaan auttamaan Siionin lunastusta, sen hyvän
lupauksen maan, missä alttiit ja kuuliaiset siunataan. – –

[Me rukoilemme] taivaallista Isäämme, että te rukoilisitte pal-
jon, olisitte sangen nöyriä ja täynnä rakkautta, että tekisitte ahke-
rasti työtä sekä hengellisissä että ajallisissa asioissa Siionin lunas-
tamiseksi, jotta puhdassydämiset saattaisivat palata ikuisen ilon
lauluin rakentamaan sen autioituneita paikkoja ja kohtaamaan
Herran, kun Hän tulee kirkkaudessaan [ks. OL 101:18].”12

Siion, Uusi-Jerusalem, rakennetaan Amerikan mantereelle.

UK 10: ”Me uskomme Israelin todelliseen kokoamiseen ja
kymmenen heimon palauttamiseen, että Siion (Uusi-Jerusalem)
rakennetaan Amerikan mantereelle.”13

”Siionin kaupunki, josta Daavid puhuu Psalmissa 102, raken-
netaan Amerikan maahan. ’Herran vapaiksi ostamat palaavat ja
saapuvat riemuiten Siioniin. He kantavat päänsä päällä ikuista
iloa.’ [ Jes. 35:10.] Silloin he saavat turvapaikan siltä tuhotulvalta,
joka vyöryy yli maan. Mutta Juuda saa turvapaikan Jerusalemista.
[Ks. Joel 3:5; Jes. 26:20–21; Jer. 31:12; Ps. 1:5; Hes. 34:11–13.]
Nämä ovat todistuksia siitä, että Hyvä Paimen tuo esiin omat lam-
paansa ja johdattaa ne Siioniin ja Jerusalemiin kaikista kansoista,
joiden joukkoon ne ovat olleet hajotettuina pilvisenä ja pimeänä
päivänä.”14

”Aloitan lainaamalla Henokin profetiaa, jossa puhutaan vii-
meisistä päivistä: ’Vanhurskautta minä lähetän alas taivaasta; ja
totuutta minä lähetän maasta todistamaan Ainosyntyisestäni,
hänen kuolleista ylösnousemisestaan [minä käsitän tämän ylös-
nousemisen olevan aineellinen], niin, sekä kaikkien ihmisten
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ylösnousemuksesta; ja vanhurskauden ja totuuden minä annan
vyöryä yli maan kuin tulva kootakseni valittuni maan neljältä
ilmansuunnalta paikkaan, jonka minä valmistan, pyhään kau-
punkiin, jotta kansani vyöttäisi kupeensa ja odottaisi minun tule-
miseni aikaa; sillä siellä on minun majani, ja sitä kutsutaan
Siioniksi, Uudeksi-Jerusalemiksi’ [Moos. 7:62].

Ymmärrän tästä lainauksesta, että – – vanhurskauden ja totuu-
den on määrä tulvana vyöryä yli maan. Ja nyt minä kysyn, miten
vanhurskaus ja totuus vyöryvät tulvana yli maan? Vastaan seuraa-
vasti: Ihmiset ja enkelit tulevat yhteistyössä toteuttamaan tämän
suuren työn, ja Siion, uusi Jerusalem, valmistetaan valituille, jotka
kootaan maan neljältä ilmansuunnalta, ja he perustavat pyhän
kaupungin, sillä Herran maja on oleva heidän keskellään. – –

– – ’Ja katso, tämän kansan minä asetan asumaan tähän maa-
han sen liiton toteuttamiseksi, jonka minä tein teidän isänne
Jaakobin kanssa; ja se on oleva Uusi-Jerusalem’ [3. Nefi 20:22].
Mormonin kirjasta saamme tietää juuri sen mantereen ja seu-
dun, jolla Uusi-Jerusalem on oleva, ja sen täytyy tulla otetuksi
ylös Johanneksen Patmossaarella näkemän näyn mukaisesti.

Monet ovat valmiit sanomaan, että tämä Uusi-Jerusalem, josta
puhutaan, on se Jerusalem, jonka juutalaiset rakensivat itäiselle
mantereelle. Mutta Ilmestyskirjan kohdasta 21:2 voi nähdä, että
uusi Jerusalem laskeutui taivaasta Jumalan luota kaunistettuna
niin kuin morsian sulhaselleen ja että tämän jälkeen
Ilmestyskirjan kirjoittaja vietiin Hengessä suurelle ja korkealle
vuorelle ja hän näki suuren ja pyhän kaupungin laskeutuvan tai-
vaasta Jumalan luota. Tässä puhutaan kahdesta kaupungista.
Koska en voi kirjoittaa kaikkea tähän suppeaan kirjeeseen, sanon
lyhyesti, että on oleva Uusi-Jerusalem, joka perustetaan tälle
mantereelle, ja on myös Jerusalem, joka rakennetaan uudelleen
itäiselle mantereelle [ks. Et. 13:1–2]. ’Katso, Eter näki Kristuksen
ajan, ja hän puhui – – myös Israelin huoneesta ja siitä
Jerusalemista, josta Lehi tulisi – sen jälkeen kun se hävitettäisiin,
se rakennettaisiin uudelleen pyhäksi kaupungiksi Herralle;
niinpä se ei voisi olla uusi Jerusalem, koska se oli ollut muinai-
sinakin aikoina [Et. 13:4–5].”15
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”Profeetat ovat sanoneet Siionista viimeisinä aikoina, kuinka
Libanonin rikkaus saapuu sen luokse ja sypressit, vuorimännyt,
puksipuut yhdessä kaunistavat Hänen pyhäkkönsä paikkaa ja
että Hän korottaa kunniaan jalkojensa sijan [ks. Jes. 60:13].
Pronssin sijaan Hän tuo kultaa ja raudan sijaan Hän tuo hopeaa,
puun sijaan pronssia ja kiven sijaan rautaa [ks. Jes. 60:17], ja
siellä Hän valmistaa vanhurskaille pidot [ks. Jes. 25:6], niin,
siellä Herran mahtavuus tuodaan nähtäväksemme Hänen kan-
sansa hyväksi, ihmisten laskelmointi ja maailman turhamainen
kunnia katoaa ja me huudahdamme: ’Siionista, täydellisen kau-
niista, Jumala ilmestyy kirkkaudessaan’ [Ps. 50:2].”16

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Huomaa, kuinka profeetta Joseph Smith käyttää tässä luvussa
sanaa Siion määrätyistä paikoista ja Herran kansasta. Kuinka
sanan tällainen käyttö auttaa sinua ymmärtämään, mitä
Siionin rakentaminen tarkoittaa? (Kun mietit tätä kysymystä tai
keskustelette siitä, voit halutessasi lukea kohdan OL 97:21.)

• Sivun 191 alalaidasta alkavassa kappaleessa Joseph Smith ker-
too halustaan tietää, milloin Siionin kaupunki perustettaisiin
Jacksonin piirikuntaan Missouriin. Mitä me voimme oppia
Herran vastauksesta Joseph Smithin rukouksiin?

• Lue toinen kokonainen kappale sivulta 192 ja etsi joitakin
paikkoja, joihin pyhiä kootaan. Kuinka me voimme vahvistaa
Siionia näissä paikoissa?

• Käy läpi kolmas kokonainen kappale sivulta 192 sekä ensim-
mäinen kappale sivulta 193 ja mieti, kuinka kirkon vaarnat tar-
joavat turvaa ja rauhaa. Millä tavoin sinua on siunattu, kun
olet kokoontunut muiden vaarnasi jäsenten kanssa?

• Millä tavoin profeetan neuvo Siionin rakentamisesta soveltuu
kotiimme?

• Profeetta Joseph opetti, että pyrkiessämme vahvistamaan
Siionia meidän kunkin on puhdistauduttava. Millä tavoin me
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voimme noudattaa tätä neuvoa? (Katso joitakin esimerkkejä
sivuilta 192–194.) Mistähän syystä ihmisten on oltava puhtaita,
ennen kuin Siion lunastetaan?

• Käy läpi Joseph Smithin profetiat kahdesta pyhästä kaupun-
gista (s. 194–196). Mikä osa meillä on näiden profetioiden
täyttymisessä?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Ilm. 21:1–27; OL
45:65–71; 97:18–25; 103:1–7; Moos. 7:16–21, 62–69.
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Ilmoitus ja elävä profeetta

”Taivaan perussääntönä on, ettei maan päällä 
koskaan tehtäisi mitään ilmoittamatta salaisuutta 

Herran palvelijoille, profeetoille.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Profeetta Joseph Smith sai Kirtlandissa Ohiossa ilmoitusten tul-
van, mikä teki tästä kaudesta hyvin tärkeän kirkon opin ja hallin-
non vakiinnuttamiselle. Kun profeetta sai näitä ilmoituksia, läsnä
oli usein muita kirkon johtajia, ja joku merkitsi muistiin hänen
sanansa, kun hän sai ne Herralta. Ilmoitukset tulivat hänelle
usein vastauksena rukoukseen. Parley P. Pratt, josta tuli myö-
hemmin kahdentoista koorumin jäsen, oli läsnä, kun profeetta
sai ilmoituksen, joka on nyt Opin ja liittojen luku 50. Vanhin
Pratt muisteli:

”Kun olimme yhtyneet rukoukseen huoneessa, jossa hän
käänsi, hän saneli meidän läsnä ollessamme seuraavan ilmoituk-
sen. Jokainen virke lausuttiin hitaasti ja hyvin selvästi, ja lausei-
den välillä oli tarpeeksi pitkä tauko, niin että tavallinen kirjoittaja
sai ne kirjoitettua käsin. – – Koskaan ei ollut epäröintiä, aikai-
semmin sanottuun palaamista tai uudelleen lukemista aiheessa
pysymiseksi.”1

Vaikka joitakin ilmoituksia oli kopioitu käsin henkilökohtai-
seen käyttöön, kirkon jäsenillä ei yleensä ollut niitä. Joseph
Smith tiesi, että Jumalan ilmoitukset olivat niin tärkeitä, että ne
täytyi säilyttää huolellisesti ja saattaa maailman ulottuville.
Marraskuussa 1831 Hiramissa Ohiossa pidetyssä erityisessä kon-
ferenssissa profeetta ja muut kirkon johtajat päättivät julkaista
kokoelman profeetan siihen mennessä saamia ilmoituksia. Kun
tämä päätös oli tehty, profeetta sai jumalallista tietoa, jota Herra
nimitti esipuheekseen käskyjensä kirjaan (ks. OL 1:6). Tämä
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Kun profeetta sai näitä ilmoituksia, läsnä oli usein muita kirkon johtajia, 
ja joku merkitsi muistiin hänen sanansa, kun hän sai ne Herralta.
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ilmoitus, joka on nyt Opin ja liittojen luku 1, merkitsi Herran
hyväksyntää ilmoitusten julkaisemiselle ja selitti Hänen tarkoi-
tuksiaan niiden antamiseen. ”Tutkikaa näitä käskyjä”, Herra
julisti, ”sillä ne ovat todet ja luotettavat, ja kaikki niissä olevat
profetiat ja lupaukset täyttyvät” (OL 1:37). Kuultuaan konfe-
renssin toisena päivänä ilmoituksen luettuna profeetta ”nousi ja
ilmaisi tunteensa ja kiitollisuutensa” tästä Herran hyväksynnän
osoituksesta.2

Tämän konferenssin jälkeen profeetta muisteli: ”Aikani kului
miltei tyystin käskyjen tarkistamiseen ja konferenssissa istumi-
seen lähes kahden viikon ajan, sillä marraskuun ensimmäisestä
sen kahdenteentoista päivään meillä oli neljä erikoiskonferens-
sia. Viimeisessä – – konferenssi päätti äänestämällä, että sen mie-
lestä ilmoitukset ovat – – koko maailman rikkauksien arvoiset.”
Konferenssi julisti myös, että ilmoitukset ovat ”kirkon perusta
näinä viimeisinä päivinä ja hyödyksi maailmalle osoittaessaan,
että Vapahtajamme valtakunnan salaisuuksien avaimet on jälleen
uskottu ihmiselle ja iankaikkisuuden rikkaudet [ovat] niiden
ulottuvilla, jotka ovat halukkaat elämään jokaisesta sanasta, joka
Jumalan suusta lähtee”3.

Käsinkirjoitetut jäljennökset ilmoituksista vietiin William W.
Phelpsille Missouriin julkaistavaksi Käskyjen kirjana. Veli Phelps,
jolle Herra oli antanut käskyn lähteä Missouriin ja ryhtyä kirjan-
painajaksi kirkolle (ks. OL 57:11), alkoi pian latoa kirjaa. Mutta
20. heinäkuuta 1833 väkijoukko tuhosi kirjapainon ja useimmat
painetuista sivuista. Kirkon jäsenet pelastivat joitakin irrallisia
sivuja, ja ne sidottiin erikseen, mutta kirjaa ei koskaan virallisesti
julkaistu. Käskyjen kirjaan tarkoitetut ilmoitukset sekä monia
muita ilmoituksia julkaistiin vuonna 1835 Kirtlandissa nimellä
Oppi ja liitot. Vuoden 1835 jälkeen siihen lisättyine ilmoituksi-
neen tämä kirja todistaa, että Jumala puhuu nykyään elävän pro-
feettansa, kirkon presidentin, kautta kirkkonsa siunaukseksi ja
opastukseksi.
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Joseph Smithin opetuksia

Jumala on johtanut aina kansaansa 
ja kirkkoaan ilmoituksen kautta.

UK 9: ”Me uskomme kaiken, mitä Jumala on ilmoittanut, kai-
ken, mitä hän nykyään ilmoittaa, ja me uskomme, että hän
ilmoittaa vielä monia suuria ja tärkeitä Jumalan valtakuntaa kos-
kevia asioita.”4

”Me emme voi koskaan ymmärtää Jumalaa ja taivasta koskevia
asioita muutoin kuin ilmoituksen kautta. Me voimme tehdä
asioista hengellisiä ja ilmaista mielipiteitä kaikkeen ikuisuuteen,
mutta se ei ole valtuutta.”5

”Oppi ilmoituksesta ylittää suuresti opin, joka kieltää ilmoi-
tuksen, sillä yksi taivaasta ilmoitettu totuus on kaikkien olemassa
olevien lahkolaiskäsitysten arvoinen.”6

”Pelastus ei voi tulla ilman ilmoitusta; kenenkään on turhaa
toimittaa sanan palvelusta ilman sitä. – – Kukaan ei voi olla
Jeesuksen Kristuksen palvelija ilman, että hänellä on todistus
Jeesuksesta, ja tämä on profetian Henki [ks. Ilm. 19:10]. Aina
kun pelastusta on julistettu, se on tapahtunut todistuksen
kautta. Aikamme ihmiset todistavat taivaasta ja helvetistä eivätkä
ole koskaan nähneet kumpaakaan; ja minä sanon, ettei kukaan
tunne näitä asioita saamatta ilmoitusta.”7

”Jeesus sanoo opetuksissaan: ’Tälle kalliolle minä rakennan
kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita.’ [Matt. 16:18.] Mille kal-
liolle? Ilmoitukselle.”8

”Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko
perustettiin suoralle ilmoitukselle kuten pyhien kirjoitusten
mukaan (Aam. 3:7 ja Ap. t. 1:2) Jumalan kirkko on aina perus-
tettu, ja Jumalan tahdon ja siunausten kautta minä olen ollut
tähän saakka väline Hänen käsissään viemässä eteenpäin Siionin
asiaa.”9

Profeetta puhui kirkon konferenssissa huhtikuussa 1834:
”Presidentti Joseph Smith nuorempi luki Joelin profetian toisen
luvun, rukoili ja puhui konferenssille seuraavasti: – – ’Meidän
asemamme on erilainen kuin yhdenkään toisen kansan asema
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on milloinkaan ollut tämän maan päällä. Niinpä nuo aikaisem-
mat ilmoitukset eivät voi soveltua meidän olosuhteisiimme,
koska ne on annettu toisille ihmisille, jotka ovat eläneet ennen
meitä. Mutta näinä viimeisinä aikoina Jumala oli kutsuva jään-
nöksen, jossa oli oleva vapautus, samoin kuin Jerusalemissa ja
Siionissa [ks. Joel 3:5]. Jos nyt Jumala ei antaisi lisää ilmoitusta,
niin mistä me löytäisimme Siionin ja tämän jäännöksen?’

Sitten presidentti antoi selonteon Mormonin kirjan saamisesta
ja kääntämisestä, Aaronin pappeutta koskevasta ilmoituksesta,
kirkon järjestämisestä vuonna 1830, ilmoituksesta, joka koski yli-
pappeutta ja Pyhän Hengen lahjaa, joka vuodatettiin kirkon
jäsenten päälle, ja sanoi: ’Poistakaa Mormonin kirja ja ilmoituk-
set. Missä on silloin uskontomme? Meillä ei ole sitä.’”10

Kirkon presidentti on asetettu saamaan ilmoitusta
Jumalalta kirkkoa varten; yksityiset ihmiset voivat 

saada ilmoitusta omia tehtäviään varten.

”Jeesus – – oli asettanut seurakuntaan ensiksi apostoleita ja
toiseksi profeettoja palveluksen työhön tehdäkseen pyhät täysin
valmiiksi jne. – – Taivaan perussääntönä on, ettei maan päällä
koskaan tehtäisi mitään ilmoittamatta salaisuutta Herran palveli-
joille, profeetoille, kuten Aamoksen kirjan kolmannen luvun
seitsemännessä jakeessa sanotaan.”11

Syyskuussa 1830 Joseph ja Emma Smith muuttivat Pennsyl-
vanian Harmonysta New Yorkin Fayetteen. Saapuessaan he
huomasivat, että väitteet vääristä ilmoituksista olivat johta-
neet harhaan joitakuita pyhiä: ”Suureksi suruksemme – –
saimme pian tietää, että Saatana oli väijynyt pettääkseen ja
etsien, kenet voisi niellä. Veli Hiram Pagella oli hallussaan tietty
kivi, jonka kautta hän oli saanut tiettyjä ’ilmoituksia’ Siionin
rakentamisesta, kirkon järjestyksestä jne., jotka kaikki olivat täy-
sin vastoin Jumalan huoneen järjestystä sen mukaan kuin se on
annettu Uudessa testamentissa sekä meidän saamissamme myö-
hemmissä ilmoituksissa. Koska yksi konferenssikokous oli
sovittu pidettäväksi 26. syyskuuta, ajattelin, ettei olisi viisasta
tehdä paljon muuta kuin keskustella veljien kanssa aiheesta,
kunnes konferenssi pidettäisiin. Mutta kun havaitsin, että monet,
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erityisesti Whitmerin perhe ja Oliver Cowdery, uskoivat paljolti
niihin asioihin, jotka olivat tulleet tämän kiven kautta, näimme
parhaaksi kysyä Herralta näin tärkeää asiaa, ja ennen konferens-
sia saimme seuraavaa:

Ilmoitus, joka annettiin Oliver Cowderylle Fayettessa New
Yorkin osavaltiossa syyskuussa 1830.

’– – Katso, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, ettei ketään
muuta kuin palvelijani Joseph Smith nuorempi nimitetä otta-
maan vastaan käskyjä ja ilmoituksia tässä kirkossa, sillä hän saa
ne samoin kuin Mooses. Ja sinun tulee olla kuuliainen sille, mitä
minä hänelle annan. – –

Äläkä käske sitä, joka on sinun yläpuolellasi ja kirkon joh-
dossa, sillä minä olen antanut hänelle salaisuuksien ja sinetöity-
jen ilmoitusten avaimet, kunnes minä nimitän heille toisen
hänen sijaansa. – –

Ja vielä, puhu veljesi Hiram Pagen kanssa kahden kesken ja
sano hänelle, että ne tuosta kivestä tulleet asiat, jotka hän on kir-
joittanut, eivät ole minusta ja että Saatana eksyttää häntä; sillä
katso, näitä asioita ei ole määrätty hänelle, eikä kenellekään tästä
kirkosta määrätä mitään vastoin kirkon liittoja.

Sillä kaikki täytyy tehdä kirkossa järjestyksessä ja yhteisellä
suostumuksella, uskon rukouksen kautta.’ [OL 28:2–3, 6–7,
11–13.] – –

Viimein konferenssimme kokoontui. Aikaisemmin mainitun
kiven aiheesta keskusteltiin, ja pitkähkön tutkinnan jälkeen veli
Page samoin kuin kaikki paikalla olevat kirkon jäsenet kielsivät
mainitun kiven ja kaiken siihen liittyvän keskinäiseksi suureksi
tyydytykseksemme ja iloksemme.”12

”Presidentit eli [ensimmäinen] presidenttikunta johtaa kirk-
koa, ja ensimmäisen presidenttikunnan kautta kirkolle annetaan
Jumalan mieltä ja tahtoa koskevat ilmoitukset. Tämä on taivaan
järjestys ja [Melkisedekin] pappeuden voima ja etuoikeus. Myös
tämän kirkon jokaisen virkamiehen etuoikeutena on saada ilmoi-
tuksia, jotka koskevat hänen omaa erityistä kutsumustaan ja teh-
täväänsä kirkossa.”13
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”Me emme katso olevamme velvollisia vastaanottamaan ilmoi-
tuksia keneltäkään muulta mieheltä tai naiselta, ellei häntä ole
laillisesti nimitetty ja asetettu tähän valtuuteen ja ellei hänellä
ole antaa riittäviä todisteita siitä.

– – On Jumalan järjestelmän vastaista, että kukaan kirkon
jäsen tai kukaan muu saisi ohjeita niitä varten, jotka ovat aukto-
riteettiasemassa, heidän yläpuolellaan. Niinpä huomaat, että ei
ole soveliasta ottaa vaarin niistä, vaan jos joku näkee näyn tai jos
hänen luonaan käy taivaallinen sanansaattaja, sen on tapahdut-
tava hänen omaksi hyödykseen ja opikseen, sillä kirkon perus-
periaatteita, hallintoa ja oppia hallitaan valtakunnan avaimin.”14

Kirkon presidentti välittää Jumalan sanan meille 
meidän aikaamme ja sukupolveamme varten.

Palvellessaan presidentti Brigham
Youngin neuvonantajana Heber C. Kim-
ball kirjoitti: ”Veli Joseph Smith sanoi
monta kertaa veli Brighamille, minulle
ja muille, että hän edusti meille Jumalaa
opettaakseen ja ohjatakseen meitä ja
nuhdellakseen väärintekijöitä.”15

Wilford Woodruff, kirkon neljäs
presidentti, kirjoitti: ”Viittaan tiettyyn
kokoukseen, johon osallistuin Kirtlan-
din kaupungissa alkuaikoinani. Tuossa

kokouksessa esitettiin joitakin huomautuksia – – elävistä puhe-
torvista ja Jumalan kirjoitetusta sanasta. – – Eräs johtava mies kir-
kossa nousi seisomaan ja puhui aiheesta sanoen: ’Teillä on
Jumalan sana edessänne tässä Raamatussa, Mormonin kirjassa ja
Opissa ja liitoissa. Teillä on kirjoitettu Jumalan sana, ja teidän,
jotka annatte ilmoituksia, tulee antaa ilmoituksia noiden kirjojen
mukaan, sillä se, mitä noihin kirjoihin on kirjoitettu, on Jumalan
sanaa. Meidän tulee pitäytyä niihin.’

Kun hän päätti puheensa, veli Joseph kääntyi veli Brigham
Youngin puoleen ja sanoi: ’Veli Brigham, tahdon sinun menevän
puhujakorokkeelle ja kertovan meille näkemyksiäsi elävistä pro-
feetoista ja kirjoitetusta Jumalan sanasta.’ Veli Brigham meni

Heber C. Kimball
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puhujakorokkeelle, otti Raamatun ja laski sen eteensä. Hän otti
Mormonin kirjan ja laski sen eteensä. Ja sitten hän otti Opin ja
liittojen kirjan ja laski sen eteensä ja sanoi: ’Siinä on meille kir-
joitettu Jumalan sana, joka koskee Jumalan työtä maailman
alusta miltei meidän aikaamme asti. Mutta kun vertaan noita kir-
joja [eläviin] profeettoihin, ne eivät ole minulle mitään. Nuo kir-
jat eivät sisällä Jumalan sanaa ohjeeksi suoraan meille nyt niin
kuin profeetan sanat tai pyhän pappeuden haltijan sanat meidän
aikanamme ja sukupolvessamme. Pidän mieluummin elävät pro-
feetat kuin kaiken sen, mitä kirjoihin on kirjoitettu.’ Hän jatkoi
samaan tapaan. Kun hän oli puhunut, veli Joseph sanoi seura-
kunnalle: ’Veli Brigham on kertonut teille, mikä on Herran sana,
ja hän on sanonut teille totuuden.’”16

BrighamYoung, kirkon toinen presidentti, muisteli: ”Monia
vuosia sitten profeetta Joseph huomautti, että jos ihmiset olisivat
ottaneet vastaan ilmoitukset, jotka hänellä oli hallussaan, ja oli-
sivat toimineet viisaasti niiden mukaan kuten Herra oli käskenyt,
he olisivat voineet olla monia vuosia edellä siitä, mitä he silloin
kykenivät tekemään ja ymmärtämään.”17

Me tuemme elävää profeettaa ja muita 
kirkon johtajia rukoilemalla heidän puolestaan 

ja noudattamalla heidän neuvojaan.

Joseph Smith merkitsi muistiin seuraavat tapahtumat
Kirtlandin temppelin vihkiäisistä 27. maaliskuuta 1836: ”Pidin
lyhyen puheen ja pyysin eri koorumeita ja koko pyhien seura-
kuntaa tunnustamaan [ensimmäisen] presidenttikunnan jäsenet
profeetoiksi ja näkijöiksi ja tukemaan heitä rukouksillaan.
Seisomaan nousten he lupasivat tehdä niin.

Pyysin sitten koorumeita ja pyhien seurakuntaa tunnustamaan
läsnä olevat kaksitoista apostolia profeetoiksi, näkijöiksi, ilmoi-
tuksensaajiksi ja erityisiksi todistajiksi maan kaikille kansoille,
sillä heillä on keskuudessaan valtakunnan avaimet, joilla he voi-
vat avata sen tai saattaa toiset tekemään sen, sekä tukemaan heitä
rukouksin. Seisomaan nousten he osoittivat suostuvansa ehdo-
tuksiin.
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Pyysin seuraavaksi koorumeita ja pyhien seurakuntaa tunnus-
tamaan seitsemänkymmenen presidentit – – ja tukemaan heitä
rukouksillaan. Seisomaan nousten he osoittivat suostumuk-
sensa. – –

Äänestys oli yksimielinen joka kerta, ja profetoin kaikille, että
sikäli kuin he tukisivat näitä miehiä heidän eri tehtävissään, – –
Herra siunaisi heitä; niin, Kristuksen nimessä taivaan siunaukset
olisivat heidän.”18

”Niiden tavoin, jotka kannattelivat Mooseksen käsiä [ks.
2. Moos. 17:8–13], kannatelkaamme mekin niiden käsiä, jotka
on asetettu johtamaan valtakunnan asioita, jotta heitä vahvistet-
taisiin ja he kykenisivät toteuttamaan suuret suunnitelmansa ja
olemaan välikappaleina viimeisten päivien suuren työn toimeen-
panemisessa.”19

”Mitään hyötyä ei ole siitä, että ihmiset tekevät asioita vain
siksi, että heitä neuvotaan tekemään ne, ja silti he nurisevat koko
ajan tehdessään ne. He voisivat yhtä hyvin olla tekemättä niitä.
On niitä, jotka julistavat olevansa pyhiä mutta jotka ovat liian
kärkkäitä nurisemaan ja etsimään vikoja, kun annetaan ohjeita,
jotka eivät ole heille mieleen, vaikka he itse pyytävät neuvoa,
saati sitten silloin, kun pyytämättä annetaan neuvoja, jotka eivät
vastaa heidän käsitystään asioista. Mutta, veljet, me toivomme
parempaa useimmilta teistä; me luotamme siihen, että te ha-
luatte neuvoja silloin tällöin ja että te mukaudutte niihin hyvillä
mielin aina kun saatte niitä oikeasta lähteestä.”20

Eliza R. Snow kirjoitti: ”[Joseph Smith] sanoi, että jos Jumala
on asettanut hänet ja valinnut hänet välikappaleeksi johtamaan
kirkkoa, miksi hänen ei anneta johtaa sitä loppuun asti? Miksi
asettua tielle, kun hänen on käsketty tehdä jokin asia? Kuka tun-
tee Jumalan mielen? Eikö Hän ilmoitakin asioita eri tavoin kuin
mitä olemme odottaneet? [Profeetta] huomautti, että hän voitti
jatkuvasti, vaikka kaikki asettui hänen tielleen ja häntä vastaan
kukistaakseen hänet. Kaikesta tästä vastustuksesta huolimatta
hänelle kävi aina lopulta hyvin. – –

Hän nuhteli niitä, jotka halusivat löytää vikaa kirkon asioiden
hoidossa sanoen, että Jumala oli kutsunut hänet johtamaan
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kirkkoa ja hän johtaisi sitä oikein; ne, jotka ottavat tehtäväkseen
sekaantua kirkon asioihin, saatetaan häpeään, kun heidän oma
typeryytensä tehdään tiettäväksi.”21

Ne, jotka hylkäävät elävät profeetat, 
eivät edisty ja saattavat päälleen Jumalan tuomiot.

”Huolimatta kirjaimellisesti sanottuna siitä, että kaikki tieto
tulee Jumalalta, niin kun se on ilmoitettu, kaikki ihmiset eivät
ole uskoneet sitä ilmoitukseksi silloin kun sitä on saatu. – –

Nooa oli täydellinen mies, ja hänen tietonsa tai ilmoitus siitä,
mitä oli tapahtuva maan päällä, antoi hänelle voimaa valmistau-
tua ja pelastaa itsensä ja perheensä vedenpaisumuksen hävityk-
seltä. Tätä tietoa tai ilmoitusta – – eivät maan asukkaat uskoneet.
He tiesivät, että Aadam oli ensimmäinen ihminen, luotu Jumalan
kuvaksi, että hän oli hyvä mies, että Henok vaelsi Jumalan kanssa
365 vuotta ja otettiin taivaaseen maistamatta kuolemaa. Mutta he
eivät voineet kestää uutta ilmoitusta: vanhaan me uskomme,
koska isämme uskoivat, mutta pois uudet ilmoitukset. Ja veden-
paisumus vei heidät mennessään. – –

Sama periaate – – kävi selkeästi ilmi juutalaisten keskuudessa,
kun Vapahtaja tuli lihassa. [He] kerskuivat vanhoilla ilmoituk-
silla, koristivat kuolleiden hautakammiot, maksoivat kymmenyk-
set mintusta ja tillistä, pitivät pitkiä rukouksia tekeytyäkseen
hurskaiksi ja ylittivät meriä ja maita saadakseen käännynnäisiä,
mutta kun he sitten saivat uutta ilmoitusta suoraan suuren MINÄ
OLEN suusta, he eivät voineet kestää sitä – se oli liikaa. Se osoitti
tuon sukupolven turmeltuneisuuden kuten sitä edeltävien, ja he
huusivat: ’Pois! Ristiinnaulitse hänet!’ – –

Kun tämä sukupolvi sai Mormonin kirjan, käyttäydyttiin ja
puhuttiin jälleen kerran samoin. Siunattiin vanhaa ilmoitusta,
vanhoja patriarkkoja, pyhiinvaeltajia ja apostoleja. Me uskomme
heihin, mutta uusia emme pysty hyväksymään.”22

”Maailma on aina erehtynyt luulemaan vääriä profeettoja
oikeiksi, ja Jumalan lähettämiä se on pitänyt väärinä profeet-
toina, ja tästä syystä ihmiset ovat tappaneet, kivittäneet ja heittä-
neet vankeuteen oikeat profeetat ja rangaisseet heitä, ja heidän
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”Nooa oli täydellinen mies, ja hänen [tietojansa tai ilmoitusta] siitä, 
mitä oli tapahtuva maan päällä, – – eivät maan asukkaat uskoneet.”

on ollut piilouduttava autiomaihin ja luoliin ja maakuoppiin [ks.
Hepr. 11:38]. Ja vaikka he ovat olleet kaikkein hyveellisimpiä
ihmisiä maan päällä, maailma on karkottanut heidät yhteydes-
tään maankiertäjinä samalla kuitenkin vaalien, kunnioittaen ja
tukien konnia, kulkureita, tekopyhiä, huijareita ja mitä alhaisim-
pia ihmisiä.”23

”Olen vakuuttunut siitä, että jos Kristus tulisi maan päälle ja
saarnaisi yhtä ankarasti kuin Hän saarnasi juutalaisille, tämä
sukupolvi hylkäisi Hänet sellaisen ankaruuden tähden. – –
Monet ihmiset sanovat: ’En hylkää sinua koskaan, vaan olen aina
seisova rinnallasi.’ Mutta heti kun opetat heille joitakin Jumalan
valtakunnan salaisuuksia, jotka ovat talletettuina taivaissa ja pal-
jastetaan ihmislapsille sitten, kun he ovat valmiit ne saamaan, he
ovat ensimmäisinä kivittämässä ja tappamassa sinua. Tämä sama
periaate johti Herran Jeesuksen Kristuksen ristiinnaulitsemi-
seen, ja se saattaa ihmiset tappamaan profeetat myös tämän
sukupolven aikana.
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Monet seikat ovat [selittämättömiä] ihmislapsille viimeisinä
päivinä, esimerkiksi se, että Jumala herättää kuolleet. [He unoh-
tavat], että se, mikä on ollut kätkettynä jo ennen maailman
perustamista, ilmoitetaan viimeisinä päivinä lapsenmielisille.

Keskuudessamme on paljon viisaita miehiä ja myös naisia,
jotka ovat liian viisaita ottaakseen oppia, ja sen tähden heidän on
kuoltava tietämättömyydessään, ja ylösnousemuksessa he huo-
maavat erehdyksensä. Monet sulkevat taivaan oven sanomalla:
Näin paljon Jumala voi ilmoittaa ja minä uskon. – –

Aina kun Jumala on lähettänyt miehen, jolla on pappeus, ja
tämä alkaa saarnata evankeliumin täyteyttä, hänen ystävänsä hyl-
käävät hänet ja ovat valmiit surmaamaan hänet, jos hän opettaa
sellaista, minkä he kuvittelevat vääräksi. Jeesus ristiinnaulittiin
juuri tämän periaatteen nojalla.”24

”Voi sitä ihmistä tai ihmisryhmää, joka nostaa kätensä Jumalaa
ja Hänen todistajaansa vastaan näinä viimeisinä päivinä: sillä he
miltei eksyttävät valitutkin!

– – Kun mies ryhtyy profetoimaan ja käskee ihmisiä noudatta-
maan opetuksiaan, hänen täytyy olla joko tosi tahi väärä pro-
feetta. Vääriä profeettoja ilmaantuu aina vastustamaan tosi pro-
feettoja, ja he profetoivat niin totuutta mukaillen, että he miltei
eksyttävät valitutkin.”25

”Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ja Jumalan lähettämien
profeettojen hylkäämisen seurauksena Jumalan tuomiot ovat
levänneet ihmisten, kaupunkien ja kansojen päällä eri maail-
manaikoina, kuten tapahtui Sodoman ja Gomorran kaupunkien
kohdalla, jotka hävitettiin siksi, että ne hylkäsivät profeetat.”26

William P. McIntire kirjoitti: ”[Joseph Smith] profetoi, että
kaikki ne, jotka eivät piitanneet saaduista ilmoituksista, eivät
hänestä eivätkä hänen sanoistaan, itkisivät ja valittaisivat ennen
pitkää – – sanoen: ’Voi! Olisimmepa kuunnelleet Jumalan sanoja
ja annettuja ilmoituksia.’”27
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Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Käy läpi kertomus sivuilta 199–201 ja pane merkille, kuinka
varhaiset kirkon jäsenet suhtautuivat Joseph Smithin kautta
saatuihin ilmoituksiin. Miten sinä suhtaudut Oppiin ja liittoi-
hin?

• Lue neljäs kappale sivulta 202. Miksi mielestäsi ”pelastus ei voi
tulla ilman ilmoitusta”?

• Käy läpi sivut 203–205. Mistähän syystä ihmiset sallivat joskus
eksyttää itseään, kuten kertomuksessa Hiram Pagesta? Mitä me
voimme tehdä välttyäksemme väärien profeettojen tai väärien
opetusten eksytykseltä?

• Käy läpi viimeinen kappale sivulta 204 ja ensimmäinen ja toi-
nen kappale sivulta 205. Mitä hyötyä meille on siitä, että on
vain yksi mies, joka voi saada ilmoituksia koko kirkkoa varten?
Millaisia kokemuksiasi voisit kertoa siitä, kuinka Herra on
opastanut sinua erityisissä tehtävissäsi?

• Lue sivuilta 205–206, kuinka Joseph Smith ja Brigham Young
reagoivat, kun eräs mies sanoi, että meidän tulee rajoittua nii-
hin ilmoituksiin, jotka on kirjoitettu pyhiin kirjoituksiin. Mitä
elämästäsi puuttuisi, jos rajoittuisit pyhiin kirjoituksiin kuule-
matta elävien profeettojen sanoja? Miten me voimme toimia
Brigham Youngin neuvon hengessä?

• Kuinka me voimme tukea kirkon presidenttiä ja muita kirkon
johtajia? (Katso joitakin esimerkkejä sivuilta 206–208.) Mitä
neuvoja kirkon presidentti antoi viimeisimmässä yleiskonfe-
renssissa? Millä tavoin sinua on siunattu, kun olet seurannut
profeettaa ja muita kirkon johtajia?

• Millä tavoin ihmiset hylkäävät Jumalan profeetat? (Katso joita-
kin esimerkkejä sivuilta 208–210.) Mitä mahdollisia seurauk-
sia on siitä, että päättää olla noudattamatta niiden neuvoja,
jotka Herra on valinnut johtamaan kirkkoaan?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Sananl. 29:18;
MK Jaak. 4:8; 3. Nefi 28:34; Morm. 9:7–9; OL 21:1–6.
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”Ja Herra Jumala puhui Moosekselle sanoen: – – Sillä katso, tämä on minun työni ja
kirkkauteni – ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen.”
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Suuri pelastussuunnitelma

”Suuri pelastussuunnitelma on aihe, jonka pitäisi 
saada ehdoton huomiomme, ja sitä tulisi pitää 

yhtenä taivaan parhaista lahjoista ihmiskunnalle.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Syyskuussa 1831 profeetta Joseph Smith muutti perheineen
vajaan 50 kilometrin päähän Kirtlandista kaakkoon Ohion
Hiramiin, missä he asuivat noin vuoden John ja Alice (tunnettiin
myös Elsana) Johnsonin kodissa. Tässä kodissa profeetta teki
suuren osan raamatunkäännöksestään.

Tämä tärkeä työ, jota profeetta sanoi ”kutsumuksensa haa-
raksi”1, lisää merkittävästi ymmärrystämme pelastussuunnitel-
masta. Profeetta aloitti tämän työn kesäkuussa 1830, kun Herra
käski häntä aloittamaan englanninkielisen kuningas Jaakon raa-
matunkäännöksen innoitetun tarkistamisen. Profeetta oli tiennyt
kauan, ettei Raamattu ollut aina selkeä joissakin tärkeissä
asioissa. Hän oli huomannut, että Moroni esitti hänelle joitakin
lainauksia Raamatun kohdista ”poiketen vähän siitä, mitä mei-
dän Raamatuissamme lukee” ( JS–H 36). Kääntäessään kohtaa
1. Nefi 13:23–29 hän sai tietää, että Raamatusta oli otettu pois
”monia osia, jotka ovat selkeitä ja erittäin kallisarvoisia; ja myös
monia Herran liittoja” (1. Nefi 13:26).

Profeetta sanoi myöhemmin: ”Uskon Raamattuun sellaisena
kuin se lähti alkuperäisten kirjoittajien kynästä. Tietämättömät
kääntäjät, huolimattomat jäljentäjät tahi vehkeilevät ja turmeltu-
neet papit ovat aikaansaaneet monia erheitä. – – Katsokaa [koh-
dan Hepr. 6:1] ristiriitaisuuksia: ’Älkäämme siis enää viipykö
Kristuksen opin alkeissa, vaan edetkäämme täyteen tietoon.’ Jos
ihminen jättää Kristuksen opin alkeet, kuinka hän voi pelastua
täyteen tietoon? Tässä on ristiriita. En usko sitä. Minusta sen
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pitäisi kuulua näin: ’Jättämättä siis Kristuksen opin alkeita jatka-
kaamme täydellisyyteen.’”2

Hengen ohjaamana Josephilta kului noin kolme vuotta
Raamatun läpikäymiseen, ja hän teki tekstiin tuhansia tarkistuk-
sia ja palautti tietoa, joka oli ollut kadoksissa. Nämä palautetut
tiedot luovat suurenmoista valoa moniin oppeihin, joita ei esi-
tetä selkeästi nykyisessä Raamatussa. Nämä innoitetut tarkistuk-
set Raamatun tekstiin tunnetaan Joseph Smithin raamatunkään-
nöksenä. Satoja kohtia Joseph Smithin raamatunkäännöksestä
on nyt sisällytetty englanninkieliseen myöhempien aikojen
pyhien laitokseen kuningas Jaakon raamatunkäännöksestä.

Profeetan raamatunkäännös oli tärkeä osa hänen omaa hen-
gellistä koulutustaan ja evankeliumin totuuden palautuksen jul-
kituloa. Tarkistaessaan Vanhaa ja Uutta testamenttia hän sai usein
ilmoituksia, jotka selvensivät tai avarsivat Raamatun kohtia. Tällä
tavoin profeetta sai monia oppeja Herralta, mukaan lukien ne,
jotka ovat nyt Opissa ja liitoissa lukuina 74, 76, 77, 86 ja 91 sekä
osina monia muita Opin ja liittojen lukuja.

Kun profeetta alkoi kääntää Raamattua kesäkuussa 1830,
Herra ilmoitti hänelle pitkän Mooseksen kirjoitusten osuuden.
Tästä osuudesta tuli Kallisarvoisen helmen Mooseksen kirjan
luku 1. Siinä on näky, jossa Mooses näki Jumalan ja keskusteli
Hänen kanssaan – niin merkittävän näyn, että Joseph Smith
sanoi sitä ”kallisarvoiseksi tiedonmuruksi” ja ”voimanlähteeksi”3.
Tässä näyssä Jumala opetti Moosekselle suuren pelastussuunni-
telman perustarkoituksen:

”Ja Herra Jumala puhui Moosekselle sanoen: – – Sillä katso,
tämä on minun työni ja kirkkauteni – ihmisen kuolemattomuu-
den ja iankaikkisen elämän toteuttaminen.” (Moos. 1:37, 39.)

Opit, toimitukset ja lupaukset, jotka muodostavat pelastus-
suunnitelman, ilmoitettiin maailmalle näinä myöhempinä
aikoina profeetta Joseph Smithin kautta. Profeetta ymmärsi sel-
keästi tämän suunnitelman tärkeyden julistaessaan: ”Suuri pelas-
tussuunnitelma on aihe, jonka pitäisi saada ehdoton huo-
miomme, ja sitä tulisi pitää yhtenä taivaan parhaista lahjoista
ihmiskunnalle.”4
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Joseph Smithin opetuksia

Kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa 
Jeesus Kristus valittiin Vapahtajaksi ja me 

päätimme hyväksyä pelastussuunnitelman.

”Taivaassa pidetyssä ensimmäisessä neuvonpidossa me
olimme kaikki läsnä ja näimme, miten Vapahtaja valittiin ja ase-
tettiin ja pelastussuunnitelma laadittiin, ja me annoimme sille
hyväksymisemme.”5

”Herra [on] pappi ikuisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan
ja voideltu Jumalan Poika jo ennen maailman perustamista [ks.
Ps. 110:4].”6

”Jeesuksen Kristuksen sovitustyö tapahtui kaikkien ihmisten
edestä paholaisen voittamiseksi. – – Kaikki kärsivät siihen asti,
kunnes ovat kuuliaisia itse Kristukselle.

Kiista taivaassa oli seuraavasta: Jeesus sanoi, että olisi muuta-
mia sieluja, jotka eivät pelastuisi. Paholainen sanoi, että hän pys-
tyisi pelastamaan heidät kaikki, ja hän esitti suunnitelmansa suu-
relle neuvostolle, joka asettui kannattamaan Jeesusta Kristusta.
Silloin paholainen nousi kapinaan Jumalaa vastaan, ja hänet
syöstiin alas ja myös kaikki ne, jotka olivat hänen puolellaan.”7

Me olemme iankaikkisia olentoja; me voimme edistyä
kohti korotusta, kun noudatamme Jumalan lakeja.

Profeetta Joseph Smith sai Herralta toukokuussa 1833 seu-
raavan ilmoituksen, joka on myöhemmin merkitty Oppiin ja
liittoihin kohdaksi 93:29: ”Ihminen oli alussa Jumalan luona.
Älyä eli totuuden valoa ei ole luotu eikä tehty, eikä sitä voida-
kaan luoda eikä tehdä.” Huhtikuussa 1844 profeetta opetti:
”Käsiteltävänäni on toinenkin asia, joka on tarkoitettu ihmisen
korottamiseksi – –. Se liittyy kuolleiden ylösnousemukseen – –
nimittäin sieluun – ihmisen mieleen – kuolemattomaan hen-
keen. Mistä se tuli? Kaikki oppineet ja jumaluusopin tohtorit
sanovat, että Jumala loi sen alussa, mutta asia ei ole niin; jo itse
ajatus on mielestäni ihmisarvoa alentava. En usko siihen oppiin;
tiedän enemmän. Kuulkaa se, kaikki te maailman ääret, sillä
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Jumala on sanonut minulle niin; ja jos ette usko minua, se ei
kumoa totuutta. – –

Käsittelen ihmisen hengen kuolemattomuutta. Onko johdon-
mukaista sanoa, että henkien äly on kuolematon ja että sillä kui-
tenkin on alku? Henkien älyllä ei ole ollut alkua, eikä sillä ole
oleva loppua. Se on johdonmukaista. Sillä, millä on alku, voi olla
loppu. Ei ole koskaan ollut aikaa, jona ei olisi ollut olemassa
henkiä – –.

– – Otan sormestani sormuksen ja vertaan sitä ihmisen mie-
leen – ihmisen kuolemattomaan osaan, koska sillä ei ole alkua.
Otaksukaamme, että katkaisemme sormuksen, silloin sillä on
alku ja loppu, mutta jos päät liitetään uudelleen yhteen, se on
yksi ja ikuinen ympyrä. Näin on ihmisen hengen laita. Niin totta
kuin Herra elää – jos sillä on alku, sillä on oleva myös loppu.
Kaikki mielettömät ja oppineet ja viisaat miehet luomisen alusta
saakka, jotka sanovat, että ihmisen hengellä oli alku, osoittavat,
että sillä täytyy olla myös loppu, ja jos tuo oppi on tosi, silloin
oppi häviämisestä olisi tosi. Mutta jos olen oikeassa, voinen roh-
keasti julistaa katoilta, että Jumalalla ei ole milloinkaan ollut voi-
maa luoda ihmisen henkeä. Jumala ei voisi itse luoda itseään.

Äly on iankaikkinen, ja sen olemassaolo perustuu itsestään
olemassa olevalle periaatteelle. Aikakaudesta toiseen se pysyy
henkenä, eikä siinä ole mitään luomista. Kaikki mielet ja henget,
jotka Jumala on lähettänyt maailmaan, ovat alttiita avartumaan.

Ihmistä koskevat perusperiaatteet ovat samalla tavalla itses-
tään olemassa olevia kuin Jumala. Jumala itse, joka havaitsi ole-
vansa henkien ja kirkkauden ympäröimä, koska oli muita älyk-
käämpi, näki sopivaksi säätää lakeja, joiden avulla muut saisivat
oikeuden edistyä kuten Hän oli edistynyt. Meidän suhteemme
Jumalaan asettaa meidät asemaan, jossa me voimme edistyä tie-
dossa. Hänellä on valta säätää lakeja heikompien älyjen ohjaami-
seksi, jotta nämä pääsisivät osallisiksi korotuksesta Hänen kans-
saan ja saisivat kirkkauden toisensa jälkeen, sekä kaiken tiedon,
voiman, kirkkauden ja älyn, joka vaaditaan heidän pelastamisek-
seen henkien maailmassa.”8

”Me uskomme, että Jumala on antanut ihmiselle mielen, joka
kykenee vastaanottamaan opetusta, sekä kykyjä, joita voidaan
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kehittää siinä määrin kuin ihminen ahkeroi ja ottaa vaarin siitä
valosta, jolla hänen ymmärrystään taivaasta valaistaan. Uskomme
myös, että mitä lähemmäksi täydellisyyttä ihminen pääsee, sitä
selkeämpiä ovat hänen näköalansa ja sitä suurempi hänen
ilonsa, kunnes hän on voittanut pahan elämässään ja kadottanut
kaiken halun tehdä syntiä ja muinaisten pyhien tavoin saavuttaa
sellaisen uskon määrän, että hänet kiedotaan Luojansa voimaan
ja kirkkauteen ja temmataan ylös asumaan Hänen luonaan.
Olemme kuitenkin sitä mieltä, että tämä on tila, johon kukaan
ihminen ei ole koskaan päässyt hetkessä.”9

Me tulimme maan päälle saamaan ruumiin, 
hankkimaan tietoa ja voittamaan uskon kautta.

”Kaikki ihmiset tietävät, että heidän täytyy kuolla. Ja meidän
on tärkeätä ymmärtää ne syyt ja seuraukset, jotka liittyvät siihen,
että joudumme alttiiksi elämän ja kuoleman vaihteluille, sekä
Jumalan suunnitelmat ja tarkoitukset meidän maailmaan
tuloomme, kärsimiseemme täällä ja lähtöömme täältä. Mikä
tavoite on sillä, että tulemme tähän olemassaoloon, sitten kuo-
lemme ja siirrymme pois emmekä ole enää täällä? On vain järke-
vää otaksua, että Jumala ilmoittaisi jotain tähän liittyvää, ja se on
aihe, jota meidän pitäisi tutkia enemmän kuin mitään muuta.
Meidän pitäisi tutkia sitä päivin ja öin, sillä maailma on tietämä-
tön näiden [asioiden] todellisesta merkityksestä ja suhteesta
[Jumalaan].”10

”Jumalan suunnitelma ennen maailman perustamista oli, että
me ottaisimme maallisen majan [ruumiin], että uskollisuu-
temme kautta me voittaisimme ja siten saisimme ylösnousemuk-
sen kuolleista ja tällä tavoin saisimme kirkkauden, kunnian, voi-
man ja vallan.”11

”Tulimme tänne maan päälle, jotta saisimme ruumiin ja voi-
simme esittää sen puhtaana Jumalan edessä selestisessä valta-
kunnassa. Suuri onnen periaate rakentuu sille seikalle, että
meillä on ruumis. Paholaisella ei ole ruumista, ja siinä on hänen
rangaistuksensa. Hänelle on mieleen, kun hän voi saada ihmisen
ruumiin asumuksekseen, ja kun Vapahtaja ajoi hänet ulos, hän
pyysi saada mennä sikalaumaan. Siten hän osoitti, että hän mie-
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”Jumalan suunnitelma ennen maailman perustamista oli, että me ottaisimme 
maallisen majan [ruumiin], että uskollisuutemme kautta me voittaisimme.”

luummin halusi sian ruumiin kuin ei ruumista ollenkaan.
Kaikilla olennoilla, joilla on ruumis, on valta niiden yli, joilla ei
ole ruumista.”12

”Pelastuminen merkitsee sitä, että ihminen pelastuu kaikilta
vihollisiltaan, sillä ihminen ei ole pelastunut ennen kuin hän
pystyy voittamaan kuoleman. – –

Iankaikkisessa maailmassa olevat henget ovat samanlaisia kuin
tässä maailmassa olevat. Kun he ovat tulleet tähän maailmaan ja
saaneet maallisen majan, sen jälkeen kuolleet ja nousseet ylös
sekä saaneet kirkastetun ruumiin, niin heillä on valta-asema nii-
hin henkiin nähden, jotka eivät ole saaneet lainkaan ruumista eli
jotka eivät säilyttäneet ensimmäistä asemaansa, kuten paholai-
seen. Paholaisen rangaistuksena oli, että hänellä ei olisi asu-
musta niin kuin ihmisillä.”13

”Tiedon periaate on pelastuksen periaate. Uskolliset ja ahke-
roivat voivat käsittää tämän periaatteen; ja jokainen, joka ei saa
riittävästi tietoa pelastuakseen, tuomitaan. Meille annetaan
pelastuksen periaate Jeesuksen Kristuksen tuntemuksen kautta.



L U K U  1 7

221

Pelastus ei ole sen enempää eikä vähempää kuin voitto kai-
kista vihollisistamme ja niiden paneminen jalkojemme alle. Ja
kun meillä on voima saattaa kaikki vihollisemme jalkojemme alle
tässä maailmassa ja tieto voittaaksemme kaikki pahat henget
tulevassa maailmassa, niin silloin pelastumme kuten Jeesus,
jonka piti hallitseman siihen asti, kunnes Hän oli saattanut kaikki
viholliset jalkojensa alle, ja vihollisista viimeinen oli kuolema
[ks. 1. Kor. 15:25–26].

Tässä on ehkä periaatteita, joita harvat ovat ajatelleet. Kukaan
ei voi saavuttaa tätä pelastusta muutoin kuin maallisen majan
kautta.

Tässä maailmassa ihmiset ovat luonnostaan itsekkäitä, kun-
nianhimoisia ja pyrkivät toinen toisensa edelle. On kuitenkin joi-
takuita, jotka ovat halukkaita vahvistamaan muita yhtä lailla kuin
itseäänkin. Niinpä toisessa maailmassa on monenlaisia henkiä.
Jotkut pyrkivät toisten edelle. Näin oli Lusiferin laita silloin, kun
hän lankesi. Hän tavoitteli sellaista, mikä oli laitonta. Siksi hänet
lähetettiin alas, ja sanotaan, että hän veti monia mukanaan; ja
hänen rangaistuksensa suuruus on siinä, ettei hän saa ruumista.
Se on hänen rangaistuksensa.”14

Jumala on antanut meille tahdonvapauden 
ja voiman valita hyvän eikä pahaa.

”Saavuttaakseen pelastuksen ihmisten on noudatettava –
ennen lähtöään tästä maailmasta – tiettyjä sääntöjä ja periaat-
teita, jotka vahvistettiin peruuttamattomalla säädöksellä ennen
kuin maailmaa oli. – – Hengellisten ja taivaallisten maailmoiden
sekä hengellisten ja taivaallisten olentojen järjestys on täydelli-
simmässä sopusoinnussa. Niiden rajat on vahvistettu peruutta-
mattomasti, ja nämä olennot ovat itse vapaaehtoisesti hyväksy-
neet ne taivaallisessa asemassaan ja meidän ensimmäiset van-
hempamme hyväksyivät ne maan päällä. Tämän vuoksi on niin
tärkeätä, että jokainen maan päällä oleva ihminen, joka odottaa
pääsevänsä iankaikkiseen elämään, omaksuu ja hyväksyy ian-
kaikkisen totuuden periaatteet.”15

”Kaikilla ihmisillä on oikeus tahtonsa vapauteen, sillä Jumala
on niin säätänyt. Hän on tehnyt ihmiset kykeneviksi tekemään
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päätöksiä ja antanut heille voiman valita hyvä tai paha, etsiä sitä
mikä on hyvää kulkemalla pyhyyden tietä tässä elämässä, mikä
tuo mielenrauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä täällä ja ilon ja onnen
täyteyden Hänen oikealla puolellaan tämän jälkeen, tai kulkea
pahuuden tietä tehden edelleen syntiä ja kapinoiden Jumalaa
vastaan tuoden siten tuomion sieluilleen tässä elämässä ja ikui-
sen menetyksen tulevassa maailmassa.”16

”Saatana ei voi vietellä meitä houkutuksillaan, ellemme sydä-
messämme anna periksi ja lankea. Luontomme on sellainen, että
me voimme vastustaa Paholaista; ellei meitä olisi luotu sellaisiksi,
emme olisi vapaita tekemään päätöksiä.”17

”Paholaisella ei ole minkäänlaista valtaa meihin, ellemme salli
sitä hänelle. Niin pian kuin kapinoimme jotain sellaista vastaan,
mikä tulee Jumalalta, paholainen ottaa vallan.”18

Toukokuun 16. päivänä 1841 profeetta puhui pyhille:
”Presidentti Joseph Smith – – sanoi, että yleensä Saatanaa syyte-
tään siitä pahasta, mitä me teemme, mutta jos hän olisi kaiken
pahuuden aiheuttaja, ei ihmisiä voisi tuomita. Paholainen ei voi
pakottaa ihmisiä tekemään pahaa; kaikki on vapaaehtoista. Ne,
jotka vastustavat Jumalan Henkeä, ovat taipuvaisia joutumaan
kiusaukseen, ja silloin yhteys taivaaseen katkaistaan niiltä, jotka
kieltäytyvät tulemasta osallisiksi sellaisesta suuresta kirkkau-
desta. Jumala ei käytä mitään pakkokeinoja, eikä paholainen voi
käyttää niitä, ja tämänkaltaiset [tätä aihetta koskevat] käsitykset,
joita monet elättelevät, ovat mielettömiä.”19

Eliza R. Snow kirjoitti: ”[Joseph Smith] sanoi, ettei hän välitä
siitä, kuinka nopeasti me etenemme hyveen polulla. Vastustakaa
pahaa, niin vaaraa ei ole. Jumala, ihmiset ja enkelit eivät tuo-
mitse niitä, jotka vastustavat kaikkea pahaa, eivätkä pahat henget
pysty siihen. Yhtä hyvin Paholainen voisi pyrkiä syöksemään
Jehovan valtaistuimelta kuin kukistamaan viattoman sielun, joka
vastustaa kaikkea pahaa.”20

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.
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• Mitä erityisiä totuuksia pelastussuunnitelmasta ja elämän tar-
koituksesta me tiedämme profeetta Joseph Smithin saamien
ilmoitusten perusteella? Kuinka nämä totuudet ovat auttaneet
sinua?

• Joseph Smith opetti, että pelastussuunnitelma on ”aihe, jota
meidän pitäisi tutkia enemmän kuin mitään muuta” (s. 219)
ja ”aihe, jonka pitäisi saada ehdoton huomiomme” (s. 216).
Millä tavoin voimme tutkia pelastussuunnitelmaa? Kuinka
voimme antaa ehdottoman huomiomme pelastussuunnitel-
malle arkielämän toimissamme? Kuinka voimme opettaa
pelastussuunnitelmaa muille?

• Käy läpi Joseph Smithin opetukset neuvonpidosta taivaassa
ja iankaikkisesta luonteestamme (s. 217–219). Kuinka näiden
oppien tunteminen saattaisi olla siunaus sinulle eläessäsi
maan päällä?

• Profeetta Joseph todisti, että ”kaikki mielet ja henget, jotka
Jumala on lähettänyt maailmaan, ovat alttiita avartumaan”
(s. 218). Mitä tämä mielestäsi tarkoittaa? Kuinka tämä totuus
saattaisi vaikuttaa siihen, kuinka suhtaudut haasteisiin? Entä
siihen, mitä ajattelet omasta arvostasi ja omista kyvyistäsi? Entä
siihen, kuinka kohtelet muita ihmisiä?

• Lue kappale, joka alkaa sivun 218 alareunasta. Pohdi siunauk-
sia, joita me saamme, kun me ”[ahkeroimme ja otamme] vaa-
rin siitä valosta, jolla – – taivaasta valaistaan”.

• Käy läpi Joseph Smithin opetukset siitä, miten tärkeä fyysinen
ruumis on (s. 219–221). Kuinka tämä tieto saattaisi vaikuttaa
siihen, miten huolehdimme ruumiistamme?

• Lue ensimmäinen kokonainen kappale sivulta 222 ja toinen
kokonainen kappale sivulta 222. Mieti, mitä nämä opetukset
merkitsevät sinulle käyttäessäsi tahdonvapauttasi. Mitä sellai-
sia keinoja on, joilla me voimme vastustaa Saatanan vaiku-
tusta?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: 2. Nefi 2:25;
9:6–12; Alma 34:31–33; OL 76:25–32; 101:78; Abr. 3:22–25.
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kohta 3; Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, s. 348–350.

9. History of the Church, osa 2, s. 8;
artikkelista ”The Elders of the
Church in Kirtland, to Their
Brethren Abroad”, 22. tammikuuta
1834, julkaisussa Evening and
Morning Star, helmikuu 1834,
s. 135; ks. myös Profeetta Joseph
Smithin opetuksia, s. 50.

10. History of the Church, osa 6, s. 50;
Joseph Smithin 9. lokakuuta 1843
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Willard Richardsin muistiinpa-
nojen ja julkaisun Times and Sea-
sons, 15. syyskuuta 1843, s. 331,
mukaan; tämä Times and Seasonsin
numero julkaistiin myöhässä;
ks. myös Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, s. 322–323.

11. Martha Jane Knowlton Corayn lainaa-
mana hänen muistiinpanoissaan
Joseph Smithin 21. toukokuuta 1843
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta; Martha Jane Knowlton Coray,
Notebook, kirkon arkistot.

12. William Claytonin lainaamana hänen
muistiinpanoissaan Joseph Smithin
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä
saarnasta, jonka päivämäärää ei ole
ilmoitettu; julkaisussa John Nuttall,
”Extracts from William Clayton’s
Private Book”, s. 7–8; ks. myös
Profeetta Joseph Smithin opetuksia,
s. 179.

13. History of the Church, osa 5, s. 403;
Joseph Smithin 21. toukokuuta 1843
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Willard Richardsin muistiinpa-
nojen mukaan; ks. myös Liite: Tässä
kirjassa lainatut lähteet, s. 588, 
kohta 3; Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, s. 304.

14. History of the Church, osa 5,
s. 387–388; Joseph Smithin 14.
toukokuuta 1843 Yelromessa
Illinoisissa pitämästä saarnasta
Wilford Woodruffin muistiinpanojen
mukaan; ks. myös Liite: Tässä kir-
jassa lainatut lähteet, s. 588, 
kohta 3; Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, s. 295–296.

15. History of the Church, osa 6,
s. 50–51, kappalejakoa muutettu;
Joseph Smithin 9. lokakuuta 1843
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Willard Richardsin muistiinpa-
nojen ja julkaisun Times and

Viitteet

1. History of the Church, osa 1, s. 238;
käsikirjoituksesta ”History of the
Church”, kirja A–1, s. 175, kirkon
arkistot.

2. History of the Church, osa 6,
s. 57–58, kappalejakoa muutettu;
Joseph Smithin 15. lokakuuta 1843
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Willard Richardsin muistiinpa-
nojen mukaan; ks. myös Liite: Tässä
kirjassa lainatut lähteet, s. 588,
kohta 3.

3. History of the Church, osa 1, s. 98;
käsikirjoituksesta ”History of the
Church”, kirja A–1, sekalaisia pape-
reita, kirkon arkistot.

4. History of the Church, osa 2, s. 23;
artikkelista ”The Elders of the
Church in Kirtland, to Their
Brethren Abroad”, 22. tammikuuta
1834, julkaisussa Evening and
Morning Star, huhtikuu 1834, s. 152.

5. William Claytonin lainaamana hänen
muistiinpanoissaan Joseph Smithin
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta, jonka päivämäärää ei ole
ilmoitettu; julkaisussa L. John Nut-
tall, ”Extracts from William Clayton’s
Private Book”, s. 7, Journals of L.
John Nuttall, 1857–1904, L. Tom
Perry Special Collections, Brigham
Young University, Provo, Utah; kopio
kirkon arkistoissa; ks. myös Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, toim.
Joseph Fielding Smith, 1985, s. 179.

6. ”Baptism”, pääkirjoitus julkaisussa
Times and Seasons, 1. syyskuuta
1842, s. 905, oikeakielisyys nykyai-
kaistettu; Joseph Smith oli lehden
päätoimittaja; ks. myös Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, s. 264.

7. History of the Church, osa 6, s. 314;
Joseph Smithin 7. huhtikuuta 1844
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Wilford Woodruffin, Willard
Richardsin, Thomas Bullockin ja
William Claytonin muistiinpanojen
mukaan; ks. myös Profeetta Joseph
Smithin opetuksia, s. 353.

8. History of the Church, osa 6,
s. 310–312, oikeinkirjoitus nykyai-
kaistettu; Joseph Smithin 7. huhti-
kuuta 1844 Nauvoossa Illinoisissa
pitämästä saarnasta Wilford Wood-
ruffin, Willard Richardsin, Thomas
Bullockin ja William Claytonin muis-
tiinpanojen mukaan; ks. myös Liite:
Tässä kirjassa lainatut lähteet, s. 588,
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Seasons, 15. syyskuuta 1843, s. 331,
mukaan; tämä Times and Seasonsin
numero julkaistiin myöhässä; ks.
myös Liite: Tässä kirjassa lainatut läh-
teet, s. 588, kohta 3; Profeetta Joseph
Smithin opetuksia, s. 323.

16. History of the Church, osa 4, s. 45,
alaviite; ensimmäisen presidenttikun-
nan ja korkean neuvoston 8. joulu-
kuuta 1839 Commercessa Illinoisissa
päivätystä kirjeestä Ohion Kirtlandis-
ta länteen asuville pyhille, julkaistu
lehdessä Times and Seasons, joulu-
kuu 1839, s. 29.

17. William P. McIntiren lainaamana
hänen muistiinpanoissaan Joseph
Smithin alkuvuodesta 1841 Nau-
voossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta; William Patterson McIntire,
Notebook 1840–45, kirkon arkistot.

18. William Claytonin lainaamana hänen
muistiinpanoissaan Joseph Smithin
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta, jonka päivämäärää ei ole

ilmoitettu; julkaisussa L. John
Nuttall, ”Extracts from William
Clayton’s Private Book”, s. 8;
ks. myös Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, s. 179.

19. History of the Church, osa 4, s. 358,
hakasuluissa olevat sanat alkuperäi-
sessä, kappalejakoa muutettu;
Joseph Smithin 16. toukokuuta 1841
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta; selostus julkaisussa Times and
Seasons, 1. kesäkuuta 1841, s. 429;
ks. myös Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, s. 185.

20. History of the Church, osa 4, s. 605,
oikeinkirjoitus nykyaikaistettu;
Joseph Smithin 28. huhtikuuta 1842
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Eliza R. Snow’n muistiinpano-
jen mukaan.
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Entisöity John Johnsonin talo Hiramissa Ohion osavaltiossa.
Johnsonin talossa helmikuussa 1832 profeetta Joseph Smith näki näyn 
kolmesta kirkkauden asteesta, jotka Jumala on valmistanut lapsilleen.



Verhon tuolla puolen: 
Elämä iankaikkisuuksissa

”[Vanhurskaat, jotka ovat kuolleet,] tulevat nousemaan
asuakseen jälleen iankaikkisessa hehkussa kuolemattomuu-

den kirkkaudessa, missä ei enää ole murhetta, ei kärsi-
mystä eikä kuolemaa, vaan missä he saavat olla Jumalan

perillisiä yhdessä Jeesuksen Kristuksen kanssa.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Joseph Smithin työ Raamatun kääntämiseksi johti mitä merkit-
tävimpään näkyyn elämästä iankaikkisuuksissa. Helmikuun 16.
päivänä 1832 profeetta työskenteli John Johnsonin talossa
Ohion Hiramissa Sidney Rigdonin palvellessa hänen kirjurinaan.
Hän oli kääntämässä Johanneksen evankeliumia. ”Useiden saa-
tujen ilmoitusten perusteella”, profeetta sanoi myöhemmin, ”oli
selvää, että monia tärkeitä ihmisen pelastusta koskevia kohtia oli
poistettu Raamatusta, tai sitten ne olivat joutuneet kadoksiin
ennen Raamatun kokoamista. Jäljelle jääneistä totuuksista
ilmeni, että jos Jumala palkitsee jokaisen hänen lihassa teke-
miensä tekojen mukaan, niin sanaan ’taivas’, kun sillä tarkoite-
taan pyhien iankaikkista kotia, täytyy sisältyä useampia kuin yksi
valtakunta.”1

Profeetta käänsi kohdan Joh. 5:29, jossa kaikki ”nousevat hau-
doistaan” ylösnousemuksessa – jossa kuvataan niiden ylösnou-
semusta, jotka ovat ”hyvää tehneet”, elämän ylösnousemukseksi,
ja niiden, jotka ovat ”pahaa tehneet”, tuomion ylösnousemuk-
seksi. Kun hän ja Sidney pohtivat tätä pyhien kirjoitusten kohtaa,
heille avautui ihmeellinen näky. Profeetta kirjoitti: ”Hengen voi-
masta silmämme aukenivat ja ymmärryksemme valaistui, niin
että me näimme ja ymmärsimme sitä, mikä on Jumalan – nimit-
täin sitä, mikä on ollut alusta asti, ennen kuin maailma oli, ja
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minkä Isä on säätänyt ainosyntyisen Poikansa kautta, joka on
ollut Isän huomassa aina alusta asti.” (OL 76:12–13.)

Tässä kirkkauden näyssä profeetta ja Sidney Rigdon näkivät
Jumalan Pojan Isän oikealla puolella ja saivat ”hänen täyteydes-
tään” (OL 76:20). He näkivät ne kolme kirkkauden valtakuntaa,
jotka Jumala on valmistanut lapsiaan varten, ja saivat tietää,
ketkä perivät nämä valtakunnat. He näkivät myös Saatanan kar-
kotuksen Jumalan edestä ja niiden kärsimykset, jotka sallivat
Saatanan voittaa itsensä.

Tämä näky on nykyään Opin ja liittojen luku 76. Profeetta
selitti: ”Mikään Herran valtakunnan järjestystä koskeva ei voisi
olla mieluisampaa pyhille kuin se valo, joka edellä mainitun
näyn kautta tulvahti maailmalle. Jokainen laki, jokainen käsky,
jokainen lupaus, jokainen totuus ja jokainen ihmisen kohtaloa
koskeva kohta aina Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta Johannek-
sen ilmestykseen asti, milloin ihmisten mielettömyys ei ole pääs-
syt tahraamaan pyhien kirjoitusten puhtautta, – – todistaa siitä,
että tämä todistuskappale on jäljennös iankaikkisen maailman
aikakirjoista. Ajatusten ylevyys, kielen puhtaus, toiminnan pää-
määrä, sinnikäs kestäminen loppuun saakka, jotta pelastuksen
perilliset saisivat tunnustaa Herran ja notkistaa polvensa, uskol-
lisuuden palkat ja syntien rangaistukset ovat niin paljon ihmisten
ahdasmielisyyden yläpuolella, että jokaisen on pakko huudah-
taa: ’Se on lähtöisin Jumalasta.’”2

Joseph Smithin opetuksia

Jumala on valmistanut lapsilleen 
kolme kirkkauden astetta.

”Tekstini käsittelee kuolleiden ylösnousemusta, ja löydätte sen
Johanneksen 14. luvusta: ’Minun Isäni kodissa on monta huo-
netta’ [ Joh. 14:2]. Sen pitäisi kuulua: ’Minun Isäni valtakunnassa
on monta valtakuntaa’, jotta te voisitte olla Jumalan perillisiä ja
perillisiä yhdessä minun kanssani. – – On olemassa huoneita
niille, jotka tottelevat selestistä lakia, ja on muita huoneita niille,
jotka eivät pysty noudattamaan tätä lakia; jokaiselle oman järjes-
tyksensä mukaisesti.”3
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”’Mutta’, sanoo joku, ’minä uskon yhteen yhteiseen taivaaseen
ja helvettiin, minne kaikki joutuvat ja missä kaikki ovat saman-
laisia, yhtä onnettomia tai yhtä onnellisia.’

Mitä! Paikka, minne kaikki on ahdettu yhteen – kunnialliset ja
hyveelliset ja murhaajat ja huorintekijät, vaikka on kirjoitettu,
että heidät tuomitaan niiden tekojen mukaan, mitä he ruumiissa
ollessaan ovat tehneet? Mutta Paavali puhuu meille kolmesta
kirkkaudesta ja kolmesta taivaasta. Hän tunsi miehen, joka oli
temmattu kolmanteen taivaaseen [ks. 1. Kor. 15:40–41; 2. Kor.
12:2–4]. – – Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ’Minun Isäni kodissa
on monta huonetta – enhän minä muuten sanoisi, että menen
valmistamaan teille asuinsijan. Minä – – tulen sitten takaisin ja
noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen.’
[Ks. Joh. 14:2–3.]”4

”Menkää ja lukekaa Opissa ja liitoissa oleva näky [OL 76]. Siinä
kuvataan selvästi kirkkautta toisensa perään – auringon kirk-
kautta, kuun kirkkautta ja tähtien kirkkautta; ja kuten toinen
tähti voittaa toisen kirkkaudessa, niin myös telestisen maailman
asukkaat eroavat kirkkaudessa, ja jokainen, joka hallitsee selesti-
sessä kirkkaudessa, on oman herrautensa Jumala. – –

Paavali sanoo: ’Auringolla on oma loistonsa, kuulla omansa ja
tähdillä omansa, ja toinen tähti loistaa toista kirkkaammin.
Samoin tapahtuu kuolleiden ylösnousemuksessa.’ [1. Kor.
15:41–42.]”5

Ne, jotka ottavat vastaan todistuksen Jeesuksesta 
ja evankeliumin toimitukset ja voittavat uskon kautta,

perivät selestisen valtakunnan.

Profeetta Joseph Smith näki seuraavan näyn, joka myöhem-
min merkittiin Opin ja liittojen kohdiksi 76:50–59, 62, 68–70:
”Ja vielä me todistamme – sillä me näimme ja kuulimme, ja tämä
on Kristuksen evankeliumin todistus niistä, jotka tulevat esiin
vanhurskaiden ylösnousemuksessa: He ovat niitä, jotka ottivat
vastaan todistuksen Jeesuksesta ja uskoivat hänen nimeensä ja
jotka kastettiin samalla tavalla kuin hänet haudattiin, haudattiin
veteen hänen nimeensä, ja tämä käskyn mukaan, jonka hän on
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antanut – jotta kun he pitävät käskyt, heidät pestäisiin ja puhdis-
tettaisiin kaikista synneistään ja he saisivat Pyhän Hengen tähän
valtuuteen asetetun ja sinetöidyn kätten päällepanemisella, ja
jotka voittavat uskon kautta ja jotka sinetöi lupauksen Pyhä
Henki, jonka Isä vuodattaa kaikkien niiden päälle, jotka ovat van-
hurskaita ja uskollisia.

He ovat niitä, jotka ovat Esikoisen kirkko. He ovat niitä, joiden
käsiin Isä on antanut kaiken. He ovat niitä, jotka ovat pappeja ja
kuninkaita, jotka ovat saaneet hänen täyteydestään ja hänen kirk-
kaudestaan ja ovat Korkeimman pappeja Melkisedekin järjestyk-
sen mukaan, joka oli Henokin järjestyksen mukaan ja joka oli
ainosyntyisen Pojan järjestyksen mukaan.

Sen tähden, kuten on kirjoitettu, he ovat jumalia, nimittäin
Jumalan lapsia; sen tähden kaikki on heidän, niin elämä kuin
kuolema, niin nykyinen kuin tuleva, kaikki on heidän, ja he ovat
Kristuksen, ja Kristus on Jumalan. – –

Nämä saavat asua Jumalan ja hänen Kristuksensa edessä aina
ja ikuisesti. – – Nämä ovat niitä, joiden nimet on kirjoitettu tai-
vaassa, jossa Jumala ja Kristus ovat kaikkien tuomarina. Nämä
ovat niitä, jotka ovat vanhurskaita ihmisiä, jotka on tehty täydel-
lisiksi Jeesuksen, uuden liiton välimiehen kautta, joka sai aikaan
tämän täydellisen sovituksen vuodattamalla oman verensä.
Nämä ovat niitä, joiden ruumis on selestinen, joiden kirkkaus on
auringon, tosiaankin Jumalan kirkkaus, korkeimman kaikista, ja
joiden kirkkauden on kirjoitettu olevan taivaankannen auringon
kaltainen.”6

Profeetta Joseph Smith opetti toukokuussa 1843 seuraavaa,
mikä merkittiin muistiin myöhemmin kohdaksi OL 131:1–4:
”Selestisessä kirkkaudessa on kolme taivasta eli astetta; ja pääs-
täkseen korkeimpaan ihmisen on astuttava tähän pappeuden jär-
jestykseen [mikä tarkoittaa uutta ja ikuista avioliittoa]. Ja ellei
hän astu, hän ei voi päästä siihen. Hän voi päästä toisiin, mutta
se on hänen valtakuntansa loppu; hän ei voi enentyä.”7

”Tämä siis on iankaikkinen elämä: ainoan viisaan ja totisen
Jumalan tunteminen. Ja teidän on opittava, miten voitte itse olla
jumalia ja olla Jumalan kuninkaita ja Jumalan pappeja – – nou-
semalla pienen asteen kerrallaan, kehittymällä pienestä kyvystä
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Ne, jotka perivät selestisen valtakunnan, ovat ”niitä, joiden ruumis on selestinen,
joiden kirkkaus on auringon, tosiaankin Jumalan kirkkaus, [korkein] kaikista”.

suureen kykyyn, saamalla armoa armon päälle, kehittymällä
korotuksesta korotukseen, kunnes saavutatte ylösnousemuksen
kuolleista, pystytte asumaan iankaikkisessa hehkussa ja istumaan
kirkkaudessa samalla tavoin kuin ne, jotka istuvat korotettuina
iankaikkisen voiman valtaistuimella. – –

– – [Vanhurskaat, jotka ovat kuolleet,] tulevat nousemaan
asuakseen jälleen iankaikkisessa hehkussa kuolemattomuuden
kirkkaudessa, missä ei enää ole murhetta, ei kärsimystä eikä kuo-
lemaa, vaan missä he saavat olla Jumalan perillisiä ja perillisiä
yhdessä Jeesuksen Kristuksen kanssa. Mitä se on? Se on saman
vallan, saman kirkkauden ja saman korotuksen perimistä, kun-
nes pääsette jumalan asemaan ja nousette iankaikkisen vallan
valtaistuimelle, samalle kuin ne, jotka ovat menneet edeltä.”8

”Ne, jotka saavat kirkkauden ylösnousemuksen kuolleista,
korotetaan korkealle yli valtaistuinten, herrauksien, hallitusten,
valtojen ja enkeleiden, ja heidän nimenomaan julistetaan olevan
Jumalan perillisiä yhdessä Jeesuksen Kristuksen kanssa, ja heillä
kaikilla on iankaikkinen valta [ks. Room. 8:17].”9
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”Maan kunnialliset ihmiset”, ne, 
jotka eivät ole rohkeita todistuksessaan Jeesuksesta, 

perivät terrestrisen valtakunnan.

Profeetta Joseph Smith näki seuraavan näyn, joka myö-
hemmin merkittiin Opin ja liittojen kohdaksi 76:71–79: ”Ja
vielä me näimme terrestrisen maailman, ja katso ja näe, nämä
ovat niitä, jotka ovat terrestrisestä maailmasta, joiden kirkkaus
eroaa Esikoisen kirkon kirkkaudesta, joka kirkko on saanut
Isän täyteydestä, niin kuin kuun kirkkaus eroaa taivaankannen
auringosta.

Katso, nämä ovat niitä, jotka kuolivat ilman lakia; sekä niitä,
jotka ovat vankilassa pidettyjä ihmisten henkiä ja joiden luona
Poika kävi saarnaamassa heille evankeliumia, jotta heidät tuo-
mittaisiin kuten ihmiset lihassa, ja jotka eivät ottaneet vastaan
todistusta Jeesuksesta lihassa, mutta ottivat sen vastaan jäl-
keenpäin.

Nämä ovat niitä, jotka ovat maan kunniallisia ihmisiä, mutta
jotka ihmisten viekkaus sokaisi. Nämä ovat niitä, jotka saavat
hänen kirkkaudestaan mutta eivät hänen täyteydestään. Nämä
ovat niitä, jotka saavat Pojan kirkkaudesta mutta eivät Isän täy-
teydestä.

Sen tähden heidän ruumiinsa on terrestrinen eikä selestinen
ja eroaa kirkkaudessa niin kuin kuu eroaa auringosta. Nämä ovat
niitä, jotka eivät ole rohkeita todistuksessa Jeesuksesta; sen täh-
den he eivät saa meidän Jumalamme valtakunnan kruunua.”10

Ne, jotka ovat pahoja eivätkä ota vastaan evankeliumia tai
todistusta Jeesuksesta, perivät telestisen valtakunnan.

Profeetta Joseph Smith näki seuraavan näyn, joka myöhem-
min merkittiin Opin ja liittojen kohdiksi 76:81–85, 100–106,
110–112: ”Ja vielä me näimme telestisen maailman kirkkauden,
joka kirkkaus on vähäisemmän maailman kirkkaus, samoin kuin
tähtien kirkkaus eroaa kuun kirkkaudesta taivaankannessa.

Nämä ovat niitä, jotka eivät ottaneet vastaan Kristuksen evan-
keliumia eivätkä todistusta Jeesuksesta. Nämä ovat niitä, jotka
eivät kiellä Pyhää Henkeä. Nämä ovat niitä, jotka syöstään alas
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helvettiin. Nämä ovat niitä, joita ei lunasteta Perkeleeltä ennen
kuin viimeisessä ylösnousemuksessa, ennen kuin Herra, nimit-
täin Kristus Karitsa, on päättänyt työnsä. – –

Nämä ovat niitä, jotka sanovat olevansa toiset toisen ja toiset
toisen – toiset Kristuksen ja toiset Johanneksen ja toiset Moo-
seksen ja toiset Eliaksen ja toiset Esaiaksen ja toiset Jesajan ja
toiset Henokin – mutta jotka eivät ottaneet vastaan evankeliumia
eivätkä todistusta Jeesuksesta, eivät profeettoja eivätkä ikuista
liittoa.

Viimeiseksi kaikista, nämä kaikki ovat niitä, joita ei koota
pyhien kanssa temmattaviksi Esikoisen kirkkoon eikä oteta
pilveen.

Nämä ovat niitä, jotka ovat valehtelijoita ja noitia ja avionrik-
kojia ja huorintekijöitä, ja niitä, jotka rakastavat valhetta ja nou-
dattavat sitä. Nämä ovat niitä, jotka kärsivät Jumalan vihaa maan
päällä. Nämä ovat niitä, jotka kärsivät iankaikkisen tulen kostoa.
Nämä ovat niitä, jotka syöstään alas helvettiin ja jotka kärsivät
kaikkivaltiaan Jumalan vihaa aikojen täyttymiseen asti, jolloin
Kristus on alistanut kaikki viholliset jalkojensa alle ja on päättä-
nyt työnsä; – –

ja kuulimme Herran äänen sanovan: Nämä kaikki ovat polvis-
tuva, ja jokainen kieli on tunnustava hänelle, joka istuu valtais-
tuimella aina ja ikuisesti; sillä heidät tuomitaan tekojensa
mukaan, ja jokainen saa oman valtapiirinsä omien tekojensa
mukaan huoneissa, jotka on valmistettu; ja he ovat Korkeimman
palvelijoita; mutta sinne, missä Jumala ja Kristus asuvat, he eivät
voi päästä ikimaailmassa.”11

Jumalattomien piinana on tietää, että he ovat jääneet
vaille kirkkautta, jonka he olisivat voineet saada.

”Jumala on säätänyt, ettei kukaan, joka ei kuule Hänen ään-
tään, pääse helvetin tuomiota pakoon. Mikä on helvetin tuomio?
Joutua niiden joukkoon, jotka eivät ole noudattaneet Hänen käs-
kyjään. – – Tiedän, että kaikki ihmiset tuomitaan, elleivät he
mene sisään sitä tietä, jonka Jumala on osoittanut, ja Herran
sana on viitoittanut tämän tien.”12
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”Se suuri kurjuus, jota poismenneet henget kokevat henki-
maailmassa, jonne he joutuvat kuoltuaan, johtuu siitä tiedosta,
että he ovat menettäneet sen kirkkauden, joka on toisten osana
ja jonka he itse olisivat voineet saada, ja he ovat itse omia syyttä-
jiään.”13

”Ei ole olemassa yhtä kauhistavaa tuskaa kuin epätietoisuuden
aiheuttama tuska. Tämä on jumalattomien rangaistus; heidän
epäilynsä, levottomuutensa ja epätietoisuutensa aiheuttavat
itkua, valitusta ja hammasten kiristystä.”14

”Ihminen on itsensä piinaaja ja itsensä tuomari. Tästä johtuu
sanonta, että tällaiset ihmiset joutuvat tuliseen järveen rikinkat-
kuisten lieskojen keskelle [ks. Ilm. 21:8]. Pettymyksen aiheut-
tama piina ihmismielessä on yhtä pistävä kuin tuli- ja tulikivijärvi.
Sanon, että sellaista on ihmisen piina. – –

– – Jotkut nousevat Jumalan iankaikkiseen hehkuun, sillä
Jumala asuu iankaikkisessa hehkussa; ja toiset nousevat oman
saastaisuutensa kadotukseen, joka on yhtä ankara piina kuin tuli-
ja tulikivijärvi.”15

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Joseph Smith ja Sidney Rigdon pohdiskelivat erästä pyhien kir-
joitusten jaetta saadessaan ilmoituksen, joka on Opin ja liitto-
jen luvussa 76 (s. 227–228; ks. myös OL 76:15–19). Mitkä hen-
kilökohtaiset kokemukset ovat auttaneet sinua ymmärtämään,
että pohdiskelu voi johtaa lisääntyneeseen ymmärrykseen?
Kun tutkit tätä ja muita lukuja tai keskustelet niistä, käytä aikaa
lukemiesi totuuksien pohtimiseen.

• Lue Joh. 14:2–3 ja 1. Kor. 15:40–41. Kuinka tämän luvun ope-
tukset auttavat sinua ymmärtämään nämä jakeet?

• Kuvauksessa niistä, jotka perivät selestisen, terrestrisen ja
telestisen kirkkauden, käytetään viisi kertaa ilmausta ”todistus
Jeesuksesta” (s. 229–233). Mitä luonteenpiirteitä on henki-
löllä, joka on ”rohkea todistuksessa Jeesuksesta”? Mitä on
luvattu niille, jotka ovat rohkeita todistuksessa Jeesuksesta?
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• Lue kappale, joka alkaa sivun 229 alareunasta, ja kiinnitä erityistä
huomiota ilmaisuun ”voittavat uskon kautta”. Mitä asioita mei-
dän on ehkä voitettava? Kuinka usko Jeesukseen Kristukseen
auttaa meitä voittamaan ongelmamme tässä elämässä?

• Lue kappale, joka alkaa sivun 230 alareunasta. Mistähän syystä
meidän on iankaikkisessa edistymisessämme ”noustava pieni
aste kerrallaan”? Mitkä omat kokemuksesi havainnollistavat
tarvettamme oppia ja kasvaa tällä tavoin?

• Lue kolmas kappale sivulta 232, jossa kuvataan joitakuita
niistä ihmisistä, jotka perivät terrestrisen valtakunnan. Kuinka
me voimme välttyä siltä, ettemme joudu ”ihmisten viekkauden
sokaisemiksi”? Miten voimme auttaa muita välttymään sokais-
tumiselta?

• Etsi sivuilta 233–234 sanoja ja ilmaisuja, joilla Joseph Smith
kuvasi jumalattomien tilaa seuraavassa elämässä. Mitä nämä
sanat ja ilmaisut kertovat sinulle? Kuinka ihminen voi olla
”itsensä piinaaja ja itsensä tuomari”?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Alma 41:2–8;
OL 14:7; 76:20–49; 88:15–39.

Viitteet

1. History of the Church, osa 1, s. 245,
oikeinkirjoitus nykyaikaistettu; käsi-
kirjoituksesta ”History of the
Church”, kirja A–1, s. 183, kirkon
arkistot; ks. myös Profeetta Joseph
Smithin opetuksia, toim. Joseph
Fielding Smith, 1985, s. 11–12.

2. History of the Church, osa 1,
s. 252–253; käsikirjoituksesta
”History of the Church”, kirja A–1,
s. 192; ks. myös Profeetta Joseph
Smithin opetuksia, s. 13.

3. History of the Church, osa 6, s. 365,
kappalejakoa muutettu; Joseph
Smithin 12. toukokuuta 1844
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Thomas Bullockin muistiinpa-
nojen mukaan; ks. myös Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, s. 362.

4. History of the Church, osa 5,
s. 425–426, oikeinkirjoitus nykyai-
kaistettu; Joseph Smithin 11. kesä-
kuuta 1843 Nauvoossa Illinoisissa
pitämästä saarnasta Wilford

Woodruffin ja Willard Richardsin
muistiinpanojen mukaan; ks. myös
Liite: Tässä kirjassa lainatut lähteet,
s. 588, kohta 3; Profeetta Joseph
Smithin opetuksia, s. 309.

5. History of the Church, osa 6,
s. 477–478; Joseph Smithin 16. kesä-
kuuta 1844 Nauvoossa Illinoisissa
pitämästä saarnasta Thomas
Bullockin muistiinpanojen mukaan;
ks. myös Liite: Tässä kirjassa lainatut
lähteet, s. 588, kohta 3; Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, s. 370.

6. Oppi ja liitot 76:50–59, 62, 68–70;
Joseph Smithin ja Sidney Rigdonin
Ohion Hiramissa 16. helmikuuta
1832 saama näky.

7. Oppi ja liitot 131:1–4, hakasulut
alkuperäisessä; Joseph Smithin 16.
ja 17. toukokuuta 1843 Ramusissa
Illinoisissa antamia ohjeita.

8. History of the Church, osa 6, s. 306;
Joseph Smithin 7. huhtikuuta 1844
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä
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saarnasta Wilford Woodruffin, Willard
Richardsin, Thomas Bullockin ja
William Claytonin muistiinpanojen
mukaan; ks. myös Profeetta Joseph
Smithin opetuksia, s. 344, 345.

9. History of the Church, osa 6, s. 478;
Joseph Smithin 16. kesäkuuta 1844
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Thomas Bullockin muistiinpa-
nojen mukaan; ks. myös Liite: Tässä
kirjassa lainatut lähteet, s. 588, 
kohta 3; Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, s. 370–371.

10. Oppi ja liitot 76:71–79; Joseph
Smithin ja Sidney Rigdonin Ohion
Hiramissa 16. helmikuuta 1832
saama näky.

11. Oppi ja liitot 76:81–85, 100–106,
110–112; Joseph Smithin ja Sidney
Rigdonin Ohion Hiramissa 16. helmi-
kuuta 1832 saama näky.

12. History of the Church, osa 4,
s. 554–555, kappalejakoa muutettu;
Joseph Smithin 20. maaliskuuta 1842
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Wilford Woodruffin muistiinpa-
nojen mukaan; ks. myös Liite: Tässä
kirjassa lainatut lähteet, s. 588, 

kohta 3; Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, s. 197–198.

13. History of the Church, osa 5, s. 425;
Joseph Smithin 11. kesäkuuta 1843
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Wilford Woodruffin ja Willard
Richardsin muistiinpanojen mukaan;
ks. myös Liite: Tässä kirjassa lainatut
lähteet, s. 588, kohta 3; Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, s. 309.

14. History of the Church, osa 5, s. 340;
Joseph Smithin 8. huhtikuuta 1843
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Wilford Woodruffin, Willard
Richardsin, Thomas Bullockin ja
William Claytonin muistiinpanojen
mukaan; ks. myös Profeetta Joseph
Smithin opetuksia, s. 353.

15. History of the Church, osa 6, s. 314,
317, oikeinkirjoitus nykyaikaistettu;
Joseph Smithin 7. huhtikuuta 1844
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Wilford Woodruffin, Willard
Richardsin, Thomas Bullockin ja
William Claytonin muistiinpanojen
mukaan; ks. myös Profeetta Joseph
Smithin opetuksia, s. 353, 357.



Pysykää lujina läpi 
elämän myrskyjen

”Pysykää lujina, te Jumalan pyhät, kestäkää vielä 
vähän aikaa, niin elämän myrskyt ovat ohi ja teidät 

palkitsee se Jumala, jonka palvelijoita te olette.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Maaliskuun 24. päivän iltana 1832 Joseph Smith oli valvonut
myöhään hoitaen 11 kuukauden ikäistä poikaansa Josephia, joka
sairasti tuhkarokkoa. Smithin perhe asui silloin John Johnsonin
luona Ohion Hiramissa. Profeetta oli viimein mennyt nukku-
maan alasänkyyn, kun viskiä juonut noin tusinan miehen joukko
murtautui taloon. Profeetta kuvasi myöhemmin tuon kauhean
yön tapahtumia:

”Väkivaltainen joukko mursi oven auki ja ympäröi vuoteen
hetkessä ja – – ensimmäinen asia, jonka tajusin, oli se, että rai-
vostunut väkivaltainen joukko vei minua ulos ovesta. Kun minua
raahattiin ulos, taistelin epätoivoisesti vastaan päästäkseni irti,
mutta sain vapaaksi vain toisen jalan, jolla potkaisin yhtä mie-
histä, ja hän kaatui portaille. Minut nujerrettiin heti uudelleen,
ja he vannoivat – – tappavansa minut, ellen olisi hiljaa, mikä hil-
jensi minut. – –

Sitten he tarttuivat minua kurkusta ja kuristivat, kunnes mene-
tin tajuntani. Kun tulin tajuihini heidän viedessään minua muka-
naan noin 150 metrin päähän talosta, näin vanhin Rigdonin
makaavan maassa, minne he olivat raahanneet hänet jaloista
vetäen. Luulin hänen kuolleen. Aloin vedota heihin sanoen:
’Toivottavasti olette armollisia ja säästätte henkeni.’ Siihen he
vastasivat: ’– – Huuda avuksesi Jumalaasi, sillä me emme osoita
sinulle mitään armoa.’”

237
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Yöllä 24. maaliskuuta 1832 Hiramissa Ohion osavaltiossa raivostunut miesjoukko
raahasi Joseph Smithin tämän kotoa ja tervasi ja peitti hänet höyhenillä.
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Hetken keskusteltuaan ilkivallantekijät ”päättivät, etteivät sur-
maisi minua”, profeetta kertoi, ”vaan he hakkasivat ja raapivat
minua kunnolla, repivät paitani ja housuni ja jättivät minut alas-
tomaksi. – – He juoksivat takaisin ja hakivat tervaämpärin, kun
joku huusi ja vannoi: ’Tervataan hänen suunsa’, ja he yrittivät
työntää tervakauhaa suuhuni. Käänsin päätäni, niin etteivät he
pystyneet, ja he huusivat: ’– – Nosta päätäsi, niin annamme
sinulle vähän tervaa.’ Sitten he yrittivät työntää lääkepullon suu-
huni, ja se särkyi hampaisiini. Kaikki vaatteeni revittiin yltäni
paitsi paidankaulukseni, ja yksi miehistä kaatui päälleni ja raapi
kehoani kynsillään kuin hullu kissa. – –

Sitten he jättivät minut ja yritin nousta, mutta kaaduin taas.
Pyyhin tervan pois huuliltani, että pystyisin hengittämään hel-
pommin, ja hetken päästä aloin toipua ja kohottauduin pystyyn,
jolloin näin kaksi valoa. Suunnistin toista kohti ja huomasin, että
se oli isä Johnsonin. Kun tulin ovelle – – terva sai minut näyttä-
mään siltä kuin olisin veren peitossa, ja kun vaimoni näki minut,
hän luuli, että minut oli murskattu kappaleiksi, ja pyörtyi. – –

Ystäväni kaapivat ja poistivat tervaa koko yön ja pesivät ja puh-
distivat ihoani, joten aamuun mennessä saatoin jälleen pukea
vaatteet ylleni.”

Jopa tämän koettelemuksen jälkeen profeetta pysyi lujana hoi-
taen Herralta saamiaan tehtäviä. Seuraava päivä oli sapatti.
”Ihmiset kokoontuivat kokoukseen tavanomaiseen jumalanpal-
velusaikaan”, profeetta kirjoitti, ”ja heidän joukossaan tuli myös
ilkivallantekijöitä. – – Lihani aivan haavoilla ja runneltuna minä
saarnasin seurakunnalle kuten tavallisesti, ja samana päivänä ilta-
päivällä kastoin kolme henkilöä.”1 Josephin ja Emman poika
Joseph kuoli viisi päivää ilkivallantekijöiden hyökkäyksen jälkeen
jäätyään alttiiksi kylmälle yöilmalle tuhkarokkoa sairastaessaan.

Wilford Woodruff, kirkon neljäs presidentti, sanoi: ”Herra
sanoi Josephille, että Hän koettelisi tätä, pysyisikö tämä Hänen
liitossaan jopa kuolemaan saakka vai ei. Herra tosiaan koetteli
häntä; ja vaikka [Josephilla] oli vastassaan koko maailma ja kes-
tettävänään valheellisten ystävien salaliitto, vaikka hänen koko
elämänsä oli pelkkiä vaikeuksia ja levottomuutta ja huolta, niin
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silti kaikissa ahdingoissa, vangitsemisissa, hyökkäyksissä ja
pahoinpitelyissä, jotka hän joutui kokemaan, hän oli aina uskol-
linen Jumalalleen.”2

Joseph Smithin opetuksia

Jeesuksen Kristuksen seuraajia koetellaan, 
ja heidän on osoitettava uskollisuutensa Jumalalle.

”Turvaa ei ole missään paitsi Jehovan käsivarressa. Kukaan
muu ei voi pelastaa, eikä Hän pelasta, ellemme me osoittaudu
uskollisiksi Hänelle ankarimmassakin ahdingossa. Sillä sen,
jonka vaatteet on pesty Karitsan veressä, on selviydyttävä suu-
resta ahdingosta [ks. Ilm. 7:13–14], jopa kaikista ahdingoista
suurimmasta.”3

”Kaikkien ihmisten kohtalo on oikeudenmukaisen Jumalan
käsissä, ja Hän kohtelee jokaista oikeudenmukaisesti; ja tämä
yksi asia on varma: että ne, jotka elävät hurskaasti Kristuksen
Jeesuksen omina, kärsivät vainoa [ks. 2. Tim. 3:12]; ja ennen
kuin heidän vaatteensa valkaistaan Karitsan veressä, heidän odo-
tetaan Johannes ilmestyksensaajan mukaan läpäisevän suuren
ahdingon [ks. Ilm. 7:13–14].”4

”Ihmisten täytyy kärsiä, jotta he voivat tulla Siionin vuorelle ja
jotta heidät voidaan korottaa taivaiden yläpuolelle.”5

Kärsiessään suuresti ollessaan vankeudessa Libertyn vanki-
lassa talvella 1838–1839 profeetta Joseph Smith kirjoitti kirkon
jäsenille: ”Rakkaat veljet, sanomme teille, että koska Jumala on
sanonut, että Hänen kansaansa koeteltaisiin, että Hän puhdis-
taisi sitä kuin kultaa [ks. Mal. 3:3], niin luulemme, että Hän on
tällä kertaa valinnut oman sulatusastiansa, jossa meitä on koe-
teltu; ja me uskomme, että jos läpäisemme edes jossakin määrin
turvallisesti ja olemme säilyttäneet uskon, niin se on tälle suku-
polvelle riittävä merkki, niin ettei se voi millään itseään puolus-
taa. Ja me uskomme myös, että se on meidän uskomme koetus,
samanveroinen kuin oli Abrahamin, ja ettei muinoin eläneillä
tuomion päivänä ole aihetta kerskata joutuneensa kestämään
suurempia ahdistuksia kuin me, vaan meidät katsottaisiin ahdis-
tuksissamme yhdenveroisiksi heidän kanssaan.”6
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”Koettelemukset antavat vain meille tietoa, jota tarvitsemme
ymmärtääksemme aiemmin eläneiden mielen. Omalta osaltani
en usko, että olisin voinut koskaan tuntea siten kuin nyt tunnen,
ellen olisi kärsinyt kärsimiäni vääryyksiä. Kaikki koituu niiden
parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa [ks. Room. 8:2].”7

John Taylor, kirkon kolmas presi-
dentti, sanoi: ”Kuulin profeetta
Josephin sanovan kerran kahdelletoista
puhuessaan: ’Teillä tulee olemaan kai-
kenlaisia koettelemuksia kestettävä-
nänne. Ja on aivan yhtä välttämätöntä,
että teitä koetellaan, kuin se oli Abraha-
min ja muiden Jumalan miesten koh-
dalla, ja (hän sanoi) Jumala koettelee
teitä, ja Hän tarttuu teihin ja koettelee
teitä sydänjuurianne myöten, ja ellette

kestä sitä, ette ole soveliaita saamaan perintöosaa Jumalan seles-
tisessä valtakunnassa.’ – – Joseph Smith ei kokenut montakaan
rauhan kuukautta otettuaan vastaan totuuden, ja viimein hänet
murhattiin Carthagen vankilassa.”8

Jumala tukee ja siunaa niitä, 
jotka luottavat Häneen koettelemustensa hetkinä.

”Jumalan voiman avulla me kykenemme pysymään ja kestä-
mään kärsivällisesti suurta ahdinkoa, joka lankeaa yllemme kaik-
kialta. – – Mitä ankarampaa vaino on, sitä suurempia ovat
Jumalan lahjat kirkolleen. Kaikki tosiaan koituu niiden hyväksi,
jotka ovat halukkaita antamaan henkensä Kristuksen tähden.”9

”Ainoa toivoni ja uskoni kohdistuu Jumalaan, joka antoi
minulle elämän, jolla on kaikki voima, joka on nyt kanssani, ja
sydämeni on alati avoinna Hänen silmiensä edessä. Hän on loh-
duttajani eikä Hän hylkää minua.”10

”Minä tiedän, kehen minä turvaan; seison kallioperustalla; tul-
vavedet eivät voi, ei, ne eivät pysty minua kaatamaan.”11

Päästyään vapaaksi Libertyn vankilasta profeetta sanoi
kokemuksestaan seuraavaa: ”Luojalle kiitos, että meidät on

John Taylor
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vapautettu. Ja vaikka joidenkuiden rakkaista veljistämme on täy-
tynyt sinetöidä todistuksensa verellään ja he ovat kuolleet mart-
tyyreina totuuden asialle –

Vaikka katkera oli heidän tuskansa,
Ikuinen on heidän ilonsa.

Älkäämme surko niin kuin ’nuo toiset, joilla ei ole toivoa’
[1. Tess. 4:13]; pian tulee aika, jolloin me näemme heidät jälleen
ja riemuitsemme yhdessä eikä meidän tarvitse pelätä jumalatto-
mia ihmisiä. Niin, ne, jotka ovat kuolleet Kristuksessa, Hän tuo
mukanaan tullessaan kirkastettavaksi pyhissään ja kaikkien usko-
vien ihailemana kostamaan vihollisilleen ja kaikille niille, jotka
eivät ole kuuliaisia evankeliumille.

Tuolloin leskien ja isättömien sydän saa lohdutuksen ja jokai-
nen kyynel pyyhitään heidän kasvoiltaan. Koettelemukset, joita
heidän oli kärsittävä, koituvat heidän parhaakseen ja valmistavat
heitä niiden yhteisöön, jotka ovat päässeet suuresta ahdingosta
ja pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. [Ks.
Room. 8:28; Ilm. 7:13–14, 17.]”12

Profeetta kirjoitti seuraavan kirjeen pyhille 1. syyskuuta
1842, ja se liitettiin myöhemmin Oppiin ja liittoihin kohdaksi
127:2: ”Ja mitä tulee vaaroihin, joita minut on kutsuttu kestä-
mään, ne tuntuvat minusta perin vähäisiltä, koska ihmisen
kateus ja viha ovat olleet tavanomaisena osanani kaikkina elä-
mäni päivinä – –. Syvissä vesissä minä olen tottunut uimaan. Se
kaikki on tullut minulle toiseksi luonnoksi; ja minä tahdon
Paavalin tavoin riemuita ahdingosta; sillä tähän päivään asti isieni
Jumala on pelastanut minut näistä kaikista ja pelastaa minut vast-
edeskin; sillä katso ja näe, minä voitan kaikki viholliseni, sillä
Herra Jumala on sen puhunut.”13

Uskolliset eivät nurise koettelemuksissa 
vaan ovat kiitollisia Jumalan hyvyydestä.

Joulukuun 5. päivänä 1833 profeetta kirjoitti kirkon johta-
jille, jotka johtivat Missourissa vainottuja pyhiä: ”Muistakaa
olla napisematta Jumalaa vastaan tavasta, jolla Hän kohtelee luo-
tujaan. Ei teitä ole vielä saatettu niin suuriin koetuksiin kuin



L U K U  1 9

243

mihin muinaiset profeetat ja apostolit joutuivat. Palauttakaa mie-
leenne Daniel, ne kolme heprealaista nuorukaista [Sadrak,
Mesak ja Abed-Nego], Jeremia, Paavali, Stefanos ja monet muut,
joita on liian paljon mainittaviksi ja joita on kivitetty kuoliaaksi,
sahattu kappaleiksi, kiusattu, surmattu miekalla lyöden ja jotka
ovat kuljeksineet lampaan- ja vuohennahat vaatteinaan ja kärsi-
neet puutetta, joita on ahdistettu ja kidutettu – jotka ovat olleet
liian hyviä tälle maailmalle. He harhailivat autiomaassa ja vuorilla
ja piiloutuivat luoliin ja maakuoppiin. Kuitenkin nämä kaikki sai-
vat hyvän todistuksen uskonsa perusteella [ks. Hepr. 11:37–39],
ja kaikkien ahdistustensa keskellä he riemuitsivat siitä, että hei-
dät havaittiin arvollisiksi kestämään vainoa Kristuksen tähden.

Me emme tiedä, mitä meidät kutsutaan kestämään, ennen
kuin Siion on lunastettu ja vahvistettu. Sen tähden meidän on
suuresti tarpeen elää lähellä Jumalaa ja aina olla tarkoin kuuliai-
set kaikille Hänen käskyilleen, että meillä olisi loukkaamaton
omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. – –

– – Me turvaamme Jumalaan, ja olemme päättäneet, että
Hänen armonsa avulla me puolustamme asiaamme ja kestämme
uskollisina loppuun asti, jotta meidät kruunattaisiin selestisen
kirkkauden kruunulla ja saisimme astua siihen lepoon, joka on
Jumalan lapsille valmistettu.”14

Viisi päivää myöhemmin profeetta kirjoitti kirkon johtajille
ja pyhille Missourissa: ”Olkaamme kiitollisia siitä, että meidän
laitamme on niin hyvin kuin on ja että olemme yhä hengissä, ja
kenties Jumala on varannut meille paljon hyvää tässä sukupol-
vessa ja sallii, että me voimme vielä kirkastaa Hänen nimensä.
Olen kiitollinen siitä, etteivät useammat ole kieltäneet uskoa.
Rukoilen Jumalaa Jeesuksen nimessä, että te kaikki säilyisitte
uskossa loppuun asti.”15

Profeetan päiväkirjassa 1. tammikuuta 1836 lukee: ”Näin
uuden vuoden alkaessa sydämeni on täynnä kiitollisuutta
Jumalalle siitä, että Hän on pitänyt minut ja perheeni elossa
yhden vuoden mentyä jälleen ohi. Meitä on tuettu ja vaalittu
jumalattoman ja kieroutuneen sukupolven keskellä, vaikka
olemme joutuneet kestämään kaikkia murheita, kiusauksia ja
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kurjuutta, jotka kuuluvat ihmiselämään. Tästä tunnen halua
nöyrtyä kuvaannollisesti tomuun ja tuhkaan Herran edessä.”16

Ollessaan toipumassa sairaudesta kesäkuussa 1837 pro-
feetta sanoi: ”Tämä on yksi monista tapauksista, jolloin olen
äkillisesti joutunut terveyden tilasta haudan partaalle ja yhtä äkil-
lisesti toipunut, mistä sydämeni täyttyy kiitollisuudesta taivaal-
lista Isääni kohtaan, ja haluan uudelleen omistaa itseni ja kaikki
voimani Hänen palvelukseensa.”17

Luottamus Jumalan voimaan, viisauteen ja rakkauteen aut-
taa meitä olemaan masentumatta koettelemusten hetkinä.

”Meidän täytyy voittaa kaikki vaikeudet, jotka saattavat tulla tai
tulevat tiellemme. Vaikka sielua koetellaan, sydäntä heikottaa ja
kädet ovat hervonneet, emme saa kääntyä takaisin; meillä täytyy
olla luonteenlujuutta.”18

”Luottaen Jumalan voimaan, viisauteen ja rakkauteen pyhät
ovat voineet selviytyä mitä vihamielisimmistä olosuhteista, ja
usein kun ihmisistä on näyttänyt siltä, ettei edessä ollut muuta
kuin kuolema ja tuhoutuminen [näytti] väistämättömältä,

”Me turvaamme Jumalaan, ja olemme päättäneet, että Hänen armonsa 
avulla me puolustamme asiaamme ja kestämme uskollisina loppuun asti.”
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Jumalan voima on ilmennyt, Hänen kirkkautensa ilmestynyt ja
vapautuminen koittanut; ja Israelin lasten tavoin, jotka tulivat
Egyptin maasta ja halki Punaisenmeren, pyhät ovat laulaneet kii-
toshymniä Hänen pyhälle nimelleen.”19

”Minä tiedän, että pilvi repeää ja Saatanan valtakunta raunioi-
tuu kaikkine synkkine suunnitelmineen ja että pyhät tulevat
esiin kuin seitsemästi tulessa koeteltu kulta täydellisinä kärsi-
mysten ja kiusausten kautta ja että heidän päänsä päälle anne-
taan moninkertaisina taivaan ja maan siunaukset, jotka Jumala
suo Kristuksen tähden.”20

”Pysykää lujina, te Jumalan pyhät, kestäkää vielä vähän aikaa,
niin elämän myrskyt ovat ohi ja teidät palkitsee se Jumala, jonka
palvelijoita te olette ja joka asianmukaisesti arvostaa kaikkea tei-
dän uurastustanne ja kaikkia kärsimyksiänne Kristuksen ja evan-
keliumin tähden. Teidän nimenne jäävät jälkipolville Jumalan
pyhinä.”21

George A. Smith, joka palveli presidentti Brigham Youngin
neuvonantajana, sai eräänä erittäin vaikeana aikana pro-
feetta Joseph Smithiltä seuraavan neuvon: ”Hän sanoi minulle,
ettei minun pitäisi koskaan lannistua, ympäröivätpä minua mil-
laiset vaikeudet tahansa. Jos minut upotettaisiin Nova Scotian
syvimpään hiilikaivokseen ja kaikki Kalliovuoret kasattaisiin pääl-
leni, en saisi heittää toivoani, vaan minun olisi kestettävä, säily-
tettävä uskoni ja pysyttävä rohkeana, niin minä tulisin viimein
esiin röykkiön laella.”22

Vain muutama päivä ennen profeetan marttyyrikuolemaa,
aikana, jolloin hän ja pyhät tiesivät, että hänen henkensä oli
vaarassa, Joseph tarttui Abraham C. Hodgea kädestä ja sanoi:
”Veli Hodge, tulkoon, mitä on tullakseen; älä kiellä uskoa, niin
kaikki käy hyvin.”23

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Käy läpi kertomus sivuilta 237–240. Mistähän syystä arvelet
profeetta Joseph Smithin kyenneen kestämään kokemansa
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koettelemukset? Mitä ajattelet tai tunnet, kun kuvittelet hänet
opettamassa seurakuntaa ”lihani aivan haavoilla ja runneltuna”?

• Lue kolmas kokonainen kappale sivulta 240. Kuinka arvelet
kärsimyksen auttavan meitä valmistautumaan korotukseen?
(Katso joitakin esimerkkejä sivuilta 240–241.) Mitä olet oppi-
nut koettelemuksistasi?

• Joseph Smith vakuuttaa meille tässä luvussa kolmeen kertaan,
että koettelemukset, joita meidän on kestettävä, koituvat
parhaaksemme (s. 242; ks. myös s. 241). Kuinka olet nähnyt
tämän väitteen pitävän paikkansa?

• Tutki neljättä ja viidettä kappaletta sivulta 241. Millaisia koke-
muksiasi voisit kertoa siitä, kuinka Herra on lohduttanut sinua
koettelemusten hetkinä? Mitä sinulle merkitsee ”seisoa kallio-
perustalla”?

• Joseph Smith neuvoi pyhiä olemaan nurisematta tai valitta-
matta sitä, kuinka Jumala toimii kanssamme (s. 242–244).
Millä tavoin nurina voi vaikuttaa meihin? Miten meidän pitäisi
suhtautua koettelemuksiin? (Katso joitakin esimerkkejä
sivuilta 242–245.)

• Mitä tarkoittaa se, että on ”luonteenlujuutta” vaikeuksien
kohdatessa?

• Lue profeetan neuvo George A. Smithille (s. 245). Kuinka tämä
neuvo saattaisi auttaa sinua kohdatessasi koettelemuksia?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Ps. 55:23; Joh.
16:33; Alma 36:3; Hel. 5:12; OL 58:2–4; 90:24; 122:5–9.
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Profeetan monet velvollisuudet sekä hänen kohtaamansa vaino 
veivät hänet usein pois perheensä luota. Kun profeetta ja hänen veljensä 
Hyrum olivat vangittuina Libertyn vankilassa, hänen vaimonsa Emma 

ja heidän poikansa Joseph tulivat käymään hänen luonaan.



Sydän täynnä rakkautta 
ja uskoa – profeetan 
kirjeitä perheelleen

”Muista, että olen tosi ja uskollinen ystävä 
sinulle ja lapsille ikuisesti. Sydämeni on 

kietoutunut yhteen  sinun sydämesi kanssa aina 
ja ikuisesti. Jumala siunatkoon teitä kaikkia.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Profeetallisessa kutsumuksessaan Joseph Smith joutui matkus-
tamaan laajalti huolehtiessaan nopeasti kasvavan organisaation
tarpeista. Kun hän oli ilmoittanut kesällä 1831 Missourin
Independencen olevan paikka, jonne Siion rakennettaisiin,
kirkko kasvoi siellä nopeasti samoin kuin se kasvoi Ohion Kirt-
landissa. Vuodesta 1831 vuoteen 1838 kirkolla oli kaksi väestö-
keskittymää, toinen Missourissa ja toinen Kirtlandissa, missä pro-
feetta asui. Tänä aikana profeetta teki viisi kertaa vaivalloisen
1 500 kilometrin matkan Missouriin valvoakseen kirkon kehi-
tystä siellä.

Vuonna 1833 ja jälleen vuonna 1837 Joseph Smith kävi
Ontariossa Kanadassa opettaen evankeliumia ja vahvistaen seu-
rakuntia. Vuosina 1834 ja 1835 hän matkusti Michiganiin kirkon
jäsenten luo. Vuosien varrella hän saarnasi evankeliumia ja johti
kirkon asioita Illinoisin Springfieldissä, Massachusettsin Bosto-
nissa ja Salemissa, Monmouthin piirikunnassa New Jerseyssä,
New Yorkin New York Cityssä ja Albanyssa, Ohion Cincinnatissa,
Pennsylvanian Philadelphiassa, Washington D.C.:ssä ja useissa
muissa paikoissa.

Profeetan matkat ja hänen usein kohtaamansa vaino veivät
hänet kerran toisensa jälkeen pois kotoa ja perheen luota. Hänet
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pidätettiin ja pantiin vankilaan ilman perusteita lukuisia kertoja,
ja hän joutui kymmenien perusteettomien oikeusjuttujen
uhriksi. Esimerkiksi 27. heinäkuuta 1837 profeetta ja muutamia
muita kirkon johtajia lähti Kirtlandista pyhien luo Kanadaan.
Kun he saapuivat Ohion Painesvilleen, ”vihamieliset ja harmilli-
set oikeusjutut viivyttivät” heitä koko päivän. Koska he eivät
olleet kaukana Kirtlandista, he lähtivät kotimatkalle saadakseen
levätä ja aloittaakseen matkansa uudelleen seuraavana päivänä.
”Auringon laskiessa nousin vaunuihini palatakseni kotiin Kirt-
landiin”, profeetta kirjoitti. ”Samalla hetkellä seriffi hyppäsi
vaunuihin, tarttui ohjaksiin ja antoi minulle jälleen haasteen.”1

Profeetan monet poissaolot kotoa olivat ankara koettelemus
hänelle ja hänen perheelleen. Hänen kirjeensä Emmalle osoitta-
vat, miten yksinäiseksi hän tunsi itsensä ja miten hän kaipasi vai-
moaan ja heidän lapsiaan. Hän kirjoitti jatkuvasti suuresta rak-
kaudestaan perhettään kohtaan ja uskostaan Jumalaan. Hän
esitti perheelleen myös rohkaisevia vakuutteluja ilmaisten myön-
teisen asenteen tulevaisuuteen heidän kohtaamistaan vastoin-
käymisistä huolimatta.

Huhtikuun 1. päivänä 1832 profeetta lähti kotoaan toiselle
matkalleen Missouriin vain viikko sen jälkeen kun ilkivallanteki-
jät olivat kieritelleet hänet tervassa ja höyhenissä ja vain kaksi
päivää sen jälkeen kun hänen ottopoikansa oli kuollut. Hänen
sydämensä on varmasti ollut surusta raskas ja täynnä huolta
hänen vaimostaan Emmasta ja ainoasta elossa olevasta lapses-
taan Juliasta. Kun hän oli palaamassa kotiin seuraavassa kuussa
innokkaana pääsemään taas perheensä luo, hän joutui jäämään
muutamaksi viikoksi Indianan Greenvilleen. Piispa Newel K.
Whitney, yksi profeetan matkakumppaneista, oli loukannut jal-
kansa vakavasti postivaunuonnettomuudessa ja tarvitsi toipu-
misaikaa ennen kuin pystyisi matkustamaan. Tänä aikana pro-
feetta myrkytettiin jollakin tavoin, minkä vuoksi hän oksensi niin
rajusti, että hänen leukansa meni sijoiltaan. Joseph meni piispa
Whitneyn luo, joka edelleen vuoteenomana antoi hänelle pap-
peuden siunauksen. Profeetta parani heti.

Pian tämän kokemuksen jälkeen profeetta kirjoitti vaimolleen
nämä rivit: ”Veli Martin [Harris] on saapunut tänne ja tuonut
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mieluisat uutiset, että perheemme voivat hyvin hänen lähties-
sään, mikä ilahdutti suuresti sydäntämme ja virkisti henkeämme.
Kiitämme taivaallista Isäämme Hänen hyvyydestään meitä ja teitä
kaikkia kohtaan. – – Tilanteeni on hyvin epämieluisa, vaikka
pyrin olemaan tyytyväinen, Herran avulla – – haluaisin nähdä
pikku Julian ja ottaa hänet jälleen kerran polvelleni ja jutella
sinun kanssasi. – – Vakuutan uskollisuuttani aviomiehenäsi.
Herra siunatkoon sinua, rauha olkoon kanssasi, joten hyvästi sii-
hen asti kunnes palaan.”2

Joseph Smithin opetuksia

Perheenjäsenet rukoilevat toistensa puolesta 
sekä lohduttavat ja vahvistavat toisiaan.

Emma Smithille 13. lokakuuta 1832 New York Citystä New
Yorkin osavaltiosta: ”Tänään olen kävellyt mitä loistavimmalla
alueella New Yorkin kaupungissa. Rakennukset ovat todella hie-
noja ja suurenmoisia ja hämmästyttävät jokaista katsojaa. – –
Katseltuani kaikkea, mitä halusin nähdä, palasin huoneeseeni
mietiskelemään ja rauhoittamaan mieltäni, ja katso, ajatukset
kodista, Emmasta ja Juliasta täyttivät mieleni kuin tulva ja toi-
voin, että voisin olla hetken heidän kanssaan. Rintani täyttyi kai-
kista isän ja aviomiehen tunteista ja hellyydestä, ja jos voisin olla
kanssasi, kertoisin sinulle monia asioita. – –

Minusta tuntuu kuin haluaisin sanoa sinulle jotakin lohdut-
taakseni sinua erityisessä koettelemuksessasi ja nykyisessä huo-
lessasi [Emma oli tuolloin raskaana]. Toivon, että Jumala antaa
sinulle voimaa, ettet tuntisi heikotusta. Rukoilen Jumalaa peh-
mittämään ympärilläsi olevien sydämen, että he olisivat sinulle
ystävällisiä ja ottaisivat taakkaa harteiltasi mahdollisimman pal-
jon eivätkä vaivaisi sinua. Säälin sinua, sillä tiedän tilasi ja sen,
etteivät muut tiedä, mutta lohduttaudu tiedolla, että Jumala on
ystäväsi taivaassa ja että sinulla on yksi tosi ja elävä ystävä maan
päällä, aviomiehesi.”3

Emma Smithille 12. marraskuuta 1838 Richmondista
Missourista, missä Josephia pidettiin vangittuna: ”Sain kirjeesi,
jonka luin yhä uudelleen; se oli minulle ihana herkkupala. Oi
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Jumala, suo, että minulla olisi etuoikeus nähdä vielä kerran
rakas perheeni nauttimassa vapauden ja yhdessäolon ihanuuk-
sista. Jos voisin painaa heidät rintaani vasten ja suudella heidän
suloisia poskiaan, sydämeni täyttyisi sanomattomalla kiitolli-
suudella. Kerro lapsille, että olen elossa ja uskon palaavani
ennen pitkää katsomaan heitä. Lohduta heidän sydäntään niin
paljon kuin voit ja yritä tuntea lohtua itsekin siinä määrin kuin
voit. – –

P.S. Kirjoita niin usein kuin voit, ja jos mahdollista, tule katso-
maan minua ja tuo lapset, jos mahdollista. Toimi omien tuntei-
desi ja parhaan arvostelukykysi mukaan ja yritä tuntea lohdu-
tusta, jos mahdollista. Ja minä uskon, että kaikki kääntyy parhain
päin.”4

Emma Smithille 4. huhtikuuta 1839 Libertyn vankilasta
Missourista: ”Rakas Emmani, ajattelen sinua ja lapsia jatkuvasti.
– – Haluan nähdä pikku Frederickin, Josephin, Julian ja Alexan-
derin, Johannan [orpolapsi, joka asui Smithien luona] ja vanhan
Majorin [perheen koira]. Ja mitä sinuun itseesi tulee, jos haluat
tietää, kuinka kovasti haluan nähdä sinut, tutki omia tunteitasi,
kuinka kovasti haluat nähdä minut, ja päättele itse. Kävelisin
mieluusti täältä luoksesi paljasjaloin ja paljain päin ja puolipu-
keissa nähdäkseni sinut ja pitäisin sitä suurena ilona enkä kos-
kaan pitäisi sitä raskaana työnä. – – Kestän rohkeasti kaikki taak-
kani, kuten tekevät ne, jotka ovat kanssani. Yksikään meistä ei
ole vielä peräytynyt.”5

Emma Smithille 20. tammikuuta 1840 Chesterin piirikun-
nasta Pennsylvaniasta: ”Tunnen suurta halua nähdä teidät
kaikki vielä kerran tässä maailmassa. Tuntuu kuluneen pitkä aika
siitä, kun sain olla teidän seurassanne, mutta Herran avulla se ei
kestä enää paljon kauemmin. – – Olen täynnä jatkuvaa levotto-
muutta ja tulen olemaan, kunnes pääsen kotiin. Rukoilen
Jumalaa säästämään teidät kaikki siihen asti, kunnes pääsen
kotiin. Rakas Emmani, sydämeni on kietoutunut yhteen sinun
sydämesi ja pienokaisten kanssa. Haluan sinun muistavan
minua. Kerro kaikille lapsille, että rakastan heitä ja tulen kotiin
niin pian kuin voin. Sinun rakkauden sitein, aviomiehesi.”6



L U K U  2 0

253

Meillä on aina vastuu opettaa lapsiamme.

Emma Smithille 12. marraskuuta 1838 Richmondista
Missourista, missä profeettaa pidettiin vangittuna: ”Sano pikku
Josephille, että hänen täytyy olla hyvä poika; isä rakastaa häntä
täydellisellä rakkaudella. Hän on esikoinen eikä hän saa satuttaa
niitä, jotka ovat pienempiä kuin hän, vaan lohduttaa heitä. Kerro
pikku Frederickille, että isä rakastaa häntä koko sydämestään;
hän on suloinen poika. Julia on ihastuttava pieni tyttö. Minä
rakastan myös häntä. Hän on lupaava lapsi. Kerro hänelle, että
isä haluaa hänen muistavan isäänsä ja olevan kiltti tyttö. Kerro
kaikille muille, että ajattelen heitä ja rukoilen heidän kaikkien
puolesta. – – Pikku Alexander on mielessäni jatkuvasti. Oi rakas-
tava Emmani, haluan sinun muistavan, että olen tosi ja uskolli-
nen ystävä sinulle ja lapsille ikuisesti. Sydämeni on kietoutunut
yhteen teidän sydämenne kanssa aina ja ikuisesti. Jumala siunat-
koon teitä kaikkia, aamen. Olen aviomiehesi ja olen siteissä ja
kärsimyksessä.”7

Emma Smithille 4. huhtikuuta 1839 Libertyn vankilasta
Missourista: ”Ethän anna noiden pienten kavereiden unohtaa
minua. Kerro heille, että isä rakastaa heitä täydellisellä rakkau-
della ja tekee kaikkensa, että hän pääsisi pois väkivaltaisen jou-
kon luota ja voisi tulla heidän luokseen. Opeta [lapsille] kaikki
mitä voit, että heidän ajatuksenjuoksunsa olisi hyvä. Ole heille
hellä ja hyvä; älä ole heille ärtyisä, vaan kuuntele heidän toivei-
taan. Kerro heille, että isä käskee heitä olemaan kilttejä lapsia ja
tottelemaan äitiään. Rakas Emmani, sinulla on suuri vastuu käyt-
täytyä kunniallisesti ja maltillisesti heidän edessään ja opettaa
heille oikeita asioita, muovata heidän nuorta ja herkkää miel-
tään, että he lähtisivät oikeille poluille eivätkä heidän nuoruu-
dessaan näkemänsä jumalattomat esimerkit saastuttaisi heitä.”8

Emma Smithille 9. marraskuuta 1839 Springfieldistä
Illinoisista: ”Olen täynnä jatkuvaa huolta sinusta ja lapsista, kun-
nes kuulen sinusta ja etenkin pikku Frederickistä. Oli niin tuskal-
lista jättää hänet, kun hän oli sairaana. Toivon, että huolehdit
noista herkistä vesoista niin kuin äidin ja pyhän kuuluu ja yrität
kouluttaa heidän mieltään ja [opettaa] heitä lukemaan ja olemaan
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maltillisia. Älä anna heidän kylmettyä ulkona ja yritä levätä minkä
voit. Aika, jonka olen poissa luotanne, tulee olemaan pitkä ja yksi-
näinen. – – Ole kärsivällinen, kunnes tulen, ja tee parhaasi. En
pysty kirjoittamaan, mitä haluan, mutta voit uskoa, että tunteeni
ovat mitä parhaimmat kaikkia teitä kohtaan.”9

Jumala on ystävämme, ja me voimme luottaa 
Häneen vastoinkäymistemme hetkinä.

Emma Smithille 6. kesäkuuta 1832 Greenvillestä Indianasta:
”Olen käynyt miltei joka päivä lehdossa, joka on heti kaupungin
takana. Siellä voin olla rauhassa muiden kuolevaisten silmiltä ja
antaa vallan kaikille sydämeni tunteille mietiskelyssä ja rukouk-
sessa. Olen palauttanut mieleeni kaikki elämäni menneet hetket
ja olen murehtinut ja vuodattanut murheen kyyneliä typeryydes-
täni kärsien siitä, että sielunvihollisellani on niin paljon valtaa
minuun kuin hänellä on ollut menneinä aikoina. Mutta Jumala
on armollinen ja on antanut anteeksi syntini, ja minä riemuitsen
siitä, että Hän lähettää Lohduttajan jokaisen luo, joka uskoo ja
nöyrtyy Hänen edessään. – –

Yritän tyytyä osaani tietäen, että Jumala on ystäväni. Hänessä
löydän lohdutuksen. Olen antanut elämäni Hänen käsiinsä. Olen
valmis lähtemään Hänen kutsustaan. Haluan olla Kristuksen
kanssa. Eloon jäämiseni ei minulle merkitse mitään [muutoin
kuin] tehdäkseni Hänen tahtonsa.”10

Emma Smithille 4. kesäkuuta 1834 Mississipin rannoilta län-
tisestä Illinoisista; profeetta Joseph matkusti Siionin leirikun-
nan kanssa: ”Aina silloin tällöin ajatuksemme viipyvät sanoin
kuvaamattomassa huolessa vaimojemme ja lastemme vuoksi –
sukulaistemme, jotka lihan mukaan ovat kietoutuneet sydä-
meemme – ja myös veljiemme ja ystäviemme vuoksi. – – Kerro
isä Smithille ja koko perheelle ja veli Oliverille [Cowdery], että
he voivat lohduttautua odottaen päivää, jolloin tämän elämän
koetukset ja kärsimykset päättyvät ja me kaikki nautimme
työmme hedelmistä, jos pysymme uskollisina loppuun asti,
minkä rukoilen olevan meidän kaikkien onnellisena osana.”11

Emma Smithille 4. marraskuuta 1838 Independencestä
Missourista, missä häntä pidettiin vangittuna: ”Rakas ja rakas-
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tettu sydämeni kumppani koettelemuksessa ja ahdistuksessa,
ilmoitan sinulle olevani kunnossa ja että me kaikki suhtau-
dumme hyvillä mielin omaan kohtaloomme. – – Tunnen suurta
huolta sinusta ja rakkaista lapsistani. Sydämeni murehtii ja vuo-
taa verta veljien ja sisarten ja Jumalan kansan surmaamisen
vuoksi. – – En tiedä, mitä Jumala saattaa tehdä puolestamme,
mutta toivon parasta aina kaikissa olosuhteissa. Vaikka kuolisin,
turvaan Jumalaan. En tiedä, mitä ilkitöitä väkivaltainen joukko
tekee, mutta oletan, ettei sitä kovin paljon tai lainkaan rajoiteta.
Olkoon Jumala meille armollinen. – – Jumala on säästänyt jotkut
meistä tähän asti; ehkä Hän ulottaa armonsa meihin vielä jossa-
kin määrin. – –

En voi saada paljonkaan varmuutta tilanteeseen, jossa olen, ja
saatan vain rukoilla vapautumista, kunnes se suodaan, ja suh-
tautua kärsivällisesti ja rohkeasti kaikkeen, mitä tuleman pitää.
Toivon, että olet uskollinen ja tosi kaikissa tehtävissä. En voi kir-
joittaa paljoa tilanteessani. Hoida kaikki asiat siten kuin olosuh-
teissasi ja elinoloissasi on välttämätöntä. Jumala antakoon
sinulle viisautta ja ymmärrystä ja malttia, joita minulla on täysi
syy uskoa sinulla [olevan].

Pienet lapsemme ovat jatkuvasti mietteitteni kohteena. Kerro
heille, että isä on edelleen elossa. Jumala suokoon, että hän saisi
nähdä heidät jälleen. Voi Emma, – – älä hylkää minua äläkä
totuutta vaan muista minua; jos en tapaa sinua enää tässä elä-
mässä, suokoon Jumala, että me tapaamme taivaassa. En voi
ilmaista tunteitani; sydämeni on täysi. Hyvästi, oi hellä ja rakas-
tava Emmani. Olen sinun ikuisesti, aviomiehesi ja tosi ystäväsi.”12

Emma Smithille 21. maaliskuuta 1839 Libertyn vankilasta
Missourista: ”Rakas Emmani, tunnen oikein hyvin uurastuksesi
ja tunnen myötätuntoa sinua kohtaan. Jos Jumala säästää hen-
keni vielä kerran, niin että saan etuoikeuden pitää sinusta huo-
len, kevennän huoliasi ja pyrin lohduttamaan sydäntäsi. Haluan
sinun pitävän huolta perheestä niin hyvin kuin voit. Uskon, että
teet kaiken voitavasi. Oli ikävää kuulla, että Frederick oli sai-
raana, mutta luotan siihen, että hän on taas kunnossa ja että te
kaikki olette terveinä. Haluaisin sinun järjestävän aikaa ja kirjoit-
tavan minulle pitkän kirjeen ja kertovan minulle kaiken mitä voit
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ja vieläpä sen, onko vanha Major yhä elossa ja mitä ne pienet
kaulaasi ripustautuvat lapsukaiset sanovat. – – Kerro heille, että
olen vankilassa, jotta heidän henkensä säästyisi. – –

Jumala hallitsee kaikkea oman tahtonsa päätöksen mukaan.
Minä turvaan Häneen. Sieluni pelastus on minulle tärkeintä sen
perusteella, mitä tiedän varmuudella siitä, mikä on iankaikkista.
Minulle sopii, että taivas vielä odottaa. Minun on ohjattava [pur-
teni] turvaan, minkä aion tehdä. Haluan sinun tekevän samoin.
Sinun ikuisesti.”13

Emma Smithille 16. elokuuta 1842 lähellä Nauvoota
Illinoisissa; profeetta Joseph piileskeli vihollisiaan: ”Otan vapau-
den välittää sinulle vilpittömät kiitokseni kahdesta kiinnostavasta
ja lohduttavasta vierailusta, jotka olet tehnyt luokseni tämän mil-
tei maanpakoa muistuttavan tilanteeni aikana. Kieli ei voi ilmaista
sydämeni kiitollisuutta siitä lämpimästä ja sydämellisestä ystävyy-
destä, jota olet osoittanut näissä asioissa minua kohtaan. Aika läh-
döstäsi on kulunut tähän asti oikein hyvin; mieleni on täysin
sopeutunut kohtalooni, olkoon se sitten mikä tahansa. – –

Osa kirjeestä, jonka profeetta Joseph Smith kirjoitti 
Emma Smithille Libertyn vankilasta 21. maaliskuuta 1839.
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Kerro lapsille, että heidän isällään on tähän asti kaikki hyvin ja
että hän rukoilee edelleen hartaasti kaikkivaltiasta Jumalaa varje-
lemaan itseään ja sinua ja heitä. Kerro äiti Smithille, että hänen
poikansa kohdalla kaikki on hyvin, oli se sitten elämässä tai kuo-
lemassa, sillä niin Herra Jumala on sanonut. Kerro hänelle, että
muistan häntä koko ajan sekä Lucya [Josephin sisar] ja kaikkia
muita. Heidän kaikkien täytyy olla rohkeita. – – Sinun mitä läm-
pimimmin, rakastava aviomiehesi kuolemaan asti, kautta koko
iankaikkisuuden, aina ja ikuisesti.”14

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Käy lyhyesti läpi tämä luku ja pane merkille, mitä Joseph
Smith tunsi Emmaa ja heidän lapsiaan kohtaan. Mitä hänen
esimerkkinsä opettaa siitä, kuinka meidän pitäisi puhua ja toi-
mia perheessämme? Mitä me voimme oppia Joseph ja Emma
Smithin pyrkimyksistä kirjoittaa toisilleen ja nähdä toisensa?
Mitä sinä olet tehnyt osoittaaksesi perheesi jäsenille, että
rakastat heitä?

• Profeetta Joseph ilmaisi Emmalle, että hän oli tosi ja uskolli-
nen ystävä vaimolleen ja lapsilleen ikuisesti, ja kiitti vaimoaan
tämän lämpimästä ja sydämellisestä ystävyydestä (s. 252,
256–257). Kuinka aviomies ja vaimo voivat vaalia ystävyyttään?

• Kirjeissään Joseph Smith osoitti luottavansa Emmaan ja ilmaisi
uskovansa, että Emma tekisi hyviä päätöksiä ja tekisi kaiken
voitavansa pitääkseen huolta perheestä (s. 255). Kuinka sellai-
set luottamuksen osoitukset saattavat vaikuttaa miehen ja vai-
mon väliseen suhteeseen?

• Lue profeetta Josephin sanoma lapsilleen sivun 257 toisesta
kappaleesta. Kuinka se on saattanut auttaa hänen lapsiaan
ottamaan vastaan nämä uutiset? Mitä vanhemmat voivat koet-
telemusten hetkinä tehdä osoittaakseen lapsilleen, että he
uskovat Jumalaan?

• Käy läpi sivuilla 254–257 olevat kohdat siitä, miten Joseph
Smith ilmaisi luottavansa Jumalaan. Valitse näistä kohdista
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muutamia, jotka ovat sinusta erityisen koskettavia. Kuinka voit
soveltaa näitä totuuksia elämääsi?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: 1. Moos. 2:24;
1. Kor. 11:11; Ef. 5:25; Moosia 4:14–15; OL 25:5, 9, 14;
68:25–28.

Viitteet

1. History of the Church, osa 2, s. 502,
oikeinkirjoitus nykyaikaistettu; käsi-
kirjoituksesta ”History of the Church”,
kirja B–1, s. 767, ja Liite: Tässä kir-
jassa lainatut lähteet, s. 6, kirkon
arkistot.

2. Joseph Smithin 6. kesäkuuta 1832
Greenvillessä Indianassa päivätystä
kirjeestä Emma Smithille; Chicagon
historiallinen seura, Chicago, Illinois.

3. Joseph Smithin 13. lokakuuta 1832
New York Cityssä New Yorkissa päi-
vätystä kirjeestä Emma Smithille;
Community of Christ [Kristuksen
yhteisö] -kirkon arkistot, Indepen-
dence, Missouri.

4. Joseph Smithin 12. marraskuuta
1838 Richmondissa Missourissa päi-
vätystä kirjeestä Emma Smithille;
Community of Christ [Kristuksen
yhteisö] -kirkon arkistot, Indepen-
dence, Missouri.

5. Joseph Smithin 4. huhtikuuta 1839
Libertyn vankilassa Libertyssä
Missourissa päivätystä kirjeestä
Emma Smithille; Beinecke-kirjasto,
Yalen yliopisto, New Haven,
Connecticut; kopio kirkon arkis-
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Johanna Carter; hän oli John S. ja
Elizabeth Kenyon Carterin orvoksi
jäänyt tytär.

6. Joseph Smithin 20. tammikuuta 1840
Chester Countyssa Pennsylvaniassa
päivätystä kirjeestä Emma Smithille;
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7. Joseph Smithin 12. marraskuuta
1838 Richmondissa Missourissa päi-
vätystä kirjeestä Emma Smithille;
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dence, Missouri.
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Missourissa päivätystä kirjeestä
Emma Smithille; Beinecke-kirjasto,
Yalen yliopisto, New Haven,
Connecticut; kopio kirkon arkis-
toissa.

9. Joseph Smithin 9. marraskuuta 1839
Springfieldissä Illinoisissa päivätystä
kirjeestä Emma Smithille; Community
of Christ [Kristuksen yhteisö] -kirkon
arkistot, Independence, Missouri.

10. Joseph Smithin 6. kesäkuuta 1832
Greenvillessä Indianassa päivätystä
kirjeestä Emma Smithille; Chicagon
historiallinen seura, Chicago, Illinois.

11. Joseph Smithin 4. kesäkuuta 1834
Mississipin rannoilla Illinoisin länsi-
osissa lähettämästä kirjeestä Emma
Smithille julkaisussa Letter Book 2,
1837–43, s. 58, Joseph Smith
Collection, kirkon arkistot.

12. Joseph Smithin 4. marraskuuta 1838
Independencessä Missourissa päivä-
tystä kirjeestä Emma Smithille;
Community of Christ [Kristuksen
yhteisö] -kirkon arkistot, Indepen-
dence, Missouri.

13. Joseph Smithin 21. maaliskuuta
1839 Libertyn vankilassa Libertyssä
Missourissa päivätystä kirjeestä
Emma Smithille; Joseph Smith
Collection, kirkon arkistot.

14. History of the Church, osa 5, s. 103,
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jeestä Emma Smithille.



Toinen tuleminen ja 
tuhatvuotinen valtakunta

”Meidän – – on syytä erottaa aikojen merkit kulkiessamme
eteenpäin, ettei Herran päivä yllätä meitä kuin varas yöllä.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Syyskuussa 1832 Joseph ja Emma Smith sekä heidän vuoden ja
neljän kuukauden ikäinen tyttärensä Julia muuttivat Johnsonin
tilalta Ohion Hiramista takaisin Kirtlandiin. Siellä he asettuivat
Newel K. Whitneyn omistamaan sekatavarakauppaan, jossa he
asuivat yli vuoden ajan. Smithin perhe asui kaupan toisessa ker-
roksessa ja siinä osassa ensimmäistä kerrosta, jota ei käytetty
kaupantekoon. Josephin ja Emman poika Joseph Smith III syntyi
perheen asuessa tässä kaupparakennuksessa. Profeetta sai siellä
myös monia ilmoituksia.

Eräs sellainen ilmoitus tuli joulupäivänä vuonna 1832.
Profeetta oli osan päivää kotona mietiskellen syvällisesti vakavia
ongelmia, joita maailman kansoilla silloin oli edessään.
”Kansojen keskuudessa ilmenevät selkkaukset kävivät tänä
aikana näkyvämmiksi kuin ne olivat aiemmin olleet aina siitä läh-
tien kun kirkko aloitti vaelluksensa esiin autiomaasta”, profeetta
sanoi.1 Tapahtumat Yhdysvalloissa olivat johtamassa sisällisso-
taan, ja eri puolilla maailmaa levisi vaarallisia kulkutauteja.
Rukoillessaan ”vakavasti tästä asiasta”2 profeetta sai ilmoituksen,
joka on nyt Opin ja liittojen luku 87. Herra ilmoitti Josephille,
että ennen Hänen toista tulemistaan sota vuodatettaisiin kaik-
kien kansojen ylle ja luonnonkatastrofit olisivat ihmisten vit-
sauksina:

”Miekalla ja verenvuodatuksella maan asukkaat saatetaan
murehtimaan; ja nälänhädällä ja vitsauksilla ja maanjäristyksellä
ja taivaan ukkosella sekä ankaralla, häikäisevällä salamalla maan
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Yläkerran huone entisöidyssä Newel K. Whitneyn kaupassa. Joseph ja 
Emma Smith asuivat tässä kaupassa yli vuoden ajan, ja profeetta sai 

täällä monia ilmoituksia, kuten ilmoitukset Herran tulemisesta.
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asukkaat saatetaan tuntemaan kaikkivaltiaan Jumalan viha ja
suuttumus ja kurittava käsi, kunnes säädetty hävitys on tehnyt
täyden lopun kaikista kansakunnista – –. – – Seisokaa siis pyhissä
paikoissa, älkääkä horjuko, Herran päivän tulemiseen asti; sillä
katso, se tulee pian, sanoo Herra.” (OL 87:6, 8.)

Kaksi päivää myöhemmin, 27. joulukuuta, profeetta sai toisen
ilmoituksen, joka sisälsi paljon tietoa toisesta tulemisesta. Sinä
päivänä ylipappien konferenssi oli kokoontunut profeetan
”kääntämishuoneeseen”, Whitneyn kaupassa olevaan huonee-
seen, jossa Joseph teki suuren osan raamatunkäännöstyöstään.
Konferenssin pöytäkirjassa kerrotaan: ”Veli Joseph nousi ja
sanoi, että ilmoituksen ja taivaan siunausten saamiseksi oli vält-
tämätöntä, että kääntäisimme mielemme Jumalaan ja harjoittai-
simme uskoa ja olisimme yhtä sydämeltä ja mieleltä. Siksi hän
suositteli, että kaikki läsnäolijat rukoilisivat erikseen ja ääneen
Herraa, jotta [Hän] ilmoittaisi meille Siionin rakentamista kos-
kevan tahtonsa kaikkien pyhien hyödyksi.”

Jokainen ylipappi ”painoi päänsä Herran edessä” ja puhui sit-
ten tunteistaan ja päättäväisyydestään pitää Jumalan käskyt.3 Pian
sen jälkeen profeetta alkoi saada Jumalalta ilmoitusta, josta tuli
myöhemmin Opin ja liittojen luku 88. Tässä ilmoituksessa on joi-
takin pyhien kirjoitusten yksityiskohtaisimpia profetioita Herran
tulemisesta ja tuhatvuotisen rauhan kauden perustamisesta (ks.
OL 88:86–116).

Herra ilmoitti profeetta Joseph Smithin kautta monia profe-
tioita toisesta tulemisesta, tuhatvuotisesta valtakunnasta ja levot-
tomista ajoista, jotka edeltäisivät näitä tapahtumia. Tämä suuri
ilmoituksen vuodatus on todistus siitä, että Joseph Smith oli
todellakin Jumalan herättämä näkijä. Mormonin kirja todistaa:
”Näkijä voi tietää menneistä ja myös tulevaisista, ja [hänen] kaut-
taan kaikki ilmoitetaan, tai pikemminkin salaiset asiat tuodaan
julki ja kätketyt asiat tulevat valoon, ja asiat, jotka eivät ole tie-
dossa, ilmaistaan [hänen] kauttaan” (Moosia 8:17).
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Joseph Smithin opetuksia

Vapahtajan tulemisen merkit täyttyvät; uskolliset tunnista-
vat nämä merkit ja kokevat rauhaa vaikeina aikoina.

”Meidän – – on syytä erottaa aikojen merkit kulkiessamme
eteenpäin, ettei Herran päivä yllätä meitä kuin varas yöllä [ks. OL
106:4–5].”4

”Minä profetoin, että Ihmisen Pojan tulemisen merkit ovat jo
alkaneet. Tuho toisensa jälkeen tulee ja saa aikaan hävitystä. Me
näemme pian sotia ja verenvuodatusta. Kuu muuttuu vereksi.
Minä todistan näistä asioista ja siitä, että Ihmisen Pojan tulemi-
nen on lähellä, oven edessä. Ellei meidän sielumme ja ruu-
miimme odota Ihmisen Pojan tulemista ja ellemme kuoltuamme
odota, niin olemme niiden joukossa, jotka pyytävät kallioita kaa-
tumaan päälleen [ks. Ilm. 6:15–17].”5

”Rakkaat veljet, me näemme, että vaikeat ajat ovat tulleet,
kuten niistä on todistettu [ks. 2. Tim. 3:1]. Voimme siis odottaa
mitä suurimmalla varmuudella kaiken sen täyttymistä, mistä on
kirjoitettu, ja tuntien suurempaa luottamusta kuin koskaan
ennen nostaa silmämme päivän valoa kohti ja sanoa sydämes-
sämme: Pian sinä verhoat punastuvat kasvosi. Hän, joka sanoi:
’Tulkoon valo’ ja valo tuli [ks. 1. Moos. 1:3], on puhunut tämän.
Ja vielä, sinä kuu, sinä himmeämpi valo, sinä yön valo, muutut
vereksi.

Näemme, että kaikki on täyttymässä ja että pian tulee aika, jol-
loin Ihmisen Poika astuu alas taivaan pilven päällä.”6

”Maa tullaan pian niittämään, eli jumalattomat täytyy pian
hävittää maan päältä, sillä Herra on niin sanonut, ja kuka voi
pysäyttää Herran käden tai mittailla voimiaan Kaikkivaltiaan
kanssa, sillä Hänen käskystään taivaiden ja maan täytyy hävitä. Se
päivä tulee pian, jolloin kaikki, mistä pyhät profeetat ovat profe-
toineet, tullaan palauttamaan, jopa Israelin huoneen kokoami-
seen asti. Silloin leijona lepää karitsan vieressä jne.

Mutta veljet, älkää masentuko, kun me kerromme teille vai-
keista ajoista, sillä niiden täytyy pian tulla, sillä miekka, nälän-
hätä ja kulkutaudit ovat lähellä. Tämän maan kamaralla tulee
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olemaan suurta tuhoa, sillä voitte odottaa, ettei yksikään kirjain
tai pieninkään piirto kaikkien pyhien profeettojen profetioista
jää täyttymättä, ja on monia, jotka tulevat vielä täyttymään. Herra
on sanonut toteuttavansa sen äkkiä, ja vanhurskaat pelastetaan
vaikka ikään kuin tulen kautta [ks. Room. 9:28; 1. Nefi 22:17].”7

”Pyhät kirjoitukset tulevat täyttymään, kun suuria sotia, nälän-
hätää, kulkutauteja, suurta ahdistusta, tuomioita jne. vuodate-
taan maan asukkaiden ylle.”8

”Näemme, että vaikeat ajat ovat todella koittaneet, ja ne asiat,
joita me olemme niin kauan odottaneet, ovat viimeinkin alka-
neet tapahtua, mutta kun näette viikunapuun alkavan tulla leh-
teen, niin voitte tietää, että kesä on lähellä [ks. Matt. 24:32–33].
Maan päällä tehdään lyhytaikainen työ. Se on nyt alkanut. Uskon,
että pian kaikkialla maan päällä on hämmennystä. Älköön sydä-
memme lannistuko, kun koemme tämän kaiken, sillä niiden täy-
tyy tulla, tai muutoin sana ei kävisi toteen.”9

”Olen tiedustellut Herralta Hänen tulemisestaan, ja kysyessäni
Herralta Hän antoi minulle merkin ja sanoi: ’Nooan päivinä ase-
tin kaaren taivaalle merkiksi ja tunnukseksi siitä, että sinä
vuonna, jona kaari nähtäisiin, Herra ei tulisi, vaan sinä vuonna
olisi kylvöaika ja sadonkorjuu. Mutta silloin kun näet kaaren
pysyvän poissa, se on oleva merkkinä siitä, että on oleva nälän-
hätää, kulkutauteja ja suurta ahdistusta kansojen keskuudessa ja
että Messiaan tuleminen ei ole kaukana.’”10

”Juudan on palattava, Jerusalem on jälleen rakennettava,
samoin temppeli, ja veden on kummuttava temppelin alta, ja
Kuolleenmeren veden on parannuttava [ks. Hes. 47:1–9]. Kestää
jonkin aikaa ennen kuin kaupungin muurit ja temppeli saadaan
rakennetuiksi jne., ja kaiken tämän on tapahduttava ennen kuin
Ihmisen Poika ilmestyy. On oleva sotia ja kuullaan sanomia
sodista, on oleva merkkejä ylhäällä taivaalla ja alhaalla maan
päällä, aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, on maanjä-
ristyksiä monin paikoin, ja meret kohoavat yli äyräidensä. Silloin
ilmaantuu taivaalle Ihmisen Pojan suuri merkki. Mutta mitä tekee
maailma? Se sanoo sen olevan planeetta, pyrstötähti jne. Mutta
Ihmisen Poika tulee niin kuin Ihmisen Pojan tulemisen merkki,
joka on oleva kuin idästä tuleva aamun valo [ks. JS–Matt. 26].”11
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”Selitin Ihmisen Pojan tulemista ja sanoin myös sen käsityksen
olevan väärä, että pyhät välttyisivät kaikilta tuomioilta samalla
kun jumalattomat kärsisivät, sillä kaikki liha joutuu kärsimään ja
’pyhätkin vaivoin välttyvät’ [ks. OL 63:34]. Monet pyhistä kuiten-
kin välttyvät, sillä vanhurskas on elävä uskosta [ks. Hab. 2:4],
mutta monet vanhurskaista joutuvat sairauden, kulkutautien jne.
uhreiksi 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 kuo-
lema, sillä kaikki liha on kuoleman alaista ja Vapahtaja on sano-
nut: ’Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi’ [ks. Matt. 7:1].”12

Herra ei tule, ennen kuin kaikki on tehty 
Hänen tulemisensa valmistamiseksi.

”Ihmisen Pojan tuleminen ei tapahdu eikä voi tapahtua ennen
kuin ne tuomiot on vuodatettu, joista tähän hetkeen liittyvinä on
puhuttu, ja nämä tuomiot ovat alkaneet. Paavali sanoo: ’Te kaikki
olette valon ja päivän lapsia, eikä tuo päivä pääse yllättämään
teitä kuin varas’ [ks. 1. Tess. 5:4–5]. Kaikkivaltiaan suunnitel-
mana ei ole tulla maan päälle ja murskata sitä ja jauhaa sitä
siruiksi, vaan Hän ilmoittaa sen palvelijoilleen profeetoille [ks.
Aam. 3:7].”13

”Jeesus Kristus ei milloinkaan ilmoittanut kenellekään ihmi-
selle tulemisensa täsmällistä aikaa [ks. Matt. 24:36; OL 49:7].
Menkää ja lukekaa pyhiä kirjoituksia, ettekä voi löytää mitään,
mikä määrittelisi Hänen tulemisensa tarkan hetken; kaikki, jotka
sellaista väittävät, ovat vääriä opettajia.”14

Profeetta Joseph Smith sanoi miehestä, joka väitti nähneensä
Ihmisen Pojan merkin: ”Hän ei ole nähnyt Ihmisen Pojan merk-
kiä kuten Jeesus ennusti; eikä sitä ole nähnyt kukaan ihminen
eikä näe kukaan ihminen, ennen kuin aurinko on pimennyt ja
kuu muuttunut vereksi, sillä Herra ei ole näyttänyt minulle
mitään sellaista merkkiä, ja kuten profeetta sanoo, niin täytyy
olla: ’Ei Herra Jumala tee mitään ilmoittamatta suunnitelmiaan
palvelijoilleen, profeetoille’ (Aam. 3:7). Kuule siis tämä, oi maa:
Herra ei tule hallitsemaan vanhurskaita tässä maailmassa vuonna
1843 eikä ennen kuin kaikki on valmiina Sulhasta varten.”15
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Ne, jotka ovat viisaita ja uskollisia, 
ovat valmiit, kun Herra tulee jälleen.

”Miettiessäni sitä, miten nopeasti se suuri ja ihana Ihmisen
Pojan tulemisen päivä lähestyy, jolloin Hän tulee ottamaan
pyhänsä luokseen, missä he saavat asua Hänen edessään ja missä
heidät kruunataan kirkkaudella ja kuolemattomuudella; ajatel-
lessani, että pian taivaat järkkyvät ja maa vapisee ja hoippuu ja
hoipertelee ja että taivaat aukaistaan kuin kokoon kääritty kirja-
käärö ja että kaikki vuoret ja saaret katoavat, huudan sydämes-
säni: ’Millaisia ihmisiä meidän tulisikaan olla pyhässä elämässä ja
hurskaissa teoissa!’ [Ks. 2. Piet. 3:11.]”16

– – Maa huokaa turmeluksen, sorron, tyrannian ja verenvuo-
datuksen alla, ja Jumala tulee esiin kätköstään, kuten Hän sanoi
tulevansa, koetellakseen maan kansoja. Daniel näki näyssään
mullistuksen toisensa jälkeen. Hän katseli, kunnes istuimet ase-
tettiin paikoilleen ja Ikiaikainen istuutui ja hänen eteensä tuotiin
muuan, joka oli näöltään kuin Ihmisen Poika, ja kaikki kansa-
kunnat, heimot, kielet ja kansat palvelivat Häntä ja olivat Hänelle
kuuliaiset [ks. Dan. 7:9–14]. Meidän on oltava vanhurskaita,
jotta olisimme viisaita ja ymmärtäväisiä, sillä yksikään jumalaton
ei ymmärrä tätä, mutta viisaat ymmärtävät, ja ne, jotka opastavat
monia vanhurskauteen, loistavat kuin tähdet aina ja ikuisesti [ks.
Dan. 12:3].”17

”Ottakoot rikkaat ja oppineet, viisaat ja mahtavat, köyhät ja
puutteenalaiset, orjat ja vapaat, mustat ja valkoiset vaarin teis-
tään ja tarttukoot tietoon Jumalasta ja saattakoot voimaan oikeu-
den ja tuomion maan päällä vanhurskaudessa ja valmistautukoot
kohtaamaan elävien ja kuolleiden Tuomarin, sillä Hänen tulemi-
sensa hetki on lähellä.”18

”Olkaamme viisaita kaikessa ja pitäkäämme kaikki Jumalan
käskyt, että pelastuksemme olisi varma. Kun haarniskamme on
valmis ja varustettu kyseessä olevaa aikaa varten ja kun meillä on
koko vanhurskauden taisteluvarustus, me kykenemme kestä-
mään tuon koetusten päivän [ks. Ef. 6:13].”19

Joulukuussa 1830 profeetta Joseph Smith sanoi seuraavaa
kirjeessä Colesvillessa New Yorkin osavaltiossa oleville kirkon
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jäsenille: ”Olkaa kaikki uskollisia ja odottakaa Herramme aikaa,
sillä Hänen ilmestymisensä on käsillä.

’Aikamääristä teille ei tarvitse kirjoittaa, veljet, sillä te tiedätte
itse aivan hyvin, että Herran päivä tulee kuin varas yöllä. Juuri
kun ihmiset sanovat: ”Kaikki on hyvin, ei mitään hätää”, tuho
kohtaa heidät äkkiarvaamatta niin kuin synnytyspoltot raskaana
olevan naisen, eivätkä he pääse pakoon.

Mutta te, ystävät, ette elä pimeydessä – –. Emme siis saa nuk-
kua niin kuin muut, vaan meidän on valvottava ja pysyttävä rait-
tiina. Ne, jotka nukkuvat, nukkuvat yöllä; ne, jotka juovat, ovat
juovuksissa yöllä.

Mutta meidän, jotka kuulumme päivälle, on pysyttävä raittiina:
meidän on pukeuduttava uskon ja rakkauden haarniskaan ja
otettava kypäräksemme pelastuksen toivo. Jumala ei ole tarkoit-
tanut, että saisimme osaksemme vihan vaan että pelastuisimme
Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa.’ [1. Tess. 5:1–4, 6–9.]

Lohduttakaa siis toisianne, kuten teettekin, sillä vaikeat ajat
ovat käsillä. – – Rauha otetaan osittain maan päältä, ja pian se
otetaan kokonaan; niin, hävitykset ovat ovellamme, ja pian ne
ovat jumalattomien taloissa ja niiden, jotka eivät tunne Jumalaa.

Niin, nostakaa päänne ja iloitkaa, sillä lunastuksenne hetki
lähenee. Me olemme otollisin kansa, mitä on koskaan ollut ole-
massa maailman perustamisesta asti, jos pysymme uskollisina
Jumalamme käskyjen pitämisessä. Niin, jopa Henok, seitsemäs
Aadamista, näki meidän aikamme ja riemuitsi [ks. Moos.
7:65–67], ja profeetat tuosta ajasta alkaen ovat profetoineet
Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen toisesta tule-
misesta ja riemuinneet päivästä, jolloin pyhät saisivat levon, niin,
ja Vapahtajamme apostoli riemuitsi myös siitä, että Hän ilmes-
tyessään pilvessä taivaan joukkojen kanssa tulee asumaan ihmi-
sen kanssa maan päällä tuhat vuotta [ks. Ilm. 1:7]. Siksi meillä on
syytä riemuita.

Katso, Mormonin kirjan profetiat ovat täyttymässä sitä mukaa
kuin aika antaa myöten. Elävän Jumalan henki on päälläni; kuka
siis sanoo, etten profetoisi. Pian käsillä on aika, jolloin meidän
on paettava turvaan minne Herra sitten haluaakin. Älkää pelätkö
niitä, jotka loukkaavat teitä sanoin [ks. Jes. 29:20–21], vaan
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olkaa uskollisia todistaessanne kierolle ja uppiniskaiselle suku-
polvelle, että Herramme ja Vapahtajamme päivä on käsillä. Niin,
raivatkaa Herralle tie, tasoittakaa Hänen polkunsa [ks. Matt. 3:3].

Voi niitä, jotka kavahtavat loukkauksia, sillä loukkausten täytyy
tulla, mutta voi niitä, joiden kautta ne tulevat, sillä kiven täytyy
kaatua heidän päälleen ja murskata heidät [ks. Matt. 18:7;
21:43–44]. Sillä pakanat saavat täyteyden, ja voi heitä, elleivät he
tee parannusta ja ota kastetta Herramme ja Vapahtajamme
Jeesuksen Kristuksen nimeen syntiensä anteeksisaamiseksi ja
tule sisään ahtaasta portista ja ellei heitä lueta kuuluviksi Israelin
huoneeseen. Sillä Jumala ei salli itseään alati pilkattavan vaan
vuodattaa vihansa niiden päälle, jotka pilkkaavat Hänen pyhää
nimeään, sillä miekka, nälänhädät ja hävitys yllättävät heidät pian
heidän mielettömällä polullaan, sillä Jumala kostaa ja vuodattaa
vihansa maljat ja pelastaa valittunsa [ks. Ilm. 16:1].

Ja kaikki ne, jotka noudattavat Hänen käskyjään, ovat Hänen
valittujaan, ja Hän kokoaa heidät pian taivaan neljältä ilman-
suunnalta, maan kaikista ääristä [ks. Matt. 24:31] paikkaan,
jonne Hän tahtoo; pysykää siis lujina, niin voitatte omaksenne
elämän [ks. Luuk. 21:19].”20

Tuhatvuotinen valtakunta on rauhan aikaa, 
jolloin Vapahtaja hallitsee maan päällä.

UK 10: ”Me uskomme – – että Kristus tulee hallitsemaan hen-
kilökohtaisesti maan päällä ja että maa uudistetaan ja se saa para-
tiisillisen kirkkautensa.”21

”Jumalan suunnitelmana – – on ollut – – vakiinnuttaa rauha ja
hyvä tahto ihmisten kesken, edistää iankaikkisen totuuden peri-
aatteita, luoda asiaintila, joka yhdistää ihmisen hänen lähimmäi-
seensä, saattaa maailma takomaan miekkansa auran teriksi ja kei-
häänsä vesureiksi [ks. Jes. 2:4] sekä saattaa maan kansat asu-
maan rauhassa ja aikaansaada tuhatvuotinen kirkkaus, jolloin
’maa saa runsaan sadon, saa takaisin [paratiisillisen] kirkkau-
tensa ja tulee Herran puutarhaksi’. – –

Jehovan suunnitelmana on maailman alusta asti ollut ja
Hänen tarkoituksensa on nyt johtaa aikanaan maailman asioita,
olla maailmankaikkeuden päänä ja ottaa hallinnon ohjat omiin
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”Se päivä tulee pian, jolloin kaikki – – tullaan palauttamaan. 
– –Silloin leijona lepää karitsan vieressä.”

käsiinsä. Kun se on tehty, tuomio toimeenpannaan vanhurskau-
dessa, sekasorto ja epäjärjestys hävitetään eivätkä kansat enää
harjoittele sotataitoja. [Ks. Jes. 2:4.] – –

– – Mooses sai Herran sanan Jumalalta itseltään; Hän oli
Jumalan puhetorvena Aaronille, ja Aaron opetti kansalle sekä
yhteiskunnallisia että hengellisiä asioita. He olivat molemmat
yhtä, ei ollut mitään erotusta, ja niin on oleva silloin, kun
Jumalan aivoitukset toteutuvat, jolloin ’Herra on oleva koko
maanpiirin kuningas’ ja Jerusalem on Hänen valtaistuimensa.
’Siionista tulee Herran sana ja Jerusalemista kaikuu Jumalan
puhe.’ [Ks. Sak. 14:9; Miika 4:2; Jer. 3:17.]

– – Hän, jolla on oikeus, omistaa valtakunnan ja hallitsee, kun-
nes ’Hän on alistanut kaiken jalkojensa alle’ [ks. 1. Kor. 15:27],
ja jumalattomuus kätkee harmaantuneen päänsä. Saatana sido-
taan ja pimeyden teot hävitetään, vanhurskautta käytetään luoti-
lankana ja oikeutta mittana, ja vain se, joka Herraa pelkää, koro-
tetaan sinä päivänä’. [Ks. Jes. 28:17.]”22

”Kristus ei asu maan päällä tuhatta [vuotta] pyhien kanssa
vaan hallitsee pyhiä ja tulee alas antamaan ohjeita kuten Hän
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teki viidellesadalle veljelle [ks. 1. Kor. 15:6], ja ensimmäisessä
ylösnousemuksessa ylösnousseet hallitsevat myös pyhiä Hänen
kanssaan.”23

Tuhatvuotiskauden jälkeen maa tullaan 
muuttamaan pyhitettyyn, selestiseen tilaan.

”Päivällisellä huomautin perheelleni ja läsnä oleville ystävil-
leni, että kun maa pyhitettäisiin ja siitä tulisi kuin lasinen meri,
se olisi kuin yksi suuri urim ja tummim, ja pyhät voisivat katsoa
sen sisään ja nähdä kuten heidät nähdään.”24

”Tämä maapallo siirretään takaisin Jumalan kasvojen eteen, ja
se kruunataan selestisellä kirkkaudella.”25

”[Saatanan viimeisen kapinan] lyhyen ajan jälkeen maapallo
muuttuu viimeisen kerran ja kirkastetaan, sitten kaikki sävyisät
perivät maan, missä vanhurskaat asuvat.”26

Profeetta opetti 2. huhtikuuta 1843 seuraavaa, mikä on
nykyisin Opin ja liittojen kohta 130:9: ”Tämä maa pyhitetyssä ja
kuolemattomassa tilassaan tehdään kristallin kaltaiseksi, ja se on
urim ja tummim asukkaille, jotka siinä asuvat, ja sen kautta
kaikki, mikä kuuluu alempaan valtakuntaan eli kaikkiin alemman
järjestyksen valtakuntiin, ilmoitetaan niille, jotka asuvat siinä; ja
tämä maa on oleva Kristuksen.”27

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Lue kaksi ensimmäistä kokonaista kappaletta sivulta 261 ja
pane merkille ylipappien valmistautuminen sen ilmoituksen
saamiseen, joka on nyt Opin ja liittojen luku 88. Mieti, kuinka
tämä kertomus soveltuu sinuun, kun pyrit ymmärtämään
toista tulemista koskevia profetioita.

• Lue profeetta Joseph Smithin profetiat vaikeista ajoista ennen
Herran tulemista (s. 262–264). Kuinka me voimme säilyttää
rauhan jopa sellaisissa koettelemuksissa? Mistähän syystä
meidän on tunnettava ja ymmärrettävä toisen tulemisen
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merkit? Mitkä toisen tulemisen merkit ovat täyttyneet tai täyt-
tymässä?

• Lue toinen kappale sivulta 264 ja toinen kokonainen kappale
sivulta 266. Mitä ilmaisu ”kuin varas yöllä” kertoo Herran tule-
misesta? Mistähän syystä Herran päivä ei yllätä valon lapsia
kuin varas yöllä?

• Kuinka me voimme valmistautua Vapahtajan toiseen tulemi-
seen? (Katso joitakin esimerkkejä sivuilta 265–267.) Mieti, miltä
sinusta tuntuu nähdä Vapahtaja, jos olet valmistautunut Hänen
tulemiseensa. Kuinka me voimme välttää pelon tai hätäännyk-
sen tunteet valmistautuessamme toiseen tulemiseen?

• Käy läpi Joseph Smithin profetiat tuhatvuotisesta valtakun-
nasta (s. 267–269). Mitä ajattelet tai miltä sinusta tuntuu, kun
pohdit tätä ajanjaksoa?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Miika 4:1–7;
OL 29:9–25; 45:36–71; 88:95–98, 110–115; JS–M 21–55.
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Profeettojen koulun kokouksessa 27. helmikuuta 1833 profeetta sai useiden 
veljien paikalla ollessa ilmoituksen, joka tunnetaan viisauden sanana. Sitten 
hän käveli suurimpaan huoneeseen ja luki ilmoituksen kokoontuneille veljille.



Tiedon hankkiminen 
iankaikkisista totuuksista

”Ihminen ei pelastu sen nopeammin kuin hän saa tietoa.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Profeetta Joseph Smith ”rakasti oppimista”, kirjoitti George Q.
Cannon. ”Hän rakasti tietoa, koska sen vanhurskas käyttäminen
tuo voimaa. Koettelemuksista, jotka olivat ympäröineet häntä
siitä päivästä, kun hän kertoi epäilevälle maailmalle yhteydenpi-
dostaan taivaisiin, hän oli saanut jatkuvasti lisää älyä. Herra oli
käskenyt hänen tutkia, ja hän totteli. – – Hänen mielensä, jota
Pyhä Henki elävöitti, omaksui nopeasti kaikki todet periaatteet,
ja yksi kerrallaan hän oppi hallitsemaan näitä tiedon aloja ja
opettamaan niitä.”1

Vuonna 1833 profeetalla ja ryhmällä Kirtlandissa asuvia pyhiä
oli ainutlaatuinen tilaisuus tutkia evankeliumia. Tuon vuoden
tammikuussa, Herran käskyn mukaan (ks. OL 88:127–141), pro-
feetta perusti profeettojen koulun kouluttaakseen pappeuden-
haltijoita heidän palvelutyössään ja valmistaakseen heitä saar-
naamaan evankeliumia. Koulua pidettiin yhdessä huoneessa
Newel K. Whitneyn kaupan yläkerrassa, missä profeetta asui.
Osallistujina oli noin 25 veljeä, joista jotkut matkustivat satoja
kilometrejä saadakseen etuoikeuden tutkia evankeliumia huo-
neessa, joka oli kooltaan vain noin 3,3 x 4,3 m. Monista näistä
miehistä tuli myöhemmin apostoleita, seitsenkymmeniä ja muita
kirkon johtajia. Vaikka profeetta ja muut veljet opiskelivat toisi-
naan kieltä, he keskittyivät ensisijaisesti tutkimaan evankeliumin
oppeja opiskellen uutterasti varhaisesta aamusta myöhäiseen
iltapäivään. Tämä koulu toimi neljän kuukauden ajan, ja saman-
laisia kouluja oli myöhemmin Kirtlandissa ja myös Missourissa,
missä niihin osallistui satoja ihmisiä.
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Koulussa 27. helmikuuta 1833 pidetyssä kokouksessa pro-
feetta sai erään tärkeän ilmoituksen. Kirkon alkuaikoina yhteis-
kunnassa ja kirkon jäsenten keskuudessa oli tapana käyttää alko-
holia, tupakkaa, kahvia ja teetä. Nähdessään veljien tupakoivan
koulussa profeetta huolestui asiasta. Brigham Young muisteli:
”Kun he kokoontuivat yhteen tähän huoneeseen aamiaisen jäl-
keen, he sytyttivät ensimmäiseksi piippunsa, ja tupakoidessaan
he puhuivat valtakunnan suurista asioista – –. Usein kun pro-
feetta astui huoneeseen antaakseen opetusta, hän joutui tupa-
kansavupilveen. Tämä ja hänen vaimonsa valitukset, että tämän
oli siivottava niin saastainen lattia [tupakkamälleistä], saivat pro-
feetan ajattelemaan asiaa, ja hän tiedusteli Herralta vanhinten
käyttäytymisestä tupakan käytön suhteen, ja viisauden sanana
tunnettu ilmoitus on seurausta tästä tiedustelusta.”2

Miljoonat ihmiset ovat noudattaneet tässä ilmoituksessa olevia
neuvoja ja ovat saaneet ajallisia ja hengellisiä siunauksia kuten
”viisautta ja suuria tiedon aarteita”, jotka luvataan niille, jotka
vaeltavat kuuliaisina Jumalan käskyille (OL 89:19).

Hengellisen tiedon aarteita vuodatettiin profeettojen kouluun
osallistuneiden veljien päälle, ja he edistyivät suuresti evankeliu-
min ymmärryksessään. Koulun 18. maaliskuuta 1833 pidetyssä
kokouksessa Sidney Rigdon ja Frederick G. Williams erotettiin
profeetan neuvonantajiksi ensimmäisessä presidenttikunnassa.
Jälkeenpäin profeetta kehotti ”veljiä uskollisesti ja ahkerasti pitä-
mään Jumalan käskyt ja [antoi] runsaasti opetusta pyhien hyö-
dyksi luvaten, että puhdassydämiset saisivat taivaallisen näyn, ja
oltuamme vielä hetken aikaa hiljaisessa rukouksessa lupaus vah-
vistettiin; sillä Jumalan Henki oli avannut monien läsnä olevien
ymmärryksen silmät näkemään monia asioita. – – Monet veljistä
näkivät taivaallisen näyn Vapahtajasta ja enkelten joukot ja pal-
jon muuta.”3

Profeetta selitti: ”Suuri ilo ja tyytyväisyys loisti jatkuvasti
profeettojen koulua käyvien ja pyhien kasvoilta ilmoitettujen
asioiden tähden, ja sen tähden, että edistyimme Jumalan tun-
temisessa.”4
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Joseph Smithin opetuksia

Jeesuksen Kristuksen evankeliumi käsittää kaiken 
totuuden; uskolliset hyväksyvät totuudet, jotka Jumala 

on ilmoittanut, ja hylkäävät väärät perimätiedot.

”Mormonismi on totuus; ja jokainen ihminen, joka ottaa sen
vastaan, tuntee itsensä vapaaksi ottamaan vastaan jokaisen
totuuden. Siksi taikauskon, kiihkoilun, tietämättömyyden ja pap-
pisvallan kahleet kirpoavat heti hänen kaulaltaan ja hänen sil-
mänsä avautuvat näkemään totuuden, ja totuus saa suuren voi-
ton pappisvallasta. – –

– – Mormonismi on totuus, toisin sanoen myöhempien aiko-
jen pyhien oppi on totuus. – – Pyhän uskontomme ensimmäinen
ja perustava periaate on se, että me uskomme, että meillä on
oikeus ottaa vastaan kaikki ja jokainen totuuden kohta rajoituk-
sitta tai minkään ihmisten uskontunnustusten tai taikauskoisten
käsitysten tai jonkin toisen uskonsuunnan estämättä, kun tuo
totuus tuodaan selkeästi mieleemme ja meillä on mitä parhaim-
mat todisteet siitä.”5

Tammikuussa 1843 Joseph Smith keskusteli muutamien
ihmisten kanssa, jotka eivät olleet kirkon jäseniä: ”Lausuin,
että suurin ero myöhempien aikojen pyhien ja lahkojen käsityk-
sissä oli, että jokin erityinen uskontunnustus rajoitti jälkimmäi-
siä vieden sen jäseniltä etuoikeuden uskoa mitään muuta kuin
mitä siihen sisältyi, kun taas myöhempien aikojen pyhät – – ovat
valmiita uskomaan kaikki olemassa olevat todet periaatteet, kun
niitä aika ajoin tehdään tiettäviksi.”6

”En voi uskoa mihinkään eri uskontokuntien uskontunnus-
tuksiin, koska niissä kaikissa on jotakin sellaista, mitä en voi kan-
nattaa, vaikka niissä kaikissa onkin jossakin määrin totuutta.
Haluan päästä ylös Jumalan kasvojen eteen ja saada tietää kai-
ken; mutta nuo uskontunnustukset pystyttävät rajapaaluja
[rajoja] ja sanovat: ’Tähän asti saat tulla, ei edemmäs’ [ks. Job
38:11], ja sitä en voi allekirjoittaa.”7

”Sanon kaikille niille, jotka haluavat asettaa rajapaaluja
Kaikkivaltiaan tielle: Te jäätte vaille Jumalan kirkkautta.
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Tullakseen perilliseksi yhdessä Pojan kanssa ihmisen täytyy
hylätä kaikki väärät perimätietonsa.”8

”Meidän on syytä ymmärtää, mitä Jumala pani toimeen ennen
maailman perustamista. Kuka sen tietää? Ihmiskunnan luontai-
sena taipumuksena on pystyttää rajapaaluja ja asettaa rajoja
Kaikkivaltiaan työlle ja teille. – – Ne asiat, jotka ovat olleet kät-
kettyinä maailman perustamisesta asti, ilmoitetaan lapsille ja
imeväisille viimeisinä päivinä [ks. OL 128:18].”9

”Kun ihmiset alkavat puhua [totuutta] vastaan, he eivät vahin-
goita minua, vaan he vahingoittavat itseään. – – Heikkotahtoiset
ihmiset sivuuttavat mitä merkityksellisimpiä kohtia omistamatta
niille ajatustakaan, mutta minä haluan nähdä totuuden sen
kaikilta puolin ja painaa sen sydämeeni. Uskon kaiken sen,
mitä Jumala on aikojen kuluessa ilmoittanut, enkä ole koskaan
kuullut kenenkään joutuneen tuomituksi sen tähden että hän
olisi uskonut liian paljon; epäuskon tähden ihmiset kyllä tuo-
mitaan.”10

”Kun Jumala tarjoaa ihmiselle siunauksen tai tietoa ja tämä
kieltäytyy vastaanottamasta sitä, hänet tuomitaan. Israelilaiset
anoivat, että Jumala puhuisi Moosekselle eikä heille; sen seu-
rauksena Hän kirosi heidät antamalla heille lihallisen lain.”11

”Olen aina tyydytyksekseni nähnyt totuuden voittavan erheen
ja pimeyden väistyvän valon tieltä.”12

Tiedon hankkiminen iankaikkisista totuuksista 
on välttämätöntä pelastuksen saavuttamiselle.

”Tieto on elämälle ja jumalisuudelle välttämätöntä. Voi teitä
pappeja ja jumaluusoppineita, jotka saarnaatte, ettei tieto ole
elämälle ja pelastukselle välttämätöntä. Ottakaa pois apostolit
jne., ottakaa pois tieto, niin huomaatte kelpaavanne helvetin
kadotukseen. Tieto on ilmoitusta. Kuulkaa, kaikki te veljet, tämä
suuri avain: tieto on Jumalan voima pelastukseksi.”13

”Tieto hälventää pimeyden, epätietoisuuden ja epäilyksen,
sillä ne eivät voi vallita siellä, missä vallitsee tieto. – – Tietoon
sisältyy valtaa. Jumalalla on enemmän valtaa kuin kenelläkään
muulla olennolla, koska Hänellä on suurempi tieto, ja sen vuoksi
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Hän tietää, miten saattaa kaikki muut olennot itselleen alamai-
siksi. Hänellä on valta kaikkeen.”14

”Siinä määrin kuin etäännymme Jumalasta, me alennumme
kohti paholaista ja menetämme tietoa, ja vailla tietoa emme voi
pelastua. Niin kauan kuin sydämemme on täynnä pahuutta ja
tutkimme pahaa, sydämessämme ei ole sijaa hyvälle tai hyvän
tutkimiselle. Eikö Jumala ole hyvä? Ole siis sinäkin hyvä; jos Hän
on uskollinen, ole sinäkin uskollinen. Lisää uskoosi hyve, hyvee-
seesi tieto, ja tavoittele kaikkea, mikä on hyvää [ks. 2. Piet. 1:5].

– – Ihminen ei pelastu sen nopeammin kuin hän saa tietoa,
sillä ellei hän saa tietoa, hän on toisessa maailmassa joutuva jon-
kin pahan voiman valtaan, koska riivaajahengillä on enemmän
tietoa ja sen johdosta enemmän valtaa kuin monilla ihmisillä,
jotka ovat maan päällä. Tästä syystä me tarvitsemme avuksemme
ilmoitusta, joka antaa meille tietoa siitä, mikä on Jumalan.”15

Joseph Smith opetti huhtikuussa 1843 seuraavaa, mikä mer-
kittiin muistiin myöhemmin kohdaksi OL 130:18–19: ”Jokainen
älyn periaate, jonka me saavutamme tässä elämässä, nousee mei-
dän kanssamme ylösnousemuksessa. Ja jos ihminen hankkii
tässä elämässä ahkeroimisellaan ja kuuliaisuudellaan tietoa ja
älyä enemmän kuin toinen, hän on niin paljon paremmassa ase-
massa tulevassa maailmassa.”16

Joseph Smith opetti toukokuussa 1843 seuraavaa, mikä mer-
kittiin muistiin myöhemmin kohdaksi OL 131:6: ”Ihmisen on
mahdotonta pelastua tietämättömyydessä.”17

Me hankimme tietoa iankaikkisista totuuksista 
tutkimalla ja rukoilemalla uutterasti.

Palvellessaan ensimmäisessä presidenttikunnassa George A.
Smith kirjoitti: ”Joseph Smith opetti, että jokaisen miehen ja nai-
sen pitäisi etsiä Herralta viisautta, että he voisivat saada tietoa
Häneltä, joka on tiedon lähde, ja evankeliumin lupaukset, sellai-
sina kuin ne on ilmoitettu, valtuuttavat meidät uskomaan, että
noudattamalla tätä tapaa meidän pitäisi saavuttaa se, mitä tavoit-
telemme.”18

Profeetta Joseph Smith kirjoitti seuraavaa miehelle, joka oli
äskettäin liittynyt kirkkoon: ”Muistathan, kuinka Herran
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”Minä tiedän, että Hänen Henkensä todistaa – – kaikille, 
jotka ahkerasti etsivät tietoa Häneltä.”

Jeesuksen nimessä todistin siitä suuresta työstä, jonka Hän on
aikaansaanut viimeisinä päivinä. Sinä tunnet minun puhetapani
ja tiedät, kuinka minä heikkoudessa ja yksinkertaisuudessa julis-
tin Sinulle, mitä Herra pyhien enkeliensä minulle suorittaman
palveluksen kautta oli tuonut esiin tätä sukupolvea varten.
Rukoilen, että Herra auttaisi Sinua tallettamaan nämä seikat mie-
leesi, sillä minä tiedän, että Hänen Henkensä todistaa niistä kai-
kille, jotka ahkerasti etsivät tietoa Häneltä.”19

Profeetta Joseph Smith kirjoitti seuraavaa miehelle, joka
halusi tietää enemmän kirkosta: ”Tutki Raamattua ja niin
monia kirjoistamme kuin voit saada käsiisi, rukoile Isää
Jeesuksen Kristuksen nimessä, usko isille annettuihin lupauk-
siin, niin mielesi johdatetaan totuuteen.”20

”Se, mikä on Jumalasta, on suuriarvoisinta ja voidaan saada
selville vain ajan ja kokemuksen sekä huolellisen pohdiskelun ja
vakavan ajattelun kautta. Jos haluat johdattaa jonkun sielun
pelastukseen, sinun ajatustesi, oi ihminen, on ulotuttava yhtä
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korkealle kuin uloimmat taivaat ja tarkoin tutkisteltava ja mietis-
keltävä pimeimpiä syvyyksiä ja iankaikkisuuden laajuutta – sinun
on oltava yhteydessä Jumalaan. Kuinka paljon arvokkaampia ja
jalompia ovatkaan Jumalan ajatukset kuin ihmissydämen turhat
kuvitelmat! – –

– – Kruunatkoon rehellisyys ja maltillisuus ja vilpittömyys ja
vakavuus ja hyve ja puhtaus ja nöyryys ja yksinkertaisuus
päämme joka paikassa; ja lopuksi, tulkaa pienten lasten kaltai-
siksi, vailla ilkeyttä, petosta tai ulkokultaisuutta. Ja nyt, veljet, jos
koettelemustenne jälkeen teette kaiken tämän ja harjoitatte pala-
vaa rukousta ja uskoa Jumalan edessä alati, niin Jumala on Pyhän
Henkensä kautta, Pyhän Hengen sanomattoman suuren lahjan
kautta, antava teille tiedon [ks. OL 121:26].”21

Me hankimme tietoa iankaikkisista totuuksista 
vähän kerrallaan; me voimme oppia kaikkia asioita 

sitä mukaa kuin pystymme kestämään niitä.

”Ei olisi viisasta antaa meille heti kaikkea tietoa, vaan ainoas-
taan vähän kerrallaan; sitten voimme sen ymmärtää.”22

”Kun nousette tikkaita, teidän on aloitettava alhaalta ja nous-
tava ylös askelma askelmalta, kunnes pääsette ylös asti. Samoin
on evankeliumin periaatteiden laita, teidän on alettava ensim-
mäisestä ja jatkettava, kunnes opitte kaikki korotuksen periaat-
teet. Mutta kestää vielä kauan senkin jälkeen, kun olette kulke-
neet verhon lävitse, ennen kuin olette oppineet ne. Se ei ole
kaikki tarkoitettu käsitettäväksi tässä maailmassa; vielä haudan
tuolla puolen meillä tulee olemaan paljon tekemistä oppiak-
semme pelastuksemme ja korotuksemme.”23

Joseph Smith ja hänen neuvonantajansa ensimmäisessä pre-
sidenttikunnassa antoivat seuraavat ohjeet Nauvooseen
kokoontuville pyhille: ”Niille, jotka – – voivat avustaa tässä suu-
ressa työssä, me sanomme: he tulkoot tähän paikkaan. Niin teke-
mällä he sekä ovat avuksi valtakunnan eteenpäin vierimisessä että
ovat tilanteessa, jossa heillä on puolellaan etu saada opetusta pre-
sidenttikunnalta ja muilta kirkon virkailijoilta ja he kohoavat yhä
korkeammalle älyn määrässä, kunnes he voivat ’yhdessä kaikkien
pyhien kanssa käsittää kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja



L U K U  2 2

280

syvyyden ja – – tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken
tiedon’ [Ef. 3:18–19].”24

”Jumala ei ole ilmoittanut Josephille mitään, mitä Hän ei tekisi
tiettäväksi niille kahdelletoista; ja pyhistä vähäisinkin voi tietää
kaiken niin nopeasti kuin kykenee sen kestämään, sillä se päivä
on tuleva, jolloin kenenkään ei ole tarpeen sanoa lähimmäisel-
leen: ’Opi tuntemaan Herra! Sillä kaikki, pienimmästä suurim-
paan, tuntevat Hänet’ [ks. Jer. 31:34].”25

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Lue ensimmäinen kokonainen kappale sivulta 276. Mieti
tapoja tai ajatuksia, jotka voivat ”asettaa rajoja Kaikkivaltiaan
työlle ja teille” elämässämme. Mitä meidän mielestäsi pitää
tehdä, jotta voimme ottaa vastaan kaiken sen totuuden, jota
Herra antaa meille?

• Käy läpi kappale, joka alkaa sivun 276 alareunasta. Milloin
tieto on hälventänyt totuuden ja epäilyksen elämästäsi? Miksi
arvelet tiedon hankkimisen totuudesta olevan välttämätöntä
pelastuksen saamiseksi? (Katso joitakin esimerkkejä sivuilta
276–277.)

• Profeetta Josephin opetuksista voimme nähdä, että Saatana
haluaa meidän menettävän tietoa (s. 276–277) ja että Herra
haluaa antaa meille tietoa (s. 276–277). Mitä me voimme
oppia tästä vastakohtaisuudesta?

• Kuinka me voimme lisätä tietoamme totuudesta? (Katso joitakin
esimerkkejä sivuilta 273–274, 277–279.) Käy läpi ensimmäinen
kokonainen kappale sivulta 279. Valitse muutamia tässä kap-
paleessa mainittuja ominaisuuksia. Kuinka kukin näistä omi-
naisuuksista valmistaa meitä ottamaan vastaan tietoa?

• Lue kolmas kokonainen kappale sivulta 279. Mitä me voimme
oppia vertaamalla sitä, miten me opimme evankeliumin peri-
aatteita, tikkaiden kiipeämiseen? Mitä sinä olet tehnyt jatku-
vasti lisätäksesi tietoasi evankeliumista?
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• Mitä ajattelet tai tunnet, kun pohdit tämän luvun viimeistä
kappaletta?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Sananl. 1:7;
1. Tim. 2:3–4; 2. Nefi 28:29–31; Alma 5:45–47; OL 88:118.

Viitteet

1. George Q. Cannon, Life of Joseph
Smith the Prophet, 1888, s. 189.

2. Brigham Young julkaisussa Deseret
News: Semi-Weekly, 25. helmikuuta
1868, s. 2, oikeinkirjoitus nykyaikais-
tettu; ks. myös Nainen Myöhempien
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkossa, osa B, 1979, s. 35.

3. History of the Church, osa 1,
s. 334–335; profeettojen koulun
18. maaliskuuta 1833 Kirtlandissa
Ohiossa pidetyn kokouksen pöytäkir-
jasta Frederick G. Williamsin muis-
tiinpanojen mukaan; ks. myös
”Ilmoituksen huone”, Valkeus, loka-
kuu 1993, s. 41.

4. History of the Church, osa 1, s. 334;
käsikirjoituksesta ”History of the
Church”, kirja A–1, s. 281, kirkon
arkistot; ks. myös Opin ja Liittojen
Kirja ja kirkon historia, Evankeliu-
min oppi -luokan opettajan opas,
2000, s. 127.

5. Joseph Smithin 22. maaliskuuta 1839
Libertyn vankilassa Libertyssä Mis-
sourissa päivätystä kirjeestä Isaac
Gallandille, julkaisussa Times and
Seasons, helmikuu 1840, s. 53–54,
oikeinkirjoitus ja oikeakielisyys nyky-
aikaistettu.

6. History of the Church, osa 5, s. 215;
käsikirjoituksesta ”History of the
Church”, kirja D–1, s. 1433, kirkon
arkistot.

7. History of the Church, osa 6, s. 57,
oikeinkirjoitus nykyaikaistettu;
Joseph Smithin 15. lokakuuta 1843
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Willard Richardsin muistiinpa-
nojen mukaan; ks. myös J. Lewis
Taylor, ”Profeetta Joseph: Omakuva”,
Valkeus, joulukuu 1973, s. 502.

8. History of the Church, osa 5, s. 554,
kappalejakoa muutettu; Joseph
Smithin 27. elokuuta 1843 Nauvoos-
sa Illinoisissa pitämästä saarnasta
Willard Richardsin ja William
Claytonin muistiinpanojen mukaan;
ks. myös Profeetta Joseph Smithin

opetuksia, toim. Joseph Fielding
Smith, 1985, s. 321.

9. History of the Church, osa 5,
s. 529–530, kappalejakoa muutettu;
Joseph Smithin 13. elokuuta 1843
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Willard Richardsin muistiinpa-
nojen mukaan.

10. History of the Church, osa 6, s. 477;
Joseph Smithin 16. kesäkuuta 1844
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Thomas Bullockin muistiinpa-
nojen mukaan; ks. myös Liite: Tässä
kirjassa lainatut lähteet, s. 588, 
kohta 3; Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, s. 370.

11. History of the Church, osa 5, s. 555;
Joseph Smithin 27. elokuuta 1843
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Willard Richardsin ja William
Claytonin muistiinpanojen mukaan;
ks. myös Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, s. 321.

12. Joseph Smithin 24. syyskuuta 1834
Kirtlandissa Ohiossa päivätystä kir-
jeestä Oliver Cowderylle, julkaistu
lehdessä Evening and Morning Star,
syyskuu 1834, s. 192.

13. Martha Jane Knowlton Corayn lainaa-
mana hänen muistiinpanoissaan
Joseph Smithin 21. toukokuuta 1843
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta; Martha Jane Knowlton Coray,
Notebook, kirkon arkistot.

14. History of the Church, osa 5, s. 340,
oikeinkirjoitus nykyaikaistettu, kap-
palejakoa muutettu; Joseph Smithin
8. huhtikuuta 1843 Nauvoossa
Illinoisissa pitämästä saarnasta
Willard Richardsin ja William
Claytonin muistiinpanojen mukaan;
ks. myös Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, s. 286.

15. History of the Church, osa 4, s. 588;
Joseph Smithin 10. huhtikuuta 1842
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Wilford Woodruffin muistiinpa-
nojen mukaan; ks. myös Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, s. 215.



L U K U  2 2

282

16. Oppi ja liitot 130:18–19; Joseph
Smithin 2. huhtikuuta 1843
Ramusissa Illinoisissa antamia
ohjeita.

17. Oppi ja liitot 131:6; Joseph Smithin
16. ja 17. toukokuuta 1843
Ramusissa Illinoisissa antamia
ohjeita.

18. George A. Smith julkaisussa Deseret
News: Semi-Weekly, 29. marraskuuta
1870, s. 2.

19. History of the Church, osa 1, s. 442;
Joseph Smithin 19. marraskuuta
1833 Kirtlandissa Ohiossa päivätystä
kirjeestä Moses Nickersonille; ks.
myös Profeetta Joseph Smithin ope-
tuksia, s. 31.

20. History of the Church, osa 6, s. 459;
Joseph Smithin 12. kesäkuuta 1844
Nauvoossa Illinoisissa päivätystä kir-
jeestä Washington Tuckerille.

21. History of the Church, osa 3,
s. 295–296, kappalejakoa muutettu;
Joseph Smithin ja muiden 20. maalis-
kuuta 1839 Libertyn vankilassa
Libertyssä Missourissa päivätystä kir-
jeestä Edward Partridgelle ja kirkolle;
osia tästä kirjeestä sisällytettiin myö-
hemmin Oppiin ja liittoihin lukuina
121, 122 ja 123; ks. myös Profeetta
Joseph Smithin opetuksia,
s. 135–136.

22. History of the Church, osa 5, s. 387;
Joseph Smithin 14. toukokuuta 1843
Yelromessa Illinoisissa pitämästä
saarnasta Wilford Woodruffin muis-
tiinpanojen mukaan; ks. myös Pro-
feetta Joseph Smithin opetuksia,
s. 295.

23. History of the Church, osa 6,
s. 306–307; Joseph Smithin 7. huhti-
kuuta 1844 Nauvoossa Illinoisissa
pitämästä saarnasta Wilford Wood-
ruffin, Willard Richardsin, Thomas
Bullockin ja William Claytonin muis-
tiinpanojen mukaan; ks. myös Liite:
Tässä kirjassa lainatut lähteet, s. 588,
kohta 3; Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, s. 345.

24. History of the Church, osa 4, s. 186;
Joseph Smithin ja hänen neuvonan-
tajiensa ensimmäisessä presidentti-
kunnassa pyhille syyskuussa 1840
Nauvoossa Illinoisissa osoitetusta kir-
jeestä, julkaistu lehdessä Times and
Seasons, lokakuu 1840, s. 179.

25. History of the Church, osa 3, s. 380;
Joseph Smithin 27. kesäkuuta 1839
Commercessa Illinoisissa pitämästä
saarnasta Willard Richardsin muistiin-
panojen mukaan; ks. myös Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, s. 146.



”Miten hyvä ja kaunis onkaan – –
yhteinen, sopuisa elämä”

”Me kaikki yhdessä vedämme pitkään 
ja voimakkaasti yhtä köyttä.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Joulukuun 27. päivänä 1832 profeetta Joseph Smith sai Herralta
käskyn, että pyhien oli aloitettava temppelin rakentaminen
Kirtlandiin (ks. OL 88:119). Kesäkuun 1. päivänä 1833 Herra
antoi profeetalle lisää ohjeita: ”Nyt tämä on viisasta ja Herran
mieli: Huone rakennettakoon, ei maailman tavan mukaan – – se
rakennettakoon sen tavan mukaan, jonka minä näytän kolmelle
teistä” (OL 95:13–14).

Muutamaa päivää myöhemmin Herra täytti lupauksensa
antaen Joseph Smithille ja hänen neuvonantajilleen ensimmäi-
sessä presidenttikunnassa merkittävän näyn, jossa he näkivät
yksityiskohtaisia suunnitelmia temppelin rakentamiseksi.
Frederick G. Williams, toinen neuvonantaja ensimmäisessä
presidenttikunnassa, muisteli myöhemmin: ”Joseph [Smith] sai
itselleen Herran sanan ottaa kaksi neuvonantajaansa, [Frederick
G.] Williamsin ja [Sidney] Rigdonin, ja mennä Herran eteen, ja
Hän näyttäisi heille rakennettavan huoneen suunnitelman eli
mallin. Laskeuduimme polvillemme, käännyimme Herran puo-
leen, ja rakennus ilmestyi katseluetäisyydelle: minä olin ensim-
mäinen, joka huomasi sen. Sitten me kaikki katselimme sitä
yhdessä. Sen jälkeen kun olimme tutkineet ulkopuolta tarkasti,
rakennus näytti tulevan aivan yllemme.”1

Kun Joseph Smith selitti ylipappien neuvostolle suurenmoi-
sen suunnitelman, joka oli ilmoitettu ensimmäiselle presidentti-
kunnalle, veljet ilahtuivat ja lähtivät heti valitsemaan tonttia –
paikkaa vehnäpellolla, jonka Smithin veljekset olivat edellisenä
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Joseph Smithin selitettyä Kirtlandin temppeliä koskevan Herran ilmoittaman 
suunnitelman Hyrum juoksi hakemaan viikatteen huudahtaen: ”Valmistaudumme

rakentamaan Herran huoneen, ja olen päättänyt olla ensimmäisenä työssä.”
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syksynä kylväneet. Hyrum Smith juoksi heti hakemaan viikatteen
aloittaakseen maan raivaamisen rakentamista varten huudah-
taen: ”Valmistaudumme rakentamaan Herran huoneen, ja olen
päättänyt olla ensimmäisenä työssä.”2

Tästä innokkuudesta tuli yhteinen pyhiä yhdistävä tunne hei-
dän tehdessään työtä ja uhrauksia ensimmäisen temppelin
rakentamiseksi tällä taloudenhoitokaudella. Emma Smithin
ohjeiden mukaan naiset valmistivat sukkia, housuja ja takkeja
temppelin työmiehille. Naiset valmistivat myös temppelin verhot
ja matot Brigham Youngin johtaessa temppelin sisustustöitä. Veli
John Tanner myi noin 900 hehtaarin maatilansa New Yorkin osa-
valtiossa ja saapui Kirtlandiin juuri ajoissa lainaamaan profee-
talle 2 000 dollaria temppelitonttia varten otetun kiinnityslainan
maksamiseksi, joka oli parhaillaan lankeamassa. Suojellakseen
temppeliä uhkaavilta ilkivallantekijöiltä miehet vartioivat temp-
peliä öisin nukkuen samoissa vaatteissa, joissa he olivat rakenta-
neet temppeliä päivällä.

Profeetta julisti: ”Suuria valmisteluja tehtiin Herran huoneen
rakentamisen aloittamiseksi, ja huolimatta siitä, että kirkko oli
köyhä, meidän ykseytemme, sopusointumme ja rakkautemme
oli runsaana vahvistamassa meitä pitämään Jumalan käskyt.”3

Heber C. Kimball, josta tuli kahdentoista koorumin jäsen
vuotta ennen kuin temppeli vihittiin, kuvasi suurta ponnistusta:
”Koko kirkko lyöttäytyi yhteen tässä hankkeessa, ja jokainen
ojensi auttavan kätensä. Ne, joilla ei ollut valjakoita, menivät työ-
hön kivilouhokseen ja valmistivat kivet vietäviksi rakennuk-
selle.”4 Vanhin Kimball muisteli myös: ”Joseph sanoi: ’Tulkaa vel-
jet, lähtekäämme kivilouhokseen tekemään työtä Herralle.’ Ja
profeetta lähti itse rohdintakissaan ja -housuissaan [pellavaiset
työvaatteet] ja teki työtä kiviä louhien kuten me muut. Sitten
joka lauantai me toimme kaikki valjakot vetämään kiviä temppe-
lille, ja niin jatkoimme, kunnes tuo rakennus oli valmis, ja koko
ajan vaimomme neuloivat, kehräsivät ja ompelivat ja – – tekivät
kaikenlaista työtä.”5

Kirtlandin pyhien pyrkimykset kertovat tyypillisestä yksey-
destä, uhrautumisesta ja omistautumisesta, joiden ansiosta
Herran tarkoitukset voivat täyttyä tulevina vuosina. Se oli yksi
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monista kerroista, jolloin pyhät vetäisivät yhtä köyttä noudattaen
profeetta Joseph Smithin kehotusta: ”Me kaikki yhdessä
vedämme pitkään ja voimakkaasti yhtä köyttä.”6

Joseph Smithin opetuksia

Kun me teemme työtä yhdessä ykseyden vallitessa, me
voimme saavuttaa paremmin Jumalan tarkoitukset.

”[Me] tunnemme riemua saadessamme jälleen kokoontua
yleiskonferenssiin pyhien kanssa [lokakuussa 1840]. – – Pyhät
ovat yhtä innokkaita, väsymättömiä ja tarmokkaita kuin aina vii-
meisten päivien suuressa työssä, ja [tämä] tuo meille iloa ja loh-
tua ja rohkaisee meitä suuresti, kun kamppailemme vaikeuk-
sissa, joita välttämättä on tiellämme.

Osoittakoot veljet aina sellaista henkeä ja pitäkööt käsiämme
koholla, ja meidän täytyy mennä ja me menemme eteenpäin,
Herran työ etenee, Herran temppeli pystytetään, Israelin van-
himpia rohkaistaan, Siion rakennetaan ja siitä tulee koko maail-
man ylistys, ilo ja kunnia; ja kiitoksen, ylistyksen, kunnian ja yle-
vyyden laulu Hänelle, joka istuu valtaistuimella, ja Karitsalle aina
ja ikuisesti kaikuu kukkulalta kukkulalle, vuorelta vuorelle, saa-
relta saarelle ja mantereelta mantereelle, ja tämän maailman val-
takuntien kuninkuus on oleva Jumalamme ja Hänen Voideltunsa
[ks. Ilm. 11:15].

Olemme tosiaankin iloisia tietäessämme, että sellainen yksey-
den henki vallitsee kaikkialla kirkossa, kotona ja ulkomailla,
tällä mantereella sekä meren saarilla, sillä tällä periaatteella ja
yhteisillä teoilla me kykenemme toteuttamaan Jumalamme tar-
koitukset.”7

”[Nauvoon temppeli] edistyy nopeaa vauhtia; joka taholla
ponnistellaan sitkeästi sen pystyttämisen hyväksi, ja kaikenlaisia
rakennustarvikkeita on suurelta osin valmiina. Ensi syksyyn men-
nessä odotamme saavamme rakennuksen pystyyn – –. Talven
aikana on usein ollut jopa viisikymmentä käsiparia kiviä louhi-
massa, ja samanaikaisesti on suuria joukkoja muita ollut kulje-
tus- ja muunlaisessa työssä. – –
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Samanaikaisesti kun suuret joukot ahkeria ihmisiä ovat eri
ammateissaan toimien suorittaneet päivittäistä työtään ja käy-
neet työssä yhden kymmenennen osan ajastaan, muut ovat olleet
yhtä auliita tuomaan kymmenyksensä ja Herralle pyhittämänsä
samaa suurta tavoitetta varten. Tämän kirkon perustusten laske-
misesta lähtien emme ole koskaan nähneet suurempaa haluk-
kuutta noudattaa Jehovan vaatimuksia, hartaampaa halua täyttää
Jumalan tahto, vaativampia ponnistuksia tai suurempia uhrauksia
kuin on ilmennyt sen jälkeen kun Herra sanoi: ’Temppeli raken-
nettakoon minun kansani kymmenyksillä’ [ks. OL 97:10–11].
Näytti siltä kuin yrittämisen, hyväntekeväisyyden ja kuuliaisuu-
den henki olisi samanaikaisesti levännyt vanhojen ja nuorten,
veljien ja sisarten, poikien ja tyttöjen yllä ja vieläpä vieraidenkin
yllä, jotka eivät kuuluneet kirkkoon, ja he yhtyivät ennenkuulu-
matonta anteliaisuutta osoittaen tämän suuren työn suorittami-
seen. Monessa tapauksessa ei voitu estää leskeä antamasta kahta
ropoaan vähästä toimeentulostaan.

Haluamme tässä yhteydessä esittää vilpittömät kiitoksemme
kaikille, nuorille ja vanhoille sekä kirkossa että kirkon ulkopuo-
lella, heidän ennenkuulumattomasta anteliaisuudestaan, ystäväl-
lisyydestään, uutteruudestaan ja kuuliaisuudestaan, joita he ovat
niin soveliaalla tavalla nykytilanteessa osoittaneet. Ei niin, että
me henkilökohtaisesti tai yksilöinä olisimme rahallisesti hyöty-
neet, mutta kun veljet, kuten tässä tapauksessa, osoittavat tar-
koitusperän ja päämäärän ykseyttä ja vetävät kaikki yhtä köyttä,
niin meidän huolemme, työmme, raadantamme ja murheemme
vähenevät merkittävällä tavalla, ikeemme tulee hyväksi kantaa ja
kuormamme on kevyt [ks. Matt. 11:30].”8

”Saanen sanoa nyt kerrankin kuin entisaikojen psalminkirjoit-
taja: ’Miten hyvä ja kaunis onkaan veljesten yhteinen, sopuisa
elämä!’ Ykseys ’on kuin kallista tuoksuöljyä, joka valuu hiuksista
parralle, Aaronin parralle, ja siitä hänen viittansa reunuksiin. Se
on kuin aamun kaste, joka Hermonilta laskeutuu Siionin hui-
puille’, sillä ’Siionille Herra on antanut siunauksensa: siellä on
elämä, ikuinen elämä.’ Ykseys on voimaa. [Ks. Ps. 133:1–3.]”9
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Me kasvamme ykseydessä, kun pyrimme 
olemaan kuuliaisia Jumalan laeille ja voittamaan 

itsekkäät tunteemme ja ennakkoluulomme.

Joulukuussa 1840 profeetta kirjoitti kahdentoista koorumin
jäsenille ja muille pappeusjohtajille, jotka palvelivat lähetys-
työssä Isossa-Britanniassa: ”Minulle tuottaa suurta tyydytystä
– – se, että teidän keskuudessanne on vallinnut niin hyvä ymmär-
tämys ja että pyhät ovat niin iloisin mielin kuunnelleet neuvoa ja
[kilvoitelleet] keskenään tässä rakkauden työssä ja totuuden ja
vanhurskauden edistämisessä. Näin pitääkin olla Jeesuksen
Kristuksen kirkossa; yhtenäisyys on voimaa. ’Miten – – kaunis
onkaan veljesten yhteinen, sopuisa elämä!’ [Ps. 133:1.]
Korkeimman pyhät vaalikoot alati tätä periaatetta, ja seurauk-
sena ovat varmasti mitä ihanimmat siunaukset, ei ainoastaan
heille henkilökohtaisesti, vaan koko kirkolle – valtakunnan jär-
jestystä noudatetaan, sen virkamiehiä kunnioitetaan ja sen vaati-
muksia noudatetaan halukkaasti ja ilomielin. – –

Pyhät muistakoot, että heidän yksityisestä vaivannäöstään riip-
puu paljon ja että heidät on kutsuttu yhteistyöhön meidän ja
Pyhän Hengen kanssa viimeisten päivien suuren työn toteutta-
miseksi. Ja kun otetaan huomioon sen laajuus, sen siunaukset ja
kirkkaudet, niin tukahdutettakoon ja hävitettäköön jokainen
itsekäs tunne, ja vallitkoon ja hallitkoon rakkaus Jumalaa ja
ihmistä kohtaan voitokkaasti kaikkien mieltä, jotta heidän sydä-
mensä tulisi muinaisen Henokin sydämen kaltaiseksi ja käsittäisi
kaiken nykyisestä, menneestä ja tulevasta, niin että heillä olisi
armolahjojen koko rikkaus heidän odottaessaan Herran
Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä [ks. 1. Kor. 1:7].

Työ, jota teemme yhdessä, ei ole mitään tavallista työtä.
Viholliset, joita vastaan joudumme taistelemaan, ovat viekkaita ja
hyvin harjaantuneita toimissaan. Meidän asianamme on olla
varuillamme ja keskittää voimamme ja pitää huolta siitä, että kes-
kuudessamme vallitsevat mitä parhaat tunteet, ja sitten kul-
jemme Kaikkivaltiaan avulla voitosta voittoon ja valloituksesta
valloitukseen; pahat taipumuksemme kukistetaan, ennakkoluu-
lomme häviävät eikä meidän sydämessämme ole tilaa vihalle;
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”Ykseys tuo voimaa. ’Miten kaunis onkaan veljesten yhteinen, 
sopuisa elämä!’ Korkeimman pyhät vaalikoot alati tätä periaatetta.”

pahe kätkee muodottoman päänsä, ja me seisomme otollisina
taivaiden edessä ja meidät tunnustetaan Jumalan pojiksi.

Ymmärtäkäämme, että me emme elä itseämme vaan Jumalaa
varten, ja niin tehdessämme päällämme lepäävät suurimmat siu-
naukset sekä ajassa että iankaikkisuudessa.”10

”Me sanoisimme tänne [Nauvooseen] tuleville pyhille, että
olemme laskeneet perustuksen Jumalan kansan kokoamiselle
tähän paikkaan, ja [me] odotamme, että kun pyhät tulevat, he
tulevat vastaanottamaan neuvoja niiltä, jotka Jumala on tähän
tehtävään määrännyt. – – Me yritämme täällä vyöttää kupeemme
ja puhdistaa keskuudestamme jumalattomuuden tekijät. Ja me
toivomme, että kun veljemme muualta saapuvat, he auttavat
meitä edistämään tätä hyvää työtä ja toteuttamaan tämän suuren
suunnitelman, jotta Siion rakennettaisiin vanhurskaudessa ja
kaikki kansat kerääntyisivät yhteen sen viirin luo; jotta me
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Jumalan kansana, Hänen ohjauksensa alaisena ja kuuliaisena
Hänen lailleen kasvaisimme vanhurskaudessa ja totuudessa ja
jotta me Hänen tarkoitustensa käytyä toteen saisimme perintö-
osan pyhitettyjen joukossa.”11

”Meillä, meillä kaikilla, on ystävämme, tuttavamme, sukulai-
semme ja toverimme, ja me huomaamme, että ystävyyden – – ja
veljeyden siteet ovat liittäneet meidät lujasti yhteen tuhansin
rakkain toveruussuhtein; olemme ottaneet vastaan saman
uskon, sen, ’joka pyhille on kertakaikkisesti annettu’ [ Juud. 1:3].
Meillä on ollut etuoikeus kuulla ikuinen evankeliumi, joka on
annettu meille profetian hengen, taivaiden aukenemisen, Pyhän
Hengen lahjan, enkelien palveluksen ja Jumalan voiman kautta.
– – Keskinäinen myötätunto ulottuu koko ruumiiseen, nimittäin
Kristuksen ruumiiseen, joka Paavalin sanojen mukaan on Hänen
kirkkonsa, eikä yhtään ruumiinosaa voida vahingoittaa niin,
etteivät toiset osat tuntisi tuskaa, sillä Paavali sanoo, että jos yksi
jäsen kärsii, kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa, ja jos yksi jäsen
saa osakseen kunniaa, iloitsevat kaikki muutkin sen kanssa [ks.
1. Kor. 12:12–27].”12

Pyrkimys ykseyteen tuo aina suurimmat 
ajalliset ja hengelliset siunaukset.

Tammikuussa 1841 profeetta Joseph Smith ja hänen neuvon-
antajansa ensimmäisessä presidenttikunnassa antoivat
ohjeita pyhille, jotka olivat tulossa Nauvooseen eri puolilta
maailmaa: ”Keskitetyn työn ja yhteisten ponnistusten kautta me
voimme sekä tehdä viimeisten päivien suuren työn – – että edis-
tää suuresti sekä ajallisia että hengellisiä hankkeitamme, ja tai-
vaan siunaukset tulvivat meille keskeytymättömänä virtana; tästä
ei mielestämme voi olla mitään epäilystä.

Suurimpia ajallisia ja hengellisiä siunauksia ei koskaan saada
yksityisten ponnistusten ja yritysten seurauksena vaan aina uskol-
lisuudesta ja yhteisin ponnistuksin. Kaikkien menneiden aika-
kausien historia vahvistaa runsain mitoin tämän tosiasian. – –

Haluaisimme pyhien ymmärtävän, että kun he tulevat tänne,
heidän ei pidä odottaa täydellisyyttä eikä sitä, että kaikki on sopu-
sointua, rauhaa ja rakkautta; jos he elättelevät näitä ajatuksia, he
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tulevat epäilemättä pettymään, sillä täällä on ihmisiä, ei vain eri
osavaltioista vaan eri kansakunnista, joilla huolimatta heidän suu-
resta kiintymyksestään totuuden asiaan on omat kasvatuksen tuo-
mat ennakkoluulonsa, ja siksi vaatii hieman aikaa, ennen kuin
nämä seikat voidaan voittaa. Joukkoomme on luikerrellut myös
monia, jotka pyrkivät kylvämään epäsopua, kiistaa ja vihamieli-
syyttä keskuuteemme ja niin tehdessään saavat pahaa aikaan
pyhissä. – – Olkoot siis ne, jotka tulevat tähän paikkaan, päättä-
väisiä Jumalan käskyjen pitämisessä älköötkä antako näiden luet-
telemiemme asioiden masentaa, niin he edistyvät – heille suo-
daan älyä taivaasta, ja viimein he näkevät silmästä silmään ja iloit-
sevat sen kirkkauden täyteydestä, joka on varattu vanhurskaille.

Pyhiltä vaaditaan suuria ponnistuksia Herran temppelin pys-
tyttämisessä, jotta he voivat rakentaa huoneen, jonka
Kaikkivaltias hyväksyy ja jossa Hänen voimansa ja kirkkautensa
tehdään tiettäväksi. Uhratkoot siis ne, jotka voivat, runsaasti
aikaansa, kykyjään ja omaisuuttaan valtakunnan edistämiseksi, ja
sen rakkauden vuoksi, jota he tuntevat totuuden asiaa kohtaan
– – yhdistykööt meidän kanssamme viimeisten päivien suureen
työhön ja jakakoot koettelemukset, että he saisivat lopulta jakaa
kirkkauden ja voiton.”13

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Ajattele profeetta Joseph Smithin sanoja, että ”me kaikki
yhdessä vedämme pitkään ja voimakkaasti yhtä köyttä”
(s. 286). Mitä tapahtuu, jos me emme vedä riittävän pitkään tai
riittävän voimakkaasti? Mitä tapahtuu, jos ihmiset vetävät eri
suuntiin? Kuinka nämä profeetan sanat saattaisivat sopia
kotiimme? Entä kirkon tehtäviimme?

• Lue toinen kappale sivulta 287. Miksi taakkamme kevenevät,
kun teemme työtä yhdessä? (Katso joitakin esimerkkejä
sivuilta 283–287.) Mitkä periaatteet ovat auttaneet sinua teke-
mään yhtenäisemmin työtä muiden kanssa?
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• Käy läpi toinen kappale sivulta 288. Mitä vaaroja on itsekkyy-
dessä? Kuinka me voimme hävittää itsekkyyden tunteet sisim-
mästämme? Miltä sinusta tuntuu, kun annat rakkauden
Jumalaa ja ihmistä kohtaan vallita sydämessäsi?

• Käy läpi ensimmäinen kokonainen kappale sivulta 290. Millä
tavoin olet hyötynyt ”ystävyyden siteistä” ja ”rakkaista tove-
ruussuhteista” seurakunnassasi? Kuinka seurakunnat voivat
hyötyä siitä, että ”keskinäinen myötätunto ulottuu koko ruu-
miiseen”?

• Tutki, mitä sanotaan kappaleessa, joka alkaa sivun 290 alareu-
nasta. Miksi on mielestäsi epäviisasta odottaa seurakuntiemme
jäsenten olevan täydellisiä? Milloin olet nähnyt epätäydellisen
ihmisryhmän käyttävän erilaisia lahjojaan ja kykyjään yhteisen
asian hyväksi? Mitä seurauksia tästä yhteisestä ponnistuksesta
on ollut?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Matt. 18:19–20;
Joh. 17:6–26; Moosia 18:21; 3. Nefi 11:29–30; OL 38:24–27;
Moos. 7:18.
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Johtajilla Herran valtakunnassa ”tulee olla viisautta, 
tietoa ja ymmärrystä voidakseen opettaa ja johtaa Jumalan kansaa”.



Johtaminen Herran tavalla

”Opetan heille oikeita periaatteita, 
ja he hallitsevat itse itseään.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Kun pyhät Kirtlandissa alkoivat tehdä työtä ja uhrauksia temp-
pelin rakentamiseksi keskuuteensa, pyhät Jacksonin piirikun-
nassa Missourissa kohtasivat ankaraa vainoa. Kirkon jäsenten
muuttaessa yhä lisääntyvässä määrin Missouriin jännitys pitkäai-
kaisten asukkaiden keskuudessa kasvoi. Missourilaiset pelkäsivät
menettävänsä poliittisen valta-aseman, he suhtautuivat epäluu-
loisesti kirkon heille vieraisiin uskonnollisiin oppeihin eivätkä
he pitäneet pyhien taipumuksesta käydä kauppaa keskenään.
Mellakoitsijat käyttäytyivät yhä väkivaltaisemmin vainotessaan
pyhiä ja pakottivat marraskuussa 1833 pyhät lähtemään kodeis-
taan. Jättäen suurimman osan karjastaan ja taloustavaroistaan
taakseen pyhät pakenivat pohjoiseen, pääasiassa Clayn piirikun-
taan Missourissa, mistä he löysivät joksikin aikaa turvapaikan.

Profeetta Joseph Smith, joka asui Kirtlandissa, oli hyvin huo-
lissaan pyhien kärsimyksistä Missourissa ja halusi auttaa heitä.
Helmikuussa 1834 Herra ilmoitti hänelle, että hänen pitäisi jär-
jestää pyhien joukko, joka marssisi Jacksonin piirikuntaan.
Tämän ryhmän, nimeltään Siionin leirikunta, tarkoituksena oli
auttaa palauttamaan kirkon jäseniltä laittomasti viedyt maat ja
omaisuus. (Ks. OL 103:21–40.) Leirikunta järjestettiin virallisesti
6. toukokuuta 1834, ja lopulta siihen kuului yli 200 jäsentä.
Marssijat, jotka olivat aseistettuja ja järjestäytyneet sotilasosas-
toksi, saapuivat lähelle Jacksonin piirikuntaa kesäkuun puolivä-
lissä matkattuaan lähes 1 500 kilometriä.

Leirikunnan jäsenet kävelivät joka päivä pitkiä matkoja, usein
paahtavassa helteessä, heillä ei ollut riittävästi ruokaa ja vesikin
oli pilaantunutta. Tiivis kanssakäyminen monien matkaviikkojen
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ajan sekä väsymys ja nälkä saivat jotkut miehistä riitelemään kes-
kenään ja arvostelemaan profeettaa.

Tämän vaarallisen ja vaikean matkan kaikista ongelmista huo-
limatta Joseph Smith opetti leirikunnan jäsenille tärkeitä johta-
juuden periaatteita johtaessaan heitä päivästä toiseen. Wilford
Woodruff, joka oli yksi Siionin leirikunnan jäsenistä ja josta tuli
myöhemmin kirkon neljäs presidentti, julisti: ”Me saimme koke-
musta, jota emme koskaan olisi voineet saada millään muulla
tavalla. Meillä oli etuoikeus katsella profeetan kasvoja ja meillä
oli etuoikeus taivaltaa hänen kanssaan tuhat mailia [1 600 km] ja
nähdä Jumalan Hengen toimivan hänen kanssaan ja nähdä
hänen saavan Jeesuksen Kristuksen ilmoituksia ja noiden ilmoi-
tusten täyttyvän.”1

Saavuttuaan Missouriin ryhmä aloitti neuvottelut osavaltion
viranomaisten kanssa, mutta nämä yritykset saada aikaan rau-
hanomainen ratkaisu epäonnistuivat. Kun aseellinen konflikti
näytti väistämättömältä, profeetta rukoili johdatusta, ja 22. kesä-
kuuta 1834 hän sai leirin hajottamisesta ilmoituksen, jossa sanot-
tiin, ettei Siionia voitu vielä lunastaa (ks. OL 105). Leirikunnan
jäsenistä Herra sanoi: ”Minä olen kuullut heidän rukouksensa ja
hyväksyn heidän uhrinsa; ja minusta on välttämätöntä, että hei-
dät tuotiin näin kauas heidän uskonsa koettelemiseksi” (OL
105:19).

Siionin leirikunta ei saavuttanut poliittisia tavoitteitaan, mutta
sillä oli kauaskantoisia hengellisiä seurauksia. Kun profeetta hel-
mikuussa 1835 järjesti kahdentoista apostolin koorumin ja seit-
semänkymmenen koorumin, yhdeksän kahdestatoista aposto-
lista ja kaikki seitsenkymmenet olivat palvelleet Siionin leirikun-
nassa. Joseph Young, yksi alkuperäisistä seitsemänkymmenen
koorumin jäsenistä, muisteli, että profeetta selitti ryhmälle näitä
veljiä: ”Jumala ei halunnut teidän taistelevan. Hän ei voisi järjes-
tää valtakuntaansa, jossa kaksitoista miestä avaa evankeliumin
oven maan kansakunnille ja jossa heidän johdollaan seitsemän-
kymmentä miestä seuraa heidän jälkiään, ellei Hän ottaisi näitä
miehiä niiden miesten joukosta, jotka olivat tarjonneet uhriksi
henkensä ja jotka olivat tehneet yhtä suuren uhrauksen kuin
Abraham.”2
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Juuri Siionin leirikunnassa Brigham Young, Heber C. Kimball,
Wilford Woodruff ja muut saivat käytännön koulutusta, jonka
ansiosta he kykenivät johtamaan pyhät Missourista Illinoisiin
vuonna 1839 ja myöhemmin Suolajärven laaksoon. Kokemuksis-
taan profeetan kanssa nämä veljet olivat oppineet johtamaan
Herran tavalla.

Joseph Smithin opetuksia

Johtajat opettavat oikeita periaatteita ja auttavat 
johdettaviaan oppimaan johtamaan itse itseään.

John Taylor, kirkon kolmas presidentti, kirjoitti: ”Joitakin
vuosia sitten Nauvoossa eräs mies, lainsäädäntöelimen jäsen,
kysyi läsnä ollessani Joseph Smithiltä, kuinka tämä kykeni hallit-
semaan niin monia ihmisiä ja säilyttämään niin täydellisen jär-
jestyksen huomauttaen samalla, että heidän oli mahdotonta
tehdä niin missään muualla. Herra Smith huomautti, että on
hyvin helppoa tehdä niin. ’Kuinka?’ mies kysyi. ’Meille se on
hyvin vaikeaa.’ Herra Smith vastasi: ’Minä opetan heille oikeita
periaatteita, ja he hallitsevat itse itseään.’”3

Brigham Young, kirkon toinen presidentti, kirjoitti: ”Miehet,
jotka tulivat tapaamaan Joseph Smithiä ja hänen kansaansa,
kysyivät häneltä usein: ’Miten on mahdollista, että pystytte niin
helposti hallitsemaan kansaanne? Näyttää siltä, etteivät he tee
mitään muuta kuin mitä sanotte. Kuinka pystytte hallitsemaan
heitä niin helposti?’ Hän sanoi: ’En hallitse heitä lainkaan. Herra
on ilmoittanut taivaista tiettyjä periaatteita, joiden mukaan mei-
dän on määrä elää näinä myöhempinä aikoina. Aika lähenee, jol-
loin Herra kokoaa kansansa jumalattomien joukosta ja toteuttaa
äkkiä ja lopullisesti sanansa vanhurskaudessa. Olen opettanut
Hänen ilmoittamansa periaatteet ihmisille, ja he yrittävät elää nii-
den mukaan, ja he hallitsevat itse itseään.’”4

Vastauksena syytökseen, että hän tavoitteli valtaa, Joseph
Smith sanoi: ”Siitä ihmisten mieliä hallitsevasta voimasta, joka
minulle on annettu, sanoisin: Se on seurausta niissä opeissa ole-
vasta totuuden voimasta, joita olen välineenä Jumalan kädessä
saanut esittää heille, eikä minkään minun taholtani tulevan pak-
kokeinon ansiota. – – Kysyn: Olenko harjoittanut koskaan pak-
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kovaltaa ketään kohtaan? Enkö ole suonut jokaiselle vapauden
olla uskomatta mihinkään saarnaamaani oppiin, mikäli hän niin
on halunnut? Mikseivät viholliseni kohdista iskua oppia vastaan?
He eivät voi sitä tehdä; se on totta, ja haastan vaikka kaikki ihmi-
set tekemään sen tyhjäksi.”5

”Eräs veli, joka työskentelee St. Louis Gazetten toimituksessa,
– – halusi tietää, minkä periaatteen nojalla minulla oli niin pal-
jon valtaa. – – Sanoin hänelle saavani vallan totuuden ja hyveen
periaatteiden nojalla, jotka säilyisivät, kun minä olisin kuollut ja
kuopattu.”6

Johtajat saavat tarvitsemaansa viisautta Hengeltä 
ja tunnustavat Herran heille antamat siunaukset.

”Jumalan miehellä tulee olla viisautta, tietoa ja ymmärrystä
voidakseen opettaa ja johtaa Jumalan kansaa.”7

Joseph Smith kirjoitti kahdentoista koorumin jäsenille ja
muille pappeusjohtajille, jotka palvelivat lähetystyössä Isossa-
Britanniassa: ”Voin sanoa, että sikäli kuin tiedän toimenpiteis-
tänne, olen täysin vakuuttunut siitä, että olette toimineet vii-
saasti, enkä lainkaan epäile, etteikö Herran Henki olisi johdatta-
nut teitä. Tämä puolestaan todistaa minulle, että olette olleet
nöyriä ja että halajamisenne ovat kohdistuneet lähimmäistenne
pelastukseen eikä omaan ylentämiseenne tai itsekkäisiin pyytei-
siinne. Niin kauan kuin pyhillä ilmenee tällaista halua, heidän
päätöksensä hyväksytään ja heidän vaivannäkönsä kruunataan
menestyksellä.

On olemassa monia sangen tärkeitä seikkoja, joihin pyysitte
neuvoa mutta jotka arvelen teidän itse täysin pystyvän ratkaise-
maan, koska olette paremmin perehtyneet kyseisiin oloihin kuin
minä olen, ja tunnen suurta luottamusta teidän yhteiseen viisau-
teenne. – –

Rakkaat veljet, olette varmasti jossakin määrin selvillä siitä,
miltä minusta tuntuu, kun ajattelen sitä suurta työtä, joka nyt vie-
rii eteenpäin, ja omaa suhdettani siihen nyt, kun se ulottuu kau-
kaisiin maihin ja tuhannet ottavat sen vastaan. Tajuan jossakin
määrin vastuuni ja sen, että tarvitsen tukea ylhäältä ja viisautta
korkeudesta kyetäkseni opettamaan tälle nyt suureksi kasvaneelle
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kansalle vanhurskauden periaatteita ja johtamaan sitä taivaan
tahdon mukaisesti, jotta se tulisi täydelliseksi ja olisi valmis koh-
taamaan Herran Jeesuksen Kristuksen, kun Hän ilmestyy suu-
ressa kirkkaudessa. Voinko luottaa siihen, että rukoilette taivaal-
lista Isäämme puolestani ja että kaikki veljeni ja sisareni
Englannissa tekevät sen (rakastan heitä, vaikka en ole heitä näh-
nytkään), jotta voisin välttyä kaikilta Saatanan juonilta, voittaa
kaikki vaikeudet ja saattaa tämän kansan osalliseksi kaikista niistä
siunauksista, jotka on varattu vanhurskaille? Pyydän tätä teiltä
Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä.”8

Vuonna 1833 profeetta ja muut kirkon johtajat kirjoittivat
Thompsonissa Ohiossa oleville jäsenille kertoen heille, että veli
Salmon Gee oli asetettu johtamaan heitä: ”Rakkaan veljemme
Salmon Geen – – olemme asettaneet – – johtamaan – – teitä ja
opettamaan sitä, mikä on jumalisuuden mukaista. Luotamme
suuresti häneen, kuten oletamme teidänkin luottavan. Niinpä
sanomme teille, emmekä ainoastaan me vaan myös Herra, otta-
kaa hänet vastaan sellaisena tietäen, että Herra on määrännyt
hänet tähän virkaan teidän hyväksenne. Tukekaa häntä rukouk-
sin rukoilemalla lakkaamatta hänen puolestaan, jotta hänelle
annettaisiin viisautta ja ymmärrystä Herran tuntemisessa, että te
hänen kauttaan varjeltuisitte pahoilta hengiltä ja kaikilta kiis-
toilta ja erimielisyyksiltä ja kasvaisitte Herramme ja Vapahta-
jamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa.

– – Lopuksi, veljet, rukoilkaa meidän puolestamme, että mei-
dät tehtäisiin kykeneviksi suorittamaan se työ, johon olemme
kutsutut, jotta te saisitte iloita Jumalan salaisuuksista, vieläpä täy-
teydestä.”9

Profeetta antoi seuraavan neuvon ryhmälle pappeusjohtajia
opastaakseen heitä heidän keskusteluissaan: ”Jokaisen tulee
puhua omalla vuorollaan ja omalta paikaltaan ja omana hetke-
nään ja aikanaan, että kaikessa vallitsisi täydellinen järjestys, ja
– – jokaisen – – tulee huolehtia siitä, että hän voi valaista aihetta
eikä levittää pimeyttä, – – minkä ihmiset voivat tehdä pyrkiessään
itse tarkoin ottamaan selville Herran mielen ja tahdon, jonka
Henki aina ilmoittaa ja osoittaa totuuden kaikkien niiden
ymmärrykseksi, joilla on Henki.”10
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”Kun ne kaksitoista tai ketkä tahansa muut todistajat seisovat
maan seurakuntien edessä ja saarnaavat Jumalan Hengen voi-
malla ja ilmenemisellä ja ihmiset ovat hämmästyksissään ja häm-
mentyneitä opista ja sanovat: ’Tuo mies on saarnannut voimalli-
sen saarnan, suuren saarnan’, niin pitäköön tuo mies tai nuo
miehet huolen siitä, etteivät he ota kunniaa itselleen vaan muis-
tavat olla nöyriä ja antaa kunnian ja ylistyksen Jumalalle ja
Karitsalle, sillä vain pyhän pappeuden ja Pyhän Hengen voimalla
heillä on voima puhua sillä tavoin. Mitä olet, oi ihminen, muuta
kuin tomua? Ja keneltä muulta saat voimasi ja siunauksesi kuin
Jumalalta?”11

Johtajat Herran valtakunnassa 
rakastavat niitä, joita he palvelevat.

”Kun tulen vanhemmaksi, sydämeni heltyy entisestään teitä
kohtaan. Olen alati halukas luopumaan kaikesta, mikä on väärin,
sillä toivon, että tällä kansalla on hyveellinen johtaja. Olen pääs-
tänyt mielenne vapaaksi antamalla teille tiedon siitä, mikä on
Kristuksen Jeesuksen. – – Sydämessäni ei ole mitään muita kuin
hyviä tunteita.”12

”Lahkolaispapit korottavat äänensä tähteni ja kysyvät: ’Mistä
johtuu, että tämä jaarittelija saa niin paljon seuraajia ja pystyy
pitämään heidät?’ Minä vastaan: Koska minulla on rakkauden
periaate. Ainoa, mitä minulla on maailmalle tarjottavana, on hyvä
sydän ja antelias käsi.”13

Muutamaa päivää ennen Carthagen vankilaan joutumis-
taan profeetta ilmaisi rakkautensa pyhiä kohtaan: ”Jumala on
koetellut teitä. Te olette hyvä kansa; siksi rakastan teitä koko
sydämestäni. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin
että antaa henkensä ystäviensä puolesta [ks. Joh. 15:13]. Te
olette seisseet rinnallani vaikeina aikoina, ja olen halukas uhraa-
maan henkeni, jotta te varjeltuisitte.”14

Johtajat Herran valtakunnassa opettavat 
palvelemisellaan ja esimerkillään.

Kun Siionin leirikuntaan kuuluvat marssivat Ohion
Kirtlandista Missouriin, he oppivat monia johtajuuden peri-
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aatteita ollessaan tekemisissä Joseph Smithin kanssa. George A.
Smith, joka kuului Siionin leirikuntaan, muisteli: ”Profeetta
Joseph otti itselleen täyden osuuden koko matkan rasituksista.
Sen lisäksi että hän huolehti leirikunnan muonituksesta ja johta-
misesta, hän käveli melkein koko ajan ja sai oman osansa rak-
koisista, verisistä ja kipeistä jaloista, mikä oli luonnollinen seu-
raus siitä, että käveli 25–40 mailia [40–64 kilometriä] päivässä
kuumana vuodenaikana. Mutta koko matkan aikana hän ei lau-
sunut nurkumisen eikä valituksen sanaa, vaikka useimmat leirin
miehistä valittivat hänelle kipeistä varpaista, rakkoisista jaloista,
pitkistä marsseista, niukoista muonavaroista, leivän huonosta
laadusta, kehnoista maissikakuista, härskiintyneestä voista, väke-
västä hunajasta, toukkaisesta pekonista ja juustosta jne. Edes
koira ei voinut haukkua, etteivätkö jotkut miehet olisi nurisseet
siitä Josephille. Jos oli leiriydyttävä juomakelvottoman veden
luo, se aiheutti miltei kapinan. Olimme kuitenkin Siionin leiri-
kunta, ja monet meistä olivat rukoilemattomia, ajattelemattomia,
huolimattomia, piittaamattomia, typeriä tai pirullisia, emmekä
me edes tienneet sitä. Joseph joutui kestämään meitä ja ohjaa-
maan meitä niin kuin lapsia. Leirissä oli kuitenkin monia, jotka
eivät koskaan nurisseet ja jotka olivat aina valmiita ja halukkaita
tekemään niin kuin johtajamme toivoi.”15

Seuraavat ovat otteita profeetan historiasta toukokuulta
1834: ”Joka ilta ennen levolle vetäytymistä me torven soitua pai-
noimme päämme Herran edessä eri teltoissa ja esitimme kiitok-
semme hartaassa rukouksessa, ja aamutorven soidessa noin nel-
jältä jokainen mies oli jälleen polvillaan Herran edessä pyytäen
Hänen siunaustaan päivälle.”16

27. toukokuuta 1834: ”Vaikka vihollisemme uhkasivat meitä
alati väkivallalla, me emme pelänneet emmekä epäröineet jatkaa
matkaamme, sillä Jumala oli kanssamme ja Hänen enkelinsä kul-
kivat edellämme ja pienen joukkomme usko oli horjumaton. Me
tiedämme, että enkelit olivat tovereinamme, sillä me näimme
niitä.”17

29. toukokuuta 1834: ”Sain selville, että osalle seuruettani oli
tarjottu vanhentunutta leipää, kun taas minä olin saanut samalta
kokilta hyvää, maukasta leipää. Nuhtelin veli Zebedee Coltrinia
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tästä puolueellisuudesta, sillä halusin veljieni elävän yhtä hyvin
kuin minä.”18

John M. Chidester, joka kuului Siionin leirikuntaan, muisteli:
”Siionin leirikunnan oli Indianan osavaltion halki kulkiessaan yli-
tettävä hyvin hankalia soita. Siksi meidän oli kiinnitettävä köysiä
vankkureihin auttaaksemme ne yli, ja profeetta oli ensimmäisenä
paljasjaloin kiinni köydessä. Se oli hänelle luonteenomaista kaik-
kina vaikeina aikoina.

Jatkoimme matkaamme, kunnes pääsimme [Wakenda] joelle
matkattuamme 25 mailia [40 km] lepäämättä tai syömättä.
Meidän oli pakko kulkea tämän virran yli lautalla, ja me löy-
simme sen toiselta puolen mitä suotuisimman leiripaikan, mikä
oli tyydytyksen lähteenä nyt väsyneille ja nälkäisille miehille.
Päästessään tähän paikkaan profeetta ilmoitti leirikunnalle tun-
tevansa, että matkaa pitäisi jatkaa, ja johdon ottaen hän kehotti
veljiä seuraamaan häntä.

”Profeetta oli ensimmäisenä paljasjaloin kiinni köydessä”, muisteli eräs Siionin 
leirikuntaan kuulunut. ”Se oli hänelle luonteenomaista kaikkina vaikeina aikoina.”
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Se aiheutti erimielisyyttä leirikunnassa. Lyman Wight ja muut
kieltäytyivät ensin seuraamasta profeettaa mutta tulivat viimein.
Seuraavat tapahtumat osoittivat, että profeetta sai innoitusta siir-
tyä noin seitsemän mailin [11 km] päähän. Jälkeenpäin meille
kerrottiin, että noin kahdeksan mailia [13 km] alavirtaan siitä,
mistä olimme ylittäneet joen, joukko miehiä oli järjestetty tule-
maan kimppuumme sinä yönä.”19

Siionin leirikunnan marssilla jotkut osallistujista nurisivat
ja valittivat. Profeetta nuhteli siihen osallistuneita ja varoitti
onnettomuudesta, joka iskisi, elleivät he tekisi parannusta.
Vaikka jotkut noudattivat hänen neuvoaan, toiset eivät tehneet
niin. Pian puhkesi kolera, ja muutamia leirikunnan jäsenistä
kuoli. Orson Hyde, joka palveli myöhemmin kahdentoista
apostolin koorumissa, muisteli: ”Lakkasiko profeetta tunte-
masta levottomuutta leirikunnan hyvinvoinnista? Kääntyikö hän
tunteissaan pois ystävistään heidän kurituksensa ja koettelemuk-
sensa hetkenä? Tuliko hänestä heidän vihollisensa, koska hän oli
puhunut ankarasti heitä vastaan? Ei! Hänen sydämensä oli
täynnä myötätuntoa, hänen rintansa hehkui rakkautta, sääliä ja
ystävällisyyttä, ja uskollisen ystävän vaaran hetkellä osoittamalla
innolla ja uskollisuudella hän hoiti itse sairaita ja kuolevia ja aut-
toi kuolleiden hautaamisessa. Jokainen hänen tekonsa tässä
ankarassa koettelemuksessa sai leirikunnan yhä vakuuttuneem-
maksi siitä, että kaikista heidän vioistaan huolimatta hän rakasti
heitä yhä.”20

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Lue toinen  kappale sivulta 297. Mitä etuja näet profeetta
Joseph Smithin asennoitumisessa johtajuuteen? Miten luulet
useimpien ihmisten suhtautuvan sellaiseen johtajuuteen?

• Käy läpi profeetan opetukset siitä, että johtajat tarvitsevat vii-
sautta Hengeltä (s. 298–300). Mikä voi auttaa johtajia saamaan
tarvitsemaansa viisautta?
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• Käy läpi kolmas kokonainen kappale sivulta 298. Miksi nöyryys
ja epäitsekkyys ovat välttämättömiä luonteenpiirteitä johtajille?
Mitä muita luonteenpiirteitä johtajilla pitäisi mielestäsi olla?

• Joseph Smith puhui avoimesti rakkaudestaan ja hellistä tun-
teistaan pyhiä kohtaan (s. 300). Mistä tiedät, milloin johtaja
todella rakastaa sinua? Milloin olet saanut siunauksia johtajan
rakkauden ansiosta?

• Tutki selontekoja Siionin leirikunnasta sivuilta 295–297 ja
300–303. Mitä johtajuuden ominaisuuksia profeetta osoitti?

• Mieti omia johtotehtäviäsi perheessäsi, kirkossa, ammatissasi,
koulussasi, yhteisössäsi tai muualla. Pohdi, miten voit noudat-
taa Joseph Smithin esimerkkiä.

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: 2. Moos. 18:13–26;
Sananl. 29:2; Matt. 20:25–28; Alma 1:26; OL 107:99–100.
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Profeetta Joseph Smith opettamassa ryhmää veljiä, joiden joukossa on 
Brigham Young (vasemmalla). Presidentti Brigham Young sanoi, 

että profeetta saattoi ottaa pyhät kirjoitukset ja teki ne ”niin 
yksinkertaisiksi ja selkeiksi, että jokainen kykeni ymmärtämään”.



Totuuksia Vapahtajan 
vertauksista  Matteuksen 
evankeliumin luvussa 13

”Valtakunnan vaununpyörät vierivät yhä eteenpäin
Jehovan mahtavan käsivarren ajamina, ja kaikesta 

vastustuksesta huolimatta ne vierivät yhä eteenpäin, 
kunnes kaikki Hänen sanansa täyttyvät.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Kirtlandin temppelin rakennustöiden lähestyessä loppuaan
Joseph Smith ja pyhät alkoivat valmistautua suuriin siunauksiin,
joita he saisivat siellä. Vanhinten koulu veljien valmistamiseksi
temppelin vihkimiseen alkoi kokoontua marraskuussa 1835.
Tämä koulu oli perustettu vuonna 1834 jatkoksi aiemmin pide-
tylle profeettojen koululle.

Muiden aineiden ohella Joseph Smith ja muut veljet opiskeli-
vat hepreaa, kieltä, jolla suurin osa Vanhaa testamenttia oli alun
perin kirjoitettu. Profeetan päiväkirja tältä ajalta osoittaa, että
hän opiskeli hepreaa miltei joka päivä, usein monta tuntia päi-
vässä. Hänen päiväkirjamerkintöihinsä sisältyy sellaisia mainin-
toja kuin ”Vietin päivän lukien hepreaa” tai ”Olin koulussa ja luin
hepreaa”.1 Tammikuun 19. päivänä 1836 hän kirjoitti: ”Vietin päi-
vän koulussa. Herra siunasi meitä opinnoissamme. Aloitimme
tämän päivän lukemalla hepreankielisiä Raamattujamme suu-
rella menestyksellä. Vaikuttaa siltä kuin Herra avaisi mielemme
ihmeellisellä tavalla ymmärtämään Hänen sanaansa alkukie-
lellä.”2 Kuukautta myöhemmin hän kirjoitti: ”Olin koulussa ja
luin ja käänsin luokkani kanssa kuten tavallisesti. Sieluni iloitsee
Herran sanan lukemisesta alkukielellä.”3
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Joseph Smithin kokemukset vanhinten koulussa ovat vain yksi
todiste hänen rakkaudestaan pyhiin kirjoituksiin. Hän tutki
pyhiä kirjoituksia uutterasti löytäen niistä lohtua, tietoa ja innoi-
tusta koko elämänsä ajan. On merkittävää, että juuri Raamatun
kohta (ks. Jaak. 1:5) johti hänet pyytämään viisautta Jumalalta ja
saamaan ensimmäisen näyn, kun hän oli vasta 14-vuotias.

Profeetan kirjoitukset ja saarnat ovat täynnä pyhien kirjoitus-
ten lainauksia ja tulkintoja, sillä hän oli tutkinut pyhiä kirjoituk-
sia niin laajalti, että niistä tuli olennainen osa hänen ajatteluaan.
Opetuksissaan hän lainasi pyhiä kirjoituksia suoraan, viittasi nii-
hin, esitti niitä omin sanoin ja käytti niitä saarnojensa perustana.
”Tunnen pyhät kirjoitukset ja ymmärrän ne”, hän julisti huhti-
kuussa 1844.4

Poikkeuksellisen suuren pyhien kirjoitusten tuntemuksensa
ansiosta hän saattoi opettaa ja tulkita niitä hyvin voimallisesti ja
selkeästi, ja monet, jotka kuulivat hänen puhuvan, muistivat
tämän kyvyn. Presidentti Brigham Young muisteli, että profeetta
saattoi ottaa pyhät kirjoitukset ja tehdä ne ”niin yksinkertaisiksi
ja selkeiksi, että jokainen kykeni ymmärtämään”5.

Wandle Mace muisteli: ”Olen kuunnellut profeetta Joseph
Smithiä julkisuudessa ja yksityisesti, auringonpaisteessa ja
sateessa, kuten ovat monet muut, kun hän on opettanut heitä
korokkeelta. Ja omassa kodissani ja hänen kodissaan olen kes-
kustellut hänen kanssaan – – enkä tiedä ketään, joka voisi selit-
tää pyhiä kirjoituksia, levittää ne avoimesti tarkasteltavaksi niin
selkeästi, ettei kukaan voisi ymmärtää väärin niiden merkitystä,
ellei Jumala ole häntä opettanut.

Joskus minua on hävettänyt, sillä vaikka olen tutkinut pyhiä
kirjoituksia paljon aina lapsesta asti, en ollut koskaan nähnyt
sitä, mikä oli niin selkeää, kun hän niitä käsitteli. Oli kuin hän
olisi kääntänyt avainta, ja tiedon ovi lennähti ammolleen paljas-
taen sekä uusia että vanhoja kallisarvoisia periaatteita.”6

Profeetan tietämys pyhistä kirjoituksista käy selvästi ilmi seu-
raavasta kirjeestä, jossa hän esitti profeetallisen tulkinnan
Vapahtajan vertauksista, jotka ovat Matteuksen evankeliumin
luvussa 13. Hän opetti, että nämä vertaukset kuvaavat kirkon
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perustamista Vapahtajan aikana ja sen ihmeellistä kasvua ja koh-
taloa myöhempinä aikoina.

Joseph Smithin opetuksia

Vapahtaja opetti vertauksin, jotta ne, jotka uskoivat 
Hänen opetuksiinsa, voisivat saada suuremman valon, 

kun taas ne, jotka hylkäsivät Hänen opetuksensa, 
kadottaisivat sen valon, joka heillä oli.

”’Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: ”Miksi sinä
puhut heille vertauksin?” [Haluaisin tässä sanoa, että kysymyksessä
käytetty persoonapronomini ”heille” – – viittaa kansanjoukkoon.]
Jeesus vastasi [ja sanoi tämän opetuslapsille]: ”Siksi, että te olette
saaneet oppia tuntemaan taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta
he [toisin sanoen epäuskoiset] eivät. Jolla on, sille annetaan, ja
hän on saava yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin
mitä hänellä on.” [Matt. 13:10–12, kursivointi lisätty.]’

Näistä sanoista ymmärrämme, että ne, jotka olivat aiemmin
odottaneet Messiaan tulemista profeettojen todistuksen mukai-
sesti ja jotka silloin, sillä hetkellä, odottivat Messiasta, mutta
joilla ei epäuskonsa tähden ollut kylliksi valoa, jotta he olisivat
tunteneet Hänet Vapahtajakseen, joutuivat pettymään ja menet-
tämään kaiken tiedon. Toisin sanoen heiltä otettiin pois kaikki
sekin tätä aihetta koskeva valo, ymmärrys ja usko, joka heillä oli
ollut siitä että Hän oli tosi Messias. Sen tähden siltä, joka ei halua
vastaanottaa suurempaa valoa, täytyy ottaa pois kaikki sekin valo,
joka hänellä on; ja jos se valo, joka sinussa on, muuttuu pimey-
deksi, katso, kuinka suuri onkaan se pimeys! Siksi, sanoo
Vapahtaja, ’minä puhun heille vertauksin, koska he näkevät
eivätkä kuitenkaan näe ja kuulevat eivätkä kuitenkaan kuule
eivätkä ymmärrä. Heissä käy toteen tämä Jesajan ennustus:
Kuulemalla kuulkaa älkääkä käsittäkö. Katsomalla katsokaa
älkääkä nähkö.’ [Matt. 13:13–14.]

Havaitsemme, että tämän profeetan [Jesaja] avoimesti esit-
tämä syy siihen, miksi he eivät vastaanottaneet Messiasta, oli se,
etteivät he ymmärtäneet tai halunneet ymmärtää eivätkä käsittä-
neet vaikka näkivät, ’sillä paatunut on tämän kansan sydän, vain
vaivoin he kuulevat korvillaan ja silmänsä he ovat ummistaneet,
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jotta he eivät silmillään näkisi, eivät korvillaan kuulisi eivätkä
sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi enkä minä
parantaisi heitä’ [Matt. 13:15]. Mutta mitä Hän sanoo opetuslap-
silleen? ’Autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja kor-
vanne, koska ne kuulevat! Totisesti: monet profeetat ja vanhurs-
kaat ovat halunneet nähdä mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja
kuulla mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet.’ [Matt. 13:16–17.]

Esitämme jälleen tässä huomautuksen. Se periaate, jonka
mukaan opetuslapset luettiin autuaiksi, oli siinä, että heidän sal-
littiin nähdä silmillään ja kuulla korvillaan. Tuomio, joka lepäsi
kansanjoukon yllä, koska se ei vastaanottanut Hänen sanojaan,
johtui siitä, ettei se halunnut nähdä silmillään eikä kuulla korvil-
laan; ei siitä, etteikö se olisi voinut tai saanut etuoikeutta nähdä
ja kuulla, vaan koska sen sydän oli täynnä pahuutta ja iljetystä
’niin kuin isänne, niin myös te’ [Ap. t. 7:51]. Profeetta, joka näki
edeltäpäin, että ihmiset paaduttaisivat siten sydämensä, julisti
sen selkeästi; ja tässä on maailman tuomio, että valo on tullut
maailmaan, ja ihmiset valitsevat pimeyden mieluummin kuin
valon, sillä heidän tekonsa ovat pahat. Vapahtaja on opettanut
tämän niin selkeästi, ettei harhailevan ihmisen tarvitse eksyä.

– – Kun Jumalan palvelijat tuovat esiin totuuden, ihmisillä on
tapana sanoa: Kaikki on salattua; he ovat puhuneet vertauksin,
eikä heitä sen vuoksi voi ymmärtää. On totta, että heillä on sil-
mät nähdä, eivätkä he näe, mutta kukaan ei ole niin sokea kuin
ne, jotka eivät halua nähdä. Ja vaikka Vapahtaja puhuikin tämän
vertauksen sellaisille ihmisille, niin opetuslapsilleen Hän selitti
sen selkeästi. Meillä on syytä olla todella nöyriä isiemme Jumalan
edessä sen vuoksi, että Hän on sallinut näiden asioiden säilyä tal-
lennettuina meille niin selkeästi, ettei Baalin pappien vaivan-
näkö ja vaikutus pysty sokaisemaan silmiämme ja pimentämään
ymmärrystämme, jos me vain avaamme silmämme ja luemme
hetken vilpittömästi.”7

Vertaus kylväjästä osoittaa evankeliumin saarnaamisen 
vaikutukset; se osoittaa myös, että Vapahtaja 
perusti valtakuntansa aikojen keskipäivänä.

”Ajankohtana, jolloin Vapahtaja puhui lukuun [Matt. 13] sisäl-
tyvät kauniit sanat ja vertaukset, tapaamme Hänet istumassa
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veneessä, johon Hän oli siirtynyt, kun suuri joukko ihmisiä tun-
geksi Hänen ympärillään kuullakseen Hänen sanojaan. Hän alkoi
opettaa heitä sanoen:

’Mies lähti kylvämään. Ja kun hän kylvi, osa siemenistä putosi
tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät jyvät. Osa putosi kallioiseen
paikkaan, missä jyville ei ollut paljon maata. Ne nousivat kohta
oraalle, koska maata ei ollut syvälti, mutta auringon noustua
oraat helteessä kuivettuivat, koska niillä ei ollut juurta. Osa taas

”Mies lähti kylvämään. Ja kun hän kylvi, osa siemenestä putosi tien oheen – –.
Mutta osa jyvistä putosi hyvään maahan ja antoi sadon.”
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putosi ohdakkeisiin, ja ohdakkeet kasvoivat ja tukahduttivat
oraan. Mutta osa jyvistä putosi hyvään maahan ja antoi sadon,
mikä sata, mikä kuusikymmentä, mikä kolmekymmentä jyvää.
Jolla on korvat, se kuulkoon!’ [Matt. 13:3–9.] – –

Kuulkaa selitystä vertaukseen kylväjästä: ’Aina kun joku kuu-
lee sanoman valtakunnasta eikä ymmärrä sitä, tulee Paholainen
ja sieppaa pois sen, mikä hänen sydämeensä on kylvetty.’
Huomatkaa ilmaisu: sen, mikä hänen sydämeensä on kylvetty.
’Tätä tarkoittaa tien oheen kylvetty siemen’ [Matt. 13:19].
Ihmiset, joilla itsellään ei ole mitään vanhurskauden periaatteita
ja joiden sydän on täynnä pahuutta ja jotka eivät lainkaan halaja
totuuden periaatteita, eivät ymmärrä totuuden sanaa sen kuul-
lessaan. Saatana ottaa pois totuuden sanan heidän sydämestään,
koska heissä ei ole mitään halua vanhurskauteen.

’Kylvö kallioiseen paikkaan kuvaa sitä, joka sanoman kuulles-
saan heti ottaa sen iloiten vastaan mutta joka kestää vain hetken,
koska häneltä puuttuvat juuret. Kun tulee ahdinko tai vaino
sanan tähden, hän luopuu kohta. Kylvö ohdakkeisiin tarkoittaa
ihmistä, joka kuulee sanan mutta jossa sana ei tuota satoa, koska
tämän maailman huolet ja rikkauden viettelys tukahduttavat sen.
Mutta kylvö hyvään maahan kuvaa ihmistä, joka kuulee sanan ja
ymmärtää sen. Nämä ihmiset tuottavat satoa: kuka sata, kuka
kuusikymmentä, kuka kolmekymmentä jyvää.’ [Matt. 13:20–23.]

Täten Vapahtaja itse selittää opetuslapsilleen esittämänsä ver-
tauksen, eikä Hän jättänyt mitään arvoitukselliseksi tai hämäräksi
niille, jotka lujasti uskovat Hänen sanaansa.

Voimme siis päätellä, että epäusko oli varsinainen syy siihen,
miksi suuri joukko ihmisiä eli maailma, kuten Vapahtaja sitä
nimittää, ei saanut selitystä Hänen vertaukselleen. Te, hän sanoo
(puhuen opetuslapsilleen), olette saaneet oppia tuntemaan
Jumalan valtakunnan salaisuudet [ks. Matt. 13:11]. Ja miksi? Sen
uskon ja luottamuksen tähden, joka heillä oli Häneen. Tämän
vertauksen tarkoituksena oli havainnollistaa niitä vaikutuksia,
joita sanan julistaminen saa aikaan, ja me uskomme sen viittaa-
van suoraan valtakunnan alkuun eli perustamiseen sinä aikana.
Sen tähden me seuraamme jatkuvasti Hänen valtakuntaa koske-
via puheitaan siitä ajasta lähtien aina maailman loppuun asti.”8
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Vertaus vehnästä ja rikkaviljasta opettaa, että vanhurskaat
ja jumalattomat kasvavat yhdessä maailman loppuun asti,

jolloin vanhurskaat kootaan ja jumalattomat poltetaan.

”’Jeesus esitti heille toisen vertauksen [tämäkin vertaus viittaa
valtakunnan perustamiseen sinä maailmanaikana] sanoen taivas-
ten valtakunnasta: ”Mies kylvi peltoonsa hyvää siementä. Mutta
kun kaikki nukkuivat, hänen vihamiehensä tuli, kylvi vehnän
sekaan rikkaviljaa ja meni pois. Kun vilja nousi oraalle ja alkoi
tehdä tähkää, rikkaviljakin tuli näkyviin. Työmiehet menivät sil-
loin isäntänsä luo ja sanoivat hänelle: ’Herra, etkö sinä kylvänyt
peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen on tullut rikkaviljaa?’
Isäntä sanoi heille: ’Se on vihamieheni työtä.’ Miehet kysyivät sil-
loin häneltä: ’Tahdotko, että menemme kitkemään sen pois?’
’En’, hän vastasi, ’te voitte rikkaviljaa kootessanne nyhtää sen
mukana vehnääkin. Antakaa niiden kasvaa yhdessä elonkorjuu-
seen asti. Kun sen aika tulee, minä sanon korjuuväelle: Kootkaa
ensin rikkavilja ja sitokaa se kimpuiksi, että se poltettaisiin.
Mutta vehnä korjatkaa aittaani.’” [Matt. 13:24–30.]’

Tämän vertauksen avulla emme ainoastaan saa tietää
Vapahtajan aikana tapahtuneesta valtakunnan perustamisesta,
mitä hedelmää tuottava hyvä siemen kuvaa, vaan myös kirkon
turmeluksesta, mitä edustaa vihamiehen kylvämä rikkavilja.
Opetuslapset olisivat mielellään kitkeneet rikkaviljan pois eli
puhdistaneet kirkon siitä, jos Vapahtaja olisi kannattanut heidän
ajatustaan. Mutta Hän, joka tietää kaiken, sanoo: Ei niin. On
aivan kuin Hän sanoisi: Teidän käsityksenne ei ole oikea; kirkko
on lapsenkengissään, ja jos te otatte tämän ajattelemattoman
askeleen, te tuhoatte rikkaviljan mukana vehnänkin eli kirkon.
Sen tähden on parempi antaa niiden kasvaa yhdessä elonkorjuu-
seen eli maailman loppuun asti, mikä tarkoittaa jumalattomien
tuhoamista, mikä ei ole vielä tapahtunut. – –

’– – Opetuslapset tulivat hänen luokseen ja sanoivat: ”Selitä
meille vertaus pellon rikkaviljasta.” Hän vastasi heille: ”Mies,
joka kylvi hyvää siementä, on Ihmisen Poika. Pelto on maailma.
Hyvä siemen tarkoittaa niitä, jotka kuuluvat taivasten valtakun-
taan, rikkavilja niitä, jotka ovat Paholaisen vallassa.”’ [Matt.
13:36–38.]
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Lukijamme pankoot merkille ilmaisun ’pelto on maailma – –
rikkavilja niitä, jotka ovat Paholaisen vallassa. Paholainen, joka
kylvi rikkaviljaa, on Saatana, elonkorjuu on maailman loppu
[pankoot tarkoin merkille tämän ilmaisun: maailman loppu], ja
korjuumiehet ovat enkeleitä.’ [Matt. 13:38–39.]

Ihmisillä ei ole vähäisintäkään syytä sanoa, että tämä on
kuvaannollista puhetta tai ettei sen merkitys ole sananmukainen,
sillä Hän selittää sen, mitä Hän aiemmin puhui vertauksin, ja
tämän ilmauksen mukaisesti maailman loppu on jumalattomien
tuhoaminen. Elonkorjuu ja maailman loppu viittaavat suoraan
ihmissukuun viimeisinä päivinä eivätkä maapalloon, kuten
monet ovat kuvitelleet. Se tarkoittaa myös sitä, mikä edeltää
Ihmisen Pojan tulemista ja kaiken sen kohdalleen asettamista,
mistä on puhuttu kaikkien pyhien profeettojen suun kautta maa-
ilman alusta asti, ja enkeleillä on jotain tekemistä tässä suuressa
työssä, sillä he ovat korjuuväkeä.

’Niin kuin rikkavilja kootaan ja hävitetään polttamalla, niin
tapahtuu maailman lopussa’ [Matt. 13:40], toisin sanoen kun
Jumalan palvelijat lähtevät varoittamaan kansoja, sekä pappeja
että rahvasta, ja kun nämä paaduttavat sydämensä ja hylkäävät
totuuden valon, heidät jätetään ensin Saatanan rusikoitaviksi. Ja
koska laki ja todistus on sinetöity, – – heidät jätetään pimeyteen
ja annetaan alttiiksi polttamisen päivänä, ja näin heidän opin-
kappaleensa sitoo heidät ja heidän pappinsa tekevät siteet vah-
voiksi ja he ovat valmiit Vapahtajan sanojen täyttymiseen:
’Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valta-
kunnastaan kaikki, jotka viettelevät pahaan ja harjoittavat vää-
ryyttä. Enkelit heittävät heidät tuliseen pätsiin, ja siellä itketään
ja kiristellään hampaita.’ [Matt. 13:41–42.]

Ymmärrämme, että vehnän kokoaminen vilja-aittoihin ja
varastoihin tapahtuu samanaikaisesti kun rikkaviljaa sidotaan
kimpuiksi ja valmistetaan polttamisen päivän varalle ja että polt-
tamisen päivän jälkeen vanhurskaat ’loistavat – – Isänsä valta-
kunnassa niin kuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon!’ [Matt.
13:43.]”9
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Vertaus sinapinsiemenestä opettaa, että näinä 
viimeisinä aikoina perustettu kirkko ja Jumalan 

valtakunta leviää kaikkialle maailmaan.

”Ja vielä Hän esitti heille toisen vertauksen valtakunnasta, joka
perustettaisiin juuri ennen elonkorjuuta tai sen aikana, ja se
kuuluu seuraavasti: ’Taivasten valtakunta on kuin sinapinsiemen,
jonka mies kylvi maahansa. Se on pienin kaikista siemenistä,
mutta kun sen taimi kasvaa täyteen mittaansa, se on puutarhan
kasveista suurin. Lopulta se on kuin puu, niin että taivaan linnut
tulevat ja pesivät sen oksille.’ [Matt. 13:31–32.] Voimme selvästi
havaita, että tämän vertauksen tarkoituksena on kuvata kirkkoa
sellaisena kuin se on tuleva esiin viimeisinä päivinä. Katso, tai-
vasten valtakuntaa verrataan siihen. Mikä sitten on sen kaltainen?

Ajatelkaamme Mormonin kirjaa, jonka mies otti ja kätki maa-
hansa ja uskonsa kautta varmisti, että se oli tuleva esiin viimei-
sinä päivinä eli omana aikanaan. Katsokaamme, kuinka tämä,
jota tosiaankin pidetään kaikista siemenistä vähäisimpänä, nou-
see esiin maasta, ja katso, sen oksat haarautuvat, se kohoaa kor-
kealle oksat tuuheina ja Jumalan kaltaisessa majesteettisuudessa,
kunnes siitä sinapinsiemenen tavoin tulee kaikista puutarhan
kasveista suurin. Ja se on totuus, ja se on versonut ja tullut esiin
maasta, ja vanhurskaus alkaa katsoa alas taivaasta [ks. Ps. 85:12,
vuoden 1933 suomennos; Moos. 7:62], ja Jumala lähettää voi-
mansa, lahjansa ja enkelinsä tekemään pesänsä sen oksille.

Taivasten valtakunta on sinapinsiemenen kaltainen. Katso,
eikö silloin tämä ole taivasten valtakunta, joka viimeisinä päivinä
kohottaa päätään Jumalansa majesteettisuudessa, tämä myö-
hempien aikojen pyhien kirkko, joka on kuin keskellä mahtavaa
syvyyttä alttiina Saatanan tuulille ja myrskyille oleva läpitunke-
maton, vankkumaton kallio, joka on tähän mennessä pysynyt
lujana ja uhmaa yhä vastustuksen vuorenkorkuisia aaltoja, joita
aluksia upottavat myrskyisät tuulet ajavat ja jotka ovat [syöksy-
neet] ja yhä syöksyvät valtavasti vaahdoten sen voitokasta kallio-
rantaa vasten vanhurskauden vihollisen piiskatessa sitä monin-
kertaisella raivollaan? – –

– – Pimeyden pilvet ovat vyöryneet jo kauan kuin vuorenkor-
kuiset aallot myöhempien aikojen pyhien kirkon vankkumatonta
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kalliota vastaan, ja kaikesta tästä huolimatta sinapinsiemen
kohoaa oksat tuuheina yhä korkeammalle ja ulottuu yhä laajem-
malle, ja valtakunnan vaunujen pyörät vierivät yhä eteenpäin
Jehovan mahtavan käsivarren ajamina, ja kaikesta vastustuksesta
huolimatta ne vierivät yhä eteenpäin, kunnes kaikki Hänen
sanansa täyttyvät.”10

Kolmen silminnäkijän todistukset ja myöhempien 
aikojen pyhät kirjoitukset ovat kuin hapate, 
joka sekoitettiin jauhoihin; vertaus nuotasta 
opettaa maailmanlaajuisesta kokoamisesta.

”’Vielä hän esitti heille vertauksen: ”Taivasten valtakunta on
kuin hapate. Kun nainen sekoitti sen kolmeen vakalliseen jau-
hoja, koko taikina happani.” [Matt. 13:33.]’ Voidaan ajatella, että

Kirkko on ”kuin keskellä mahtavaa syvyyttä alttiina Saatanan 
tuulille ja myrskyille oleva läpitunkematon, vankkumaton kallio, 

joka on tähän mennessä pysynyt lujana”.
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myöhempien aikojen pyhien kirkko on noussut pienestä hapat-
teesta, joka pantiin kolmeen silminnäkijään. Katsokaa, kuinka
paljon tämä muistuttaa vertausta! Se hapattaa nopeasti taikinan
ja on pian hapattanut kaiken. – –

’Vielä taivasten valtakunta on kuin nuotta, joka laskettiin
mereen ja joka keräsi kaikenlaisia kaloja. Kun se tuli täyteen,
kalastajat vetivät sen rantaan, istuutuivat ja lajittelivat hyvät kalat
koreihin mutta viskasivat huonot pois. [Matt. 13:47–48.]’ Tämän
mallin mukaisen työn näemme Joosefin jälkeläisissä, jotka levit-
tävät evankeliumin nuotan yli maan ja kokoavat kaikenlaisia
kaloja, jotta hyvät voitaisiin pelastaa tätä tarkoitusta varten varat-
tuihin koreihin, ja enkelit pitävät huolen huonoista. ’Samoin käy
maailman lopussa: enkelit tulevat, erottavat pahat vanhurskaista
ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Siellä itketään ja kiristellään
hampaita. ”Ymmärrättekö nyt kaiken tämän?” Jeesus kysyi.
”Ymmärrämme”, he vastasivat. [Matt. 13:49–51.]’ Mekin
sanomme: ’Ymmärrämme’, ja hekin saattoivat hyvin sanoa:
’Ymmärrämme’, sillä nämä seikat ovat niin selkeitä ja suuriarvoi-
sia, että jokaisen pyhän on viimeisinä päivinä sydämestään sanot-
tava niihin aamen.

’Silloin hän sanoi heille: ”Siksipä jokainen lainopettaja, josta
on tullut taivasten valtakunnan opetuslapsi, on kuin isäntä, joka
runsaasta varastostaan ottaa esiin sekä uutta että vanhaa” [Matt.
13:52].’

Mormonin kirjan esiintulo sydämen varastosta on tämän esi-
merkin mukainen teko. Samoin ovat myöhempien aikojen
pyhille annetut liitot [Oppi ja liitot], samoin Raamatun käännös.
Ne tuovat esiin uutta ja vanhaa sydämestä ja vastaavat niitä kol-
mea vakallista jauhoja, jotka kokevat Jeesuksen Kristuksen ilmoi-
tuksen puhdistavan kosketuksen. Samoin on niiden enkelien
palvelus, jotka jo ovat viimeisinä päivinä alkaneet tämän työn,
joka vastaa koko taikinan hapattanutta hapatetta. Aamen.”11

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.
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• Käy läpi sivut 307–309. Mitä sellaista me voimme oppia
Joseph Smithin esimerkistä, mikä auttaa meitä omassa pyhien
kirjoitusten tutkimisessamme?

• Käy läpi Joseph Smithin selitys siitä, miksi Vapahtaja opetti toi-
sinaan vertauksin (s. 309–310). Mitä mielestäsi tarkoittaa se,
että opiskellessamme evankeliumin totuuksia me näemme sil-
millämme ja kuulemme korvillamme? Mistähän syystä valo
otetaan meiltä pois, jos emme halua ottaa vastaan suurempaa
valoa? Mieti, mitä sinun on tehtävä, että saisit enemmän evan-
keliumin valoa.

• Tutki vertausta kylväjästä (s. 309–312). Tässä vertauksessa
Vapahtaja osoittaa, että sama evankeliumin sanoma tuo erilai-
sia tuloksia riippuen siitä, kuinka ihmiset ottavat sen vastaan.
Miksi Jumalan sana ei voi kasvaa ihmisissä, ”joiden sydän on
täynnä pahuutta”? Miksi koettelemukset ja vaino saavat jotkut
hylkäämään Jumalan sanan? Millä tavoin ”tämän maailman
huolet” ja ”rikkauden viettelys” saattaisivat tukahduttaa
meissä sanan?

• Kuinka me voimme varmistaa, että meidän ”perustamme”
on hyvä, kun sana kylvetään meihin? Mitä vanhemmat voi-
vat tehdä auttaakseen lapsia valmistamaan sydäntään sanan
vastaanottamiseen?

• Vertauksessa vehnästä ja rikkaviljasta (s. 313–314) vehnä kuvaa
vanhurskaita eli ”valtakunnan lapsia”. Rikkavilja kuvaa ”pahan
lapsia”. Kuinka me voimme pysyä uskollisina, vaikka ”rikkavil-
jan” annetaan kasvaa ”vehnän” seassa? Kuinka kohta OL 86:1–7
auttaa sinua ymmärtämään tätä vertausta?

• Millä tavoin kirkko nykyään on kuin kasvava puu vertauksessa
sinapinsiemenestä? (Katso joitakin esimerkkejä sivuilta
315–316.)

• Käy läpi sivut 316–317. Huomaa, että hapate on aines, joka
saa leipätaikinan kohoamaan. Millä tavoin myöhempien aiko-
jen pyhät kirjoitukset ovat kirkolle kuin hapate? Millä tavoin
ne ovat sinulle itsellesi kuin hapate? Millä tavoin myöhempien
aikojen pyhät kirjoitukset ovat kuin aarteita, ”jotka ovat uusia
ja vanhoja”?
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• Mistähän syystä vertauksessa evankeliumin nuotasta (s. 303)
on merkityksellistä se, että nuotta kokoaa kaikenlaisia kaloja?
Kuinka tämä vertaus on täyttymässä nykyään?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Luuk. 8:4–18;
Alma 12:9–11; OL 86:1–11; 101:63–68.
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”Vielä yksi suuri kirkkauden näky puhkesi meille; sillä profeetta Elia, 
joka otettiin taivaaseen maistamatta kuolemaa, seisoi meidän edessämme.”



Elia ja sinetöimisavainten
palautus

”Miten Jumala tulee tämän sukupolven avuksi? 
Hän lähettää profeetta Elian.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Keväällä 1836, kolmen vuoden työn ja uhrausten jälkeen,
Kirtlandin pyhät näkivät viimein kauniin temppelinsä, tämän
taloudenhoitokauden ensimmäisen temppelin, valmiina. Sun-
nuntaina 27. maaliskuuta yli 900 ihmistä kokoontui temppelin
kappeliin ja eteisaulaan vihkimistilaisuuteen. Ne, jotka eivät
mahtuneet temppeliin, kokoontuivat läheiseen kouluun, ja
loput kuuntelivat ulkona temppelin avointen ikkunoiden
lähellä. Profeetta itse auttoi uskollisia löytämään istumapaikan.

Yleisö kuuli Sidney Rigdonin, joka oli neuvonantajana ensim-
mäisessä presidenttikunnassa, puhuvan, ja sitten se lauloi
yhdessä William W. Phelpsin kirjoittamat laulut ”Me riemuiten
ootamme” ja ”Aadam-ondi-Ahman”. Sitten Joseph Smith nousi
pitämään vihkimisrukouksen, jonka hän oli saanut ilmoituksena.
Rukouksessa hän kuvaili monia merkittäviä siunauksia, jotka
suodaan niille, jotka tulevat kelvollisina Jumalan temppeleihin
(ks. OL 109). Kuoro lauloi ”Nyt liekkinä loistavi”, ja sitten yleisö
nousi esittämään Hoosianna-huudon ”sellaisella voimalla, että se
tuntui riittävän miltei kohottamaan rakennuksen katon”1.

”Täytettäköön huoneesi”, profeetta sanoi vihkimisrukouksessa,
”sinun kirkkaudellasi kuin kohisevalla rajulla tuulella” (OL
109:37). Näin todella tapahtui, sillä monet pyhät todistivat, että
vihkimistilaisuudessa oli läsnä taivaallisia olentoja. Eliza R. Snow
muisteli: ”Tämän vihkimistilaisuuden seremoniat voidaan toistaa
uudelleen, mutta yksikään kuolevainen kieli ei pysty kuvailemaan

321

L U K U  2 6



L U K U  2 6

322

sen ikimuistoisen päivän taivaallisia ilmenemisiä. Joillekuille
ilmestyi enkeleitä, kaikki läsnäolijat tunsivat Jumalan Hengen vai-
kutuksen ja jokainen sydän täyttyi sanoin kuvaamattomalla, kir-
kastuneella ilolla [ks. 1. Piet. 1:8].”2

Sinä iltana profeetan kokoontuessa noin 400 pappeudenhalti-
jan kanssa temppeliin, ”kuultiin kuin mahtavan tuulen pauhinaa,
joka täytti temppelin, ja koko seurakunta nousi samanaikaisesti
kuin näkymättömän voiman nostamana”. Profeetan mukaan
”monet alkoivat puhua kielillä ja profetoida; toiset saivat kirk-
kauden näkyjä; ja minä näin, että temppeli oli täynnä enkeleitä,
minkä julistin seurakunnalle”3.

Temppelissä viikkoa myöhemmin sunnuntaina 3. huhtikuuta
pidetyssä kokouksessa koettiin epätavallisen merkittäviä ilmene-
misiä. Profeetan autettua muita kirkon johtajia sakramentin anta-
misessa hän ja Oliver Cowdery vetäytyivät korokkeelle laskettu-
jen verhojen taakse ja polvistuivat vakavaan rukoukseen. Kun he
nousivat rukouksesta, Vapahtaja itse ilmestyi heille ja ilmoitti
hyväksyvänsä temppelin: ”Sillä katso, minä olen hyväksynyt
tämän huoneen, ja minun nimeni on oleva täällä; ja minä ilmoi-
tan itseni kansalleni armollisesti tässä huoneessa” (OL 110:7).

Tämän näyn päätyttyä Joseph ja Oliver näkivät kolme erillistä
näkyä, joissa heille ilmestyi muinaisia profeettoja palauttamaan
pappeuden avaimia, jotka olivat välttämättömiä Herran myöhem-
pien aikojen työlle. Mooses antoi heille ”avaimet Israelin kokoa-
miseksi maan neljältä ääreltä”. Elias ”ilmestyi ja antoi Abrahamin
evankeliumin taloudenhoitokauden” (OL 110:11–12).

Sitten, toisessa kirkkauden näyssä, Joseph ja Oliver näkivät
profeetta Elian (ks. OL 110:13–16). Elian tulo oli niin tärkeä, että
muinainen profeetta Malakia oli profetoinut siitä vuosisatoja
aiemmin ja Vapahtaja oli toistanut profetian nefiläisille (ks. Mal.
3:23–24; 3. Nefi 25:5–6; 26:1–2). Elia tuli antamaan Josephille ja
Oliverille sinetöimisavaimet – voiman sitoa ja saattaa voimaan
taivaassa kaikki maan päällä suoritetut toimitukset. Sinetöimis-
voiman palauttaminen oli välttämätöntä maailman valmistami-
seksi Vapahtajan toiseen tulemiseen, sillä ilman sitä ”koko maa
hävitettäisiin täysin hänen tullessaan” ( JS–H 39).
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Joseph Smithin opetuksia

Muinainen profeetta Malakia ennusti Elian tulon.

Profeetta Joseph Smith sanoi kohdan JS–H 36–39 mukaan
seuraavaa Moronin käynnistä luonaan syyskuun 21. päivän
iltana 1823: ”Ensiksi [Moroni] lainasi alkuosaa Malakian kol-
mannesta luvusta; ja hän lainasi myös tuon luvun loppuosaa
samasta profetiasta, vaikkakin poiketen vähän siitä, mitä meidän
Raamatuissamme lukee. Sen sijaan että olisi lainannut yhdeksät-
tätoista jaetta sellaisena kuin se on meidän kirjoissamme, hän
lainasi sitä näin:

Sillä katso, se päivä tulee, joka palaa kuin uuni, ja kaikki
ylpeät, niin, ja kaikki jumalattomuuden tekijät palavat kuin
oljenkorret, sillä ne, jotka tulevat, polttavat heidät, sanoo Herra
Sebaot, niin ettei siitä jää heille juurta eikä oksaa.

Ja vielä, hän lainasi kahdettakymmenettäkolmatta jaetta näin:
Katso, minä ilmoitan teille pappeuden profeetta Elian käden
kautta ennen Herran suuren ja pelottavan päivän tuloa.

Hän lainasi myös seuraavaa jaetta toisin: Ja hän istuttaa las-
ten sydämiin isille annetut lupaukset, ja lasten sydämet kään-
tyvät heidän isiensä puoleen. Ellei niin tapahtuisi, koko maa
hävitettäisiin täysin hänen tullessaan.”4

Elia ilmestyi Joseph Smithille ja 
Oliver Cowderylle Kirtlandin temppelissä.

Joseph Smith kuvasi muinaisen profeetta Elian ilmestymistä
hänelle ja Oliver Cowderylle Kirtlandin temppelissä 3. huhti-
kuuta 1836, mikä on myöhemmin merkitty kohtaan OL
110:13–16: ”Vielä yksi suuri ja kirkkauden näky puhkesi meille;
sillä profeetta Elia, joka otettiin taivaaseen maistamatta kuole-
maa, seisoi meidän edessämme ja sanoi:

Katso, on tullut täysin aika, josta Malakian suu puhui – todis-
taen, että hänet [Elia] lähetettäisiin, ennen kuin Herran suuri ja
pelottava päivä tulee, kääntämään isien sydämet lasten puoleen
ja lapset isien puoleen, jottei koko maata lyötäisi kirouksella –
sen tähden tämän taloudenhoitokauden avaimet on annettu
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teidän käsiinne; ja tästä te voitte tietää, että Herran suuri ja pelot-
tava päivä on lähellä, aivan ovella.”5

Elia palautti sinetöimisavaimet – voiman ja valtuuden 
sitoa taivaassa kaikki maan päällä suoritetut toimitukset.

’Ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelottava, minä lähe-
tän teille profeetta Elian’ jne. jne. [ks. Mal. 3:23]. Miksi Elia lähe-
tettäisiin? Koska hänellä on sen valtuuden avaimet, joka sallii
toimia kaikissa pappeuden toimituksissa, ja [ellei] tätä valtuutta
annettaisi, toimituksia ei voitaisi suorittaa vanhurskaudessa.”6

Profeetta Joseph Smith sanoi seuraavaa pyhille osoitetussa
kirjeessä, joka liitettiin myöhemmin Oppiin ja liittoihin koh-
daksi 128:8–11: ”Olennaista tässä toimituksessa [kaste kuollei-
den puolesta] on Jeesuksen Kristuksen ilmoituksen kautta
annettu pappeuden voima, jossa on suotu, että mitä te sidotte-
kin maan päällä, se on sidottu taivaassa, ja mitä te vapautattekin
maan päällä, se on vapautettu taivaassa. – –

Jotkut voivat pitää hyvin uskaliaana oppia, josta me puhumme
– valtaa merkitä kirjoihin tai sitoa maan päällä ja sitoa taivaassa.
Tämä valta on kuitenkin aina annettu maailman kaikkina
aikoina, milloin Herra vain on antanut pappeuden taloudenhoi-
don todellisen ilmoituksen kautta jollekulle miehelle tai jollekin
miesryhmälle. Niinpä kaikesta, mitä nämä miehet ovat tehneet
valtuudella Herran nimessä ja ovat tehneet sen oikein ja tarkasti
ja pitäneet siitä kirjaa oikein ja luotettavasti, siitä on tullut laki
maan päällä ja taivaassa, eikä sitä ole suuren Jehovan säädösten
mukaan voitu kumota. Tämä sana on varma. Kuka voi sen kuulla?

Ja vielä, aikaisempi esimerkki, Matteus 16:18–19: Ja minä
sanon sinulle: Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä raken-
nan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita. Minä olen
antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä
sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä
vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu.

Nyt koko asian suuri ja ylhäinen salaisuus ja koko esillä olevan
aiheen summum bonum on pyhän pappeuden voimien saami-
sessa. Sen, jolle nämä avaimet on annettu, ei ole lainkaan vaikeaa
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saada tietoa ihmislasten pelastusta koskevista tosiasioista, niin
kuolleiden kuin elävien.”7

Sinetöimisvoiman kautta perheitä voidaan sinetöidä 
ajaksi ja koko iankaikkisuudeksi ja pyhiä toimituksia 

voidaan suorittaa kuolleiden puolesta.

”Elian henkenä, voimana ja kutsumuksena on, että teillä on
valta pitää hallussanne Melkisedekin pappeuden täyteyden ja
maan päällä olevan Jumalan valtakunnan ilmoitusten, toimitus-
ten, oraakkelien, voimien ja endaumentin avaimia sekä vastaan-
ottaa, saada ja suorittaa kaikkia Jumalan valtakuntaan kuuluvia
toimituksia, vieläpä kääntää isien sydämet lasten puoleen ja las-
ten sydämet isien puoleen, niidenkin, jotka ovat taivaassa.

Malakia sanoo: ’Ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelot-
tava, minä lähetän teille profeetta Elian. Hän kääntää isien sydä-
met lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Silloin en
tuomitse maata perikatoon, kun tulen.’ [Mal. 3:23–24.]

Pyrkimyksenäni on tulla tuntemaan Jumala, ja seuraan omaa
suuntaani siihen pääsemiseksi. Mitä meidän pitää ymmärtää tällä
viimeisinä päivinä?

Nooan päivinä Jumala tuhosi maan vedenpaisumuksella, ja Hän
on luvannut tuhota sen tulella viimeisinä päivinä, mutta ennen
kuin se tapahtuu, Elia tulee ensin ja kääntää isien sydämet lasten
puoleen jne.

Nyt tulen asian ytimeen. Mikä on tämä Elian virka ja työ? Se on
yksi suurimpia ja tärkeimpiä aiheita, mitä Jumala on ilmoittanut.
Hän lähettäisi Elian sinetöimään lapset isiin ja isät lapsiin.

Rajoittuiko tämä pelkästään eläviin, perheiden vaikeuksien
sovitteluun maan päällä? Ei millään muotoa. Se oli paljon suu-
rempi työ. Elia, mitä tekisit, jos olisit täällä? Rajoittaisitko työsi
ainoastaan eläviin? Et. Kehottaisin teitä kääntymään pyhien kir-
joitusten puoleen, missä aihe on tuotu esiin: ilman meitä he
eivät voi päästä täydellisyyteen, emmekä me ilman heitä; eivät
isät ilman lapsia eivätkä lapset ilman isiä [ks. Hepr. 11:40].

Toivoisin teidän ymmärtävän tämän aiheen, sillä se on tärkeä, ja
jos otatte sen vastaan, tämä on Elian henki, että lunastamme kuol-
leemme ja yhdistämme itsemme isiimme, jotka ovat taivaassa, sekä
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”Meidän tulisi olla viisaita. Aivan ensimmäiseksi menkää ja sinetöikää maan päällä
poikanne ja tyttärenne itseenne ja itsenne isiinne iankaikkisessa kirkkaudessa.”

sinetöimme kuolleemme tulemaan esiin ensimmäisessä ylösnou-
semuksessa. Tässä me tarvitsemme Elian voimaa sinetöidäksemme
maan päällä asuvat niihin, jotka asuvat taivaassa. Tämä on Elian
voima ja Jehovan valtakunnan avaimet. – –

Vielä, Elian oppi eli sinetöimisvoima on seuraavasti: Jos teillä
on voima sinetöidä maan päällä ja taivaassa, niin meidän tulisi
olla viisaita. Aivan ensimmäiseksi menkää ja sinetöikää maan
päällä poikanne ja tyttärenne itseenne ja itsenne isiinne iankaik-
kisessa kirkkaudessa.”8

Elian tulo oli välttämätöntä valmistautumista 
Vapahtajan toiseen tulemiseen.

”Ihmislasten sydämet on käännettävä isien puoleen ja isien
lasten puoleen, olivatpa he eläviä tai kuolleita, jotta he valmis-
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tautuisivat Ihmisen Pojan tulemiseen. Ellei Elia tulisi, koko maa
lyötäisiin ja se joutuisi tuhon omaksi.”9

”Elias on edelläkävijä, joka valmistaa tien, ja sen jälkeen tulee
Elian henki ja voima, johon liittyy voiman avainten hallussapito,
temppelin rakentaminen lakikiveen asti, Melkisedekin pappeu-
den sinettien painaminen Israelin huoneeseen ja kaiken saatta-
minen valmiiksi. Sitten Messias tulee temppeliinsä, ja se tapah-
tuu kaikkein viimeiseksi. – – Elia oli tuleva ja valmistava tien ja
rakentava valtakunnan, ennen kuin tulee se suuri Herran
päivä.”10

”Maailma on varattu poltettavaksi viimeisinä päivinä. Hän
lähettää profeetta Elian, joka ilmoittaa isien lapsia koskevat liitot
ja lasten isiä koskevat liitot.”11

”Miten Jumala tulee tämän sukupolven avuksi? Hän lähettää
profeetta Elian. – – Elia tulee ilmoittamaan liitot sinetöidäkseen
isien sydämet lapsiin ja lasten sydämet isiin.”12

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Ilmestyessään Kirtlandin temppelissä Vapahtaja sanoi Joseph
Smithille ja Oliver Cowderylle: ”Minä ilmoitan itseni kansal-
leni armollisesti tässä huoneessa” (s. 322). Millä tavoin sine-
töimisavainten palautus oli ilmoitus Herran armollisuudesta?
Millä muilla tavoin Herra ilmoittaa itsensä temppelissä?

• Tutki, mitä sanotaan kolmannessa ja neljännessä kappaleessa
sivulla 323. Mitä sellaista nämä kaksi kappaletta opettavat
Elian tehtävästä, mitä me emme saa tietää kohdasta Mal.
3:23–24? Mikä näissä eroavissa kohdissa on merkittävää?

• Tutki selitystä sinetöimisvoimasta sivuilta 324–325. Mikä sine-
töimisvoima on? Miksi tämä voima on merkityksellinen sinulle
ja perheellesi?

• Lue Joseph Smithin selitys Elian työstä (s. 325–326). Mikä on
Elian henki? Miksi oli niin tärkeää, että Elia tuli ja täytti työnsä
näinä myöhempinä aikoina?
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• Millaiset kokemuksesi ovat kääntäneet sydämesi niiden per-
heenjäsenten puoleen, jotka ovat kuolleet? Mitä vanhemmat
voivat tehdä auttaakseen lapsiaan kääntämään sydämensä esi-
vanhempiensa puoleen?

• Lue kappale, joka alkaa sivun 323 alareunasta ja kappale, joka
alkaa sivun 326 alareunasta. Mistähän syystä maata olisi lyöty
kirouksella, ellei sinetöimisvoimaa olisi palautettu?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Hel. 10:4–10;
OL 132:45–46; 138:47–48; Pyhien kirjoitusten opas, ”Elia”, s. 23.

Viitteet

pitämästä saarnasta Wilford
Woodruffin muistiinpanojen
mukaan; ks. myös Profeetta Joseph
Smithin opetuksia, s. 335–336, 338.

9. History of the Church, osa 3, s. 390;
Joseph Smithin heinäkuun aikoihin
1839 Commercessa Illinoisissa pitä-
mästä saarnasta Willard Richardsin
muistiinpanojen mukaan; ks. myös
Profeetta Joseph Smithin opetuksia,
s. 158.

10. History of the Church, osa 6, s. 254,
oikeinkirjoitus nykyaikaistettu, kap-
palejakoa muutettu; Joseph Smithin
10. maaliskuuta 1844 Nauvoossa
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Smithin opetuksia, s. 338.
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Smithin 27. elokuuta 1843 Nau-
voossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Willard Richardsin ja William
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ks. myös Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, s. 321.



Varokaa luopumuksen 
katkeria hedelmiä

”Kaikissa koetuksissanne, koettelemuksissanne ja sairauk-
sissanne, kaikissa kärsimyksissänne, jopa kuollessanne
varokaa pettämästä Jumalaa – – varokaa luopumasta.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Kirtlandin temppelin valmistumista edeltävinä ja sen jälkeisinä
viikkoina keväällä 1836 pyhät saivat elää sopusoinnussa ja naut-
tia runsain mitoin Hengen lahjoista. Mutta profeetta Joseph
Smith varoitti pyhiä, että elleivät he eläisi jatkuvasti vanhurs-
kaasti, heidän ilonsa ja ykseytensä ei kestäisi. Daniel Tyler sanoi
tästä ajasta: ”Kaikki tunsivat saavansa esimakua taivaasta. Itse
asiassa kului useita viikkoja, jolloin Paholainen ei kiusannut
meitä, ja me mietimme, oliko tuhatvuotinen valtakunta jo alka-
nut. [Pappeusveljien kokouksessa] profeetta Joseph puhui
meille. Hän sanoi muun muassa: ’Veljet, Saatanalla ei ole vähään
aikaan ollut voimaa kiusata teitä. Jotkut ovat ajatelleet, ettei kiu-
sauksia enää olisi. Mutta käy päinvastoin; ja ellette lähesty
Herraa, te lankeatte ja luovutte.’”1

Sen vuoden kuluessa joidenkuiden pyhien keskuudessa
Kirtlandissa heräsi luopumuksen henki. Muutamista jäsenistä
tuli ylpeitä ja ahneita, eivätkä he olleet kuuliaisia käskyille. Jotkut
syyttivät kirkon johtajia taloudellisista vaikeuksista, joita kirkon
jäsenten Kirtlandiin perustaman rahalaitoksen vararikko oli
aiheuttanut. Tämä vararikko tapahtui vuonna 1837, samana
vuonna, jolloin Yhdysvaltojen yli pyyhkäisi pankkitoiminnan
paniikki, mikä lisäsi pyhien talousvaikeuksia. Jopa kaksi- tai kol-
mesataa jäsentä luopui kirkosta Kirtlandissa, ja toisinaan he liit-
tyivät kirkon vastustajiin piinaten ja jopa fyysisesti uhaten pyhiä.
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Joseph Smith opetti kirkkomme johtajien tukemisen tärkeyttä: ”Jos joku ryhtyy tuo-
mitsemaan toisia, näkee virheitä kirkossa ja sanoo, että sen johtajat ovat erehty-
neet, mutta hän itse on vanhurskas, – – tämä ihminen on tiellä luopumukseen.”
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Jotkut luopiot väittivät avoimesti, että profeetta oli langennut, ja
yrittivät saada muita miehiä hänen paikalleen. Sisar Eliza R.
Snow muisteli: ”Monet, jotka olivat olleet nöyriä ja uskollisia
jokaisen velvollisuuden täyttämisessä – valmiina lähtemään ja
tulemaan pappeuden jokaisesta kutsusta – muuttuivat hengel-
tään ylimielisiksi ja ylpistyivät sydämensä kopeudessa. Kun pyhät
nauttivat maailman rakkautta ja henkeä, Herran Henki vetäytyi
heidän sydämestään.”2

Profeetta suri kirkon tilannetta toukokuussa 1837: ”Näytti
siltä, että kaikki maan ja helvetin voimat olisivat liittäneet vaiku-
tuksensa yhteen erityisellä tavalla kukistaakseen heti koko kir-
kon. – – Vihollinen ulkona ja luopiot keskuudessamme yhdessä
vehkeilemässä – – ja monet suhtautuivat minuun vihamielisesti
aivan kuin minä olisin ollut ainoa syy noihin pahuuksiin, joita
vastaan taistelin mitä sinnikkäimmin.”3

Näistä haasteista huolimatta suuri osa kirkon johtajista ja jäse-
nistä pysyi uskollisena. Brigham Young, kahdentoista koorumin
jäsen tänä epävarmana ajankohtana, muisteli kokousta, jossa
jotkut kirkon jäsenet keskustelivat profeetta Josephin syrjäyttä-
misestä: ”Nousin seisomaan ja selkein ja voimakkain sanoin
ilmaisin heille, että Joseph oli profeetta ja että tiesin sen ja että
he saivat herjata ja panetella häntä mielensä mukaan, mutta he
eivät voineet hävittää Jumalan profeetan kutsumusta, he voivat
hävittää vain oman valtuutensa, katkaista nuoran, joka yhdisti
heidät profeettaan ja Jumalaan ja vajota helvettiin. Monet rai-
vostuivat silmittömästi, koska vastustin päättäväisesti heidän
aikeitaan. – –

Kokous päättyi ilman että luopiot olisivat kyenneet pääsemään
yksimielisyyteen mistään päätettävistä vastatoimista. Se oli kriisi,
jolloin maa ja helvetti tuntuivat liittoutuneen kukistaakseen
Jumalan profeetan ja kirkon. Monien kirkon vahvimpien miesten
polvet horjuivat. Sinä pimeyden piirityksen aikana seisoin
Josephin rinnalla, ja kaikella Jumalan suomalla ymmärryksellä ja
voimalla ponnistin voimavarani äärimmilleen tukeakseni Juma-
lan palvelijaa ja yhdistääkseni kirkon koorumit.”4
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Joseph Smithin opetuksia

Luottamuksen menettäminen kirkon johtajiin, heidän
arvostelemisensa ja minkä tahansa Jumalan vaatiman 
velvollisuuden laiminlyöminen johtaa luopumukseen.

”Haluan antaa teille yhden valtakunnan salaisuuksien avai-
men. Se on iankaikkinen periaate, joka on ollut olemassa
Jumalan luona iankaikkisista ajoista lähtien: Jos joku ryhtyy tuo-
mitsemaan toisia, näkee virheitä kirkossa ja sanoo, että sen joh-
tajat ovat erehtyneet, mutta hän itse on vanhurskas, niin voitte
varmasti tietää, että tämä ihminen on tiellä luopumukseen, ja
ellei hän tee parannusta, hän luopuu, niin totta kuin Jumala
elää.”5

Palvellessaan presidentti Brigham Youngin neuvonantajana
Heber C. Kimball kirjoitti: ”Annan teille avaimen, jonka veli
Joseph Smith tapasi antaa Nauvoossa. Hän sanoi, että jokainen
askel luopumukseen alkoi luottamuksen menettämisestä tämän
kirkon ja valtakunnan johtajiin, ja että silloin kun huomaa itses-
sään sen hengen, voi tietää, että se johtaa sen haltijan luopu-
muksen tielle.”6

Palvellessaan kahdentoista koorumissa Wilford Woodruff
sanoi: ”Veli Josephilla oli tapana neuvoa meitä tähän tapaan:
’Sillä hetkellä kun sallit itsesi panna syrjään jonkin velvollisuu-
den, jonka Jumala on kutsunut sinut täyttämään, tyydyttääksesi
omia halujasi; sillä hetkellä kun sallit itsesi tulla huolimatto-
maksi, lasket luopumuksen perustan. Ole varovainen; ymmärrä,
että sinut on kutsuttu työhön, ja kun Jumala vaatii sinua teke-
mään jonkin työn, tee se.’ Hän sanoi myös: ’Kaikissa koetuksis-
sanne, koettelemuksissanne ja sairauksissanne, kaikissa kärsi-
myksissänne, jopa kuollessanne varokaa pettämästä Jumalaa,
varokaa pettämästä pappeutta, varokaa luopumasta.’”7

Wilford Woodruff sanoi myös: ”Muistan veli Joseph Smithin
puhuneen minun, veli [ John] Taylorin, veli Brigham Youngin ja
muutamien muiden lähetyssaarnaajien kanssa, kun olimme läh-
dössä lähetystyöhömme Englantiin. Olimme sairaita ja murheel-
lisia, monet meistä. Samaan aikaan meistä tuntui, että meidän
täytyi lähteä. Profeetta siunasi meitä sekä myös vaimojamme ja
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perheitämme. – – Hän opetti meille joitakin hyvin tärkeitä peri-
aatteita, joista mainitsen tässä muutaman. Veli Taylor, minut,
George A. Smith, John E. Page ja muut oli kutsuttu täyttämään
niiden [apostolien] paikka, jotka olivat luopuneet. Veli Joseph
selitti meille syyn, miksi nuo miehet olivat kääntyneet pois
Jumalan käskyistä. Hän toivoi, että me oppisimme viisautta siitä,
mitä näimme silmin ja kuulimme korvin, ja että me kykenisimme
erottamaan muiden ihmisten hengen ilman että meidät pakotet-
taisiin oppimaan murheellisesta kokemuksesta.

Sitten hän huomautti, että kuka tahansa mies, kuka tahansa
vanhin tässä kirkossa ja valtakunnassa, joka elää niin, ettei välitä,
tai toisin sanoen kieltäytyy noudattamasta mitä tahansa tunnet-
tua lakia tai käskyä tai velvollisuutta – aina kun mies tekee niin
laiminlyöden minkä tahansa velvollisuuden, jonka Jumala vaatii
hänen kädestään osallistua kokouksiin, lähteä lähetystyöhön tai
noudattaa neuvoja, hän laskee perustuksen, joka johtaa hänet
luopumukseen, ja se oli syy, miksi nuo miehet olivat langenneet.
He olivat käyttäneet väärin pappeutta, joka oli sinetöity heidän
päänsä päälle. He eivät olleet pitäneet kunniassa kutsumustaan
apostoleiksi, vanhimmiksi. He olivat käyttäneet pappeuttaan yrit-
täen korottaa itsensä ja tehdäkseen jotakin muuta työtä kuin
Jumalan valtakunnan rakentaminen.”8

Vuonna 1840 pieni järjestäytynyt joukko kirkon jäseniä asui
edelleen Ohion Kirtlandissa, vaikka suurin osa pyhistä oli
kokoontunut Illinoisin Nauvooseen. Vastauksena uutiseen, että
eräs kirkon jäsen Kirtlandissa yritti hävittää pyhien luotta-
muksen kirkon ensimmäiseen presidenttikuntaan ja muihin
virkamiehiin, profeetta kirjoitti eräälle kirkon johtajalle
Kirtlandissa: ”Valtakunnan asioiden johtamiseksi vanhurskau-
dessa on erityisen tärkeää, että mitä täydellisin sopusointu, ystä-
vällisyys, hyvä ymmärrys ja luottamus vallitsee kaikkien veljien
sydämessä ja että todellinen rakkaus toinen toista kohtaan on
luonteenomaista kaikille heidän toimilleen. Jos on mitä tahansa
epäystävällisiä tunteita, mitä tahansa luottamuksen puutetta,
niin pian ilmenee ylpeyttä, ylimielisyyttä ja kateutta, sekasorto
alkaa väistämättä vallita eikä kirkon johtajia pidetä minkään
arvoisina. – –
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Elleivät pyhät Kirtlandissa pidä minua rukoustensa arvoisina
kokoontuessaan yhteen eivätkä halua kannattaa minua taivaalli-
sen armon valtaistuimella, se on minulle vahva ja vakuuttava
todiste siitä, ettei heillä ole Jumalan Henkeä. Jos saamamme
ilmoitukset ovat totta, kenen tulee johtaa kansaa? Jos valtakunnan
avaimet on annettu minun käsiini, kuka selvittää sen salaisuudet?

Niin kauan kuin veljeni seisovat rinnallani ja rohkaisevat
minua, voin taistella maailman ennakkoluuloja vastaan ja kestää
häväistykset ja solvaukset iloiten, mutta kun veljeni seisovat syr-
jässä, kun he alkavat menettää rohkeuttaan ja pyrkivät hidasta-
maan edistymistäni ja hankkeitani, niin tunnen halua murehtia,
mutta hoidan tehtäväni yhtä päättäväisesti luottaen siihen, että
vaikka maalliset ystäväni pettävät ja jopa kääntyvät minua vas-
taan, niin taivaallinen Isäni auttaa minut voittoon.

Toivon kuitenkin, että jopa Kirtlandissa on muutamia, jotka
eivät sanoillaan leimaa viatonta syylliseksi [ks. Jes. 29:21] vaan
haluavat astua esiin puolustamaan vanhurskautta ja totuutta ja
hoitaa jokaisen heille määrätyn velvollisuuden, ja joilla on vii-
sautta ohjata itseään vastustamaan mitä tahansa liikettä tai vaiku-
tusta, jonka tarkoituksena on tuoda hämmennystä ja epäsopua
Israelin leiriin, ja erottamaan totuuden henki erheen hengestä.

Minulle tuottaisi iloa nähdä pyhien Kirtlandissa kukoistavan,
mutta luulen, ettei sen aika ole vielä tullut, ja vakuutan sinulle,
ettei se koskaan tulekaan, ennen kuin luodaan erilainen asioi-
den järjestys ja ilmenee erilainen henki. Kun luottamus palau-
tuu, kun ylpeys kukistuu ja jokainen korkealle pyrkivä mieli
pukeutuu nöyryyteen kuin viittaan ja itsekkyys antaa tilaa hyvän-
tahtoisuudelle ja rakkaudelle; ja kun on havaittavissa yhteinen
päättäväisyys elää jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee,
niin silloin ja vasta silloin voi vallita rauha, järjestys ja rakkaus.

Kirtland on hylätty korkealle pyrkivien miesten tähden.
Kuinka usein ovatkaan kadehtineet nöyrää palvelijaanne hänen
asemassaan sellaiset ihmiset, jotka pyrkivät nostamaan itsensä
valtaan hänen kustannuksellaan, ja nähdessään, että sitä on mah-
doton tehdä, ovat turvautuneet ilkeämieliseen panetteluun ja
solvauksiin ja muihin keinoihin hänen syrjäyttämisekseen.
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Sellaiset ihmiset ovat aina ensimmäisinä olleet huutamassa pre-
sidenttikuntaa vastaan ja julistamassa heidän vikojaan ja heik-
kouksiaan kaikkiin neljään ilmansuuntaan.”9

Luopiot menettävät Jumalan Hengen, 
rikkovat liittonsa ja vainoavat usein kirkon jäseniä.

”Niin oudolta kuin ajatus aluksi saattaa tuntuakin, on kuiten-
kin totta, että elleivät luopiot ole tehneet pikaista parannusta sen
jälkeen kun he ovat kääntyneet pois uskosta Kristukseen, he
huolimatta kaikesta vakuuttelustaan, että he ovat päättäneet elää
jumalisesti, ovat ennemmin tai myöhemmin langenneet pahan
pauloihin ja jääneet vaille Jumalan Henkeä ja tuovat julki pahuu-
tensa kaikkien nähden. Uskolliset ovat luopioiden taholta koke-
neet ankarinta vainoa. Juudasta nuhdeltiin, ja oitis hän kavalsi
Herransa tämän vihollisten käsiin, sillä häneen meni Saatana.

Sille, joka täydellä sydämen vakaumuksella on kuuliainen
evankeliumille, annetaan suurempaa ymmärrystä, mutta jos hän
tekee syntiä sitä vastaan, hänestä tulee luopio ja hän jää vaille
Jumalan Henkeä ja on itse asiassa vaarassa joutua kiroukseen ja
lopulta poltettavaksi. Kun se valo, joka heissä oli, otetaan kerran
pois, he joutuvat yhtä suuressa määrin pimeään kuin he aikai-
semmin olivat valossa, ja sen jälkeen ei ole mikään ihme, jos
kaikki heidän voimansa on suunnattu totuutta vastaan ja he
Juudaksen tavoin tavoittelevat niiden tuhoa, jotka olivat heidän
suurimpia hyväntekijöitään.

Oliko Juudaksella läheisempää ystävää maan päällä tai tai-
vaassa kuin Vapahtaja? Ja kuitenkin Juudaksen päätavoitteena oli
Hänen tuhoamisensa. Kuka kaikista pyhistä näinä viimeisinä päi-
vinä voi pitää itseään yhtä hyvänä kuin Herramme? Kuka on yhtä
täydellinen? Kuka on yhtä puhdas? Kuka on yhtä pyhä kuin Hän
oli? Löytyykö sellaisia? Hän ei milloinkaan rikkonut eikä loukan-
nut yhtäkään taivaallista käskyä tai lakia; Hänen huulillaan ei
ollut petosta eikä Hänen sydämessään havaittu vilppiä. Ja kui-
tenkin se, joka söi Hänen kanssaan, joka oli usein juonut
samasta maljasta, kääntyi ensimmäisenä Häntä vastaan. Missä on
joku Kristuksen kaltainen? Sellaista ei voi maan päältä löytää.
Miksi siis Hänen seuraajansa valittaisivat, jos he saavat osakseen
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”Oliko Juudaksella läheisempää ystävää maan päällä tai taivaassa kuin 
Vapahtaja? Ja kuitenkin Juudaksen päätavoitteena oli Hänen tuhoamisensa.”

vainoa niiden taholta, joita he kerran kutsuivat veljiksi ja joille he
arvelivat olevansa mitä läheisimpiä iankaikkisessa liitossa?

Mistä lähteestä on peräisin se piirre, joka on aina ilmennyt tosi
kirkosta luopuneissa siten, että he vainoavat kaksin verroin uut-
terammin ja yrittävät kaksin verroin sinnikkäämmin tuhota ne,
joita kerran sanoivat rakastavansa, joiden kanssa he kerran olivat
kosketuksessa ja joiden kanssa he kerran tekivät liiton, että he
kaikin voimin vanhurskaudessa pyrkisivät saavuttamaan Jumalan
levon? Ehkäpä veljemme sanovat sen johtuvan samasta syystä,
joka sai Saatanan yrittämään Jumalan valtakunnan kukistamista,
koska hän itse oli paha ja Jumalan valtakunta on pyhä.”10

”Kirkossa on aina, jokaisena ajanjaksona, ollut niitä, jotka ovat
olleet hyveen periaatteita vastaan, jotka ovat rakastaneet tämän
nykymaailman etua, noudattaneet jumalattomuuden periaatteita
ja olleet totuuden vihollisia. – – Ne, jotka ovat olleet tekemisissä
kanssamme ja julistaneet äänekkäimmin ystävyyttä, ovat toistu-
vasti olleet suurimpia vihollisiamme ja päättäväisimpiä vastusta-
jiamme; jos he ovat joutuneet epäsuosioon, jos heidän vaikutus-
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valtaansa tai arvokkuuteensa on kajottu tai jos heidän jumalatto-
muutensa on havaittu, he ovat aina olleet ensimmäisinä kohot-
tamassa vainon käden, panettelemassa ja parjaamassa veljiään ja
tavoittelemassa ystäviensä kukistumista ja tuhoa.”11

”Luopiot, ’mormonien’ toisinajattelijat, rientävät kautta maail-
man levittämään erilaisia loukkaavia ja herjaavia selontekoja
meitä vastaan ajatellen siten saavansa maailman ystävyyden,
koska he tietävät, ettemme me ole maailmasta ja että maailma
vihaa meitä. Siksi he [maailma] tekevät näistä tovereista [toisin-
ajattelijoista] itselleen työkalun ja yrittävät heidän kauttaan
tehdä niin paljon vahinkoa kuin voivat, ja sen jälkeen he vihaa-
vat heitä enemmän kuin meitä, koska he pitävät heitä pohjim-
miltaan pettureina ja nuoleskelijoina.”12

Wilford Woodruff kirjoitti: ”Osallistuin kokoukseen [Kirt-
landin] temppelissä [19. helmikuuta 1837]. Presidentti Joseph
Smith oli ollut poissa kirkon asioissa mutta ei läheskään niin
kauan kuin Mooses oli vuorella poissa Israelin luota [ks. 2. Moos.
32:1–8]. Silti monet ihmisistä Kirtlandissa, vaikka eivät tehneet-
kään vasikkaa palveltavakseen kuten israelilaiset, käänsivät sydä-
mensä pois Herrasta ja Hänen palvelijastaan Josephista ja olivat
ryhtyneet arvostelemaan ja antautuneet väärille hengille, kunnes
heidän mielensä pimennettiin, ja monet vastustivat Joseph
Smithiä ja muutamat halusivat nimittää David Whitmerin johta-
maan kirkkoa hänen asemestaan. Tämän synkkien henkien pil-
ven keskellä Joseph palasi Kirtlandiin ja nousi tänä aamuna
korokkeelle. Hän vaikutti hyvin masentuneelta, mutta pian
Jumalan Henki lepäsi hänen päällään ja hän puhui yleisölle
hyvin selkeästi noin kolmen tunnin ajan ja hiljensi vihollisensa.

Noustessaan hän sanoi: ’Minä olen yhä presidentti, profeetta,
näkijä, ilmoituksensaaja ja Jeesuksen Kristuksen kirkon johtaja.
Jumala, ei ihminen, on asettanut ja sijoittanut minut tähän ase-
maan, eikä yhdelläkään miehellä tai miesjoukolla ole voimaa siir-
tää minua tai nimittää toista minun sijalleni, ja ne, jotka ryhtyvät
siihen, polttavat sormensa ja menevät helvettiin, elleivät he tee
kiireesti parannusta.’ Hän nuhteli ihmisiä terävästi heidän syn-
neistään, pimeydestään ja epäuskostaan. Jumalan voima lepäsi
hänen päällään ja todisti, että hänen sanansa olivat totta.”13



L U K U  2 7

338

Wilford Woodruff kirjoitti: ”Presidentti Smith puhui iltapäi-
vällä [9. huhtikuuta 1837] ja sanoi Herran nimessä, että Jumalan
tuomiot lepäisivät niiden miesten päällä, jotka olivat väittäneet
olevansa hänen ystäviään ja ihmiskunnan ystäviä ja rakentavansa
Kirtlandia, Siionin vaarnaa, mutta olivat kääntyneet hänen ja
Jumalan valtakunnan asioiden pettureiksi ja olivat antaneet val-
taa vihollistemme käsiin meitä vastaan. He olivat sortaneet köy-
hiä pyhiä ja tuoneet heille ahdinkoa, ja heistä oli tullut liiton rik-
kojia, mistä syystä he tuntisivat Jumalan vihan.”14

Daniel Tyler muisteli: ”Pian sen jälkeen kun profeetta oli saa-
punut Missourin vankilasta Commerceen (josta myöhemmin tuli
Nauvoo), veli Isaac Behunin ja minä vierailimme hänen koto-
naan. Keskustelun aiheena olivat hänen kokemansa vainot. Hän
toisti monia valheellisia, epäjohdonmukaisia ja ristiriitaisia väit-
teitä, joita luopiot, pelästyneet kirkon jäsenet ja kirkkoon kuulu-
mattomat olivat esittäneet. Hän kertoi myös, kuinka useimmat
viranomaiset, jotka olisivat ilomielin riistäneet hänen henkensä,
kun hänet oli vangittu, kääntyivät hänen puolelleen tutustuttuaan
häneen. Hän laski syytökset valheellisten veljien vastattavaksi. – –

Kun profeetta oli lopettanut kertomuksensa siitä, kuinka
häntä oli kohdeltu, veli Behunin sanoi: ’Jos minä jättäisin tämän
kirkon, minä en tekisi niinkuin nuo ihmiset ovat tehneet. Minä
menisin johonkin syrjäiseen paikkaan, jossa ei ole koskaan kuul-
tukaan mormonismista, ja asettuisin sinne asumaan, eikä kukaan
koskaan saisi tietää, että olen tiennytkään siitä mitään.’

Suuri näkijä vastasi heti: ’Veli Behunin, sinä et tiedä, mitä teki-
sit. Epäilemättä nämäkin ihmiset ajattelivat joskus niin kuin sinä
ajattelet. Ennen kuin liityit tähän kirkkoon, seisoit puolueetto-
malla maaperällä. Kun evankeliumia saarnattiin, eteesi asetettiin
hyvä ja paha. Saatoit valita jommankumman niistä tai jättää valit-
sematta kumpaakaan. Oli kaksi toisilleen vastakkaista mestaria
pyytämässä sinua palvelemaan heitä. Kun liityit tähän kirkkoon,
sinä pestauduit palvelemaan Jumalaa. Kun teit niin, jätit puo-
lueettoman maaperän, etkä koskaan voi palata sinne. Jos hylkäi-
sit Mestarin, jonka palvelukseen pestauduit, se tapahtuisi
Paholaisen yllytyksestä ja sinä noudattaisit hänen käskyjään ja
olisit hänen palvelijansa.’ ”15
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Jos me seuraamme profeettoja ja apostoleja 
ja kirkon ilmoituksia, meitä ei johdeta harhaan.

Orson Hyde, kahdentoista koorumin jäsen, kirjoitti: ”Profeetta
Joseph – – sanoi: ’Veljet, muistakaa, että tämän kansan enemmistö
ei koskaan mene harhaan, ja niin kauan kuin pysytte enemmistön
mukana, pääsette varmasti selestiseen valtakuntaan.’”16

William G. Nelson kirjoitti: ”Olen kuullut profeetan puhuvan
julkisuudessa monia kertoja. Eräässä kokouksessa kuulin hänen
sanovan: ’Annan teille avaimen, joka ei koskaan ruostu: Jos
pysytte kahdentoista apostolin enemmistön kanssa ja kirkon
aikakirjoissa, teitä ei koskaan johdeta harhaan.’ Kirkon historia
on osoittanut sen olevan totta.”17

Ezra T. Clark muisteli: ”Kuulin profeetta Josephin sanovan,
että hän antaisi pyhille avaimen, jonka avulla heitä ei koskaan
harhautettaisi eikä petettäisi, ja se oli: Herra ei koskaan anna hui-
jareiden harhauttaa tai pettää tämän kansan enemmistöä, eikä
Hän anna tämän kirkon aikakirjojen joutua vihollisen käsiin.”18

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Käy läpi kertomus sivuilta 329–331. Miksi luulet ihmisten voi-
van siirtyä vanhurskaudesta luopumukseen niin lyhyessä
ajassa? Millaiset vaikutukset johtavat ihmisiä luopumukseen
nykyään? Mitä me voimme tehdä varjeltuaksemme sellaisilta
vaikutuksilta?

• Mitä vaaroja on siinä, että menettää luottamuksen kirkkomme
johtajiin ja arvostelee heitä? (Katso muutamia esimerkkejä
sivuilta 332–335.) Kuinka me voimme säilyttää kunnioituksen
ja arvostuksen tunteen johtajiamme kohtaan? Kuinka vanhem-
mat voivat rohkaista lapsiaan kunnioittamaan kirkon johtajia?

• Profeetta opetti: ”Sillä hetkellä kun sallit itsesi panna syrjään
jonkin velvollisuuden, jonka Jumala on kutsunut sinut täyttä-
mään, tyydyttääksesi omia halujasi, – – lasket luopumuksen
perustan” (s. 332). Mitä tämä väite merkitsee sinulle?
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• Lue Daniel Tylerin esittämä kertomus (s. 338). Mistähän syystä
ne, jotka ovat luopuneet kirkosta, taistelevat usein niin voi-
makkaasti sitä vastaan? (Ks. esimerkkejä s. 335–338.) Kuinka
meidän pitäisi mielestäsi suhtautua sellaisten ihmisten sanoi-
hin ja tekoihin?

• Lue kolme ensimmäistä kappaletta sivulta 339. Miksi meidän
on tärkeää ymmärtää ja käyttää tätä Joseph Smithin antamaa
”avainta”?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: 1. Nefi 8:10–33;
Hel. 3:33–35; OL 82:3, 21; 121:11–22.
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Jäsenet, jotka olivat liittyneet kirkkoon Heber C. Kimballin ja Joseph Fieldingin lähe-
tystyön tuloksena, tervehtivät heitä Englannissa. ”Kunnia Jumalalle, Joseph”, vanhin

Kimball kirjoitti profeetalle, ”Herra on kanssamme kansakuntien keskuudessa!”



Lähetystyöpalvelu – 
pyhä kutsumus, ihanaa työtä

”Loppujen lopuksi suurin ja tärkein 
velvollisuus on saarnata evankeliumia.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Muutamien viimeisten vuosien aikana, jolloin pyhät vielä
asuivat Kirtlandissa, monia jäseniä ja jopa joitakuita kirkon joh-
tohenkilöitä luopui kirkosta. Kirkko näytti elävän kriisiaikaa.
”Tässä asiaintilassa”, profeetta kirjoitti, ”Jumala ilmoitti minulle,
että Hänen kirkkonsa pelastuksen hyväksi on tehtävä jotakin
uutta.”1 Tämä ”jotakin uutta” oli ilmoitus lähettää lähetyssaar-
naajia Englantiin saarnaamaan evankeliumia.

Heber C. Kimball, kahdentoista koorumin jäsen, muisteli:
”Kesäkuun 1837 ensimmäisen päivän tienoilla profeetta Joseph
tuli luokseni istuessani – – temppelissä Kirtlandissa ja kuiskasi
minulle sanoen: ’Veli Heber, Herran Henki on kuiskannut
minulle: ”Lähteköön palvelijani Heber Englantiin julistamaan
evankeliumiani ja avaamaan pelastuksen oven sille kansakun-
nalle.”’”2 Ajatus sellaisesta hankkeesta lannisti vanhin Kimballin:
”Tunsin itseni yhdeksi kaikkein heikoimmista Jumalan palveli-
joista. Kysyin Josephilta, mitä minun pitäisi sanoa, kun pääsisin
sinne. Hän käski minun kääntyä Herran puoleen, niin Hän opas-
taisi minua ja puhuisi kauttani saman Hengen avulla, joka
[ohjasi] häntä.”3

Profeetta esitti kutsut myös Orson Hydelle, Willard Richardsille
ja Joseph Fieldingille Kirtlandissa sekä Isaac Russellille, John
Snyderille ja John Goodsonille Kanadan Torontossa. Näiden vel-
jien oli määrä liittyä vanhin Kimballin seuraan hänen lähetysmat-
kallaan Englantiin. Kokoonnuttuaan New York Cityyn he purjeh-
tivat Garrick-nimisellä laivalla Isoon-Britanniaan 1. heinäkuuta
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1837. Tämä ensimmäinen lähetysmatka Pohjois-Amerikan ulko-
puolelle toi kirkkoon noin 2 000 käännynnäistä lähetyssaarnaa-
jien ensimmäisenä vuonna Englannissa. Vanhin Kimball kirjoitti
riemuissaan profeetalle: ”Kunnia Jumalalle, Joseph, Herra on
kanssamme kansakuntien keskuudessa!”4

Toista Britanniaan tehtyä apostolista lähetysmatkaa, jolla oli
mukana suurin osa kahdentoista koorumin jäsenistä Brigham
Youngin johdolla, profeetta ohjasi Nauvoosta käsin. Kaksitoista
apostolia lähtivät syksyllä 1839 ja saapuivat Englantiin vuonna
1840. Siellä he aloittivat työn, joka vuoteen 1841 mennessä toi
kirkkoon yli 6 000 käännynnäistä täyttäen Herran lupauksen,
että Hän tekisi ”jotakin uutta” kirkkonsa pelastuksen hyväksi.

Nauvoosta käsin Joseph Smith lähetti jatkuvasti lähetyssaar-
naajia eri puolille maailmaa. Vanhin Orson Hyde saapui
Englantiin vuonna 1841 ja jatkoi saamaansa lähetystehtävää
myöhemmin Jerusalemissa. Hänellä oli mukanaan Joseph
Smithiltä saatu suosituskirje, jossa hänet tunnustettiin ”näiden
papereiden haltijaksi, uskolliseksi ja kelvolliseksi Jeesuksen
Kristuksen palvelijaksi olemaan valtuutettunamme ja edustaja-
namme vieraissa maissa – – olemaan kanssakäymisissä juutalais-
ten pappien, vallanpitäjien ja vanhinten kanssa”5. Lokakuun 24.
päivänä 1841 vanhin Hyde polvistui Öljymäellä Jerusalemissa ja
rukoili taivaallista Isää vihkimään ja pyhittämään maan ”Juudan
hajallaan olevien jäännösten kokoamiseksi, pyhien profeettojen
ennustusten mukaan”6. Sitten vanhin Hyde matkusti Saksaan,
missä hän laski alustavan perustan kirkon kasvulle siellä.

Toukokuun 11. päivänä 1843 profeetta kutsui vanhimmat
Addison Prattin, Noah Rogersin, Benjamin F. Grouardin ja
Knowlton F. Hanksin lähetystyöhön Eteläisen Tyynenmeren saa-
rille. Se oli kirkon ensimmäinen lähetysmatka tuolle laajalle
alueelle. Vanhin Hanks kuoli merellä, mutta vanhin Pratt mat-
kusti Australsaarille, missä hän opetti evankeliumia Tubuain
saarella. Vanhimmat Rogers ja Grouard jatkoivat Tahitiin, missä
heidän työnsä tuloksena kastettiin satoja ihmisiä.

Joseph Smithin johdolla pyhät etenivät täyttääkseen Herran
käskyn: ”Menkää kaikkialle maailmaan; ja minne te ette voi
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mennä, lähettäkää sana, jotta todistus voi lähteä teiltä kaikkialle
maailmaan kaikille luoduille” (OL 84:62).

Joseph Smithin opetuksia

Lähetystyö on pyhää työtä; uskon, hyveen,
ahkeruuden ja rakkauden avulla meistä

tulee kykeneviä tekemään tätä työtä.

”Loppujen lopuksi suurin ja tärkein velvollisuus on saarnata
evankeliumia.”7

Joulukuussa 1840 Joseph Smith kirjoitti kahdentoista kooru-
min jäsenille ja muille pappeusjohtajille, jotka palvelivat lähe-
tystyössä Isossa-Britanniassa: ”Voitte olla varmat siitä, rakkaat
veljet, etten ole mikään välinpitämätön sivustakatsoja siinä, mitä
kaikkialla maailmassa tapahtuu; ja kaiken käynnissä olevan ylei-
sen liikehdinnän keskellä ei ole mitään sen tärkeämpää kuin se
kirkkauden työ, jota nyt teette. Sen vuoksi tunnen jonkin verran
huolta teistä, että voisitte hyveenne, uskonne, ahkeruutenne ja
rakkautenne avulla jättäytyä toinen toisenne, Kristuksen kirkon ja
taivaallisen Isämme haltuun, jonka armosta teidät on kutsuttu
näin pyhään kutsumukseen, ja kykenisitte suorittamaan ne suu-
ret ja vastuulliset tehtävät, jotka vastuullanne ovat. Ja voin vakuut-
taa teille, että niiden tietojen perusteella, joita olen saanut, olen
vakuuttunut siitä, ettette ole laiminlyöneet velvollisuuttanne,
vaan että ahkeruutenne ja uskollisuutenne on ollut senlaatuista,
että se ansaitsee hyväksynnän Jumalalta, jonka palvelijoita te
olette, ja myös pyhien hyväksynnän kaikkialla maailmassa.

Evankeliumin leviäminen kautta koko Englannin on todella
mieluisaa. Sen ajatteleminen ei voi olla synnyttämättä erikoislaa-
tuisia tunteita niiden rinnassa, jotka ovat kantaneet päivän kuor-
man ja helteen ja olleet horjumattomia evankeliumin tukijoita ja
uupumattomia puoltajia alkuaikoina, jolloin kirkkoa ympäröivät
mitä epäsuotuisimmat olosuhteet ja sen tuho uhkasi joka
taholta. Se on kuin uljas laiva, joka on vahingoittumatta uhman-
nut myrskyä ja levittää purjeensa tuuleen ja kyntää ylväästi tie-
tään halki peräänantavan aallon tietoisempana kuin koskaan
aiemmin rakenteensa kestävyydestä ja kapteeninsa, luotsinsa ja
miehistönsä kokemuksesta ja kyvykkyydestä. – –
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Rakkaus on yksi jumaluuden pääpiirteistä, ja sen tulisi ilmetä
niissä, jotka pyrkivät olemaan Jumalan poikia. Mies, joka on
täynnä Jumalan rakkautta, ei tyydy siunaamaan ainoastaan omaa
perhettään, vaan vaeltaa halki koko maailman innokkaana siu-
naamaan koko ihmiskuntaa. Siltä teistäkin on tuntunut, ja se on
saanut teidät luopumaan kodin iloista voidaksenne olla siunauk-
seksi muille, joille on tarjolla kuolemattomuus, mutta joille
totuus on vieras. Ja koska näin teette, rukoilen, että taivaan par-
haat siunaukset olisivat osananne.”8

Me opetamme evankeliumin yksinkertaisia 
totuuksia nöyrästi ja sävyisästi välttäen kiistelemistä 

muiden kanssa heidän uskonkäsityksistään.

”Oi, te Israelin vanhimmat, kuulkaa minun ääntäni; ja kun tei-
dät lähetetään maailmaan saarnaamaan, puhukaa niistä asioista,
joista teidät on lähetetty puhumaan, saarnatkaa ja huutakaa
ääneen: ’Tehkää parannus, sillä taivaan valtakunta on tullut
lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi.’ Julistakaa
ensimmäisiä periaatteita ja jättäkää salaisuudet sikseen, jotta ette
tuhoutuisi. – – Saarnatkaa sitä, mitä Herra on käskenyt teidän
saarnata – parannusta ja kastetta syntien anteeksisaamiseksi.”9

”Puhuin ja selitin, että on hyödytöntä saarnata maailmalle suu-
rista tuomioista, vaan tulee saarnata yksinkertaista evankeliumia.”10

”Veljet [menkööt] kaikessa nöyryydessä ja vakavuudessa ja
[saarnatkoot] Jeesusta Kristusta ja Häntä ristiinnaulittuna; ei kiis-
tellen muiden kanssa heidän uskostaan tai uskonnollisista käsi-
tyksistä, vaan pitäen suunnan suorana. Tämän minä sanoin käs-
kynä, ja kaikki ne, jotka eivät sitä tottele, vetävät päälleen vainoa,
kun taas ne, jotka sitä noudattavat, tulevat aina olemaan täynnä
Pyhää Henkeä. Tämän minä julistin profetiana.”11

”Jos vanhimmille avautuu yksikin ovi saarnata evankeliumin
ensimmäisiä periaatteita, älkööt he pysykö hiljaa. Älkööt he soi-
matko lahkoja älköötkä puhuko niiden opinkappaleita vastaan.
Vaan saarnatkoot Kristusta ja Häntä ristiinnaulittuna, rakkautta
Jumalaan ja rakkautta ihmisiin, – – jos siten voimme mahdolli-
sesti lievittää ihmisten ennakkoluuloisuutta. Olkaa sävyisiä ja
sydämeltänne nöyriä, niin Herra, isiemme Jumala, on oleva aina
kanssanne.”12
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”Pankaa merkille tämä avain ja olkaa viisaat Kristuksen tähden
ja oman sielunne tähden. Teitä ei ole lähetetty opetettaviksi vaan
opettamaan. Hillitköön kaikkia puheitanne soveliaisuus. Valvo-
kaa ja olkaa raittiit. Tämä on varoituksen päivä eikä monien sa-
nojen päivä. Toimikaa rehellisesti Jumalan ja ihmisten edessä. – –
Olkaa rehellisiä, avoimia ja vilpittömiä kaikissa [toimissanne]
ihmisten kanssa. [Ks. OL 43:15; 63:58.]”13

Ennen lähtöään lähetystyöhön vuonna 1835 George A. Smith
kävi profeetta Joseph Smithin luona, joka oli hänen serkkunsa.
George A. Smith kirjoitti: ”Kävin tapaamassa Joseph-serkkua.
Hän antoi minulle Mormonin kirjan, kätteli minua ja sanoi:
’Saarnaa lyhyitä saarnoja, pidä lyhyitä rukouksia ja saarnaa
rukous sydämessä.’”14

Me opetamme evankeliumia Hengen ohjaamina.

”Kaikkien tulee saarnata evankeliumia Pyhän Hengen voi-
masta ja vaikutuksesta, eikä kukaan voi saarnata evankeliumia
ilman Pyhää Henkeä.”15

Saarnatkaa ”Kristusta ja Häntä ristiinnaulittuna, rakkautta Jumalaan 
ja rakkautta ihmisiin – –. Olkaa sävyisiä ja sydämeltänne 

nöyriä, niin Herra, isiemme Jumala, on oleva  aina kanssanne.”
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”Kuten Paavali sanoi, hänen oli oltava kaikille kaikkea, jotta
hän sen kautta pelastaisi edes muutamia [ks. 1. Kor. 9:22], niin
on myös viimeisten päivien vanhinten tehtävä. Ja koska heidät
on lähetetty saarnaamaan evankeliumia ja varoittamaan maail-
maa tulevista tuomioista, olemme varmat, että kun he opettavat
Hengen ohjaamina Jeesuksen Kristuksen ilmoitusten mukaisesti,
he saarnaavat totuutta ja menestyvät ilman valituksen aihetta.
Meillä ei siis ole mitään uutta käskyä annettavana, vaan keho-
tamme vanhimpia ja jäseniä elämään jokaisesta sanasta, joka läh-
tee Jumalan suusta [ks. Matt. 4:4], jotta he eivät jäisi osattomiksi
siitä kirkkaudesta, joka on varattu uskollisille.”16

Profeetta puhui kirkon konferenssissa lokakuussa 1839:
”Presidentti [ Joseph Smith] jatkoi antamalla ohjeita vanhimmille
evankeliumin saarnaamisesta ja tähdensi heille sitä, että Hengen
saaminen on välttämätöntä, jotta he voisivat saarnata taivaasta
lähetetyn Pyhän Hengen kanssa; hän varoitti heitä puhumasta
aiheista, joita ei tuoda esiin selkeästi Jumalan sanassa, mikä joh-
taa spekulointiin ja erimielisyyteen.”17

Toukokuun 14. päivänä 1840 Joseph Smith kirjoitti Nau-
voosta vanhimmille Orson Hyde ja John E. Page, jotka olivat
matkalla lähetystyöhön Pyhään maahan: ”Älkää antako työn
suuruuden masentaa teitä; olkaa vain nöyrät ja uskolliset, niin te
voitte sanoa: ’Mikä luulet olevasi, sinä suuri vuori, Serubbabelin
edessä? Tasangoksi sinun täytyy tulla!’ [Ks. Sak. 4:7.] Hän, joka
on hajottanut Israelin, on luvannut koota heidät. Koska siis
olette välikappaleina tässä suuressa työssä, Hän lahjoittaa teille
voimaa, viisautta, väkevyyttä ja älyä sekä kaikki tarpeelliset omi-
naisuudet, niin että mielenne avartuu yhä enemmän, kunnes
voitte käsittää maan ja taivaat, kurottautua ikuisuuteen ja tutkis-
tella Jehovan voimallisia tekoja kaikessa niiden moninaisuudessa
ja kirkkaudessa.”18

Me etsimme tilaisuuksia opettaa evankeliumia 
ja todistaa sen totuudellisuudesta.

Syksyllä 1832 Joseph Smith matkusti piispa Newel K.
Whitneyn kanssa Ohion Kirtlandista Yhdysvaltojen itäosiin.
Lokakuun 13. päivänä profeetta kirjoitti Emma Smithille New
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York Citystä: ”Kun mietin tätä suurta kaupunkia, joka on kuin
Ninive, joka ei erota oikeaa kättään vasemmasta, niin, yli 200 000
sielua, sydämeni on täynnä sääliä heitä kohtaan, ja olen päättä-
nyt korottaa ääneni tässä kaupungissa ja jättää lopun Jumalalle,
joka pitää kaikkea käsissään eikä anna päämme hiuskarvankaan
pudota maahan huomaamatta. – –

Olen keskustellut jonkin verran muutamien kanssa, mikä toi
tyydytystä, ja erään sangen kauniin nuoren jerseyläisen herras-
miehen kanssa, joka näytti hyvin vakavalta. Hän tuli ja istuutui
viereeni ja alkoi keskustella kanssani kolerasta, ja sain tietää, että
hän oli sairastunut siihen ja ollut hyvin vähällä kuolla siihen. Hän
sanoi Herran säästäneen hänet jotakin viisasta tarkoitusta varten.
Käytin tilaisuutta hyväkseni ja antauduin pitkään keskusteluun
hänen kanssaan. Hän otti opetukseni vastaan ilmeisesti hyvin
mielellään ja kiintyi minuun sangen vahvasti. Puhelimme pitkälle
yöhön ja päätimme jatkaa keskustelua seuraavana päivänä. Mutta
hänellä oli joitakin liikeasioita, jotka pidättivät häntä, kunnes
vene oli valmis lähtemään ja hänen oli lähdettävä. Hän tuli luok-
seni ja jätti hyvästit, ja me erosimme hyvin vastahakoisesti.”19

Jokaisella kirkon jäsenellä on velvollisuus viedä evankeliumia eteenpäin. 
”Kaikkien tulee saarnata evankeliumia”, profeetta Joseph Smith julisti, 

”Pyhän Hengen voimasta ja vaikutuksesta.”
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Newel K. Whitneyn vaimo Elizabeth Ann muisteli matkaa,
jonka hänen miehensä teki vuonna 1832 Joseph Smithin kanssa
Yhdysvaltojen itäosiin: ”Mieheni matkusti profeetta Josephin
kanssa monien idässä olevien kaupunkien halki todistaen ja kerä-
ten varoja temppelin rakentamiseksi Kirtlandiin sekä maan osta-
miseksi Missourista. – – Hän sanoi miehelleni: ’Jos he hylkäävät
meidät, he saavat todistuksemme, sillä me kirjoitamme sen ja
jätämme sen heidän kynnyksilleen ja ikkunalaudoilleen.’”20

Vuonna 1834 Joseph Smith saarnasi Pontiacissa Michi-
ganissa olevassa koulussa. Edward Stevenson oli läsnä ja muis-
teli kokemusta: ”Kaksi mormonivanhinta esitteli palautetun
evankeliumin koulun mailla vuonna 1833; ja vuonna 1834 pro-
feetta Joseph Smith saarnasi voimalla, jollaista siellä ei ollut tällä
1800-luvulla koskaan aiemmin nähty. – – Muistan hyvin monia
poikaprofeetan sanoja, kun ne ilmaistiin yksinkertaisesti mutta
voimalla, joka oli kaikista läsnäolijoista vastustamaton. – –

Käsi koholla hän sanoi: ’Minä todistan, että Jumala on ole-
massa, sillä minä näin Hänet päivänvalossa rukoillessani hiljai-
sessa lehdossa keväällä 1820.’ Edelleen hän todisti, että Jumala,
iankaikkinen Isä, osoitti toista erillistä persoonaa, joka oli Hänen
kaltaisensa, sanoen: ’Tämä on minun rakas Poikani. Kuule
häntä.’ Voi, kuinka nuo sanat sävähdyttivätkään koko olemustani
ja täyttivät minut sanoin kuvaamattomalla ilolla nähdä mies, joka
entisaikojen apostoli Paavalin tavoin saattoi rohkeasti todistaa
olleensa Jeesuksen Kristuksen seurassa! – –

– – Pidettiin sarja kokouksia, joihin osallistui profeetan lisäksi
– ja hyvin kiinnostavastikin – Mormonin kirjan kolme silminnä-
kijää. – – Vieraillessaan tässä seurakunnassa profeetta todisti, että
hän sai ohjeet perustaa kirkon Jeesuksen perustaman kirkon
mallin mukaan, kirkon, jossa olisi kaksitoista apostolia, seitsen-
kymmeniä, vanhimpia, lahjoja ja siunauksia sekä merkkejä, jotka
seuraisivat, kuten Markuksen evankeliumin 16. luvussa on mai-
nittu. – – ’Jumalan palvelijana’, Joseph sanoi, ’minä lupaan teille,
että mikäli teette parannuksen ja otatte kasteen syntienne
anteeksisaamiseksi, te saatte Pyhän Hengen.’”21

Kun profeettaa vietiin Far Westistä vankeuteen Richmondiin
Missourissa marraskuussa 1838, hän opetti jälleen evankeliu-
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mia: ”Luoksemme tuli joitakin rouvia ja herroja. Yksi naisista tuli
ja tiedusteli sotilailta hyvin suoraan, kuka vangeista oli se Herra,
jota ’mormonit’ palvoivat? Yksi vartijoista osoitti minua merkit-
sevästi hymyillen ja sanoi: ’Hän on tuo.’ Sitten nainen kääntyi
puoleeni tiedustellen, väitinkö olevani Herra ja Vapahtaja.
Vastasin, etten väittänyt olevani muuta kuin ihminen ja pelas-
tuksen pappi, jonka Jeesus Kristus on lähettänyt saarnaamaan
evankeliumia.

Tämä vastaus hämmästytti naista niin, että hän alkoi kysellä
opistamme, ja minä pidin saarnan sekä hänelle että hänen seu-
ralaisilleen ja ihmetteleville sotilaille, jotka kuuntelivat miltei
hiiskumattoman tarkkaavaisina esittäessäni opin uskosta Jeesuk-
seen Kristukseen, parannuksesta ja kasteesta syntien anteeksi-
saamiseksi sekä luvatusta Pyhästä Hengestä kuten Apostolien
tekojen toiseen lukuun on kirjoitettu [ks. Ap. t. 2:38–39].

Nainen oli tyytyväinen ja ylisti Jumalaa sotilaiden kuullen ja
lähti pois rukoillen, että Jumala suojelisi meitä ja vapauttaisi
meidät.”22

Dan Jones muisteli, että profeetan marttyyrikuolemaa edel-
tävänä iltana hänen ollessaan Carthagen vankilassa tapahtui
seuraavaa: ”Joseph todisti voimallisesti vartijoille Mormonin
kirjan jumalallisesta alkuperästä, evankeliumin palautuksesta,
enkelien palveluksesta ja siitä, että Jumalan valtakunta perustet-
taisiin jälleen maan päälle, minkä tähden hän oli silloin vangit-
tuna siinä vankilassa eikä siksi, että hän olisi rikkonut mitään
Jumalan tai ihmisen lakia.”23

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Käy läpi sivut 343–345 ja pane merkille lähetystyö, johon
ryhdyttiin profeetta Joseph Smithin johdolla. Onko noiden
varhaisten lähetyssaarnaajien työ vaikuttanut jollakin tavoin
sinuun? Jos on, niin miten?

• Lue ensimmäinen kappale sivulta 346 ja mieti, miksi rakkaus
vaikuttaa meissä profeetan kuvaamalla tavalla. Mitä muita omi-
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naisuuksia me tarvitsemme, jotta olisimme tehokkaita lähetys-
saarnaajia? (Katso joitakin esimerkkejä sivuilta 345–346.)

• Käy läpi profeetta Joseph Smithin sanat siitä, mitä lähetys-
saarnaajien pitäisi opettaa ja kuinka heidän pitäisi opettaa
(s. 346–348). Miksi meidän pitäisi saarnata evankeliumin
ensimmäisiä periaatteita? Mitä saattaa seurata siitä, että kiiste-
lemme muiden kanssa uskonnosta? Mitä mielestäsi tarkoittaa
evankeliumin saarnaamisessa se, että annamme soveliaisuu-
den hillitä kaikkia puheitamme?

• Käy läpi viimeinen kappale sivulta 347. Millä tavoin Pyhä
Henki on ohjannut sinua kertoessasi evankeliumista muille?
Miksi me emme voi saarnata evankeliumia ilman Pyhää
Henkeä?

• Käy läpi Joseph Smithin kokemukset, joista on kerrottu
sivuilla 348–351. Mitä me voimme oppia näiden kokemusten
perusteella evankeliumin viemisestä eteenpäin?

• Millä tavoin me voimme etsiä aktiivisesti tilaisuuksia kertoa
evankeliumista muille? Millä tavoin me voimme valmistautua
sellaisiin tilaisuuksiin? Kuinka me voimme saada perheemme
mukaan lähetystyöhön?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Matt. 28:19–20;
2. Nefi 2:8; Alma 26:26–37; OL 4:1–7; 31:3–5.
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Eläminen rauhassa ja 
sopusoinnussa muiden kanssa

”Me haluamme elää rauhassa kaikkien kanssa.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Yksi varhaisten myöhempien aikojen pyhien toiveista oli yksin-
kertaisesti saada elää rauhassa uskontonsa mukaan. Mutta minne
tahansa he muuttivatkin, rauhaa he eivät löytäneet. Vuonna 1833,
vain kaksi vuotta siitä kun Missourin osavaltio oli pyhitetty
kokoontumispaikaksi, väkivaltainen joukko pakotti pyhät lähte-
mään Jacksonin piirikunnasta Missourista (ks. s. 295). Kirkon
jäsenet löysivät väliaikaisen turvapaikan Clayn piirikunnasta
Missourista, ja sitten vuonna 1836 he alkoivat muuttaa Missourin
pohjoisosiin. Useimmat heistä asettuivat Caldwellin piirikuntaan,
jonka osavaltion lainsäädäntöelin oli juuri perustanut myöhem-
pien aikojen pyhien sijoittamiseksi. Far Westistä, joka toimi piiri-
kunnan pääkaupunkina, tuli pian kukoistava myöhempien aiko-
jen pyhien siirtokunta.

Profeetta Joseph Smith asui edelleen Ohion Kirtlandissa,
mutta tammikuussa 1838 hänen oli pakko lähteä sieltä hen-
kensä kaupalla. Hän matkasi perheensä kanssa lähes 1 500 kilo-
metrin matkan Far Westiin, missä hän asettui siellä asuvien
pyhien joukkoon. Myöhemmin samana vuonna suurin osa
Kirtlandin pyhistä myi tai hylkäsi kotinsa ja seurasi profeettaa
Missouriin. Jotta kaikki alueelle tulvivat kirkon jäsenet löytäisi-
vät asuinpaikan, profeetta osoitti lähellä Far Westiä alueita, joille
pyhät voisivat asettua. Heinäkuussa 1838 pyhitettiin Far Westin
temppelin kulmakivet. Se antoi pyhille toivoa, että he voisivat
perustaa pysyvän asuinalueen, missä he voisivat nauttia vaurau-
desta ja rauhasta. Valitettavasti samanlaiset jännitteet, joita he
olivat kokeneet Jacksonin piirikunnassa, erottivat heidät pian
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paikallisista uudisasukkaista, ja syksyllä 1838 väkivaltainen
joukko ja kansalliskaarti alkoivat jälleen kerran häiritä myöhem-
pien aikojen pyhiä ja hyökätä heidän kimppuunsa.

Kun profeetta oli eräänä päivänä käymässä vanhempiensa
kotona Far Westissä, joukko aseistautuneita kansalliskaartilaisia
saapui paikalle ja ilmoitti tulleensa surmaamaan hänet jostakin
oletetusta rikoksesta. Lucy Mack Smith, profeetan äiti, kuvaili
profeetan lahjaa olla rauhantekijä:

”Joseph katsoi heitä hyvin ystävällisesti hymyillen ja astuen
heidän luokseen ojensi jokaiselle heistä kätensä tavalla, joka sai
heidät vakuuttuneeksi siitä, ettei hän ollut enempää syyllinen
rikoksiin kuin pelokas teeskentelijäkään. He vaikenivat ja tuijot-
tivat häntä kuin olisivat nähneet aaveen.

Joseph istuutui ja ryhtyi keskustelemaan heidän kanssaan ja
selitti ’mormoneiksi’ kutsutun kansan näkemyksiä ja tuntemuk-
sia, heidän toimintaansa ja kohtelua, jota he olivat saaneet osak-
seen vihollistensa taholta alusta asti. Hän kertoi heille, että
pahansuopuus ja parjaus olivat seuranneet heitä siitä asti, kun
he olivat tulleet Missouriin, mutta he olivat kansa, joka ei ollut
hänen tietämänsä mukaan koskaan rikkonut lakia. Mutta jos he
olivat, he olivat valmiita menemään oikeuden eteen. – –

Sen jälkeen hän nousi ja sanoi: ’Äiti, taidan lähteä kotiin.
Emma odottaa minua.’ Sen kuultuaan kaksi miehistä hyppäsi sei-
somaan sanoen: ’Ette voi lähteä yksin, sillä se ei ole turvallista.
Me lähdemme kanssanne ja suojelemme teitä.’ Joseph kiitti
heitä, ja he lähtivät hänen kanssaan.

Kun he olivat poissa, loput upseereista seisoivat oven vieressä
ja kuulin seuraavan keskustelun heidän välillään:

Ensimmäinen upseeri: ’Eikö teistä tuntunut jotenkin oudolta,
kun Smith tarttui teitä kädestä? Minusta ei ole koskaan elämäs-
säni tuntunut sellaiselta.’

Toinen upseeri: ’Minusta tuntui siltä, etten voisi liikahtaakaan.
En mistään hinnasta vahingoittaisi hiuskarvaakaan sen miehen
päästä.’

Kolmas upseeri: ’Tämä on viimeinen kerta, kun näette minun
tulevan tappamaan Joe Smithiä tai mormoneja.’ – –



L U K U  2 9

357

Nuo miehet, jotka lähtivät poikani mukaan, lupasivat kotiuttaa
alaisinaan olevat sotilaat ja lähteä kotiin. He sanoivat, että jos
Josephilla oli heille jotakin käyttöä, he palaisivat takaisin ja seu-
raisivat häntä minne tahansa.”1

Joseph Smith voitti ennakkoluulot ja vihamielisyyden puhu-
malla totuudesta ystävälliseen, suoraan tapaan ja solmi rauhan
monien sellaisten kanssa, jotka olivat olleet hänen vihollisiaan.

Joseph Smithin opetuksia

Kun pyrimme olemaan rauhantekijöitä, voimme elää 
sopusointuisemmin ja rakastaa enemmän muita.

”Jeesus sanoi: ’Autuaita ovat rauhantekijät: he saavat Jumalan
lapsen nimen’ [ks. Matt. 5:9]. Jos siis kansakunnan, yksittäisen
osavaltion, yhteisön tai perheen pitäisi olla kiitollinen jostakin,
niin rauhasta.

Rauha, taivaan suloinen lapsi! Rauha kuin valo samalta suu-
renmoiselta vanhemmalta ilahduttaa, elävöittää ja tekee onnelli-
seksi niin uskovat kuin uskottomat ja on olennainen osa onnea
alhaalla maan päällä ja autuutta ylhäällä taivaassa.

Se, joka ei pyri koko ruumiinsa ja mielensä voimalla, kaikella
vaikutuksellaan kotona ja muualla etsimään rauhaa ja säilyttä-
mään sitä omaksi hyödykseen ja mukavuudekseen sekä osaval-
tionsa, kansansa ja maansa kunniaksi – ja saa muita tekemään
samoin – ei voi vaatia mieheltä [laupeutta], eikä hänellä pitäisi
olla oikeutta naisen ystävyyteen eikä hallituksen suojaan.

Hän on tuholaistoukka, joka jäytää omaa sisintään, ja haaska-
lintu, joka saalistaa omaa ruumistaan, ja [tuhoaa] oman mielihy-
vänsä, oman tulevaisuutensa ja menestyksen elämässään.

Sellaisten olentojen yhteisö ei ole kaukana maanpäällisestä
helvetistä, ja se tulee jättää rauhaan, koska se ei ansaitse vapai-
den hyväksyntää eikä rohkeiden ylistystä.

Mutta rauhantekijä, oi häntä kuulkaa! Sillä sanat ja oppi hänen
suustaan valuvat kuin sade ja tihkuvat kuin kaste. Ne ovat kuin
lempeä usva kasveille ja kuin leuto sadekuuro nurmelle.

Innostus, hyve, rakkaus, tyytyväisyys, ystävällisyys, hyväntah-
toisuus, myötätunto, inhimillisyys ja ystävyys tekevät elämästä
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autuaallisen; ja ihmiset, lähes enkelin veroiset, käyttäessään voi-
miaan, etuoikeuksiaan ja tietoaan Jeesuksen Kristuksen ilmoi-
tuksen antamien käskyjen, sääntöjen ja määräysten mukaan, asu-
vat yhdessä yksimielisinä, ja se suloinen tuoksu, jonka vanhurs-
kaan toveruuden tuoman ilon ja tyytyväisyyden henkäys herät-
tää, on kuin Aaronin pään päälle vuodatetun pyhitetyn öljyn täy-
teläinen parfyymi tai kuin mehevä tuoksahdus, joka kohoaa ara-
bialaiselta maustepellolta. Ja vielä, rauhantekijän ääni – –

Se on kuin sfäärien soittoa –
Se lumoaa sielumme ja tyynnyttää pelkomme.
Se tekee maailmasta paratiisin,
Ja ihmisistä helmiä kallisarvoisempia.”2

”Rakkaat veljet, pysykää edelleen veljellisessä rakkaudessa,
vaeltakaa sävyisyydessä ja valvokaa rukoillen, ettei teitä voitet-
taisi. Pyrkikää rakentamaan rauhaa, kuten rakas veljemme
Paavali sanoi, jotta olisitte taivaallisen Isämme lapsia [ks. Room.
14:19].”3

Vuorisaarnassa Vapahtaja opetti: 
”Autuaita rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen nimen.”
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”Hyvä tahto kaikkia kohtaan, terve järki ja mielen jalous
hyveen edistämiseksi sekä pahaan vastaaminen hyvällä – – paran-
tavat huomattavassa määrin enemmän yhteiskunnan epäkohtia
kuin aseisiin tarttuminen tai edes kiistely, jota ystävyys ei mie-
donna. – – Vaalilauseemme onkin siis: Rauha kaikkien kanssa! Jos
iloitsemme rakkaudesta Jumalaan, pyrkikäämme antamaan tuo-
hon iloon syy, jota kukaan ihminen ei voi kieltää eikä vastustaa.”4

”Me haluamme elää rauhassa kaikkien kanssa.”5

Me voimme ylläpitää rauhaa kunnioittamalla 
toisiamme ja olemalla etsimättä vikoja.

”Me [toivomme, että] veljemme ottavat huomioon toisten tun-
teet ja vaeltavat rakkaudessa ja kunnioittavat toinen toistaan
enemmän kuin itseään, niin kuin Herra vaatii.”6

”Sitä, joka haluaa tehdä hyvin, meidän pitäisi kiittää hänen
hyveistään, eikä puhua hänen virheistään hänen selkänsä
takana.”7

”Tässä maailmassa ihmiset ovat luonnostaan itsekkäitä ja kun-
nianhimoisia ja pyrkivät toinen toisensa edelle. On kuitenkin joi-
takuita, jotka ovat halukkaita vahvistamaan muita yhtä hyvin kuin
itseäänkin.”8

”Olkoot ne kaksitoista ja kaikki pyhät halukkaita tunnusta-
maan kaikki syntinsä salaamatta mitään niistä, ja olkoot ne kak-
sitoista nöyriä eikä pöyhkeitä; kavahtakaa ylpeyttä älkääkä pyr-
kikö olemaan toistenne yläpuolella, vaan toimikaa toinen toi-
senne parhaaksi ja rukoilkaa toistenne puolesta; kunnioittakaa
veljeämme ja käyttäkää hänen nimeään kunniallisesti älkääkä
panetelko tai piinatko veljeämme.”9

”Jos poistatte keskuudestanne kaiken pahan puhumisen,
panettelun ja pikkumaiset ajatukset ja tunteet, nöyrrytte ja vaa-
litte jokaista hyveen ja rakkauden periaatetta, niin silloin
Jehovan siunaukset lepäävät yllänne ja te näette vielä hyviä ja
loistavia päiviä, rauha on vallitseva kaupungeissanne ja vauraus
rajoillanne.”10
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Me voimme ylläpitää sopusointua yhteisöissämme 
kunnioittamalla kaikkien ihmisten vapautta 

uskoa oman omantuntonsa mukaan.

UK 11: ”Me vaadimme oikeutta palvella kaikkivaltiasta Jumalaa
oman omantuntomme vaatimusten mukaan ja sallimme kaikille
ihmisille saman oikeuden, palvelivatpa he miten, missä tai mitä
tahansa.”11

”Me pidämme sitä oikeudenmukaisena periaatteena ja
uskomme, että jokaisen ihmisen pitäisi tarkoin harkita sen tosi-
asian voimaa, että kaikki ihmiset on luotu tasa-arvoisiksi ja että
heillä kaikilla on oikeus ajatella omasta puolestaan kaikissa
omaatuntoa koskevissa kysymyksissä. Niinpä emme halua, vaikka
meillä olisikin siihen valta, riistää keneltäkään oikeutta harjoittaa
sitä ajatuksen vapautta, jonka taivas niin armollisesti on suonut
ihmiskunnalle yhtenä parhaista lahjoistaan.”12

”Suhtaudun hyvin ennakkoluulottomasti ja rakkauden tuntein
kaikkiin lahkoihin, ryhmiin ja uskontokuntiin ja pidän omantun-
non oikeuksia ja vapauksia mitä pyhimpinä ja rakkaimpina enkä
halveksi ketään, joka on eri mieltä kanssani mielipideasioissa.”13

”Pyhät voivat todistaa siitä, olenko halukas antamaan henkeni
veljieni puolesta. Mikäli on osoitettu, että olen halukas kuole-
maan ’mormonin’ puolesta, rohkenen taivaan todistaessa julis-
taa, että olen aivan yhtä valmis kuolemaan puolustaen presby-
teerin, baptistin tai mihin tahansa muuhun uskontokuntaan
kuuluvan hyvän ihmisen oikeuksia, sillä se periaate, joka sortaisi
myöhempien aikojen pyhien oikeuksia, sortaisi myös roomalais-
katolisten tai minkä tahansa muun sellaisen uskontokunnan
oikeuksia, joka saattaa olla epäsuosiossa ja on liian heikko puo-
lustamaan itseään.

Vapaudenrakkaus innoittaa sieluani – koko ihmiskunnan
yhteiskunnallisen ja uskonnollisen vapauden. Isoisäni valoivat
vapaudenrakkauden sieluuni kiikuttaessaan minua polvillaan – –.

Jos ihmiskunta on mielestäni erheen vallassa, niin pitäisikö
minun lannistaa sitä? Ei. Minä kohotan sitä ja vieläpä sen
omalla tavalla, ellen voi saada sitä vakuuttuneeksi siitä, että
oma tapani on parempi. Enkä yritä pakottaa ketään uskomaan
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omalla tavallani; teen sen vain järkeilyn voimalla, sillä totuus
puhuu puolestaan.”14

”Meidän pitäisi olla aina tietoisia niistä ennakkoluuloista,
jotka toisinaan, omituista kyllä, tulevat esiin ja ovat niin mielui-
sia ihmisluonnolle ja kohdistuvat ystäviimme, naapureihimme ja
maailman veljiin, jotka haluavat olla eri mieltä kanssamme mieli-
piteissä ja uskonasioissa. Meidän uskontomme on meidän ja
Jumalamme välinen asia. Heidän uskontonsa on heidän ja hei-
dän Jumalansa välinen asia.”15

”Kun näemme ihmisissä hyveellisiä ominaisuuksia, meidän
pitäisi aina tunnustaa ne, olkoon heidän ymmärryksensä mikä
tahansa uskon ja opin asioissa, sillä kaikki ihmiset ovat tai heidän
pitäisi olla vapaita luonnonlakien ja itsesäilytysvaiston luovutta-
mattomine oikeuksineen ja ylevine ja jaloine ominaisuuksineen
ajattelemaan, toimimaan ja puhumaan siten kuin haluavat, kun-
han he samalla säilyttävät vastaavan kunnioituksen kaikkien mui-
den luontokappaleiden oikeuksia ja etuoikeuksia kohtaan
mihinkään niistä kajoamatta. Tätä oppia minä mitä sydämelli-
simmin kannatan ja harjoitan.”16

”Kaikilla ihmisillä on oikeus tahtonsa vapauteen, sillä Jumala
on sen niin säätänyt. Hän on tehnyt ihmiset kykeneviksi teke-
mään päätöksiä ja antanut heille voiman valita hyvä tai paha,
etsiä sitä mikä on hyvää kulkemalla pyhyyden tietä tässä elä-
mässä, mikä tuo mielenrauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä täällä ja
ilon ja onnen täyteyden Hänen oikealla puolellaan tämän jäl-
keen, tai kulkea pahuuden tietä tehden edelleen syntiä ja kapi-
noiden Jumalaa vastaan tuoden siten tuomion sieluilleen tässä
elämässä ja ikuisen menetyksen tulevassa maailmassa. Koska tai-
vaan Jumala on jättänyt nämä asiat jokaisen yksilön valittavaksi,
me emme halua riistää sitä heiltä. Me haluamme vain toimia
uskollisen vartiomiehen tavoin yhtyen Herran sanaan profeetta
Hesekielille (Hes. 33:2–5) ja antaa muiden tehdä niin kuin
hyväksi näkevät.”17

”Yksi elämäni ensimmäisiä periaatteita, jota olen harjoittanut
lapsuudestani asti isäni sen alun perin minulle opetettua, on
suoda jokaiselle omantunnon vapaus. – – Tunnen olevani valmis
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kuolemaan turvatakseni heikoille ja sorretuille heidän perustel-
lut oikeutensa.”18

”Älkää kajotko kehenkään ihmiseen hänen uskontonsa täh-
den; kaikkien hallitusten tulisi sallia jokaisen ihmisen häiritse-
mättä nauttia uskonnostaan. Ei kenelläkään ihmisellä ole
oikeutta riistää henkeä erilaisen uskonnäkemyksen vuoksi, sillä
kaikkien lakien ja hallitusten tulisi suvaita ja suojella eri uskon-
toja, olivatpa ne oikeita tai vääriä.”19

”Me – – ylläpidämme rauhaa ja ystävyyttä kaikkien kanssa,
pidämme huolta omista asioistamme ja menestymme ja meitä
arvostetaan, koska arvostaessamme muita me arvostamme
itseämme.”20

”Vaikka en koskaan haluakaan pakottaa ketään hyväksymään
oppiani, minä riemuitsen nähdessäni ennakkoluulon antavan
sijaa totuudelle ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumin puhtaiden
periaatteiden karkottavan ihmisten perimätiedot.”21

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Käy läpi kertomus, jossa Joseph Smith puhui kansalliskaartilai-
sille (s. 355–357). Mistähän syystä profeetta kykeni pysymään
tässä tilanteessa rauhallisena? Mieti muita esimerkkejä, joissa
olet nähnyt ihmisten pysyvän vaikeissa tilanteissa tyyninä ja
rauhallisina. Mitä näiden ihmisten teoista on seurannut?

• Käy läpi sivut 357–359 ja etsi sanoja ja ilmaisuja, joita pro-
feetta käytti kuvatessaan rauhaa ja rauhantekijöitä. Mitkä omi-
naisuudet voivat auttaa meitä olemaan rauhantekijöitä kodis-
samme ja yhteisössämme?

• Lue neljäs kappale sivulta 359. Miltä sinusta tuntuu, kun etsit
muista vikoja? Miltä sinusta tuntuu, kun etsit muista hyveellisiä
ominaisuuksia? Miltä arvelet muista ihmisistä tuntuvan, kun
pyrit tunnistamaan heidän hyveelliset ominaisuutensa?
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• Lue viides kappale sivulta 359. Millä tavoin me voimme raken-
taa toinen toistamme? Millä tavoin muut ihmiset ovat rakenta-
neet sinua? Millä tavoin sellaiset teot johtavat rauhaan?

• Käy läpi sivut 359–362) ja etsi profeetan opetuksia siitä,
kuinka meidän pitäisi kohdella ihmisiä, joiden uskonnolliset
käsitykset eroavat omistamme. Miten me voimme kunnioittaa
muiden oikeuksia ”palvelivatpa he miten, missä tai mitä
tahansa”?

• Lue kolmas kokonainen kappale sivulta 362. Kuinka me
voimme kertoa palautetusta evankeliumista muille osoittaen
samalla arvostusta heidän uskonkäsityksiään kohtaan?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Ef. 4:31–32;
Moosia 4:9–16; 4. Nefi 15–16; OL 134:2–4, 7.
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Urhoollinen Kristuksen asiassa

”Rakastan Kristuksen asiaa.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Lokakuussa 1838 konflikti Pohjois-Missourissa asuvien pyhien
sekä paikallisten mellakoitsijoiden ja kansalliskaartin välillä saa-
vutti kriittisen pisteen. Tuon kuukauden 27. päivänä Missourin
kuvernööri Lilburn W. Boggs antoi kuuluisan määräyksen osaval-
tion kansalliskaartin komentajalle: ”Mormoneja on kohdeltava
vihollisina, ja jos osoittautuu välttämättömäksi, on heidät hävi-
tettävä tai karkotettava osavaltiosta yleisen edun vuoksi. Heidän
väkivallantöitänsä ei voi sanoin kuvailla.”1 Kolme päivää myö-
hemmin suuri joukko aseistautuneita kansalliskaartilaisia leiriy-
tyi lähelle kirkon keskuspaikkaa Far Westiä Missourissa ja valmis-
tautui hyökkäämään kaupunkiin.

Erittäin huolissaan myöhempien aikojen pyhien turvallisuu-
desta Joseph Smith ja muut kirkon johtajat suostuivat tapaamaan
kansalliskaartin upseerit 31. lokakuuta neuvotellakseen rau-
hasta. Mutta kun profeetta ja hänen toverinsa lähestyivät kansal-
liskaartin leiriä, heidät otettiin yllättäen kiinni. Sitten heidät
marssitettiin leiriin, missä heidät pakotettiin makaamaan koko
yö kylmällä maalla jäätävässä sateessa vartijoiden huutaessa ja
kiroillessa heille. Kun upseerit päättivät viedä vangit Missourin
Independenceen, Joseph ja hänen toverinsa pyysivät päästä kat-
somaan perheitään.

”Tapasin vaimoni ja lapseni kyynelissä”, profeetta kirjoitti,
”koska he luulivat, että ne, jotka olivat vannoneet ottavansa hen-
kemme, olivat ampuneet meidät, ja etteivät he enää näkisi
minua. – – Kuka voi ymmärtää tunteita, joita tuolloin koin, kun
minut siten riistettiin elämäntoverini luota ja hänet ja myös lap-
seni jätettiin ihmishirviöiden ympäröimiksi heidän tietämättään,
kuinka heidän tarpeistaan huolehdittaisiin, kun taas minut vie-
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Richmondissa Missourissa ryhmä vangittuja kirkon johtajia 
kuunteli tuntikaudet vartijoidensa kerskailua hyökkäyksistä pyhiä 
vastaan. Äkkiä Joseph Smith nousi ja sanoi: ”Jeesuksen Kristuksen 

nimessä minä nuhtelen teitä ja käsken teidän olla ääneti.”



L U K U  3 0

367

tiin kauas heidän luotaan, jotta viholliseni voisivat tuhota minut
sopivaksi katsomanaan aikana. Elämänkumppanini itki, lapseni
takertuivat minuun, kunnes vartijat sysäsivät heidät miekoillaan
irti minusta.”2

Kun profeetta ja useat muut kirkon johtajat olivat olleet
lyhyen aikaa pidätettyinä Independencessä, heidät vietiin
Richmondiin Missouriin, missä heidät suljettiin vanhaan hirsita-
loon yhteen kytkettyinä ja missä heitä vartioitiin tarkoin.
Profeetta oli vangittuna Richmondissa noin kolme viikkoa, ja sit-
ten hänet siirrettiin Libertyn vankilaan Missouriin. Vaikka olo-
suhteet olivat synkät, profeetta kirjoitti Emmalle pian Rich-
mondiin saapumisensa jälkeen: ”Olemme vankeja kahleissa ja
vahvasti vartioituina ainoastaan Kristuksen tähden. – – Veli
[George W.] Robinson on kahleissa vieressäni; hänellä on uskol-
linen sydän ja luja mieli. Veli [Lyman] Wight on seuraavana, veli
[Sidney] Rigdon seuraavana, Hyrum [Smith] seuraavana, Parley
[P. Pratt] seuraavana, Amasa [Lyman] seuraavana, ja näin meidät
on kytketty yhteen niin kahlein kuin ikuisen rakkauden sitein-
kin. Olemme hyvällä mielellä ja riemuitsemme siitä, että meitä
pidetään kelvollisina kokemaan vainoa Kristuksen tähden.”3

Yhtenä noista kylmistä, väsyttävistä öistä miehet makasivat lat-
tialla yli puolenyön kykenemättä nukkumaan, koska vartijat
rehentelivät äskettäisillä hyökkäyksillään pyhiä vastaan mukaan
lukien ryöstöt, raiskaukset ja murhat. Vanhin Parley P. Pratt kir-
joitti: ”Olin kuunnellut tätä, kunnes olin kerrassaan inhon, kau-
hun ja järkytyksen vallassa ja niin täynnä oikeutettua suuttu-
musta, että saatoin tuskin pidättäytyä nousemasta jaloilleni nuh-
telemaan vartijoita. En kuitenkaan sanonut mitään Josephille
enkä muillekaan, vaan makasin Josephin vieressä ja tiesin hänen
olevan valveilla. Yhtäkkiä hän nousi ylös ja lausui ukkosen
äänellä tai kuin karjuva leijona, sikäli kuin saatan muistaa, seu-
raavat sanat:

’VAIETKAA – –. Jeesuksen Kristuksen nimessä minä nuhtelen
teitä ja käsken teidän olla ääneti. En aio enää hetkeäkään kuun-
nella tuollaista kielenkäyttöä. Lopettakaa tuollainen puhe, tai te
kuolette tai minä kuolen SILMÄNRÄPÄYKSESSÄ!’
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Hän vaikeni. Hän seisoi suorana pelottavassa majesteettisuu-
dessaan. Kahlittuna ja aseettomana; tyynenä, hillittynä ja arvok-
kaana ikään kuin enkeli hän katseli pelosta vapisevia vartijoita,
jotka olivat laskeneet aseensa tai pudottaneet ne ja joiden polvet
löivät loukkua ja jotka lyyhistyneenä yhteen nurkkaukseen tai
kyyristellen hänen jaloissaan pyytelivät häneltä anteeksi ja pysyi-
vät sen jälkeen vaiti vahdinvaihtoon asti.”4

Joseph Smithin opetuksia

Urhoolliset tekevät iloiten kaiken 
voitavansa jopa vaikeina aikoina.

Syyskuussa 1839 pyhien aloittaessa vaikean työn Nauvoon
kaupungin rakentamiseksi Illinoisiin profeetta kirjoitti kirkon
jäsenille Ohion Kirtlandiin: ”Mitä tulee kirkon tilanteeseen
täällä, asiat sujuvat kohdallamme niin hyvin kuin voi järkevyy-
dellä odottaa. – – Tänne on jo kokoontunut melkoinen joukko
perheitä, ja me odotamme saman jatkuvan, etenkin, koska
olemme tiedusteltuamme saaneet selville, ettei meillä täällä ole
ollut enempää kuin [tavanomainen] määrä sairautta huolimatta
kokemistamme koettelemuksista ja vaikeuksista, joille olemme
joutuneet alttiiksi. Luottaen siihen, että saamme Jumalan armoa
ja voimaa, me toivomme pysyvämme uskollisina jokaisessa
hyvässä ja hyödyllisessä työssä aina loppuun asti, jotta meitä ei
vaa’alla punnittaessa havaittaisi kevyiksi.”5

Syyskuussa 1842 profeetta kirjoitti kirjeessä kirkolle seuraa-
vaa, mikä liitettiin myöhemmin Oppiin ja liittoihin kohdaksi
128:19, 22: ”Nyt, mitä me kuulemme evankeliumissa, jonka
olemme saaneet? Ilon äänen! Laupeuden äänen taivaasta ja
totuuden äänen maasta, ilosanoman kuolleille, ilon äänen elä-
ville ja kuolleille, suuren ilon ilosanoman. – – Veljet, emmekö
me jatkaisi näin suuressa asiassa? Kulkekaa eteenpäin älkääkä
taaksepäin. Rohkeutta, veljet; ja eteenpäin, eteenpäin voittoon!
Riemuitkoot sydämenne ja iloitkoot ylenpalttisesti.”6

Profeetta sanoi kirkon edistymisestä vuonna 1831: ”Oli aivan
selvää, että Herra antoi meille valtaa suhteessa tehtävään työhön,
voimaa edessämme olevan kilvan mukaisesti ja armoa ja apua
tarpeidemme mukaan.”7
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Urhoolliset rakastavat Kristuksen asiaa ja pyrkivät
kehittämään Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia.

”Rakastan Kristuksen asiaa ja hyveellisyyttä, siveyttä ja rehtiä,
vakaata käytöstä sekä hurskasta vaellusta.”8

”Uskon hyveelliseen, rehtiin ja pyhään elämään Jumalan edessä
ja tunnen velvollisuudekseni taivuttaa kaikki vallassani olevat ihmi-
set tekemään samoin, että he lakkaisivat tekemästä pahaa ja oppi-
sivat tekemään hyvää ja lopettaisivat syntinsä vanhurskaudella.”9

”Vahvistaaksemme uskoamme lisäksi kaikilla niillä hyvillä omi-
naisuuksilla, jotka kaunistavat siunatun Jeesuksen lapsia, me
voimme rukoilla, kun on aika rukoilla, me voimme rakastaa
lähimmäisiämme niin kuin itseämme ja olla uskollisia ahdistuk-
sessa, sillä me tiedämme, että sellaisten palkka on suurempi tai-
vaan valtakunnassa. Mikä lohtu! Mikä ilo! Olkoon elämäni van-
hurskaan elämää ja palkkioni samanlainen kuin hänen!

– – Vanhurskauden tulee olla pyhien päämääränä kaikessa, ja
kun [Oppi ja liitot] julkaistaan, he saavat tietää, että heiltä odo-
tetaan suuria. Tehkää hyvää ja toimikaa vanhurskaasti, silmämää-
ränä ainoastaan Jumalan kunnia, niin saatte korjata palkkanne,
kun Herra maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan. – –
Jeesuksen Kristuksen nimessä me pyydämme teitä elämään nii-
den siunausten arvoisina, jotka paljon ahdistuksen jälkeen anne-
taan ravitsemaan loppuun asti uskollisina pysyvien sielua.”10

”Vallitkoot totuus ja vanhurskaus tästä eteenpäin teissä run-
saina, ja olkaa kohtuullisia kaikessa, pidättäytykää juopottelusta
ja kiroilusta ja kaikesta karkeasta kielenkäytöstä ja kaikesta, mikä
on epävanhurskasta tai epäpyhää, myös pahansuopuudesta ja
vihamielisyydestä ja himoitsemisesta ja jokaisesta epäpyhästä
halusta. Olkaa rehellisiä toisillenne, sillä näyttää siltä, että jotkut
ovat näihin syyllistyneet ja jotkut ovat olleet epäystävällisiä ja
osoittaneet ahneutta. – – Sellaisia luonteita Jumala vihaa – ja he
joutuvat vuorollaan suremaan ison pyörän pyöriessä, sillä se
pyörii, eikä kukaan voi sitä estää. Siion elää vielä, vaikka näyttää
kuolleelta.”11

”Ihmisten pelastusta suuresti halajavana saanen muistuttaa
teitä kaikkia pyrkimään jumalallisella innolla hyveeseen, pyhyy-
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teen ja Herran käskyjen pitämiseen. Olkaa hyviä, olkaa viisaita,
olkaa oikeudenmukaisia, olkaa anteliaita, ja ennen kaikkea olkaa
armeliaita tehden aina runsaasti hyviä tekoja. Ja tulkoon teidän
kaikkien osaksi runsaasti terveyttä, rauhaa ja Isämme Jumalan
rakkautta ja Herramme Jeesuksen Kristuksen armoa, on ikui-
sessa evankeliumissa uskollisen veljenne ja ystävänne vilpitön
rukous.”12

”Olkaa sävyisiä ja nöyriä, rehtejä ja puhtaita ja vastatkaa
pahaan hyvällä. – – Olkaa nöyriä ja kärsivällisiä kaikissa elämän
tilanteissa, niin voittomme on oleva loistokkaampi.”13

”Haluamme kehottaa rohkeasti veljiämme olemaan nöyriä ja
rukoilevia, vaeltamaan todellakin valon ja päivän lapsina, että
heillä olisi ymmärrystä vastustaa jokaista kiusausta ja voittaa
kaikki paha Herramme Jeesuksen Kristuksen jalossa nimessä.”14

Urhoolliset pyrkivät kehittämään itseään tässä elämässä.

”Sen ajatuksen, että jokaisen on viinitarhassa ollessaan määrä
saada osoittamansa uutteruuden ja kestävyyden mukaisesti,
pitäisi kannustaa jokaista tämän ilosanoman palvelutyöhön kut-
suttua kartuttamaan talenttiaan, jotta hän saisi lisää talentteja,
niin että kun Mestari ryhtyy vaatimaan palvelijoiltansa tilitystä,
hänelle voidaan sanoa: ’Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotettava pal-
velija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon hal-
tijaksi. Tule Herrasi ilojuhlaan!’ [Matt. 25:21.] – –

– – Minkään seikan ei millään muotoa pitäisi estää meitä osoit-
tautumasta otollisiksi Jumalan edessä Hänen jumalallisten vaati-
mustensa mukaisesti. Ihmiset unohtavat usein, että jokainen
heidän osakseen saamansa siunaus tulee taivaasta, ja että heidän
on tehtävä tili jokaisesta heille annetusta tilaisuudesta. Tehän tie-
dätte, veljet, että kun Vapahtajan vertauksessa palvelijoista pal-
velijoiden isäntä kutsui nämä eteensä, hän antoi kullekin talent-
teja kartutettavaksi hänen viipyessään jonkin aikaa matkoilla, ja
palatessaan hän kutsui heidät tilintekoon [ks. Matt. 25:14–30].
Niin on nytkin. Herramme on poissa vain vähän aikaa, ja sen jäl-
keen Hän kutsuu jokaisen tilintekoon. Siltä, jolle annettiin viisi
talenttia, vaaditaan kymmenen, ja se, joka ei ole kartuttanut
talenttejaan, heitetään ulos hyödyttömänä palvelijana, kun taas
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”Se, joka ei ole kartuttanut talenttejaan, heitetään ulos hyödyttömänä 
palvelijana, kun taas uskollinen saa osakseen ikuisen kunnian.”

uskollinen saa osakseen ikuisen kunnian. Sen vuoksi pyydämme
hartaasti, että Isämme armo Hänen Poikansa Jeesuksen
Kristuksen kautta lepäisi yllänne, jotta ette menettäisi rohkeut-
tanne koetuksen hetkellä ja ettei teitä voitettaisi vainon
aikana.”15

”Tämän opetuksen jälkeen te olette vastuussa omista syn-
neistänne; on tavoittelemisen arvoinen kunnia, että vaellatte
taivaallisen Isämme edessä niin, että pelastatte itsenne. Me
olemme kaikki vastuussa Jumalalle siitä, millä tavoin lisäämme
sitä valoa ja viisautta, jonka Herramme on meille antanut mei-
dän pelastukseksemme.”16
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Urhoolliset kestävät uskollisesti loppuun asti 
ja saavat selestisen kirkkauden kruunun.

”Me turvaamme Jumalaan, ja olemme päättäneet, että Hänen
armonsa avulla me puolustamme asiaamme ja kestämme uskol-
lisina loppuun asti, jotta meidät kruunattaisiin selestisen kirk-
kauden kruunulla ja saisimme astua siihen lepoon, joka on
Jumalan lapsille valmistettu.”17

”Kilpailkaa hyvä uskon kilpailu, että saisitte kruunun, joka on
varattu niille, jotka kestävät uskollisina koetusaikansa loppuun
asti [ks. 2. Tim. 4:7–8]. Sen tähden pitäkää lujasti kiinni siitä,
mitä olette niin runsain mitoin saaneet Jumalan kädestä, että
kun virvoituksen aika tulee, ette olisi uurastaneet turhaan vaan
että saisitte levätä kaikesta työstänne ja saisitte ilon täyteyden
Jumalan valtakunnassa.”18

”Ette voi olla liian hyviä. Kärsivällisyys on taivaallista, kuuliai-
suus on jaloa, anteeksiantavaisuus on armollista ja korotus on
jumalallista, ja se, joka pysyy uskollisena loppuun asti, ei millään
muotoa jää palkkaansa vaille. Hyvä ihminen kestää kaiken
Kristuksen kunniaksi ja jopa luopuu koko maailmasta ja kaikesta
siinä pelastaakseen sielunsa.”19

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Lue sivuilta 367–368 kertomus siitä, kuinka Joseph Smith
nuhteli vartijoita. Kuinka tämä kertomus vaikuttaa siihen, mitä
ajattelet Joseph Smithistä?

• Joseph Smith sanoi, että evankeliumi on ”ilon ääni” ja julisti:
”Riemuitkoot sydämenne ja iloitkoot ylenpalttisesti” (s. 368).
Millä tavoin tietomme evankeliumista voi auttaa meitä rie-
muitsemaan ja iloitsemaan ylenpalttisesti jopa vaikeina
aikoina?

• Lue neljäs kappale sivulta 368. Mitä mielestäsi tarkoittaa se,
että saa ”valtaa suhteessa tehtävään työhön”? Mitä esimerkkejä
muistat tilanteista, joissa tämä totuus käy ilmi?
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• Käy läpi ensimmäinen kappale sivulta 369. Mitä ominaisuuk-
sia odottaisit henkilöltä, joka sanoo, että hän rakastaa
”Kristuksen asiaa”? (Katso joitakin esimerkkejä sivuilta
368–370.)

• Kun tutkit profeetta Josephin neuvoja sivuilta 370–371, mieti
elämässäsi jotakin, mikä kaipaa kohennusta. Päätä, mitä teet
ottaaksesi vastuun siitä, että tuota kehitystä tapahtuu.

• Käy läpi toinen ja kolmas kappale sivulta 372. Mitä saavat pal-
kinnokseen ne, jotka kilpailevat hyvän uskon kilpailun? Kuinka
jotkut ihmiset yrittävät suostutella meitä, ettemme olisi ”liian
hyviä”? Kuinka me voimme vastata tällaisiin paineisiin?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: 5. Moos. 31:6;
2. Tim. 1:7–8; 2. Nefi 31:19–20; Moosia 5:15; OL 59:23.
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”Jumala on kanssasi aina 
ja ikuisesti” – profeetta 

Libertyn vankilassa

”Hänen kaikkivaltiaassa nimessään me olemme 
päättäneet kestää ahdistusta urheina loppuun asti.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Joulukuun 1. päivänä 1838 profeetta Joseph Smith, hänen vel-
jensä Hyrum ja muut veljet vietiin Missourin Richmondista, missä
he olivat olleet vangittuina hirsitalossa, vankilaan Missourin
Libertyyn. Siellä he olivat yli neljä kuukautta odottaen oikeuden-
käyntiä tekaistujen syytösten nojalla, jotka johtuivat pyhien vai-
noamisesta Missourissa. Tänä aikana vainoojat karkottivat kirkon
jäsenet heidän kodeistaan Missourissa aiheuttaen valtavaa kärsi-
mystä. Pitkän vankeutensa aikana profeetta ja hänen toverinsa
olivat hyvin huolestuneita pyhien koettelemuksista.

Libertyn vankila oli kaksikerroksinen. Yläkerrassa oli huone ja
alakerrassa noin 18 m2:n kokoinen vankityrmä, jossa vankeja
pidettiin. Profeetta kertoi heidän tilanteestaan: ”Meitä vartioi-
daan tiiviisti yötä päivää vankilassa, jossa on kaksinkertaiset sei-
nät ja ovet, ja meidän omantuntomme vapaus on riistetty
meiltä. Ruokamme on niukkaa, koko ajan samaa ja pahanma-
kuista; meillä ei ole oikeutta valmistaa ruokaa itse. Meidän on
ollut pakko nukkua lattialla olkien päällä vailla riittäviä huopia,
jotka pitäisivät meidät lämpiminä, ja kun meillä on valkea, jou-
dumme kärsimään miltei jatkuvasta savusta. Tuomarit ovat ker-
toneet meille vakavina kerran toisensa jälkeen, että he tietävät
meidän olevan syyttömiä ja että meidät pitäisi vapauttaa, mutta
mellakoitsijoiden pelosta he eivät uskalla toteuttaa lakia meidän
kohdallamme.”1

375

L U K U  3 1



L U K U  3 1

376

Ollessaan vankina Libertyn vankilassa profeetta Joseph Smith kirjoitti 
perheelleen ja pyhille joukon kirjeitä, joissa hän todisti Jumalan 

voimasta voittaa paha ja seistä pyhiensä rinnalla ”aina ja ikuisesti”.
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Huone oli niin matala, etteivät miehet kyenneet seisomaan
suorassa, ja Alexander McRae, yksi vangeista, sanoi, että ruoka
oli ”erittäin pahanmakuista ja niin surkeata, ettemme pystyneet
syömään sitä ennen kuin nälkä ajoi siihen”2.

Mercy Fielding Thompson, veljien luona vankilassa käynyt
kirkon jäsen, kirjoitti myöhemmin: ”En kykene kuvailemaan
tunteitani, kun vartija päästi meidät vankilaan ja ovi suljettiin
meidän perässämme. Emme voineet olla tuntematta kauhua
tajutessamme, että meidät oli suljettu siihen pimeään ja kolk-
koon luolaan, joka sopi vain pahimmille rikollisille, mutta siellä
me näimme profeetta Josephin – miehen, jonka Jumala oli valin-
nut tänä aikojen täyttymisen taloudenhoitokautena pitämään
maan päällä hallussaan Hänen valtakuntansa avaimia, joilla on
valta sitoa ja vapauttaa Jumalan ohjeiden mukaan – suljettuna
inhottavaan vankilaan pelkästään siitä syystä, että hän väitti saa-
neensa Jumalalta innoitusta perustaa Hänen kirkkonsa ihmisten
keskuuteen.”3

Profeetan ollessa vankilassa hänen vaimonsa Emma sai käydä
hänen luonaan ainoastaan kolme kertaa. Muuten he olivat yhtey-
dessä toisiinsa vain kirjeitse. Huhtikuun 4. päivänä 1839 pro-
feetta kirjoitti: ”Rakas ja hellä vaimoni. On torstai-ilta, ja auringon
juuri laskiessa ja kurkistellessamme tämän yksinäisen vankilan
kaltereiden takaa istun kirjoittamaan sinulle kertoakseni sinulle
tilanteestani. Olen nyt ollut uskoakseni noin viisi kuukautta ja
kuusi päivää vartioituna yötä päivää yksinäisen, pimeän, likaisen
vankilan seinien, kaltereiden ja kirskuvien rautaovien takana.
Tuntein, jotka vain Jumala tietää, kirjoitan tätä kirjettä. Kynän,
kielen ja enkeleiden on mahdotonta kuvata tai maalata näitä mie-
len pohdintoja näissä olosuhteissa ihmiselle, joka ei ole koskaan
kokenut sitä, mitä me koemme. – – Turvaamme ainoastaan
Jehovan käsivarteen, jotta vapautuisimme.”4

Libertyn vankilasta profeetta kirjoitti kirjeitä myös pyhille
ilmaisten rakkautensa heitä kohtaan ja uskonsa siihen, että
Jumala tukee aina niitä, jotka turvaavat Häneen. Suurin osa seu-
raavasta aineistosta on peräisin kirkon jäsenille osoitetusta 20.
maaliskuuta 1839 päivätystä kirjeestä, joka sisältää profeetan neu-
voja pyhille, hänen pyyntöjään Jumalalle ja Jumalan vastauksia
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hänen rukouksiinsa. Osia tästä kirjeestä otettiin myöhemmin
Oppiin ja liittoihin luvuiksi 121, 122 ja 123.

Joseph Smithin opetuksia

Mikään kärsimys ei voi erottaa meitä Jumalan 
rakkaudesta ja keskinäisestä veljeydestä.

”Nöyrä palvelijanne Joseph Smith nuorempi, joka on vankina
Herran Jeesuksen Kristuksen asian ja pyhien vuoksi ja joka
hänen ylhäisyytensä kuvernööri Lilburn W. Boggsin tuhoavan
hallitusvallan alaisena väkivaltaisen joukon voimalla vangittiin ja
jota pidetään vangittuna, lähettää teille kaikille tervehdyksen
yhdessä vankitoveriensa ja rakkaiden veljiensä Caleb Baldwinin,
Lyman Wightin, Hyrum Smithin ja Alexander McRaen kanssa.5

Olkoon Isän Jumalan ja Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen
Kristuksen armo kaikkien teidän kanssa ja pysyköön teissä ai-
niaan. Lisääntyköön teidän tietonne Jumalan armosta. Olkoon
teillä uskoa ja lujuutta, oikeaa tietoa ja itsehillintää, kestävyyttä ja
jumalanpelkoa, keskinäistä kiintymystä ja rakkautta, ja enenty-
kööt ne vielä, niin että ette missään jäisi toimettomiksi ettekä
vaille hedelmää [ks. 2. Piet. 1:5–8].

Me tiedämme, että useimmat teistä ovat hyvin selvillä niistä
vääryyksistä ja tyrannimaisista epäoikeudenmukaisuuksista ja
julmuuksista, joita meitä kohtaan harjoitetaan, kun meidät on
vangittu syytettyinä valheellisesti kaikenlaisesta pahasta ja hei-
tetty vahvojen muurien ympäröimään vankilaan vahvan vartion
saartamiksi, joka jatkuvasti yötä päivää vahtii meitä yhtä herkeä-
mättä kuin Saatana kiusatessaan Jumalan kansaa ja asettaessaan
sille ansoja.

Sen tähden, rakkaat veljet, me olemme sitä alttiimmat ja
halukkaammat saamaan osaksemme teidän toveruutenne ja rak-
kautenne. Sillä meidän olosuhteemme ovat omiaan herättämään
kaiken sielussamme olevan pyhään muistoon, ja arvelemme, että
niin on teidänkin laitanne ja ettei mikään sen vuoksi voi erottaa
meitä Jumalan rakkaudesta ja toistemme yhteydestä [ks. Room.
8:39] ja että kaikenlainen meitä kohtaan harjoitettu pahuus ja
julmuus on vain omiaan sitomaan sydämemme yhteen ja sine-
töimään ne yhteen rakkaudessa.
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Meidän ei ole tarpeen sanoa teille, että meitä pidetään kah-
leissa syyttä, eikä teidän ole tarpeen sanoa meille: Meidät on
syyttä ajettu kodeistamme ja meitä on syyttä lyöty. Me ymmär-
rämme kaikki, että jos Missourin osavaltion asukkaat olisivat
antaneet pyhien olla ja olisivat halunneet rauhaa yhtä suuresti
kuin nämäkin, niin osavaltiossa olisi tähän päivään mennessä val-
linnut pelkkä rauha ja hiljaisuus; me emme olisi tässä helvetissä
– – missä meidän on pakko kuulla pelkkiä herjaavia kirouksia ja
olla todistamassa jumalanpilkkaa, juoppoutta ja ulkokultaisuutta
sekä kaikenkaltaista irstailua. Ja vielä, orpojen ja leskien huudot
eivät olisi kohonneet Jumalan tykö heitä vastaan. Eikä viaton veri
olisi tahrannut Missourin maaperää. – –Se on murheellinen, vali-
tettava, surullinen tarina, liikaa kerrottavaksi, liikaa tutkistelta-
vaksi, liikaa ihmisolennoille. – –

– – [Vainoojamme] harjoittavat kaikkea tätä pyhiä kohtaan,
jotka eivät ole tehneet heille mitään pahaa ja jotka ovat viattomia
ja hyveellisiä, jotka rakastavat Herraa Jumalaansa ja ovat valmiit
luopumaan kaikesta Kristuksen tähden. Nämä asiat ovat kauheita
kerrottaviksi, mutta ne ovat totisinta totta. Viettelysten täytyy
kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ne tulevat [ks.
Matt. 18:7]!”6

Vastoinkäymiset kestävät vain pienen hetken; 
jos kestämme hyvin, meidät korotetaan Jumalan eteen.

”Oi Jumala, missä olet, ja missä on maja, joka kätkee piilo-
paikkasi? Kuinka kauan kätesi viipyy ja silmäsi, niin, puhdas sil-
mäsi katsoo iankaikkisista taivaista kansasi ja palvelijoidesi koh-
taamaa vääryyttä ja heidän huutonsa tunkeutuvat sinun korvaasi?

Niin, oi Herra, kuinka kauan heidän on kärsittävä tätä vää-
ryyttä ja laitonta sortoa, ennen kuin sydämesi pehmenee heitä
kohtaan ja sisimpäsi liikuttuu säälistä heitä kohtaan?

Oi Herra Jumala Kaikkivaltias, taivaan, maan ja merien ja kai-
ken niissä olevan Luoja, joka valvot Perkelettä ja Seolin pimeää
ja yönsynkkää valtakuntaa ja alistat ne valtaasi – ojenna kätesi,
anna silmäsi lävistää; anna nostaa ylös majasi; älä anna piilo-
paikkasi enää olla kätkettynä; anna korvasi kallistua; anna sydä-
mesi pehmetä ja sisimpäsi liikuttua säälistä meitä kohtaan! Anna
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vihasi syttyä vihollisiamme vastaan; ja sydämesi kiivaudessa mie-
kallasi kosta puolestamme meidän vääryytemme. Muista kärsiviä
pyhiäsi, oi Jumalamme, niin palvelijasi iloitsevat Sinun nimessäsi
ikuisesti. – –

– – Poikani, rauha olkoon sielullesi; vastoinkäymisesi ja ahdin-
kosi kestävät vain pienen hetken, ja sitten, jos kestät ne hyvin,
Jumala korottaa sinut korkeuteen; sinä voitat kaikki vihollisesi.”7

[Tämän osion kappaleet ovat myös kohdassa OL 121:1–8.]

Jumalan voima on suurempi kuin minkään pahan, 
ja evankeliumin totuudet tulevat lopulta voittamaan.

”Pyydän saada sanoa teille, veljet, että kun tietämättömyys,
taikausko ja kiihkoilu pesiytyvät sinne mihin niiden ei pitäisi, ne
ovat usein tämän kirkon menestymisen tiellä. Ne ovat kuin vuo-
rilta tulviva sadevesi, joka täyttää mitä puhtaimman, kristallin-
kirkkaan virran liejulla, lialla ja saastalla ja samentaa kaiken, mikä
aikaisemmin oli kirkasta, ja kaikki ryöppyää eteenpäin yhtenä
tulvana. Mutta aika taltuttaa nousuveden, ja vaikka meitä tällä
hetkellä vyörytetäänkin tulvaveden liejussa, niin ajan oloon mah-
dollisesti seuraava aalto tuo meille lähteen, kristallinkirkkaan ja
yhtä puhtaan kuin lumi, ja silloin saasta, ajopuut ja törky jäävät
jälkeen ja pyyhkiytyvät pois matkan varrella.

Kuinka kauan voi virtaava vesi pysyä epäpuhtaana? Mikä voima
estää taivaita? Yhtä hyvin ihminen voisi ojentaa heiveröisen käsi-
vartensa pysäyttääkseen Missourivirran säädetyn juoksun tai
kääntää sen ylävirtaan kuin estää Kaikkivaltiasta vuodattamasta
tietoa alas taivaasta myöhempien aikojen pyhien päälle. [Tämä
kappale on myös kohdassa OL 121:33.]

Mitä muuta [kuvernööri Lilburn W.] Boggs ja hänen murhan-
himoinen joukkonsa ovat kuin rannan riipparaitoja, jotka kerää-
vät ajopuut? Jos väittäisimme, ettei vesi ole vettä, koska vuoriston
sadevirrat tuovat alas mutaa ja samentavat kristallinkirkkaan vir-
ran, vaikka jälkeenpäin jättävätkin sen entistä puhtaammaksi, tai
ettei tuli ole tulta, koska se voidaan sammuttaa kaatamalla vettä
sen päälle, se olisi yhtä tyhmää kuin jos sanoisimme, että meidän
asiamme on menetetty, koska luopiot, valehtelijat, papit, varkaat
ja murhaajat, jotka kaikki yhtäläisesti pysyvät oveluudessaan ja
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pitävät kiinni uskontunnustuksistaan, ovat hengellisessä pahuu-
dessaan korkeasta asemastaan ja paholaisen linnoituksistaan
vuodattaneet lian, liejun ja saastan – – virran päämme päälle.

Ei, Jumala varjelkoon! Helvetti voi vuodattaa vihansa kuin
Vesuviuksen tai Etnan tai kaikkein kauhistavimman tulta suitse-
van vuoren tulisen laavan, mutta silti ’mormonismi’ pysyy. Vesi,
tuli, totuus ja Jumala ovat kaikki todellisuutta. Totuus on ’mor-
monismi’. Jumala on sen alkuunpanija. Hän on meidän kil-
pemme. Hänen kauttaan me saimme syntymme. Hänen äänel-
lään meidät kutsuttiin Hänen evankeliuminsa taloudenhoito-
kauteen aikojen täyttymisen alussa. Hänen avullaan me saimme
Mormonin kirjan, Hänen avullaan olemme säilyneet tähän päi-
vään asti, ja Hänen avullaan me säilymme, jos se koituu meidän
kirkkaudeksemme, ja Hänen kaikkivaltiaassa nimessään me
olemme päättäneet kestää ahdistusta kuin kelpo soturit lop-
puun asti.

– – Tulette huomaamaan siihen mennessä kun olette lukeneet
tämän ja ellette huomaa, saatatte tulla huomaamaan, että muurit
ja raudat, ovet ja narisevat saranat ja puolikuoliaaksi pelotetut
vanginvartijat – – ovat jo pelkällä olemuksellaan omiaan saamaan
rehellisen miehen sielun tuntemaan itsensä väkevämmäksi kuin
helvetin voimat. – –

– – Olemme teidän veljiänne ja kärsimme yhdessä teidän kans-
sanne ja olemme Jeesuksen Kristuksen vankeja evankeliumin
tähden ja sen kirkkauden toivon tähden, joka meissä on.”8

Vapahtaja ymmärtää kaikki kärsimyksemme, 
ja Hän on kanssamme aina ja ikuisesti.

Herra lohdutti profeettaa seuraavin sanoin: ”Maan ääret tule-
vat kysymään nimeäsi, ja hullut tulevat pilkkaamaan sinua, ja hel-
vetti tulee raivoamaan sinua vastaan; kun taas puhdassydämiset ja
viisaat ja jalot ja hyveelliset etsivät alati neuvoa ja valtuutta ja siu-
nauksia sinun kätesi alla. Eikä kansasi koskaan käänny sinua vas-
taan pettureiden todistuksesta. Ja vaikka heidän vaikutuksensa
saattaa sinut ahdinkoon ja kaltereiden ja muurien taakse, sinua
pidetään kunniassa; ja pientä tuokiota lukuun ottamatta äänesi
on vanhurskautesi tähden vihollistesi keskellä pelottavampi kuin
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raivoisa leijona; ja sinun Jumalasi seisoo rinnallasi aina ja ikui-
sesti.

Jos sinä joudut kokemaan ahdinkoa; jos olet vaaroissa valhe-
veljien parissa; jos olet vaaroissa rosvojen keskellä; jos olet vaa-
roissa maalla tai merellä; jos sinua syytetään kaikenlaisilla vää-
rillä syytöksillä; jos vihollisesi käyvät kimppuusi; jos he raastavat
sinut irti isäsi ja äitisi ja veljiesi ja sisartesi yhteydestä; ja jos vihol-
lisesi paljastetuin miekoin raastavat sinut vaimoltasi ja lapsiltasi
ja vanhin poikasi, iältään vasta kuusi vuotta, takertuu vaatteisiisi
ja sanoo: Isäni, isäni, mikset voi jäädä luoksemme? Oi, isäni, mitä
nuo miehet aikovat tehdä sinulle? Ja jos hänet sitten sysätään
miekalla eroon sinusta ja sinut raahataan vankilaan ja vihollisesi
vaanivat ympärilläsi kuin sudet karitsan verta; ja jos sinut heite-
tään kuoppaan tai murhaajien käsiin ja kuolemantuomio lange-
tetaan päällesi; jos sinut heitetään syvyyteen; jos hyökyvät aallot

Vapahtaja Pilatuksen edessä. ”Ihmisen Poika on laskeutunut 
kaiken tämän alapuolelle. Oletko sinä suurempi kuin hän?”
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vehkeilevät sinua vastaan; jos ankarista tuulista tulee vihollisiasi;
jos taivaat kasaavat synkeytensä ja kaikki luonnonvoimat yhdisty-
vät tukkiakseen tien; ja ennen kaikkea, jos itse helvetti aukaisee
kitansa ammolleen sinua tavoitellen, tiedä, poikani, että kaikki
tämä antaa sinulle kokemusta ja on sinun hyväksesi.

Ihmisen Poika on laskeutunut kaiken tämän alapuolelle.
Oletko sinä suurempi kuin hän?

Ja nyt, pysy tielläsi, niin pappeus pysyy sinulla, sillä heidän
rajansa on määrätty; he eivät voi päästä yli. Päiväsi ovat tiedossa,
eikä sinun vuosiasi vähennetä; älä siis pelkää, mitä ihminen voi
tehdä, sillä Jumala on kanssasi aina ja ikuisesti.”9 [Tämän osion
kappaleet ovat myös kohdassa OL 122:1–9.]

Hiljainen, vieno ääni kuiskaa lohdutusta 
sielullemme surun ja ahdingon syvyyksissä.

Pian sen jälkeen kun profeetan oli sallittu paeta vangitsijoil-
taan Missourissa, hän muisteli tunteitaan vankeutensa
aikana: ”Ollessani vihollisteni käsissä minun täytyy sanoa, että
vaikka tunsin suurta levottomuutta perheestäni ja ystävistäni,
joita oli kohdeltu ja pahoinpidelty niin epäinhimillisesti, – – niin
mitä minuun tulee, tunsin itseni täysin rauhalliseksi ja olin alis-
tunut taivaallisen Isäni tahtoon. Tiesin olevani viaton ja tiesin
pyhien olevan viattomia ja ettemme olleet tehneet mitään ansai-
taksemme sellaista kohtelua sortajiemme käsissä. Siitä syystä saa-
toin katsoa siihen Jumalaan, jonka käsissä on kaikkien ihmisten
henki ja joka oli pelastanut ja vapauttanut minut kerta toisensa
jälkeen kuoleman porteilta, ja vaikka jokainen pakotie näytti
olevan täysin suljettu ja kuolema tuijotti minua kasvoihin ja
tuhoamisestani oli päätetty ainakin ihmisten silmissä, niin heti
astuessani leiriin olin varma siitä, että minut, veljeni ja per-
heemme vapautettaisiin.

Niin, tuo hiljainen, vieno ääni, joka on kuiskannut niin usein
lohdutusta sielulleni surun ja ahdingon syvyyksissä, kehotti
minua olemaan rohkealla mielellä ja lupasi vapautusta, mikä toi
minulle suurta lohtua. Ja vaikka kansat kapinoivat ja kansakun-
nat juonia punoivat, niin Herra Sebaot, Jaakobin Jumala oli tur-
vani, ja kun huusin Hänen puoleensa hädän päivänä, Hän pelasti



L U K U  3 1

384

minut [ks. Ps. 46:7; 50:15], mistä syystä minä koko sielustani ja
kaikesta voimastani siunaan ja ylistän Hänen pyhää nimeänsä.
Sillä vaikka olin kaikin tavoin ahtaalla, en ollut umpikujassa, neu-
voton mutta en toivoton, vainottu mutta en hylätty, maahan lyöty
mutta en tuhottu. [Ks. 2. Kor. 4:8–9.]”10

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Käy läpi kuvaus vankeudesta Libertyssä Missourissa
(s. 375–378). Kun tutkit tätä lukua ja keskustelette siitä, mieti
profeetan olosuhteita hänen kirjoittaessaan tässä luvussa ole-
vat sanat. Käy läpi kolmas kokonainen kappale sivulta 380.
Kuinka kertomus profeetasta Libertyn vankilassa on esimerkki
tästä totuudesta?

• Tutki, mitä sanotaan kolmannessa kokonaisessa kappaleessa
sivulla 378. Kuinka vaikeat olosuhteet ”herättävät” joskus sie-
lumme ”pyhään muistoon”? Millä tavoin koettelemukset ja
vaino voivat ”sitoa sydämemme” perheeseen ja ystäviin? Mitä
kokemuksia sinulla on ollut näistä totuuksista?

• Joseph Smith julisti, ettei mikään voisi erottaa häntä ja hänen
veljiään Jumalan rakkaudesta (s. 378). Mitä ajattelet tai miltä
sinusta tuntuu, kun pohdit näitä sanoja? Millä tavoin me
voimme joutua eroon Jumalan rakkaudesta? Mitä meidän on
tehtävä pysyäksemme Jumalan rakkaudessa?

• Lue ensimmäinen kokonainen kappale sivulta 380. Mitä me
voimme tehdä saadaksemme rauhan, jonka Herra tarjoaa
meille? Mitä itse saat Herran vakuutuksesta, että Joseph
Smithin vastoinkäymiset ja ahdingot kestäisivät ”vain pienen
hetken”?

• Palauta mieleen, miten Joseph Smith vakuutti pyhille, että kir-
kon viholliset eivät voisi mitenkään olla Jumalan voiman
esteenä (s. 380–381). Miksi me toisinaan unohdamme tämän
totuuden? Mitä me voimme tehdä muistaaksemme sen?

• Tutki Herran sanoja profeetalle sivuilla 381–383. Kuinka elä-
mämme saattaisi muuttua, jos muistaisimme, että koettelemuk-
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1. Joseph Smithin 22. maaliskuuta
1839 Libertyn vankilassa Libertyssä
Missourissa päivätystä kirjeestä Isaac
Gallandille, julkaisussa Times and
Seasons, helmikuu 1840, s. 52,
oikeinkirjoitus nykyaikaistettu; ks.
myös Perintömme – lyhyt katsaus
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuk-
sen Kristuksen Kirkon historiaan,
2001, s. 51.

2. Alexander McRae lainattuna julkai-
sussa History of the Church, osa 3,
s. 257; Alexander McRaen 9. loka-
kuuta 1854 Salt Lake Cityssä Utahissa
päivätystä kirjeestä Deseret News
-lehden päätoimittajalle, julkaistu
lehdessä Deseret News, 2. marras-
kuuta 1854, s. 1.

3. Mercy Fielding Thompson, ”Recol-
lections of the Prophet Joseph
Smith”, Juvenile Instructor, 1. heinä-
kuuta 1892, s. 398, oikeinkirjoitus
nykyaikaistettu.

4. Joseph Smithin 4. huhtikuuta 1839
Libertyn vankilassa Libertyssä
Missourissa päivätystä kirjeestä
Emma Smithille; Beinecke-kirjasto,
Yalen yliopisto, New Haven, Con-
necticut; kopio kirkon arkistoissa.
Kun profeetta tässä kirjeessä mainitsi
olleensa vangittuna yli viisi kuu-
kautta, hän laski yhteen ajan, jonka
hän oli ollut vangittuna Indepen-
dencessä, Richmondissa sekä
Libertyssä Missourissa.

5. Sidney Rigdon vangittiin yhdessä
muiden veljien kanssa 1. joulukuuta
1838 ja pantiin Libertyn vankilaan.
Mutta 25. tammikuuta 1839, noin

set voivat antaa meille kokemusta ja olla hyväksemme? Mitä
sinulle merkitsee tietää, että Vapahtaja on laskeutunut kaiken
alapuolelle? Mitä mielestäsi tarkoittaa ”pysyä tielläsi”?

• Lue luvun viimeinen kappale (s. 383–384). Mieti, milloin Pyhä
Henki on lohduttanut sinua vaikeassa tilanteessa. Onko
sinulla ollut sellaisia kokemuksia, joista olisi sopivaa kertoa?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Fil. 3:8–9; Moosia
23:21–24; Alma 7:11; 36:3.

Viitteet

kaksi kuukautta ennen kuin pro-
feetta kirjoitti tämän kirjeen, Sidney
sai luvan lähteä vankilasta takuita
vastaan, koska hän oli vakavasti sai-
raana. Jatkuvien uhkausten vuoksi
Sidney pelkäsi lähteä vankilasta ja
päätti pysyä siellä turvassa helmi-
kuun 5. päivään asti.

6. History of the Church, osa 3,
s. 289–291, oikeinkirjoitus ja oikea-
kielisyys nykyaikaistettu, kappale-
jakoa muutettu; Joseph Smithin
ja muiden 20. maaliskuuta 1839
Libertyn vankilassa Libertyssä
Missourissa päivätystä kirjeestä
Edward Partridgelle ja kirkolle; osia
tästä kirjeestä sisällytettiin myöhem-
min Oppiin ja liittoihin lukuina 121,
122 ja 123; ks. myös Profeetta Joseph
Smithin opetuksia, toim. Joseph
Fielding Smith, 1985, s. 128–131.

7. History of the Church, osa 3,
s. 291–298, oikeinkirjoitus nykyai-
kaistettu; ks. myös Profeetta Joseph
Smithin opetuksia, s. 130–131.

8. History of the Church, osa 3,
s. 296–298, oikeinkirjoitus nykyai-
kaistettu; ks. myös Profeetta Joseph
Smithin opetuksia, s. 136–138.

9. History of the Church, osa 3,
s. 300–301, oikeinkirjoitus nykyai-
kaistettu; ks. myös Profeetta Joseph
Smithin opetuksia, s. 140–141.

10. History of the Church, osa 3,
s. 328–329, kappalejakoa muutettu;
artikkelista ”Extract, from the Private
Journal of Joseph Smith Jr.”, Times
and Seasons, marraskuu 1839, s. 7–8.
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Helmikuussa 1839, kun Joseph Smith oli vankina Libertyn vankilassa, 
Emma Smith käveli lapsineen jäätyneen Mississipin 

yli paeten heidän missourilaisia vainoojiaan.



Vainoon suhtautuminen 
uskoen ja rohkeasti

”Älkää pelätkö, vaan vahvistukaa Herrassa 
ja ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Talvella 1838–1839 Missourin osavaltion kansalliskaarti sai
kuvernööriltä käskyn karkottaa myöhempien aikojen pyhät osa-
valtiosta, ja profeetta Joseph Smith oli vangittuna Libertyn van-
kilassa. Se talvi ja seuraava kevät toivat päivänvaloon kauhean
kärsimyksen näyttämön, kun tuhannet pyhät pakotettiin pake-
nemaan kodeistaan Missourissa. Jättäen suuren osan omaisuu-
destaan jälkeensä he aloittivat yli 300 kilometrin matkan itään
kohti läntistä Illinoisin osavaltiota Brigham Youngin ja muiden
kirkon johtajien johdolla. Harvoilla pyhillä oli hyviä vankkureita
ja hevosia, ja monet nukkuivat taivasalla sateessa ja lumessa.
Muutamat, joilla ei ollut kenkiä, kulkivat lumessa jalat rääsyihin
kiedottuina.

Helmikuussa 1839 eräs ystävällinen naapuri auttoi Emma
Smithiä sijoittamaan tämän neljä lasta ja muutamat tavarat oljilla
vuorattuihin vankkureihin. Kun heidän joukkonsa tuli jääty-
neelle Mississipille, Emma käveli jäätä pitkin lastensa kanssa kan-
taen profeetan raamatunkäännöksen käsikirjoitusta kahdessa
vyötäisilleen hameen alle sidotussa kangasnyytissä. Hän ja
monet muut rutiköyhät pyhät hakivat turvaa Quincyn alueelta
Illinoisista, missä he kärsivät edelleen nälästä, kylmästä ja sai-
rauksista, vaikka monet huolehtivan yhteisön ystävällisyyden
osoitukset lievittivätkin näitä kärsimyksiä.

Vaikka profeetta Joseph halusi auttaa pyhiä, hän ei voinut
tehdä juuri muuta kuin rukoilla ja antaa kirjeitse ohjeita Brigham
Youngille ja muille veljille, jotka johtivat pyhiä hänen ollessaan
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poissa. Näissä epätoivoisissa olosuhteissa hän kirjoitti rohkaisun
ja rauhan sanoja kirkon jäsenille: ”Suuresti rakastetut veljet, teh-
käämme iloisin mielin kaikki, mikä on meidän vallassamme; ja
pysykäämme sitten sijoillamme täysin varmoina saadaksemme
nähdä Jumalan pelastuksen ja hänen käsivartensa ilmoittamisen”
(OL 123:17).

Huhtikuun 6. päivänä 1839 profeetta ja hänen vankitoverinsa
siirrettiin oikeudenkäyntipaikan vaihtumisen vuoksi Libertyn
vankilasta Gallatiniin Daviessin piirikuntaan Missourissa. Kun
veljet olivat ilmaantuneet siellä oikeuden eteen, heidän oikeu-
denkäyntipaikkansa siirrettiin vielä Gallatinista Columbiaan
Boonen piirikuntaan Missourissa. Mutta huhtikuun puolivälissä,
kun profeettaa ja muita vankeja oltiin viemässä Columbiaan, var-
tijat päästivät heidät pakenemaan. Viikon kuluessa veljet olivat
liittyneet pyhien pääjoukkoon Quincyssä Illinoisissa. Vanhin
Wilford Woodruff kirjoitti päiväkirjaansa jälleennäkemisestään
profeetan kanssa: ”Jälleen kerran minulla oli mieluisa etuoikeus
tarttua veli Josephia kädestä. – – Hän tervehti meitä hyvin iloi-
sena. Hän oli päässyt juuri vankilasta ja vihollistensa käsistä ja
palannut perheensä ja ystäviensä luo. – – Joseph oli suora, avoin
ja tuttavallinen kuten aina. Sisar Emma oli todella onnellinen.”1

Profeetta antoi myöhemmin kiitosta pyhille, jotka hänen kans-
saan olivat urhoollisesti kestäneet niin paljon uskonsa tähden
Jeesuksen Kristuksen palautettuun evankeliumiin: ”Pyhien käy-
tös kaikissa heihin kohdistuneissa vääryyksissä ja kärsimyksissä
on ollut kiitettävää. Heidän rohkeutensa heidän puolustaessaan
veljiään mellakoitsijoiden tihutöiltä; heidän kiintymyksensä
totuuden asiaan koettelevimmissa ja ahdistavimmissa olosuh-
teissa, mitä ihminen voi suinkin kestää; heidän rakkautensa toi-
siaan kohtaan; heidän valmiutensa tarjota apua minulle ja veljil-
leni, jotka oli suljettu vankityrmään; heidän uhrauksensa heidän
lähtiessään Missourista ja auttaessaan köyhiä leskiä ja orpoja ja
turvatessaan heille asuinpaikan vieraanvaraisemmassa maassa; se
kaikki yhdessä tuo heille kaikkien hyvien ja hyveellisten ihmisten
arvostuksen ja on turvannut heille Jehovan suosion ja hyväksyn-
nän ja yhtä kuolemattoman nimen kuin iankaikkisuus.”2
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Joseph Smithin opetuksia

Totuuden vihollinen asettuu Herran palvelijoita vastaan
etenkin heidän päästessään lähemmäksi Herraa.

”Vaino on aika ajoin ukkosen jylinän tavoin vyörynyt ylit-
semme – – uskontomme tähden.”3

”Uskonnolliset periaatteemme ovat maailman edessä valmiina
kaikkien tutkittaviksi, mutta olemme tietoisia siitä, että kaikki
vaino ystäviämme kohtaan on noussut seurauksena vääristä syy-
töksistä ja väärinkäsityksistä, joilla ei ole perustaa totuudessa
eikä vanhurskaudessa. Sen olemme kestäneet yhdessä kaikkien
muiden uskonnollisten yhteiskuntien kera niiden aloittaessa
toimintansa.”4

”Älkää siis ihmetelkö, jos teitä vainotaan, vaan muistakaa
Vapahtajan sanat: ’Ei palvelija ole herraansa suurempi. Jos minua
on vainottu, vainotaan teitäkin.’ [Ks. Joh. 15:20.] Ja kaikki koet-
telemukset, jotka pyhien täytyy kestää, ovat niiden sanojen toteu-
tumista, joita profeetat ovat puhuneet maailman alusta asti.”5

”Kun teen parhaani – kun saan aikaan suurinta hyvää, niin sil-
loin minua vastaan heräävät pahimmat ja jumalattomimmat epäi-
lyt. – – Tämän kansan viholliset eivät koskaan väsy vainoamaan
tätä kirkkoa, ennen kuin heidät on voitettu. Uskon, että he ko-
koavat minua vastaan kaiken, mikä on heidän vallassaan, ja että
meillä tulee olemaan pitkä ja hirvittävä sodankäynti. Se, joka
haluaa ryhtyä todelliseen kristilliseen sodankäyntiin näiden vii-
meisten aikojen turmelusta vastaan, saa jatkuvasti vastaansa
jumalattomat ihmiset ja paholaisen enkelit ja kaikki pimeyden
helvetilliset voimat. Jumalattomien ja turmeltuneiden ihmisten
osoittama vastustus on mittapuu, jonka mukaan voidaan
arvioida, käykö joku kristillistä sodankäyntiä. Autuaita olette te,
kun kaikki ihmiset puhuvat teistä valheellisesti pahaa jne. [ks.
Matt. 5:11]. Tulisiko jotakuta pitää pahana, kun ihmiset puhuvat
hänestä pahaa? Ei. Jos joku nousee vastustamaan synnin maail-
maa, hän voi odottaa kaikkien jumalattomien ja turmeltuneiden
henkien järjestäytyvän häntä vastaan.

Mutta sitä kestää vain vähän aikaa, ja kaikki nämä kärsimykset
käännetään meistä pois, jos olemme uskollisia emmekä anna
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tämän pahan voittaa itseämme. Nähdessämme endaumentin siu-
nausten etenevän ja valtakunnan kasvavan ja laajenevan merestä
mereen me riemuitsemme siitä, etteivät nämä hullutukset voitta-
neet meitä.”6

”Jotkut luulevat, että vihollisemme tyytyisivät minun hävittä-
miseeni, mutta sanon teille, että heti kun he ovat vuodattaneet
minun vereni, he janoavat jokaisen miehen verta, jonka sydä-
messä asustaa evankeliumin täyteyden hengen vähäinenkin
kipinä. Näiden ihmisten vastarinnan saa liikkeelle kaiken van-
hurskauden vihollisen henki. Sen tarkoituksena ei ole tuhota
vain minua vaan jokainen mies ja nainen, joka uskaltaa uskoa
opit, jotka Jumala on innoittanut minua opettamaan tälle
sukupolvelle.”7

”Olen oppinut kokemuksesta, ettei totuuden vihollinen nuku
eikä lopeta ponnistelujaan herättääkseen yhteisöjen mielet
Herran palvelijoita vastaan kiihottamalla ihmisiä närkästymään
kaikissa tärkeissä tai mielenkiintoa herättävissä asioissa.”8

Ne, jotka rakastavat Jumalaa, 
kestävät vainoa rohkeasti ja uskoen.

”Kaikki pyhät, hyötykää tästä tärkeästä avaimesta – huolehti-
kaa kaikissa koettelemuksissa, vaikeuksissa, kiusauksissa, ahdis-
tuksissa, kahleissa, vankeudessa ja kuoleman keskellä siitä,
ettette petä taivasta, ettette petä Jeesusta Kristusta, ettette petä
veljiä, ettette petä Jumalan ilmoituksia, olkootpa ne sitten
Raamatussa, Mormonin kirjassa tai Opissa ja liitoissa tai missä
tahansa muualla, mitä koskaan on annettu tai annetaan ja ilmoi-
tetaan ihmisille tässä maailmassa tai tulevassa. Niin, kaiken nis-
koittelunne ja vastaanhangoittelunne keskellä pitäkää huoli siitä,
ettette tee näin, ettei viittanne liepeissä havaittaisi viatonta verta
ja ettette joutuisi helvettiin.”9

Keväällä 1830 pyhiä vainottiin Mormonin kirjan julkaisemi-
sen vuoksi: ”Mormonin kirja (Efraimin hallussa oleva Joosefin
sauva) oli nyt ollut julkaistuna jonkin aikaa, ja kuten muinainen
profeetta oli siitä ennustanut, sitä pidetään outona [ks. Hoos.
8:12]. Sen ilmestyminen herätti suurta kuohuntaa. Ne, jotka
uskoivat sen aitouteen, kokivat suurta vastustusta ja paljon vainoa.
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Talvella 1838–1839 tuhannet myöhempien aikojen pyhät pakotettiin pakenemaan
kodeistaan Missourista ja matkaamaan yli 300 kilometrin päähän Illinoisiin.

Mutta nyt oli käynyt niin, että totuus oli versonut maasta ja van-
hurskaus oli katsonut alas taivaasta [ks. Moos. 7:62; Ps. 85:12].
Siksi me emme pelänneet vastustajiamme tietäen, että meillä oli
puolellamme sekä totuus että vanhurskaus, että meillä oli sekä Isä
että Poika, koska meillä oli Kristuksen opit ja me mukauduimme
niihin. Ja siksi me jatkoimme saarnaamista ja tiedon antamista kai-
kille, jotka olivat halukkaita kuulemaan.”10

Heinäkuussa 1839 Wilford Woodruff kirjoitti: ”Joseph puhui
meille muutamia sanoja ja sanoi: ’Muistakaa, veljet, että jos
olette vangittuina, veli Joseph on ollut vangittuna ennen teitä.
Jos joudutte paikkaan, jossa voitte nähdä veljenne vain kalterei-
den läpi ja olette kahleissa Jeesuksen Kristuksen evankeliumin
tähden, muistakaa, että veli Joseph on ollut samanlaisissa
oloissa.’”11

Vuonna 1841 Joseph Smith ja hänen neuvonantajansa ensim-
mäisessä presidenttikunnassa kirjoittivat: ”Totuus on vankan
tammen lailla seisonut vahingoittumattomana raivoavien luon-
nonvoimien keskellä, jotka ovat suunnattomalla voimalla pies-
seet sitä. Tulvat ovat nopeassa tahdissa vyöryneet sitä vastaan,
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hyöky toisensa jälkeen, eivätkä ole nielaisseet sitä. ’Virrat pau-
haavat, Herra, virrat pauhaavat kohisten, virrat pauhaavat ja jyli-
sevät. Mahtava on meren aallokko, mahtavampi vaahtopäinen
myrsky, mahtavin on korkeuden Herra! [Ks. Ps. 93:3–4.] Eivät
myöskään vainon liekit ja kaikki niihin liittyvä väkivaltaisten
joukkojen vaikutus ole kyenneet sitä tuhoamaan, vaan Moosek-
sen pensaan tavoin se on seissyt palamatta ja tarjoaa tällä het-
kellä merkittävän näyn sekä ihmisille että enkeleille.

Minne voimme kääntää silmämme nähdäksemme jotakin vas-
taavaa? Me tarkastelemme tätä kansaa, joka on omaksunut epä-
suosiossa olevan uskonnollisen järjestelmän, jolle uskollisena
pysyminen on saattanut sen toistuvien vainojen kohteeksi; kan-
saa, joka rakkaudesta Jumalaan ja kiintymyksestä Hänen asiaansa
kohtaan on kärsinyt nälkää, alastomuutta, vaaroja ja lähes kai-
kenlaista puutetta; kansaa, joka uskontonsa tähden on joutunut
suremaan vanhempien, aviomiesten, vaimojen ja lasten ennenai-
kaista kuolemaa; kansaa, joka on mieluummin valinnut kuole-
man kuin orjuuden ja ulkokultaisuuden ja joka on kunniakkaasti
säilyttänyt maineensa ja pysynyt lujana ja järkkymättömänä
aikoina, jotka ovat koetelleet ihmisten sieluja.”12

Jumalan mahtava voima tukee niitä, 
joita vainotaan vanhurskauden tähden.

Ollessaan vangittuna Libertyn vankilassa Joseph Smith kir-
joitti pyhille: ”Älkää luulko, että me lannistumme ikään kuin
meille tapahtuisi jotakin outoa [ks. 1. Piet. 4:12], sillä olemme
nähneet kaiken tämän ennalta ja olemme saaneet varmuuden, ja
meillä on paremman toivon varmuus kuin vainoojillamme. Sen
tähden Jumala on antanut meille kyvyn kantaa kuormamme. Me
kerskaamme ahdistuksistamme, koska tiedämme, että Jumala on
kanssamme, että Hän on ystävämme ja että Hän pelastaa sie-
lumme. Me emme piittaa niistä, jotka voivat tappaa ruumiin; he
eivät voi vahingoittaa sieluamme [ks. Matt 10:28]. Me emme
pyydä mitään suosionosoituksia väkivallantekijöiltä emmekä
maailmalta emmekä paholaiselta emmekä hänen lähettiläiltään
eriuskoisilta emmekä niiltä, jotka rakastavat valheita, keksivät
niitä ja vannovat niitä riistääkseen meidän henkemme. Me emme
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ole koskaan teeskennelleet henkemme pelastamiseksi emmekä
aio sitä tehdä. – – Tiedämme, että olemme kaikesta mieles-
tämme, väkevyydestämme ja voimastamme pyrkineet tekemään
Jumalan tahdon ja kaiken, mitä ikinä Hän on käskenyt. – –

– – Vapahtaja sanoi: ’Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi
sitä ihmistä, jonka kautta ne tulevat!’ [Ks. Matt. 18:7.] Ja vielä:
’Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vaino-
taan ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Iloitkaa
ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri.
Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä.’ [Matt.
5:11–12.]

Rakkaat veljet, meillä jos kenelläkään on ollut aihetta vedota
tähän lupaukseen, sillä me tiedämme, että maailma ei ainoastaan
vihaa meitä, vaan valheellisesti puhuu meistä kaikkinaista pahaa
yksinomaan siitä syystä, että me olemme pyrkineet opettamaan
Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyttä. – –

Ja nyt, rakkaat veljet – ja kun sanomme veljet, me tarkoitamme
niitä, jotka ovat pysyneet uskollisina Kristuksessa, sekä miehiä,
naisia että lapsia – me tunnemme halua kehottaa teitä Herran
Jeesuksen nimessä olemaan vahvoja uskossa uuteen ja iankaik-
kiseen liittoon ja vihollisianne missään kohden pelkäämättä. – –
Kestäkää sen tähden kuolemaan asti, sillä ’se, joka tahtoo pelas-
taa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni
ja evankeliumin tähden kadottaa, on sen pelastava’, sanoi Jeesus
Kristus [ks. Mark. 8:35].”13

Profeetta ja hänen neuvonantajansa ensimmäisessä presi-
denttikunnassa kirjoittivat Libertyn vankilasta myös kirkon joh-
tajille: ”Veljet, vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne Hänen
väkevyytensä. Mikä on ihminen, että Jumalan palvelijan pitäisi
pelätä häntä, tai ihmisen poika, että hänen pitäisi vavista tämän
edessä? Älkääkä oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa meitä koe-
tellaan, ikään kuin meille olisi tapahtunut jotakin outoa.
Muistakaa, että kaikki ovat joutuneet kärsimään sellaisia koettele-
muksia. [Ks. 1. Piet. 4:12–13.] Riemuitkaa siis koettelemuksis-
tamme, joilla teitä tehdään täydellisiksi ja joilla meidän pelasta-
jamme ja perilleviejämme niin ikään tehtiin täydelliseksi. [Ks.
Hepr. 2:10.] Olkoon sydämenne ja kaikkien kanssanne olevien
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pyhien sydän lohdutettu, ja he riemuitkoot tavattomasti, sillä suuri
on palkkamme taivaassa, sillä niin jumalattomat vainosivat pro-
feettoja, jotka olivat ennen meitä [ks. Matt. 5:11–12].”14

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Käy läpi kertomus sivuilta 387–388. Mikä sinuun tekee vaiku-
tuksen tavassa, jolla Joseph Smith ja muut pyhät suhtautuivat
vainoon? Mistähän syystä he olivat halukkaat kestämään vai-
noa?

• Lue sivut 389–390, joilla profeetta Joseph opettaa, että van-
hurskaat ihmiset kohtaavat usein vainoa. Mistähän syystä niin
on? Kuinka nykyajan vaino muistuttaa Joseph Smithin päivien
vainoa? Millä tavoin se on nykyään erilaista?

• Sivulla 390 Joseph Smith esitteli avaimen pyhien avuksi. Mitkä
kokemukset ovat osoittaneet sinulle tämän avaimen arvon?
Mitä muita neuvoja voisit antaa jollekulle, joka kohtaa vainoa
uskonsa tähden? (Katso joitakin esimerkkejä sivuilta
390–392.)

• Käy läpi sivut 392–394, joilla Joseph Smith vakuuttaa meille,
että Herra tukee meitä, kun me kohtaamme vainon uskoen ja
rohkeasti. Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että Jumala on ”anta-
nut meille kyvyn kantaa kuormamme”? Kuinka me voimme
”kerskata ahdistuksistamme” ja ”riemuita koettelemuksis-
tamme”? Millä tavoin koettelemuksemme voivat mielestäsi
auttaa meitä tulemaan täydellisiksi?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Matt. 5:43–44;
Room. 8:35–39; 2. Nefi 26:8; Moosia 24:8–16; 3. Nefi 6:13.

Viitteet
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Heinäkuun 22. päivänä 1839 Elijah Fordham nousi ”kuoleman unesta” 
Joseph Smithin mentyä hänen kotiinsa ja julistettua: ”Elijah, minä käsken 
sinua Jeesus Nasaretilaisen nimessä nousemaan ja tulemaan terveeksi!”



Parantamisen, kielillä
puhumisen, profetian ja henkien 

erottamisen hengelliset lahjat

”Kukaan ei voi olla Jeesuksen Kristuksen palvelija 
ilman, että hänellä on todistus Jeesuksesta, 

ja tämä on profetian henki.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Oltuaan lyhyen aikaa turvassa Quincyssä Illinoisissa vuoden
1839 alkukuukausina pyhät alkoivat muuttaa noin 80 kilometrin
päähän pohjoiseen Commercen siirtokuntaan Illinoisissa. Paet-
tuaan vankeudesta Missourissa profeetta oli alkanut ostaa maa-
alueita Commercesta ja sen ympäristöstä kokoontumispaikoiksi
tuhansille, jotka olivat paenneet Missourista ja tarvitsivat nyt pai-
kan, jossa rakentaa uudelleen elämänsä. Heinäkuuhun 1839
mennessä sadat pyhät olivat leiriytyneinä telttoihin ja vankkurei-
hin Mississipin itäpuolella Commercessa, kun taas toiset olivat
löytäneet suojaa hylätyistä sotilasparakeista joen vastakkaiselta
puolelta Montrosesta Iowasta. Tässä uudessa kodissaan pyhät
tekivät työtä lähellä jokea olevan soisen alueen raivaamiseksi ja
kuivaamiseksi. Sääsket purivat monia kirkon jäseniä, ja he sairas-
tuivat vakavasti malariaan ja muihin tauteihin. Jotkut pyhistä
kuolivat ja toisia oli kuolemaisillaan. Joseph ja Emma Smith otti-
vat hirsitaloonsa niin monta hoidettavaa, että profeetta luovutti
vuoteensa ja nukkui ulkona teltassa.

Heinäkuun 22. päivänä, niin monia vaivaavien sairauksien kes-
kellä, pyhät kokivat jotakin, mitä vanhin Wilford Woodruff
nimitti ”Jumalan voiman päiväksi”1. Sinä aamuna profeetta
nousi, kääntyi Herran puoleen rukouksessa ja täytyttyään Herran
Hengellä antoi voitelun ja siunauksen sairaille, joita oli hänen
kodissaan, ulkona pihalla ja joen rannalla. Hän ylitti joen ja kävi
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Brigham Youngin kodissa Montrosessa antamassa tälle paranta-
van siunauksen. Sitten yhdessä Sidney Rigdonin, Brigham
Youngin ja muiden kahdentoista jäsenten kanssa hän jatkoi lau-
peudentyötään muiden Iowassa asuvien pyhien keskuudessa.
Vanhin Woodruff muisteli yhtä tuon päivän mieleenpainuvim-
mista parantamisista:

”Kuljimme torin poikki ja astuimme veli [Elijah] Fordhamin
taloon. Veli Fordham oli tehnyt tunnin ajan kuolemaa, ja me odo-
timme jokaisen minuutin olevan hänen viimeisensä. Tunsin
Jumalan voiman, joka valtasi Hänen profeettansa. Kun astuimme
huoneeseen, veli Joseph meni veli Fordhamin luokse ja otti tätä
oikeasta kädestä. – – Hän näki veli Fordhamin lasittuneen katseen
ja huomasi, ettei tämä kyennyt puhumaan eikä ollut tajuissaan.

Tartuttuaan kuolevan miehen käteen [profeetta] katsoi tätä
kasvoihin ja kysyi: ’Veli Fordham, etkö tunne minua?’ Aluksi veli
Fordham ei vastannut, mutta me kaikki saatoimme nähdä hänen
päällään lepäävän Jumalan Hengen vaikutuksen.

[Joseph] kysyi jälleen: ’Elijah, etkö tunne minua?’ Hiljaa kuis-
katen veli Fordham vastasi: ’Kyllä!’ Silloin profeetta kysyi: ’Eikö
sinulla ole uskoa tulla parannetuksi?’

Vastaus, joka tuli nyt vähän selvemmin kuin edellinen, kuului:
’Pelkään, että on liian myöhäistä. Jos olisit tullut aikaisemmin,
luulen, että olisin voinut parantua.’ Hän näytti mieheltä, joka oli
heräämässä unesta. Se oli kuoleman unta. Sitten Joseph kysyi:
’Etkö usko, että Jeesus on Kristus?’ ’Uskon, veli Joseph’, kuului
vastaus.

Silloin Jumalan profeetta lausui suureen ääneen, kuin juma-
luuden antamalla ylevyydellä: ’Elijah, minä käsken sinua Jeesus
Nasaretilaisen nimessä nousemaan ja tulemaan terveeksi!’

Profeetan sanat eivät olleet ihmisen sanoja vaan kuin Jumalan
ääni. Minusta tuntui siltä kuin talo perustuksineen olisi vavahta-
nut. Elijah Fordham hypähti vuoteestaan kuin kuolleista herän-
neenä. Hänen kasvonsa saivat terveen värin, ja hänen jokaisesta
liikkeestään kuvastui elämä. Hänen jalkansa oli kiedottu [maissi-
jauho]hauteisiin. Hän potkaisi ne jaloistaan levittäen niiden
sisällön ja pyysi sitten vaatteitaan ja puki ne päälleen. Hän pyysi
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kulhollista leipää ja maitoa ja nautti ne. Sitten [hän] pani hatun
päähänsä ja lähti kanssamme kadulle ja käymään muiden luona,
jotka olivat sairaita.”2

Suuren hädän hetkellä pyhät kokivat parantamisen lahjan vuo-
datuksen runsaana profeetan käsissä.

Joseph Smithin opetuksia

Sairaat voivat parantua uskon ja pappeuden voiman käyt-
tämisen kautta Herran tahdon mukaan.

”Mikä on merkkinä sairaiden parantamisesta? Kätten päällepa-
neminen on Jaakobin esittämä merkki eli tapa, ja se on muinais-
ten pyhien tapa, jonka Herra määräsi, emmekä me voi saada tätä
siunausta millään muulla kuin Herran osoittamalla tavalla [ks.
Jaak. 5:14–15].”3

Heinäkuussa 1839, kun pyhät olivat äskettäin muuttaneet
Illinoisin Commerceen ja heidän keskuudessaan oli paljon sai-
rautta, Joseph Smith kirjoitti: ”Veljien keskuudessa sekä paikan
asukkaiden keskuudessa alkoi esiintyä paljon sairautta, niin että
tämä viikko ja seuraava kuluivat yleensä sairaiden luona käymi-
seen ja heidän siunaamiseensa; joillakuilla oli riittävästi uskoa ja
he paranivat, toisilla ei ollut. – –

Sunnuntai, 28. – Pidettiin kokous kuten tavallisesti. – – Minä
puhuin ja kehotin kirkon jäseniä yksilöinä panemaan huone-
kuntansa järjestykseen, puhdistamaan vadin sisäpuolelta ja tule-
maan seuraavana lepopäivänä nauttimaan sakramentin, jotta
kuuliaisuudellamme toimituksille voisimme Jumalan avulla voit-
taa tuhoojan ja että sairaat parantuisivat. Koko tämä viikko kului
enimmäkseen sairaiden parissa, jotka ovat yleisesti ottaen saa-
massa voimaa ja terveyttään takaisin.”4

”Monet vanhurskaista joutuvat sairauden, ruton jne. uhreiksi
lihan heikkouden tähden ja pelastuvat kuitenkin Jumalan valta-
kuntaan. On siis jumalaton periaate väittää, että ne ja ne ovat rik-
koneet, koska heitä on kohdannut sairaus tai kuolema, sillä
kaikki liha on kuoleman alaista ja Vapahtaja on sanonut: ’Älkää
tuomitko, ettei teitä tuomittaisi’ [ks. Matt. 7:1].”5
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Kielten puhumisen lahjan tarkoituksena 
on opettaa evankeliumia muille.

Profeetta puhui eräässä vuoden 1834 vanhinten konferens-
sissa: ”Sitten Joseph Smith selitti kielillä puhumisen lahjaa, että
se oli annettu erityisesti evankeliumin saarnaamiseksi muille
kansakunnille ja kielille, mutta sitä ei ollut annettu kirkon hal-
linnoimiseen.”6

”Kielillä puhumisen lahjasta voimme ainoastaan sanoa, että
me täällä olemme saaneet sen samoin kuin muinoin eläneet sai-
vat. Toivomme teidän kuitenkin olevan varovaisia, jotta ette tässä
joutuisi eksytetyiksi. – – Saatana tulee epäilemättä aiheuttamaan
teille vaikeuksia kielillä puhumisen lahjan tähden, ellette ole
varovaisia; ette voi kylliksi varoa häntä ettekä rukoilla liikaa.
Antakoon Herra teille viisautta kaikessa.”7

”Minä luin Ensimmäisen korinttilaiskirjeen kolmannentoista
luvun [26. joulukuuta 1841 pidetyssä kokouksessa], myös osan
neljättätoista lukua, ja huomautin, että kielten lahja oli välttämä-
tön kirkossa – –. Pyhän Hengen voimasta ilmenevä kielillä puhu-
misen lahja kirkossa on Jumalan palvelijoiden hyväksi, jotka
saarnaavat epäilijöille, kuten helluntaipäivänä.”8

”Kielillä puhumisen lahja annettiin siitä syystä, että voitaisiin
saarnata niiden keskuudessa, joiden kieltä ei ymmärretä, kuten
helluntaipäivänä jne., eikä ole tarpeen, että kirkon jäsenille
nimenomaan 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.”9

”Älkää suhtautuko kovin uteliaasti kielillä puhumiseen, älkää
puhuko kielillä, ellei tulkitsijaa ole läsnä. Kielillä puhumisen var-
sinaisena tarkoituksena on puhua vierasmaalaisille, ja jos joku
on kovin halukas tuomaan esiin omaa älykkyyttään, hän puhu-
koon näille heidän omalla kielellään. Kaikki Jumalan lahjat ovat
hyödyksi omalla paikallaan, mutta kun niitä sovelletaan sellai-
seen, mihin Jumala ei ole niitä tarkoittanut, ne osoittautuvat siu-
nauksen sijasta vahingoksi, ansaksi ja kiroukseksi.”10
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”Pyhän Hengen voimasta ilmenevä kielillä puhumisen lahja kirkossa on 
niiden Jumalan palvelijoiden hyväksi, jotka saarnaavat epäilijöille.”

”Meillä on myös ollut veljiä ja sisaria, joilla on ollut valheelli-
nen kielillä puhumisen lahja; he puhuivat mumisevalla, luon-
nottomalla äänellä, ja heidän ruumiinsa vääntyi – –, kun sitä vas-
toin Jumalan hengessä ei ole mitään luonnotonta.”11

”Älkää puhuko käyttämällä kielillä puhumisen lahjaa ymmär-
tämättä puhuttua tai tulkitsematta sitä. Paholainen osaa puhua
kielillä. Kiusaaja on tuleva ja tekevä työnsä. Hän osaa kiusata
kaikkia ryhmiä, hän osaa puhua englantia tai hollantia. Älköön
kukaan puhuko kielillä, ellei hän samalla tulkitse, paitsi johta-
maan asetetun luvalla. Tämä voi silloin erottaa hengen tai tulkita,
tai joku toinen voi.”12

”Jos teillä on jotakin ilmoitettavaa, esittäkää se omalla kielel-
länne; älkää liian suuressa määrin antautuko kielillä puhumisen
lahjan harjoittamiseen, muutoin Paholainen käyttää hyväkseen
sitä, joka on viaton ja varomaton. Voitte puhua kielillä omaksi
lohduksenne, mutta asetan tämän säännön, että jos jotakin ope-
tetaan kielillä puhumisen lahjan avulla, sitä ei pidä hyväksyä
opiksi.”13
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Vaikka vain yksi mies puhuu kirkon profeettana, jokainen
voi profetian hengessä todistaa Jeesuksesta Kristuksesta.

”Kukaan ei ole Jeesuksen Kristuksen palvelija olematta samalla
profeetta. Kukaan ei voi olla Jeesuksen Kristuksen palvelija ilman
että hänellä on todistus Jeesuksesta, ja tämä on profetian henki
[ks. Ilm. 19:10].”14

Johannes Ilmestyksensaaja sanoo, että Jeesuksen todistajissa
on profetian henki [ks. Ilm. 19:10]. Eikö siis jokaisella, jolla on
todistus Jeesuksesta, ole profetian henki? Ja jos hänellä on pro-
fetian henki, kysyn, eikö hän ole profeetta? Ja jos hän on pro-
feetta, eikö hän saa ilmoitusta? Ja kenen tahansa, joka ei saa
ilmoitusta itseään varten, täytyy olla kirottu, sillä todistus
Jeesuksesta on profetian henki. Sillä Kristus sanoo: Pyytäkää,
niin teille annetaan, ja jos hän sattuu saamaan jotakin, niin
kysyn, eikö se ole ilmoitusta? Ja jos jollakulla ei ole todistusta
Jeesuksesta tai Jumalan henkeä, hän ei ole Kristuksen. Ja ellei
hän ole Kristuksen, hän on kirottu.”15

Eräs Nauvoossa käynyt vierailija kirjoitti, että Joseph Smith
opetti seuraavaa eräässä keskustelussa: ”Profeetta Joseph
[sanoi, että] – – ollakseen Jeesuksen palvelija ihmisen täytyy
todistaa Jeesuksesta, ja todistaakseen Jeesuksesta ihmisellä täy-
tyy olla profetian henki, sillä Johanneksen mukaan Jeesuksen
todistajissa on profetian henki.

Jos ihminen väittää olevansa Jeesuksen palvelija eikä hänellä
ole profetian henkeä, hänen täytyy olla väärä todistaja, sillä
hänellä ei ole hallussaan sitä lahjaa, joka kelpuuttaisi hänet tuo-
hon virkaan; ja ero [Joseph Smithin] ja tämän sukupolven pap-
pien välillä on siinä, että hän väittää itsellään olevan tuon profe-
tian hengen, joka kelpuuttaa hänet todistamaan Jeesuksesta ja
pelastuksen evankeliumista, ja papit kieltävät tuon hengen eli
profetian hengen, joka ainoastaan voisi tehdä heistä Herran
Jeesuksen totisia todistajia, ja silti he väittävät olevansa pelastuk-
sen totisia palvelijoita.”16

”Usko tulee Jumalan sanan kuulemisesta Jumalan palvelijoi-
den todistuksen kautta. Tähän todistukseen liittyy aina profetian
ja ilmoituksen Henki.”17
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Henkien erottamisen lahjan avulla uskolliset voivat erottaa
hyvien henkien vaikutuksen pahojen henkien vaikutuksesta.

Palautetun kirkon alkuaikoina kirkon jäsenet sekä muiden
uskonnollisten ryhmien jäsenet toimivat toisinaan pahojen tai
väärien henkien vaikutuksesta uskoen olevansa Pyhän Hengen
vaikutuksen alaisina. Profeetta Joseph Smith opetti: ”Keskuu-
dessamme viime aikoina sattuneiden tapahtumien tähden tun-
nen ehdottomaksi velvollisuudekseni sanoa jotakin niistä hen-
gistä, jotka vaikuttavat ihmisiin.

Apostolien kirjoituksista [Uudessa testamentissa] käy ilmi, että
heidän aikanaan ’maailmassa oli liikkeellä’ monia vääriä henkiä
ja että väärien henkien paljastaminen ja Jumalasta olevien hen-
kien koetteleminen vaati älyä, jota yksin Jumala voi antaa
[ks. 1. Joh. 4:1–4]. Maailma yleensä on ollut sangen tietämätön
tästä asiasta, ja mitäpä se muuta olisikaan, sillä ’vain Jumalan
Henki tietää, mitä Jumalassa on’ [1. Kor. 2:11]. – –

Näyttää siltä, että aina, kaikkina aikoina, on ollut tätä asiaa
koskeva tiedon puute. Kaikenlaisia henkiä on ilmennyt jokaisena
ajankohtana ja lähes kaikkien kansojen keskuudessa. – – Kaikilla
on henkensä, kaikilla on yliluonnollinen vaikutus, ja kaikki väit-
tävät, että heidän henkensä ovat Jumalasta. – – Kuka selvittää
salaisuuden? ’Koetelkaa henget’, sanoo Johannes [ks. 1. Joh.
4:1], mutta kuka sen tekee? Oppinut, kaunopuhuja, filosofi, vii-
sas, pappi – kaikki ovat tietämättömiä. – – Kuka voi saada päi-
vänvaloon ja paljastaa niiden väärien henkien kätketyt salaisuu-
det, joita usein ilmenee myöhempien aikojen pyhien keskuu-
dessa? Vastaamme, ettei kukaan pysty siihen ilman pappeutta ja
ilman tietoa niistä laeista, joiden kautta henkiä hallitaan. Sillä
samoin kuin kukaan ei tiedä sitä, mitä Jumalassa on, muutoin
kuin Jumalan Hengen avulla, niin ei myöskään kukaan tunne
Paholaisen henkeä ja hänen voimaansa ja vaikutustaan muutoin
kuin että hänellä on ihmisälyä suurempi äly ja että hän on pap-
peuden kautta paljastanut Paholaisen salaiset toimet. – –

Ihmisellä täytyy olla henkien erottamisen lahja, ennen kuin
hän voi saada päivänvaloon tämän helvetillisen vaikutuksen ja
voi paljastaa sen maailmalle kaikissa sen sielua tuhoavissa, pirul-
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lisissa ja hirvittävissä väreissä, sillä mikään ei ole ihmislapsille
vahingollisempaa kuin se, että he ovat väärän hengen vaikutuk-
sen alaisina luullen, että heillä on Jumalan Henki. Tuhannet ovat
tunteneet sen kauhistuttavan voiman vaikutuksen ja sen tuhoisat
seuraukset. – –

Kuten olemme aiemmin huomanneet, suurena vaikeutena on
tietämättömyys henkien laadusta, niistä laeista, joiden mukaan
niitä hallitaan, sekä merkeistä, joiden avulla ne voidaan tuntea.
Jos Jumalan Henki on välttämätön, jotta voidaan tietää se, mikä
on Jumalasta, ja jos Paholaisen henki voidaan paljastaa sen
kautta, niin luonnollisena seurauksena on, että ellei joku tai jot-
kut Jumalalta tulleen sanan tai ilmoituksen kautta saa selville
hengen toimia, heidän on ikuisesti jäätävä tietämättömiksi näistä
periaatteista. Sillä minä väitän, että ellei yksi ihminen voi ymmär-
tää näitä muutoin kuin Jumalan Hengen kautta, niin ei kymme-
nentuhattakaan voi. Se on yhtäläisesti oppineiden viisauden
kuin kaunopuhujien kielen ja mahtavien voiman ulottumatto-
missa. Ja ajattelimmepa mitä tahansa ilmoituksesta, meidän on
lopulta päädyttävä siihen, että vailla ilmoitusta me emme voi tie-
tää emmekä ymmärtää mitään Jumalasta tai Paholaisesta. Ja
olkoonpa maailma miten haluton tahansa tunnustamaan tämän
periaatteen, niin moninaiset uskontunnustukset ja tätä asiaa kos-
kevat käsitykset ovat osoituksena siitä, että se ei lainkaan
ymmärrä tätä periaatetta. Aivan yhtä selvää on, että ilman juma-
lallista ilmoitusta ihmisten on jäätävä tietämättömyyteen. – –

Näiden asioiden ymmärtämiseksi ihmisellä täytyy olla henkien
erottamisen lahja, kuten olemme aiemmin sanoneet. Ja miten
hän saa tämän lahjan, ellei Hengen lahjoja ole olemassa? Ja
kuinka nämä lahjat voidaan saada ilman ilmoitusta? ’[Kristus]
nousi korkeuteen – – hän antoi lahjoja ihmisille. – – Hän antoi
seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julis-
tajat, sekä paimenet että opettajat.’ [Ef. 4:8, 11.] Ja miten aposto-
lit, profeetat, paimenet, opettajat ja evankeliumin julistajat valit-
tiin? Profetian (ilmoituksen) ja kätten päällepanon kautta – juma-
lallisen ilmoituksen ja Jumalan määräämän toimituksen kautta –
pappeuden välityksellä, joka on jumalallisella säädöksellä järjes-
tetty Jumalan järjestyksen mukaisesti. Apostoleilla oli muinaisina
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aikoina tämän pappeuden avaimet, Jumalan valtakunnan salai-
suuksien avaimet, ja sen ansiosta he kykenivät avaamaan ja rat-
kaisemaan kaiken, mikä liittyy kirkon hallintoon, yhteiskunnan
hyvinvointiin, ihmisten tulevaan kohtaloon sekä henkien toimin-
taan, voimaan ja vaikutukseen. He saattoivat hallita henkiä mie-
lensä mukaan, käskeä niitä Jeesuksen nimessä lähtemään ja pal-
jastaa niiden pahanilkiset ja salaperäiset toimet niiden yrittäessä
uskonnolliseen asuun verhoutuneina soluttautua kirkkoon ja
sotia kirkon etuja ja totuuden levittämistä vastaan. – –

– – Vapahtajallemme, apostoleille ja kirkon jäsenillekin oli
annettu tämä lahja, sillä Paavali sanoo: ’Joku saa voiman tehdä
ihmeitä, joku profetoimisen lahjan, joku kyvyn erottaa eri henget
toisistaan, joku kielillä puhumisen lahjan, joku taas kyvyn tulkita
tällaista puhetta’ [1. Kor. 12:10]. Kaikki nämä olivat lähtöisin
samasta Jumalan Hengestä ja olivat Jumalan lahjoja. – – Ei
kukaan ihminen eikä mikään ihmisjoukko pysty ilman säännön-
mukaisesti perustettua valtuutta, pappeutta ja henkien erottami-
sen kykyä erottamaan oikeita henkiä vääristä.”18

”Valheen henkiä esiintyy ympäri maata. On oleva suuria hen-
gen ilmenemisiä, sekä vääriä että tosia. – – Ei jokainen henki tai
näky tai laulaminen ole Jumalasta. – – Henkien erottamisen lahja
annetaan johtavalle vanhimmalle. Rukoilkaa hänen puolestaan,
että hän saisi tämän lahjan.”19

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Käy läpi kertomus sivuilta 397–399. Kuinka tämä kertomus voi
auttaa Melkisedekin pappeuden haltijoita valmistautumaan
sairaiden siunaamiseen? Kuinka se voi auttaa meitä, kun tar-
vitsemme pappeuden siunausta? Mistähän syystä arvelet
olleen tärkeää, että veli Fordham osoitti tuolloin uskonsa
Jeesukseen Kristukseen?

• Käy läpi profeetta Josephin opetukset sivulta 399. Mitkä koke-
mukset ovat auttaneet sinua ymmärtämään pappeuden voi-
man sairaiden parantamisessa? Minkä periaatteiden pitäisi
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opastaa meitä kertoessamme sairaiden parantamiseen liitty-
vistä kokemuksistamme? Miksi jotkut ihmiset eivät parane,
vaikka heillä on uskoa ja he saavat pappeuden siunauksia?

• Joseph Smith sanoi, että kielillä puhumisen lahja ”oli annettu
erityisesti evankeliumin saarnaamiseksi muille kansakunnille
ja kielille” (s. 400–401). Kuinka tämä lahja on ollut avuksi
evankeliumin levittämisessä kautta maailman? Kuinka sinä tai
joku tuttusi olette saaneet kielillä puhumisen lahjan avuksi
evankeliumin saarnaamisessa?

• Käy läpi profeetan opetukset profetian hengestä (s. 402). Mitä
sinulle merkitsee tieto siitä, että jokainen kirkon jäsen voi
saada profetian hengen?

• Käy läpi profeetan opetukset henkien erottamisen lahjasta
(s. 403–405). Mikä on henkien erottamisen lahja? Kuinka me
voimme välttyä pahojen vaikutusten eksytykseltä? Kuinka
nykyinen profeettamme ja muut kirkon johtajat auttavat meitä
erottamaan pahoja vaikutuksia?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: 1. Kor. 12:1–31;
14:1–6, 22–28; Jaak. 5:14–15; Moroni 10:8–17; OL 46:1–33;
50:1–36, 40–44; 52:14–19.
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Vapahtaja osoittaa sääliä aviorikoksesta tavattua naista kohtaan (ks. Joh. 8:1–11).
”Kristus sanoi, että Hän tuli kutsumaan syntisiä parannukseen, 

vapahtamaan heidät”, Joseph Smith julisti.



Anteeksiantamuksen voima

”’Tule, veljeni rakas, sota ohitse on,
ja ystävät vanhat taas ystävät on.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Kesällä 1839 profeetta antoi nimen Nauvoo sille alueelle, jonne
pyhät olivat kokoontumassa Illinoisin puolelle Mississipiä. Nimi
oli heprealaista alkuperää ja merkitsi ”kaunista aluetta tai paikkaa,
johon sisältyi myös ajatus levosta”1. Profeetan ohjeiden mukaan
pyhät alkoivat muuttaa Commercen kylää viehättäväksi kaupun-
giksi. Ensin he korvasivat majansa ja telttansa rajaseudulle tyypilli-
sillä hirsimökeillä, ja sitten alkoi ilmaantua lukuisia lautarakentei-
sia taloja ja jykeviä tiilitaloja. He istuttivat hedelmä- ja pihapuita,
köynnöskasveja ja pensaita kaunistamaan suuria tonttejaan.
Kauniista Nauvoostaan pyhät toivoivat löytävänsä rauhallisen tur-
vapaikan, jossa he voisivat unohtaa Missourin vainot.

Tänä rakentamisen aikana Joseph Smithillä oli kokemus, joka
osoitti hänen armeliasta luonteenlaatuaan ja halukkuuttaan antaa
anteeksi muille, jotta nämä voisivat jättää taakseen menneisyy-
dessä tekemänsä vääryydet. Daniel Tyler kertoi tapauksesta:

”Eräs mies, joka oli ollut korkeassa asemassa kirkossa Far
Westissä [Missourissa], sai vilutaudin eli malarian ja kuumetta.
Hänen ollessaan sekä henkisesti että fyysisesti heikossa kunnossa
vihamieliset ryhmät katkeroittivat hänen mielensä ja suostutteli-
vat hänet jättämään pyhät ja lähtemään mukaansa. Hän todisti
profeettaa vastaan. Pyhien asettuessa Commerceen sairaudestaan
toipunut mies muutti Missourista Illinoisin Quincyyn. Siellä hän
ryhtyi pilkkomaan polttopuita hankkiakseen itselleen ja perheel-
leen varat muuttaa Nauvooseen ja [antaakseen] lahjan loukatulle
Jumalan miehelle, joka mahdollisesti antaisi hänelle anteeksi ja
sallisi hänen palata laumaan. – – Miehestä tuntui, ettei missään
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muualla ollut hänelle pelastusta, ja että jos se kiellettäisiin
häneltä, kaikki olisi hänen kohdallaan menetetty. Hän ryhtyi toi-
meen surullisin sydämin ja painunein katsein.

[Miehen ollessa] matkalla Herra ilmoitti veli Josephille hänen
tulostaan. Profeetta katsoi ulos ikkunasta ja näki miehen tulevan
katua pitkin. Heti kun mies oli kääntynyt avaamaan porttia, pro-
feetta ponnahti ylös tuolistaan ja juoksi miestä vastaan pihalle
huudahtaen: ’Oi veli – –, kuinka iloinen olenkaan nähdessäni
sinut!’ Profeetta kietoi kätensä miehen kaulaan, ja molemmat
itkivät kuin lapset.

Riittänee, kun sanon, että asia sovittiin asianmukaisella tavalla
ja langennut mies pääsi jälleen kirkon jäseneksi kasteen kautta,
sai jälleen pappeutensa, palveli useassa tärkeässä lähetystehtä-
vässä, kokoontui pyhien kanssa Siioniin ja kuoli täydessä
uskossa.”2

George Q. Cannon, joka palveli neuvonantajana ensimmäi-
sessä presidenttikunnassa, esitti lisää todisteita Joseph Smithin
anteeksiantavasta luonteesta: ”Vaikka Joseph oli uskollinen
totuuden puolestapuhuja ja horjumaton Jumalan käskyjen pitä-
misessä, hän oli aina armelias heikkoja ja harhautuneita kohtaan.
Kesän 1835 aikana hän uurasti neuvostoissa ja kokouksissa
Kirtlandissa ja sen ympäristössä, ja hänet valittiin osallistumaan
oikeudenkäynteihin useita jäseniä vastaan, joita syytettiin puhu-
misesta kirkon presidenttikuntaa vastaan. Olipa profeetan osana
puolustaa tai syyttää syytettyjä ja vaikka hän itse saattoi olla se,
jota kohtaan oli tehty vääryyttä, hän toimi niin lempeästi ja
oikeudenmukaisesti, että hän voitti kaikkien rakkauden.”3

Joseph Smithin opetuksia

Meidän tulee noudattaa armeliaisuuden periaatetta 
ja antaa anteeksi veljillemme ja sisarillemme.

”Yksi miellyttävimmistä tapahtumista, mitä maan päällä voi
sattua, kun joku on tehnyt syntiä toista vastaan, on antaa
anteeksi tuo synti ja sitten Vapahtajan ylevän ja täydellisen mal-
lin mukaan rukoilla Isäämme taivaassa myös antamaan anteeksi
[syntiselle].”4
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”Harjoittakaa alati laupeuden periaatetta ja olkaa valmiit anta-
maan anteeksi veljellemme heti ensimmäisten parannuksenteon
merkkien ilmetessä ja hänen pyytäessään anteeksi. Jos antai-
simme anteeksi veljellemme ja jopa vihollisellemme jo ennen
kuin hän tekee parannuksen tai pyytää anteeksi, niin taivaallinen
Isämme olisi yhtä laupias meitä kohtaan.”5

”Kestäkää toisianne ja olkaa kärsivällisiä toisianne kohtaan,
sillä niin Herrakin tekee meidän kohdallamme. Rukoilkaa vihol-
listenne puolesta kirkossa älkääkä kirotko kirkon vastustajia, sillä
minun on tuomio, sanoo Herra, ja minä maksan tekojen mukaan
[ks. Room. 12:19]. Jokaiselle pappeuteen asetetulle jäsenelle ja
kaikille me sanomme: olkaa laupiaita, niin saatte osaksenne lau-
peutta. Pyrkikää auttamaan sielujen pelastamisessa eikä niiden
tuhoamisessa, sillä totisesti te tiedätte, että ’yhdestä syntisestä,
joka kääntyy, iloitaan [taivaassa] enemmän kuin yhdeksästäkym-
menestäyhdeksästä hurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tar-
peessa’ [Luuk. 15:7].”6

Eliza R. Snow kirjoitti muistiin nämä profeetan sanat:
”[Pyhien] tulisi osoittaa laupeutta keskuudessamme vallitsevasta
pahuudesta huolimatta. [ Joseph Smith] sanoi, että hän oli ollut
välikappaleena pahuuden tuomisessa valoon. Oli murheellinen
ja kauhistava ajatus, että niin monet asettivat itsensä paholaisen
tuomion alaisiksi ja joutuivat kadotukseen. Syvää myötätuntoa
osoittaen hän sanoi, että he ovat lähimmäisiämme ja että me
olemme aikoinaan rakastaneet heitä. Emmekö kannustaisi heitä
parannuksentekoon? Emme ole vielä antaneet heille anteeksi
seitsemääkymmentäseitsemää kertaa, kuten Vapahtajamme neu-
voi [ks. Matt. 18:21–22]; kenties emme ole antaneet heille
anteeksi kertaakaan. Nyt on pelastuksen päivä niille, jotka teke-
vät parannuksen ja muuttuvat.”7

”Olettakaamme, että Jeesus Kristus ja pyhät enkelit soimaisi-
vat meitä pikkuasioista; mikä meidät silloin perisi? Meidän on
oltava laupiaita toinen toisellemme ja katsottava pikkuasioita
läpi sormien.”8

Willard Richards, kahdentoista apostolin koorumin jäsen,
kirjoitti: ”Joseph huomautti, että kaikki oli hyvin hänen ja taivai-
den välillä, että hän ei tuntenut vihamielisyyttä ketään kohtaan,
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ja kuten oli Jeesuksen rukous eli toimintatapa, siten Josephkin
rukoili: ’Isä, anna rikkomukseni anteeksi, niin kuin minäkin
annan anteeksi niille, jotka ovat minua vastaan rikkoneet’ [ks.
Matt. 6:12, 14], sillä minä annan auliisti anteeksi kaikille ihmi-
sille. Jotta me oppisimme rakastamaan muita ja vaalimaan tuota
rakkautta, meidän on rakastettava toisia, niin vihollisiamme kuin
ystäviämmekin.”9

Anteeksianto palauttaa ykseyden tunteen.

”Minua murehduttaa täydemmän toveruuden puute; jos yksi
jäsen kärsii, kaikki tuntevat sen. Tuntemalla ykseyttä me saamme
Jumalalta voimaa. Kristus sanoi, että Hän tuli kutsumaan syntisiä
parannukseen, vapahtamaan heidät. Omahyväiset juutalaiset
tuomitsivat Kristuksen, koska Hän otti syntisiä seuraansa; Hän
hyväksyi heidät sen periaatteen nojalla, että he tekivät paran-
nuksen synneistään. – – Jos [syntiset] tekevät parannuksen, mei-
dän täytyy vastaanottaa heidät ja ystävällisesti pyhittää ja puhdis-
taa heidät kaikesta jumalattomuudesta vaikuttaen heihin ja val-
voen heitä. Ei mikään ole yhtä suuressa määrin omiaan saamaan
ihmisiä hylkäämään syntiä kuin se, että joku ottaa heitä kädestä
ja valvoo heitä hellästi.”10

Profeetta Joseph Smith kirjoitti eräälle ryhmälle kirkon joh-
tajia: ”Saanen nyt kertoa teille, veljet, että haluan antaa ja suoda
anteeksi ja kestää kärsivällisesti ja kaikessa pitkämielisyydessä
veljieni ja koko ihmiskunnan viat, mielettömyydet, heikkoudet ja
jumalattomuuden, eikä luottamukseni ja rakkauteni teitä koh-
taan ole vähentynyt eikä heikennyt. Ja nyt, jos teidät kutsutaan
kestämään kanssamme vähäisessä määrin joitakin heikkouk-
siamme ja vikojamme, ja jos teitä kanssamme nuhdellaan, älkää
loukkaantuko. – – Kun te ja minä tapaamme kasvoista kasvoihin,
odotan vähääkään epäilemättä, että kaikki asiat välillämme
ymmärretään selkeästi ja vallitsee täydellinen rakkaus; että ne
pyhät liitot, joilla meidät on sidottu yhteen, ovat ensimmäisellä
sijalla sydämessämme.”11

Profeetta Joseph Smith sanoi seuraavaa kokouksessa ensim-
mäisessä presidenttikunnassa palvelleiden neuvonantajiensa
ja kahdentoista kanssa: ”Olen joskus hetken mielijohteesta
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puhunut liian ankarasti, ja jos olen loukannut tunteitanne, vel-
jet, pyydän teiltä anteeksi, sillä rakastan teitä ja tuen teitä kai-
kesta sydämestäni kaikessa vanhurskaudessa Herran edessä ja
kaikkien ihmisten edessä. Sillä olkaa varmat siitä, veljet, että
minä olen halukas patoamaan kaikki vastustuksen virrat myrs-
kyssä ja tuulessa, ukkosenjylinässä ja salamoinnissa, merellä ja
maalla, erämaassa tai valheveljien tai väkivaltaisten kansanjouk-
kojen keskuudessa tahi missä tahansa, minne Jumala kaitsel-
muksessaan meidät kutsuu. Ja olen päättänyt, etteivät korkeudet
eivätkä syvyydet, eivät henkivallat eivätkä voimat, ei mikään
nykyinen eikä mikään tuleva eikä mikään muu luotu voi erottaa
minua teistä [ks. Room. 8:38–39].

Ja minä teen nyt liiton teidän kanssanne Jumalan edessä, etten
kuuntele ketään teitä vastaan esitettyä mitään arvoanne alenta-
vaa kantelua enkä usko siihen, enkä tuomitse teitä minkään tai-
vaan alla esitetyn todisteen nojalla, ellei todiste ole ehdottoman
varma, ennen kuin olen nähnyt teidät kasvoista kasvoihin ja tie-
dän varmasti. Luotan ehdottomasti sanaanne, sillä uskon teidän
olevan totuuden miehiä. Ja minä pyydän samaa teiltä, niin että
kun sanon teille jotakin, luottaisitte yhtäläisesti minun sanaani,
sillä en aio sanoa teille tietäväni jotakin sellaista, mitä en tiedä.”12

Syksyllä 1835 profeetan veli William oli eri mieltä eräästä
profeetan tekemästä päätöksestä, suuttui ja alkoi kohdella pro-
feettaa halveksivasti ja rohkaista muita tekemään samoin.
Tällainen käytös murehdutti profeettaa, ja hän kirjoitti
Williamille seuraavaa: ”Haluaisin, veli William, että nöyrtyisit.
Annan sinulle auliisti anteeksi, ja tiedät horjumattoman ja muut-
tumattoman mieleni. Tiedän, kehen luotan. Seison kalliolla,
eivätkä tulvat voi kaataa, ei, ne eivät tule kaatamaan minua.
Tiedät, että oppi, jota opetan, on totta. Tiedät, että Jumala on
siunannut minua. – – Tiedät, että minun velvollisuuteni on nuh-
della sinua, kun teet väärin. Tulen aina ottamaan tämän vapau-
den, ja sinulla on oleva sama etuoikeus. Otan vapauden nuh-
della sinua, koska se on syntymäoikeuteni, ja suon sinulle saman
etuoikeuden, koska minun velvollisuuteni on olla nöyrä ja ottaa
vastaan moitteita ja ohjeita veljeltä tai ystävältä. – –
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Ja olkoon nyt Jumala armollinen isäni huoneelle; ottakoon
Jumala pois vihamielisyyden sinun ja minun väliltä ja palautetta-
koon kaikki siunaukset, ja jääköön menneisyys ikuisesti unhoon.
Ja veljesi rukous on, että nöyrä parannus toisi meidät molemmat
Sinun luoksesi, oi Jumala, ja suo, että saisimme Sinun voimasi ja
varjeluksesi ja iankaikkisen palkinnon, ja että saisimme viimein
nauttia isän, äidin, Alvinin, Hyrumin, Sophronian, Samuelin,
Catherinen, Carlosin, Lucyn, pyhien ja kaikkien pyhitettyjen seu-
rasta rauhassa ikuisesti.”13

Tammikuun 1. päivänä 1836 profeetta sanoi seuraavaa pyr-
kimyksistään ratkaista tämä ongelma perheessään: ”Huoli-
matta kiitollisuudesta, joka täyttää sydämeni tarkastellessani
kulunutta vuotta, ja niistä runsaista siunauksista, jotka ovat sep-
pelöineet päämme, sydän rinnassani on tuskainen sen vaikeu-
den tähden, joka vallitsee isäni perheessä. – – Olen lujasti päät-
tänyt, etten jätä omalta osaltani tekemättä mitään oikaistakseni ja
ystävällisesti järjestääkseni ja ratkaistakseni kaikki perheen vai-
keudet tänä päivänä, että tuleva vuosi ja vuodet, olipa niitä vain
muutama tai monta, voitaisiin viettää vanhurskaudessa Jumalan
edessä. – –

Veljeni William ja Hyrum ja setä John Smith tulivat talooni, ja
me menimme keskenämme huoneeseen yhdessä isäni ja vanhin
Martin Harrisin kanssa. Sitten isä Smith avasi keskustelumme
rukouksella, jonka jälkeen hän ilmaisi oman kantansa tilanteessa
hyvin tunteellisella ja liikuttavalla tavalla osoittaen täyttä myötä-
tuntoa isänä, jonka tunteet olivat syvästi haavoitetut sen vaikeu-
den tähden, joka perheessä vallitsi, ja hänen puhuessaan meille
Jumalan Henki laskeutui päällemme hyvin voimallisena ja sydä-
memme sulivat. Veli William teki nöyrän tunnustuksen ja pyysi
minulta anteeksi sitä huonoa kohtelua, jolla hän oli minua uhan-
nut. Ja kaikesta, missä minä olin tehnyt väärin, pyysin häneltä
anteeksiantoa.

Ja tunnustamisen ja anteeksiannon henki vallitsi meidän kaik-
kien kesken, ja me teimme liiton toistemme kanssa, Jumalan,
pyhien enkelien ja johtavien veljien silmissä, että pyrkisimme
siitä lähtien rakentamaan toisiamme vanhurskaudessa kaikissa
asioissa ja ettemme kuuntelisi toisiamme koskevia pahoja
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puheita vaan kuin todelliset veljekset menisimme toistemme luo
valituksinemme sävyisyyden hengessä ja tekisimme sovinnon ja
siten edistäisimme onneamme ja perheen onnea ja sanalla
sanoen kaikkien onnea ja hyvinvointia. Vaimoni ja äitini ja kirju-
rini kutsuttiin sitten huoneeseen, ja me toistimme heille solmi-
mamme liiton, ja kiitollisuuden täyttäessä rintamme kyyneleet
vierivät silmistämme. Sitten minua pyydettiin päättämään kes-
kustelumme, minkä tein rukouksella, ja se oli todellakin ilon ja
riemun aikaa.”14

Osoittamalla pitkämielisyyttä, kärsivällisyyttä ja armeliai-
suutta parannuksen tehneille me voimme auttaa heidän

tuomisessaan ”Jumalan rakkaiden lasten vapauteen”.

Vuoden 1838 loppupuolella William W. Phelps, joka oli ollut
luotettu kirkon jäsen, oli niiden joukossa, jotka antoivat val-
heellisen todistuksen profeetasta ja muista kirkon johtajista,
mikä johti heidän vangitsemiseensa Missourissa. Kesäkuussa
1840 veli Phelps kirjoitti Joseph Smithille pyytäen anteeksiantoa.
Profeetta Joseph vastasi: ”Minun on sanottava, että varsin epäta-
vallisin tuntein ryhdyn kirjoittamaan Sinulle muutaman rivin vas-
tauksena kirjeeseesi, joka on päivätty [viime kuun] 29. päivänä.
Samanaikaisesti riemuitsen tästä minulle suodusta etuoikeudesta.

Voinet jossakin määrin tajuta, miltä niin minusta kuin vanhin
Rigdonista ja veli Hyrumista tuntui, kun luimme kirjettäsi – mei-
dän sydämemme todella suli hellyydestä ja myötätunnosta, kun
saimme tietää päätöksestäsi jne. Voin vakuuttaa Sinulle, että
haluan käsitellä tapauksesi tavalla, joka saavuttaa Jehovan (jonka
palvelija minä olen) hyväksymisen ja on sopusoinnussa ilmoitet-
tujen totuuden ja vanhurskauden periaatteiden kanssa. Koska
pitkämielisyys, kärsivällisyys ja laupeus ovat alati olleet tunnus-
omaisia taivaallisen Isämme suhtautumiselle nöyriä ja katuvia
kohtaan, haluan seurata esimerkkiä, vaalia samoja periaatteita ja
niin tekemällä olla lähimmäisteni pelastaja.

On totta, että olemme kärsineet paljon käyttäytymisesi tähden
– se katkera malja, joka oli jo kyllin täynnä kuolevaisten juota-
vaksi, täyttyi tosiaankin ylitsevuotavaksi, kun Sinä käännyit meitä
vastaan. Sinä, jonka kanssa elimme suloisessa sovussa ja saimme
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William W. Phelps, joka on tässä kuvattuna Joseph Smithin seurassa palattuaan 
täyteen yhteyteen pyhien kanssa, kirjoitti profeetasta, joka oli antanut hänelle 

hyvin auliisti anteeksi: ”Kunnia miehelle, ken tuntea sai Herran!” (MAP-lauluja, 15.)

yhdessä nauttia Herran suomia virvoituksen hetkiä – jos kyseessä
olisi ollut vihollinen, olisimme sen kestäneet. [Ks. Ps. 55:13–14.]
’Silloin kun sinä vain sivusta katselit kaikkea tätä, silloin kun
muukalaiset tunkeutuivat sisään [Far Westin] porteista ja heitti-
vät [Far Westistä] arpaa ja veivät sen väen mukanaan, sinä olit
vihollisena vihollisten joukossa. Mutta älä pilkkaa veljeäsi hänen
onnettomuutensa tähden, älä ilku häntä hänen häviön päivä-
nään äläkä herjaa häntä ahdingon aikana.’ [Ks. Ob. 11–12.]

Malja on kuitenkin juotu; taivaallisen Isämme tahto on täytetty
ja me olemme yhä elossa, mistä kiitämme Herraa. Ja kun Juma-
lamme armosta olemme vapautuneet jumalattomien käsistä, me
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sanomme, että Sinun etuoikeutenasi on päästä vapaaksi vastus-
tajan vallasta, päästä Jumalan rakkaiden lasten vapauteen ja
uudelleen ottaa paikkasi Korkeimman pyhien joukossa ja uutte-
ruutta, nöyryyttä ja vilpitöntä rakkautta osoittaen uskoa itsesi
meidän Jumalamme ja sinun Jumalasi ja Jeesuksen Kristuksen
kirkon haltuun.

Koska uskon, että tunnustuksesi on totinen ja parannuksesi
vilpitön, olen iloinen voidessani jälleen ojentaa sinulle toveruu-
den oikean käden, ja riemuitsen tuhlaajapojan paluusta.

Kirjeesi luettiin viime sunnuntaina pyhille ja heidän mielipi-
dettään kysyttiin. Päätettiin yksimielisesti, että W. W. Phelps ote-
taan seurakunnan yhteyteen.

’Tule, veljeni rakas, sota ohitse on,
ja ystävät vanhat taas ystävät on.’”15

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Tässä luvussa on useita kertomuksia siitä, kuinka Joseph
Smith antaa anteeksi muille. Käy läpi nämä kertomukset
sivuilta 409–410, 414–415 ja 415–417. Millä tavoin nämä ker-
tomukset voisivat auttaa jotakuta, jonka on vaikea antaa
anteeksi jollekulle toiselle?

• Mitä siunauksia saamme elämäämme, kun annamme anteeksi
niille, jotka ovat loukanneet meitä? Miksi meidän on joskus
vaikea antaa anteeksi muille? Millä tavoin me voimme kasvat-
taa anteeksiantavampaa mieltä?

• Sivulla 411 on lyhyitä, viisaita ajatuksia anteeksiantamisesta
muille. Esimerkiksi: ”Kestäkää toisianne ja olkaa kärsivällisiä
toisianne kohtaan, sillä niin Herrakin tekee meidän kohdal-
lamme.” ”Olkaa laupiaita, niin saatte osaksenne laupeutta.”
”Pyrkikää auttamaan sielujen pelastamisessa eikä niiden
tuhoamisessa.” ”Meidän on oltava laupiaita toinen toisel-
lemme ja katsottava pikkuasioita läpi sormien.” Mitä saat itsel-
lesi kustakin näistä ajatuksista?
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• Käy läpi sivun 412 ensimmäisestä kokonaisesta  kappaleesta
profeetta Joseph Smithin sanat ystävällisyyden ja lempeyden
vaikutuksesta. Miksi tämä neuvo mielestäsi pitää paikkansa?
Kuinka olet kokenut näiden periaatteiden toimivuuden
omassa elämässäsi?

• Käy läpi ensimmäinen kokonainen kappale sivulta 413. Mitä
ongelmia voisimme kenties välttää noudattamalla tätä neuvoa?
Miksi tätä neuvoa on joskus vaikea noudattaa? Kuinka me
voimme voittaa kiusauksen uskoa muista kuulemiamme kiel-
teisiä asioita?

• Pyrkimyksissään antaa muille anteeksi profeetta puhui halus-
taan seurata taivaallisen Isän esimerkkiä (ks. s. 415) ja elää
”Vapahtajan ylevän ja täydellisen mallin mukaan” (s. 410).
Millaisia luonteenpiirteitä meidän pitäisi yrittää saada pyrkies-
sämme noudattamaan taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen
esimerkkiä?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Ps. 86:5; Matt.
18:21–35; 1. Nefi 7:16–21; Moosia 26:29–31; OL 64:9–11.
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Kun ”Jumalan valtakunta perustetaan maan päälle, niin muinainen järjestys 
palautetaan. Herra on ilmoittanut meille tämän velvollisuuden ja etuoikeuden, 

ja meitä on käsketty kastattamaan itsemme kuolleiden puolesta.”



Kuolleiden lunastaminen

”Suuri Jehova – – tietää sekä elävien että kuolleiden aseman
ja on runsaskätisesti valmistanut heidän lunastuksensa.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Palvelutyönsä varhaisessa vaiheessa profeetta Joseph Smith sai
kokemuksen, joka auttoi valmistamaan häntä aikaan, jolloin
oppi kuolleiden pelastuksesta ilmoitettaisiin. Marraskuussa 1823
Alvin Smith, Lucy Mack Smith ja Joseph Smith vanhemman van-
hin lapsi, sairastui äkkiä vakavasti ja oli kuolemaisillaan. Alvin oli
25-vuotias vahva ja kyvykäs nuorukainen, jonka uutteruus vai-
kutti suuresti perheen taloudelliseen vakauteen. Hänen äitinsä
kuvaili häntä ”ainutlaatuisen hyväluonteiseksi nuorukaiseksi”,
jonka ”jalous ja ylevämielisyys” oli siunauksena kaikille hänen
ympärillään oleville ”hänen jokaisena elinhetkenään”1.

Tietäessään kuolevansa Alvin kutsui veljensä ja sisarensa luok-
seen ja puhui kullekin heistä. Josephille, joka oli miltei 18-vuotias
eikä ollut vielä saanut kultalevyjä, Alvin sanoi: ”Haluan, että olet
hyvä poika ja teet kaiken mahdollisen saadaksesi levyt. Ole uskol-
linen ohjeiden vastaanottamisessa ja jokaisen sinulle annetun
käskyn noudattamisessa. Veljesi Alvinin on nyt lähdettävä luotasi,
mutta muista esimerkki, jonka hän on antanut sinulle, ja näytä
hyvää esimerkkiä lapsille, jotka ovat nuorempia kuin sinä.”2

Alvinin kuoltua perhe pyysi erästä presbyteeripappia Pal-
myrassa New Yorkin osavaltiossa toimittamaan hänen hautajai-
sensa. Koska Alvin ei ollut kuulunut tämän papin seurakuntaan,
pappi väitti saarnassaan, ettei Alvin voisi pelastua. William Smith,
Josephin nuorempi veli, muisteli: ”[Pappi] – – ilmoitti hyvin voi-
makkaasti, että [Alvin] oli mennyt helvettiin, sillä Alvin ei ollut kir-
kon jäsen, mutta hän oli hyvä poika, eikä isäni pitänyt väitteestä.”3
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Tammikuussa 1836, monta vuotta Alvinin kuoleman jälkeen,
Joseph Smith sai näyn selestisestä valtakunnasta, jossa hän näki,
että Alvin ja hänen äitinsä ja isänsä perisivät jonakin päivänä tuon
valtakunnan. Joseph ihmetteli, ”miten [Alvin] oli saanut perintö-
osan tuossa valtakunnassa, sillä hän oli lähtenyt tästä elämästä,
ennen kuin Herra oli ojentanut kätensä kootakseen Israelin toi-
sen kerran, eikä häntä ollut kastettu syntien anteeksisaamiseksi”
(OL 137:6). Silloin Herran ääni tuli Josephille julistaen:

”Kaikki, jotka ovat kuolleet vailla tietoa tästä evankeliumista
mutta jotka olisivat ottaneet sen vastaan, jos heidän olisi sallittu
jäädä, ovat Jumalan selestisen valtakunnan perillisiä; samoin
kaikki, jotka kuolevat vastedes vailla tietoa siitä mutta jotka olisi-
vat ottaneet sen vastaan koko sydämestään, ovat tuon valtakun-
nan perillisiä, sillä minä, Herra, tuomitsen kaikki ihmiset heidän
tekojensa mukaan, heidän sydämensä halun mukaan” (OL
137:7–9).

Elokuun 15. päivänä 1840 profeetta Joseph Smith saarnasi
hautajaisissa Nauvoossa ja opetti ensimmäisen kerran julkisuu-
dessa oppia kuolleiden pelastuksesta. Simon Bakerin mukaan,
joka oli paikalla, profeetta aloitti todistamalla, että ”Jeesuksen
Kristuksen evankeliumi toi suuren ilosanoman”. Hän luki suu-
rimman osan Ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvusta 15 ja
selitti, että ”apostoli puhui ihmisille, jotka ymmärsivät kasteen
kuolleiden puolesta, sillä sitä harjoitettiin heidän keskuudes-
saan”. Sitten hän julisti, että ”ihmiset voivat nyt toimia niiden
ystäviensä puolesta, jotka olivat lähteneet tästä elämästä, ja että
pelastussuunnitelma oli tarkoitettu pelastamaan kaikki, jotka oli-
vat halukkaat noudattamaan Jumalan lain vaatimuksia”4.

Kuukausi hautajaispuheen jälkeen profeetta kävi isänsä luona,
joka oli hyvin sairas ja lähellä kuolemaa. Profeetta keskusteli
isänsä kanssa kuolleiden kastamista koskevasta opista, ja isä
Smithin ajatukset kääntyivät hänen rakkaaseen poikaansa
Alviniin. Isä Smith pyysi, että työ Alvinin puolesta tehtäisiin
”välittömästi”. Vain minuutteja ennen kuolemaansa hän julisti
nähneensä Alvinin.5 Vuoden 1840 jälkipuoliskolla Smithin perhe
iloitsi, kun Hyrum otti vastaan kastetoimituksen veljensä Alvinin
puolesta.
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Joseph Smithin opetuksia

Jumala rakastaa kaikkia lapsiaan ja tuomitsee kaikki 
ihmiset sen lain mukaan, jonka he ovat ottaneet vastaan.

”Tämä omasta mielestään viisas ja järkevä sukupolvi, jonka
keskuudessa me elämme, ymmärtää sangen vähän ihmissuvun
pelastukseen liittyviä Jumalan suuria aivoituksia. Erilaiset ja risti-
riitaiset ovat ihmisten mielipiteet sellaisista seikoista kuin pelas-
tussuunnitelma, Kaikkivaltiaan [vaatimukset], taivasta varten tar-
vittavat valmistelut, poismenneiden henkien tila ja asema sekä
heidän kokemansa autuus tai kurjuus, joka riippuu siitä van-
hurskaudesta tai pahuudesta, jota he hyveestä tai paheesta
omaksumiensa käsitysten mukaan harjoittavat. – –

– – Samalla kun yksi osa ihmiskuntaa armotta tuomitsee toi-
sen, maailmankaikkeuden suuri Luoja valvoo koko ihmissukua
isällisellä huolenpidolla. Hän pitää sen jäseniä jälkeläisinään, ja
ilman niitä rajoittavia tunteita, jotka vaikuttavat ihmislapsissa,
Hän antaa ’aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähet-
tää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille’ [Matt. 5:45]. Hän
pitää tuomion ohjakset käsissään; Hän on viisas lainantaja ja tuo-
mitsee kaikki ihmiset, ei ihmisten suppeiden, rajoittuneiden
näkemysten mukaan, vaan sen mukaan, mitä he ovat ruumiissa
ollessaan tehneet, joko hyvää tai pahaa, riippumatta siitä, onko
nämä teot tehty Englannissa, Amerikassa, Espanjassa, Turkissa
vai Intiassa. Hän tuomitsee heidät, mutta ei sen mukaan, mitä
heillä ei ole, vaan sen mukaan, mitä heillä on; ne, jotka ovat elä-
neet ilman lakia, tuomitaan ilman lakia, ja ne, joilla on laki, tuo-
mitaan lain mukaan. Meidän ei tarvitse asettaa kyseenalaiseksi
suuren Jehovan viisautta ja älyä; Hän jakaa tuomioita tai armoa
kaikille kansoille sen mukaan, mitä kukin niistä ansaitsee; sen
mukaan, miten niillä on ollut tilaisuus hankkia ymmärrystä; sen
mukaan, millaiset lait niitä hallitsevat; sen mukaan, millaiset
mahdollisuudet niillä oli hankkia oikeata tietoa, sekä tutkimatto-
mien aivoitustensa mukaan ihmissukua kohtaan. Kun Jumalan
aivoitukset tehdään tunnetuiksi ja tulevaisuuden verho vedetään
syrjään, meidän kaikkien on viimein tunnustettava, että kaiken
maan Tuomari on menetellyt oikein [ks. 1. Moos. 1:25].”6
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”Jumala tuomitsee ihmiset sen mukaan, miten he käyttävät
Hänen heille antamaansa valoa.”7

”Ihmisiä pidetään vastuullisina siitä, mitä heillä on, mutta ei
siitä, mitä heillä ei ole. – – Heidät tuomitaan oikeudenmukaisesti
kaiken valon ja älyn mukaan, jota he saivat hyväntahtoiselta
Luojaltaan, olipa se paljon tai vähän, ja – – heitä vaaditaan ole-
maan kuuliaisia ja kehittymään sen mukaan ja vain sen mukaan,
mitä on annettu, sillä ihminen ei elä ainoastaan leivästä vaan
jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.”8

Vapahtaja Jeesus Kristus tarjoaa sekä eläville että kuol-
leille mahdollisuuden anteeksiantoon ja vapautukseen.

”Kristillisten kansojen kohtalo kuoleman jälkeen on aihe, joka
on vaatinut filosofien ja jumaluusoppineiden kaiken viisauden ja
taidon, ja yleisesti omaksuttu käsitys on, että ihmisen kohtalo
määräytyy peruuttamattomasti kuoleman hetkellä ja että hänestä
silloin tulee joko iankaikkisesti autuas tai iankaikkisesti onneton;
että jos ihminen kuolee ilman tietoa Jumalasta, hän on oleva ian-
kaikkisesti kadotettu ilman mitään rangaistuksen lievennystä tai
tuskan huojennusta tai vähäisintäkään toivoa vapautuksesta
loputtomien aikojen vieriessä. Olipa tämä periaate miten oikea-
oppinen tahansa, me tulemme havaitsemaan, että se on ristirii-
dassa pyhien kirjoitusten todistuksen kanssa, sillä Vapahtajamme
sanoo, että jokainen synti ja pilkka, jolla ihmiset pilkkaavat,
annetaan heille anteeksi, mutta pilkkaa Pyhää Henkeä vastaan ei
anneta anteeksi, ei tässä maailmassa eikä tulevassa. Tämä osoit-
taa selvästi, että on olemassa syntejä, jotka annetaan anteeksi
tulevassa maailmassa, vaikka [Pyhää Henkeä vastaan tehtyä] pilk-
kaamisen syntiä ei voidakaan antaa anteeksi [ks. Matt. 12:31–32;
Mark. 3:28–29].

Pietarikin sanoo Vapahtajastamme puhuessaan, että Hän
’meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin
eivät totelleet Jumalaa, kun hän Nooan päivinä kärsivällisesti
odotti’ (1. Piet. 3:19, 20). Tässä meillä siis on maininta siitä, että
Vapahtajamme saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka oli-
vat olleet vangittuina Nooan päivistä asti, ja mitä Hän saarnasi
heille? Että heidän oli määrä jäädä sinne? Ei suinkaan!
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Vapahtaja järjesti vanhurskaat henget henkimaailmassa ”ja valtuutti heidät 
lähtemään ja viemään evankeliumin valon pimeydessä oleville” (OL 138:30).

Annettakoon Hänen oman julistuksensa todistaa. ’Hän on lähet-
tänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan
vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään
sorretut vapauteen’ (Luuk. 4:18). Jesaja sanoo sen näin:
’Päästämään kahlitut vankeudesta, tyrmästä ne, jotka sen pimen-
nossa istuvat’ ( Jes. 42:7). Tästä käy selvästi ilmi, että Hän ei
ainoastaan mennyt saarnaamaan heille, vaan vapauttamaan heitä
eli päästämään heidät vankihuoneesta. – –

Suuri Jehova tutkisteli kaikkia niitä tapahtumia, jotka liittyivät
maahan ja pelastussuunnitelmaan, jo ennen kuin maata oli ja
ennen kuin ’aamun tähdet riemuiten – – huusivat ääneen iloaan’
[Job 38:7]. Menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus olivat ja ovat
Hänelle yksi ja iankaikkinen ’nyt’. Hän tiesi Aadamin lankee-
muksen, ennen vedenpaisumusta eläneiden synnit, ihmissuvun
turmeluksen syvyyden, heidän heikkoutensa ja voimansa, heidän
valtansa ja kirkkautensa, heidän luopumuksensa ja rikkomuk-
sensa, heidän vanhurskautensa ja syntinsä. Hän käsitti ihmisen
lankeemuksen ja hänen lunastuksensa. Hän tunsi pelastussuun-
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nitelman ja toi sen esiin. Hän tunsi kaikkien kansojen aseman ja
kohtalon. Hän järjesti kaiken oman tahtonsa neuvon mukaisesti.
Hän tietää sekä elävien että kuolleiden aseman ja on runsaskäti-
sesti valmistanut heidän lunastuksensa heidän erilaisten olo-
jensa ja Jumalan valtakunnan lakien mukaisesti, tapahtuipa se
sitten tässä maailmassa tai tulevassa.”9

Jumala on täysin oikeudenmukainen ja armelias 
kaikille ihmisille, niin eläville kuin kuolleille.

”Se käsitys, jonka jotkut ihmiset ovat muodostaneet Jumalan
oikeudenmukaisuudesta, tuomiosta ja armosta, on aivan liian
mieletön älykkään ihmisen omaksuttavaksi. Monet puhdasoppi-
set saarnaajamme esimerkiksi otaksuvat yleisesti, että jos ihmi-
nen ei ole kääntynyt, kuten he sitä nimittävät, ja jos hän kuolee
siinä tilassa, hän joutuu ikuisesti olemaan helvetissä ilman toi-
voa. Hänen on oltava loputtomat vuodet piinassa, jolla ei ikipäi-
vinä ole loppua; ja kuitenkin tämä iankaikkinen kurjuus saattaa
usein riippua mitä vähäpätöisimmästä sattumasta. Virantoimituk-
sessa olevien kengännauhan katkeaminen tai takin repeäminen
tai asianomaisen henkilön poikkeuksellinen asuinpaikka saatta-
vat epäsuorasti vaikuttaa hänen kadotukseensa tai olla syynä sii-
hen, ettei hän pelastunut.

Esitän tässä kuvitellun tapauksen, joka ei ole suinkaan epäta-
vallinen: Kaksi miestä, jotka ovat olleet yhtä jumalattomia eivätkä
ole piitanneet uskonnosta, sairastuvat molemmat samanaikai-
sesti. Toisella on niin hyvä onni, että muuan hurskas mies tulee
häntä tervehtimään ja sairas kokee kääntymyksen hetkeä ennen
kuolemaansa. Toinen lähettää noutamaan kolmea eri hurskasta
miestä, räätäliä, suutaria ja tinanvalajaa. Tinanvalajan täytyy juot-
taa kädensija kattilaan, räätälillä on napinläpi ommeltavana
johonkin takkiin, jota tarvitaan nopeasti, ja suutarin täytyy pai-
kata jonkun saapas; kukaan heistä ei pääse ajoissa, mies kuolee
ja joutuu helvettiin. Toinen näistä miehistä korotetaan Abra-
hamin helmaan, hän saa istua Jumalan kasvojen edessä ja olla
osallinen iankaikkisesta, keskeytymättömästä autuudesta, kun
taas toinen, joka oli yhtä hyvä kuin hänkin, vaipuu iankaikkiseen
kadotukseen, peruuttamattomaan kurjuuteen ja toivottomaan
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synkeyteen, koska jollakulla oli saapas paikattavana, takin napin-
läpi ommeltavana tai kattilan kädensija juotettavana.

Jehovan suunnitelmat eivät ole niin epäoikeudenmukaisia,
pyhien kirjoitusten lausumat niin [mahdottomia] eikä ihmissu-
kua varten laadittu pelastussuunnitelma niin terveen järjen vas-
tainen. Tällaiset toimenpiteet herättäisivät Jumalan ankaran
paheksunnan, enkelit peittäisivät häveten kasvonsa ja jokainen
hyveellinen, järkevä ihminen kavahtaisi niitä.

Jos ihmisten lait palkitsevat jokaisen hänen ansioidensa
mukaan ja rankaisevat kaikkia rikollisia heidän rikkomustensa
mukaan, niin Herra ei totisesti ole julmempi kuin ihminen, sillä
Hän on viisas lainsäätäjä ja Hänen lakinsa ovat puolueettomam-
mat, Hänen säädöksensä oikeudenmukaisemmat ja Hänen pää-
töksensä täydellisemmät kuin ihmisen. Niin kuin ihminen tuo-
mitsee lähimmäisensä lain mukaan ja rankaisee häntä lain ran-
gaistuksen mukaisesti, niin taivaan Jumala tuomitsee jokaisen
sen mukaan, mitä tämä on ruumiissa ollessaan tehnyt. [Ks. Alma
5:15.] Olisi nurinkurista väittää, että pakanat joutuvat kadotuk-
seen, koska he eivät uskoneet evankeliumiin, ja yhtä järjetöntä
olisi sanoa, että kaikki juutalaiset, jotka eivät usko Jeesukseen,
joutuvat kadotukseen, sillä ’kuinka he voivat uskoa siihen, josta
eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista?
Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty?’ [Room.
10:14–15.] Niinpä ei juutalaista eikä pakanaa voida pitää syylli-
senä, jos he hylkäävät lahkojen ristiriitaiset mielipiteet tai jos he
hylkäävät minkä tahansa muun todistuksen kuin sen, minkä
Jumala on lähettänyt, sillä kuten julistaja ei voi julistaa, ellei
häntä lähetetä, niin ei myöskään kuulija voi uskoa ilman, että
hän kuulee ’lähetettyä’ julistajaa, eikä häntä voida tuomita siitä,
mitä hän ei ole kuullut; ja koska hän on ilman lakia, hänet on
tuomittava ilman lakia.”10

Meidän velvollisuutemme ja etuoikeutemme 
on ottaa kaste ja konfirmointi niiden puolesta, 

jotka ovat kuolleet ilman evankeliumia.

”Puhuessamme evankeliumiin liittyvistä siunauksista ja niistä
seurauksista, jotka koituvat tottelemattomuudesta vaatimuksia
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kohtaan, meiltä kysytään usein, mitä on tapahtunut isillemme.
Joutuvatko he kaikki kadotukseen, koska eivät ole olleet kuuliai-
sia evankeliumille, vaikka he eivät koskaan saaneet kuulla siitä?
Ei suinkaan, vaan he saavat ikuisen pappeuden kautta osakseen
ne samat etuoikeudet ja suuren Jehovan viisaat säädökset, joita
meillä täällä on, ja tämä pappeus toimii ja palvelee sekä maan
päällä että myös taivaassa. Niinpä pappeudenhaltijat etsiskelevät
niitä ihmisiä, joihin Jesaja viittasi [ks. Jes. 24:21–22], ja nämä
pääsevät vankilastaan saman periaatteen nojalla kuin ne, jotka
olivat tottelemattomia Nooan päivinä ja joille Vapahtaja [jolla oli
iankaikkinen Melkisedekin pappeus] kävi saarnaamassa evanke-
liumia vankilassa. Ja voidakseen täyttää Jumalan kaikki [vaati-
mukset] elävät ystävät ovat antaneet kastaa itsensä kuolleiden
ystäviensä puolesta ja ovat siten täyttäneet Jumalan vaatimuksen,
joka kuuluu: ’Jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei
pääse Jumalan valtakuntaan’ [ Joh. 3:5]. Heitä ei tietenkään kas-
tettu heidän itsensä puolesta vaan kuolleidensa puolesta.
Puhuessaan tästä opista Paavali sanoo: ’Mitä varten sitten jotkut
antavat kastaa itsensä kuolleiden puolesta? Ellei kuolleita lain-
kaan herätetä, miksi he kastattavat itsensä näiden puolesta?’
(1. Kor. 15:29.) – –

Nyt kun Jumalan suuret aivoitukset pian täyttyvät ja se, mitä
profeetoissa on puhuttu, toteutuu ja Jumalan valtakunta perus-
tetaan maan päälle, niin muinainen järjestys palautetaan. Herra
on ilmoittanut meille tämän velvollisuuden ja etuoikeuden, ja
meitä on käsketty kastattamaan itsemme kuolleidemme puolesta
ja siten täyttämään Obadjan sanat, jotka koskevat myöhempien
aikojen kirkkautta: ’Pelastajat nousevat Siionin vuorelle tuomit-
semaan Eesaun jäännöstä. Ja kuninkuus on oleva Herran.’ [Ks.
Ob. 21, vuoden 1933 suomennos.] Näkemys näistä asioista on
yhtäpitävä pyhien kirjoitusten totuuden kanssa. Se oikeuttaa
Jumalan toimet ihmistä kohtaan, asettaa koko ihmissuvun
yhdenvertaiselle pohjalle ja on sopusoinnussa kaikkien vanhurs-
kauden, oikeuden ja totuuden periaatteiden kanssa. Päätämme
Pietarin sanoin: ’Aivan riittämiin te menneenä aikana elitte niin
kuin pakanat tahtovat. – – Sitä varten niillekin, jotka ovat kuol-
leet, on julistettu evankeliumi, että he eläisivät hengessä, niin
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kuin Jumala elää, vaikka ruumiissaan ovat saaneet saman tuo-
mion kuin kaikki ihmiset.’ [1. Piet. 4:3, 6.]”11

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Käy läpi sivut 421–422 ja pane merkille, kuinka oppi kuollei-
den pelastuksesta vaikutti Joseph Smithiin ja hänen perhee-
seensä. Mikä vaikutus tällä opilla on ollut sinuun ja perhee-
seesi?

• Käy läpi sivuilta 423–426 profeetta Josephin opetukset Isästä
Jumalasta ja Jeesuksesta Kristuksesta. Millä tavoin nämä ope-
tukset vaikuttavat ajatuksiisi ja tunteisiisi taivaallista Isäämme
ja Vapahtajaamme kohtaan? Millä tavoin nämä opetukset liitty-
vät kuolleiden pelastukseen?

• Lue profeetan opetukset sivuilta 423–424 ja 426–427. Kuinka
Jumala tuomitsee lapsensa?

• Joseph Smith sanoi, että kaste kuolleiden puolesta on ”velvol-
lisuus ja etuoikeus” (s. 428). Millä tavoin tämä työ on velvolli-
suus? Mitä kokemuksia sinulla on ollut siitä, että olet tuntenut
sen olevan etuoikeus? Mitä voit tehdä edistääksesi Herran
työtä niiden puolesta, jotka ovat kuolleet? Kuinka vanhemmat
voivat auttaa lapsiaan osallistumaan tähän työhön?

• Kuinka oppi kuolleiden pelastuksesta osoittaa Jumalan oikeu-
denmukaisuuden? Kuinka se osoittaa Hänen armeliaisuu-
tensa? Kuinka selittäisit tämän luvun luettuasi tämän opin jol-
lekulle, joka kuuluu eri uskontokuntaan?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Jes. 49:8–9;
61:1–3; Joh. 5:25; OL 138:11–37.
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Temppelitoimitusten ja 
-siunausten vastaanottaminen

Temppeli on paikka, jossa Jumala voi ”ilmoittaa 
kansalleen huoneensa toimitukset ja valtakuntansa 
kirkkaudet sekä opettaa kansalle pelastuksen tien”.

Joseph Smithin elämänvaiheita

Palautuksen varhaisimmista ajoista lähtien Herra oli opettanut
profeetta Joseph Smithille temppelien rakentamisen tärkeyttä.
Vaikka profeetta oli joutunut muuttamaan monta kertaa ja kii-
reelliset vaatimukset veivät jatkuvasti hänen aikaansa ja huomio-
taan, hän ei ollut koskaan kadottanut mielestään tarvetta raken-
taa Herran huone. Independencessä Missourissa oli pyhitetty
tontti temppeliä varten. Kirtlandissa Ohiossa oli saatu valmiiksi
ja vihitty käyttöön kaunis temppeli. Far Westissa Missourissa oli
laskettu kulmakivet temppeliä varten, mutta sieltä jouduttiin läh-
temään. Nyt kirkon jäsenten alkaessa rakentaa elämäänsä uudel-
leen Nauvoossa – monet vailla riittävää ravintoa, kunnollista asu-
musta ja työpaikkaa – Joseph Smith tiesi, että pyhien tärkein teh-
tävä oli jälleen kerran rakentaa temppeli.

Vastauksena Herran käskyyn profeetta ja pyhät etenivät mah-
dollisimman nopeasti aloittaakseen Herran huoneen rakentami-
sen. Mutta profeetta oivalsi, että rakentaminen veisi vuosia, ja hän
tiesi, että pyhät tarvitsivat temppelin täydet siunaukset. Niinpä 4.
toukokuuta 1842, vaikka temppeli ei ollut valmis, Joseph Smith
antoi endaumentin pienelle ryhmälle uskollisia veljiä.

Tämä ryhmä kokoontui profeetan punaisen tiilikaupan suu-
reen yläkerran huoneeseen, joka oli ”järjestetty edustamaan
temppelin sisätiloja siinä määrin kuin olosuhteet sallivat”1.
Franklin D. Richards kahdentoista apostolin koorumista kirjoitti:
”Kun Henki kuiskasi [Joseph Smithille], että hänen elämäntyönsä
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Uudelleen rakennettu Nauvoon temppeli kohoaa alkuperäisen temppelin paikalla.
Kun alkuperäistä Nauvoon temppeliä rakennettiin, profeetta Joseph Smith 

julisti: ”Enemmän kuin mitään muuta me tarvitsemme temppelin.”
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lähestyi loppuaan, ja kun hän näki, että hänen päivänsä maan
päällä saattaisivat päättyä ennen kuin temppeli tulisi valmiiksi,
hän kutsui muutamat valitut ja antoi heille pyhän endaumentin
toimitukset, jotta hänen mielensä jumalalliset aarteet eivät
katoaisi maailmalta hänen kuollessaan.”2

Profeetan historiassa on seuraava merkintä: ”Vietin päivän
kaupan yläkerrassa – – neuvottelussa springfieldiläisen kenraali
James Adamsin, patriarkka Hyrum Smithin, piispojen Newel K.
Whitneyn ja George Millerin sekä presidentti Brigham Youngin ja
vanhinten Heber C. Kimballin ja Willard Richardsin kanssa opet-
taen heille pappeuden periaatteita ja järjestystä, toimittaen
pesuja, voiteluja, endaumentteja ja antaen Aaronin pappeuteen
liittyvät avaimet ja samoin Melkisedekin pappeuden korkeim-
paan järjestykseen liittyvät avaimet esittäen järjestyksen, joka
kuului Ikiaikaiselle, ja kaikki ne suunnitelmat ja periaatteet, joi-
den mukaan kuka tahansa kykenee varmistamaan niiden siu-
nausten täyteyden, jotka ovat olleet varattuina Esikoisen seura-
kunnalle, ja tulemaan esiin ja asumaan Elohimin edessä iankaik-
kisissa maailmoissa. Tässä neuvostossa pantiin toimeen asioiden
muinainen järjestys ensimmäisen kerran näinä viimeisinä
aikoina.

Ja se, mitä opetin tälle neuvostolle, oli hengellistä, ja vain
mieleltään hengelliset voivat ottaa sen vastaan. Näille miehille ei
tehty tiettäväksi mitään muuta kuin se, mikä tehdään tiettäväksi
kaikille viimeisten aikojen pyhille heti kun he ovat valmiit otta-
maan vastaan ja niiden välittämiseen pyhistä heikoimmallekin
on valmistettu sopiva paikka. Olkoot siis pyhät uutteria temppe-
lin rakentamisessa ja kaikkien niiden huoneiden rakentami-
sessa, jotka Jumala on käskenyt tai tämän jälkeen käskee heidän
rakentaa.”3

Vaikka suurin osa pyhistä sai temppeliendaumenttinsa sen jäl-
keen kun Nauvoon temppeli oli valmistunut, rajoitettu määrä
miehiä ja naisia sai tämän siunauksen vuoden 1842 toukokuun
kokousta seuraavina kuukausina. Mercy Fielding Thompson oli
yksi heistä. Kun hän sai endaumenttinsa, profeetta sanoi hänelle:
”Tämä tuo sinut pimeydestä ihmeelliseen valoon.”4
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Joseph Smithin opetuksia

Jumala on käskenyt pyhien rakentaa temppeleitä.

Tammikuussa 1833 Kirtlandissa Ohiossa profeetta kirjoitti:
”Herra käski meitä Kirtlandissa rakentamaan Jumalan huoneen 
– –. Tämä on Herran sana meille, ja meidän täytyy totella, niin,
Herran avulla me tottelemme. Kuuliaisuutemme nojalla Hän on
luvannut meille suuria, vieläpä tulla taivaista kunnioittamaan
meitä läsnäolollaan. Tunnemme suurta pelkoa Herran edessä,
ettemme vain menettäisi tätä suurta kunniaa, jonka Mestarimme
aikoo meille suoda; me tavoittelemme nöyryyttä ja suurta uskoa,
jotta emme joutuisi häpeään Hänen edessään.”5

Syyskuussa 1840 profeetta ja hänen neuvonantajansa ensim-
mäisessä presidenttikunnassa julistivat, että oli tullut aika
rakentaa Nauvoon temppeli: ”Uskoen, että nyt on tullut aika,
jolloin tähän osaan maata on välttämätöntä pystyttää rukous-
huone, järjestyksen huone, Jumalamme palvelemisen huone [ks.
OL 88:119], jossa voidaan osallistua toimituksiin, jotka ovat
Hänen jumalallisen tahtonsa mukaisia – jonka valmiiksi saatta-
miseksi on nähtävä melkoisesti vaivaa ja hankittava varoja – ja
kun työtä on kiirehdittävä vanhurskaudessa, pyhien velvollisuu-
tena on punnita näiden asioiden tärkeyttä ja niiden kaikkia vai-
kutuksia mielessään ja otettava sitten sellaisia askeleita, jotka
ovat välttämättömiä niiden toteuttamiseksi, ja varustautua roh-
keudella ja päättäväisyydellä tehdä kaikki voitavansa ja tuntea
olevansa siitä yhtä kiinnostuneita kuin jos koko työ riippuisi
yksin heistä. Niin tekemällä he jäljittelevät isiensä suurenmoisia
tekoja ja turvaavat taivaan siunaukset päälleen ja jälkeläistensä
päälle viimeiseen sukupolveen asti.”6

Tammikuussa 1841 profeetta ja hänen neuvonantajansa
ensimmäisessä presidenttikunnassa kirjoittivat: ”Tänne [Nau-
vooseen] on kohoamassa Herran temppeli, johon pyhät tulevat
palvelemaan isiensä Jumalaa Hänen huoneensa järjestyksen ja
pyhän pappeuden voimien mukaisesti, ja se rakennetaan siten,
että kaikkia pappeuden toimituksia voidaan asianmukaisesti
suorittaa. Siellä saadaan ohjeita Korkeimmalta, ja tästä paikasta
ne viedään kaukaisiin maihin. Keskittäkäämme siis kaikki
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voimamme – – ja pyrkikäämme jäljittelemään muinaisten liiton
isien ja patriarkkojen toimintaa siinä, mikä on niin tavattoman
tärkeätä tälle ja jokaiselle tulevalle sukupolvelle.”7

Alkuvuodesta 1841 Joseph Smith opetti William P. McIntiren
muistiinpanojen mukaan seuraavaa: ”Joseph sanoi Herran
sanoneen, että meidän pitäisi rakentaa huoneemme Hänen
nimelleen, että meidät voitaisiin kastaa kuolleiden puolesta.
Mutta ellemme tekisi niin, meidät hylättäisiin ja kuolleemme mei-
dän kanssamme, eikä tätä kirkkoa hyväksyttäisi [ks. OL 124:32].”8

Huhtikuussa 1842 profeetta sanoi: ”Kirkko ei ole eikä voi olla
täysin järjestetty oikeaan järjestykseensä, ennen kuin on valmis-
tunut temppeli, jossa on oleva paikat varattuna pappeuden toi-
mitusten suorittamiseen.”9

Heinäkuussa 1842 profeetta julisti: ”Herra on käskenyt mei-
dän rakentaa [Nauvoon] temppelin – –, ja tämä käsky sitoo meitä
yhtä suuresti kuin mikä tahansa muu käsky. Se, joka ei ole
mukana tässä, on yhtä suuressa määrin lainrikkoja kuin jos hän
rikkoisi jotakin muuta käskyä; hän ei tee Jumalan tahtoa, ei täytä
Hänen lakejaan.”10

Lokakuussa 1843 profeetta kehotti pyhiä: ”Jouduttakaa työtä
temppelissä, uudistakaa ponnistelunne kaiken työn edistämi-
seksi viimeisinä päivinä ja vaeltakaa Herran edessä vakaasti ja
vanhurskaasti.”11

Maaliskuussa 1844 profeetta tapasi kaksitoista apostolia ja
Nauvoon temppelikomitean keskustellakseen siitä, kuinka kir-
kon niukkoja varoja käytettäisiin. Tässä kokouksessa pro-
feetta sanoi: ”Enemmän kuin mitään muuta me tarvitsemme
temppelin.”12

Temppelissä me opimme siitä, mikä on iankaikkista, 
ja otamme vastaan pelastuksen toimituksia 
itsellemme ja esivanhempiemme puolesta.

”Mikä on ollut – – Jumalan kansan kokoamisen tarkoitus kaik-
kina aikakausina? – – Päätarkoituksena on ollut rakentaa Herralle
huone, missä Hän on voinut ilmoittaa kansalleen huoneensa toi-
mitukset ja valtakuntansa kirkkaudet, sekä opettaa kansalle pelas-
tuksen tien, sillä on olemassa tiettyjä toimituksia ja periaatteita,
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Cardstonin temppeli Albertassa Kanadassa. Pyhissä temppeleissä Herra 
ilmoittaa kansalleen ”valtakuntansa kirkkaudet” ja ”pelastuksen tien”.

joiden opettamisen ja harjoittamisen täytyy tapahtua tätä tarkoi-
tusta varten rakennetussa talossa tai paikassa.

– – Taivaassa ennen maailman perustamista säädettyjä ja pap-
peuden nojalla suoritettavia toimituksia ihmisten pelastukseksi
ei voida muuttaa. Kaikkien on pelastuttava samojen periaattei-
den nojalla.

Samaa tarkoitusta varten Jumala kokoaa kansansa viimeisinä
päivinä, jotta se rakentaisi Herralle huoneen ja valmistautuisi
saamaan toimitukset ja endaumentit, pesut ja voitelut jne. Yksi
Herran huoneen toimituksista on kaste kuolleiden puolesta.
Jumala sääti ennen maailman perustamista, että toimitus on suo-
ritettava tätä tarkoitusta varten valmistetussa altaassa Herran
huoneessa. – –

Oppi kasteesta kuolleiden puolesta osoitetaan selvästi Uudessa
testamentissa – –. Tästä syystä Jeesus sanoi juutalaisille: ’Miten
monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo
kokoaa poikaset siipiensä suojaan! Mutta te ette tahtoneet tulla’
[Matt. 23:37], jotta he olisivat voineet suorittaa kastetoimituksia
kuolleiden puolesta samoin kuin muita pappeuden toimituksia ja
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saada ilmoituksia taivaasta ja tulla täydellisiksi siinä, mikä kuuluu
Jumalan valtakuntaan, mutta he eivät tahtoneet. Näin oli laita hel-
luntaipäivänä; nämä siunaukset vuodatettiin silloin opetuslasten
päälle. Jumala sääti, että Hän pelastaisi kuolleet ja että Hän tekisi
sen kokoamalla yhteen kansansa. – –

– – Miksi koota kansa yhteen tähän paikkaan? Samaa tarkoi-
tusta varten kuin Jeesus halusi koota juutalaiset – vastaanotta-
maan ne toimitukset, siunaukset ja kirkkaudet, jotka Jumala on
varannut pyhilleen. Kysyn nyt tältä seurakunnalta ja kaikilta
pyhiltä, haluatteko te rakentaa tämän rakennuksen ja saada ne
toimitukset ja siunaukset, jotka Jumala on teille varannut, vai
ettekö rakenna tätä huonetta Herralle, vaan annatte Hänen kul-
kea ohi ja suoda nämä siunaukset jollekin toiselle kansalle?”13

”Niin pian kuin [Nauvoon] temppeli ja kasteallas ovat valmiit,
me aiomme suoda Israelin vanhimmille heidän pesunsa ja voite-
lunsa sekä suorittaa ne viimeiset ja vaikuttavammat toimitukset,
joita ilman me emme voi saada selestistä valtaistuinta. Mutta tätä
tarkoitusta varten on oltava valmistettuna pyhä paikka. Silloin
kun temppelin perustusta laskettiin, esitettiin tätä asiaa koskeva
julistus, ja siihen asti kunnes työ on loppuun saatettu, on huo-
lehdittu siitä, että miehet voivat saada endaumenttinsa ja tulla
Korkeimman Jumalan kuninkaiksi ja papeiksi – –. Tätä nimen-
omaista tarkoitusta varten on kuitenkin oltava paikka rakennet-
tuna samoin kuin paikka, missä ihmisiä voidaan kastaa kuollei-
den puolesta. – –

Herralla on tästä säädettynä laki: On oltava erityinen paikka
kuolleidemme pelastukseksi. Minä todella uskon, että tällainen
paikka tulee olemaan, ja niin ihmiset, jotka haluavat pelastaa
kuolleensa, voivat tulla ja tuoda perheensä, tehdä työnsä tule-
malla kastetuiksi ja suorittamalla muut toimitukset kuolleidensa
puolesta.”14

”Usein kysytään: ’Emmekö me voi pelastua käymättä läpi kaik-
kia noita toimituksia jne.?’ Vastaisin: Emme, emme voi saada
pelastuksen täyteyttä. Jeesus sanoi: ’Minun Isäni kodissa on
monta huonetta – enhän minä muuten sanoisi, että menen val-
mistamaan teille asuinsijan’ [ Joh. 14:2]. Sana koti olisi pitänyt
kääntää valtakunta, ja jokaisen, joka korotetaan korkeimpaan
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asuinsijaan eli huoneeseen, on noudatettava selestistä lakia
kokonaisuudessaan.”15

”Jos mies saa Jumalan pappeuden täyteyden, hänen on saa-
tava se samalla tavalla kuin Jeesus Kristus sen sai, mikä tapahtui
pitämällä kaikki käskyt ja noudattamalla kaikkia Herran huoneen
toimituksia. – –

Kaikkien ihmisten, joista tulee Jumalan perillisiä ja perillisiä
yhdessä Jeesuksen Kristuksen kanssa, on saatava Hänen valta-
kuntansa toimitusten täyteys, ja ne, jotka eivät vastaanota kaikkia
toimituksia, jäävät vaille tätä kirkkauden täyteyttä.”16

”Vaikka voisimme lukea ja käsittää kaiken sen, mitä Aadamin
ajoista lähtien on kirjoitettu ihmisen suhteesta Jumalaan ja enke-
leihin tulevassa asemassa, niin me tietäisimme siitä hyvin vähän.
Toisten kokemuksista lukeminen tai heille annetuista ilmoituk-
sista lukeminen ei milloinkaan voi suoda meille monipuolista
näkemystä tilastamme ja todellisesta suhteestamme Jumalaan.
Tieto näistä asioista voidaan saada vain kokemuksen avulla,
Jumalan tätä tarkoitusta varten asettamien toimitusten kautta.
Jos voisitte katsoa taivaaseen viiden minuutin ajan, tietäisitte
enemmän kuin lukemalla kaiken, mitä aiheesta on koskaan kir-
joitettu. – – Vakuutan pyhille, että – – totuus voidaan ja saadaan
tietää Jumalan ilmoitusten kautta Hänen toimitustensa välityk-
sellä ja vastauksena rukoukseen.”17

”Jumalan huoneen järjestys on ollut ja on aina oleva sama,
senkin jälkeen kun Kristus tulee, ja tuhatvuotiskauden päätyttyä
se on sama; ja lopulta me astumme Jumalan selestiseen valta-
kuntaan ja iloitsemme siitä iankaikkisesti.”18

Temppeli on pyhyyden tyyssija, missä me saamme 
suurimmat siunaukset, joita Jumalalla on lapsiaan varten.

Kirtlandin temppelin vihkimisrukouksessa, jonka profeetta
Joseph Smith sai ilmoituksena ja joka merkittiin myöhemmin
Opin ja liittojen lukuun 109, profeetta rukoili: ”Ja nyt, pyhä Isä,
me pyydämme – – että sinun kirkkautesi asettuisi kansasi päälle
ja tämän huoneesi päälle, jonka me nyt omistamme sinulle, jotta
se olisi pyhitetty ja vihitty pyhäksi ja jotta sinun pyhä kirkkautesi
olisi alati tässä huoneessa ja jotta kaikki ihmiset, jotka astuvat
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Herran huoneen kynnyksen yli, tuntisivat sinun voimasi ja tunti-
sivat, että heidän on pakko tunnustaa, että sinä olet pyhittänyt
sen ja että se on sinun huoneesi, sinun pyhyytesi tyyssija.

Ja suo, pyhä Isä, että kaikille niille, jotka palvelevat tässä huo-
neessa, opetettaisiin viisauden sanoja parhaista kirjoista ja että
he etsisivät oppia vieläpä tutkimalla sekä uskon kautta, kuten
sinä olet sanonut, ja että he kasvaisivat sinussa ja saisivat Pyhän
Hengen täyteyden ja järjestäytyisivät sinun lakiesi mukaan ja val-
mistautuisivat saamaan kaiken tarpeellisen ja että tämä huone
olisi rukoushuone, paastohuone, uskon huone, kirkkauden ja
Jumalan huone, tosiaankin sinun huoneesi – –.

Ja me pyydämme sinua, pyhä Isä, että sinun palvelijasi lähtisi-
vät maailmaan tästä huoneesta varustettuina sinun voimallasi ja
että sinun nimesi olisi heidän päällänsä ja sinun kirkkautesi
ympäröisi heitä ja sinun enkelisi varjelisivat heitä ja että he veisi-
vät tästä paikasta sangen suurta ja kirkkaudellista totuuden sano-
maa maan ääriin, jotta he tietäisivät, että tämä on sinun työtäsi ja
että sinä olet ojentanut kätesi toteuttaaksesi sen, mitä sinä olet
puhunut profeettojen suulla viimeisistä ajoista.

Me pyydämme sinua, pyhä Isä, vahvistamaan kansaa, joka pal-
velee ja jolla on kunniallinen nimi ja asema tässä sinun huo-
neessasi, kaikkien sukupolvien ajan ja iankaikkisesti, ettei
mikään sitä vastaan taottu ase tehoa, että se, joka sille kuoppaa
kaivaa, itse siihen lankeaa, ettei millään jumalattomalla liitolla
ole voimaa nousta ja voittaa sinun kansaasi, jonka päälle sinun
nimesi pannaan tässä huoneessa.”19

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Käy läpi kaksi viimeistä kokonaista kappaletta sivulta 433.
Millä tavoin temppelityö tuo meidät ”pimeydestä ihmeelliseen
valoon”? Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että on ”mieleltään hen-
gellinen”? Miksi meidän on oltava ”mieleltämme hengellisiä”
saadaksemme valoa, joka meille on tarjolla temppelissä?
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• Kun pyhät Nauvoossa tekivät työtä temppelin rakentamiseksi,
profeetta Joseph Smith sanoi heille: ”Enemmän kuin mitään
muuta me tarvitsemme temppelin” (s. 435). Käy läpi sivut
431–435 ja etsi syitä siihen, miksi nämä sanat pitävät paik-
kansa. Millä tavoin profeetan sanat pitävät paikkansa sinun
elämässäsi?

• Tutki Joseph Smithin opetuksia käskystä rakentaa temppeleitä
(s. 434–435). Mistähän syystä kirkko ei ole ”täysin järjestetty”
ilman temppeleitä ja temppelitoimituksia? Miten me voimme
nykyisin ”jouduttaa työtä temppelissä”? Miksi meidän on
”punnittava” temppelityön tärkeyttä?

• Käy läpi profeetan opetukset pyhistä temppelitoimituksista ja
siitä, mitä me opimme niistä (s. 435–438). Mitkä näistä ope-
tuksista ovat erityisen hyödyllisiä sinulle ymmärtääksesi temp-
pelitoimitusten tärkeyden?

• Lue kolmas kokonainen kappale sivulta 438. Jos olet saanut
temppelitoimituksia, mieti, mitä omat kokemuksesi ovat opet-
taneet sinulle ”tilastasi ja todellisesta suhteestasi Jumalaan”.
Ellet ole koskaan ollut temppelissä tai et ole käynyt siellä
vähään aikaan, mieti, kuinka voit valmistautua menemään
temppeliin.

• Mitä siunauksia me voimme saada käymällä temppelissä?
(Katso joitakin esimerkkejä sivuilta 438–439.) Kuinka voit
tästä luvusta lukemiesi asioiden perusteella tehdä temppelissä
käynnistäsi merkityksellisemmän?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Ps. 24:3–5;
Jes. 2:2–3; OL 124:25–28, 39–41.
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mukaan; ks. myös Liite: Tässä kir-
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myös Profeetta Joseph Smithin ope-
tuksia, s. 323.

18. History of the Church, osa 2, s. 309;
Joseph Smithin 12. marraskuuta
1835 Kirtlandissa Ohiossa pitämästä
saarnasta Warren Parrishin muistiin-
panojen mukaan; ks. myös Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, s. 90.

19. Oppi ja liitot 109:10, 12–16, 22–26;
Joseph Smithin 27. maaliskuuta
1836 Kirtlandin temppelin vihkimis-
tilaisuudessa Ohiossa pitämästä
rukouksesta.
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Uudelleen rakennettu punatiilinen kauppa Nauvoossa. Tämä rakennus 
toimi profeetta Joseph Smithin toimistona sekä liikeyrityksenä, 

jonka avulla hän elätti perheensä. Kaupparakennuksessa pidettiin 
monia kirkon kokouksia ja paikkakunnan tilaisuuksia.



Kristuksen puhdas rakkaus

”Rakkaus on yksi jumaluuden pääpiirteistä, ja sen tulisi
ilmetä niissä, jotka pyrkivät olemaan Jumalan poikia.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Ilmoituksessa, jonka Joseph Smith sai vuonna 1841, Herra
antoi käskyn vaarnan perustamisesta Illinoisin Nauvooseen
”Siionin kulmakiveksi, joka hiotaan palatsin hienouden kaltai-
seksi” (OL 124:2). Profeetan ohjauksessa Nauvoosta tuli kukois-
tava kaupankäynnin, kasvatuksen ja taiteiden keskus. Monet
ihmiset tekivät työtä maatiloillaan, kun taas ne, joilla oli eekkeri
[0,4 ha] maata kaupungissa, viljelivät hedelmiä ja vihanneksia
kotipuutarhoissaan. Kaupunkiin syntyi sahoja, tiilitehtaita, kirja-
painoja, myllyjä ja leipomoita sekä kirvesmiesten, savenvalajien,
peltiseppien, kultaseppien, seppien ja puuseppien verstaita.
Nauvoossa pyhät saivat nauttia teatterista, tanssiaisista ja konser-
teista. Satoja oppilaita ilmoittautui kouluihin eri puolilla kau-
punkia, ja suunnitelmissa oli yliopiston perustaminen.

Nauvoon kasvaessa nopeasti useissa tiilitehtaissa valmistettiin
punatiiliä, jotka antoivat Nauvoon rakennuksille niiden omalei-
maisen ulkonäön. Yksi näistä rakennuksista oli profeetan puna-
tiilinen kauppa. Kauppa rakennettiin toimimaan sekä profeetan
ja ensimmäisen presidenttikunnan toimistona että liikeyrityk-
senä, jolla profeetta elättäisi perheensä. Eräs punatiilisessä kau-
passa sattunut tapaus osoittaa profeetan lempeää luonnetta,
jonka vuoksi häntä rakastettiin niin suuresti.

James Leach oli englantilainen mies, joka oli tullut Nauvoo-
seen kirkkoon liittyneen sisarensa Agnesin ja tämän aviomiehen
Henry Nightingalen kanssa. Etsittyään turhaan töitä James ja
Henry päättivät pyytää profeetalta apua. James muisteli:
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”Löysimme [profeetan] pienestä kaupasta myymässä eräälle
naiselle joitakin tavaroita. Se oli ensimmäinen kerta, kun minulla
oli tilaisuus olla lähellä häntä ja katsella häntä tarkemmin.
Tunsin hänessä olevan ylivertaisen hengen. Hän oli erilainen
kuin kukaan toinen tapaamani ihminen, ja sanoin sydämessäni,
että hän on todella korkeimman Jumalan profeetta.

Koska en ollut kirkon jäsen, halusin Henryn kysyvän häneltä
työtä, mutta hän ei tehnyt sitä, joten minä jouduin tekemään
sen. Sanoin: ’Herra Smith, olisiko teillä mitään työtä, jota voi-
sitte antaa meille molemmille, että voisimme saada vähän elin-
tarvikkeita?’ Hän katseli meitä iloisen näköisenä ja sanoi hyvin
ystävällisesti: ’No, pojat, mitä te osaatte tehdä?’ Kerroimme
hänelle, mikä ammattimme oli ollut, ennen kuin lähdimme
kotimaastamme.

Hän kysyi: ’Osaatteko kaivaa ojaa?’ Vastasin, että tekisimme
siinä parhaamme. ’Se on oikein, pojat’, ja mittanauhan ottaen
hän sanoi: ’Tulkaa mukaani.’

Hän vei meidät jonkin matkan päähän kaupasta ja antoi
minulle mittanauhan renkaan pideltäväksi. Sitten hän veti koko
mittanauhan kelalta ja merkitsi meille viivan, jonka mukaan mei-
dän oli määrä edetä. ’No, pojat’, hän kysyi, ’pystyttekö tekemään
tämän viivan kohdalle ojan, joka on kolme jalkaa [noin 90 cm]
leveä ja kaksi ja puoli jalkaa [noin 75 cm] syvä?’

Sanoimme, että tekisimme parhaamme, ja hän lähti luotamme.
Ryhdyimme työhön, ja kun oja oli valmis, minä menin kertomaan
hänelle, että se oli tehty. Hän tuli katsomaan sitä ja sanoi: ’Pojat,
en olisi itse pystynyt parempaan. Tulkaa nyt mukaani.’

Hän vei meidät takaisin kauppaansa ja käski meidän itse valita
parhaan kinkun tai palan sianlihaa. Koska olin melko ujo,
sanoin, että meistä olisi parempi, että hän itse antaisi meille
vähän lihaa. Niinpä hän valitsi kaksi suurinta ja parasta lihanpa-
laa ja säkillisen jauhoja meille kummallekin ja kysyi meiltä, kel-
paisivatko ne. Sanoimme hänelle, että olimme halukkaat teke-
mään enemmänkin työtä niiden eteen, mutta hän sanoi: ’Jos te
olette tyytyväisiä, pojat, niin olen minäkin.’

Kiitimme häntä ystävällisesti ja lähdimme kotiin riemuiten
Jumalamme profeetan hyväsydämisyydestä.”
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James Leach kastettiin samana vuonna, ja hän kirjoitti, että
hänellä ”oli usein etuoikeus nähdä Jumalan Hengen ja voiman
valaisevan [profeetan] jalot kasvot”1.

Joseph Smithin opetuksia

Ihminen, joka on täynnä Jumalan rakkautta, 
on innokas siunaamaan muita.

”Rakkaus on yksi jumaluuden pääominaisuuksista, ja sen tulisi
ilmetä niissä, jotka pyrkivät olemaan Jumalan poikia. Mies, joka
on täynnä Jumalan rakkautta, ei tyydy siunaamaan ainoastaan
perhettään, vaan vaeltaa halki koko maailman innokkaana siu-
naamaan koko ihmiskuntaa.”2

Lucy Meserve Smith kirjoitti muistiin seuraavaa: ”[Joseph
Smith] sanoi: ’Veljet ja sisaret, rakastakaa toisianne; rakastakaa
toisianne ja olkaa armeliaita vihollisillenne.’ Hän toisti nämä
sanat hyvin painokkaalla äänellä kuuluvan aamenen kera.”3

Heinäkuussa 1839 profeetta puhui ryhmälle kirkon johtajia:
”Sitten puhuin heille ja annoin paljon ohjeita – – kosketellen
monia tärkeitä ja arvokkaita aiheita kaikille, jotka haluavat vael-
taa nöyrästi Herran edessä, ja opettaen heitä etenkin harjoitta-
maan rakkautta, viisautta ja yhteenkuuluvuutta, rakastamaan toi-
siaan kaikissa asioissa ja kaikissa olosuhteissa.”4

Meillä on erityinen velvoite rakastaa 
puutteenalaisia ja huolehtia heistä.

”Velvollisuus, joka jokaisen pyhän tulee auliisti tehdä veljilleen,
on rakastaa heitä aina ja antaa heille alati apuaan. Jotta meidät van-
hurskautettaisiin Jumalan edessä, meidän täytyy rakastaa toinen
toistamme. Meidän täytyy voittaa paha; meidän täytyy käydä orpo-
jen ja leskien luona, kun he ovat ahdingossa, ja meidän täytyy var-
jella itsemme niin, ettei maailma saastuta, sillä sellaiset hyveet
kumpuavat puhtaan palveluksen lähteestä [ks. Jaak. 1:27].”5

”[Kirkon jäsenen] tulee ravita nälkäisiä, vaatettaa alastomia,
huolehtia leskestä, kuivata orvon kyyneleet, lohduttaa ahdistet-
tuja, missä hän heitä tapaa, olivatpa he tässä tai jossakin muussa
kirkossa tai eivät missään kirkossa.”6
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”Rikas ei voi pelastua ilman rakkautta, antautumatta ruokki-
maan köyhiä silloin ja siten kuin Jumala vaatii.”7

”Miettikää ahdingossa olevien tilaa ja yrittäkää lievittää heidän
kärsimyksiään; antakaa leipänne ruokkia nälkäisiä ja vaatteenne
peittää alastomat; antakaa anteliaisuutenne kuivata orvon kyynel
ja ilahduttaa lohdutonta leskeä; antakaa rukoustenne, läsnä-
olonne ja ystävällisyytenne lievittää ahdistettujen tuskia ja ante-
liaisuutenne suoda heille perustarpeet; tehkää hyvää kaikille
ihmisille, varsinkin niille, joita usko yhdistää, että olisitte moit-
teettomia ja puhtaita, nuhteettomia Jumalan poikia. Pitäkää
Jumalan käskyt – kaikki, jotka Hän on antanut, antaa ja tulee
antamaan, niin kirkkauden sädekehä loistaa polullanne; köyhät
nousevat ja kiittävät teitä; kaikki hyvät ihmiset kunnioittavat
teitä; ja tienne on oleva oikeamielisten tie, joka kirkastuu kirkas-
tumistaan täyteen päivään saakka [ks. Sananl. 4:18].”8

”[Pyhä Henki] – – vuodatetaan [kaikkina aikoina] päänne
päälle, kun noudatatte Jumalan mielen mukaisia vanhurskauden
periaatteita ja olette soveliaalla tavalla kiintyneet toisiinne sekä
muistatte kaikin mokomin niitä, jotka teidän tähtenne ovat van-
keudessa, vaikeuksissa ja suuressa ahdistuksessa. Ja jos teidän
keskuudessanne on niitä, jotka pyrkivät korottamaan itsensä ja
tavoittelevat omaa vaurauttaan silloin, kun heidän veljensä huo-
kaavat köyhyydessä ja ovat suurissa koettelemuksissa ja kiusauk-
sissa, he eivät voi hyötyä Pyhän Hengen esirukouksesta, vaikka
Hän öin ja päivin puhuu meidän puolestamme sanattomin huo-
kauksin [ks. Room. 8:26].

Meidän tulisi alati tarkoin varoa sitä, ettei tällainen kopeus
koskaan saisi sijaa sydämessämme, vaan että asettuisimme vähä-
osaisten rinnalle ja kestäisimme kaikella pitkämielisyydellä heik-
kojen vajavaisuuksia.”9

Rakkaus on pitkämielinen, laupias ja lempeä.

Eliza R. Snow merkitsi muistiin seuraavaa eräästä puheesta,
jonka profeetta piti: ”Sen jälkeen hän alkoi lukea kolmattatoista
lukua [Ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä]: ’Vaikka minä puhui-
sin ihmisten ja enkelien kielillä mutta minulta puuttuisi rakkaus,
olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali’, ja sanoi: älköön
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näkökenttänne olko rajoitettu silloin kun kyseessä on lähimmäi-
senne hyve, vaan kavahtakaa omahyväisyyttä ja arvioikaa varo-
vasti omat hyveenne älkääkä pitäkö itseänne muita vanhurs-
kaampana. Teidän on annettava sielunne avartua toinen tois-
tanne kohtaan, jotta tekisitte samoin kuin Jeesus ja kantaisitte
lähimmäisenne Abrahamin helmaan. Hän sanoi osoittaneensa
pitkämielisyyttä, suvaitsevaisuutta ja kärsivällisyyttä kirkkoa ja
myös vihollisiaan kohtaan, ja meidän on suhtauduttava kärsiväl-
lisesti toistemme puutteisiin, niin kuin lempeät vanhemmat suh-
tautuvat kärsivällisesti lastensa heikkouksiin.

– – Kun teidän viattomuutenne ja hyveenne lisääntyvät, kun
teidän hyvyytenne lisääntyy, sallikaa sydämenne avartua, antakaa
sen avautua toisianne kohtaan; teidän on oltava pitkämielisiä ja
suhtauduttava kärsivällisesti ihmisten virheisiin ja erheisiin.
Kuinka kallisarvoisia ovatkaan ihmissielut! – –

– – Älkää kadehtiko syntisten hienouksia ja katoavaa loistoa,
sillä he ovat surkeassa asemassa; olkaa sen sijaan mahdollisuuk-
sienne mukaan armeliaita heitä kohtaan, sillä lyhyen ajan kulut-
tua Jumala tuhoaa heidät, elleivät he tee parannusta ja käänny
Hänen puoleensa.”10

”Viisailla pitäisi olla tarpeeksi ymmärrystä voittaa ihmiset ystä-
vällisyydellä. ’Sävyisä vastaus taltuttaa kiukun’, sanoo viisas
[Sananl. 15:1], ja myöhempien aikojen pyhille tuottaisi suurta
kunniaa osoittaa Jumalan rakkautta kohtelemalla nyt ystävälli-
sesti niitä, jotka ovat kenties hetken mielijohteesta tehneet vää-
rin, sillä sanoihan Jeesus: Rukoilkaa vihollistenne puolesta [ks.
Matt. 5:44].”11

”Minä en puhu paljon teidän virheistänne, eikä teidän pitäi-
si puhua minun virheistäni. Rakkaus peittää paljotkin synnit [ks.
1. Piet. 4:8], ja minä olen usein peittänyt kaikki teidän virheenne,
mutta kauneinta on, kun ei ole lainkaan virheitä. Meidän tulee
ylläpitää nöyrää, hiljaista ja rauhaa rakastavaa henkeä.”12

Eliza R. Snow merkitsi muistiin eräästä toisesta puheesta,
jonka profeetta piti: ”Kun ihmiset osoittavat vähänkin ystävälli-
syyttä ja rakkautta minua kohtaan, niin voi, millä voimalla se vai-
kuttaakaan mieleeni, kun taas päinvastaisella menettelyllä on tai-
pumus karhita esiin kaikki kovat tunteet ja masentaa ihmismieltä.



L U K U  3 7

448

Yhtenä todisteena siitä, etteivät ihmiset tunne jumalisuuden
periaatetta, näemme hellien tunteiden ja rakkauden puutteen
maailmassa. Jumalisuuden voima ja kirkkaus perustuu siihen,
että osoitetaan rakkautta kaikkia kohtaan. Jumala ei suvaitse syn-
tiä, mutta kun ihmiset ovat tehneet syntiä, heihin on suhtaudut-
tava anteeksiantavasti. – – Mitä lähemmäksi pääsemme taivaal-
lista Isäämme, sitä taipuvaisemmat olemme suhtautumaan myö-
tätuntoisesti hukkuviin sieluihin; meistä tuntuu, että haluamme
nostaa heidät harteillemme ja heittää heidän syntinsä selkämme
taakse. – –

– – Kuinka usein ovatkaan viisaat miehet tai naiset yrittäneet
neuvoa veli Josephia sanomalla: ’Voi, jospa minä olisin veli
Joseph, tekisin niin ja niin.’ Mutta jos he olisivat veli Josephin
kengissä, he huomaisivat, ettei miehiä ja naisia voi pakottaa
Jumalan valtakuntaan, vaan heitä on kohdeltava pitkämielisesti,
ja lopulta me pelastamme heidät. Odottaminen kaikessa pitkä-
mielisyydessä on tapa, jolla kaikki pyhät voidaan pitää yhdessä ja
työ käynnissä, kunnes Jumala tuo tuollaiset ihmiset tuomiolle.
Synnille ei pitäisi tehdä mitään myönnytyksiä, mutta laupeuden
tulee käydä käsi kädessä nuhteen kanssa.”13

Me osoitamme rakkautta yksinkertaisin 
palveluksin ja ystävällisyydellä.

”Minä olen palvelijanne, ja voin tehdä teille hyvää vain Pyhän
Hengen kautta. – – Me emme esittäydy edessänne minään
muuna kuin nöyrinä palvelijoinanne, jotka ovat halukkaita ole-
maan käytettävinä ja tulemaan käytetyiksi palveluksessanne.”14

Edwin Holden muisteli: ”Vuonna 1838 Joseph ja muutamat
nuorukaiset pelasivat ulkona erilaisia pelejä, mm. pallopeliä.
Vähitellen he alkoivat väsyä. Joseph huomasi sen ja kutsui muut
yhteen sanoen: ’Rakennetaan hirsimökki.’ He lähtivät matkaan,
Joseph ja nuo nuorukaiset, rakentamaan hirsimökkiä eräälle les-
kivaimolle. Tällainen oli Joseph, aina antamassa apuaan kai-
kessa, missä vain voi.”15

Lucy Mack Smith, profeetta Joseph Smithin äiti, sanoi ajasta,
jolloin pyhät alkoivat asettua Illinoisin Commerceen, joka sai
myöhemmin nimekseen Nauvoo: ”Vuodenajan edetessä veljet,
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jotka olivat asettuneet tänne, alkoivat tuntea vaikeuksiensa vai-
kutukset, jotka ilmaston epäterveellisyyden lisäksi aiheuttivat
heille horkkaa ja malariakuumetta siinä määrin, että oli joitakin
kokonaisia perheitä, joissa ei ollut yhtäkään, joka olisi pystynyt
antamaan toiselle juotavaksi kylmää vettä tai edes auttamaan itse
itseään. Hyrumin perhe oli suurimmaksi osaksi sairaana. Nuorin
tyttäreni Lucy oli myös hyvin sairas, ja itse asiassa paikan asuk-
kaista vain harvat olivat terveinä.

Joseph ja Emma haettivat sairaat taloonsa ja hoitivat heitä
siellä. Ja he vastaanottivat sairaita heti näiden sairastuttua niin
paljon, että heidän talonsa, jossa oli neljä huonetta, oli niin
täynnä, että heidän täytyi levittää pihalle teltta ottaakseen vas-
taan sen osan perheestä, joka oli yhä jaloillaan. Joseph ja Emma
omistivat tänä ahdingon aikana koko aikansa ja huomionsa sai-
raiden hoitamiseen.”16

”He lähtivät matkaan, Joseph ja nuo nuorukaiset, 
rakentamaan hirsimökkiä eräälle leskivaimolle. Tällainen 

oli Joseph, aina antamassa apuaan kaikessa, missä vain voi.”



L U K U  3 7

450

John L. Smith, profeetan serkku, muisteli seuraavaa
tapausta, joka sattui tuohon samaan aikaan: ”Profeetta Joseph
ja hänen veljensä, serkku Hyrum, kävivät luonamme. Olimme
kaikki muut paitsi äiti kuumeessa ja horkassa, ja isä oli suurim-
man osan ajasta houraileva. Joseph otti kengät jalastaan nähdes-
sään hädänalaisen tilamme ja pani ne isän jalkoihin, koska tämä
oli paljasjaloin, ja lähti kotiin ilman kenkiä. Hän haetti isän
omaan kotiinsa ja pelasti hänen henkensä ja järjesti meille monia
mukavuuksia niin että toivuimme.”17

Elizabeth Ann Whitney muisteli: ”Varhaiskeväällä 1840 läh-
dimme Commerceen, kuten Nauvoon kaupungin ylempää
puolta edelleen kutsuttiin. Vuokrasimme talon, joka kuului
Hiram Kimballille. – – Siellä sairastuimme kaikki horkkaan, vilun-
väreisiin ja kuumeeseen ja pystyimme vain hädin tuskin ryömi-
mään ympäriinsä ja hoitamaan toisiamme. Näissä koettelevissa
oloissa syntyi yhdeksäs lapseni. Käytyään luonamme ja nähtyään
muuttuneet olosuhteemme Joseph kehotti meitä heti tulemaan
asumaan hänen luokseen. Meistä tuntui, ettemme kestäisi enää
paljon kauempaa ilmastoa, vettä ja puutetta, joten käytimme
hyväksemme tätä ehdotusta ja menimme asumaan profeetta
Josephin pihalla olevaan pieneen majaan. Saimme pian tervey-
temme takaisin, ja lapset alkoivat olla entisellään. Mieheni sai
työtä kaupassa, jonka Joseph oli rakentanut ja varustanut sellai-
silla tuotteilla, joita ihmiset todella tarvitsivat.

Tullessani eräänä päivänä talosta pihalle mieleeni välähti kuin
sähköiskuna profetia, jonka Joseph Smith oli ilmoittanut minulle
asuessamme talossamme Kirtlandissa. Se oli tämä: että aivan kuten
me olimme tehneet palveluksen hänelle avatessamme ovemme
hänelle ja hänen perheelleen, kun hän oli koditon, samoin hän
ottaisi meidät vastaan tulevaisuudessa omaan taloonsa.”18

Mosiah L. Hancock kirjoitti seuraavan kokemuksen, joka sat-
tui Nauvoossa hänen nuoruudessaan: ”Sinä kesänä [1841] pela-
sin ensimmäisen pallopelini profeetan kanssa. Löimme ja otimme
kiinni palloa vuorotellen, ja kun peli oli ohi, profeetta sanoi:
’Veljet, valjastakaa valjakkonne’, minkä teimme ja ajoimme kaikki
metsään. Minä ajoin yhden hevosen vetämiä rattaita seisoen etu-
maisella poikkipuulla, ja veli Joseph ja isä olivat takana. Ryhmässä
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oli 39 rattaat, ja me keräsimme puita, kunnes rattaamme olivat
täynnä. Kun rattaamme olivat täynnä, veli Joseph tarjoutui kepin-
vetoon jokaisen kanssa – ja hän voitti heidät kaikki vuoron perään
– jokaisen, joka halusi kilpailla hänen kanssaan.

Jälkeenpäin profeetta lähetti miehet rattaineen eri paikkoihin
ihmisten luo, jotka tarvitsivat apua, ja hän käski heidän hakata
polttopuita pyhille, jotka tarvitsivat niitä. Kaikki halusivat tehdä
niin kuin profeetta pyysi, ja vaikka olimme sairaita ja kuolemaa
oli kaikkialla ympärillämme, ihmiset hymyilivät ja yrittivät piris-
tää jokaista.”19

Tammikuun 5. päivänä 1842 profeetta kirjoitti seuraavan
kirjeen Edward Hunterille, joka palveli myöhemmin johtavana
piispana: ”Tavaravalikoimamme [punatiilisessä kaupassa] on
melko hyvä – oikein hyvä, kun ottaa huomioon eri ihmisten eri-
laiset ostot eri aikoina ja oloissa, jotka ovat rajoittaneet heidän
valintojaan jossakin määrin. Mutta olen iloinen siitä, että
olemme menestyneet niin hyvin kuin olemme, sillä monen köy-
hän veljen ja sisaren sydän ilahtuu tavaroista, jotka nyt ovat hei-
dän ulottuvillaan.

Aikana, jolloin Illinoisin Commercessa oli paljon sairautta, 
Joseph ja Emma Smith toivat sairaat kotiinsa ja hoitivat heitä siellä.
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Kauppa on ollut tupaten täynnä, ja olen seissyt tiskin takana
koko päivän ja jakanut tavaraa tasaiseen tahtiin kuten kuka
tahansa myyjä tehdäkseni palveluksen niille, jotka olisivat joutu-
neet jäämään vaille tavanomaista joulu- ja uudenvuoden päiväl-
listään, koska heiltä puuttui vähän sokeria, siirappia, rusinoita
jne. jne.; ja tuottaakseni iloa itsellenikin, sillä minusta on mie-
luista palvella pyhiä ja olla kaikkien orja toivossa, että minut
korotettaisiin Herran sopivaksi katsomana aikana.”20

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Kun käyt läpi kertomuksia sivuilta 443–445 ja sivuilta
448–452, pohdi tunteitasi profeetta Joseph Smithiä kohtaan.
Mitä nämä kertomukset opettavat hänestä? Millä tavoin arvelet
hänen tekojensa vaikuttaneen hänen ympärillään oleviin ihmi-
siin? Millä tavoin muiden ystävällisyys on koskettanut omaa
elämääsi?

• Käy läpi toinen, kolmas ja neljäs kappale sivulta 445. Mistähän
syystä ihminen, joka on täynnä Jumalan rakkautta, haluaa siu-
nata koko ihmiskuntaa? Kuinka rakkauden tekomme ja ystä-
vällisyytemme voivat osaltaan olla siunaukseksi kaikille ihmi-
sille?

• Mitä velvollisuuksia meillä on pitää huolta avuntarpeessa ole-
vista? (Katso joitakin esimerkkejä sivuilta 445–446.) Kuinka
nämä velvollisuudet liittyvät ihmisten ajallisiin tarpeisiin?
Kuinka ne liittyvät hengellisiin tarpeisiin? Mitä esimerkkejä olet
nähnyt ihmisistä, jotka pitävät huolta avun tarpeessa olevista?

• Lue kappale, joka alkaa sivun 446 alareunasta. Mitä me
voimme tehdä oppiaksemme arvostamaan enemmän muiden
hyveitä? Mistähän syystä meidän pitäisi kavahtaa omahyväi-
syyttä ja arvioida varovasti omia hyveitämme?

• Profeetta Joseph ilmaisi huolensa hellien tunteiden puutteesta
maailmassa (ks. s. 448). Hän sanoi, että meidän pitäisi sitä vas-
toin avartaa sielumme toinen toistamme kohtaan ja antaa
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sydämemme avartua, antaa sen avautua toisia kohtaan
(s. 446–448). Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että annamme
sydämemme ja sielumme avartua toisia kohtaan?

• Lue viimeinen kappale sivulta 447. Millä tavoin voimme sovel-
taa tätä opetusta ollessamme vuorovaikutuksessa perheemme
jäsenten kanssa?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: 1. Kor. 13:1–13;
Moosia 4:14–16, 26–27; Et. 12:33–34; Moroni 7:45–48; OL
121:45–46.
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Wentworth-kirje

Wentworth-kirje on profeetta Joseph Smithin 
kertomus ”myöhempien aikojen pyhien uskon 

synnystä, leviämisestä ja siihen kohdistuneista vainoista”
ja sisältää uskonkappaleina tunnetut lausunnot.

Joseph Smithin elämänvaiheita

Sen lisäksi että Joseph Smith oli kirkon presidentti, hänellä
oli monia muita velvollisuuksia Nauvoossa. Toukokuussa 1842
hänestä tuli Nauvoon pormestari, mikä merkitsi sitä, että hän oli
myös Nauvoon kaupunginoikeuden ylituomari. Hän oli Nau-
voon legioonan kenraaliluutnantti ja komentaja. Ja helmikuussa
1842 hän otti hoitaakseen kahdesti kuukaudessa ilmestyvän kir-
kon aikakauslehden Times and Seasons päätoimittajan tehtävät.
Times and Seasons tarjosi kirkon johtajille keinon pitää yhteyttä
pyhiin, julkaista ilmoituksia ja tärkeitä saarnoja sekä välittää kir-
kon uutisia. John Taylor, joka kuului kahdentoista koorumiin,
nimitettiin hoitamaan monia julkaisemiseen liittyviä asioita pro-
feetan ohjauksessa.

Ensimmäisessä päätoimittajakaudellaan ilmestyneessä nume-
rossa profeetta kirjoitti, että aikakauslehdessä julkaistaisiin
artikkeleita ”tärkeistä tapahtumista, joita päivittäin ilmenee
ympärillämme; totuuden nopeasta etenemisestä; monista vies-
teistä, joita saamme päivittäin vanhimmilta muualla sekä tässä
maassa, Englannissa ja Euroopan mantereella että muissa osin
maailmaa; kansakuntien järkyttävästä tilasta; kahdentoista kir-
jeistä ja opetuksista; sekä ilmoituksista, joita saamme
Korkeimmalta”1.

Profeetan päätoimittajakaudella Times and Seasons -leh-
dessä julkaistiin hyvin tärkeitä asiakirjoja. Abrahamin kirjan
teksti ja kaksi kuvajäljennöstä julkaistiin maaliskuussa 1842 ja
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”Herra John Wentworthin – – pyynnöstä olen kirjoittanut seuraavan luonnoksen
myöhempien aikojen pyhien uskon synnystä, leviämisestä ja siihen kohdistuneista
vainoista, minkä uskon perustajana on minulla Jumalan johdolla kunnia olla.”
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kolmas kuvajäljennös saman vuoden toukokuussa. Maalis-
kuussa profeetta alkoi julkaista myös ”Joseph Smithin histo-
riaa”, kertomusta, josta myöhemmin tuli julkaisu History of the
Church.

Maaliskuun 1. päivänä 1842 ilmestyneessä Times and Seasons
-lehden numerossa profeetta julkaisi Wentworth-kirjeenä myö-
hemmin tunnetun asiakirjan. Kuvaillessaan syitään tämän asia-
kirjan laatimiseen profeetta selitti: ”Herra John Wentworthin,
Chicago Democrat -lehden toimittajan ja omistajan, pyynnöstä
olen kirjoittanut seuraavan luonnoksen myöhempien aikojen
pyhien uskon synnystä, leviämisestä ja siihen kohdistuneista vai-
noista, minkä uskon perustajana on minulla Jumalan johdolla
kunnia olla. Herra Wentworth sanoo, että hän haluaa antaa
tämän asiakirjan ystävälleen herra [George] Barstow’lle, joka kir-
joittaa New Hampshiren historiaa. Kun herra Barstow on asian-
mukaisesti hankkinut oikeat tiedot, en pyydä häneltä muuta kuin
että hän julkaisisi kertomuksen kokonaisuudessaan, kaunistele-
mattomana ja vääristelemättä.”2

George Barstow ei lopulta sisällyttänyt profeetan kertomusta
historiaansa, koska hän päätti käsitellä kirjassaan tapahtumia
vain vuoden 1819 loppuun saakka.3 Mutta Wentworth-kirjeellä
on suunnattoman suuri arvo myöhempien aikojen pyhille. Se
on Joseph Smithin alkuperäinen selonteko, joka todistaa hänen
Jumalalta saamastaan pyhästä kutsumuksesta, hänen näyistään,
palvelutyöstään ja opetuksistaan. Siinä selostetaan kirkon nousu
ja kasvu ja pyhien vainot. Se sisältää profeetallisen julistuksen
kirkon tulevasta menestyksestä maan päällä suuren Jehovan
suojaavan käden alla. Se sisältää myös useita tärkeitä yksityis-
kohtia, joita ei löydy mistään muualta profeetan opetuksista,
muun muassa kuvauksen kultalevyistä ja luonnoksen Mormonin
kirjan sisällöstä. Huomattavaa on, että tämä oli ensimmäinen
kerta, kun Joseph Smith itse julkaisi selonteon ensimmäisestä
näystään.

Kirje päättyy kolmeentoista kirkon opin julistukseen, joita kut-
sutaan nykyään uskonkappaleiksi, todistaen näin voimallisesti
profeetta Joseph Smithin jumalallisesta kutsumuksesta.
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Joseph Smithin opetuksia

Isä Jumala ja Jeesus Kristus ilmestyivät 
Josephille vastauksena hänen rukoukseensa.

”Synnyin joulukuun 23. päivänä Herramme vuonna 1805
Sharonin kaupungissa Windsorin piirikunnassa Vermontin osa-
valtiossa. Ollessani kymmenvuotias vanhempani siirtyivät Palmy-
raan New Yorkin osavaltioon, missä asuimme noin neljä vuotta,
ja sieltä muutimme Manchesterin kaupunkiin. Isäni oli maanvil-
jelijä ja opetti minulle maataloustöitä. Ollessani noin neljätoista-
vuotias aloin miettiä, miten tärkeää on valmistautua tulevaan
tilaan, ja kyseltyäni pelastussuunnitelmasta huomasin, että
uskonnollisten käsitysten välillä vallitsi suuria ristiriitoja. Jos
menin johonkin seuraan, he esittivät minulle yhden suunnitel-
man, ja toinen taas toisen kunkin pitäessä omaa nimenomaista
uskoaan korkeimpana hyvänä. Koska olin sitä mieltä, että kaikki
eivät voineet olla oikeassa ja että Jumala ei voinut olla sellaisen
sekaannuksen aikaansaaja, päätin tutkia asiaa perusteellisemmin
uskoen, että jos Jumalalla oli kirkko, se ei olisi jakautunut kes-
kenään riiteleviin ryhmäkuntiin, ja että jos Hän opetti yhtä seu-
raa palvelemaan yhdellä tavalla ja suorittamaan yhdenlaiset toi-
mitukset, Hän ei opettaisi toiselle periaatteita, jotka olisivat täy-
sin päinvastaisia.

Koska uskoin Jumalan sanaan, minä luotin Jaakobin julistuk-
seen: ’Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön
sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa
auliisti kaikille, ketään soimaamatta.’ [ Jaak. 1:5.] Vetäydyin
eräässä lehdossa olevaan syrjäiseen paikkaan ja aloin huutaa
Herran puoleen. Rukoillessani palavasti ajatukseni käännettiin
pois siitä, mikä minua ympäröi, ja minut kiedottiin taivaalliseen
näkyyn, ja minä näin kaksi säteilevää olentoa, jotka täysin muis-
tuttivat toisiaan piirteiltään ja muodoltaan, kirkkaan valon ympä-
röiminä, joka jätti varjoonsa keskipäivän auringon. He kertoivat
minulle, että kaikki uskontokunnat uskoivat vääriin oppeihin ja
ettei Jumala tunnustanut mitään niistä kirkokseen eikä valtakun-
nakseen, ja minua nimenomaan kiellettiin ’seuraamasta niitä’,
samalla kun minulle luvattiin, että evankeliumin täyteys tehtäi-
siin minulle tiettäväksi jonakin tulevana aikana.
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Mormonin kirja kirjoitettiin muinoin 
kultalevyille, ja Jumalan luota lähetetty 

sanansaattaja toimitti sen Joseph Smithille.

Syyskuun 21. päivän iltana Herramme vuonna 1823 rukoilles-
sani Jumalaa ja pyrkiessäni osoittamaan uskoni pyhien kirjoitus-
ten kallisarvoisiin lupauksiin huoneeseen tulvi yhtäkkiä ikään
kuin päivänvaloa, mutta paljon puhtaampaa ja loistavampaa
näöltään ja kirkkaudeltaan. Ensin näytti tosiaankin siltä kuin talo
olisi ollut täynnä kuluttavaa tulta; sen ilmaantuminen aiheutti
järkytyksen, joka vaikutti koko kehoon. Hetkessä edessäni seisoi
persoona sellaisen kirkkauden ympäröimänä, joka oli vielä suu-
rempi kuin se, mikä minua jo ympäröi. Tämä sanansaattaja julisti
olevansa Jumalan enkeli, joka oli lähetetty tuomaan ilosanomaa,
että sen liiton täyttyminen, jonka Jumala oli tehnyt muinaisen
Israelin kanssa, oli käsillä, että valmistava työ Messiaan toista
tulemista varten oli alkava pian, että käsillä oli aika, jolloin evan-
keliumia koko täyteydessään saarnattaisiin voimallisesti kaikille
kansoille, jotta olisi kansa, joka olisi valmis tuhatvuotisen valta-
kunnan aikaa varten. Minulle ilmoitettiin, että minut oli valittu
välikappaleeksi Jumalan käsissä toteuttamaan Hänen tarkoituk-
siaan tämän suurenmoisen taloudenhoitokauden aikana.

Minulle kerrottiin myös tämän maan alkuperäisistä asukkaista
ja näytettiin, keitä he olivat olleet ja mistä he olivat tulleet.
Minulle ilmaistiin lyhyt yhteenveto heidän alkuperästään, kehi-
tyksestään, sivilisaatiostaan, laeistaan, hallituksistaan, heidän
vanhurskaudestaan ja pahuudestaan sekä Jumalan siunauksista,
jotka lopulta otettiin heiltä kansana pois. Minulle kerrottiin myös,
missä olivat talletettuina levyt, joille oli kaiverrettu lyhennelmä
niiden muinaisten profeettojen aikakirjoista, jotka olivat eläneet
tällä mantereella. Enkeli ilmestyi minulle kolme kertaa samana
yönä ja toi julki samat asiat. Sen jälkeen kun luonani oli käynyt
monta kertaa Jumalan enkeleitä, jotka olivat paljastaneet niiden
tapahtumien majesteetillisuuden ja kirkkauden, jotka tapahtuisi-
vat viimeisinä aikoina, Herran enkeli antoi aikakirjat minun
käsiini syyskuun 22. päivän aamuna Herramme vuonna 1827.

Nämä aikakirjat oli kaiverrettu levyille, jotka näyttivät kullalta.
Jokainen levy oli kuusi tuumaa [noin 15 cm] leveä ja kahdeksan
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tuumaa [noin 20 cm] pitkä, ei aivan tavallisen pellin paksuinen.
Levyt oli kaiverrettu täyteen egyptiläisiä kirjainmerkkejä ja
sidottu yhteen yhdeksi teokseksi kuten kirjan lehdet kolmella
renkaalla, jotka menivät koko teoksen läpi. Levyteoksen paksuus
oli lähes kuusi tuumaa [noin 15 cm], ja osa siitä oli sinetöity.
Sinetöimättömän osan kirjainmerkit olivat pieniä ja kauniisti kai-
verrettuja. Koko kirjassa oli useita merkkejä sen vanhasta iästä, ja
kaiverrukset oli tehty erinomaisen taidokkaasti. Aikakirjojen

”Herran enkeli antoi aikakirjat minun käsiini syyskuun 22. 
päivän aamuna Herramme vuonna 1827.”
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mukana oli outo esine, jota muinoin kutsuttiin ’urimiksi ja tum-
mimiksi’ ja joka muodostui kahdesta läpikuultavasta kivestä,
jotka oli kiinnitetty kaareen, joka oli kiinni rintakilvessä. Urimia
ja tummimia käyttämällä käänsin aikakirjan Jumalan lahjan ja
voiman avulla.

– – Tämä kirja kertoo meille – –, että Vapahtajamme ilmestyi
tällä mantereella ylösnousemuksensa jälkeen; että Hän juurrutti
tänne evankeliumin koko täyteydessään ja runsaudessaan ja voi-
massaan kaikkine siunauksineen; että heillä oli apostolit, pro-
feetat, papit, opettajat ja paimenet, sama järjestys, sama pap-
peus, samat toimitukset, lahjat, valtuudet ja siunaukset kuin itäi-
sellä mantereellakin; että ihmiset hävitettiin heidän rikkomus-
tensa tähden; että heidän joukossaan elänyttä viimeistä profeet-
taa käskettiin kirjoittamaan lyhennelmä heidän profetioistaan,
historiastaan ym. ja kätkemään se maahan ja että se tulisi esiin
ja yhdessä Raamatun kanssa täyttäisi Jumalan tarkoitukset vii-
meisinä aikoina. Tarkempi selonteko on Mormonin kirjassa,
jonka voi hankkia Nauvoosta tai keneltä tahansa matkustavista
vanhimmistamme.

Niin pian kuin tämä löytö tuli tunnetuksi, valheelliset puheet,
panettelu ja parjaus levisivät kuin tuulen siivin joka suuntaan;
ahdistelevat joukot ja pahoin aikein saapuneet henkilöt piiritti-
vät usein kotiamme. Useita kertoja minua kohti ammuttiin ja
pelastuin täpärästi, ja kaikkia keinoja käytettiin, jotta levyt olisi
saatu minulta, mutta Jumalan voima ja siunaus oli kanssani ja
monet alkoivat uskoa todistustani.

Vaikka vaino voi raivota kirkkoa vastaan, 
mikään ei voi estää totuuden etenemistä.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko
perustettiin huhtikuun 6. päivänä vuonna 1830 Fayetten kaupun-
gissa Senecan piirikunnassa New Yorkin osavaltiossa. Muutamia
kutsuttiin ja asetettiin ilmoituksen ja profetian hengen mukaan,
ja he alkoivat saarnata sen mukaan kuin Henki antoi heille sanoja,
ja vaikka he olivat heikkoja, heitä vahvisti Jumalan voima, ja
monet saatiin parannukseen, heidät kastettiin upottamalla
veteen, ja he täyttyivät Pyhällä Hengellä kätten päällepanemisen
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kautta. He näkivät näkyjä ja ennustivat, riivaajia karkotettiin ja sai-
raita parannettiin kätten päällepanemisella. Siitä ajasta lähtien työ
vieri eteenpäin hämmästyttävän nopeasti, ja pian seurakuntia
perustettiin New Yorkin, Pennsylvanian, Ohion, Indianan,
Illinoisin ja Missourin osavaltioihin. Viimeksi mainitussa osaval-
tiossa muodostettiin huomattava siirtokunta Jacksonin piirikun-
taan. Monia liittyi kirkkoon, ja meidän lukumäärämme kasvoi
nopeasti; me ostimme paljon maata, meidän maatilamme tuotti-
vat yltäkylläisesti, ja rauha ja onni vallitsi kotipiirissämme ja kaik-
kialla lähistöllämme. Mutta koska emme voineet olla kanssakäy-
misissä naapuriemme kanssa (jotka olivat, monet heistä, ihmisistä
alhaisimpia ja olivat paenneet sivistyneen yhteiskunnan silmistä
rajaseudulle välttääkseen oikeuden käden) heidän keskiyön juo-
mingeissaan, heidän sapatinrikkomisessaan, ravikilpailuissaan ja
uhkapeleissään, he alkoivat ensin pilkata, sitten vainota, ja
lopulta kokoontui järjestäytynyt vihamielinen joukko ja poltti
kotejamme, tuhri tervalla ja höyhenillä ja ruoski monet veljis-
tämme ja lopulta, vastoin lakia, oikeutta ja ihmisyyttä, ajoi heidät
asuinsijoiltaan, ihmiset, joiden asunnottomina ja kodittomina oli
pakko vaeltaa paljaita preerioita, kunnes lapsilta jäi preerialle
veriset jäljet. Tämä tapahtui marraskuussa, eikä heillä ollut
mitään muuta suojaa kuin taivaankansi tänä koleana vuodenai-
kana. Hallitusvalta sulki silmänsä tapahtuneelta, ja vaikka meillä
oli vahvistetut kauppakirjat maahamme emmekä olleet rikkoneet
mitään lakia, emme saaneet mitään korvausta.

Oli monia sairaita, jotka näin epäinhimillisesti ajettiin pois
kodeistaan ja joiden oli pakko kärsiä kaikki tämä kova kohtelu ja
etsiä kotia, mistä sellaisen saattoi löytää. Seurauksena oli se, että
sangen monet heistä kuolivat, kun heiltä oli riistetty elämän
mukavuudet ja välttämättömät elinehdot; monet lapset jäivät
orvoiksi, vaimot ja miehet [jäivät] leskiksi; roskajoukko otti hal-
tuunsa maatilamme, vei monituhatpäisen karjamme, lam-
paamme, hevosemme ja sikamme, ja meidän huonekalumme,
kauppatavaramme ja kirjapainomme ja ladelmamme rikottiin,
ryöstettiin tai tuhottiin muuten.

Monet veljistämme muuttivat Clayn piirikuntaan, missä he oli-
vat vuoteen 1836 asti, kolme vuotta; mitään väkivaltaisuuksia ei



L U K U  3 8

463

esiintynyt, mutta väkivallalla uhattiin. Mutta kesällä 1836 nämä
uhkaukset alkoivat muodostua vakavammiksi; uhkauksien jäl-
keen pidettiin julkisia kokouksia, annettiin päätöslauselmia,
uhattiin kostolla ja hävityksellä, ja asiat saivat jälleen pelottavan
käänteen. Jacksonin piirikunta riitti ennakkotapaukseksi, ja kun
tuon piirikunnan viranomaiset eivät puuttuneet asioihin, niin he
[Clayn piirikunnan viranomaiset] kerskuivat, etteivät he puut-
tuisi täälläkään, minkä viranomaisten puoleen kääntyessämme
totesimme paikkansapitäväksi, ja kärsittyämme paljon puutetta
ja menetettyämme paljon omaisuutta meidät karkotettiin jälleen
kodeistamme.

Seuraavaksi asetuimme Caldwellin ja Daviessin piirikuntiin,
joihin muodostimme suuria ja laajoja siirtokuntia aikoen vapaut-
taa itsemme sortovallasta asettumalla asumaan uusiin piirikun-
tiin, joissa oli vain muutamia asukkaita. Täälläkään emme silti
saaneet elää rauhassa, vaan vuonna 1838 vihamieliset joukot
hyökkäsivät jälleen kimppuumme, kuvernööri Boggs antoi hävi-
tyskäskyn, ja laillisen oikeuden saaneena järjestäytyneet rosvot
kulkivat kaikkialla maassa, ryöstivät meiltä karjamme, lam-
paamme, sikamme ym. Monia väestämme surmattiin kylmäveri-
sesti, naisten siveys häväistiin, ja meidät pakotettiin miekalla luo-
pumaan omaisuudestamme; ja kärsittyämme kaikenlaisesta
häväistyksestä, jota epäinhimillinen, jumalaton rosvojoukko
saattoi syytää päällemme, kahdestatoista viiteentoista tuhatta sie-
lua miehiä, naisia ja lapsia häädettiin oman kotilietensä ääreltä ja
mailtaan, joihin heillä oli vahvistetut kauppakirjat, asunnotto-
mina, ilman ystäviä ja kodittomina (talvipakkasessa) vaeltamaan
pakolaisina maan päällä tai etsimään turvapaikkaa jossakin suo-
peamassa paikassa ja vähemmän barbaaristen ihmisten keskuu-
dessa. Monet sairastuivat ja kuolivat kylmyyteen ja kärsimyksiin,
joita heidän oli kestettävä; monet vaimot jäivät leskiksi ja lapset
orvoiksi ja hätää kärsimään. Veisi enemmän aikaa kuin minulle
on suotu kuvata tässä sitä epäoikeudenmukaisuutta, niitä vää-
ryyksiä, murhia, verenvuodatusta, varkauksia, kurjuutta ja kärsi-
myksiä, joita Missourin osavaltion barbaariset, epäinhimilliset ja
laittomat tapahtumat ovat aiheuttaneet.
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Tässä tilanteessa, johon edellä on viitattu, me saavuimme
vuonna 1839 Illinoisin osavaltioon, josta löysimme vieraanvarai-
sia ihmisiä ja ystävällisen kodin: ihmisiä, jotka olivat halukkaita
toimimaan lain ja inhimillisyyden periaatteiden mukaan. Me
olemme alkaneet rakentaa ’Nauvoo’-nimistä kaupunkia Han-
cockin piirikuntaan. Meitä on täällä kuudesta kahdeksaan tuhatta
ja lisäksi suuria määriä ympäröivässä piirikunnassa ja melkein
jokaisessa osavaltion piirikunnassa. Meille on myönnetty kau-
punginoikeudet ja oikeudet legioonaan, jonka joukkoihin kuu-
luu tällä hetkellä 1 500 miestä. Meillä on myös oikeudet yliopis-
toon ja oikeudet perustaa maanviljelys- ja teollisuusyhdistys,
meillä on omat lakimme ja hallintomiehemme, ja meillä on kaikki
etuoikeudet, joista kaikki muutkin vapaat ja valistuneet kansalai-
set saavat nauttia.

Vaino ei ole pysäyttänyt totuuden etenemistä vaan on ainoas-
taan valanut öljyä liekkiin; totuus on levinnyt yhä nopeammin.
Ylpeinä omaksumastaan asiasta ja tietoisina viattomuudestamme
sekä järjestelmänsä totuudellisuudesta keskellä herjauksia ja syy-
töksiä tämän kirkon vanhimmat ovat lähteneet maailmaan ja kyl-
väneet evankeliumin siemeniä miltei jokaiseen unionin osaval-
tioon. Se on tunkeutunut kaupunkeihimme, se on levinnyt
kyliimme ja saanut tuhannet älykkäät, jalot ja isänmaalliset kan-
salaiset olemaan kuuliaisia sen jumalallisille velvoituksille ja elä-
mään sen pyhien totuuksien mukaan. Se on levinnyt myös
Englantiin, Irlantiin, Skotlantiin ja Walesiin, jonne lähetettiin
vuonna 1840 muutamia lähetyssaarnaajiamme, ja yli viisituhatta
on lähtenyt seuraamaan totuuden viiriä; lukuisia muita liittyy nyt
joka maassa.

Lähetyssaarnaajamme lähtevät eri kansakuntien keskuuteen,
ja totuuden viiri on pystytetty Saksaan, Palestiinaan, Uuteen-
Hollantiin [Australia], Itä-Intiaan ja muihin paikkoihin; kenen-
kään jumalattoman käsi ei voi pysäyttää työn etenemistä; vainot
saavat raivota, roskajoukot liittyä yhteen, sotajoukot kokoontua
ja häväistykset tulla, mutta Jumalan totuus etenee rohkeasti,
ylväästi ja itsenäisenä, kunnes se on tunkeutunut jokaiseen
maanosaan, käynyt jokaisella seudulla, kulkenut jokaisessa
maassa ja kaikunut jokaiseen korvaan, kunnes Jumalan tarkoi-
tukset on täytetty ja suuri Jehova sanoo, että työ on tehty.
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Uskonkappaleet kuvaavat uskontomme 
perusoppeja ja -periaatteita.

Me uskomme Jumalaan, iankaikkiseen Isään, ja Hänen
Poikaansa, Jeesukseen Kristukseen, ja Pyhään Henkeen.

Me uskomme, että ihmiset saavat rangaistuksen omista syn-
neistään eivätkä Aadamin rikkomuksesta.

Me uskomme, että koko ihmissuku voi pelastua Kristuksen sovi-
tuksen ansiosta noudattamalla evankeliumin lakeja ja toimituksia.

Me uskomme, että evankeliumin ensimmäiset periaatteet ja
toimitukset ovat ensimmäiseksi, usko Herraan Jeesukseen
Kristukseen; toiseksi, parannus; kolmanneksi, upotuskaste syn-
tien anteeksisaamiseksi; neljänneksi, kätten päällepaneminen
Pyhän Hengen lahjan saamiseksi.

Me uskomme, että saarnatakseen evankeliumia ja suorittaak-
seen sen toimituksia miehen täytyy olla Jumalan kutsuma profe-
tian kautta ja niiden kätten päällepanemisella, joilla on toimivalta.

Me uskomme samaan järjestykseen, joka oli alkukirkossa,
nimittäin apostoleihin, profeettoihin, paimeniin, opettajiin,
evankelistoihin ja niin edelleen.

Me uskomme kielillä puhumisen, profetian, ilmoituksen, näky-
jen, parantamisen, kielten tulkitsemisen ja niin edelleen lahjaan.

Me uskomme, että Raamattu on Jumalan sanaa, sikäli kuin se
on oikein käännetty; me uskomme myös, että Mormonin kirja on
Jumalan sanaa.

Me uskomme kaiken, mitä Jumala on ilmoittanut, kaiken, mitä
hän nykyään ilmoittaa, ja me uskomme, että hän ilmoittaa vielä
monia suuria ja tärkeitä Jumalan valtakuntaa koskevia asioita.

Me uskomme Israelin todelliseen kokoamiseen ja kymmenen
heimon palauttamiseen, että Siion (Uusi-Jerusalem) rakennetaan
Amerikan mantereelle, että Kristus tulee hallitsemaan henkilö-
kohtaisesti maan päällä ja että maa uudistetaan ja se saa paratii-
sillisen kirkkautensa.

Me vaadimme oikeutta palvella kaikkivaltiasta Jumalaa oman
omantuntomme vaatimusten mukaan ja sallimme kaikille ihmisille
saman oikeuden, palvelivatpa he miten, missä tai mitä tahansa.
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Me uskomme, että kuninkaille, presidenteille, hallitsijoille ja
hallitusmiehille tulee olla alamainen ja että tulee noudattaa, kun-
nioittaa ja ylläpitää lakia.

Me uskomme, että tulee olla vilpitön, uskollinen, siveellinen,
hyväntahtoinen ja hyveellinen ja että tulee tehdä hyvää kaikille
ihmisille; tosiaankin, voimme sanoa seuraavamme Paavalin
kehotusta – me uskomme kaikessa, me toivomme kaikessa, me
olemme kestäneet paljon ja toivomme voivamme kestää kaiken.
Jos on jotakin hyveellistä, rakastettavaa tai hyvältä kuuluvaa tai
kiitettävää, sitä me etsimme. [UK 1–13.]

Kunnioittaen, jne.

JOSEPH SMITH”4

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Joseph Smith kirjoitti Wentworth-kirjeen vastauksena John
Wentworthin ja George Barstow’n pyyntöön (s. 457). Milloin
ihmiset ovat kyselleet sinulta kirkon historiasta tai uskonkäsi-
tyksistä? Kun tutkit tätä lukua tai keskustelette siitä, mieti,
kuinka voisit vastata sellaisiin kysymyksiin tulevaisuudessa.
Mitä me voimme oppia Joseph Smithin kirjoittaman
Wentworth-kirjeen perusteella siitä, kuinka sellaisiin kysymyk-
siin pitäisi vastata?

• Lue, mitä profeetta sanoi ensimmäisestä näystään (s. 458).
Kun seuraavan kerran kerrot jollekulle ensimmäisestä näystä,
kuinka voisit auttaa häntä ymmärtämään ensimmäisen näyn ja
sen, mitä se sinulle merkitsee?

• Lue profeetan kuvaus Mormonin kirjan esiintulosta
(s. 459–461). Miten Mormonin kirja on vaikuttanut elämääsi?
Millä tavoin voimme lausua todistuksemme Mormonin kir-
jasta?

• Sivuilla 461–464 Joseph Smith esittää lyhyen historian kirkon
alkuajoista ja todistaa sitten kirkon kohtalosta. Mitä tunnet
tutkiessasi kolmatta kappaletta sivulta 464? Mistähän syystä
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vaino ei voi pysäyttää kirkon etenemistä? Mitä esimerkkejä tie-
dät ihmisistä, jotka menevät eteenpäin vastustuksesta huoli-
matta? (Mieti esimerkkejä pyhistä kirjoituksista, kirkon histo-
riasta ja omasta elämästäsi.)

• Käy läpi uskonkappaleet (s. 465–466). Millä tavoin uskonkap-
paleet ovat auttaneet sinua? Mistähän syystä pyydämme
Alkeisyhdistyksen lapsia opettelemaan ne ulkoa? Mieti aika-
taulun laatimista uskonkappaleiden tutkimiseksi tai ulkoa
opettelemiseksi.

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: JS–H 1–75.

Viitteet

1. Pääkirjoituksesta ”To Subscribers”
julkaisussa Times and Seasons, 15.
helmikuuta 1842, s. 696, oikeakieli-
syys nykyaikaistettu; Joseph Smith oli
lehden päätoimittaja.

2. History of the Church, osa 4,
s. 535–536; Joseph Smithin Nau-
voossa Illinoisissa päivätystä kir-
jeestä, jota John Wentworth ja
George Barstow olivat pyytäneet,
julkaistu Times and Seasons -leh-
dessä 1. maaliskuuta 1842, s. 706;
ks. myös ”Myöhempien aikojen pro-
feettojen luoma klassinen kirjalli-
suus”, Valkeus, kesäkuu 1978, s. 30.
Herra Barstow’n sukunimi on vir-
heellisesti muodossa ”Bastow” julkai-
suissa History of the Church ja Times
and Seasons.

3. Vaikka sen enempää John Wentworth
kuin George Barstow’kaan ei ilmei-
sesti koskaan julkaissut kirjettä, sama
selonteko julkaistiin vuonna 1844
valtakunnallisesti joidenkin lisäysten
ja muutosten kera I. Daniel Ruppin
artikkelissa ”Latter Day Saints” julkai-
sussa He Pasa Ekklesia [The Whole

Church]: An Original History of the
Religious Denominations at Present
Existing in the United States,
s. 404–410.

4. History of the Church, osa 4,
s. 536–541, hakasuluissa oleva sana
”about” ensimmäisessä kappaleessa
sivulla 438 alkuperäisessä englannin-
kielisessä tekstissä, hakasuluissa ole-
vat sanat kahdeksannessa kappa-
leessa sivulla 445 alkuperäisessä eng-
lanninkielisessä tekstissä, oikeinkir-
joitus nykyaikaistettu; Joseph
Smithin, John Wentworthin
ja George Barstow’n pyynnöstä
Nauvoossa Illinoisissa päivätystä kir-
jeestä, julkaistu Times and Seasons
-lehdessä 1. maaliskuuta 1842,
s. 706–710; ks. myös Kallisarvoinen
helmi, oppilaan kirja, uskonto 327,
2003, s. 66–69. Profeetta Joseph
Smith kirjoitti tai saneli muutamissa
eri tilanteissa yksityiskohtaisen selon-
teon ensimmäisestä näystä. Went-
worth-kirjeen selonteko on yksi
näistä. Virallinen pyhiin kirjoituksiin
sisältyvä selonteko on Kallisarvoisen
helmen kohdassa Joseph Smith –
historia.
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Apuyhdistys – jumalallinen
naisjärjestö

”Jos elätte etuoikeuksienne mukaisesti, 
mikään ei voi estää enkeleitä olemasta seurananne.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Keväällä 1842 kirkon jäsenet Nauvoossa olivat täydessä työn
touhussa rakentamassa Nauvoon temppeliä. Kaksi tällaista
jäsentä olivat Sarah Granger Kimball ja hänen ompelijansa
Margaret A. Cook, jotka eräänä päivänä keskenään jutellessaan
päättivät ruveta yhteistoimin auttamaan temppelin työmiehiä.
Sisar Kimball sanoi antavansa kankaan, jotta sisar Cook voisi
ommella miehille paitoja. Naiset päättivät kutsua muita sisaria
mukaan muodostamaan naisten yhdistyksen, joka edistäisi hei-
dän hyväntekeväisyyspyrkimyksiään. Sarah Granger Kimball
muisteli: ”Lähistöllä asuvat sisaret kokoontuivat olohuoneessani
ja päättivät järjestäytyä. Minun tehtäväkseni annettiin käydä sisar
Eliza R. Snow’n luona ja pyytää häntä kirjoittamaan meille perus-
tamiskirja ja säännöt ja toimittamaan ne presidentti Joseph
Smithille ennen seuraavan torstain kokoustamme.”

Katsottuaan ehdotettua perustamiskirjaa ja sääntöjä profeetta
ilmoitti niiden olevan parhaat, mitä hän oli koskaan nähnyt,
mutta sanoi sitten: ”’Ei tämä ole sitä, mitä te haluatte. Kerro sisa-
rille, että Herra hyväksyy heidän uhrinsa, ja Hänellä on heille
jotakin parempaa kuin kirjallinen perustamiskirja. Minä kutsun
heidät kaikki tapaamaan minua ja muutamia veljistä – – ensi
torstai-iltapäivänä.’”1

Niinpä profeetta sekä vanhimmat John Taylor ja Willard
Richards kokoontuivat maaliskuun 17. päivänä yhdessä 20 hyvin
eri-ikäisen naisen kanssa punatiilisen kaupan yläkerran huo-
neessa. Profeetta perusti virallisesti Nauvoon naisten Apuyhdis-

469
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tyksen ja opetti läsnäolijoille uuden järjestön tarkoituksia.
Sisaret valitsivat Emma Smithin Apuyhdistyksen johtajaksi, ja
Emma valitsi itselleen kaksi neuvonantajaa. Sitten profeetta luki
ilmoituksen, joka oli saatu 12 vuotta aiemmin ja jossa Herra
antoi Emman tehtäväksi koota kirkon lauluja julkaisemista var-
ten ja sanoi hänen olevan ”valittu nainen” (OL 25:3). Emma
Smith nousi puhumaan ja tähdensi yhdistyksen laajoja mahdol-
lisuuksia: ”Me aiomme tehdä jotakin tavanomaisesta poikkea-
vaa – –. Odotamme tavanomaisuudesta poikkeavia tilaisuuksia ja
kiireisiä pyyntöjä.”2

Emma Smithillä, Apuyhdistyksen ensimmäisellä ylijohtajalla,
oli aina voimakas halu palvella muita ja rakentaa Jumalan valta-
kuntaa. Hän julisti kerran haluavansa olla ”siunaus kaikille, jotka
millä tahansa tavoin saattavat tarvita jotakin käsistäni”3. New
Yorkissa hän ompeli vaatteita neljälle lähetyssaarnaajalle, jotka oli
kutsuttu saarnaamaan evankeliumia lamanilaisille. Kirtlandissa
hän teki työtä muiden naisten kanssa kooten huopia, ruokaa ja
vaatteita Siionin leirikunnan marssijoille vietäväksi ahdingossa
oleville pyhille Missouriin. Hän oli mukana valmistamassa ate-
rioita ja tekemässä sukkia, housuja ja takkeja työmiehille, jotka
rakensivat Kirtlandin temppeliä. Hän otti täysihoitoon niin monta
temppelin työmiestä, että hänen ja Josephin oli nukuttava lat-
tialla. Nauvoon alkuaikoina hän omisti paljon aikaansa ja huo-
miotaan monien malarian uhrien hoitamiseen, jotka olivat leiriy-
tyneet hänen kotinsa ulkopuolelle Mississipin rannoille. Näillä ja
muilla tavoin hän oli esimerkki monien aikansa sisarten teke-
mästä palvelutyöstä. Polly Angell muisteli, että kun profeetta näki
erään naisryhmän olevan työn touhussa ompelemassa verhoja,
joita käytettiin erottamaan eri tiloja Kirtlandin temppelissä, hän
sanoi: ”Sisaret, te olette aina käytettävissä. Sisaret ovat aina ensim-
mäisinä kaikissa hyvissä töissä.”4

Noista Apuyhdistyksen alkuajoista lähtien kirkon naiset ovat
olleet aina valtava hyvää aikaansaava joukko. Kokouksessa,
joka pidettiin viikko Apuyhdistyksen perustamisen jälkeen,
Lucy Mack Smith, profeetan äiti, antoi sisarille neuvon, joka
ulottuu miljooniin naisiin kirkossa nykyään: ”Meidän täytyy
hoivata toinen toistamme, pitää huolta toinen toisestamme,
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lohduttaa toisiamme ja saada opetusta, jotta voimme istua tai-
vaassa kaikki yhdessä.”5

Joseph Smithin opetuksia

Apuyhdistys, joka on perustettu pappeuden alaisuuteen 
ja sen mallin mukaan, on olennainen osa kirkkoa.

Sarah Granger Kimball muisteli, että pian Apuyhdistyksen
perustamisen jälkeen profeetta Joseph Smith sanoi: ”Minä jär-
jestän naiset pappeuden alaisuuteen pappeuden mallin mukaan.
– – Kirkkoa ei ole täydellisesti järjestetty, ennen kuin naiset on
järjestetty samalla tavalla.”6

Profeetan päiväkirjassa 24. maaliskuuta 1842 lukee:
”[Naisten Apuyhdistyksen] perustaminen saatettiin loppuun
tänään. Rouva Emma Smith toimii johtajana, rouvat Elizabeth
Ann Whitney ja Sarah M. Cleveland ovat hänen neuvonantajiaan,
neiti Elvira [Cowles] on rahastonhoitaja, ja tunnettu ja lahjakas
runoilijattaremme, neiti Eliza R. Snow, sihteeri.”7

Eliza R. Snow kirjoitti: ”Presidentti Joseph Smith nousi. Puhui
Naisten Apuyhdistyksen järjestöstä; sanoi olevansa hyvin kiin-
nostunut siitä, että se voitaisiin rakentaa hyväksyttävällä tavalla
Korkeimmalle.”8

Eliza R. Snow kirjoitti myös: ”[Joseph Smith] kehotti sisaria
alati keskittämään uskonsa ja rukouksensa – – niiden uskollisten
miesten hyväksi, jotka Jumala on asettanut kirkon johtoon
Hänen kansaansa ohjaamaan, ja kääntymään luottavaisesti hei-
dän puoleensa. Hän sanoi, että meidän tulisi rukouksillamme
varustaa heidät ja tukea heitä – –. Jos tämä yhdistys kuuntelee
Kaikkivaltiaan neuvoa kirkon johdon kautta, sillä on oleva voima
kutsua keskuudestaan kuningattaria.”9

”Tämän yhdistyksen tulee saada opetusta Jumalan asettaman
järjestyksen mukaan – niiltä, jotka on nimitetty johtamaan – –.
Ja nyt minä käännän avainta puolestanne Jumalan nimessä, ja
tämä yhdistys on iloitseva, ja tietoa ja älyä vuodatetaan tästä
hetkestä lähtien. Tämä merkitsee parempien päivien koittoa tälle
yhdistykselle.”10



L U K U  3 9

472

Apuyhdistyksen avulla naiset voivat toimia hyvänsuovan
luonteensa mukaisesti huolehtien avun tarpeessa olevista.

”Tämä on rakkauden järjestö ja teidän luonteenne mukainen.
Rakkauden ja hyväntahtoisuuden tunteet ovat naisille luontaisia.
Teille on nyt tarjoutunut tilaisuus, jossa voitte toimia niiden tun-
teiden mukaisesti, jotka Jumala on rintaanne istuttanut.”11

”Jeesus sanoi: ’Te olette tekevä niitä tekoja, joita näette minun
tekevän’ [ks. 2. Nefi 31:12]. Nämä ovat ne suuret avainsanat, joi-
den varassa yhdistyksen tulee toimia.”12

Willard Richards kirjoitti: ”Presidentti Joseph Smith puhui
[naisten Apuyhdistyksen] kokouksessa havainnollistaakseen
yhdistyksen tavoitetta – että sisarten yhdistys voisi innoittaa vel-
jiä hyviin tekoihin köyhien tarpeista huolehtimisessa – etsimään
laupeudentyön kohteita ja huolehtimaan heidän tarpeistaan –
auttamaan kohentamalla moraalia ja vahvistamalla yhteisön
hyveellisyyttä.”13

”Osallistuin kutsusta naisten Apuyhdistykseen, jonka tarkoi-
tuksena on köyhien, hädänalaisten, leskien ja orpojen auttami-
nen sekä kaikenlainen hyväntahtoinen toiminta. – – Yhdistyksen
perustamiskokouksessa ja myös seuraavissa kokouksissa oli
koolla hyvin lukuisa joukko joitakin älykkäimmistä, lempeim-
mistä, hyväntahtoisimmista ja kunnianarvoisimmista naisis-
tamme; ja olemme hyvin vakuuttuneita tiedosta, että noiden
hyväntekeväisyyden puhtaiden periaatteiden ansiosta, jotka
kumpuavat vaistomaisesti heidän lempeästä ja ihmisystävällisestä
rinnastaan, ja niiden voimavarojen turvin, joita heillä on käytet-
tävissään, he rientävät muukalaisen avuksi, valelevat öljyä ja vii-
niä ahdingossa olevan haavoitettuun sydämeen, kuivaavat orvon
kyyneleet ja ilahduttavat lesken sydäntä.

Kirkkomme naiset ovat aina olleet tunnettuja hyväntahtoi-
suudestaan ja ystävällisistä teoistaan; – – vainonsa keskellä, kun
heidän julmat sortajansa ovat raastaneet leivän heidän avutto-
milta jälkeläisiltään, he ovat aina olleet valmiit avaamaan ovensa
uupuneelle matkalaiselle, jakamaan niukat ruokavaransa näl-
käisten kanssa ja ryöstetyt ja vähentyneet vaatevarastonsa suu-
rempaa puutetta ja hätää kärsivien kanssa. Ja kun he nyt asuvat
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”Tämä on rakkauden järjestö – –. Teille on nyt tarjoutunut tilaisuus, jossa voitte 
toimia niiden tunteiden mukaisesti, jotka Jumala on rintaanne istuttanut.”

suopeammassa paikassa ja vähemmän barbaaristen ihmisten
keskuudessa ja heillä on etuja, joista he eivät ole tähän men-
nessä nauttineet, olemme vakuuttuneita siitä, että heidän
yhteisten ponnistustensa ansiosta kärsivien köyhien, muukalais-
ten ja isättömien tilanne kohenee.”14

Apuyhdistys kannustaa naisia harjoittamaan 
pyhyyttä ja opettamaan toinen toistaan.

”Naisten Apuyhdistyksen tarkoituksena ei ole vain köyhien
auttaminen vaan sielujen pelastaminen.”15

”Rakkaat sisaret, – – me haluamme teidän tekevän osanne, ja
me teemme omamme, sillä me haluamme pitää Jumalan käskyt
kaikessa, kuten ne on taivaasta suoraan meille annettu, eläen
jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee. Jumala lisätköön
siunauksensa teidän päänne päälle ja johtakoon teitä kaikilla
hyveen, puhtauden ja soveliaisuuden teillä.”16

”[Apu]yhdistys on tehnyt hyvin; sen periaatteena on pyhyyden
harjoittaminen. Jumala rakastaa teitä, ja teidän rukouksenne
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puolestani saavat paljon aikaan; älkää salliko niiden lakata
kohoamasta jatkuvasti puolestani Jumalan luo.”17

”Teidän on kukistettava pahuus ja hyvällä esimerkillänne kan-
nustettava vanhimpia hyviin tekoihin.”18

Willard Richards kirjoitti: ”Presidentti Joseph Smith luki
Emma Smithille annetun ilmoituksen Opin ja liittojen kirjasta
[OL 25] ja sanoi, että Emman tuli – – selittää pyhiä kirjoituksia
kaikille ja opettaa yhteisön naisia, ja ettei hän yksin vaan myös
muut voivat saada samat siunaukset.”19

Eliza R. Snow kirjoitti: ”Koska [profeetta Joseph Smithillä] oli
tämä tilaisuus, hän aikoi opettaa tämän yhdistyksen naisia ja
osoittaa heille, millä tavoin heidän pitäisi käyttäytyä voidakseen
toimia Jumalan tahdon mukaan. – –

Kuinka suuri ja kunniakas onkaan palkkanne selestisessä val-
takunnassa, jos elätte näiden periaatteiden mukaan! Jos elätte
etuoikeuksienne mukaisesti, mikään ei voi estää enkeleitä ole-
masta seurananne. Naiset voivat päästä Jumalan kasvojen eteen,
jos he ovat puhtaita ja viattomia, sillä mikä olisi Jumalalle sen
otollisempaa kuin viattomuus. Teidän on oltava viattomia, muu-
ten ette voi päästä Jumalan kasvojen eteen; jos me haluamme
päästä Jumalan kasvojen eteen, meidän on pidettävä itsemme
puhtaina, kuten Hän on puhdas.”20

Apuyhdistys kehottaa naisia seuraamaan Vapahtajan
esimerkkiä osoittamalla laupeutta ja välttämällä kiistaa.

”Jos haluatte, että Jumala on laupias teitä kohtaan, niin olkaa
laupiaita toinen toistanne kohtaan. – – Me olemme täynnä itsek-
kyyttä; paholainen imartelee meitä, että olemme hyvin vanhurs-
kaita, kun ruokimme itseämme toisten virheillä. Me voimme elää
ainoastaan palvelemalla Jumalaamme; jokaisen on tehtävä se
omasta puolestaan; kukaan ei voi tehdä sitä toisen puolesta.
Miten lempeästi Vapahtaja kohtelikaan Pietaria, kun Hän sanoi:
’Kun olet [kääntynyt], vahvista veljiäsi’ [ks. Luuk. 22:32]. Toisen
kerran Vapahtaja sanoi hänelle: ’Rakastatko sinä minua?’ Ja saa-
tuaan Pietarin vastauksen Hän sanoi: ’Ruoki minun lampaitani.’
[Ks. Joh. 21:15–17.] Jos sisaret rakastavat Herraa, he ruokkikoot
lampaita älköötkä tuhotko niitä. – –
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Yhdistyksen sisaret, onko teidän keskuudessanne kiistaa?
Minä en halua sitä olevan. Teidän on tehtävä parannus ja saatava
Jumalan rakkaus. Pois omahyväisyys! Paras tapa eli periaate saat-
taa köyhät parannuksentekoon on avun tarjoaminen heille hei-
dän tarpeissaan.”21

Eliza R. Snow kirjoitti muistiin seuraavat profeetan sanat:
”Vaikka keskuudessamme onkin kelvottomia, niin hyveellisten ei
pitäisi omahyväisinä tarpeettomasti murehduttaa ja sortaa näitä
onnettomia, vaan heitäkin tulee rohkaista tästedes elämään
siten, että tämä yhdistys, joka on parasta yhteiskuntaa, voisi heitä
kunnioittaa. Hän sanoi haluavansa suositella yhdistyksen jäse-
nille kahta seikkaa: hillitkää erityisen tarkoin kielenne; mikään
järjestetty yhteisö ei voi muutoin menestyä. – – Tavoitteena on
saada ne, jotka eivät ole kelvollisia, muuttumaan ja palaamaan
hyveen polulle, jotta heidät voitaisiin lukea hyvien joukkoon. – –

– – Tutkikaa itseänne, sillä kieli on hillitön ja paha; älkää
puhuko siitä, mikä on merkityksetöntä. Pieni tuli sytyttää suuren
palon.”22

”Ketunpojat turmelevat viinitarhoja – pienet pahat saavat
aikaan suurinta vahinkoa kirkolle. Jos teillä on pahoja tunteita ja
jos puhutte niistä toinen toisellenne, niin sillä on taipumus
saada aikaan vahinkoa.”23

”Älkää loukatko ketään. Jos yhdistyksen jäsenet toimivat asiat-
tomasti, hoitakaa asia heidän kanssaan ja pitäkää kaikki tekemi-
senne omana tietonanne ja pitäkää kaikkia ihmisiä pyhinä.”24

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Lue Emma Smithin sanat sivun 470 yläreunasta. Mistähän
syystä Apuyhdistyksen sisaret kykenevät saamaan aikaan tavan-
omaisesta poikkeavia asioita? Millä tavoin sinua ja perhettäsi
on siunattu Apuyhdistyksen sisarten ponnistusten vuoksi? Lue
Lucy Mack Smithin antamat neuvot kappaleesta, joka alkaa
sivun 470 alareunasta. Millä tavoin Apuyhdistyksen sisaret
noudattavat näitä neuvoja nykyään?



1. Sarah Granger Kimball, ”Auto-biogra-
phy”, Woman’s Exponent, 1. syys-
kuuta 1883, s. 51.

2. Emma Smith lainattuna julkaisussa
Relief Society, Minute Book Mar.
1842–Mar. 1844, merkintä 17. maa-
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• Profeetta Joseph Smith järjesti Apuyhdistyksen ”pappeuden
alaisuuteen pappeuden mallin mukaan” (s. 471). Miten se
erottaa Apuyhdistyksen muista maailmassa olevista palvelujär-
jestöistä? (Katso joitakin esimerkkejä sivulta 471.) Mistähän
syystä kirkko ei ollut ”täydellisesti järjestetty” ennen kuin
Joseph Smith järjesti Apuyhdistyksen?

• Kuinka Apuyhdistyksen sisarten tehtäviä nykyään voi verrata nii-
hin tehtäviin, joita sisaret saivat Joseph Smithiltä? (Katso joita-
kin esimerkkejä sivuilta 471–474.) Lue toinen kappale sivulta
472. Millä tavoin tilaisuudet palvella auttavat meitä tulemaan
enemmän Vapahtajan kaltaisiksi?

• Lue ensimmäinen kokonainen kappale sivulta 473. Mitä sielu-
jen pelastaminen mielestäsi tarkoittaa? Millä tavoin Apuyhdis-
tyksen jäsenet täyttävät tämän tehtävän sekä ajallisesti että hen-
gellisesti?

• Lue kolmas kappale sivulta 472 ja toinen kokonainen kappale
sivulta 474). Mitä Apuyhdistyksen sisaret voivat tehdä innos-
taakseen pappeudenhaltijoita hyviin töihin? Miten pappeuden-
haltijat voivat tukea Apuyhdistyksen sisaria heidän työssään?

• Lue toinen kokonainen kappale sivulta 474. Mitä me voimme
oppia näiden sanojen perusteella jokaisen sisaren tehtävistä ja
mahdollisuuksista?

• Profeetta varoitti ihmisiä ruokkimasta itseään toisten virheillä
(ks. s. 474). Mitä arvelet tämän tarkoittavan? Kuinka tällainen
asenne saattaisi estää Apuyhdistyksen – tai minkä tahansa kir-
kon koorumin tai ryhmän – työtä? Miten me voimme ruokkia
Herran lampaita sen sijaan että ruokkisimme itseämme toisten
virheillä?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Sananl.
31:10–31; 1. Kor. 13:8; OL 25:1–16; 88:125.

Viitteet

liskuuta 1842, s. 12, Willard Ri-
chardsin muistiinpanojen mukaan,
kirkon arkistot.

3. Emma Hale Smith, Blessing, 1844,
konekirjoitusteksti, kirkon arkistot.
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4. Polly Angell lainattuna julkaisussa
Edward W. Tullidge, The Women of
Mormondom, 1877, s. 76; ks. myös
James E. Faust, ”Välineitä Jumalan
käsissä”, Liahona, marraskuu 2005,
s. 116.

5. Lucy Mack Smith lainattuna julkai-
sussa Relief Society, Minute Book
Mar. 1842–Mar. 1844, merkintä 24.
maaliskuuta 1842, s. 18–19, Eliza R.
Snow’n muistiinpanojen mukaan,
kirkon arkistot; ks. myös ”Video:
Välineitä Jumalan käsissä”, Liahona,
marraskuu 2005, s. 106.

6. Lainattuna artikkelissa Sarah Granger
Kimball, ”Auto-biography”, s. 51; ks.
myös ”Apuyhdistyksen 150-vuotisjuh-
la: Kansainvälinen sisarten järjestö”,
Valkeus, maaliskuu 1992, s. 35.

7. History of the Church, osa 4, s. 567;
pääkirjoituksesta ”Ladies’ Relief
Society” julkaisussa Times and
Seasons, 1. huhtikuuta 1842, s. 743;
Joseph Smith oli lehden päätoimittaja.

8. History of the Church, osa 4, s. 570;
Joseph Smithin 30. maaliskuuta 1842
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Eliza R. Snow’n muistiinpano-
jen mukaan.

9. History of the Church, osa 4,
s. 604–605, kappalejakoa muutettu;
Joseph Smithin 28. huhtikuuta 1842
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Eliza R. Snow’n muistiinpano-
jen mukaan; ks. myös Liite: Tässä kir-
jassa lainatut lähteet, s. 588, kohta 3;
Profeetta Joseph Smithin opetuksia,
toim. Joseph Fielding Smith, 1985,
s. 224–225.

10. Joseph Smithin 28. huhtikuuta 1842
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Eliza R. Snow’n muistiinpano-
jen mukaan julkaisussa Relief Society,
Minute Book Mar. 1842–Mar. 1844,
s. 40, kirkon arkistot; ks. myös Pro-
feetta Joseph Smithin opetuksia,
s. 227.

11. History of the Church, osa 4, s. 605;
Joseph Smithin 28. huhtikuuta 1842
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Eliza R. Snow’n muistiinpano-
jen mukaan; ks. myös Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, s. 225.

12. History of the Church, osa 5, s. 20;
Joseph Smithin 26. toukokuuta 1842
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Eliza R. Snow’n muistiinpano-
jen mukaan; ks. myös Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, s. 237.

13. Joseph Smithin 17. maaliskuuta
1842 Nauvoossa Illinoisissa pitä-
mästä saarnasta Willard Richardsin
muistiinpanojen mukaan julkaisussa
Relief Society, Minute Book Mar.
1842–Mar. 1844, s. 7, kirkon arkis-
tot; ks. myös ”Video: Välineitä
Jumalan käsissä”, s. 105.

14. History of the Church, osa 4,
s. 567–568; pääkirjoituksesta ”Ladies’
Relief Society”, s. 743; Joseph Smith
oli lehden päätoimittaja.

15. History of the Church, osa 5, s. 25;
Joseph Smithin 9. kesäkuuta 1842
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Eliza R. Snow’n muistiinpano-
jen mukaan; ks. myös Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, s. 240.

16. Joseph Smithin ja muiden kirkon
johtajien vuonna 1842 Nauvoossa
Illinoisissa päivätystä kirjeestä
Nauvoon Apuyhdistykselle julkai-
sussa Relief Society, Minute Book
Mar. 1842–Mar. 1844, s. 88, kirkon
arkistot.

17. History of the Church, osa 5, s. 141;
Joseph Smithin 31. elokuuta 1842
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Eliza R. Snow’n muistiinpano-
jen mukaan; ks. myös Profeetta
Joseph Smithin opetuksia,
s. 257–258.

18. History of the Church, osa 4, s. 605;
Joseph Smithin 28. huhtikuuta 1842
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Eliza R. Snow’n muistiinpano-
jen mukaan; ks. myös Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, s. 224.

19. Joseph Smithin 17. maaliskuuta 1842
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Willard Richardsin muistiinpa-
nojen mukaan julkaisussa Relief
Society, Minute Book Mar. 1842–
Mar. 1844, s. 8, kirkon arkistot.

20. History of the Church, osa 4,
s. 604–605; Joseph Smithin 28. huh-
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Liite: Tässä kirjassa lainatut lähteet,
s. 588, kohta 3; ks. myös Profeetta
Joseph Smithin opetuksia,
s. 224–225.

21. History of the Church, osa 5,
s. 24–25, kappalejakoa muutettu;
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Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
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Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Eliza R. Snow’n muistiinpano-
jen mukaan; ks. myös Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, s. 257.

24. Joseph Smithin 17. maaliskuuta 1842
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Willard Richardsin muistiinpa-
nojen mukaan julkaisussa Relief
Society, Minute Book Mar. 1842–
Mar. 1844, s. 10, kirkon arkistot.

Joseph Smithin opetuksia,
s. 239–240.

22. History of the Church, osa 5, s. 20;
Joseph Smithin 26. toukokuuta 1842
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Eliza R. Snow’n muistiinpano-
jen mukaan; ks. myös Liite: Tässä kir-
jassa lainatut lähteet, s. 588, kohta 3;
Profeetta Joseph Smithin opetuksia,
s. 236–237.

23. History of the Church, osa 5, s. 140;
Joseph Smithin 31. elokuuta 1842



Kuinka suurenmoisia ovatkaan
uskolliset, oikeudenmukaiset 

ja vilpittömät ystävät

”Ystävyys on yksi ’mormonismin’ suuria perusperiaatteita.
– – Se yhdistää ihmissuvun suotuisalla vaikutuksellaan.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Elokuussa 1842 Missourin viranomaiset yrittivät tavan takaa
saada profeetta Joseph Smithin vangituksi. Profeetta pelkäsi saa-
vansa surmansa, jos hänet pidätettäisiin ja vietäisiin Missouriin,
ja vetäytyi piiloon. Elokuun 11. päivänä hän lähetti sanan
monille uskollisille perheenjäsenille ja ystäville tapaamisesta
eräällä Mississipin saarella Nauvoon lähistöllä. Sinä iltana Emma
Smith, Hyrum Smith, Newel K. Whitney ja muut kokoontuivat
lähelle joenrantaa ja matkasivat pienellä veneellä sovittuun
tapaamispaikkaan. Iloisena profeetta tarttui jokaista kädestä
ollen kiitollinen todellisen ystävyyden suomasta avusta ja loh-
dusta. Myöhemmin hän kirjoitti päiväkirjaansa laajasti kiitolli-
suuden tunteistaan perheensä jäseniä ja ystäviään kohtaan.
Joitakin näistä päiväkirjamerkinnöistä on tässä luvussa. Muuta-
mia viikkoja myöhemmin profeetta päätti pyhille osoitetun kir-
jeen sanoihin, jotka ilmaisevat hänen tunteensa heitä kohtaan:
”Olen, kuten aina, teidän nöyrä palvelijanne ja milloinkaan hor-
jumaton ystävänne. Joseph Smith.” (OL 128:25.)

Pyhät vastasivat profeetan tunteisiin pitäen häntä paitsi pro-
feettanaan myös ystävänään. Joseph Smithin läheinen ystävä
ja henkilökohtainen sihteeri Benjamin F. Johnson muisteli:
”’Profeetta Joseph’ – ystävänä hän oli uskollinen, pitkämielinen,
jalo ja vilpitön. – – Toverina ja seurassa hän oli erittäin lahjakas
– ystävällinen, antelias, iloluontoinen. – – Huvin vuoksi hän jos-
kus paini ystävän kanssa tai vielä useammin mitteli voimiaan
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Hyrum Smith oli jatkuvana voiman ja tuen lähteenä veljelleen Josephille. 
”Veli Hyrum”, profeetta julisti, ”kuinka uskollinen sydän sinulla onkaan!”
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muiden kanssa istuen heidän kanssaan lattialla jalat vastakkain ja
pitäen käsillä kiinni heidän välillään olevasta kepistä. Mutta hän
ei koskaan löytänyt vertaistaan. Leikinlasku, kuva-arvoitukset,
loppusointuisten säeparien keksiminen jne. oli yleistä. Mutta
vielä useammin hän pyysi laulamaan yhden tai useamman lem-
pilauluistaan. – – Mutta vaikka hän oli toisinaan niin seurallinen
ja jopa hilpeä, hän ei sallinut ylimielisyyttä eikä asiattomuuksia.”1

Joseph Smith oli yhtä helläsydäminen kuin seurallinenkin,
kuten eräs nuorukainen muisteli: ”Olin Josephin kotona. Hän oli
paikalla, ja muutamia miehiä istui aidalla. Joseph tuli ulos puhu-
maan meidän kaikkien kanssa. Melko pian eräs mies tuli ja sanoi,
että jonkin matkan päässä kaupungista asuvan köyhän veljen talo
oli poltettu maan tasalle edellisenä yönä. Lähes kaikki miehet
sanoivat tuntevansa sääliä miestä kohtaan. Joseph työnsi kätensä
taskuun, otti esiin viisi dollaria ja sanoi: ’Säälin sitä veljeä viiden
dollarin edestä. Kuinka paljon te muut säälitte häntä?’”2

Kenties Joseph Smithin tuntema suuri rakkaus ystäviä kohtaan
teki joidenkuiden noiden ystävien petoksen erityisen vaikeaksi
kestää. Nauvoossa ystävät, joihin profeetta oli luottanut, kään-
tyivät häntä vastaan. Monet ystävät kuitenkin luottivat profeet-
taan niin kuin hänkin heihin ja pysyivät hänen rinnallaan lop-
puun asti.

Yksi tällainen ystävä oli Willard Richards, kahdentoista kooru-
min jäsen, joka vangittiin yhdessä Joseph ja Hyrum Smithin sekä
John Taylorin kanssa Carthagessa Illinoisissa. Ollessaan vankilassa
miehet saivat luvan siirtyä ensimmäisen kerroksen sellistä vankilan
toisessa kerroksessa olevaan mukavampaan makuuhuoneeseen.
Sitten, vähän ennen marttyyrikuolemaa, vanginvartija antoi
ymmärtää, että vankien olisi turvallisempaa olla rautakalterein
varustetussa sellissä makuuhuoneen vieressä. Joseph kysyi vanhin
Richardsilta, jota hänen ystävänsä kutsuivat ”tohtoriksi”, koska hän
oli harjoittanut lääketiedettä: ”’Tuletko mukaamme selliin, jos me
menemme sinne?’ Tohtori vastasi: ’Veli Joseph, sinä et pyytänyt
minua tulemaan joen toiselle puolelle kanssasi – et pyytänyt
minua tulemaan Carthageen – et pyytänyt minua tulemaan vanki-
laan kanssasi – ja luuletko, että hylkäisin sinut nyt? Mutta sanonpa,
mitä minä teen; jos sinut tuomitaan hirtettäväksi maanpetoksesta,
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minä menen hirteen sinun sijastasi ja sinä olet vapaa mies.’ Joseph
sanoi: ’Et sinä voi.’ Tohtori vastasi: ’Kyllä minä menen.’ ”3

Joseph Smithin opetuksia

Todelliset ystävät huojentavat toistensa suruja 
ja pysyvät uskollisina jopa vastoinkäymisten hetkinä.

Joseph Smith kirjoitti seuraavaa perheenjäsenistä ja ystä-
vistä, jotka kävivät häntä tapaamassa 11. elokuuta 1842
hänen ollessaan piilossa: ”Kuinka hyvältä ja ihanalta minusta
onkaan tuntunut löytää puhtaita ja pyhiä ystäviä, jotka ovat
uskollisia, oikeudenmukaisia ja vilpittömiä ja jotka eivät
lamaannu pelosta ja joiden polvet ovat vahvistetut eivätkä horju,
kun he odottavat Herraa huolehtien tarpeistani päivänä, jolloin
vihollisteni viha on vuodatettu päälleni. – –

Kuinka suurenmoiset olivatkaan tunteeni, kun tapasin sen
uskollisen ja ystävällisen joukon torstaina 11. päivän iltana saa-
rella suon suulla Zarahemlan ja Nauvoon välillä. Mikä sanoma-
ton ilo se olikaan ja mitkä riemun tunteet täyttivätkään rintani,
kun otin tuona yönä rakasta Emmaani kädestä – häntä, joka on
vaimoni, nuoruuteni vaimo ja sydämeni valittu. Kun mietin het-
ken niitä monia tapahtumia, joita meidät oli kutsuttu kokemaan
– sitä uupumusta ja raadantaa, niitä murheita ja kärsimyksiä ja
niitä iloja ja lohdutuksia aika ajoin, jotka ovat peittäneet pol-
kumme ja kattaneet pöytämme, mieleeni muistui monia asioita.
Voi, kuinka monet ajatukset täyttivät mieleni sillä hetkellä; tässä
hän on edelleen – – lannistumattomana, lujana ja järkkymättö-
mänä – muuttumaton, rakastava Emma!

Siellä oli veli Hyrum, joka otti minua seuraavaksi kädestä –
oma veli. Ajattelin itsekseni: Veli Hyrum, kuinka uskollinen
sydän sinulla onkaan! Oi, kruunatkoon iankaikkinen Jehova ian-
kaikkisia siunauksia päällesi palkaksi siitä, että olet huolehtinut
minun sielustani! Oi, kuinka monet ovatkaan ne surut, jotka
olemme yhdessä kokeneet, ja jälleen huomaamme olevamme
heltymättömän sorron käden kahleissa. Hyrum, nimesi tullaan
kirjoittamaan Herran lain kirjaan, niin että ne, jotka tulevat jäl-
keesi, voivat katsoa sinuun, jotta he voivat ottaa mallia töistäsi.
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Sanoin itsekseni: Siinä on myös veli Newel K. Whitney. Kuinka
monet surujen näkymät ovatkaan tuoneet polkumme yhteen, ja
silti me jälleen kerran tapaamme jakaaksemme ne taas. Sinä olet
uskollinen ystävä, johon ihmisten ahdistetut pojat voivat luottaa
täydelliseksi turvakseen. Kruunatkoot Iankaikkisen siunaukset
myös hänen päänsä. Kuinka lämmin tuo sydän, kuinka levoton
tuo sielu onkaan sen henkilön hyvinvoinnin puolesta, joka on
karkotettu ja jota miltei kaikki ihmiset vihaavat. Veli Whitney,
sinä et tiedä, kuinka vahvat ovat ne siteet, jotka sitovat sieluni ja
sydämeni sinuun. – –

En aio mainita yksityiskohtia tapahtumista tuona pyhänä yönä,
jonka tulen aina muistamaan, mutta uskollisten nimet haluan
merkitä muistiin tässä paikassa. Heidät olen tavannut menestyk-
sessä, ja he olivat ystäviäni; ja nyt tapaan heidät vastoinkäymi-
sessä, ja he ovat vieläkin läheisempiä ystäviäni. Nämä rakastavat
Jumalaa, jota minä palvelen. He rakastavat totuuksia, joita minä
edistän. He rakastavat niitä oikeamielisiä ja niitä pyhiä oppeja,
joita minä vaalin rinnassani sydämeni lämpimimmin tuntein ja
sellaisella antaumuksella, jota ei voi kieltää. – –

– – Toivon, että näen [ystäväni] jälleen, niin että saan tehdä
työtä heidän hyväkseen ja myös edistää heidän hyvinvointiaan.
Heiltä ei tule puuttumaan ystävää niin kauan kuin elän; sydä-
meni rakastaa heitä, ja käteni uurastavat niiden hyväksi, jotka
rakastavat minua ja uurastavat hyväkseni, ja minun havaitaan
aina olevan uskollinen ystävilleni. Olisinko kiittämätön? Totisesti
en! Jumala siitä varjelkoon!”4

Elokuun 23. päivänä 1842 profeetta jatkoi: ”Huomaan tuntei-
deni – – ystäviäni kohtaan elpyneen, kun mietin muutamien
uskollisten hyveitä ja hyviä ominaisuuksia ja luonteenpiirteitä,
joita nyt merkitsen muistiin Herran lain kirjaan – niiden, jotka
ovat seisseet rinnallani jokaisena vaaran hetkenä näiden kulunei-
den viidentoista pitkän vuoden aikana – kuten esimerkiksi iäkäs
ja rakas veljeni Joseph Knight vanhempi, joka oli ensimmäisten
joukossa huolehtimassa tarpeistani, kun tein työtä saattaakseni
alkuun Herran työn esiintuomisen ja Myöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon perustan laskemisen.
Viisitoista vuotta hän on ollut uskollinen ja vilpitön, puolueeton
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ja esimerkillinen, hyveellinen ja ystävällinen poikkeamatta kos-
kaan oikealle tai vasemmalle. Katso, hän on vanhurskas mies.
Kaikkivaltias Jumala pidentäköön tuon vanhuksen päivät, ja elpy-
köön hänen vapiseva, piinattu ja murtunut ruumiinsa ja palautu-
koon hänelle terve elinvoima, jos se on tahtosi mukaista, oi
Jumala, ja hänestä Siionin pojat sanokoot, niin kauan kuin heitä
on yksikin jäljellä, että tämä mies oli uskollinen mies Israelissa,
sen tähden hänen nimensä ei koskaan unohdu. – –

– – Kun muistelen niitä harvoja uskollisia, jotka nyt elävät,
muistelen myös niitä uskollisia ystäviäni, jotka ovat kuolleet, sillä
heitä on monia, ja monia ovat ne ystävälliset teot – isälliset ja vel-
jelliset ystävällisyydenosoitukset – joita he ovat osoittaneet
minua kohtaan; ja koska missourilaiset ovat ajaneet minua takaa,
monia ovat olleet tapahtumat, joita mieleeni on tullut. – –

On monia sieluja, joita olen rakastanut kuolemaa väkeväm-
min. Heille olen osoittautunut uskolliseksi – heille olen päättä-
nyt osoittautua uskolliseksi, kunnes Jumala kutsuu minua heit-
tämään henkeni.”5

Ystävyys yhdistää ihmiskuntaa 
karkottaen vihan ja väärinkäsitykset.

”En piittaa siitä, millainen joku on luonteeltaan; jos hän on
ystäväni – tosi ystävä – niin minä olen hänen ystävänsä ja saar-
naan hänelle pelastuksen evankeliumia, annan hänelle hyviä
neuvoja ja autan hänet hänen vaikeuksistaan.

Ystävyys on yksi ’mormonismin’ suurista perusperiaatteista;
[sen tarkoituksena on] mullistaa ja sivistää maailma ja lopettaa
sodat ja kiistat ja saattaa ihmiset toistensa ystäviksi ja veljiksi. – –

– – Ystävyys on kuin veli [Theodore] Turley pajassaan hit-
saamassa rautaa rautaan; se yhdistää ihmissuvun suotuisalla
vaikutuksellaan.”6

”Sellaisen ystävyyden, jota älykkäät olennot pitäisivät vilpittö-
mänä, on saatava alkunsa rakkaudesta, ja sellainen rakkaus syn-
tyy hyveestä, joka on yhtä paljon osa uskontoa kuin valo on osa
Jehovaa. Siksi Jeesus sanoikin: ’Suurempaa rakkautta ei kukaan
voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta’ [ Joh.
15:13].”7
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Maaliskuussa 1839 ollessaan muutamien toveriensa kanssa
vangittuna Libertyssä Missourissa profeetta Joseph Smith kir-
joitti kirkon jäsenille: ”Saimme eilen illalla muutamia kirjeitä –
yhden Emmalta, yhden Don C. Smithiltä [ Josephin veli] ja yhden
piispa [Edward] Partridgelta – ja niistä kaikista huokuu ystävälli-
nen ja lohduttava henki. Olimme kovin tyytyväisiä niiden sisäl-
töön. Olimme kauan olleet vailla mitään tietoja, ja kun luimme
nuo kirjeet, ne virvoittivat meidän sieluamme kuin leppeä ilma,
mutta iloomme sekoittui murhetta niiden kärsimysten tähden,
joita onnettomat ja paljon vääryyttä kärsineet pyhät ovat saaneet
kokea. Eikä ole tarpeen sanoa, että sydämemme oli tulvillaan
myötätuntoa ja silmämme kyynelten lähteenä, mutta ne, jotka
eivät ole syyttä tai aiheetta olleet suljettuna vankilan muurien
sisään, tuskin tietävät, miten suloinen ystävän ääni on. Mistä
tahansa lähteestä tuleva ystävyyden osoitus herättää ja saa aikaan
kaikki myötämieliset tunteet. Se tuo hetkessä esiin kaikki hyvät
muistot, se valtaa nykyisyyden salaman kiivaudella, se iskee
kiinni tulevaisuuteen tiikerin kiihkeydellä, se siirtää mielen taak-
sepäin ja eteenpäin, ajatuksesta toiseen, kunnes lopulta kaikki
vihamielisyys, häijyys ja viha sekä menneet erimielisyydet, vää-
rinkäsitykset ja taitamattomuudet on voitokkaasti kukistettu toi-
von jalkojen juureen.”8

Jumalan pyhät ovat uskollisia ystäviä toisilleen.

Profeetta kirjoitti seuraavan viestin eräälle kirkon jäsenelle
elokuussa 1835: ”Muistamme perheenne yhtenä ensimmäisistä
kirkon perheistä, jotka ensimmäisenä ottivat vastaan totuuden.
Muistamme menetyksenne ja surunne. Ensimmäisiä siteitämme
ei ole katkaistu; olemme osallisina kanssanne niin pahassa kuin
hyvässä, niin suruissa kuin iloissa. Uskomme, että yhteytemme
on väkevämpi kuin kuolema, eikä se koskaan katkea.”9

Profeetta sanoi juhlasta, johon hän osallistui tammikuussa
1836 Kirtlandissa: ”Osallistuin yltäkylläiselle juhla-aterialle
piispa Newel K. Whitneyn luona. Juhla oli Jumalan Pojan järjes-
tyksen mukainen – sille oli kutsuttu raajarikkoja, rampoja ja
sokeita Vapahtajan ohjeiden mukaan [ks. Luuk. 14:12–13]. – –
Seurue oli suuri, ja ennen kuin erosimme, lauloimme joitakin
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Siionin lauluja ja sydämemme ilahtui niiden riemujen esimausta,
joita vuodatetaan pyhien päälle, kun he kokoontuvat yhteen
Siionin vuorelle nauttimaan toistensa seurasta ja kaikista taivaan
siunauksista ikuisesti, kun kukaan ei häiritse meitä eikä pelota
meitä.”10

Sisar Presendia Huntington Buell yritti käydä katsomassa
Joseph Smithiä tämän ollessa vankina Libertyn vankilassa
vuonna 1839, mutta vanginvartija käännytti hänet takaisin.
Profeetta kirjoitti hänelle myöhemmin: ”Voi, mikä ilo meille oli-
sikaan nähdä ystäviämme! Sydäntäni olisi ilahduttanut, jos olisin
saanut etuoikeuden keskustella kanssasi, mutta tyrannian käsi
on päällämme. – – Haluan [aviomiehesi] ja sinun tietävän, että
olen uskollinen ystävänne. – – Kenenkään kieli ei voi kertoa, mil-
laista sanomatonta iloa ihmiselle tuo nähdä sellaisen ihmisen
kasvot, joka on ollut hänen ystävänsä, kun hän on ollut viisi kuu-
kautta suljettuna vankilan seinien sisäpuolelle. Minusta tuntuu,
että sydämeni tulee aina olemaan hellempi tämän jälkeen kuin
se on koskaan aiemmin ollut. Sydämeni tuntee alati tuskaa, kun

Monet Nauvoon satamalaiturille saapuneet pyhät muistelivat, 
kuinka profeetta Joseph Smith tuli tapaamaan heitä heidän noustessaan 

maihin toivottaen heidät tervetulleiksi uuteen kotiinsa.
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ajattelen kirkon ahdinkoa. Voi, kunpa voisin olla heidän kans-
saan! En kaihtaisi uurastusta enkä vaikeuksia suodakseni heille
tukea ja lohdutusta. Haluan sen siunauksen, että vielä kerran
saan kohottaa ääneni pyhien keskuudessa. Vuodattaisin sieluni
Jumalalle heidän opastamisekseen.”11

Puhuessaan Nauvoossa Illinoisissa, minne monet kirkon
jäsenet olivat saapuneet hyvin vähäisin maallisin tavaroin,
profeetta opetti: ”Meidän pitäisi osoittaa myötätuntoa keskuu-
dessamme olevia kärsiviä kohtaan. Täällä jos missään ihmisten
tulisi kehittää henkeä ja vuodattaa öljyä ja viiniä kärsivien sydä-
meen, ja tätä henkeä ilmenee täällä. Ja vaikka [joku] saapuessaan
onkin vieras ja kärsivä, hän löytää veljen ja ystävän, joka on val-
mis auttamaan häntä hänen tarpeissaan.

Jos minun on tässä maailmassa määrä kärsiä ahdistusta, pitäi-
sin yhtenä suurimpana siunauksena sitä, että arpani lankeaisi
siellä, missä minulla olisi veljiä ja ystäviä ympärilläni.”12

George A. Smith, profeetan serkku, muisteli: ”Käydyn keskus-
telun lopuksi Joseph kietoi kätensä ympärilleni ja painoi minut
rintaansa vasten ja sanoi: ’George A., rakastan sinua kuin omaa
elämääni.’ Liikutuin niin, että pystyin tuskin puhumaan.”13

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Käy läpi ensimmäinen kappale sivulta 479. Ota sitten esiin
sivut 482–484 ja pane merkille luonteenpiirteet, joita Joseph
Smith arvosti Emma Smithissä, Hyrum Smithissä, Newel K.
Whitneyssä ja Joseph Knight vanhemmassa. Miksi arvelet hei-
dän ystävyytensä olleen sellainen lohtu hänelle vaikeina
aikoina? Millä tavoin ystäväsi ovat tukeneet sinua, kun olet
kohdannut vastoinkäymisiä? Mitä me voimme tehdä tukeak-
semme muita, kun heillä on koettelemuksia?

• Useimmat tämän luvun kertomuksista kertovat todellisen ystä-
vyyden merkityksestä vaikeina aikoina. Mutta kappaleessa,
joka alkaa sivun 479 alareunasta, Benjamin F. Johnson kertoo
Joseph Smithin ystävällisyydestä rauhan aikoina. Mitä opit
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Illinoisissa päivätystä päiväkirjamer-
kinnästä.

5. History of the Church, osa 5,
s. 124–125, 127; Joseph Smithin 23.
elokuuta 1842 lähellä Nauvoota
Illinoisissa päivätystä päiväkirjamer-
kinnästä; tämän merkinnän päivä-
määräksi on julkaisussa History of
the Church merkitty virheellisesti 22.
elokuuta 1842.

6. History of the Church, osa 5, s. 517,
hakasuluissa olevat sanat alkuperäi-
sessä; Joseph Smithin 23. heinäkuuta
1843 Nauvoossa Illinoisissa pitä-
mästä saarnasta Willard Richardsin
muistiinpanojen mukaan; ks. myös
Liite: Tässä kirjassa lainatut lähteet,
s. 00[562], kohta 3; Profeetta Joseph
Smithin opetuksia, s. 314–315.

7. History of the Church, osa 6, s. 73;
Joseph Smithin Nauvoossa Illinoi-
sissa 13. marraskuuta 1843 päivätystä
kirjeestä James Arlington Bennetille;
James Bennetin sukunimi on julkai-

1. Benjamin F. Johnsonin kirje George F.
Gibbsille, 1903, s. 6–8; Benjamin
Franklin Johnson, Papers, 1852–1911,
kirkon arkistot; ks. myös Profeetta
Joseph Smithin syntymän 200-vuotis-
juhla, opettajan opas, 2004, s. 16.

2. Andrew J. Workman artikkelissa
”Recollections of the Prophet Joseph
Smith”, Juvenile Instructor, 15. loka-
kuuta 1892, s. 641; ks. myös Pro-
feetta Joseph Smithin syntymän 200-
vuotisjuhla, s. 15–16.

3. History of the Church, osa 6, s. 616,
oikeinkirjoitus nykyaikaistettu;
Willard Richardsin 27. kesäkuuta
1844 Carthagessa Illinoisissa päivä-
tystä päiväkirjamerkinnästä; ks. myös
Profeetta Joseph Smithin opetuksia,
toim. Joseph Fielding Smith, 1985,
s. 391–392.

4. History of the Church, osa 5,
s. 107–109, oikeinkirjoitus nykyai-
kaistettu; Joseph Smithin 16. elo-
kuuta 1842 lähellä Nauvoota

tästä kuvauksesta? Mitä hyötyä ystävyys- ja perhesuhteillemme
on siitä, että me vietämme aikaa nauraen ja leikkien tai pela-
ten yhdessä?

• Tutki neljättä kokonaista kappaletta sivulta 484. Miksi arvelet
Joseph Smithin sanoneen, että ystävyys on ”yksi ’mormonis-
min’ suuria perusperiaatteita”? Millä tavoin palautettu evanke-
liumi voi auttaa ihmisiä näkemään toisensa ystävinä? Kuinka
muut kirkon presidentit ovat olleet esimerkkeinä ystävyydestä
kaikkien ihmisten kanssa?

• Käy läpi viides kokonainen kappale sivulta 484. Millä tavoin
ystävyys on kuin raudan hitsaamista rautaan?

• Lue ensimmäinen kokonainen kappale sivulta 487 ja seuraava
kappale. Huomaa viittaus öljyyn ja viiniin, joka on vertauk-
sessa laupiaasta samarialaisesta (Luuk. 10:34). Mitä erityistä
me voimme tehdä noudattaaksemme profeetan neuvoa?
Noudattaaksemme laupiaan samarialaisen esimerkkiä?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: 1. Sam. 18:1;
Sananl. 17:17; 2. Nefi 1:30; Moosia 18:8–10; Alma 17:2; OL
84:77; 88:133.

Viitteet
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sussa History of the Church virheelli-
sesti muodossa ”Bennett”.

8. History of the Church, osa 3, s. 293,
oikeinkirjoitus nykyaikaistettu;
Joseph Smithin ja muiden 20. maalis-
kuuta 1839 Libertyn vankilassa
Libertyssä Missourissa päivätystä kir-
jeestä Edward Partridgelle ja kirkolle;
ks. myös Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, s. 132.

9. Joseph Smithin jälkikirjoitus hänen
ja muiden 31. elokuuta 1835 Kirt-
landissa Ohiossa päivättyyn kirjee-
seen Hezekiah Peckille; julkaisussa
”The Book of John Whitmer”, Com-
munity of Christ [Kristuksen yhteisö]
-kirkon arkistot, Independence,
Missouri, s. 80–81; kopio julkaisusta
”The Book of John Whitmer” kirkon
arkistoissa; ks. myös Profeetta Joseph
Smithin syntymän 200-vuotisjuhla,
16.

10. History of the Church, osa 2,
s. 362–363; Joseph Smithin 7. tam-
mikuuta 1836 Kirtlandissa Ohiossa
päivätystä päiväkirjamerkinnästä.

11. History of the Church, osa 3,
s. 285–286, oikeinkirjoitus nykyai-
kaistettu; Joseph Smithin 15. maalis-
kuuta 1839 Libertyn vankilassa
Libertyssä Missourissa päivätystä
kirjeestä Presendia Huntington
Buellille; sisar Buellin sukunimi on
julkaisussa History of the Church
virheellisesti muodossa ”Bull”.

12. History of the Church, osa 5,
s. 360–361, oikeinkirjoitus nykyai-
kaistettu; Joseph Smithin 16. huhti-
kuuta 1843 Nauvoossa Illinoisissa
pitämästä saarnasta Wilford Wood-
ruffin ja Willard Richardsin muistiin-
panojen mukaan; ks. myös Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, s. 292.

13. George A. Smith lainattuna julkai-
sussa History of the Church, osa 5,
s. 391; julkaisusta George A. Smith,
”History of George Albert Smith by
Himself ”, George Albert Smith,
Papers, 1834–75, s. 1, kirkon arkis-
tot; ks. myös Profeetta Joseph
Smithin syntymän 200-vuotisjuhla,
s. 16.
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Kastehuone uudelleen rakennetussa Nauvoon temppelissä. Tällaisissa 
kastealtaissa pyhät saavat kastetoimituksen niiden puolesta, jotka ovat kuolleet.



Pelastajaksi tuleminen 
Siionin vuorella

”Miten heistä tulee pelastajia Siionin vuorella?
Rakentamalla temppeleitään, pystyttämällä kastealtaitaan

ja astumalla esiin ja saamalla kaikki toimitukset – – 
kaikkien kuolleiden esivanhempiensa hyväksi.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Nauvoossa 1840-luvulla asuneille kirkon jäsenille sijaistyön
tekeminen kuolleiden sukulaistensa puolesta oli keskeinen toi-
mintamuoto. Siitä saakka kun ensimmäiset sijaiskasteet tällä
taloudenhoitokaudella oli toimitettu vuonna 1840, pyhät olivat
etsineet sukututkimustietoja esivanhemmistaan, ja monet olivat
astuneet kasteen vesiin toimien edesmenneiden rakkaidensa
sijaisina.

Alkuun kasteita kuolleiden puolesta toimitettiin Mississipissä
tai läheisissä joissa. Mutta tammikuussa 1841, kun pyhät tekivät
suunnitelmia Nauvoon temppelin rakentamiseksi, Herra julisti:
”Kasteallasta ei ole maan päällä, niin että heitä, minun pyhiäni,
voitaisiin kastaa niiden puolesta, jotka ovat kuolleet – sillä tämä
toimitus kuuluu minun huoneeseeni eikä voi olla muualla
minulle otollinen paitsi teidän köyhyytenne päivinä, jolloin ette
kykene rakentamaan huonetta minulle” (OL 124:29–30).

Sijaiskasteet joissa lopetettiin 3. lokakuuta 1841, kun pro-
feetta ilmoitti: ”Kasteita kuolleiden puolesta ei enää suoriteta,
ennen kuin toimitus voidaan suorittaa Herran huoneessa – –.
Sillä näin sanoo Herra!”1 Pyhät alkoivat kiireesti rakentaa väliai-
kaista puista kasteallasta juuri kaivetun Nauvoon temppelin poh-
jakerrokseen. Allas, joka rakennettiin wisconsinilaisesta män-
nystä, lepäsi 12 puisen härän selässä. Se pyhitettiin käyttöön 8.
marraskuuta, ”kunnes temppeli tulee valmiiksi, kun sen paikalle
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tehdään kestävämpi allas”2. Marraskuun 21. päivänä 1841 kuusi
jäsentä kahdentoista koorumista kastettiin 40 kuolleen henkilön
puolesta. Ne olivat ensimmäiset kasteet, jotka altaassa toimitet-
tiin kuolleiden puolesta.

Pyhien varhaiset kokemukset kasteista kuolleiden puolesta
opettivat heille aikakirjojen pitämisen tärkeyden Herran kir-
kossa. Vaikka sijaiskasteita läheisissä joissa oli toimitettu asiaan-
kuuluvalla pappeuden valtuudella, niitä ei ollut virallisesti mer-
kitty aikakirjoihin. Siksi nuo kasteet oli toimitettava uudelleen.
Elokuun 31. päivänä 1842 pitämässään puheessa profeetta
selitti: ”Kaikilla, jotka kastetaan kuolleiden puolesta, täytyy olla
läsnä kirjuri, joka voi olla silminnäkijänä ja kirjoittaa muistiin ja
todistaa, että hänen muistiinpanonsa on tosi ja pätevä. – – Sen
tähden huolehdittakoon tästedes tarkoin kuolleiden puolesta
toimitettujen kasteiden aikakirjoihin merkitsemisestä ja todista-
misesta.”3 Profeetta käsitteli tätä asiaa pitkään kirjeessä, jonka
hän kirjoitti seuraavana päivänä pyhille, ja toisessa, 6. syyskuuta
kirjoitetussa, kirjeessä. Nämä kaksi kirjettä ovat nyt Opin ja liit-
tojen luvut 127 ja 128.

Luvussa 127 profeetta merkitsi muistiin seuraavat Herran
antamat ohjeet: ”Kun joitakuita teistä kastetaan teidän kuollei-
denne puolesta, olkoon läsnä kirjuri; ja hän olkoon teidän kas-
teidenne silminnäkijä; hän kuulkoon korvillaan, jotta hän voi
todistaa varmasti, sanoo Herra; niin että kaikki teidän muistiin-
merkintänne merkittäisiin kirjoihin taivaassa – –. Ja vielä, kaikki
kirjat pidettäköön järjestyksessä, niin että ne voidaan panna
minun pyhän temppelini arkistoon pidettäviksi muistossa pol-
vesta polveen.” (OL 127:6–7, 9.)

Kun pyhät etenivät tässä pyhässä työssä, ”kävi pian ilmeiseksi,
että joillakuilla oli pitkiä luetteloja kuolleistaan, joiden puolesta
he halusivat tehdä toimituksia”, muisteli vanhin George A. Smith,
joka kuului kahdentoista koorumiin. ”Tämän nähtiin olevan
pelkkä alku valtavalle työlle, eikä kaikkien evankeliumin toimi-
tusten suominen kuolleiden joukoille ollut mikään vähäinen teh-
tävä. Muutamat kahdestatoista kysyivät Josephilta, eikö voisi olla
jokin lyhyempi menetelmä niin monien palvelemiseksi. Joseph
vastasi suunnilleen näin: ’Herran lait ovat muuttumattomat.
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Meidän täytyy mukautua täysin siihen, mitä meille on ilmoitettu.
Emme voi odottaa tekevämme tätä laajaa työtä kuolleiden puo-
lesta lyhyessä ajassa.’”4

Joseph Smithin opetuksia

Oppi kuolleiden pelastuksesta osoittaa 
Jumalan viisauden ja säälin suuruuden.

”Kaikkien niiden, joilla ei lihassa ollessaan ole ollut tilaisuutta
kuulla evankeliumia ja saada sen toimituksia sellaisen miehen
kautta, jolla on valtuus, on saatava se tämän elämän jälkeen,
ennen kuin heidät voidaan lopullisesti tuomita.”5

”Ei ole sen uskomattomampaa, että Jumala pelastaa kuolleet
kuin että Hän herättää kuolleet.

Henki ei ole milloinkaan liian vanha lähestymään Jumalaa.
Kaikki ovat anteeksiantavan armon ulottuvilla, elleivät ole syyl-
listyneet anteeksiantamattomaan syntiin, josta ei ole anteeksian-
toa, ei tässä maailmassa eikä tulevassa. On olemassa keino
vapauttaa kuolleiden henget, ja se tapahtuu pappeuden voimalla
ja valtuudella – sitomalla ja päästämällä maan päällä. Tämä oppi
on ihana, sillä se tuo esiin jumalallisen säälin ja ihmisrakkauden
suuruuden ihmisen pelastamissuunnitelmassa.

Tämä ihana totuus on tarkoitettu laajentamaan ymmärrystä ja
tukemaan sielua vaivojen, vaikeuksien ja ahdistusten keskellä.
Kuvitelkaa esimerkkinä kahden miehen tapausta. He ovat veljek-
siä ja ovat yhtä älykkäitä, oppineita, hyveellisiä ja rakastettavia.
He ovat vaeltaneet vanhurskaudessa, ja heillä on hyvä omatunto
kaikessa sikäli kuin he ovat kyenneet erottamaan velvollisuuden
perimätiedon mutaisesta virrasta tai luonnon kirjan tahriutu-
neelta sivulta.

Toinen heistä kuolee ja haudataan ilman että hän on koskaan
kuullut lunastuksen evankeliumista; toiselle lähetetään pelas-
tuksen sanoma, hän kuulee ja vastaanottaa sen ja hänestä tulee
iankaikkisen elämän perillinen. Pääseekö toinen osalliseksi kirk-
kaudesta ja jääkö toinen toivottomaan kadotukseen? Eikö
hänellä ole mitään mahdollisuutta pelastua? Lahkolaisuuden
vastaus on ’ei’. – –
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Tämä oppi esittää selkeästi Jumalan viisauden ja armon, mikä
ilmenee siinä, että Hän on varannut toimituksen kuolleiden
pelastukseksi siten, että heidät kastetaan sijaisen kautta, heidän
nimensä kirjoitetaan muistiin taivaassa ja heidät tuomitaan hei-
dän ruumiissa tekemiensä tekojen mukaisesti. Tämä oppi oli
pyhien kirjoitusten sanomana. Ne pyhät, jotka jättävät tekemättä
työn poismenneiden omaistensa puolesta, tekevät sen oman
pelastuksensa uhalla.”6

Joulukuussa 1840 Joseph Smith kirjoitti kahdentoista kooru-
min jäsenille ja muille pappeusjohtajille, jotka palvelivat lähe-
tystyössä Isossa-Britanniassa: ”Oletan, että oppi ’kasteesta kuol-
leiden puolesta’ on jo ennen tätä kantautunut korviinne ja mie-
lessänne on saattanut herätä joitakin kysymyksiä siitä. En voi
tässä kirjeessä suoda teille kaikkea tätä aihetta koskevaa tietoa,
mitä kenties haluaisitte, mutta – – 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 kuollei-
den puolesta? Ellei kuolleita lainkaan herätetä, miksi he kastatta-
vat itsensä näiden puolesta?’ [1. Kor. 15:29.]

Mainitsin tämän opin ensimmäisen kerran julkisesti pitäessäni
veli Seymour Brunsonin hautajaissaarnaa, ja olen sen jälkeen
antanut kirkolle yleisohjeita aiheesta. Pyhillä on oikeus tulla kas-
tetuiksi niiden sukulaistensa puolesta, jotka ovat kuolleet – –.
Sen laajemmin asiaa käsittelemättä näette epäilemättä tämän
opin johdonmukaisuuden ja järkevyyden; ja se esittää Kristuksen
evankeliumin luultavasti laajamittaisempana kuin jotkut ovat
kuvitelleetkaan.”7

Meistä tulee pelastajia Siionin vuorella, 
kun suoritamme pyhiä toimituksia kuolleiden puolesta.

”Jos me kerran voimme Jumalan Pojan pappeuden valtuudella
kastaa jonkun Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen syntien
anteeksisaamiseksi, niin yhtä suuressa määrin meidän etuoikeu-
tenamme on toimia sijaisena ja tulla kastetuksi syntien anteeksi-
saamiseksi sellaisen kuolleen sukulaisen puolesta ja hyväksi,
joka ei ole kuullut evankeliumia tai sen täyteyttä.”8



L U K U  4 1

495

”Suurin velvollisuus, mitä Jumala on meille antanut 
tässä maailmassa, on kuolleidemme etsiminen.”

”Raamatussa sanotaan: ’Ennen kuin tulee Herran päivä, suuri
ja pelottava, minä lähetän teille profeetta Elian. Hän kääntää isien
sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Silloin
en tuomitse maata perikatoon, kun tulen.’ [Mal. 3:23–24.]

Sanan kääntää pitäisi kuulua sitoa eli sinetöidä. Mutta mikä
on tämän tärkeän palvelutehtävän tarkoitus ja miten se toteute-
taan? Avaimet annetaan, Elian henki on tuleva, evankeliumi
vakiinnutetaan, Jumalan pyhät kootaan, Siion rakennetaan ja
pyhät tulevat pelastajiksi Siionin vuorelle [ks. Ob. 21, vuoden
1933 suomennos].

Mutta miten heistä tulee pelastajia Siionin vuorella? Rakenta-
malla temppeleitään, pystyttämällä kastealtaitaan ja astumalla
esiin ja saamalla kaikki toimitukset, kasteet, konfirmaatiot, 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
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tässä on ketju, joka sitoo isien sydämet lapsiin ja lapset isiin, mikä
täyttää Elian palvelutehtävän. – –

Pyhillä ei ole kovin paljon aikaa pelastaa ja lunastaa kuollei-
taan ja koota yhteen eläviä omaisiaan, jotta nämäkin pelastuisi-
vat, ennen kuin maata lyödään ja säädetty tuho lankeaa maail-
man ylle.

Neuvoisin kaikkia pyhiä lähtemään kaikin voimin ja kokoa-
maan [temppeliin] kaikki elossa olevat omaisensa, jotta heidät
sinetöitäisiin ja pelastettaisiin ja jotta he olisivat valmiit sen päi-
vän varalle, jolloin tuhon enkeli astuu esiin; ja jos koko kirkko
ryhtyisi kaikin voimin pelastamaan kuolleitaan, sinetöimään jäl-
keläisiään ja kokoamaan eläviä ystäviään eikä käyttäisi yhtään aja-
tustakaan maailman hyväksi, niin työtä saataisiin tuskin päätök-
seen, ennen kuin tulisi yö, jolloin kukaan ei voi tehdä työtä.”9

”On olemassa kaste, joka tulee toimittaa elävien hyväksi, ja
kaste niiden kuolleiden puolesta, jotka kuolevat tuntematta
evankeliumia. – – Teidän ei ole tarpeen ainoastaan tulla kaste-
tuiksi kuolleidenne puolesta, vaan teidän on käytävä läpi kaikki
toimitukset heidän puolestaan, samat toimitukset, jotka olette
käyneet läpi omaksi pelastukseksenne. – –

– – Pitäisi olla olemassa paikka, jonne kaikki kansat tulevat
aika ajoin saamaan endaumenttinsa, ja Herra on sanonut, että
tämä on oleva paikka kuolleiden kastamiseksi. Jokaisella, joka on
kastettu ja kuuluu valtakuntaan, on oikeus tulla kastetuksi meitä
ennen eläneiden puolesta, ja niin pian kuin kuolleiden puolesta
sijaisina toimivat ystävät ovat noudattaneet evankeliumin lakia,
Herralla on siellä toimeenpanijat, jotka päästävät heidät vapaiksi.
Ihminen voi toimia omaistensa sijaisena; he ovat siten täyttäneet
evankeliumin toimitukset, jotka säädettiin ennen maailman
perustamista. Meidät voidaan kastaa myös niiden puolesta, jotka
ovat olleet rakkaita ystäviämme.”10

”Kaikki ne, jotka kuolevat uskossa, menevät henkien vankilaan
saarnaamaan ruumiissa kuolleille mutta hengessä eläville; ja nuo
henget saarnaavat hengille [jotka ovat vankilassa], jotta he eläisivät
Jumalan mielen mukaan hengessä, ja ihmiset tekevät heille palve-
lutyön lihassa; – – ja näillä keinoin heidät tehdään onnellisiksi
[ks. 1. Piet. 4:6]. Siksi ne, jotka kastetaan kuolleidensa puolesta,
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ovat pelastajia Siionin vuorella, ja heidän täytyy saada pesunsa ja
voitelunsa kuolleidensa puolesta samoin kuin itsensä hyväksi.”11

Jumala on antanut meille suuren 
vastuun etsiä kuolleitamme.

”Avaan teidän silmänne kuolleisiin nähden. Kaikki, mitä
Jumala ikinä on äärettömässä viisaudessaan nähnyt soveliaaksi ja
asianmukaiseksi ilmoittaa meille meidän asuessamme kuolevai-
suudessa ja mikä koskee kuolevaisia ruumiitamme, on ilmoitettu
meille abstraktisessa muodossa, ilman yhteyttä tähän kuolevai-
seen tomumajaan. Sen sijaan se ilmoitetaan meidän hengel-
lemme, aivan kuin meillä ei olisi ruumista lainkaan, ja ne ilmoi-
tukset, jotka pelastavat henkemme, tulevat pelastamaan ruu-
miimmekin. Jumala ilmoittaa ne meille ottaen huomioon, ettei
ruumiin eli maallisen majan hajoaminen tapahdu ikuisiksi
ajoiksi. Tästä seuraa vastuu, kauhea vastuu, joka meillä on kuol-
leistamme, sillä kaikkien henkien, jotka lihassa ollessaan eivät
olleet kuuliaisia evankeliumille, on noudatettava sitä henkinä tai
tultava tuomituiksi. Vakava ajatus – pelottava ajatus! Eikö mitään
ole tehtävissä – mitään valmistelua – eikö mitään pelastusta isil-
lemme ja ystävillemme, jotka ovat kuolleet saamatta tilaisuutta
totella Ihmisen Pojan säädöksiä? – –

Mitä lupauksia on esitetty kuolleiden pelastusta koskevassa
asiassa, ja millaisia ovat luonteeltaan ne, jotka voidaan pelastaa,
vaikka heidän ruumiinsa maatuu ja lahoaa haudassa? Kun Hänen
käskynsä opettavat meitä, ne opettavat iankaikkisuuden kan-
nalta, sillä Jumala näkee meidät ikään kuin me olisimme ikui-
suudessa. Jumala asuu iankaikkisuudessa eikä näe asioita
samalla tavalla kuin me.

Suurin velvollisuus, mitä Jumala on meille antanut tässä maa-
ilmassa, on kuolleidemme etsiminen. Apostoli sanoo: ’He eivät
voi päästä täydellisyyteen ilman meitä’ [ks. Hepr. 11:40], sillä on
tarpeen, että hallussamme on sinetöimisvalta sinetöidäksemme
lapsemme ja kuolleemme aikojen täyttymisen taloudenhoito-
kautta varten – taloudenhoitokautta, jonka aikana täyttyvät
lupaukset, jotka Jeesus Kristus antoi ihmisten pelastukseksi
ennen maailman perustamista.
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– – On välttämätöntä, että ne, jotka menevät edeltä, ja ne,
jotka tulevat meidän jälkeemme, pääsevät osallisiksi pelastuk-
sesta yhdessä meidän kanssamme. Siksi Jumala on tehnyt sen
pakolliseksi ihmiselle. Tästä syystä Jumala sanoi: ’Ennen kuin
tulee Herran päivä, suuri ja pelottava, minä lähetän teille pro-
feetta Elian. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten
sydämet isien puoleen. Silloin en tuomitse maata perikatoon,
kun tulen.’ [Mal. 3:23–24.]”12

Profeetta Joseph Smith kirjoitti kirjeessä pyhille seuraavat
sanat, jotka liitettiin myöhemmin Oppiin ja liittoihin kohdaksi
128:15–18, 22, 24: ”Ja nyt, suuresti rakastetut veljeni ja sisareni,
sallikaa minun vakuuttaa teille, että nämä ovat kuolleita ja eläviä
koskevia periaatteita, joita ei voi sivuuttaa kevyesti, mitä tulee
meidän pelastukseemme. Sillä heidän pelastuksensa on välttä-
mätön ja tärkeä meidän pelastuksellemme, niin kuin Paavali
sanoo isistä – etteivät he voi päästä täydellisyyteen ilman meitä –
emme mekään voi päästä täydellisyyteen ilman kuolleitamme.

Ja nyt, mitä tulee kasteeseen kuolleiden puolesta, annan teille
lainauksen Paavalilta, 1. korinttilaiskirje 15:29: Mitä varten sit-
ten jotkut antavat kastaa itsensä kuolleiden puolesta? Ellei
kuolleita lainkaan herätetä, miksi he kastattavat itsensä näi-
den puolesta?

Ja vielä, tämän lainauksen yhteydessä annan teille lainauksen
yhdeltä profeetalta, joka oli kiinnittänyt katseensa pappeuden
palauttamiseen, viimeisinä aikoina ilmoitettaviin kirkkaudellisiin
totuuksiin ja erityisesti tähän, kirkkaudellisimpaan kaikista
asioista, jotka kuuluvat ikuiseen evankeliumiin, nimittäin kastee-
seen kuolleiden puolesta; sillä Malakia sanoo, viimeinen luku,
jakeet 23 ja 24: Kuulkaa! Ennen kuin tulee Herran päivä, suuri
ja pelottava, minä lähetän teille profeetta Elian. Hän kääntää
isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen.
Silloin en tuomitse maata perikatoon, kun tulen.

Olisin voinut esittää tästä selkeämmän käännöksen, mutta se
on riittävän selkeä sopiakseen tarkoitukseeni sellaisena kuin se
on. Tässä tapauksessa riittää, kun tietää, että maa tuomitaan peri-
katoon, ellei ole olemassa minkäänlaista yhdistävää sidettä isien
ja lasten välillä yhdessä tai toisessa asiassa – ja katso, mikä on tuo
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asia? Se on kaste kuolleiden puolesta. Sillä me emme voi päästä
täydellisyyteen ilman heitä; eivätkä he voi päästä täydellisyyteen
ilman meitä. – –

– – Riemuitkoot sydämenne ja iloitkoot ylenpalttisesti. Maa
puhjetkoon laulamaan. Kuolleet julistakoot iankaikkisen ylistyk-
sen hymnejä Kuningas Immanuelille, joka on vahvistanut, ennen
kuin maailma oli, sen, minkä avulla me voimme lunastaa heidät
vankilastaan, sillä vangit pääsevät vapaiksi. – –

– – Uhratkaamme sen tähden kirkkona ja kansana ja myöhem-
pien aikojen pyhinä Herralle uhri vanhurskaasti; ja esittäkäämme
hänen pyhässä temppelissään, kun se on valmistunut, kirja, joka
sisältää muistiinmerkinnät kuolleistamme ja joka on kaiken
hyväksymisen arvoinen.”13

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Käy läpi sivut 491–493 ja pane merkille, kuinka Joseph
Smithin ja varhaisten pyhien ymmärrys opista kasteesta kuol-
leiden puolesta lisääntyi. Mieti, miltä pyhistä on mahtanut
tuntua, kun he kuulivat ensimmäisen kerran kuolleiden pelas-
tuksesta. Mitä itse tunsit, kun osallistuit ensimmäisen kerran
toimituksiin kuolleiden puolesta?

• Lue kolmas ja neljäs kokonainen kappale sivulta 493. Kuinka
oppi kuolleiden pelastuksesta osoittaa Jumalan sääliä ja lau-
peutta? Millä tavoin tämä oppi voi laajentaa ymmärrystä ja
tukea sielua?

• Mitä tarkoittaa se, että on pelastaja Siionin vuorella? (Katso joi-
takin esimerkkejä sivuilta 494–497.) Miksi arvelet, että kuol-
leiden esivanhempiemme on mahdotonta päästä täydellisyy-
teen ilman meitä? Miksi arvelet, että meidän on mahdotonta
päästä täydellisyyteen ilman heitä?

• Käy läpi joitakin profeetta Joseph Smithin opetuksia suuresta
vastuustamme ”etsiä kuolleitamme” (s. 497–499). Millaisia
kokemuksia sinulla on ollut, kun olet hankkinut tietoja esi-
vanhemmistasi? Kuinka rakkautesi sukuasi kohtaan ja uskosi
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Jumalaan on vahvistunut, kun olet saanut tietoja esivanhem-
mistasi? Kuinka temppelitoimitusten suorittaminen esivan-
hempiesi puolesta on vaikuttanut tunteisiisi heitä kohtaan?

• Kuinka me voimme auttaa lapsia arvostamaan sukuperin-
töään? Kuinka me voimme auttaa lapsia osallistumaan temp-
peli- ja sukututkimustyöhön?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Room. 14:9;
OL 128:8–11.

Viitteet

1. History of the Church, osa 4, s. 426;
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ks. myös Profeetta Joseph Smithin
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Smith, 1985, s. 191.
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Perhe – suloisin liitto ajaksi 
ja iankaikkisuudeksi

”Kotimme täyttyi mitä suloisimmalla ykseydellä ja onnella.
Minkäänlainen riita tai epäsopu ei häirinnyt rauhaamme,
ja tyyneys vallitsi keskuudessamme.” (Lucy Mack Smith)

Joseph Smithin elämänvaiheita

Vuoteen 1843 mennessä, vaikka Nauvoon temppeli ei ollut
vielä valmis, profeetta oli ilmoittanut opin kuolleiden pelastuk-
sesta ja antanut temppeliendaumentin ryhmälle uskollisia pyhiä.
Mutta tärkeä osa temppeleiden pyhää työtä oli vielä saatettava
paikalleen. Toukokuun 16. päivänä 1843 profeetta matkusti
Illinoisissa Nauvoosta Ramusiin, missä hän asui läheisen ystä-
vänsä Benjamin F. Johnsonin kodissa. Sinä iltana hän opetti veli
ja sisar Johnsonille ja muutamalle läheiselle ystävälle ”uutta ja
ikuista avioliittoa”. Hän selitti, että tämä liitto oli ”pappeuden
järjestys”, joka on välttämätön selestisen valtakunnan korkeim-
paan asteeseen pääsemiseksi. (Ks. OL 131:1–4.) Hän opetti
myös, että elleivät mies ja nainen solmi iankaikkista avioliittoa,
”he lakkaavat kuollessaan lisääntymästä, toisin sanoen he eivät
saa ylösnousemuksen jälkeen lapsia”. Ne, jotka solmivat tämän
liiton ja pysyvät uskollisina, ”tulevat edelleen lisääntymään ja
saamaan lapsia selestisessä kirkkaudessa”.1

Kaksi kuukautta myöhemmin, 12. heinäkuuta 1843, profeetta
saneli punatiilisen kauppansa yläkerran toimistossa William Clay-
tonille ilmoituksen iankaikkisen avioliiton opista (ks. OL 132).
Profeetta oli tiennyt tästä opista ja opettanut sitä aiemmin jo
jonkin aikaa. Tässä ilmoituksessa Herra julisti, että jos aviomiestä
ja vaimoa ei sinetöidä pyhän pappeuden voimalla, ”he eivät voi
enentyä vaan he pysyvät erillään ja yksinäisinä, vailla korotusta
pelastuksen tilassaan iankaikkisesti” (OL 132:17; ks. myös jakeet
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Parley P. Pratt julisti: ”Joseph Smith opetti minua arvostamaan isän ja äidin, 
miehen ja vaimon, veljen ja sisaren, pojan ja tyttären välistä kiintymystä.”
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15–18). Korotuksen saamiseksi aviomies ja vaimo on sinetöitävä
pappeuden valtuudella ja sitten heidän on pysyttävä uskollisina
liitoilleen:

”Totisesti minä sanon sinulle: Jos mies ottaa vaimon minun
sanani kautta, joka on minun lakini, ja uuden ja ikuisen liiton
kautta ja sen sinetöi heille lupauksen Pyhä Henki sen kautta,
joka on voideltu ja jolle minä olen antanut tämän valtuuden ja
tämän pappeuden avaimet, – – niin tapahtuu kaikessa, niin kuin
palvelijani on heille luvannut, ajassa ja kautta koko iankaikki-
suuden, ja se on täysin voimassa, kun he ovat poissa maailmasta;
ja he kulkevat ohi enkelien ja jumalien, jotka on sinne asetettu,
korotukseensa ja kirkkauteensa kaikessa, niin kuin heidän pääl-
lensä on sinetöity, ja tämä kirkkaus on jälkeläisten täyteys ja jat-
kuminen aina ja ikuisesti.

Silloin he ovat jumalia, koska heillä ei ole loppua; sen tähden
he ovat ikuisesta ikuiseen, koska heidän olemassaolonsa jatkuu;
silloin he ovat kaiken yläpuolella, koska kaikki on heille ala-
maista. Silloin he ovat jumalia, koska heillä on kaikki valta, ja
enkelit ovat heille alamaisia. Totisesti, totisesti minä sanon teille:
Ellette te pysy minun laissani, te ette voi saavuttaa tätä kirk-
kautta.” (OL 132:19–21.)

Kun vanhin Parley P. Pratt kahdentoista koorumista sai tiedon
tästä opista, hänen rakkautensa perhettään kohtaan syveni:
”Joseph Smith opetti minua arvostamaan isän ja äidin, miehen ja
vaimon, veljen ja sisaren, pojan ja tyttären välistä kiintymystä.
Häneltä opin, että rakas vaimoni voi kuulua minulle ajan ja koko
iankaikkisuuden, ja että se puhdas myötätunto ja kiintymys, joka
teki meidät rakkaiksi toisillemme, oli peräisin jumalallisesta ikui-
sen rakkauden lähteestä. Häneltä opin, että me voimme säilyttää
tämän kiintymyksen ja kasvaa ja kehittyä siinä koko iankaikki-
suuden, ja että loputtoman liittomme tuloksena saisimme jälke-
läisiä, jotka olisivat lukemattomat kuin taivaan tähdet tai meren-
rannan hiekkajyvät. – – Olin rakastanut ennenkin mutta en tien-
nyt, miksi. Mutta nyt rakastin puhtaasti, ylevän, korotetun tun-
teen voimalla, joka kohotti sieluni tämän alhaisen maailman het-
kellisistä asioista ja avarsi sen kuin valtamereksi. – – Sanalla
sanoen saatoin nyt rakastaa hengellä ja myös ymmärryksellä.”2
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Joseph Smithin opetuksia

Aviomies ja vaimo kunnioittavat toisiaan osoittamalla
rakkautta, ystävällisyyttä ja kiintymystä.

”Avioliitto [on] taivaan instituutio, joka sai alkunsa Eedenin
puutarhassa.”3

”Aviomiehen velvollisuutena on rakastaa vaimoaan, huolehtia
hänestä hellästi, elättää hänet ja liittyä häneen eikä kehenkään
muuhun [ks. OL 42:22]; hänen tulee kunnioittaa vaimoaan
kuten itseään, ja hänen tulee ottaa vaimonsa tunteet huomioon
lempeästi, sillä tämä on hänen lihaansa ja hänen luutansa, tar-
koitettu hänelle avuksi niin ajallisissa kuin hengellisissäkin
asioissa; jonka sydämelle voi laskea kaikki valituksensa varauk-
setta, joka on halukas (koska niin on tarkoitettu) ottamaan kan-
taakseen osan miehen kuormasta, lohduttamaan ja rohkaise-
maan tämän tunteita lempeällä äänellään.

Miehen asiana on olla perheensä johdossa – – ei hallita vai-
moaan tyrannina, ei liioin kadehtia eikä pelätä, että hänen
vaimonsa siirtyy pois paikaltaan ja estää häntä käyttämästä val-
taansa. Hänen asianaan on olla Jumalan mies (sillä Jumalan mies
on viisas mies), valmis ottamaan aina vastaan pyhistä kirjoituk-
sista, ilmoituksista ja ylhäältä sellaisia ohjeita, jotka ovat välttä-
mättömiä hänen huonekuntansa rakennukseksi ja pelastuk-
seksi.”4

Apuyhdistyksen sisarten kokouksessa Joseph Smith sanoi:
”Teidän ei tarvitse kiusata miestänne hänen tekojensa tähden;
antakaa hänen vain tuntea viattomuutenne, ystävällisyytenne ja
kiintymyksenne vaikutus, joka on voimallisempi kuin kaulaan
ripustettu myllynkivi; ei sotimista, riitaa, vastustusta tai kiistaa,
vaan lempeyttä, rakkautta, puhtautta – nämä ovat ominaisuuk-
sia, joiden pitäisi korottaa teidät kaikkien hyvien miesten sil-
missä. – –

– – Kun mies on murheen murtama, kun huolet ja vaikeudet
askarruttavat häntä, hänen mielensä tyyntyy ja hänen tunteensa
tasaantuvat, jos hän riidan tai napinan sijasta saa osakseen
hymyn ja jos häntä kohdellaan lempeästi. Kun mieli on vaipu-
massa epätoivoon, se tarvitsee rakkauden ja ystävällisyyden suo-
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maa lohtua. – – Kun menette kotiin, älkää milloinkaan lausuko
äkäistä tai epäystävällistä sanaa aviomiehellenne, vaan kruunat-
koon tekojanne tästedes ystävällisyys, lempeys ja rakkaus.”5

Eliza R. Snow kirjoitti: ”[Profeetta Joseph Smith] kehotti sisa-
ria alati keskittämään uskonsa ja rukouksensa aviomiehensä
hyväksi, jonka Jumala on heille antanut, jotta he häntä kunnioit-
taisivat, ja kääntymään luottavaisesti hänen puoleensa.”6

Lapset kunnioittavat vanhempiaan ilmaisemalla
kiitollisuutta heitä kohtaan ja hoivaamalla 
heitä hellästi koko heidän elämänsä ajan.

Useana päivänä lokakuussa 1835 profeetta kävi päivittäin
vakavasti sairaan isänsä luona hoitaen tätä ”hyvin huolestu-
neena”. Profeetan päiväkirjassa lukee: ”Hoidin jälleen isääni,
joka on hyvin sairas. Yksityisessä rukouksessa aamulla Herra
sanoi: ’Palvelijani, isäsi jää eloon.’ Hoidin häntä koko tämän päi-
vän sydän kohotettuna Jumalan puoleen Jeesuksen Kristuksen
nimessä, että Hän tekisi isän terveeksi, että minua siunattaisiin
hänen seurallaan ja neuvoillaan, sillä pidän yhtenä suurimmista
maallisista siunauksista vanhempien seuraa, jotka kypsien vuo-
siensa ja kokemuksensa ansiosta kykenevät antamaan mitä ter-
vehenkisimpiä neuvoja. Illalla veli David Whitmer tuli käymään.
Me käännyimme Herran puoleen voimallisessa rukouksessa
Jeesuksen Kristuksen nimessä ja panimme kätemme hänen pääl-
leen ja nuhtelimme sairautta. Ja Jumala kuuli rukouksemme ja
vastasi niihin – sielumme suureksi riemuksi ja tyydytykseksi.
Iäkäs isämme nousi ja pukeutui, huusi ja ylisti Herraa.”7

”Siunattu on äitini, sillä hänen sielunsa on alati täynnä hyvän-
tahtoisuutta ja ihmisystävällisyyttä; ja iästään huolimatta hän saa
silti voimaa ja lohtua taloutensa keskellä, ja hän saa iankaikkisen
elämän. Ja siunattu on isäni, sillä Herran käsi on hänen päällään,
sillä hän saa nähdä lastensa ahdingon väistyvän, ja kun hänen
päänsä on aivan valkoinen, hän näkee itsensä oliivipuuna, jonka
oksat painuvat runsaista hedelmistä; hän saa myös asuinsijan
korkeudessa.”8

”Olen muistellut lapsuuteni tapahtumia. Olen ajatellut isääni,
joka on kuollut. – – Hän oli varreltaan jalo ja hänellä oli ylevä,
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pyhä, korotettu ja hyveellinen mieli. Hänen sielunsa kohosi
kaikkien niiden alhaisten ja arvottomien periaatteiden yläpuo-
lelle, jotka ovat niin mieluisia ihmissydämelle. Sanon nyt, ettei
hän tietääkseni tehnyt koskaan elämässään yhtään alhaista tekoa,
jota voitaisiin sanoa halpamaiseksi. Rakastan isääni ja hänen
muistoaan, ja muisto hänen jaloista teoistaan lepää raskaana pai-
nona mielessäni, ja monet hänen minulle osoittamistaan ystäväl-
lisistä ja isällisistä sanoista on kirjoitettu sydämeni kirjaan.

Joseph Smith kasvoi perheessä, jossa vanhemmat ja lapset rakastivat ja 
kunnioittivat toisiaan. Tämä maalaus esittää Smithin perhettä, joka tapaa vuonna

1816 perheen isän, joka oli muuttanut ennen heitä Palmyraan New Yorkiin.
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Pyhiä ovat minulle ajatukset, joita vaalin hänen elämänhisto-
riastaan ja jotka ovat vyöryneet mielessäni ja jotka häntä katsel-
lessani ovat juurtuneet sinne syntymästäni asti. Pyhiä ovat
minulle hänen tomunsa ja paikka, johon hänet on haudattu.
Pyhä on minulle kivi, jonka olen pystyttänyt hänen haudalleen.
Eläköön isäni muisto ikuisesti. – – Katsokoon Jumala, jota rakas-
tan, ylhäältä alas ja pelastakoon minut vihollisiltani täällä ja tart-
tukoon minua kädestä, jotta voisin seistä Siionin vuorella, ja
kruunatkoon minut siellä isäni kanssa iankaikkisesti.

Sanat ja kieli eivät riitä ilmaisemaan sitä kiitollisuutta, jonka
minä olen velkaa Jumalalle siitä, että olen saanut niin kunnioi-
tettavat vanhemmat.

Äitini on myös yksi kaikkein jaloimmista ja parhaimmista nai-
sista. Pidentäköön Jumala hänen päivänsä ja minun, että voimme
elää nauttien pitkään toistemme seurasta.”9

”Kun pohdimme sitä, millä huolella ja millä väsymättömällä
uutteruudella vanhempamme ovat pyrkineet varjelemaan meitä
ja kuinka monta surun ja levottomuuden tuntia he ovat viettä-
neet kehtojemme ja vuoteidemme äärellä sairauden aikoina, niin
kuinka tarkoin meidän tuleekaan ottaa huomioon heidän tun-
teensa heidän vanhalla iällään! Mikään suloisen muiston aihe ei
voi meille olla se, että sanomme tai teemme jotakin, mikä saattaa
heidän harmaat hapsensa vaipumaan murheella tuonelaan.”10

Rakkaus veljien ja sisarten kesken 
voi olla suloista ja kestävää.

Profeetta kirjoitti kahdesta veljestään, jotka kumpikin olivat
kuolleet nuorukaisina: ”Alvin, vanhin veljeni – muistan hyvin
sen viiltävän surun, joka täytti nuoren rintani ja sai hellän sydä-
meni melkein murtumaan, kun hän kuoli. Hän oli vanhin ja
jaloin isäni perheessä. Hän oli jaloimpia ihmisten pojista. – –
Hänessä ei ollut vilppiä. Hän eli tahrattomana lapsuudesta asti.
– – Hän oli mitä vakavamielisin mies, ja kun hän kuoli, Herran
enkeli oli hänen luonaan hänen viimeisinä hetkinään. – –

Veljeni Don Carlos Smith – – oli myös jalo poika; en löytänyt
hänestä koskaan mitään vikaa; en koskaan nähnyt hänen tekevän
ensimmäistäkään moraalitonta tekoa, eikä hänessä lapsena ollut
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ensimmäistäkään epäuskonnollista tai alhaista taipumusta siitä
ajasta, kun hän syntyi, hänen kuolemaansa asti. Hän oli suloinen,
hyväluontoinen, ystävällinen ja hyveellinen ja uskollinen, oikea-
mielinen lapsi, ja sinne, minne hänen sielunsa menee, menköön
minunkin sieluni.”11

Joseph Smith kirjoitti seuraavaa kirjeessä vanhemmalle vel-
jelleen Hyrumille: ”Veljeni Hyrum, jota lämpimästi rakastan,
olen ollut hyvin huolissani sinusta, mutta muistan sinua aina
rukouksissani pyytäen Jumalaa varjelemaan sinua ihmisistä ja
paholaisista piittaamatta. – – Jumala suojelkoon sinua.”12

Hyrumista profeetta kirjoitti: ”Voisin rukoilla sydämessäni,
että kaikki veljeni olisivat rakkaan veljeni Hyrumin kaltaisia, jolla
on karitsan lempeys ja Jobin vilpittömyys ja lyhyesti sanottuna
Kristuksen sävyisyys ja nöyryys; ja minä rakastan häntä rakkau-
della, joka on kuolemaa väkevämpi.”13

Vanhemmat, jotka rakastavat ja tukevat lapsiaan 
sekä rukoilevat heidän puolestaan, tuovat 

mittaamattomia siunauksia lastensa elämään.

Käytyään Kumoran kukkulalla syyskuussa 1823 Joseph
Smith kertoi perheelleen kokemuksesta, ja sen jälkeen hän
jakoi jatkuvasti kokemuksiaan heidän kanssaan. Profeetan
äiti kirjoitti: ”Joka ilta kokosimme lapsemme yhteen. Otaksun,
että perheemme tarjosi epätavallisimman näyn mitä koskaan
maailmassa on nähty, kun kaikki istuivat piirissä, isä, äiti, pojat ja
tyttäret, kuuntelemassa henkeä pidättäen [seitsemäntoista] vuo-
tiaan pojan uskonnollisia opetuksia. – –

Olimme täysin vakuuttuneita siitä, että Jumala oli tuova
valoon jotakin sellaista, mikä pysyisi mielessämme, jotakin, mistä
voisimme saada täsmällisemmän käsityksen kuin mistään, mitä
meille oli siihen mennessä opetettu, ja me riemuitsimme siitä
aivan tavattoman iloisina. Kotimme täyttyi mitä suloisimmalla
ykseydellä ja onnella. Minkäänlainen riita tai epäsopu ei häirin-
nyt rauhaamme, ja tyyneys vallitsi keskuudessamme.”14

Siionin leirikunnan marssin lähestyessä loppuaan kesä-
kuussa 1834 Joseph ja Hyrum Smith sairastuivat monien mui-
den tavoin koleraan. Heidän äitinsä muisteli heidän kokemus-
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taan seuraavasti: ”Hyrumin ja Josephin – – ilo siitä, että he tapa-
sivat meidät taas terveinä, oli tavattoman suuri, mittaamaton,
niiden vaarojen vuoksi, joista he olivat pelastuneet ollessaan
poissa. He istuutuivat, toinen toiselle, toinen toiselle puolelleni
Josephin pidellessä toista kättäni ja Hyrumin toista, ja he kertoi-
vat seuraavaa: – –

’Tauti tarttui meihin heti, ja muutamassa minuutissa olimme
hirveissä tuskissa. Viittoilimme äänettöminä toisillemme ja läh-
dimme talosta tarkoituksena mennä johonkin syrjäiseen paikkaan

”Joka ilta me kokosimme lapsemme yhteen”, Lucy Mack Smith muisteli, 
”isä, äiti, pojat ja tyttäret kuuntelemassa henkeä pidättäen 
[seitsemäntoista] vuotiaan pojan uskonnollisia opetuksia.”
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ja rukoilla yhdessä, että Jumala vapauttaisi meidät tästä kauheasta
vaikutuksesta. Mutta ennen kuin saatoimme päästä riittävälle
etäisyydelle, jotta saisimme olla rauhassa keskeytyksiltä, kyke-
nimme tuskin seisomaan jaloillamme ja olimme hyvin hädis-
sämme peläten, että kuolisimme täällä läntisessä erämaassa kau-
kana perheistämme saamatta edes etuoikeutta siunata lapsiamme
tai antaa heille yhtäkään jäähyväisneuvon sanaa. Hyrum huu-
dahti: ”Joseph, mitä me teemme? Pitääkö tämän kauhean kirouk-
sen temmata meidät maan päältä?” ”Polvistukaamme”, [Joseph]
sanoi, ”ja rukoilkaamme Jumalaa poistamaan kouristukset ja
muut tuskat ja tekemään meidät terveiksi, niin että voimme palata
perheidemme luo.” Teimme niin, mutta siitä ei ollut mitään hyö-
tyä, vaan tilanne kävi yhä pahemmaksi. – –

Tulimme pian siihen tulokseen, että meidän on anottava
uudelleen Jumalalta armoa ja oltava polvillamme, kunnes jom-
pikumpi saa todistuksen siitä, että parannumme. – – Rukoilimme
jonkin aikaa, ensin toinen ja sitten toinen, ja pian huomasimme,
että kouristukset alkoivat hellittää otettaan. Ja vähän sen jälkeen
Hyrum hypähti pystyyn ja huudahti: ”Joseph, me palaamme, sillä
olen nähnyt avoimen näyn, jossa näin äidin polvillaan omena-
puun alla rukoilemassa puolestamme, ja hän pyytää tälläkin het-
kellä itkien Jumalaa säästämään henkemme, että hän näkisi mei-
dät jälleen lihassa. Ja Henki todistaa minulle, että hänen rukouk-
sensa ja meidän rukouksemme kuullaan.” Ja siitä hetkestä me
paranimme ja jatkoimme matkaamme riemuiten.’

’Voi äitini’, Joseph sanoi, ’kuinka usein ovatkaan rukouksesi
olleet keino, joka on auttanut meitä, kun kuoleman varjot ovat
ympäröineet meidät.’”15

Lucy Mack Smithin rakkaus poikiaan kohtaan käy ilmi
hänen selonteossaan siitä, kuinka profeetta ja hänen veljensä
Hyrum vietiin vankeina Missourin Far Westistä marraskuussa
1838 ensin Independenceen ja sitten Richmondiin, missä hei-
dät pantiin vankilaan. Perhe pelkäsi, että Joseph ja Hyrum sai-
sivat surmansa: ”Kun meidät saavutti uutinen, että poikamme
vietäisiin pois, sanantuoja kertoi meille, että jos haluaisimme
vielä nähdä poikamme elossa, meidän pitäisi mennä heidän
luokseen, kun he olivat vankkureissa valmiina pois vietäviksi ja
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olisivat muutaman minuutin kuluttua poissa. Mieheni oli silloin
niin sairas, ettei hän kyennyt lähtemään, mutta minä ja Lucy
[tytär] lähdimme kahdestaan, sillä olimme ainoat perheessä,
jotka olivat terveinä.

Kun tulimme noin 400 jaardin [noin 360 m] päähän vankku-
reista, emme päässeet lähemmäs heidän ympärillään olevien
miesten vuoksi. ’Minä olen profeetan äiti’, minä huudahdin, ’ja
eikö täällä ole yhtään herrasmiestä, joka auttaisi minut tämän
väkijoukon halki noiden vankkureiden luo, että voisin katsoa vii-
meisen kerran lapsiani ja puhua heille vielä kerran ennen kuin
he kuolevat?’ Eräs henkilö tarjoutui raivaamaan tietä sotilasjou-
kon halki, ja me etenimme miekkojen, muskettien, pistoolien ja
pistinten keskellä kuoleman uhatessa joka askeleella, kunnes vii-
mein saavuimme perille. Mies, joka oli seuranani, puhui
Hyrumille, joka istui edessä, ja sanoi hänelle, että hänen äitinsä
oli paikalla ja toivoi hänen ojentavan kätensä äidilleen. Hyrum
teki niin, mutta minun ei sallittu nähdä heitä, sillä vankkurikan-
gas oli tehty erittäin vahvasta kankaasta ja sidottu tiukasti edestä
ja naulattu lujasti sivuilta. – –

Sitten ystävämme ohjasi meidät vankkureiden takaosaan,
missä Joseph oli, ja puhui hänelle sanoen: ’Herra Smith, äitinne
ja sisarenne ovat täällä ja haluaisivat puristaa kättänne.’ Joseph
tunki kätensä esiin vankkureiden ja kankaan välistä, kohdasta,
jossa se oli naulattu päätylautaan. Tartuimme hänen käteensä,
mutta hän ei puhunut meille. En kestänyt sitä, että joutuisin jät-
tämään hänet kuulematta hänen ääntään. ’Voi Joseph’, minä
sanoin, ’puhu äitiparallesi vielä kerran. En voi lähteä, ennen
kuin kuulen sinun puhuvan.’

’Jumala siunatkoon sinua, äiti’, hän sanoi, ja sitten kohosi
huuto ja vankkurit syöksyivät matkaan riistäen poikani meiltä
juuri kun Lucy painoi veljensä kättä lähelleen antaakseen sille
sisaren viimeisen suudelman, sillä tiesimme, että heidät oli mää-
rätty ammuttaviksi.

Onnistuimme pääsemään jälleen kotiin, vaikka pysyimme tus-
kin pystyssä. – – Talossa ei kuultu vähään aikaan muuta kuin
huokauksia ja voihkimista, sillä sikäli kuin silloin tiesimme,
olimme nähneet Josephin ja Hyrumin viimeisen kerran. Mutta
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suruni keskellä sain lohdutusta, joka ylitti kaiken maallisen loh-
dun. Täytyin Jumalan Hengellä ja sain profetian lahjan kautta
seuraavan: ’Olkoon sydämesi lohdutettu lastesi tähden, sillä he
eivät vahingoita hiuskarvaakaan heidän päästään.’ – – ’Lapseni’,
minä sanoin, ’älkää enää itkekö. Mellakoitsijat eivät surmaa
heitä, sillä Herra on ilmoittanut minulle, että Hän vapauttaa hei-
dät heidän vihollistensa käsistä.’ Se oli suurena lohtuna meille
kaikille, emmekä me murehtineet enää niin paljon sitä, että hei-
dät surmattaisiin.”16

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Käy läpi vanhin Parley P. Prattin kuvaus siitä, kuinka tieto ian-
kaikkisen avioliiton opista oli siunauksena hänen elämässään
(s. 503). Millä tavoin tämä oppi voi vaikuttaa siihen, mitä tun-
nemme perhettämme kohtaan? Entä siihen, miten kohte-
lemme toisiamme kotona?

• Lue Joseph Smithin neuvot aviomiehille ja -vaimoille
(s. 504–505). Pohdi, kuinka jotkin näistä neuvoista sopivat
sekä naisiin että miehiin. Miksi on tärkeää, että sekä isät että
äidit tutkivat pyhiä kirjoituksia ja saavat ilmoituksia perheensä
johtamiseksi? Mitä mies voi tehdä nähdessään, että hänen vai-
monsa on ”murheen murtama”? Mitä sekä aviomies että 
-vaimo tarvitsevat välttyäkseen lausumasta ”äkäistä tai epäystä-
vällistä sanaa”?

• Aikuisena profeetta Joseph nautti edelleenkin vanhempiensa
seurasta, pyysi heidän neuvojaan ja kunnioitti heitä
(s. 505–507). Mitkä profeetan vanhempiaan koskevista ajatuk-
sista tekevät sinuun erityisesti vaikutuksen? Mitä esimerkkejä
olet nähnyt siitä kestävästä hyvää aikaansaavasta vaikutuksesta,
joka vanhemmilla voi olla lapsiinsa? Mieti, miten sinä voit
paremmin kunnioittaa vanhempiasi.

• Kertaa se, mitä profeetta sanoi veljistään Alvinista, Don
Carlosista ja Hyrumista (s. 507–508). Mistähän syystä sisarus-
ten suhde voi olla niin kestävä ja voimakas? Miten vanhemmat
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jen mukaan; ks. myös Liite: Tässä kir-
jassa lainatut lähteet, s. 588, kohta 3;

voivat kannustaa poikiaan ja tyttäriään olemaan hyviä ystäviä?
Kuinka sisarukset voivat vaalia keskinäistä ystävyyttään?

• Käy läpi Lucy Mack Smithin muisto siitä, kuinka hänen poi-
kansa Joseph opetti perhettä (s. 508). Mitä kokemuksia voit
kertoa siitä, kun olet tuntenut perheenjäsenten kanssa
ykseyttä ja onnea? Mitä vanhemmat voivat oppia kokemuk-
sesta, joka Josephilla ja Hyrumilla oli, kun he parantuivat kole-
rasta? (Ks. s. 508–510.)

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: 2. Moos. 20:12;
1. Kor. 11:11; Ef. 6:1–4; Moosia 4:14–15; Moos. 3:18, 21–24.

Viitteet

Profeetta Joseph Smithin opetuksia,
s. 224.

7. History of the Church, osa 2, s. 289;
Joseph Smithin 8. ja 11. marraskuuta
1835 Kirtlandissa Ohiossa päivätyistä
päiväkirjamerkinnöistä; ks. myös
Brent L. Top, ”Joseph Smith – avio-
mies, isä, poika ja veli: Olin per-
heeni kanssa”, Valkeus, joulukuu
1992, s. 11.

8. History of the Church, osa 1,
s. 466, kappalejakoa muutettu;
Joseph Smithin 18. joulukuuta
1833 Kirtlandissa Ohiossa päivä-
tystä päiväkirjamerkinnästä.

9. History of the Church, osa 5,
s. 125–126; Joseph Smithin 23. elo-
kuuta 1842 lähellä Nauvoota Illinoi-
sissa päivätystä päiväkirjamerkin-
nästä; tämän merkinnän päivämää-
räksi on merkitty julkaisussa History
of the Church virheellisesti 22. elo-
kuuta 1842.

10. History of the Church, osa 2, s. 342;
Joseph Smithin 18. joulukuuta 1835
Kirtlandissa Ohiossa päivätystä kir-
jeestä William Smithille.

11. History of the Church, osa 5,
s. 126–127; Joseph Smithin 23. elo-
kuuta 1842 lähellä Nauvoota Illinoi-
sissa päivätystä päiväkirjamerkin-
nästä; tämän merkinnän päivämää-
räksi on merkitty julkaisussa History
of the Church virheellisesti 22. elo-
kuuta 1842.

12. Joseph Smithin 3. maaliskuuta 1831
Kirtlandissa Ohiossa päivätystä kir-
jeestä Hyrum Smithille, Joseph Smith
Collection, kirkon arkistot.
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13. History of the Church, osa 2, s. 338;
Joseph Smithin 18. joulukuuta 1835
Kirtlandissa Ohiossa päivätystä päivä-
kirjamerkinnästä; ks. myös ”Joseph
Smith – aviomies, isä, poika ja veli:
Olin perheeni kanssa”, s. 13.

14. Lucy Mack Smith, ”The History of
Lucy Smith, Mother of the Prophet”,
vuosien 1844–1845 käsikirjoitus,
kirja 4, s. 1, kirkon arkistot; ks.
myös Lucy Mack Smith, ”Antamani
todistus on tosi”, Liahona, joulukuu
2002, s. 44.

15. Lucy Mack Smith, ”The History of
Lucy Smith, Mother of the Prophet”,
vuosien 1844–1845 käsikirjoitus,
kirja 13, s. 12–14, kirkon arkistot.

16. Lucy Mack Smith, ”The History of
Lucy Smith, Mother of the Prophet”,
vuosien 1844–1845 käsikirjoitus,
kirja 16, s. 3–6, kirkon arkistot.



”Hän oli Jumalan profeetta” –
Joseph Smithin

aikalaiset todistavat hänen
profeetallisesta palvelutyöstään

”Mieleni tekee huutaa ’hallelujaa’ aina kun ajattelen, 
että tunsin profeetta Joseph Smithin.” (Brigham Young)

Joseph Smithin elämänvaiheita

Nauvoossa pyhät kokoontuivat usein yhteen kuulemaan, kun
profeetta Joseph Smith puhui heille. Koska Nauvoossa ei ollut
niin suurta rakennusta, että kaikki pyhät olisivat mahtuneet
sinne, profeetta puhui usein ulkosalla. Hän puhui monesti aivan
temppelin länsipuolella olevassa lehdossa, jonne saattoi
kokoontua tuhansia kuulijoita. Kirkon johtajia ja puhujia varten
rakennettiin kannettava koroke, ja yleisö istui ruohikolla tai
pölkkyjen tai tiilien päällä. Profeetta puhui myös muualla Nau-
voossa kuten keskeneräisessä temppelissä ja yksityiskodeissa.
Nauvoossa vuoden 1843 alkupuolella käynyt vierailija kertoi
nähneensä kokouksia pidettävän ”temppelin pohjakerroksen
karkealla lattialla, ja niissä profeetta usein saarnaa”1.

Kun profeetta puhui ulkosalla, hän aloitti usein puheensa pyy-
tämällä pyhiä rukoilemaan, että tuuli tai sade tyyntyisi siksi aikaa,
että hän saisi puheensa puhutuksi. Nauvoossa 8. huhtikuuta
1843 pidetyssä konferenssissa profeetta aloitti puheensa sano-
malla: ”Minulla on kolme pyyntöä esitettävänä seurakunnalle:
Ensimmäinen on, että kaikki, joilla on uskoa, käyttäisivät sitä ja
rukoilisivat Herraa tyynnyttämään tuulen, sillä kun se puhaltaa
niin kuin nyt, en voi puhua pitkään vahingoittamatta vakavasti
terveyttäni. Seuraava on, että rukoilisitte puolestani, että Herra
vahvistaisi keuhkojani, että voisin puhua, niin että te kaikki
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”Ihmiset halusivat kuulla [profeetta Joseph Smithiä], koska hän oli täynnä ilmoi-
tusta”, Lorenzo Snow julisti. ”Herran lupauksen mukaan ne, jotka ottivat vastaan
hänen opettamansa periaatteet, saivat Herralta todistuksen niiden totuudesta.”
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kuulette. Ja kolmas on, että rukoilette Pyhää Henkeä olemaan
kanssani, niin että kykenen julistamaan sen, mikä on totta.”2

Profeetan puhetilaisuudet olivat hyvin tärkeitä kirkon jäse-
nille, ja hän puhui joskus useisiin tuhansiin nousevalle kuulija-
kunnalle. ”Kukaan hänen kuulijoistaan ei väsynyt koskaan kuun-
telemaan hänen puhettaan”, muisteli Parley P. Pratt. ”Tiedän
hänen säilyttäneen kuulijakuntansa innokkaan ja hartaan mie-
lenkiinnon tunnin toisensa jälkeen, olipa sitten kylmä tai aurin-
gonpaiste, satoipa taikka tuuli, ja yhtenä hetkenä kuulijat nau-
roivat, itkien sitten seuraavana.”3 Alvah J. Alexander, joka oli
Nauvoon vuosina vielä poika, muisteli, että ”mitkään ajanvietteet
tai pelit eivät olleet minusta niin kiinnostavia kuin se, että sai
kuulla hänen puhuvan”4.

Amasa Potter muisteli olleensa kuulemassa voimallista saar-
naa, jonka profeetta Joseph Smith piti suurelle pyhien joukolle
Nauvoossa:

”Kun [profeetta] oli puhunut noin puolisen tuntia, nousi voi-
makas tuuli ja myrsky. Pöly oli niin sakeaa, ettemme nähneet toi-
siamme lainkaan, ja jotkut ihmiset olivat lähdössä, kun Joseph
pyysi heitä pysähtymään ja antamaan rukoustensa kohota kaikki-
valtiaan Jumalan luo, jotta tuulet lakkaisivat puhaltamasta ja sade
lakkaisi, ja niin tapahtuisi. Aivan muutamassa minuutissa tuulet
ja sade lakkasivat ja luonnonvoimat tyyntyivät kuin kesäaamuna.
Myrsky jakautui ja eteni kaupungin pohjois- ja eteläosiin, ja me
näimme puiden ja pensaiden kaukana huojuvan tuulessa, kun
taas siellä, missä me olimme, oli hiljaista tunnin ajan, ja sinä
aikana kuultiin saarna suurenmoisesta kuolleita koskevasta
aiheesta, yksi suurimmista saarnoista, mitä profeetan huulilta
koskaan kuultiin.”5

Pyhät, jotka kuulivat profeetta Joseph Smithin puhuvan,
todistivat voimallisesti ja elävästi hänen profeetallisesta palvelu-
työstään. Monet heistä kirjoittivat muistiin muistojaan kuulemis-
taan saarnoista, jotka hän piti, ja kokemuksista, joita heillä oli
hänen kanssaan, sillä he halusivat jälkeensä tulevien sukupol-
vien tietävän, kuten he tiesivät, että Joseph Smith oli todella
Jumalan profeetta.
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Todistuksia Joseph Smithistä

Varhaisten pyhien tavoin mekin voimme tietää, 
että Joseph Smith on profeetta, jonka kautta 

Herra palautti evankeliumin täyteyden.

Brigham Young, kirkon toinen presidentti: ”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 valtakunta maan päälle ja
pitää siitä huolta. Nämä avaimet on annettu tälle kansalle, ja
meillä on valta jatkaa Josephin aloittamaa työtä.”6

Eliza R. Snow, Apuyhdistyksen ylijohtaja vuosina 1866–1887:
”Totuuden ja vanhurskauden asiassa – kaikessa, mikä hyödyttäisi
hänen lähimmäistään – hänen vilpittömyytensä oli luja kuin tai-
vaan pilarit. Hän tiesi, että Jumala oli kutsunut hänet työhön,
eivätkä kaikki taivaan ja helvetin voimat yhdessäkään saaneet
häntä luopumaan eivätkä poikkeamaan tarkoituksestaan.
Jumalan ja veljiensä avulla hän laski perustuksen suurimmalle
ihmisen koskaan aloittamalle työlle, työlle, joka ulottuu paitsi
kaikkiin eläviin ja kaikkiin tuleviin sukupolviin, myös kuolleisiin.

Hän kohtasi rohkeasti ja urheasti maailman väärät perimätie-
dot, taikauskot, uskonnot, kiihkoilun ja tietämättömyyden ja
osoittautui uskolliseksi jokaiselle taivaan ilmoittamalle periaat-
teelle – uskolliseksi veljilleen ja uskolliseksi Jumalalle – ja sine-
töi sitten todistuksensa verellään.”7

Bathsheba W. Smith, Apuyhdistyksen
ylijohtaja vuosina 1901–1910: ”Tiedän
hänen olleen sitä, mitä hän väitti ole-
vansa – Jumalan tosi profeetta, ja hänen
kauttaan Herra palautti ikuisen evanke-
liumin ja jokaisen toimituksen ja endau-
mentin, jotka johtavat meidät selesti-
seen valtakuntaan.”8

Wilford Woodruff, kirkon neljäs pre-
sidentti: ”Olen tuntenut suunnatonta

iloa siitä, mitä olen nähnyt veli Josephista, sillä hänellä oli julki-
sella urallaan ja yksityiselämässään mukanaan Kaikkivaltiaan

Bathsheba W. Smith
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Henki, ja hänessä ilmeni sellaista sielun suuruutta, jota en ollut
koskaan nähnyt kenessäkään toisessa.”9

Daniel D. McArthur, varhainen kirkon jäsen, joka johti myö-
hemmin yhden ensimmäisistä käsikärrykomppanioista Salt
Lake Cityyn: ”Todistukseni on, että hän oli elävän Jumalan tosi
profeetta; ja mitä enemmän kuulin hänen sanojaan ja näin
hänen tekemisiään, sitä vakuuttuneempi olin siitä, että hän oli
todellakin nähnyt Isän Jumalan ja Hänen Poikansa Jeesuksen
Kristuksen kuten myös Jumalan pyhiä enkeleitä. – – Minusta tun-
tui aina siltä, että tiesin varmemmin kuin mitään täällä maan
päällä sen, että hän oli profeetta.”10

Alexander McRae, yksi Joseph Smithin kanssa Libertyn van-
kilassa olleista: ”Sellainen oli luottamuksemme [ Joseph
Smithiin] profeettana, että kun hän sanoi: ’Näin sanoo Herra’,
me luotimme täydellisesti sen olevan siten kuin hän sanoi, ja
mitä enemmän panimme sen koetukselle, sitä luottavaisempia
olimme, sillä emme koskaan havainneet hänen sanansa pettävän
yhdessäkään tilanteessa.”11

Lyman O. Littlefield, joka kuului Siionin leirikuntaan: ”Hän
oli koko sielunsa tarmolla syventynyt loistavaan myöhempien
aikojen työhön, johon hänen jumalallinen Mestarinsa oli hänet
kutsunut.”12

Mary Alice Cannon Lambert, englan-
tilainen käännynnäinen, joka muutti
Nauvooseen vuonna 1843: ”Näin Joseph
Smithin ensimmäisen kerran keväällä
1843. Kun laiva, jolla matkasimme Mis-
sissipiä ylävirtaan, saapui maihinnousu-
paikalle Nauvooseen, useita johtavia
veljiä oli siellä ottamassa vastaan pyhien
joukon, joka oli sillä tullut. Näiden vel-
jien joukossa oli profeetta Joseph Smith.

Tunsin hänet heti kun katseeni osui häneen, ja sillä hetkellä sain
todistukseni siitä, että hän oli Jumalan profeetta. – – Häntä ei osoi-
tettu minulle. Erotin hänet kaikista muista miehistä, ja vaikka olin
lapsi (olin vain 14-vuotias), tiesin nähneeni Jumalan profeetan.”13

Mary Alice Cannon Lambert
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Angus M. Cannon, kirkon jäsen, joka asui nuoruudessaan
Nauvoossa ja josta tuli myöhemmin vaarnanjohtaja Salt Lake
Cityssä: ”Muistan veli Josephin erityisesti eräässä tilanteessa, kun
hän puhui pyhien joukolle keväällä 1844. Se tapahtui muuta-
mien suurten tammien alla notkossa temppelin eteläpuolella
lähellä Parley-katua. Hän saarnasi siitä, että perustaessaan kirk-
koaan Jumala oli säätänyt, että vain yhdellä miehellä oli
Jumalalta saatu valtuus vastaanottaa ilmoituksia, jotka sitoisivat
kirkkoa. – – Tässä samassa tilaisuudessa kuulin profeetan julista-
van, että hän oli saanut Melkisedekin pappeuden Pietarin,
Jaakobin ja Johanneksen asettamana.

Joseph Smithin innoitettujen sanojen luoma vaikutelma nuo-
reen mieleeni on seurannut minua elämässäni siitä asti; ja kun
pimeys olisi muutoin hämärtänyt mieleni, hänen todistuksensa
on tullut elävästi eteeni antaen minulle todisteen siitä, että
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on
perustettu ja sitä johdetaan Jumalan ilmiselvällä voimalla ja val-
tuudella.”14

Hyrum Smith, profeetan veli ja kirkon patriarkka:
”Profeettoja on ollut ennenkin, mutta Josephilla on kaikkien
profeettojen henki ja voima.”15

Joseph Smith oli esimerkki, jota me voimme seurata
saadaksemme Kristuksen kaltaisen luonteen.

Parley P. Pratt, kahdentoista aposto-
lin koorumin jäsen vuosina 1835–1857:
”Presidentti Joseph Smith oli kookas ja
voimakasrakenteinen, vahva ja toimelias.
Hän oli ihonväriltään vaalea, hänellä oli
vaalea tukka, siniset silmät, heikko par-
rankasvu ja omanlaisensa ilme. Hänen
kasvonsa olivat aina lempeät ja ystävälli-
set ja säteilivät älykkyyttä ja hyväntahtoi-
suutta, katse kiinnostunut ja hymy taha-

ton, tai hän oli hyväntuulinen, täysin vailla kaikkea pidättyvyyttä tai
teennäistä vakavuutta, ja hänen silmiensä levollinen ja kiinteän
läpitunkeva katse oli ikään kuin hän olisi nähnyt ihmissydämen

Parley P. Pratt
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syvimpäänkin sopukkaan, katsellut iankaikkisuuteen, nähnyt läpi
taivaiden ja käsittänyt kaikki maailmat. Hänessä oli jaloa urheutta
ja luonteen riippumattomuutta. Hänen käytöksensä oli luontevaa
ja tuttavallista, hänen nuhteensa kauhea kuin leijonan karjahdus,
hänen hyväntahtoisuutensa rajaton kuin meri, hänen tietonsa
monipuoliset.”16

John Needham, varhainen englantilainen käännynnäinen:
”Joseph Smith on suuri mies, periaatteen mies, rehellinen mies,
ei mikään synkkäkasvoinen pyhimys vaan aivan päinvastainen.
Jotkut tosiaankin epäröivät, koska hän on niin mutkaton, vilpi-
tön, hyväntuulinen mies, mutta minä rakastan häntä sen vuoksi
vain entistä enemmän.”17

Emmeline B. Wells, Apuyhdistyksen ylijohtaja vuosina
1910–1921: ”Minä – – todistan, että hän oli tämän sukupolven
suurin mies ja suurin profeetta ja suurin persoona. Uskallanpa
sanoa, että hän oli suurin sitten Vapahtajan päivien. Hänen
majesteettinen olemuksensa oli jotakin ihmeellistä. Luulisi, että
hän oli paljon kookkaampi ja paljon suurikokoisempi kuin hän
olikaan. Ehkäpä monet teistä ovat panneet merkille miehiä, joilla
on sellainen olemus, kun he nousevat ja kävelevät. Siten oli pro-
feetta Josephin laita. Vielä hänestä ei tietääkseni ole olemassa
kuvia, jotka olisivat hänen olemuksensa kauneuden ja majes-
teettisuuden veroisia.”18

Mary Alice Cannon Lambert: ”Pyhien rakkaus häntä kohtaan
oli sanoin kuvaamatonta. He olisivat auliisti antaneet henkensä
hänen puolestaan. Jos hänen oli määrä puhua, jokainen tehtävä
jätettiin sivuun, että hänen sanojaan voitaisiin kuunnella. Hän ei
ollut mikään tavallinen mies. Niin pyhät kuin syntiset tunsivat ja
tunnistivat voiman ja vaikutuksen, joka hänessä oli. Oli mahdo-
tonta tavata häntä tuntematta syvästi hänen persoonallisuutensa
ja vaikutuksensa voimaa.”19

John M. Bernhisel, lääkäri, joka asui täysihoidossa Josephin
ja Emman kotona Nauvoossa useita kuukausia vuosina 1843
ja 1844: ”Joseph Smith on luontaisesti mies, jolla on vahvat hen-
kiset voimavarat, paljon tarmoa ja päättäväisyyttä, suurenmoinen
tarkkanäköisyys ja syvällinen tieto ihmisluonnosta. Hän on mies,
jolla on tyyni harkintakyky, avarakatseiset näkemykset ja jonka
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erityisen huomattavana piirteenä on halu oikeudenmukaisuu-
teen. Hän on ystävällinen ja mukautuvainen, antelias ja hyvän-
tahtoinen, seurallinen ja iloinen, ja hänellä on mietiskelyyn ja
pohdintaan taipuvainen mieli. Hän on rehellinen, suora, pelo-
ton ja itsenäinen, enkä tunne ketään toista, joka on yhtä vapaa
teeskentelystä kuin hän. – – Tämä kansa rakastaa häntä suuresti
niin uskonnollisena opettajana kuin ihmisenäkin.”20

Jesse N. Smith, Joseph Smithin serkku: ”[Profeetta oli] verrat-
tomasti eniten Jumalan kaltainen mies kuin kukaan muu tunte-
mani. – – Tiedän, että hän oli luonnostaan kykenemätön valeh-
teluun ja petollisuuteen, ja hän oli mitä ystävällisin ja jaloin ihmi-
nen. Hänen seurassaan minusta tuntui kuin hän pystyisi luke-
maan minua läpikotaisin. Tiedän, että hän oli kaikkea sitä, mitä
hän väitti olevansa.”21

William Clayton, englantilainen
käännynnäinen, joka palveli Joseph
Smithin kirjurina: ”Mitä enemmän
olen hänen kanssaan, sitä enemmän
rakastan häntä; mitä enemmän tunnen
häntä, sitä enemmän luotan häneen.”22

Joseph F. Smith, kirkon kuudes presi-
dentti: ”Hän oli ääriään myöten täynnä
mitä jalointa ja turmeltumattominta
ihmisluontoa, joka ilmeni usein viatto-

mina huvituksina – hän pelasi palloa, paini ja nujakoi veljiensä
kanssa ja piti hauskaa; hän ei ollut kuin seipään niellyt eivätkä
hänen kasvonsa olleet kivettyneet kuten miehellä, joka ei pysty
hymyilemään, jolla ei ole sydämessään riemua. Oi, hän oli täynnä
riemua, hän oli täynnä iloisuutta, hän oli täynnä rakkautta ja
hänellä oli jokainen muu jalo ominaisuus, joka tekee ihmisistä
suuria ja hyviä ja samalla vaatimattomia ja viattomia, niin että
hän kykeni ymmärtämään kaikkein vähäosaisimpia ja hänellä oli
valta Jumalan armosta käsittää myös Kaikkivaltiaan tarkoitukset.
Sellainen oli luonteeltaan profeetta Joseph Smith.”23

William Clayton
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Profeettana, jonka kautta evankeliumi 
palautettiin, Joseph Smith opetti Jumalan

pelastussuunnitelmaa selkeästi ja voimallisesti.

Brigham Young: ”Veli Joseph Smithin luonteen jalouden suu-
ruus oli siinä, että hän pystyi soveltamaan sen, mikä on taivaal-
lista, ymmärrettäväksi rajalliselle käsityskyvylle. Kun hän saarnasi
ihmisille, ilmoitti sen, mikä on Jumalasta, Jumalan tahdon, pelas-
tussuunnitelman, Jehovan tarkoitukset, suhteemme Häneen ja
kaikkiin taivaallisiin olentoihin, hän sovelsi opetuksensa jokai-
sen miehen, naisen ja lapsen käsityskyvyn tasolle ja teki ne sel-
keiksi kuin hyvin viitoitettu polku. Tämän olisi pitänyt saattaa
jokainen häntä kuuleva henkilö vakuuttuneeksi hänen jumalalli-
sesta valtuudestaan ja voimastaan, sillä kukaan muu ei kyennyt
opettamaan siten kuin hän, eikä kukaan kykene ilmoittamaan
sitä, mikä on Jumalasta, muutoin kuin Jeesuksen Kristuksen
ilmoitusten kautta.”24

Howard Coray, yksi Joseph Smithin kirjureista: ”Olen tutki-
nut evankeliumia sellaisena kuin se on ilmoitettu Joseph Smithin
kautta ja miettinyt, olisiko mahdollista, että kukaan ilman
Jumalan Hengen apua olisi voinut ilmoittaa sellaisen suunnitel-
man ihmisen pelastukseksi ja korotukseksi. Johtopäätökseni on
kielteinen. Olen istunut ja kuunnellut hänen saarnaavan korok-
keella Nauvoossa hyvin monta kertaa, kun hänen sanoin kuvaa-
maton kaunopuheisuutensa – ilmaisun voima – on vienyt minut
täysin mukanaan hänen puhuessaan siten kuin en ole kuullut
koskaan kenenkään toisen puhuvan.”25

Joseph L. Robinson, joka palveli
neuvonantajana piispakunnassa Nau-
voossa: ”Olemme jo kauan sitten usko-
neet ja todella tunteneet, että Joseph
Smith oli tosi ja nöyrä Jumalan pro-
feetta, mutta nyt silmämme näkevät
hänet ja korvamme kuulevat hänen
äänensä, joka on kuin taivaan mahta-
vien ukkosten ääni, ja silti hänen
puheensa on sävyisää ja opettavaista

ylentäen suuresti. Mutta hänen sanoissaan ja saarnaamisessaan

Joseph L. Robinson
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on voimaa ja majesteettisuutta, jota emme ole aiemmin nähneet
kenessäkään toisessa, sillä hän on mahtava profeetta, Jumalan
pyhä mies. Hän oli todellakin saanut opetusta Jumalan valtakun-
taa koskevissa asioissa, ja hän oli aivan täynnä Pyhää Henkeä,
joka oli hänen jatkuva kumppaninsa.”26

Orson Spencer, baptistipappi, joka liittyi kirkkoon vuonna
1841: ”Opissa herra Smith on huomattavassa määrin raamatulli-
nen. En ole koskaan havainnut hänen kieltävän tai aliarvioivan
yhtäkään Vanhan ja Uuden testamentin totuutta, vaan olen
havainnut hänen aina selittävän ja puolustavan niitä mestarilli-
sesti. Jumalan voideltuna, jonka tarkoituksena on opettaa ja
tehdä kirkkoa täydelliseksi, hänen on osattava saattaa puuttuvat
asiat järjestykseen ja tuoda esiin uutta ja vanhaa kuten kir-
janoppinut, jota on opetettu hyvin. Hän näyttää pitävän tämän
viran ja apostolintehtävän kunniassa; hänen kosketuksestaan
muinaiset profeetat heräävät eloon ja heidän ilmoitustensa kau-
neus ja voima esittäytyvät jännittävän kiinnostavina kaikille,
jotka kuulevat.”27

Jonah R. Ball, Nauvoossa asunut kirkon jäsen: ”Menin
kokoukseen. Kuulin profeetan saarnaavan temppelin lattialla.
Häntä kuulemassa oli muutamia tuhansia. Siitä ei voi erehtyä. Se
tapa, jolla hän selostaa pyhiä kirjoituksia, on laskelmoinnin tai
kiistelyn ulottumattomissa. Hänen tekstinsä oli Toisen Pietarin
kirjeen ensimmäinen luku. Hän selitti sen aivan päivänselvästi.”28

William Clayton: ”Meillä on ollut etuoikeus keskustella
Joseph Smith nuoremman kanssa, ja hänen seuransa ilahduttaa
meitä. – – Hän on – – mies, jolla on terve arvostelukyky ja run-
sain mitoin älyä, ja kun kuuntelee hänen keskusteluaan, saa
älyä, joka laajentaa mieltä ja saa sydämen riemuitsemaan. Hän
on hyvin tuttavallinen ja iloitsee siitä, että saa opettaa köyhiä
pyhiä. Voin keskustella hänen kanssaan aivan yhtä luontevasti
kuin teidän kanssanne, ja halukkuudestaan välittää opetusta
hän sanoo: ’Lahjaksi sen saan ja lahjaksi sen annan.’ Hän on
halukas vastaamaan mihin tahansa kysymykseen, jonka olen
hänelle esittänyt, ja on mielissään, kun esitämme hänelle kysy-
myksiä. Hän näyttää tuntevan pyhät kirjoitukset äärimmäisen
hyvin, ja keskustellessamme mistä tahansa aiheesta tulee esiin
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sellaista valoa ja kauneutta, joita en ole koskaan aiemmin näh-
nyt. Jos olisin tullut Englannista tarkoituksenani keskustella
hänen kanssaan muutaman päivän ajan, olisin voinut katsoa saa-
neeni kunnon palkan vaivoistani.”29

Mercy Fielding Thompson, brittiläi-
nen käännynnäinen, jonka aviomies
Robert B. Thompson palveli yhtenä
Joseph Smithin kirjureista: ”Olen – –
kuunnellut hänen selkeitä ja mestarilli-
sia selityksiään syvällisiin ja vaikeisiin
kysymyksiin. Hänelle kaikki näytti
yksinkertaiselta ja helpolta ymmärtää, ja
siksi hän saattoi tehdä ne selkeiksi
muille, toisin kuin kukaan toinen, jota

olen koskaan kuullut.”30

Varhaisten pyhien tavoin me voimme pitää 
aarteenamme Joseph Smithin sanoja ja elää 
hänen opettamiensa periaatteiden mukaan.

Emmeline B. Wells: ”Uskoakseni tun-
nistin profeetta Joseph Smithissä suu-
ren hengellisen voiman, joka toi iloa ja
lohtua pyhille. – – Jumalan voima oli
hänen päällään siinä määrin, että
monissa tilanteissa oli aivan kuin hänet
olisi kirkastettu. Hänen ilmeensä oli
lempeä ja miltei lapsenomaisen levolli-
nen; ja kun hän puhui kansalle, joka
rakasti häntä miltei palvoen, hänen kas-

vojensa kirkkaus oli sanoin kuvaamaton. Toisinaan hänen esiin-
tymistapansa suuri voima enemmän kuin hänen äänensä (joka
oli minusta äärimmäisen ilmaisuvoimainen) tuntui vapisuttavan
paikkaa, jolla me seisoimme, ja tunkeutuvan hänen kuulijoi-
densa sielun sisimpään, ja olen varma, että he olisivat silloin
antaneet henkensä puolustaakseen häntä. Kuuntelin aina
lumoutuneena hänen jokaista sanaansa – Jumalan valitun tällä
viimeisellä taloudenhoitokaudella.”31

Emmeline B. Wells

Mercy Fielding Thompson
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Lorenzo Snow, kirkon viides presi-
dentti: ”Kun näin ensimmäisen kerran
profeetta Josephin, olin [noin 17-vuo-
tias] poika. Hän puhui pienelle kuulija-
kunnalle. Hän kertoi heille enkelin
käynneistä luonaan. – – Ihmiset halusi-
vat kuulla häntä, koska hän oli täynnä
ilmoitusta. – – Herran lupauksen
mukaan ne, jotka ottivat vastaan hänen
opettamansa periaatteet, saivat Herralta

todistuksen niiden totuudesta.”32

Edward Stevenson, joka kuului seitsemänkymmenen kooru-
miin vuosina 1844–1897: ”Näin hänet ensimmäisen kerran
vuonna 1834 Pontiacissa [Michiganissa], ja hänen mieleeni jättä-
mänsä vaikutelma tuolloin tuo minulle nyt paljon mielihyvää
kuvaillessani tapaamista monille hänen ystävilleen. Rakkaus
häntä kohtaan totisena Jumalan profeettana painui lähtemättö-
mästi mieleeni ja on säilynyt mielessäni aina siitä ajasta lähtien,
vaikka siitä on kulunut lähes kuusikymmentä vuotta. Tuona
samana vuonna 1834, monen suuren kuulijakunnan keskellä,
profeetta todisti hyvin voimallisesti Isän ja Pojan käynnistä ja kes-
kustelusta, jonka hän kävi Heidän kanssaan. Koskaan aiemmin en
ole tuntenut sellaista voimaa kuin noissa tilaisuuksissa ilmeni.”33

Mary Ann Stearns Winters, vanhin Parley P. Prattin ottotytär:
”Seisoin lähellä profeettaa, kun hän saarnasi intiaaneille leh-
dossa temppelin vieressä. Pyhä Henki valaisi hänen kasvonsa,
kunnes valo loisti kuin sädekehä hänen ympärillään, ja hänen
sanansa tunkeutuivat kaikkien häntä kuulleiden sydämeen. – –

Näin veljesten Josephin ja Hyrumin kuolleet ruumiit, kun ne
lepäsivät Mansion Housessa sen jälkeen kun ne oli tuotu
Carthagesta, ja näin myös joitakin heidän käyttämiään vaatteita,
jotka olivat värjäytyneet heidän omalla verellään. Tiedän, että
he olivat Jumalan miehiä, profeetta ja patriarkka, tosia ja uskol-
lisia. Olkaamme me kelvollisia kohtaamaan heidät tulevassa
maailmassa!”34

Wilford Woodruff muistiinpanoissaan saarnasta 6. huhti-
kuuta 1837: ”Presidentti Joseph Smith nuorempi nousi ja puhui

Lorenzo Snow
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seurakunnalle kolmen tunnin ajan puettuna Jumalan voimalla ja
hengellä ja Hänen kuvansa kaltaisena. Hän kertoi ajatuksistaan ja
tunteistaan ystäviensä talossa. Hän esitti monia erittäin tärkeitä
asioita Israelin vanhimmille. Voi, kunpa ne kirjoitettaisiin sydä-
miimme kuin taltalla hakaten ikuisiksi ajoiksi, jotta me noudat-
taisimme niitä elämässämme [ks. Job 19:23–24]. Tuo valon, peri-
aatteen ja hyveen lähde, joka tuli esiin profeetta Josephin sydä-
mestä ja suusta, profeetan, jonka sielu Henokin sielun tavoin
paisui laajaksi kuin iankaikkisuus – sanon, että sellaisten todis-
teiden niin voimakkaalla tavalla esitettyinä pitäisi karkottaa
unohdukseen jokainen epäuskon ja epävarmuuden hiukkanen
kuulijoiden mielestä, sillä sellainen kieli, tunne, periaate ja henki
eivät voi tulvia pimeydestä. Joseph Smith nuorempi on Jumalan
profeetta, joka on herätetty vapauttamaan Israel yhtä totisesti
kuin sydämeni palaa nyt rinnassani.”35

Brigham Young: ”Siitä lähtien, kun näin ensi kertaa profeetta
Josephin, en ole koskaan unohtanut sanaakaan, jonka hän sanoi
valtakunnasta. Ja tämä on sen tiedon avain, joka minulla on
tänään, että minä kuuntelin Josephin sanoja ja talletin ne sydä-
meeni, varastoin ne sinne pyytäen Isääni Hänen Poikansa
Jeesuksen nimessä tuomaan ne tarvittaessa mieleeni. Minä vaalin
sitä, mikä on Jumalan, ja se on avain siihen, mitä minulla on
tänään. Olin innokas saamaan oppia Josephilta ja Jumalan
Hengeltä.”36

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Lue sivuilta 518–520 todistukset profeetta Joseph Smithistä.
Mikä tekee sinuun vaikutuksen näissä todistuksissa? Mihin
perustuu oma todistuksesi Joseph Smithistä? Kuinka sait
tämän todistuksen? Voit halutessasi kirjoittaa todistuksesi
päiväkirjaasi tai kertoa siitä perheellesi.

• Sivuilla 520–522 on lausuntoja, joissa kuvataan Joseph
Smithin ulkonäköä, persoonallisuutta ja luonnetta. Kuinka
nämä lausunnot vaikuttavat siihen, mitä ajattelet Joseph



1. Lainattuna julkaisussa History of the
Church, osa 5, s. 408, oikeinkirjoitus
nykyaikaistettu; tuntemattoman
Boston Bee -lehden kirjeenvaihtajan
24. maaliskuuta 1843 Nauvoossa
Illinoisissa päivätystä kirjeestä, jul-
kaistu lehdessä Times and Seasons,
15. toukokuuta 1843, s. 200.

2. History of the Church, osa 5, s. 339;
Joseph Smithin 8. huhtikuuta 1843
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Smithistä? Mieti keinoja, kuinka voisit kehittää itsessäsi joita-
kin näistä samoista luonteenpiirteistä.

• Tutki todistuksia siitä, miten profeetta Joseph opetti evanke-
liumia ja selitti pyhiä kirjoituksia (s. 523–525). Kuinka nämä
todistukset voivat auttaa meitä tutkiessamme ja opettaes-
samme evankeliumia?

• Kertaa tämän luvun viimeinen osio (s. 525–527). Kuinka voit
noudattaa Wilford Woodruffin ja Brigham Youngin esimerkkiä
tutkiessasi tätä kirjaa? Kuinka voit noudattaa heidän esimerk-
kiään tutkiessasi elävien profeettojen opetuksia? Mitä mieles-
täsi tarkoittaa se, että antaa totuuden tulla kirjoitetuksi ”sydä-
miimme kuin taltalla hakaten”?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: 2. Nefi 3:6–19;
OL 24:1–9; 124:1.
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Profeetta Joseph Smith toivoi hartaasti näkevänsä Nauvoon temppelin 
valmiina. ”Kiirehtikää työtä, veljet”, hänellä oli tapana sanoa, ”tehkäämme 
temppeli valmiiksi; Herralla on suuri endaumentti varattuna teitä varten.”



Kaiken palauttaminen – aikojen
täyttymisen taloudenhoitokausi

”Juuri [tällä] aikojen täyttymisen 
taloudenhoitokaudella kaikki, mitä on taivaissa 
tai mitä on maan päällä, yhdistetään yhdeksi 

Kristuksessa Jeesuksessa, ja silloin palautetaan kaikki.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Profeetta Joseph Smith rakasti Nauvoon temppeliä ja toivoi
hartaasti näkevänsä sen valmiina. Nauvoossa asunut Martha
Coray oli kuulemassa puhetta nähdessään profeetan ojentavan
kätensä kohti temppeliä ja sanovan surumieliseen sävyyn: ”Jos
on – – Jumalan tahto, että saan elää niin kauan, että näen tuon
temppelin valmiina ja viimeisteltynä perustuksesta ylimpään
kiveen, sanon: ’Oi Herra, tämä riittää. Herra, anna palvelijasi
lähteä rauhassa.’”1

George Q. Cannon, josta tuli myöhemmin neuvonantaja
ensimmäisessä presidenttikunnassa, muisteli: ”Ennen kuole-
maansa profeetta Joseph osoitti kiihkeätä halua nähdä
[Nauvoon] temppeli valmiina, kuten useimmat teistä, jotka olitte
kirkossa hänen aikanaan, hyvin tiedätte. ’Kiirehtikää työtä, vel-
jet’, hänellä oli tapana sanoa, ’tehkäämme temppeli valmiiksi;
Herralla on suuri endaumentti varattuna teitä varten, ja odotan
innolla, että veljet saavat endaumenttinsa ja pappeuden täytey-
den.’ Hän kehotti pyhiä uurastamaan jatkuvasti saarnaten heille
rakennuksen valmistumisen tärkeyttä, jotta siellä voitaisiin suo-
rittaa elämän ja pelastuksen toimituksia koko kansalle mutta
etenkin pyhän pappeuden koorumeille. ’Sitten’, hän sanoi, ’val-
takunta on perustettu, enkä välitä, mitä minulle tapahtuu.’”2

Nauvoon temppeliä koskevat suunnitelmat edellyttivät raken-
nusta, joka olisi suurempi ja vielä kauniimpi kuin Kirtlandin
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temppeli. Mississipin rantatörmällä sijaitseva Nauvoon temppeli
olisi valmiina yksi Illinoisin upeimmista rakennuksista. Se raken-
nettaisiin kalkkikivestä, joka saataisiin lähellä Nauvoota olevista
kivilouhoksista, ja puutavara uitettaisiin jokea pitkin Wisconsinin
mäntymetsistä. Valmiina se olisi 128 jalkaa [39 m] pitkä, 88 jalkaa
[n. 27 m] leveä ja 165 jalkaa [n. 50 m] korkea torninhuippu
mukaan lukien. Ulkopinta koristeltaisiin taidokkain kuu-,
aurinko- ja tähtikivikaiverruksin, ja auringonvalo virtaisi monista
ikkunoista valaisemaan sisätiloja.

Joseph Smith ei elänyt niin kauan, että olisi nähnyt Nauvoon
temppelin valmiina, mutta hänen kuolemansa jälkeen tuhannet
pyhät saivat pyhiä toimituksia temppelissä Brigham Youngin joh-
dolla. Sen jälkeen kun pyhät oli pakotettu lähtemään Nauvoosta,
heidän kaunis temppelinsä tuhottiin. Tuli tuhosi sen sisäosat
vuonna 1848, ja vuonna 1850 pyörremyrsky kaatoi joitakin sei-
niä jättäen loput seinät niin heikoiksi, että ne oli purettava. Noin
150 vuotta myöhemmin alkoi uuden Nauvoon temppelin raken-
taminen alkuperäiselle paikalleen. Uudelleen rakennettu temp-
peli vihittiin käyttöön 27. kesäkuuta 2002, ja siitä tuli yksi yli
sadasta temppelistä kautta maailman. Jokainen näistä temppe-
leistä on vertauskuva siitä, että Jumalan siunausten täyteys
Hänen eläville ja kuolleille lapsilleen on palautettu tällä viimei-
sellä taloudenhoitokaudella.

Jumala kutsui profeetta Joseph Smithin palauttamaan nämä
suuret siunaukset maan päälle ja toimimaan aikojen täyttymisen
taloudenhoitokauden johdossa. Profeetan palvelutyön aikana
palautettiin kaikki, mitä tarvittiin kaikkien aikojen suurimman
taloudenhoitokauden perustamiseksi. Pappeus välttämättömine
avaimineen palautettiin, Mormonin kirja käännettiin, kirkko
perustettiin ja opit, toimitukset ja liitot ilmoitettiin, mukaan
lukien endaumentin ja avioliittoon sinetöimisen toimitukset ja
liitot. Herra julisti, että Hän oli antanut Joseph Smithille ”valta-
kuntani avaimet ja evankeliumin taloudenhoitokauden viimeisiä
aikoja varten ja aikojen täyttymistä varten, jolloin minä kokoan
yhteen kaiken, sekä sen, mitä on taivaassa, että sen, mitä on
maan päällä” (OL 27:13).
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Joseph Smithin opetuksia

Tällä viimeisellä taloudenhoitokaudella on 
palautettu kaikki aiempien taloudenhoitokausien

valtuudet, toimitukset ja tieto.

”On taivaallisten asioiden järjestyksen mukaista, että Jumala
lähettää aina uuden taloudenhoitokauden maailmaan, kun ihmi-
set ovat luopuneet totuudesta ja kadottaneet pappeuden.”3

Syyskuun 6. päivänä 1842 profeetta Joseph Smith kirjoitti
pyhille seuraavaa, mikä myöhemmin merkittiin muistiin koh-
daksi OL 128:18: ”Aikojen täyttymisen taloudenhoitokauden
alussa – joka taloudenhoitokausi on nyt alkamassa – on välttä-
mätöntä, että taloudenhoitokaudet ja avaimet ja voimat ja kirk-
kaudelliset totuudet liitetään ja yhdistetään yhteen ehyeksi ja täy-
deksi kokonaisuudeksi ja ilmoitetaan Aadamin ajoista aina nykyi-
seen aikaan asti. Eikä ainoastaan tätä, vaan ne asiat, joita ei mil-
loinkaan ole ilmoitettu maailman perustamisesta asti, vaan on
pidetty kätkettyinä viisailta ja ymmärtäväisiltä, ilmoitetaan – –
tämän aikojen täyttymisen taloudenhoitokauden aikana.”4

”Tämä on tosiaankin se päivä, jonka viimeisten aikojen pyhät
tulevat kauan muistamaan; päivä, jolloin taivaan Jumala on aloit-
tanut valtakuntansa muinaisen järjestyksen palauttamisen palve-
lijoilleen ja kansalleen; päivä, jolloin kaikki yhdessä aikaansaa
evankeliumin täyteyden toteutumisen, taloudenhoitokausien
taloudenhoitokauden täyteyden, aikojen täyteyden; päivä, jol-
loin Jumala on alkanut ilmoittaa ja saattaa kirkossaan järjestyk-
seen kaiken sen, mitä on ollut, ja kaiken sen, mitä muinaiset pro-
feetat ja viisaat halasivat nähdä, mutta kuolivat sitä näkemättä;
päivä, jolloin aletaan ilmoittaa kaikkea sitä, mikä on ollut kätket-
tynä maailman perustamisesta asti ja minkä Jehova on luvannut
hyväksi näkemänään aikana antaa tiettäväksi palvelijoilleen val-
mistaakseen maan kirkkautensa palauttamiseen, selestisen kirk-
kauden, ja pappien ja kuninkaiden valtakunnan iankaikkisiksi
ajoiksi Siionin vuorelle.”5

”Aikojen täyttymisen taloudenhoitokausi tuo valoon kaiken
sen, mikä on ilmoitettu kaikkien aikaisempien taloudenhoito-
kausien aikana, ja myös sellaista, mitä ei ole ennen ilmoitettu.
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Hän on lähettävä profeetta Elian jne. ja asettava kaiken kohdal-
lensa Kristuksessa.”6

”’Hän on ilmaissut meille tahtonsa salaisuuden, sen Kristusta
koskevan suunnitelman, jonka hän oli nähnyt hyväksi tehdä ja
joka oli määräajan tullessa toteutuva: hän oli yhdistävä
Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaassa ja maan päällä’
[Ef. 1:9–10].

Hän oli nähnyt hyväksi, että viimeisen taloudenhoitokauden
lopun tapahtumissa kaikkea siihen taloudenhoitokauteen liitty-
vää tulee johtaa aivan kuten edellisinä taloudenhoitokausina.

Ja vielä, Jumala oli nähnyt hyväksi, ettei olisi iankaikkista täy-
teyttä, ennen kuin kaikki taloudenhoitokaudet täyttyisivät ja ne
koottaisiin yhdeksi ja että kaikki, mikä näissä taloudenhoitokau-
sissa koottaisiin yhdeksi samaan täyteyteen ja iankaikkiseen kirk-
kauteen, olisi Kristuksessa Jeesuksessa. – –

– – Kaikki ne toimitukset ja tehtävät, joita aina jokaisella talou-
denhoitokaudella on Kaikkivaltiaan ohjeiden ja käskyjen mukaan
pappeudelta edellytetty, saadaan viimeisellä taloudenhoitokau-
della. Sen tähden kaikki se, mitä jonakin aikaisempana ajanjak-
sona on pappeuden valtuudella omistettu, saadaan jälleen, ja
siten toteutuu se kaiken kohdalleen paneminen, josta on
puhuttu pyhien profeettojen suulla.”7

Joseph Smithillä on aikojen täyttymisen
taloudenhoitokauden avaimet.

”Minulla – – on viimeisen valtakunnan avaimet, jossa on kai-
ken täyttymisen taloudenhoitokausi, josta on puhuttu kaikkien
pyhien profeettojen suulla maailman alusta asti Melkisedekin
pappeuden sinetöimisvoiman alla.”8

”Jokainen ihminen, joka on kutsuttu palvelemaan maan asuk-
kaita, asetettiin tätä tarkoitusta varten taivaan suuressa neuvon-
pidossa ennen kuin maailmaa olikaan. Otaksun, että minut ase-
tettiin juuri tähän virkaan siinä suuressa neuvonpidossa. Haluan
todistuksen siitä, että olen Jumalan palvelija ja tämä kansa on
Hänen kansansa. Muinaiset profeetat julistivat, että viimeisinä
päivinä taivaan Jumala perustaisi valtakunnan, joka ei koskaan
tuhoutuisi eikä sitä annettaisi toiselle kansalle – –.
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Aion olla yksi niistä välikappaleista, jotka Herran sanalla
perustavat Danielin valtakunnan, ja aion laskea perustuksen,
joka aikaansaa täydellisen muutoksen koko maailmassa.9

”Valtakunnan koko suunnitelma on edessäni, eikä kenelläkään
muulla ihmisellä ole sitä.”10

Lucy Mack Smith oli läsnä, kun Joseph Smith saarnasi
Kirtlandissa Ohiossa vuonna 1832. Hän muisti nämä profee-
tan sanat: ”Minulla on tämän viimeisen taloudenhoitokauden
avaimet, ja ne ovat minulla ikuisesti ajassa ja iankaikkisuudessa.
Olkoon sydämenne siis levollinen, sillä kaikki on hyvin.”11

Tämä viimeinen taloudenhoitokausi on 
niin valtavan tärkeä, että se edellyttää pyhiltä 

täydellistä, epäitsekästä omistautumista.

Syyskuussa 1840 Joseph Smith ja hänen neuvonantajansa
ensimmäisessä presidenttikunnassa antoivat seuraavan julis-
tuksen kirkon jäsenille: ”Herran työ näinä viimeisinä päivinä on
äärettömän suurta ja lähes käsittämätöntä kuolevaisille. Sen suu-
ruus on sanoin kuvaamatonta ja sen ylevyys vertaansa vailla. Se
on aihe, joka on elähdyttänyt profeettojen ja vanhurskaiden
ihmisten mieltä maailman luomisesta asti jokaisella taloudenhoi-
tokaudella nykyaikaan asti, ja juuri aikojen täyttymisen talou-
denhoitokaudella kaikki, mitä on taivaissa tai mitä on maan
päällä, yhdistetään yhdeksi Kristuksessa Jeesuksessa, ja silloin
palautetaan kaikki kuten pyhät profeetat maailman alusta asti
ovat puhuneet, sillä silloin tapahtuu isille annettujen lupausten
suuri täyttyminen, ja Korkeimman voiman ilmenemiset ovat suu-
ria, loistavia ja yleviä. – –

– – Olemme halukkaita etenemään ja yhdistämään tarmomme
valtakunnan rakentamiseksi ja pappeuden perustamiseksi täy-
teydessään ja kirkkaudessaan. Viimeisinä päivinä tehtävä työ on
äärettömän tärkeää ja vaatii pyhiltä voimia, taitoja, lahjoja ja
kykyjä vieriäkseen eteenpäin siinä kirkkaudessa ja majesteetti-
suudessa, jota profeetta on kuvaillut [ks. Dan. 2:34–35, 44–45].
Tällaisen suuren ja ylevän työn toteuttamiseksi vaaditaan siis
pyhien keskittämistä.
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Se kokoamistyö, josta puhutaan pyhissä kirjoituksissa, on vält-
tämätöntä viimeisen taloudenhoitokauden kirkkauden toteutu-
miseksi. – –

Rakkaat veljet, koska haluamme innokkaasti toteuttaa Jumalan
tarkoitukset, johon työhön meidät on kutsuttu, ja olla Hänen
työtovereitaan tällä viimeisellä taloudenhoitokaudella, tun-
nemme välttämättömäksi saada pyhät innokkaaseen yhteistyö-
hön kautta tämän maan ja meren saarilla. On välttämätöntä, että
pyhät kuuntelevat neuvoja ja kääntävät huomionsa kirkkoon, val-
takunnan perustamiseen, ja jättävät sivuun jokaisen itsekkään
periaatteen, kaiken, mikä on alhaista ja halpamaista, ja pysyvät
rohkeina totuuden asiassa ja auttavat kaikin voimin niitä, joille
on annettu malli ja suunnitelma. – –

Tässä siis, rakkaat veljet, on työ, johon ryhtyä, joka on ylien-
keleiden veroista; työ, joka jättää varjoonsa kaiken, mitä tähän
asti on saatu aikaan; työ, jota menneiden aikojen kuninkaat ja
profeetat ja vanhurskaat miehet ovat etsineet, odottaneet ja
halunneet hartaasti nähdä mutta jotka ovat kuolleet näkemättä
sitä; ja hyvin käy niiden, jotka auttavat toteuttamaan Jehovan
ihmetyöt.”12

”Siionin rakentaminen on asia, joka on kiinnostanut Jumalan
kansaa kaikkina aikoina; se on aihe, jota profeetat, papit ja
kuninkaat ovat käsitelleet erityisen mielellään. Iloisen odotuksen
vallassa he ovat odottaneet aikaa, jota me elämme, ja taivaallisen,
riemullisen odotuksen sytyttäminä he ovat laulaneet ja kirjoitta-
neet ja profetoineet tästä meidän ajastamme, mutta kuolleet sitä
näkemättä. Me olemme se otollinen kansa, jonka Jumala on
valinnut tuomaan esiin myöhempien aikojen kirkkauden.
Meidän osaksemme on annettu nähdä tämä kirkkaus ja osallistua
sen edistämiseen sekä olla avuksi siinä aikojen täyttymisen talou-
denhoitokaudessa, jolloin Jumala on yhdistävä yhdeksi kaiken,
mitä on taivaissa, ja kaiken, mitä on maan päällä [ks. Ef. 1:10],
kun Jumalan pyhät kootaan yhteen kaikista kansanheimoista ja
sukukunnista ja kielistä ja kansoista. Silloin juutalaiset kootaan
yhteen, ja myös jumalattomat kootaan yhteen ja heidät tuhotaan,
kuten profeettojen kautta on puhuttu. Jumalan Henki on myös
asuva Hänen kansansa kanssa ja vetäytyvä pois muiden kansojen
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Kokoaikaisia lähetyssaarnaajia lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksessa Provossa
Utahissa. Joseph Smith julisti, että viimeisellä taloudenhoitokaudella ”on välttämä-

töntä, että pyhät kuuntelevat neuvoja ja – – pysyvät rohkeina totuuden asiassa”.

keskuudesta, ja kaikki, mikä on taivaassa tai maan päällä, on
oleva yhtä Kristuksessa.

Taivaallinen pappeus yhdistyy maallisen kanssa näiden suur-
ten tarkoitusperien toteuttamiseksi, ja samalla kun olemme näin
yhdistyneet yhden asian ympärille, Jumalan valtakunnan esiin
tuomiseen, taivaallisen pappeuden haltijat eivät pysy laiskoina
sivustakatsojina. Jumalan Henki vuodatetaan alas taivaasta, ja se
asuu keskuudessamme. Korkeimman siunaukset lepäävät
yllämme, ja nimemme kulkeutuu tulevaan aikaan. Lapsemme
nousevat ja nimittävät meitä siunatuiksi ja vielä syntymättömät
sukupolvet ajattelevat erityisellä ilolla niitä tapahtumia, joita me
olemme kokeneet; niitä kieltäymyksiä, joita olemme kestäneet;
sitä väsymätöntä intoa, jota olemme osoittaneet ja niitä lähes yli-
pääsemättömiä vaikeuksia, joita olemme voittaneet laskies-
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samme perustusta työlle, joka on aikaansaanut heidän näke-
mänsä kirkkauden ja siunauksen. Tämä on työtä, jota Jumala ja
enkelit ovat ilolla ajatelleet menneiden sukupolvien aikana ja
joka sytytti muinaisten patriarkkojen ja profeettojen sielun pala-
maan. Tämän työn on määrä aikaansaada pimeyden valtojen
tuhoutuminen, maan uudistuminen, Jumalan kirkkaus ja ihmis-
suvun pelastuminen.”13

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Käy läpi sivut 531–532. Miksi temppelit ovat niin tärkeitä
Herran työn toteuttamiseksi?

• Mistähän syystä muinaiset profeetat ja viisaat miehet odottivat
meidän aikaamme? (Katso joitakin esimerkkejä sivuilta
533–534.) Pohdi etuoikeutta olla Myöhempien Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsen aikojen täyttymisen talou-
denhoitokaudella.

• Tutki, mitä sanotaan kappaleessa, joka alkaa sivun 534 alareu-
nasta. Mitä ajatuksia ja tunteita sinulla on kirkon palveluteh-
tävistäsi, kun pohdit näitä sanoja?

• Lue ensimmäiset kolme kappaletta sivulta 535. Kuinka nämä
sanat vahvistavat todistustasi profeetta Joseph Smithin palve-
lutyöstä?

• Profeetta Joseph Smith sanoi: ”Herran työ näinä viimeisinä
päivinä on äärettömän suurta” (s. 535). Tutki, mitä sivuilla
535–538 sanotaan, ja pohdi velvollisuuttamme auttaa Herran
työn toteuttamisessa viimeisellä taloudenhoitokaudella. Miksi
meidän on yhdistettävä tarmomme, jos aiomme toteuttaa
tämän työn? Miksi meidän on jätettävä sivuun jokainen itsekäs
periaate? Mieti, kuinka voit käyttää voimiasi, taitojasi, lahjojasi
ja kykyjäsi Herran työssä?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: OL 27:12–13;
90:2–3; 112:30–32; 124:40–41.
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Joseph Smith löysi aikaa osoittaa, että hän välitti pyhistä yksilöinä. Margarette
McIntire Burgess muisteli profeettaa, jota hän sanoi lasten rakkaaksi ystäväksi, 

kun tämä auttoi häntä ja hänen veljeään heidän juututtuaan liejuun.



Joseph Smithin ajatuksia
profeetallisesta palvelutyöstään

”Minulla ei ole mitään muuta halua 
kuin tehdä hyvää kaikille ihmisille.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Profeetta Joseph Smith oli palvelutyönsä alusta asti usein hen-
genvaarassa. Vaikka Herra vapautti profeetan monta kertaa
hänen vihollistensa käsistä, profeetta tiesi, että kun hän olisi täyt-
tänyt maallisen palvelutyönsä, hän voisi kuolla. ”Jotkut ovat otak-
suneet, ettei veli Joseph voisi kuolla”, hän sanoi eräissä hautajai-
sissa Nauvoossa vuonna 1842, ”mutta se on erehdys. On totta,
että minulle on ajoittain luvattu, että elämäni jatkuisi voidakseni
suorittaa sen ja sen tehtävän, mutta nyt kun olen ne suorittanut,
minulla ei tällä hetkellä ole mitään taetta elämästäni. Olen yhtä
altis kuolemaan kuin muutkin ihmiset.”1

Profeetta oli hyvin tietoinen siitä, että hän ja kaikki Nauvoossa
elävät pyhät olivat yhä vaarallisemmassa tilanteessa. Nauvoon
kasvaessa jotkut alueella asuvat ihmiset alkoivat pelätä pyhien
kasvavaa poliittista ja taloudellista valtaa, ja mellakoitsijat alkoi-
vat jälleen ahdistella heitä. Profeetta oli erityisessä vaarassa, sillä
Missourin viranomaiset tekivät toistuvia yrityksiä hänen vangitse-
misekseen, ja kirkon luopiot tulivat yhä vihamielisemmiksi yri-
tyksissään tuhota hänet. Elokuun 6. päivänä 1842 profeetta
julisti, että tulisi aika, jolloin kirkon jäsenet pakotettaisiin lähte-
mään Nauvoosta:

”Profetoin, että pyhät kärsisivät jatkuvasti paljon koettelemuk-
sia ja heidät karkotettaisiin Kalliovuorille; monet luopuisivat
uskostaan, jotkut kohtaisivat kuolemansa vainoojiemme toi-
mesta tai menettäisivät henkensä vaikeiden olojen tai sairauksien
johdosta, ja jotkut teistä elävät niin kauan, että saavat mennä aut-
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tamaan asuttamisessa ja kaupunkien rakentamisessa ja nähdä
pyhien tulevan mahtavaksi kansaksi Kalliovuorten keskellä.”2

Profeetan elämän muutaman viimeisen vuoden saarnoissa ja
kirjoituksissa hänen sanoistaan aistii kiireen tuntua. Tietäen
aikansa olevan lyhyt hän uurasti innokkaasti opettaakseen
pyhille sitä, mitä Jumala oli hänelle ilmoittanut, ja kannusti heitä
valmistautumaan ottamaan vastaan nämä totuudet. Hän ilmaisi
myös suuren rakkautensa pyhiä kohtaan julistaen jopa, että hän
oli halukas antamaan henkensä heidän puolestaan: ”Olen valmis
tarjoutumaan uhriksi siten, että se voi saada aikaan suurinta hyö-
tyä ja hyvää.”3

On merkittävää, että vaikka profeetta kärsi paljon vainoa ja
kasvavan kirkon jatkuvat vaatimukset painoivat häntä, hän löysi
aikaa osoittaa välittävänsä jokaisesta kirkon jäsenestä yksilönä.
Monet pyhät muistelivat myöhempinä vuosina sitä rakkautta ja
ystävällisyyttä, jota profeetta Joseph osoitti heille.

Aroet L. Hale muisteli: ”Profeetta – – tuli usein ulos Mansion
[Housesta] pelaamaan palloa meidän poikien kanssa; hänen poi-
kansa Joseph oli suunnilleen minun ikäiseni. [Profeetta] Joseph
noudatti aina sääntöjä. Hän oli siepparina, kunnes tuli hänen
vuoronsa tarttua mailaan. Ja sitten, koska hän oli sangen voima-
kas mies, hän löi pallon niin kauas, että huusimme aina sitä
hakemaan lähteneelle pojalle, että hän ottaisi eväät mukaan. Se
nauratti profeettaa. Joseph oli aina hyväntuulinen ja hauska.”4

Margarette McIntire Burgess muisteli toista kokemusta pro-
feetan kanssa Nauvoossa: ”Vanhempi veljeni ja minä olimme
menossa kouluun lähelle rakennusta, joka tunnettiin Joseph
Smithin tiilisenä kauppana. Edellisenä päivänä oli satanut, ja
maassa oli paljon kuraa varsinkin sillä kadulla. Veljeni Wallace ja
minä juutuimme molemmat liejuun emmekä päässeet siitä irti, ja
tietenkin me aloimme itkeä kuin lapset, sillä me luulimme, että
meidän täytyisi jäädä siihen. Mutta kun kohotin katseeni, näin
lasten rakkaan ystävän, profeetta Josephin, tulevan meitä kohti.
Hän oli pian nostanut meidät korkeammalle ja kuivemmalle
maalle. Sitten hän kumartui ja puhdisti loan pienistä, kurasta
painavista kengistämme ja otti sitten nenäliinansa taskustaan ja
pyyhki kyyneleiset kasvomme. Hän puhui meille ystävällisesti ja
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rohkaisevasti ja lähetti meidät hyvillä mielin jatkamaan koulu-
matkaamme. Onko mikään ihme, että rakastin tuota suurta,
hyvää ja jaloa Jumalan miestä?”5

Joseph Smithin opetuksia

Profeetat opettavat sen, mitä Jumala heille ilmoittaa; 
me pyrimme ymmärtämään heidän sanansa 

ja ottamaan niistä varteen.

”Kaiken päivää mietiskelen erästä asiaa, joka merkitsee
minulle enemmän kuin syöminen ja juominen, ja se on kysymys
siitä, miten saan Jumalan pyhät ymmärtämään ne näyt, jotka hyö-
kyaallon tavoin vyöryvät mieleeni. Oi, kuinka iloitsisinkaan tuo-
dessani eteenne asioita, joita ette ole koskaan ajatelleetkaan!
Mutta köyhyys ja maailman huolet estävät. – –

Hoosianna, hoosianna, hoosianna kaikkivaltiaalle Jumalalle
siitä, että valonsäteet alkavat tunkea esiin jo nyt. En löydä sanoja,
joilla ilmaista itseäni. En ole oppinut, mutta minulla on tunteet
siinä kuin kellä tahansa. Oi, jospa minulla olisi ylienkelin kieli
ilmaistakseni kerran tunteeni ystävilleni! Mutta en odota mil-
loinkaan pystyväni siihen tässä elämässä.”6

”On ollut erittäin vaikeata saada mitään tämän sukupolven
päähän. Se on ollut kuin hemlokin halkaisemista oksankohdasta
käyttämällä maissileivän palaa kiilana ja kurpitsaa nuijana.
Pyhätkin ovat hitaita ymmärtämään.

Olen useita vuosia yrittänyt valmistaa pyhien mieltä vastaanot-
tamaan sitä, mikä on Jumalan, mutta olemme usein nähneet,
kuinka jotkut heistä senkin jälkeen, kun ovat kärsineet kaiken
mitä ovat kärsineet Jumalan työn hyväksi, hajoavat sirpaleiksi
kuin lasi niin pian kuin ilmaantuu jotakin, mikä on vastoin hei-
dän perimätietojaan; he eivät kestä tulta lainkaan. Kuinka monet
kykenevät noudattamaan selestistä lakia, läpäisemään ja saamaan
korotuksensa, sitä en kykene sanomaan, sillä monet ovat kutsut-
tuja, mutta harvat valittuja [ks. OL 121:40].”7

”En ole muiden ihmisten kaltainen. Mieltäni askarruttavat
jatkuvasti päivän toimet, ja olen täysin riippuvainen elävästä
Jumalasta kaikessa, mitä sanon tämänkaltaisissa tilaisuuksissa
[hautajaiset]. – –
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Jos saisin Hengen johdatusta, ilmoitusta ja kykyä välittää teille,
mitä sieluni on kuluneina päivinä mietiskellyt, niin joka ainoa
sielu tästä kuulijakunnasta menisi kotiin ja sulkisi suunsa ikui-
siksi ajoiksi uskonnollisista asioista, kunnes olisi oppinut jotakin.

Miksi olisitte niin varmat siitä, että käsitätte sen, mikä on
Jumalan, kun kaikki teissä on niin epävarmaa? Olette tervetulleet
jakamaan kaiken sen tiedon ja ymmärryksen, jonka pystyn teille
antamaan.”8

”Jotkut ihmiset sanovat, että olen langennut profeetta, koska
en tuo julki enempää Herran sanaa. Miksi en tee sitä? Kykenem-
mekö vastaanottamaan sen? Emme! Ei ainoakaan tässä huo-
neessa oleva.”9

”Tulen aika ajoin paljastamaan teille asioita, jotka Pyhä Henki
minulle ilmoittaa. Kaikki ne valheet, joita minua vastaan nyt sepi-
tetään, ovat paholaisesta, ja paholaisen ja hänen palvelijoidensa
vaikutusta tullaan käyttämään Jumalan valtakuntaa vastaan.
Jumalan palvelijat eivät opeta mitään muuta kuin iankaikkisen elä-
män periaatteita; heidän teoistaan te tunnette heidät. Hyvä ihmi-
nen puhuu hyvää ja pyhiä periaatteita, ja paha ihminen puhuu
pahaa. Haluan Herran nimessä nuhdella kaikkia sellaisia huonoja
periaatteita, valehtelijoita jne. ja kehotan kaikkia teitä katsomaan
tarkoin, ketä seuraatte. Kehotan teitä ottamaan varteen kaikesta
teille antamastani hyvästä ja kaikista opetuksista. – –

Teroitan teidän mieleenne ajateltavaksi seuraavaa – osoittakaa
uskossanne avuja, rakkautta jne. Sanon Herran nimessä, että jos
teissä on kaikki tämä, te olette hedelmälliset [ks. 2. Piet. 1:5–8].
Todistan, ettei kellään muulla kuin minulla ole valtaa ilmoittaa
näitä – sitä, mikä on taivaassa, maan päällä ja helvetissä. – –
Uskon teidät kaikki Jumalan haltuun, jotta voisitte periä kaiken;
ja Jumala lisätköön siunauksensa.”10

Vaikka profeetat ovat miehiä, joilla on 
inhimillisiä heikkouksia, Jumala on kutsunut 
heidät opettamaan ja johtamaan kansaansa.

Profeetan päiväkirjassa 6. marraskuuta 1835 lukee: ”Tänä
aamuna minut esiteltiin idästä olevalle miehelle. Kuultuaan
nimeni hän huomautti, että en ollut mitään muuta kuin ihminen.
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Tällä hän ilmaisi olettaneensa, että henkilö, jolle Herra on nähnyt
hyväksi ilmoittaa tahtonsa, on varmasti jotakin enemmän kuin
ihminen. Hän näytti unohtaneen Jaakobin sanat siitä, että [Elia]
oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin, ja kuitenkin hänellä oli
sellainen voima Jumalan edessä, että vastauksena hänen rukouk-
siinsa Jumala sulki taivaat, niin ettei satanut kolmeen ja puoleen
vuoteen, ja jälleen vastauksena hänen rukoukseensa taivas antoi
sateen ja maa tuotti hedelmää [ks. Jaak. 5:17–18]. Sellainen on
todella tämän sukupolven pimeys ja tietämättömyys, että se pitää
uskomattomana, että ihminen olisi minkäänlaisessa yhteydenpi-
dossa Luojansa kanssa.”11

”Olenko koskaan opettanut mitään väärää tältä paikalta?
Milloin olen ollut väärässä? Haluan saada voiton Israelissa,
ennen kuin lähden täältä pois eikä minua enää nähdä. En ole
koskaan väittänyt teille olevani täydellinen, mutta opettamissani
ilmoituksissa ei ole mitään erhettä. Pitääkö minut siis heittää
menemään tyhjänpäiväisenä?”12

”Vaikka teenkin väärin, en tee niitä vääryyksiä, joista minua
syytetään; tekemäni vääryys johtuu kuten muillakin ihmisluon-
teen heikkoudesta. Ei kukaan elä virheettömänä. Luuletteko,
että Jeesuskaan, jos Hän olisi täällä, olisi teidän silmissänne vir-
heetön? Hänen vihamiehensä puhuivat kaikenlaista pahaa Häntä
vastaan – kaikki he etsivät Hänestä jumalattomuutta.”13

Joseph Smithin päiväkirjassa 29. lokakuuta 1842 lukee:
”Menin – – kauppaan [Nauvoossa Illinoisissa], minne oli
kokoontunut joukko veljiä ja sisaria, jotka tänä aamuna olivat
saapuneet New Yorkin – – seutuvilta. – – Sanoin heille, että olen
vain ihminen eikä heidän pidä odottaa minun olevan täydelli-
nen; jos he odottavat minulta täydellisyyttä, niin minunkin
pitäisi odottaa sitä heiltä, mutta jos he kärsisivät minun heik-
kouksiani ja veljien heikkouksia, niin minäkin kärsisin heidän
heikkouksiaan.”14

Vastustuksesta huolimatta profeetat 
täyttävät Jumalalta saamansa palvelutyön.

”Olen iloinen ja kiitollinen siitä, että saan olla läsnä tässä tilai-
suudessa. Vihollisemme ovat nähneet paljon vaivaa yrittäen
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saada minut Missouriin ja riistää henkeni, mutta Herra on aidan-
nut heidän tiensä, eivätkä he ole vielä onnistuneet pyrkimykses-
sään. Jumala on auttanut minua pysyttelemään heidän ulottu-
mattomissaan. Olen taistellut hyvän taistelun – –.

Minä pääsen voitolle vihollisistani; olen pääsemässä voitolle
heistä kotona, ja pääsen myös muualla. Kaikki, jotka nousevat
minua vastaan, tulevat totisesti tuntemaan jumalattomuutensa
painon oman päänsä päällä.”15

”Puhun rohkeasti ja uskollisesti ja valtuudella. – – Tiedän, mitä
sanon; minä ymmärrän palvelutehtäväni ja työni. Jumala
Kaikkivaltias on kilpeni, ja mitä voi ihminen tehdä, jos Jumala on
ystäväni? Minua ei uhrata ennen kuin aikani on tullut; silloin
minut uhrataan auliisti. – – Kiitän Jumalaa siitä, että Hän on var-
jellut minua vihollisiltani; minulla ei ole vihamiehiä muutoin
kuin totuuden tähden. Minulla ei ole mitään muuta halua kuin
tehdä hyvää kaikille ihmisille. Tunnen halua rukoilla kaikkien
ihmisten puolesta.”16

”Ellei minua todella olisi saatettu tähän työhön ja ellei Jumala
olisi minua kutsunut, minä vetäytyisin syrjään. Mutta en voi
vetäytyä syrjään; minulla ei ole mitään epäilyksiä totuudesta.”17

”Olen särmikäs kivi. Vasaran ja taltan ääni ei ollut koskaan kai-
kunut minussa ennen kuin Herra otti minut käteensä. Haluan
yksinomaan taivaan oppia ja viisautta.”18

”Profetoin ja todistan tänä aamuna, etteivät kaikki maan ja hel-
vetin voimat yhdessäkään saa eivätkä pysty koskaan kukistamaan
eivätkä voittamaan tätä poikaa, sillä olen saanut lupauksen ian-
kaikkiselta Jumalalta. Jos olen syntiä tehnyt, olen tehnyt sitä
ulkonaisesti; mutta olen totisesti mietiskellyt sitä, mikä on
Jumalan.”19

”Kun ihmiset ryhtyvät rakentamaan toisten ihmisten perustuk-
selle, he tekevät sen omalla vastuullaan ilman valtuutta
Jumalalta, ja kun tulvavesi virtaa ja tuulet puhaltavat, heidän
perustustensa havaitaan olevan hiekkaa ja heidän koko raken-
nelmansa sortuu maan tasalle.

Rakensinko minä kenenkään toisen perustukselle? Minulla
on kaikki se totuus, joka kristillisellä maailmalla oli hallussaan,
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ja kaupanpäällisiksi riippumaton ilmoitus, ja Jumala vie minut
voittoon.”20

Profeetat rakastavat ihmisiä, joita he palvelevat, 
ja haluavat johtaa heitä hyvin silloinkin, 
kun se edellyttää heidän nuhtelemistaan.

”’Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa
henkensä ystäviensä puolesta’ [ Joh. 15:13]. Huomaan satojen ja
tuhansien veljieni olevan valmiit uhraamaan henkensä minun
edestäni.

Taakat, joita saan harteilleni, ovat sangen raskaat. Vainoojani
eivät suo minulle lepoa, ja havaitsen, että tehtävien ja huolten
keskellä henki on altis, mutta liha on heikko. Vaikka taivaallinen
Isäni kutsui minut laskemaan tämän suuren työn ja valtakunnan
perustuksen tällä taloudenhoitokaudella ja todistamaan Hänen
ilmoitetusta tahdostaan hajotetulle Israelille, olen altis samanlai-
sille mielihaluille kuin muutkin ihmiset, samoin kuin muinaiset
profeetat olivat. – –

En näe mitään vikoja kirkossa, ja sallittakoon minun sen täh-
den nousta ylös pyhien kanssa, nousenpa sitten ylös taivaaseen
tai astun alas helvettiin tai menen johonkin muuhun paikkaa. Ja
jos menemme helvettiin, me ajamme riivaajat ulos ja teemme
siitä taivaan. Siellä, missä tämä kansa on, on hyvä yhdyskunta.”21

”Pyhien ei pidä luulla, että koska minulla on heihin läheiset
suhteet ja olen leikkisä ja iloinen, olen asioista tietämätön.
Kirkossa ei voida antaa tukea minkäänlaiselle jumalattomuu-
delle, eikä se menesty siellä missä minä olen, sillä olen päättänyt,
että kun johdan kirkkoa, johdan sitä oikein.”22

”Jos olen niin onnekas, että kykenen käsittämään Jumalan ja
selittämään tai välittämään periaatteet teidän sydämeenne niin,
että Henki sinetöi ne teille, niin istukoon silloin jokainen mies ja
nainen tästedes vaiti, peittäköön suunsa kädellään älköönkä kos-
kaan enää nostako kättään tai ääntään tai sanoko mitään Jumalan
miestä tai Jumalan palvelijoita vastaan. – – Jos minä annan teille
tietoa Hänestä, kaiken vainon minua kohtaan tulisi lakata. Silloin
te tiedätte, että minä olen Hänen palvelijansa, sillä minä puhun
niin kuin se, jolla on valta. – –
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– – Voin maistaa iankaikkisen elämän periaatteita, ja niin voitte
tekin. Ne on annettu minulle Jeesukselta Kristukselta tulleen
ilmoituksen kautta, ja minä tiedän, että kun kerron teille nämä
iankaikkisen elämän sanat sellaisina kuin ne on minulle annettu,
tekin maistatte ne, ja tiedän teidän uskovan niihin. Te sanotte,
että hunaja on makeaa, ja niin sanon minäkin. Pystyn myös mais-
tamaan iankaikkisen elämän hengen. Tiedän, että se on hyvä, ja
kun kerron teille näistä asioista, jotka minulle on annettu Pyhän
Hengen innoituksen kautta, ne tuntuvat myös teistä suloiselta, ja
te iloitsette yhä enemmän. – –

Olen tarkoittanut sanani kaikille, sekä rikkaille että köyhille,
orjille ja vapaille, suurille ja pienille. En tunne vihamielisyyttä
ketään ihmistä kohtaan. Rakastan teitä kaikkia, mutta vihaan joi-
takin teidän tekojanne. Olen paras ystävänne, ja jos jotkut eivät
sitä huomaa, se on heidän oma vikansa. Jos nuhtelen jotakuta ja
hän vihaa minua, hän on mieletön, sillä minä rakastan kaikkia
ihmisiä, erityisesti näitä veljiäni ja sisariani.

– – Te ette tunne minua, te ette ole koskaan tunteneet sydän-
täni. Kukaan ei tunne elämäntarinaani. En voi sitä kertoa, en kos-
kaan ryhdy siihen tehtävään. En syytä ketään siitä, ettei hän usko
elämäntarinaani. Ellen olisi kokenut sitä mitä olen, en olisi usko-
nut sitä itsekään. En ole koskaan vahingoittanut ketään ihmistä
aina siitä asti kun maailmaan synnyin. Kannatan aina rauhaa.

En voi asettua lepoon, ennen kuin olen päättänyt kaiken
työni. En ajattele koskaan pahaa, enkä tee mitään vahingoittaak-
seni lähimmäistäni. Kun ylienkelin pasuuna kutsuu minua ja
joudun punnittavaksi, te kaikki tunnette silloin minut. En sano
enempää. Jumala siunatkoon teitä kaikkia.”23

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Lue sivulta 541 vainosta, jota Joseph Smith kohtasi Nauvoossa.
Siirry sitten sivulle 542 ja käy läpi kertomukset siitä, kuinka
hän palveli lapsia ja leikki heidän kanssaan Nauvoossa. Miksi
arvelet hänen kyenneen säilyttämään niin iloisen ja huolehti-
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”Olen tarkoittanut sanani kaikille, sekä rikkaille että köyhille, 
orjille ja vapaille, suurille ja pienille. – – minä rakastan kaikkia ihmisiä, 

erityisesti näitä veljiäni ja sisariani.”

van asenteen? Mieti, mitä itse voit tehdä pysyäksesi onnelli-
sena ja rakastavana koettelemusten aikoina.

• Lue kolmas ja neljäs kokonainen kappale sivulta 543 ja pane
merkille profeetta Josephin pettymys, kun pyhät eivät olleet
valmiit ottamaan vastaan kaikkea, mitä hän halusi opettaa
heille (ks. s. 543–544). Mikä voi häiritä kykyämme ottaa
vastaan enemmän totuutta? Mitä voimme tehdä valmistau-
tuaksemme ”vastaanottamaan sitä, mikä on Jumalan”?

• Käy läpi kappale, joka alkaa sivun 544 alareunasta, ja kaksi
seuraavaa kappaletta. Mitä neuvoja voisit antaa henkilölle,
joka kieltäytyy seuraamasta jotakuta kirkon johtajaa, koska
johtajalla on jokin ikävä luonteenpiirre? Lue kolmas kokonai-
nen kappale sivulta 545 ja mieti, kuinka nämä sanat soveltuvat
kaikkiin ihmissuhteisiimme.

• Joseph Smith ilmaisi uskonsa siihen, että Jumala suojelee
häntä ja auttaa häntä saamaan päätökseen palvelutehtävänsä
elämässä (s. 545–547). Mitä kokemuksia sinulla on ollut siitä,
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1. History of the Church, osa 4, s. 587,
oikeinkirjoitus nykyaikaistettu;
Joseph Smithin 9. huhtikuuta 1842
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Wilford Woodruffin muistiinpa-
nojen mukaan; ks. myös Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, toim.
Joseph Fielding Smith, 1985, s. 214.

2. History of the Church, osa 5, s. 85;
käsikirjoituksesta ”History of the
Church”, kirja D–1, s. 1362, kirkon
arkistot; ks. myös Profeetta Joseph
Smithin opetuksia, s. 254.

3. History of the Church, osa 5, s. 159;
Joseph Smithin Nauvoossa Illinoi-
sissa 8. syyskuuta 1842 päivätystä kir-
jeestä James Arlington Bennetille;
James Bennetin sukunimi on julkai-
sussa History of the Church virheelli-
sesti muodossa ”Bennett”.

4. Aroet L. Hale, ”First Book or Journal
of the Life and Travels of Aroet L.
Hale”, s. 23–24; Aroet Lucius Hale,
Reminiscences, ca. 1882, kirkon
arkistot; ks. myös Dean C. Jesse,
”Joseph Smithin hengellisyys”,
Valkeus, joulukuu 1984, s. 15.

5. Margarette McIntire Burgess artikke-
lissa ”Recollections of the Prophet
Joseph Smith”, Juvenile Instructor,
15. tammikuuta 1892, s. 66–67; ks.
myös ”Veli Joseph”, Lasten Valkeus,
joulukuu 1983, s. 3–4.

6. History of the Church, osa 5, s. 362,
oikeinkirjoitus nykyaikaistettu, kap-
palejakoa muutettu; Joseph Smithin
16. huhtikuuta 1843 Nauvoossa
Illinoisissa pitämästä saarnasta
Wilford Woodruffin ja Willard
Richardsin muistiinpanojen mukaan;
ks. myös Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, s. 294.

7. History of the Church, osa 6,
s. 184–185; Joseph Smithin 21. tam-
mikuuta 1844 Nauvoossa Illinoisissa
pitämästä saarnasta Wilford Wood-
ruffin muistiinpanojen mukaan; ks.
myös Profeetta Joseph Smithin ope-
tuksia, s. 329–330.

8. History of the Church, osa 5,
s. 529–530, oikeinkirjoitus nykyai-
kaistettu; Joseph Smithin 13. elo-
kuuta 1843 Nauvoossa Illinoisissa
pitämästä saarnasta Willard
Richardsin muistiinpanojen mukaan;
ks. myös Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, s. 318–319.

9. History of the Church, osa 4, s. 478;
Joseph Smithin 19. joulukuuta 1841
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Wilford Woodruffin muistiinpa-
nojen mukaan; ks. myös Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, s. 193.

10. History of the Church, osa 6,
s. 366–367; Joseph Smithin 12. tou-
kokuuta 1844 Nauvoossa Illinoisissa
pitämästä saarnasta Thomas

kuinka Jumala on auttanut sinua hoitamaan velvollisuutesi
perheessä tai jossakin kirkon tehtävässä?

• Tutki, mitä sanotaan kahdessa ensimmäisessä kappaleessa
sivulla 548. Milloin olet maistanut totuuden suloisuutta?
Kuinka me voimme riemuita jonkun profeetan tai muun kir-
kon johtajan sanoista silloinkin, kun hän nuhtelee meitä siitä,
että olemme tehneet väärin?

• Käy nopeasti läpi koko luku ja etsi yksi tai kaksi ajatusta, jotka
ovat itsellesi erityisen hyödyllisiä. Mitä arvostat ajatuksissa,
jotka olet valinnut? Kuinka tämä luku on vaikuttanut todistuk-
seesi profeetta Joseph Smithistä?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Dan. 2:44–45;
2. Tim. 4:6–8; MK Jaak. 1:17–19; Moosia 2:9–11; Morm. 9:31.

Viitteet
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Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Wilford Woodruffin ja Willard
Richardsin muistiinpanojen mukaan;
ks. myös Liite: Tässä kirjassa lainatut
lähteet, s. 588, kohta 3; Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, s. 306.

19. History of the Church, osa 5, s. 554,
kappalejakoa muutettu; Joseph
Smithin 27. elokuuta 1843 Nau-
voossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Willard Richardsin ja William
Claytonin muistiinpanojen mukaan;
ks. myös Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, s. 320.

20. History of the Church, osa 6, s. 479;
Joseph Smithin 16. kesäkuuta 1844
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Thomas Bullockin muistiinpa-
nojen mukaan; ks. myös Liite: Tässä
kirjassa lainatut lähteet, s. 588, 
kohta 3; Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, s. 372.

21. History of the Church, osa 5,
s. 516–517; Joseph Smithin 23. hei-
näkuuta 1843 Nauvoossa Illinoisissa
pitämästä saarnasta Willard Richard-
sin muistiinpanojen mukaan; ks.
myös Liite: Tässä kirjassa lainatut
lähteet, s. 588, kohta 3; Profeetta
Joseph Smithin opetuksia,
s. 313–314.

22. History of the Church, osa 5, s. 411;
Joseph Smithin 27. toukokuuta 1843
Nauvoossa Illinoisissa antamista
ohjeista Wilford Woodruffin muistiin-
panojen mukaan; ks. myös Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, s. 305.

23. History of the Church, osa 6,
s. 304–305, 312, 317, kappalejakoa
muutettu, Joseph Smithin 7. huhti-
kuuta 1844 Nauvoossa Illinoisissa
pitämästä saarnasta Wilford Wood-
ruffin, Willard Richardsin, Thomas
Bullockin ja William Claytonin muis-
tiinpanojen mukaan; ks. myös Liite:
Tässä kirjassa lainatut lähteet, s. 588,
kohta 3; Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, s. 342–343, 350–351,
357–358.

Bullockin muistiinpanojen mukaan;
ks. myös Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, s. 363–364.

11. History of the Church, osa 2, s. 302;
Joseph Smithin 6. marraskuuta 1835
Kirtlandissa Ohiossa päivätystä päivä-
kirjamerkinnästä; ks. myös Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, s. 88.

12. History of the Church, osa 6, s. 366;
Joseph Smithin 12. toukokuuta 1844
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Thomas Bullockin muistiinpa-
nojen mukaan; ks. myös Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, s. 364.

13. History of the Church, osa 5, s. 140;
Joseph Smithin 31. elokuuta 1842
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Eliza R. Snow’n muistiinpano-
jen mukaan; ks. myös Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, s. 257.

14. History of the Church, osa 5, s. 181,
kappalejakoa muutettu; Joseph
Smithin 29. lokakuuta 1842 Kirt-
landissa Ohiossa päivätystä päiväkir-
jamerkinnästä; ks. myös Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, s. 267.

15. History of the Church, osa 5,
s. 139–140; Joseph Smithin 31. elo-
kuuta 1842 Nauvoossa Illinoisissa
pitämästä saarnasta Eliza R. Snow’n
muistiinpanojen mukaan; ks. myös
Liite: Tässä kirjassa lainatut lähteet,
s. 588, kohta 3; Profeetta Joseph
Smithin opetuksia, s. 256–257.

16. History of the Church, osa 5, s. 257,
259, kappalejakoa muutettu; Joseph
Smithin 22. tammikuuta 1843 Nau-
voossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Wilford Woodruffin muistiinpa-
nojen mukaan; ks. myös Liite: Tässä
kirjassa lainatut lähteet, s. 588, 
kohta 3; Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, s. 270, 273.

17. History of the Church, osa 5, s. 336;
Joseph Smithin 6. huhtikuuta 1843
Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saar-
nasta Willard Richardsin muistiinpa-
nojen mukaan; ks. myös Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, s. 284.

18. History of the Church, osa 5, s. 423;
Joseph Smithin 11. kesäkuuta 1843
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Iltapäivällä 27. kesäkuuta 1844 mellakoitsijat ryntäsivät vankilaan Carthagessa
Illinoisissa ja surmasivat profeetta Joseph Smithin ja Hyrum Smithin.



Marttyyrikuolema – profeetta
sinetöi todistuksensa verellään

”Hän oli suuri eläessään ja suuri 
kuollessaan Jumalan ja kansansa silmissä.”

Joseph Smithin elämänvaiheita

Talvi ja kevät 1843–1844 oli hyvin jännitteistä aikaa Nauvoossa
Joseph Smithin vihollisten lisätessä yrityksiään tuhota hänet ja
kirkko. Tietäen palvelutyönsä kuolevaisuudessa lähestyvän pian
loppuaan profeetta kokoontui usein kahdentoista apostolin koo-
rumin jäsenten kanssa opettaen heitä ja antaen heille ne pap-
peuden avaimet, jotka olivat välttämättömät kirkon johtamiseksi.
Nämä valmistelut huipentuivat apostolien ja muutamien muiden
läheisten työtovereiden kanssa pidettyyn kokoukseen maalis-
kuussa 1844. Tässä poikkeuksellisessa neuvonpidossa profeetta
antoi kahdelletoista tehtävän johtaa kirkkoa hänen kuolemansa
jälkeen selittäen, että hän oli antanut heille kaikki siihen tarvit-
tavat toimitukset, valtuudet ja avaimet. ”Minä vieritän tämän kir-
kon johtamisen taakan ja vastuun pois omilta harteiltani teidän
harteillenne”, profeetta julisti. ”Ottakaa nyt taakka harteillenne
ja seiskää sen alla kuin miehet, sillä Herra aikoo antaa minun
levätä hetken.”1

Kesäkuun 10. päivänä Joseph Smith, joka oli Nauvoon por-
mestari, ja Nauvoon kaupunginvaltuusto antoivat määräyksen
Nauvoo Expositor -lehden lopettamisesta ja sitä painavan kirja-
painon hävittämisestä. Nauvoo Expositor oli mormonien vastai-
nen sanomalehti, joka parjasi profeettaa ja muita pyhiä ja ajoi
Nauvoon erivapauskirjan kumoamista. Kaupungin viranomaiset
pelkäsivät, että tämä julkaisu saisi mellakoitsijat ryhtymään toi-
miin. Pormestarin ja kaupunginvaltuuston toimenpiteen tulok-
sena Illinoisin osavaltion viranomaiset nostivat perättömän
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mellakointisyytteen profeettaa, hänen veljeään Hyrumia ja muita
Nauvoon kaupungin viranomaisia vastaan. Illinoisin kuvernööri
Thomas Ford haastoi miehet oikeuden eteen Illinoisin
Carthageen osavaltion tuomioistuimeen, ja lupasi, että heitä suo-
jeltaisiin. Joseph tiesi, että jos hän lähtisi Carthageen, hänen
henkensä olisi suuressa vaarassa häntä uhkailevien mellakoitsi-
joiden vuoksi.

Uskoen, että mellakoitsijat halusivat vain heidät, Joseph ja
Hyrum päättivät henkensä säilyttääkseen lähteä länteen.
Kesäkuun 23. päivänä he ylittivät Mississipin, mutta myöhemmin
samana päivänä Nauvoosta tulleet veljet löysivät profeetan ja ker-
toivat hänelle, että armeijan joukot hyökkäisivät kaupunkiin,
ellei hän antautuisi Carthagen viranomaisille. Profeetta suostui
tekemään niin toivoen rauhoittavansa sekä osavaltion viran-
omaiset että mellakoitsijat. Kesäkuun 24. päivänä Joseph ja
Hyrum Smith jättivät hyvästit perheilleen ja ratsastivat muiden
Nauvoon kaupungin viranomaisten kanssa kohti Carthagea
antautuen vapaaehtoisesti seuraavana päivänä piirikunnan viran-
omaisille Carthagessa. Kun veljekset oli vapautettu takuita vas-
taan ensimmäisestä syytöksestä, heitä syytettiin valheellisesti
maanpetoksesta Illinoisin osavaltiota vastaan, heidät pidätettiin
ja vietiin vangittuina Carthagen vankilaan odottamaan oikeuden-
käyntiä. Vanhimmat John Taylor ja Willard Richards, ainoat kah-
dentoista jäsenet, jotka eivät olleet silloin lähetystyössä, lähtivät
vapaaehtoisesti heidän mukaansa.

Iltapäivällä 27. kesäkuuta 1844 pieni veljien joukko istui hiljaa
ja lohduttomana vankilassa. Yksi miehistä pyysi vanhin Tayloria,
jolla oli syvä tenoriääni, laulamaan heille. Pian hänen äänensä
kohosi: ”On tielleni mies murheiden niin usein käynyt päällä
maan. Kun kuulin pyynnön hiljaisen, en kieltää voinut milloin-
kaan.”2 Vanhin Taylor muisteli, että laulu ”vastasi oikein hyvin
tunteitamme tuolloin, sillä henkemme oli aivan masentunut, ras-
kasmielinen ja synkkä”3.

Pian kello viiden jälkeen iltapäivällä suuri joukko hyökkääjiä
ryntäsi vankilaan ja laukaisi aseensa sisällä olevia miehiä kohti.
Muutamassa minuutissa kauhea työ oli tehty. Hyrum Smithiä
ammuttiin ensiksi, ja hän kuoli melkein heti. Vanhin Richards sai
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ihmeen kautta vain pintahaavan, ja vanhin Taylor, vaikka haa-
voittuikin vakavasti, jäi henkiin, ja hänestä tuli myöhemmin kir-
kon kolmas presidentti. Profeetta Joseph juoksi ikkunaan, ja
hänet ammuttiin kuoliaaksi. Palautuksen profeetta ja hänen vel-
jensä Hyrum olivat sinetöineet todistuksensa verellään.

Joseph Smithin opetuksia

Jumala varjeli Joseph Smithiä siihen asti kunnes hänen
maallinen palvelutyönsä oli suoritettu loppuun.

Elokuussa 1842 Joseph Smith sanoi: ”Tällä hetkellä minusta
tuntuu, että koska Herra Kaikkivaltias on säästänyt minut tähän
päivään asti, Hän säästää minut edelleenkin pyhien yhdistyneen
uskon ja rukousten avulla, kunnes olen täysin suorittanut palve-
lutyöni tässä elämässä ja niin lujasti perustanut pappeuden täy-
teyden taloudenhoitokauden viimeisinä päivinä, etteivät mitkään
maan ja helvetin voimat voi sitä koskaan voittaa.”4

Lokakuussa 1843 profeetta sanoi: ”Minä haastan koko maail-
man tuhoamaan Jumalan työn; ja minä profetoin, ettei ihmisillä
ole valtaa surmata minua, ennen kuin työni on loppuun saatettu
ja olen valmis kuolemaan.”5

Toukokuussa 1844 profeetta sanoi: ”Jumala varjelee minua
alati, kunnes tehtäväni on täytetty.”6

Kesäkuussa 1844 profeetta sanoi: ”En välitä omasta henges-
täni. Olen valmis uhrattavaksi uhrina tämän kansan puolesta,
sillä mitä vihollisemme voivat tehdä? Vain surmata ruumiin, ja
siihen heidän valtansa päättyy. Pysykää lujina, ystäväni; älkää
koskaan perääntykö. Älkää pyrkikö pelastamaan henkeänne,
sillä se, joka pelkää kuolla totuuden tähden, menettää iankaik-
kisen elämän. Pysykää vahvoina loppuun asti, ja meidät heräte-
tään kuolleista ja meistä tulee jumalten kaltaisia ja me hallit-
semme selestisissä valtakunnissa, valtaistuimilla ja iankaikkisissa
herruuksissa.”7

Varhain kesäkuun 27. päivänä 1844 Carthagen vankilassa
Joseph Smith kirjoitti pikaisen kirjeen Emma Smithille: ”Olen
suuressa määrin alistunut osaani, sillä tiedän olevani oikeassa ja
tehneeni sen, mitä on voitu tehdä. Kerro rakkaat terveiseni lapsille
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ja kaikille ystävilleni – –. Tiedän, etten ole syyllistynyt maanpetok-
seen, eivätkä he pysty mitään sellaista osoittamaan, joten sinun ei
tarvitse pelätä, että minulle tapahtuisi mitään sen perusteella.
Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Aamen.”8

Ennen kuolemaansa Joseph Smith antoi kahdelletoista
apostolille kaikki pappeuden avaimet ja voimat, 

jotka Herra oli sinetöinyt hänen päälleen.

Wilford Woodruff, kirkon neljäs presidentti, muisteli:
”[Joseph Smith] vietti elämänsä viimeisen talven, noin kolme tai
neljä kuukautta, kahdentoista koorumin kanssa opettaen heitä.
Kyse ei ollut vain muutamasta tunnista, jolloin hän antoi heille
evankeliumin toimitukset, vaan hän käytti päivän toisensa jäl-
keen, viikon toisensa jälkeen ja kuukauden toisensa jälkeen
opettaen heille ja muutamille muille sitä, mikä kuuluu Jumalan
valtakuntaan.”9

Wilford Woodruff sanoi Joseph Smithin tapaamisesta aposto-
lien kanssa maaliskuussa 1844 seuraavaa: ”Muistan viimeisen
puheen, jonka [Joseph Smith] piti meille ennen kuolemaansa.
– – Hän puhui seisaallaan noin kolmen tunnin ajan – –. Huone
täyttyi kuin kuluttavasta tulesta, hänen kasvonsa olivat kirkkaat
kuin meripihka, ja Jumalan voima lepäsi hänen päällään. Hän
selvitti meille meidän tehtävämme. Hän selvitti meille tämän
suuren Jumalan työn täyteyden, ja puhuessaan meille hän sanoi:
’Minun pääni päälle on sinetöity jokainen avain, jokainen voima,
jokainen elämän ja pelastuksen periaate, jonka Jumala on kos-
kaan antanut kenellekään ihmiselle, joka on elänyt maan päällä.
Ja nämä periaatteet ja tämä pappeus ja voima kuuluvat tähän
suureen ja viimeiseen taloudenhoitokauteen, jota taivaan Jumala
on ryhtynyt perustamaan maan päälle. Nyt’, hän sanoi puhuen
kahdelletoista, ’olen sinetöinyt teidän päänne päälle jokaisen
avaimen, jokaisen voiman ja jokaisen periaatteen, jonka Herra
on sinetöinyt minun pääni päälle.’ Jatkaessaan hän sanoi: ’Olen
elänyt niin pitkään – aina nykyhetkeen asti – olen ollut tämän
kansan keskuudessa ja tässä suuressa lunastuksen työssä ja teh-
tävässä. Olen halunnut elää niin kauan, että näkisin tämän temp-
pelin rakennettuna. Mutta en näe sitä koskaan valmiina, mutta te
näette – te näette.’ – –
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Puhuttuaan meille tällä tavoin hän sanoi: ’Sanon teille, että
tämän valtakunnan taakka lepää nyt teidän harteillanne. Teidän
täytyy viedä se kaikkeen maailmaan, ja jos ette sitä tee, teidät
tuomitaan.”10

Kahdentoista apostolin koorumin jäsenet kirjoittivat muis-
tiin: ”Me [kaksitoista] – – olimme läsnä viime maaliskuun lop-
pupuolella [1844] neuvonpidossa Nauvoon kaupungissa. – –

Tässä neuvonpidossa Joseph Smith vaikutti hengeltään hie-
man alakuloiselta ja otti vapauden avata meille sydämensä – –:

Wilford Woodruff muisteli, että profeetta Joseph Smith ”vietti elämänsä 
viimeisen talven, noin kolme tai neljä kuukautta, kahdentoista koorumin 

kanssa opettaen heitä. – – hän käytti [siihen] päivän toisensa jälkeen, 
viikon toisensa jälkeen ja kuukauden toisensa jälkeen.”



L U K U  4 6

558

’Veljet, Herra pyytää minua kiirehtimään työtä, jossa me
olemme mukana. – – Pian tapahtuu jotakin tärkeätä. Voi olla,
että viholliseni surmaavat minut. Ja jos he niin tekevät eikä avai-
mia ja voimaa, jotka minulla on, anneta teille, ne häviävät maan
päältä. Mutta jos minun vain onnistuu asettaa ne teidän pääl-
lenne, niin silloin voin joutua murhaajien käsien uhriksi, jos
Jumala sen sallii, ja voin lähteä täysin hyvillä mielin ja tyytyväi-
senä tietäen, että minun työni on tehty ja on laskettu perusta,
jolle Jumalan valtakunta on määrä pystyttää tällä aikojen täytty-
misen taloudenhoitokaudella.

Vastuun tämän kirkon johtamisesta tästä lähtien täytyy levätä
kahdentoista harteilla, kunnes nimitätte muita seuraajiksenne.
Vihollisenne eivät voi surmata teitä kaikkia kerralla, ja jos joku
teistä surmataan, voitte panna kätenne muiden päälle ja täyttää
kooruminne. Siten tämä voima ja nämä avaimet voivat säilyä
maan päällä.’ – –

Emme koskaan unohda hänen tuntemuksiaan tai hänen sano-
jaan tuossa tilaisuudessa. Kun hän oli näin puhunut, hän mittaili
edelleenkin lattiaa askeleillaan sanoen: ’Koska olen vierittänyt
taakan harteiltani, tunnen itseni kevyeksi kuin korkki. Tunnen
olevani vapaa. Kiitän Jumalaani tästä vapautuksesta.’”11

Parley P. Pratt, kahdentoista koorumin jäsen, kirjoitti: ”Tätä
suurta ja hyvää miestä johdettiin ennen kuolemaansa kutsumaan
aika ajoin yhteen ne kaksitoista ja opettamaan heitä kaikessa,
mikä kuuluu Jumalan valtakuntaan, toimituksiin ja hallintoon.
Hän huomautti usein, että hän oli laskemassa perustaa, mutta
kahdentoista tehtäväksi jäisi rakennuksen valmiiksi saattaminen.
Hän sanoi: ’En tiedä miksi, mutta jostakin syystä minulla on
pakottava tarve kiirehtiä valmistelujani ja antaa kahdelletoista
kaikki pappeuden toimitukset, avaimet, liitot, endaumentit ja
sinetöimistoimitukset ja asettaa siten heidän eteensä malli kaik-
keen, mikä koskee tätä pyhäkköä [temppeliä] ja siellä saatavaa
endaumenttia.’

Tehtyään näin hän riemuitsi tavattomasti, sillä, hän sanoi,
Herra aikoo laskea taakan teidän harteillenne ja antaa minun
levätä hetken, ja jos minut surmataan, hän jatkoi, Jumalan valta-
kunta vierii eteenpäin, sillä minä olen nyt päättänyt työn, joka
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minulle annettiin, uskomalla teille kaiken valtakunnan rakenta-
miseksi taivaallisen näyn mukaan ja minulle taivaasta näytetyn
mallin mukaan.”12

Brigham Young, kirkon toinen presidentti, opetti: ”Joseph
antoi meidän päämme päälle kaikki ne avaimet ja voimat, jotka
kuuluvat apostolin virkaan ja joita hän itse piti hallussaan ennen
kuin hänet otettiin pois, eikä yksikään ihminen tai ihmisjoukko
voi asettua Josephin ja kahdentoista apostolin väliin tässä tai
tulevassa maailmassa. Miten usein Joseph sanoikaan aposto-
leille: ’Minä olen laskenut perustan, ja teidän on rakennettava
sille, sillä valtakunta lepää teidän harteillanne.’”13

Profeetta Joseph Smith ja hänen veljensä 
Hyrum olivat suuria eläessään ja suuria kuollessaan

todistuksensa vuoksi evankeliumista.

Kuten kohtaan OL 135:1–6 on merkitty, John Taylor kirjoitti
kahdentoista koorumin jäsenenä palvellessaan: ”Sinetöidäk-
semme tämän kirjan ja Mormonin kirjan todistuksen annamme
tiedoksi profeetta Joseph Smithin ja patriarkka Hyrum Smithin
marttyyrikuoleman. Heidät ampui Carthagen vankilassa kesä-
kuun 27. päivänä 1844 noin kello viisi iltapäivällä aseistettu
150–200 henkilöä käsittävä mustaksi maalattu joukko. Hyrum
ammuttiin ensiksi, ja hän kaatui rauhallisesti huudahtaen: Olen
mennyttä miestä! Joseph hyppäsi ikkunasta, ja hänet ammuttiin
kuoliaaksi hänen sitä yrittäessään, ja hän huudahti: Oi Herra,
Jumalani! Heitä kumpaistakin ammuttiin, kun he olivat kuol-
leet, raa’alla tavalla, ja kumpaankin osui neljä luotia.

John Taylor ja Willard Richards, kaksi kahdestatoista, olivat
ainoat henkilöt huoneessa sillä hetkellä; edellinen haavoittui
pahasti neljästä luodista mutta on toipunut sittemmin; jälkim-
mäinen välttyi Jumalan varjeluksen tähden saamatta edes reikää
viittaansa.

Joseph Smith, Herran profeetta ja näkijä, on tehnyt enemmän
ihmisten pelastamiseksi tässä maailmassa kuin kukaan toinen
ihminen, joka koskaan on siinä elänyt – paitsi ainoastaan Jeesus.
Lyhyessä kahdenkymmenen vuoden ajassa hän on tuonut julki
Mormonin kirjan, jonka hän käänsi Jumalan lahjan ja voiman
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avulla, ja hänen ansiostaan se on julkaistu kahdella mantereella;
on lähettänyt ikuisen evankeliumin täyteyden, jonka se sisälsi,
maan neljään ilmansuuntaan; on tuonut julki ne ilmoitukset ja
käskyt, jotka muodostavat tämän Opin ja liittojen kirjan, sekä
monia muita viisaita asiakirjoja ja ohjeita ihmislasten hyödyksi;
koonnut monta tuhatta myöhempien aikojen pyhää, perustanut
suuren kaupungin ja jättänyt jälkeensä maineen ja nimen, joita
ei voida hävittää. Hän oli suuri eläessään ja suuri kuollessaan
Jumalan ja kansansa silmissä; ja kuten useimmat Herran voidel-
luista muinaisina aikoina, on sinetöinyt elämäntehtävänsä ja
työnsä omalla verellään; ja samoin on hänen veljensä Hyrum.
Eläessään he olivat yhtä, ja kuollessaan he olivat yhdessä!

Kun Joseph lähti Carthageen antautuakseen uskoteltujen lain
vaatimusten mukaisesti, hän sanoi kaksi, kolme päivää ennen
murhaansa: ’Minä menen kuin karitsa teurastettavaksi, mutta
minä olen tyyni kuin kesäaamu; omallatunnollani ei ole rikko-
muksia Jumalaa eikä keitään ihmisiä kohtaan. Minä kuolen viat-
tomana, ja minusta sanotaan vielä: Hänet murhattiin kylmäveri-
sesti.’ – Samana aamuna, kun Hyrum oli valmistautunut lähte-
mään – sanottaisiinko teurastettavaksi; kyllä, sitä se oli – hän luki
seuraavan kappaleen läheltä Eterin kirjan kahdennentoista
luvun loppua Mormonin kirjasta ja taittoi lehdenkulman siltä
kohdalta:

Ja tapahtui, että minä rukoilin Herraa, että hän antaisi
pakanoille armon, että heillä olisi rakkautta. Ja tapahtui, että
Herra sanoi minulle: Ellei heillä ole rakkautta, sillä ei ole väliä
sinulle, sinä olet ollut uskollinen; sen vuoksi sinun vaatteesi
puhdistetaan. Ja koska sinä olet nähnyt heikkoutesi, sinusta
tehdään vahva, jopa niin että voit istua sille sijalle, jonka
minä olen valmistanut Isäni huoneisiin. Ja nyt minä – – jätän
jäähyväiset pakanoille, niin, ja myös veljilleni, joita minä
rakastan, kunnes me kohtaamme Kristuksen tuomioistuimen
edessä, missä kaikki ihmiset tulevat tietämään, että minun
vaatteeni eivät ole teidän verenne tahraamia. [Et. 12:36–38,
kursivointi lisätty.] Testamentin tekijät ovat nyt kuolleet, ja hei-
dän testamenttinsa on voimassa.
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Hyrum Smith täytti neljäkymmentäneljä vuotta helmikuussa
1844, ja Joseph Smith täytti kolmekymmentäkahdeksan vuotta
joulukuussa 1843; ja tästä lähtien heidän nimensä lasketaan
uskonnon marttyyrien joukkoon; ja lukijoita kaikkien kansakun-
tien keskuudessa muistutetaan siitä, että Mormonin kirjan ja
tämän – kirkon Opin ja liittojen kirjan – julki saattaminen rap-
pioituneen maailman pelastamiseksi maksoi yhdeksännentoista
vuosisadan parhaan veren ja että jos tuli voi vahingoittaa vihan-
taa puuta Jumalan kunniaksi, kuinka helposti se polttaakaan kui-
vat puut viinitarhan puhdistamiseksi turmeluksesta. He elivät
kirkkauden tähden, he kuolivat kirkkauden tähden, ja kirkkaus
on heidän iankaikkinen palkkansa. Ajasta aikaan heidän nimensä
kulkevat jälkeläisille pyhitettyjen jalokivinä.”14

Joseph Smith täytti maallisen palvelutehtävänsä 
ja sinetöi todistuksensa verellään.

Brigham Young julisti: ”Vaikka vihollisella oli valta surmata
profeettamme eli surmata hänen ruumiinsa, eikö hän saanut pää-
tökseen kaiken, mitä hän sydämestään halusi saada päätökseen
omana aikanaan? Minulla on varma tieto siitä, että hän sai.”15

Brigham Young opetti myös: ”Kuka
pelasti Joseph Smithin hänen vihollis-
tensa käsistä aina hänen kuolinpäi-
väänsä asti? Jumala sen teki, vaikka
Joseph yhä uudelleen joutui kuoleman
partaalle eikä inhimillisesti katsoen
ollut mitään vapautusta eikä mitään
mahdollisuutta pelastua. Kun hän oli
vankilassa Missourissa eikä kukaan
odottanut hänen pääsevän koskaan hei-
dän käsistään, minulla oli Abrahamin

usko ja sanoin veljille: ’Niin totta kuin Herra Jumala elää, hän
pääsee heidän käsistään.’ Vaikka hän olikin profetoinut, ettei hän
eläisi neljänkymmenen vuoden ikään, me kaikki kuitenkin elä-
timme toiveita siitä, että se olisi väärä profetia ja me saisimme
pitää hänet kanssamme ikuisesti. Me oletimme, että uskomme
voittaisi, mutta me erehdyimme – lopulta hän kuoli marttyyrina

Brigham Young
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uskontonsa puolesta. Sanoin: ’Kaikki on hyvin; nyt hänen todis-
tuksensa on täysin voimassa; hän on sinetöinyt sen verellään.’”16

Wilford Woodruff todisti: ”Minulla oli ennen outoja tunteita
hänen kuolemastaan ja tavasta, jolla hänen henkensä riistettiin.
Minusta tuntui, että jos – – Josephin oma toive olisi täyttynyt,
hän olisi raivannut tien Kalliovuorille. Mutta sen jälkeen olen
sopeutunut täysin siihen tosiasiaan, että oli ohjelman mukaista,
että tämän taloudenhoitokauden johtajana häntä vaadittiin sine-
töimään todistuksensa verellään ja menemään sitten henkimaail-
maan tämän taloudenhoitokauden avaimet mukanaan aloitta-
maan lähetystyön, jota nyt tehdään saarnaamalla evankeliumia
’vankeudessa oleville hengille’.”17

Joseph F. Smith, kirkon kuudes presidentti, opetti: ”Mitä
[Joseph ja Hyrum Smithin] marttyyrikuolema opettaa meille?
Suuri opetus on, että ’testamentin tekijän kuolema on aina voi-
tava näyttää toteen. Testamenttihan astuu voimaan vasta sen teki-
jän kuoltua.’ (Hepr. 9:16–17.) Lisäksi marttyyrien veri on todel-
lakin kirkon siemen. Herra salli uhrauksen, jotta noiden hyveel-
listen ja vanhurskaiden miesten todistus pysyisi todisteena tur-
meltunutta ja jumalatonta maailmaa vastaan. Siinä he olivat jäl-
leen esimerkkejä siitä suurenmoisesta rakkaudesta, josta
Lunastaja puhuu: ’Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa,
kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta’ ( Joh. 15:13). Tätä
suurenmoista rakkautta he osoittivat pyhille ja maailmalle, sillä
he molemmat ymmärsivät ja ilmaisivat vakaumuksenaan ennen
lähtöään Carthageen, että he kuolisivat. – – Heidän rohkeutensa,
heidän uskonsa, heidän rakkautensa kansaa kohtaan oli raja-
tonta, ja he antoivat kaikkensa kansansa puolesta. Sellainen
omistautuminen ja rakkaus ei jättänyt mitään epäilystä niiden
mieleen, jotka nauttivat Pyhän Hengen toveruudesta, että nämä
hyvät ja uskolliset miehet olivat todellakin Herran valtuutettuja
palvelijoita.

Tämä marttyyrikuolema on ollut aina innoituksena Herran
kansaan kuuluville. Se on auttanut heitä heidän omissa koettele-
muksissaan, se on antanut heille rohkeutta pysyä vanhurskauden
tiellä ja tietää totuus ja elää sen mukaan, ja niiden myöhempien
aikojen pyhien, jotka ovat oppineet ne suuret totuudet, jotka
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Jumala ilmoitti palvelijansa Joseph Smithin kautta, on aina pidet-
tävä se pyhänä muistona.”18

George Albert Smith, kirkon kah-
deksas presidentti, julisti: ”Joseph
Smith täytti palvelutyönsä; ja kun tuli
aika kohdata kuolema, hän sanoi: ’Minä
menen kuin karitsa teurastettavaksi,
mutta minä olen tyyni kuin kesäaamu;
omallatunnollani ei ole rikkomuksia
Jumalaa eikä keitään ihmisiä kohtaan.
Jos he ottavat henkeni, kuolen viatto-
mana miehenä, ja vereni huutaa maasta
kostoa, ja minusta sanotaan vielä:

”Hänet murhattiin kylmäverisesti.” [Ks. OL 135:4.]’ Hän ei pelän-
nyt sitä, että joutuu seisomaan taivaallisen Isämme tuomioistui-
men edessä ja vastaamaan ruumiissa tekemistään teoista. Hän ei
pelännyt kohdata syytöksiä, joita häntä vastaan oli tehty, että hän
petti ihmiset ja kohteli heitä epäoikeudenmukaisesti. Hän ei
pelännyt elämäntehtävänsä tuloksia eikä sen työn lopullista voit-
toa, jonka hän tiesi olevan jumalallista alkuperää ja jonka puo-
lesta hän antoi henkensä.”19

Gordon B. Hinckley, kirkon viidestoista presidentti, todisti:
”Niin varma [Joseph Smith] oli ajamastaan asiasta, niin vakuut-
tunut Jumalan antamasta kutsumuksestaan, että hän piti niitä
suuremmassa arvossa kuin omaa henkeään. Tietäen ennalta
lähestyvän kuolemansa hän antautui niille, jotka luovuttivat
hänet puolustuskyvyttömänä väkivallantekijöiden käsiin. Hän
sinetöi todistuksensa sydänverellään.”20

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Vähän ennen kuin Joseph ja Hyrum Smith surmattiin, vanhin
John Taylor lauloi laulun ”On tielleni mies murheiden”
(s. 554). Laula tämä laulu (MAP-lauluja, 16) tai lue sen sanat

George Albert Smith
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ja mieti, kuinka ne liittyvät profeetta Joseph Smithin elämään.
Miksi tämä laulu sopi noihin olosuhteisiin?

• Käy läpi lausunnot, jotka todistavat, että Joseph Smith antoi
pappeuden avaimet kahdelletoista apostolille (s. 556–559).
Mistähän syystä apostoleista tuntui tärkeältä todistaa näistä
kokemuksista? Millainen todistus sinulla on seuraannosta kir-
kon presidenttikunnassa?

• Tutki John Taylorin selontekoa Joseph ja Hyrum Smithin mart-
tyyrikuolemasta (s. 559–561). Kuinka saattaisit puolustaa väi-
tettä, että Joseph Smith ”on tehnyt enemmän ihmisten pelas-
tamiseksi tässä maailmassa kuin kukaan toinen ihminen, joka
koskaan on siinä elänyt – paitsi ainoastaan Jeesus”? Ennen läh-
töään Carthagen vankilaan Hyrum luki kohdan Et. 12:36–38 ja
taittoi sivunkulman siltä kohdalta. Millä tavoin tämä kohta
sopii Josephiin ja Hyrumiin? Mitä tunnet ajatellessasi
uhrausta, jonka Joseph ja Hyrum Smith tekivät todistuksensa
vuoksi Jeesuksesta Kristuksesta?

• Lue myöhempien aikojen profeettojen todistukset sivuilta
561–563. Mitä kiitollisuuden ja todistuksen sanoja voisit lisätä
heidän sanoihinsa?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Hepr. 9:16–17;
OL 5:21–22; 98:13–14; 112:30–33; 136:37–40.
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”Jo kauan ennen kuin maan perustukset laskettiin”, Brigham Young julisti, ”iankaik-
kisuuden neuvostoissa säädettiin, että [Joseph Smith] olisi se mies, joka tämän maa-

ilman viimeisellä taloudenhoitokaudella toisi esiin Jumalan sanan ihmisille.”



”Kunnia miehelle” –
myöhempien aikojen 
profeetat todistavat 

profeetta Joseph Smithistä

”Jumala kutsui profeetta Joseph Smithin omalla 
äänellään avaamaan evankeliumin taloudenhoitokauden

maailmalle viimeisen kerran.” (Joseph F. Smith)

Joseph Smithin elämänvaiheita

Profeetta Joseph Smithin ja hänen veljensä Hyrumin kuoleman
jälkeen kahdentoista koorumin jäsenet, jotka olivat olleet lähe-
tysmatkoilla Yhdysvalloissa, palasivat mahdollisimman nopeasti
Nauvooseen. Kahdentoista jäsenet kutsuivat 8. elokuuta 1844
pyhät kokoukseen, jossa kahdentoista koorumin presidentti
Brigham Young puhui. Kun hän teki niin, tapahtui jotakin epäta-
vallista, josta monet pyhät todistivat. Presidentti Young alkoi
ihmeellisesti näyttää ja kuulostaa Joseph Smithiltä. ”Jos Joseph
Smith olisi noussut kuolleista ja puhunut jälleen heidän kuul-
tensa”, muisteli George Q. Cannon, ”vaikutus ei olisi voinut olla
hätkähdyttävämpi kuin se oli monille siinä kokouksessa olleille.
Se oli itse Josephin ääni, eikä se ollut ainoastaan Josephin ääni,
jonka kuulimme, vaan ihmisistä näytti siltä kuin heidän edessään
olisi seissyt Joseph itse omassa persoonassaan. Emme ole kuu-
naan kuulleet suurenmoisemmasta ja ihmeellisemmästä tapahtu-
masta kuin se, mikä sinä päivänä tapahtui tuon seurakunnan
edessä. Herra antoi kansalleen todistuksen, joka ei jättänyt epäi-
lyksen häivääkään siitä, kenet Hän oli valinnut johtamaan heitä.”1

Tuon kokouksen päätteeksi pyhät äänestivät, että kahden-
toista tulee johtaa heitä. Hieman yli kolme vuotta myöhemmin,
joulukuussa 1847, ensimmäinen presidenttikunta järjestettiin
jälleen ja Brigham Young hyväksyttiin kirkon presidentiksi.

567
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Brigham Youngin ajoista asti kukin kirkkoa johtanut profeetta
on todistanut profeetta Joseph Smithin merkittävästä palvelu-
työstä. Joseph Smith valittiin taivaan neuvostossa olemaan suuri
myöhempien aikojen profeetta ja näkijä. Hänen palvelutyönsä
oli niin tärkeä, että hänestä ennustivat muinaiset profeetat,
kuten Vanhan testamentin profeetta Joosef, joka myytiin
Egyptiin. Egyptin Joosef oli itsekin näkijä, ja hän profetoi yksi-
tyiskohtaisesti Joseph Smithistä:

”Herra, minun Jumalani, on nostava esiin näkijän, joka on
valittu näkijä minun kupeideni hedelmälle. – – Ja hänelle anne-
taan nimi minun mukaani, ja se on hänen isänsä nimen mukaan.
Ja hän on minun kaltaiseni, sillä se, minkä Herra tuo julki hänen
kätensä kautta, tuo Herran voimasta kansani pelastukseen.”
(2. Nefi 3:6, 15; ks. myös 2. Nefi 3:6–22.)2

Joulukuussa 1834 Joseph Smith vanhempi antoi profeetta
Josephille siunauksen vahvistaen, että tämä oli se näkijä, josta
muinainen Joosef oli profetoinut: ”Minä siunaan sinua isiesi
Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siunauksilla ja jopa isäsi Joosefin,
Jaakobin pojan, siunauksilla. Katso, hän näki jälkeläisensä vii-
meisinä päivinä – –; hän pyrki uutterasti tietämään, kenestä tulisi
se poika, joka toisi esiin Herran sanan, jolla heitä valaistaisiin ja
heidät tuotaisiin takaisin totiseen laumaan, ja hänen silmänsä
näkivät sinut, poikani. Hänen sydämensä riemuitsi ja hänen sie-
lunsa tuli ravituksi, ja hän sanoi: – – ’Jälkeläisteni joukosta, jotka
ovat hajallaan pakanoiden keskuudessa, nousee valittu näki-
jä – –, jonka sydän pohdiskelee suurta viisautta, jonka ymmärrys
ympäröi ja käsittää sitä, mikä on syvällistä Jumalassa, ja jonka suu
lausuu vanhurskaiden lain.’ – – Sinä pidät hallussasi tämän pal-
velutyön avaimia, tämän kirkon presidentin virkaa sekä ajassa
että iankaikkisuudessa.”3

Joseph Smithin, myöhempien aikojen valitun näkijän, kautta
ilmoitettiin evankeliumin opit ja pelastavat toimitukset ja
Jeesuksen Kristuksen tosi kirkko perustettiin jälleen maan
päälle. Muinaisten ja nykyajan profeettojen todistukset yhdessä
julistavat, että Joseph Smith oli välikappale, jonka kautta Jumala
palautti evankeliumin täyteyden ”koko ihmissuvun siunaukseksi
iankaikkisuuksista iankaikkisuuksiin”4.
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Myöhempien aikojen profeettojen todistuksia

Joseph Smith asetettiin ennalta 
profeetalliseen kutsumukseensa.

Presidentti Brigham Young: ”Jo
kauan ennen kuin maan perustukset
laskettiin, iankaikkisuuden neuvos-
toissa säädettiin, että [ Joseph Smith]
olisi se mies, joka tämän maailman vii-
meisellä taloudenhoitokaudella toisi
esiin Jumalan sanan ihmisille ja saisi
Jumalan Pojan pappeuden avainten ja
voiman täyteyden. Herran silmät valvoi-
vat häntä ja hänen isäänsä ja hänen
isänsä isää ja heidän esi-isiään aina

Abrahamiin asti ja Abrahamista vedenpaisumukseen, vedenpai-
sumuksesta Henokiin ja Henokista Aadamiin. Hän on valvonut
tuota sukua ja tuota verta sen alkulähteestä aina tämän miehen
syntymään saakka. [ Joseph Smith] asetettiin ennalta jo iankaik-
kisuudessa johtamaan tätä viimeistä taloudenhoitokautta.”5

Presidentti Joseph Fielding Smith: ”Joseph Smith valittiin toi-
mimaan Herran työn johdossa viimeisinä päivinä, ja työnsä hän
sai iankaikkisen Isämme ennalta tietämisen mukaan iankaikki-
suuksissa ennen syntymäänsä. Hän tuli Eliaan hengessä valmis-
tamaan tietä Herramme tulemiselle. Yksikään profeetta Aadamin
ajoista lähtien, paitsi tietenkin Lunastajamme, ei ole saanut suu-
rempaa palvelutyötä.”6

Presidentti Ezra Taft Benson: ”Saa-
daksemme näkemyksen profeetan maan-
päällisen palvelutyön suuruudesta mei-
dän on tarkasteltava sitä iankaikkisuuden
valossa. Hän oli niiden joukossa, jotka
olivat ’jaloja ja suuria’, joita Abraham
kuvasi seuraavasti:

’Nyt Herra oli näyttänyt minulle,
Abrahamille, ne älyt, jotka oli järjestetty
ennen kuin maailma oli; ja kaikkienPresidentti Ezra Taft Benson

Presidentti Brigham Young
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näiden joukossa oli monia jaloja ja suuria; ja Jumala näki nämä
sielut, että ne olivat hyviä, ja hän seisoi heidän keskellänsä, ja
hän sanoi: Nämä minä teen hallitsijoikseni, sillä hän seisoi nii-
den keskellä, jotka olivat henkiä; ja hän näki, että he olivat hyviä;
ja hän sanoi minulle: Abraham, sinä olet yksi heistä; sinut valit-
tiin ennen kuin sinä synnyit.’ (Abr. 3:22–23.)

Niin oli myös Joseph Smith. Hänkin oli siellä. Hänkin istui
neuvostossa niiden kanssa, jotka olivat jaloja ja suuria. Hän oli
huomattavan kunnioitetussa ja arvostetussa asemassa ja auttoi
epäilemättä suunnittelemaan ja toteuttamaan Herran suurta
työtä ’ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän’
toteuttamiseksi, kaikkien Isämme lasten pelastukseksi [Moos.
1:39]. Hänen palvelutyöllään oli ollut ja oli oleva vaikutus kaik-
kiin, jotka olivat tulleet maan päälle, kaikkiin, jotka elivät maan
päällä, ja miljooniin vielä syntymättömiin. – –

Profeetta Joseph Smith ei ollut vain niitä, jotka olivat ’jaloja ja
suuria’, vaan hän kiinnitti ja kiinnittää edelleen huomiota tär-
keisiin asioihin täällä maan päällä vielä nytkin ylhäällä olevista
valtakunnista. Sillä Herran silmissä – – kaikki on yhtä suurta ian-
kaikkista ohjelmaa, jossa profeetta Josephilla on tärkeä rooli
kaikessa iankaikkisen pappeuden ja Jumalan valtuuden
kautta.”7

Joseph Smithin ensimmäinen näky on 
olennainen osa omaa todistustamme.

Presidentti Joseph F. Smith: ”Suurin tapahtuma, mitä maail-
massa on milloinkaan tapahtunut sen jälkeen kun Jumalan
Poika nousi ylös haudasta ja astui ylös taivaisiin, oli se, että Isä
ja Poika tulivat tuon nuoren pojan, Joseph Smithin, luo valmis-
tamaan tietä perustan luomiseksi [ Jumalan valtakunnalle] – ei
ihmisen valtakunnalle – joka ei milloinkaan lakkaisi olemasta
eikä kukistuisi.

Hyväksyttyäni tämän totuuden minun on helppo hyväksyä
jokainen muukin totuus, jonka hän lausui ja julisti tehtävänsä
aikana – – maailmassa. Hän ei milloinkaan opettanut oppia, joka
ei olisi ollut tosi. Hän ei milloinkaan harjoittanut oppia, jota
hänen ei käsketty harjoittaa. Hän ei milloinkaan puoltanut
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erhettä. Häntä ei eksytetty. Hän näki, hän kuuli, hän teki kuten
häntä käskettiin, ja niinpä Joseph Smithin suorittamasta työstä
on vastuussa Jumala – ei Joseph Smith. Siitä on vastuussa Herra,
ei ihminen.”8

Presidentti Heber J. Grant: ”Joko
Joseph Smith näki Jumalan ja keskus-
teli Hänen kanssaan, ja Jumala itse esit-
teli Jeesuksen Kristuksen nuorelle
Joseph Smithille ja Jeesus Kristus sanoi
Joseph Smithille, että tämä olisi väline
Jumalan käsissä Jeesuksen Kristuksen
totisen evankeliumin palauttamisessa
maan päälle – tai sitten niin sanottu
mormonismi on myytti. Eikä mormo-
nismi ole myytti! Se on Jumalan voima

pelastukseksi. Se on Jeesuksen Kristuksen kirkko, joka on
perustettu Hänen ohjauksessaan, eikä kaikki maailman epäusko
voi muuttaa niitä perustavaa laatua olevia tosiasioita, jotka liit-
tyvät Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkkoon.”9

Presidentti Howard W. Hunter:
”Olen kiitollinen jäsenyydestäni kir-
kossa; ja todistukseni sen jumalallisuu-
desta on yksinkertaisen kertomuksen
varassa pojasta, joka polvistui puiden
alla ja sai taivaallisia vieraita – ei vain
yhtä Jumalaa vaan kaksi erillistä persoo-
naa, Isän ja Pojan, ja paljasti jälleen
maailmalle jumaluuden eri persoonat.
Uskoni ja todistukseni on tuon yksin-
kertaisen kertomuksen varassa, sillä jos
se ei ole totta, mormonismi luhistuu.

Jos se on totta – ja minä todistan, että se on – se on yksi koko
historian suurimmista yksittäisistä tapahtumista.”10

Presidentti David O. McKay: ”Isän ja Pojan ilmestyminen
Joseph Smithille on tämän kirkon perusta. Siinä on sen voiman
ja elävyyden salaisuus. Se on totta ja todistan siitä. Tuo yksi

Presidentti 
Howard W. Hunter

Presidentti Heber J. Grant
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ilmoitus vastaa kaikkiin tieteen kysymyksiin Jumalasta ja Hänen
jumalallisesta persoonallisuudestaan. Ettekö huomaa, mitä se
merkitsee? On saatu vastaus siihen, mitä Jumala on. Hänen suh-
teensa Hänen lapsiinsa on selvä. Hänen kiinnostuksensa ihmis-
kuntaa kohtaan ihmiselle annetun valtuuden kautta on ilmeinen.
Työn tulevaisuus on taattu. Tuo ensimmäinen kirkkauden näky
selventää tätä ja muita suuria totuuksia.”11

Presidentti Ezra Taft Benson: ”Profeetta Joseph Smithin
ensimmäinen näky on kirkon perusteologiaa. Vastustaja tietää
tämän ja on hyökännyt Joseph Smithin uskottavuutta vastaan
siitä päivästä lähtien, kun tämä kertoi Isän ja Pojan käynnistä. – –
Teidän pitäisi aina todistaa ensimmäisen näyn totuudellisuu-
desta. Joseph Smith näki Isän ja Pojan. He keskustelivat hänen
kanssaan, kuten hän sanoi Heidän tehneen. Se on suurenmoisin
tapahtuma sitten Herramme ylösnousemuksen. Kukaan johtaja,
joka ei voi varauksetta julistaa todistustaan siitä, että Jumala ja
Jeesus Kristus ilmestyivät Joseph Smithille, ei voi milloinkaan
olla todellinen johtaja, todellinen paimen. Jos me emme hyväksy
tätä totuutta – – jos me emme ole saaneet todistusta tästä suu-
resta ilmoituksesta, me emme voi innoittaa uskoa niissä, joita
johdamme.”12

Presidentti George Albert Smith:
”Kun poikaprofeetta näki Palmyran
metsissä Isän ja Pojan ja ymmärsi, että
He olivat todellakin persoonia, että He
kuulivat, mitä hän sanoi, ja vastasivat
siihen, tuo tapahtuma aloitti uuden
aikakauden ja laski perustan ihmislas-
ten uskolle. He voivat nyt rukoilla tai-
vaallista Isäämme ja ymmärtää, että Hän
voi kuulla heidän rukouksensa ja vas-
tata niihin, että on olemassa yhteys tai-
vaiden ja maan välillä.”13

Presidentti 
George Albert Smith
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Jumala ja enkelit opettivat profeetta Joseph Smithiä.

Presidentti John Taylor: ”Kuka oli
Joseph Smith? Mormonin kirja kertoo
meille, että hän oli Egyptiin myydyn
Joosefin jälkeläinen, ja siten hänet valit-
tiin kuten Abraham tekemään työ maan
päällä. Jumala valitsi tämän nuorukai-
sen. Hänellä ei ollut kirjaviisautta maail-
man tavan mukaan, mutta hän oli syväl-
lisimmin oppinut ja älykkäin mies, mitä
olen koskaan elämässäni tavannut, ja
olen matkustanut satojatuhansia mai-

leja, ollut eri mantereilla ja ollut tekemisissä eri yhteiskuntaluo-
kista ja uskontokunnista olevien ihmisten kanssa, mutta en ole
koskaan tavannut yhtä älykästä miestä kuin hän. Ja mistä hänen
älykkyytensä oli peräisin? Ei kirjoista, ei logiikasta eikä tieteestä
eikä sen ajan filosofiasta, vaan hän sai sen Jumalan ilmoituksista,
jotka tehtiin hänelle tiettäviksi ikuisen evankeliumin kautta.”14

Presidentti Wilford Woodruff: ”En ole
tietääkseni koskaan lukenut mistään,
että millään toisella taloudenhoitokau-
della olisi ihmislapsille ilmaistu saman-
lainen voima, joka ilmaistiin Jumalan
profeetalle tätä kirkkoa järjestettäessä,
kun sekä Isä että Poika ilmestyivät pro-
feetta Josephille vastauksena hänen
rukoukseensa, ja kun Isä sanoi: ’Tämä
on minun rakas poikani. Katso Häntä.
Kuule Häntä.’ Tuo ilmoitus, jonka

Jumala on työstään antanut, oli tärkeä, sillä sitä ei ole koskaan
ilmoitettu samalla tavoin millään maailman taloudenhoitokau-
della. Samoin sen järjestämiseen Jumalan profeetta sai ohjeita tai-
vaan enkeleiltä. He olivat hänen opettajiaan, he olivat hänen kou-
luttajiaan, ja kaiken mitä hän teki ja kaiken mitä hän sai aikaan
alusta, tuosta hetkestä asti marttyyrikuolemansa hetkeen saakka,
hän teki Jeesuksen Kristuksen ilmoituksen avulla.”15

Presidentti Wilford Woodruff

Presidentti John Taylor
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Presidentti Lorenzo Snow: ”Joseph
Smith, jonka Jumala valitsi aloittamaan
tämän työn, oli köyhä ja kouluja käymä-
tön eikä kuulunut mihinkään suosit-
tuun kristilliseen uskontokuntaan. Hän
oli pelkkä poikanen, vilpitön ja täysin
rehellinen. – – Mooseksen tavoin hän
tunsi itsensä kykenemättömäksi ja epä-
päteväksi tehtävään, astumaan esiin
uskonpuhdistajana, asemaan, joka on
mitä epäsuosituin, taistelemaan sellai-

sia katsomuksia ja uskontoja vastaan, jotka olivat olleet olemassa
iät ja ajat, saaneet ihmisten hyväksynnän ja joidenkuiden mitä
perinpohjaisimman teologisen kuuliaisuuden, mutta Jumala oli
kutsunut hänet vapauttamaan kaikkien kansakuntien köyhät ja
sydämeltään rehelliset heidän hengellisestä ja ajallisesta orjuu-
destaan. Ja Jumala lupasi hänelle, että kuka tahansa, joka ottaisi
vastaan hänen sanomansa ja olisi sille kuuliainen, ja kuka
tahansa, joka ottaisi vastaan kasteen syntien anteeksisaamiseksi
rehellisin tarkoitusperin, saisi jumalallisia ilmestyksiä, saisi
Pyhän Hengen, saisi saman evankeliumin ja siunaukset, jotka
luvattiin ja saatiin evankeliumin kautta, jota muinaiset apostolit
saarnasivat, ja tämä sanoma, tämä lupaus olisi voimassa missä
tahansa ja koskisi ketä tahansa, jolle vanhimmat, Jumalan val-
tuutetut sanansaattajat, sen veisivät. Niin sanoi Joseph Smith,
kouluja käymätön, kansanomainen, vilpitön, tavallinen, rehelli-
nen poika.”16

Presidentti Harold B. Lee: ”Joseph
Smith oli nuorukainen, joka ei ollut saa-
nut oppia sen ajan teologioista, eikä hän
ollut saanut opetusta sen ajan oppilai-
toksissa – – [hän oli] sellainen, joka voisi
olla altis Hengen opetuksille ja kuis-
kauksille. Joseph Smith ei olisi voinut
perustaa tätä kirkkoa. Hän ei olisi voinut
tuoda esiin Herran työtä, Mormonin kir-
jaa. Profeetta Joseph Smithiä voidaan
pilkata ihmisenä. Tämän kirkon perusta-Presidentti Harold B. Lee

Presidentti Lorenzo Snow
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minen voidaan asettaa kyseenalaiseksi, mutta yksi asia pysyy
muistomerkkinä – itse Mormonin kirja. Joseph ei ihmisenä olisi
pystynyt tekemään tätä, mutta Kaikkivaltiaan Jumalan voiman vai-
kutuksen alaisena Joseph pystyi tekemään ja teki sen ihmeellisen
palveluksen, joka johdatti valtakunnan ulos synkeydestä
Jeesuksen Kristuksen palautetussa evankeliumissa.”17

Presidentti David O. McKay: ”Haluan
puhua tässä tilaisuudessa siitä, että
Joseph Smith oli paitsi suuri mies myös
Herran innoitettu palvelija. Joseph
Smithin suuruus perustuu todellakin
jumalalliseen innoitukseen. – –

’Kuinka tuo oppimaton mies voi tun-
tea kirjoitukset?’ kysyivät juutalaiset
ihmetellessään Jeesuksen viisautta
[Joh. 7:15]. Voimme toistaa kysymyk-
sen Joseph Smithin kohdalla, kun mie-

timme hänen huomattavia saavutuksiaan neljäntoista lyhyen
vuoden aikana kirkon perustamisesta hänen marttyyrikuole-
maansa, kun tarkastelemme täydellistä sopusointua palautetun
evankeliumin ja Jeesuksen ja Hänen apostoliensa perustaman
alkukirkon välillä, kun huomaamme hänen syvällisen näkemyk-
sensä periaatteista ja opeista ja kun näemme Kristuksen innoi-
tuksella perustetun kirkon, jonka nimeä se kantaa, vertaansa
vailla olevan suunnitelman ja tehokkuuden. Vastauksena kysy-
mykseen, mistä tämän miehen viisaus on peräisin, esitämme
tämän sykähdyttävän säkeistön:

Kunnia miehelle, ken tuntea sai Herran!
Voideltu profeetta hän on Jeesuksen.
Kansat ja kuninkaat viel kiittää hänt kerran
Työstänsä viimeisen armotalouden.”18

Presidentti Howard W. Hunter: ”Me ylistämme [Joseph
Smithiä] hänen kyvystään olla yhteydessä paitsi Jehovaan, myös
muihin taivaan persooniin. Hyvin monet kävivät, antoivat avai-
mia ja kouluttivat tuota ’valittua näkijää’, joka herätettiin myö-
hempinä aikoina. – – Mekin ylistämme Joseph Smithiä hänen

Presidentti David O. McKay
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uutteruudestaan ja kyvystään kääntää ja ottaa vastaan satoja
sivuja ilmoitettuja pyhiä kirjoituksia. Hän oli ilmoituksen
kanava. Hänen kauttaan on arvioitu tulleen enemmän ihmeelli-
siä pyhien kirjoitusten sivuja kuin kenenkään toisen ihmisen
kautta historiassa.”19

Jumala kutsui profeetta Joseph Smithin 
aloittamaan viimeisen taloudenhoitokauden 

ja palauttamaan evankeliumin täyteyden.

Presidentti Spencer W. Kimball:
”Todistan maailmalle tänä päivänä, että
runsaat puolitoista vuosisataa sitten
’raudankova’ taivaankansi särkyi; taivaat
aukaistiin jälleen, ja siitä lähtien ilmoi-
tus on ollut jatkuvaa.

Tuo uusi päivä alkoi sarastaa silloin
kun eräs sielu rukoili haluten palavasti
jumalallista ohjausta. Hiljaisen yksinäi-
syyden paikka löytyi, polvet notkistui-
vat, sydän nöyrtyi, pyyntöjä lausuttiin,
ja keskipäivän aurinkoa kirkkaampi valo

valaisi maailman – eikä verho enää koskaan ollut sulkeutuva.

Nuori poika – – Joseph Smith, jolla oli vertaansa vailla oleva
usko, särki lumouksen, mursi ’raudankovan’ taivaan ja palautti
yhteyden. Taivas suuteli maata, valo hälvensi pimeyden, ja
Jumala puhui jälleen ihmiselle ilmoittaen taas salaisuutensa pal-
velijoillensa profeetoille (ks. Aam. 3:7). Maassa oli uusi pro-
feetta, ja hänen kauttaan Jumala perusti valtakuntansa, jota ei
enää koskaan tulla hävittämään eikä antamaan toiselle kansalle –
valtakunnan, joka on pysyvä iankaikkisesti.

Tämän valtakunnan iankaikkisuus ja ne ilmoitukset, jotka se
synnytti, ovat ehdottomia tosiasioita. Koskaan enää ei aurinko
ole laskeva; koskaan enää eivät kaikki ihmiset tule osoittautu-
maan täysin kelvottomiksi olemaan yhteydessä Luojaansa.
Koskaan enää ei Jumala ole kätkeytyvä maan päällä olevilta lap-
siltaan. Ilmoitus on täällä jäädäkseen.”20

Presidentti 
Spencer W. Kimball
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Presidentti Gordon B. Hinckley:
”Joseph Smithin elämäntarina on tarina
ihmeestä. Hän syntyi köyhyydessä. Hän
kasvoi vastoinkäymisten keskellä. Häntä
ajettiin paikasta toiseen, syytettiin väärin
perustein ja vangittiin laittomasti. Hänet
murhattiin kolmenkymmenenkahdek-
san vuoden ikäisenä. Mutta lyhyen kah-
denkymmenen vuoden aikana ennen
kuolemaansa hän sai aikaan sellaista,
mitä kukaan muu ei ole saanut aikaan
koko elämänsä aikana. Hän käänsi ja jul-

kaisi Mormonin kirjan, joka on sen jälkeen käännetty uudelleen
kymmenille kielille ja jonka miljoonat ihmiset kautta maapallon
ovat hyväksyneet Jumalan sanaksi. Ne ilmoitukset, jotka hän sai,
ja hänen muu kirjallinen tuotantonsa ovat samoin näille miljoo-
nille ihmisille pyhiä kirjoituksia. Kokonaismäärä kirjan sivuina
käsittää suunnilleen kaksi kertaa koko Uuden testamentin sivu-
määrän Raamatussa, ja se saatiin kaikki yhden miehen kautta
muutamassa vuodessa. Samanaikaisesti hän perusti organisaa-
tion, joka – – on kestänyt kaikki vastoinkäymiset ja haasteet ja on
tänä päivänä yhtä tehokas maailmanlaajuisen jäsenistön johtami-
sessa – – kuin se oli vuonna 1830 johtaessaan kolmeasataa
jäsentä. On epäilijöitä, jotka ovat pyrkineet selittämään tämän
merkittävän organisaation sen ajan tuotteeksi, jona hän eli.
Huomautan, että tuo järjestys oli yhtä poikkeuksellinen, yhtä
ainutlaatuinen ja yhtä merkittävä silloin kuin se on tänä päivänä.
Se ei ollut aikansa tuote. Se tuli ilmoituksena Jumalalta. – –

Kuolemaansa edeltäneiden kahdenkymmenen vuoden aikana
Joseph Smith pani alulle ohjelman evankeliumin viemiseksi
maan kansoille. Minua ihmetyttää se rohkeus, jolla hän eteni.
Jopa kirkon alkuaikoina, synkkien vastoinkäymisten aikana mie-
hiä kutsuttiin jättämään kotinsa ja perheensä, kulkemaan meren
yli, julistamaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautusta.
Profeetan ajatusmaailma, hänen näkemyksensä, sulki piiriinsä
koko maapallon.

Yleiskonferenssikokouksiimme kokoontuu kahdesti vuodessa
jäseniä Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikasta, Brittein saarilta ja

Presidentti 
Gordon B. Hinckley
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Afrikasta, Euroopan maista, Tyynenmeren saarilta ja mantereilta
sekä Aasian ikivanhoista maista. He ovat Joseph Smithin,
Jumalan profeetan, näyn kukinto. Hän oli todella voimallinen
näkijä, joka näki tämän päivän ja vielä suurempia aikoja, jotka
tulevat, kun Herran työ etenee yli maapallon.”21

Presidentti Joseph F. Smith: ”Mitä
tahansa muuta profeetta Joseph Smith
onkin tehnyt tai ollut, emme saa unoh-
taa sitä, että hän oli miljoonien täällä
maan päällä tuolloin eläneiden ihmis-
ten joukossa se mies – ainoa mies,
jonka Jumala kutsui omalla äänellään
avaamaan evankeliumin taloudenhoito-
kauden maailmalle viimeisen kerran; ja
kannattaa pitää mielessä se suuri asia,
että Jumala kutsui hänet esittelemään

evankeliumin maailmalle, palauttamaan pyhän pappeuden
ihmislapsille, perustamaan Myöhempien Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen Kirkon maailmaan ja palauttamaan kaikki
evankeliumin toimitukset paitsi elävien, myös kuolleiden pelas-
tukseksi, ja Jumala itse kutsui hänet tähän palvelutyöhön. – –

– – On ollut muita profeettoja, suuria profeettoja, joita enke-
lit ovat palvelleet, ja muita, jotka ovat nähneet Jumalan sormen
ja jotka ovat saaneet suurempia tai pienempiä ilmoituksia, mutta
missä ovat ne olosuhteet ja kuka on se mies, jolle Isä ja
Vapahtaja ilmestyivät yhdessä henkilökohtaisesti ja julistivat
hänelle, keitä He olivat? Missä on se mies? Missään historia ei
tunne muita kuin profeetta Joseph Smithin, ja se tapahtui hänen
ollessaan nuori. Hän oli pelkkä nuorukainen, suhteellisen nuori
itse asiassa vielä silloinkin, kun hänet surmattiin marttyyrina vain
38 vuoden iässä.

– – Profeetta Joseph Smith – – keskusteli Isän ja Pojan kanssa
ja puhui enkeleiden kanssa, ja he kävivät hänen luonaan ja antoi-
vat hänelle siunauksia ja lahjoja ja voiman avaimia, joita ei ollut
koskaan aiemmin annettu kenellekään muulle kuin itse Jumalan
Pojalle. Kenellekään siihen mennessä maan päällä eläneelle ei
ollut annettu kaikkia evankeliumin ja taloudenhoitokausien

Presidentti Joseph F. Smith
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avaimia kuten ne annettiin profeetta Joseph Smithille Kirtlandin
temppelissä, jossa hänen luonaan kävivät Jumalan Poika,
Mooses, Elias ja Elia, ja kun taivaat avautuivat hänelle ja hän sai
voiman ja valtuuden avaimet, joilla hän saattoi laskea Jumalan
työn laajan ja syvän perustan peittääkseen maan tiedolla
Jumalasta sekä Hänen voimallaan ja kirkkaudellaan.”22

Joseph Smithin työ on siunaukseksi maan päällä 
jo eläneille, nyt eläville ja vielä syntyville.

Presidentti Joseph F. Smith: ”Joseph Smithin tekemä työ ei
rajoittunut yksistään tähän elämään, vaan se koskee yhtäläisesti
tulevaa elämää ja aikaisempaa elämää. Se koskee toisin sanoen
niitä, jotka jo ovat eläneet maan päällä, niitä, jotka elävät pa-
rastaikaa, ja niitä, jotka tulevat jälkeemme. Kysymys ei ole josta-
kin, mikä koskee ihmistä ainoastaan hänen asuessaan lihassa,
vaan jostakin, mikä koskee koko ihmissukua iankaikkisesta ian-
kaikkiseen. Niin muodoin, kuten olen sanonut, Joseph Smithiä
pidetään arvossa, hänen nimeään kunnioitetaan; kymmenettu-
hannet ihmiset kiittävät Jumalaa sydämestään ja koko sielustaan
siitä, että hänen kauttaan maan päälle on palautettu tieto
Herrasta, ja siksi he puhuvat hänestä hyvää ja todistavat hänen
arvostaan. Eikä tämä rajoitu johonkin kylään, johonkin osaval-
tioon eikä johonkin kansakuntaan, vaan se koskee jokaista kan-
sanheimoa, sukukuntaa, kieltä ja kansaa.”23

Presidentti Joseph Fielding Smith:
”Samalla tavalla kuin tiedän, että Jeesus
on Kristus – ja sen tiedän Pyhän Hengen
ilmoituksen kautta – tiedän, että Joseph
Smith on ja oli ja tulee iankaikkisesti
olemaan Jumalan profeetta.

Kunnioitan ja pidän kunniassa hänen
pyhää nimeään. Veljensä ja isoisäni pat-
riarkka Hyrum Smithin keralla hän sine-
töi todistuksensa verellään Carthagen
vankilassa. Ja minä puolestani haluan
olla välikappaleena Herran käsissä ja

antaa maan äärten tietää, että pelastus on jälleen ulottuvillamme,

Presidentti 
Joseph Fielding Smith
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koska Herra herätti tänä aikana voimallisen näkijän palauttamaan
Hänen valtakuntansa uudelleen maan päälle.

Todistuksen ja kiitoksen hengessä päätän seuraavin innoite-
tuin Opin ja liittojen kirjan sanoin: ’Joseph Smith, Herran pro-
feetta ja näkijä, on tehnyt enemmän ihmisten pelastamiseksi
tässä maailmassa kuin kukaan toinen ihminen, joka koskaan on
siinä elänyt – paitsi ainoastaan Jeesus’ (OL 135:3).”24

Presidentti Gordon B. Hinckley sanoi puhuessaan
Carthagessa Illinoisissa 26. kesäkuuta 1994 profeetta Joseph
Smithin marttyyrikuoleman 150-vuotismuistojuhlassa: ”Se lois-
tava työ, jonka aloitti hän, joka Carthagessa surmattiin, on kasva-
nut ihmeellisellä ja suurenmoisella tavalla. – – Tämä ihmeellinen
työ, joka on saanut alkunsa palmyralaisen pojan profeetallisesta
kutsumuksesta, on tullut ’esiin pimeyden erämaasta’ ja loistaa
’kauniina kuin kuu ja kirkkaana kuin aurinko ja pelottavana kuin
sotajoukko viireineen’, kuten profeetta rukoili käyvän (OL
109:73). – –

Me pysähdymme kunnioituksesta täällä tänä iltana. Me mie-
timme sen elämän ihmettä, joka alkoi Vermontin vihreillä kuk-
kuloilla ja päättyi tänne Carthagen vankilaan. Se elämä ei ollut
pitkä. Mutta sen elämän hedelmät ovat olleet jotakin miltei
käsittämätöntä.

Tämä suuri Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkon asia on ollut kallisarvoisempi kuin itse elämä tuhansille ja
taas tuhansille, jotka ovat kuolleet sen palveluksessa. Todistajia
on lähtenyt maailmaan sadoin tuhansin todistamaan Joseph
Smithin kutsumuksesta Jumalan profeettana. Pyhä pappeus, joka
palautettiin hänen kauttaan, on langennut kuin viitta lukematto-
mien rehellisten ja hyveellisten miesten päälle, jotka on verhottu
tällä jumalallisella voimalla. Mormonin kirja leviää kautta maail-
man toisena todistuksena Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta.

Lainatakseni toteamusta, joka lausuttiin kauan sitten erilai-
sissa olosuhteissa, ’marttyyrien verestä on tullut kirkon siemen’.
Todistukset, jotka sinetöitiin täällä, juuri tässä ympäristössä, tällä
maaperällä, jolla tänä iltana kokoonnumme, tuona kuumana ja
painostavana päivänä 150 vuotta sitten, vahvistavat nyt kansan
uskoa kautta maailman.”25
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Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opetta-
maan. Katso lisää apua sivuilta V–XI.

• Lue kokemus, joka on kuvattu sivulla 567. Mieti, miltä ihmi-
sistä on mahtanut tuntua, kun he saivat todisteen siitä, että
Brigham Youngin oli määrä olla Joseph Smithistä seuraava kir-
kon johtaja. Kuinka me voimme saada todistuksen siitä, että
Herra on kutsunut nykyisen kirkon presidentin?

• Egyptin Joosef ja muut muinaiset profeetat profetoivat Joseph
Smithistä ja hänen palvelutyöstään (s. 568). Kuten tässä lu-
vussa osoitetaan, myöhempien aikojen profeetat ovat edelleen
tähdentäneet Joseph Smithin merkitystä. Mistähän syystä
Joseph Smith on saanut niin paljon huomiota sekä ennen pal-
velutyötään maan päällä että sen jälkeen?

• Tutki todistuksia Joseph Smithin ennalta asettamisesta sivuilta
569–570. Kuinka ymmärryksemme Joseph Smithin maanpääl-
lisestä palvelutyöstä muuttuu, kun me tarkastelemme sitä
”iankaikkisuuden valossa”?

• Lue ensimmäisestä näystä lausutut todistukset sivuilta
570–572. Mikä tekee tästä tapahtumasta suurimman, ”mitä
maailmassa on milloinkaan tapahtunut sen jälkeen kun
Jumalan Poika nousi ylös haudasta?” Millä tavoin ensimmäi-
nen näky on ”tämän kirkon perusta” ja ”sen voiman ja elävyy-
den salaisuus”? Mikä on auttanut sinua saamaan todistuksen
ensimmäisestä näystä?

• Presidentti Joseph F. Smith julisti: ”Joseph Smithin suoritta-
masta työstä on vastuussa Jumala – ei Joseph Smith” (s. 571).
Mistähän syystä tämä on tärkeä seikka muistaa Joseph Smithin
palvelutyöstä?

• Presidentti John Taylor sanoi Joseph Smithistä, ettei hän ollut
koskaan tavannut niin älykästä miestä kuin tämä oli (ks.
s. 573). Kuitenkin presidentti Taylor ja muut kirkon presiden-
tit ovat kiinnittäneet huomiota siihen, ettei Joseph Smithillä
ollut monia mahdollisuuksia koulunkäyntiin. Miksi profeetta
Joseph pystyi kehittymään niin paljon älykkyydessä? (Katso
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joitakin esimerkkejä sivuilta 573–576.) Kuinka me voimme
noudattaa Joseph Smithin esimerkkiä tavoitellessamme hen-
gellistä tietoa?

• Käy läpi sivut 576–580 ja pane merkille totuuksia ja toimituk-
sia, jotka Herra palautti Joseph Smithin kautta. Mieti, kuinka
oma elämäsi olisi erilaista, ellet tietäisi palautetusta evankeliu-
mista. Miksi olet kiitollinen Joseph Smithistä ja hänen palve-
lutyöstään?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: 2. Nefi 3:6–19;
27:6–26; 3. Nefi 21:9–11; OL 1:17; 5:9–10; 21:1–6.
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Liite:
Tässä kirjassa lainatut lähteet

Profeetta Joseph Smithin opetuksia on otettu monista eri läh-
teistä, mukaan lukien History of the Church. Seuraavan aineiston
tarkoituksena on auttaa lukijaa ymmärtämään näitä lähteitä.

Profeetan opetusten lähteitä

Tähän kirjaan otetut profeetta Joseph Smithin opetukset ovat
peräisin seuraavantyyppisistä lähteistä.

Saarnat. Tässä kirjassa lainataan laajalti profeetta Joseph
Smithin pitämiä saarnoja. Tapa, jolla nämä saarnat merkittiin
muistiin, on hyvin erilainen kuin se, millä tavoin myöhempien
kirkon presidenttien saarnat on tallennettu. Joseph Smithin jäl-
keen kirkon presidentteinä toimineet käyttivät kirjureita, jotka
kirjoittivat pikakirjoituksella muistiin heidän puheensa kirkon
jäsenille. Kun saataville tuli sähköisiä tallennusvälineitä kuten
nauhureita ja elokuva, kirkon johtajien sanat tallennettiin niiden
avulla sellaisinaan.

Joseph Smithin elinaikana pikakirjoitus ei ollut kuitenkaan laa-
jalti käytössä. Siksi puheita kirjanneet, yleensä kirjurit, kirkon
johtajat ja muut kirkon jäsenet, merkitsivät muistiin hänen pitä-
miään saarnoja epätarkasti käsin kirjoittaen. Joseph Smith piti
miltei kaikki puheensa valmistamattomina, kirjoittamatta niitä
etukäteen, joten hänen kuulijoidensa tekemät muistiinpanot
ovat ainoa tallenne saarnoista. Vaikka profeetan pitämistä
puheista onkin olemassa joitakin pitkiä merkintöjä, useimmat
ovat yhteenvetoja hänen sanomistaan. Valitettavasti monista
Joseph Smithin saarnoista ei ole lainkaan muistiinpanoja. Niistä
yli 250 saarnasta, jotka tiedetään hänen pitäneen, kirjureiden tai
muiden selontekoja tai muistiinpanoja on vain noin 50 saarnasta.

Artikkelit. Jotkin tässä kirjassa olevista profeetan opetuksista
ovat peräisin artikkeleista, jotka Joseph Smith laati julkaistavaksi
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kirkon aikakauslehdissä, mukaan lukien Evening and Morning
Star, Latter Day Saints’ Messenger and Advocate, Elders’
Journal ja Times and Seasons.1 Joseph Smith kirjoitti tai saneli
jonkin verran julkaistavaksi tarkoitettua aineistoa. Hän myös
ohjasi usein kirjuria, jotakuta toista ensimmäisen presidentti-
kunnan jäsentä tai muuta luotettavaa henkilöä kirjoittamaan
artikkelin erityisistä asioista, joita hän halusi käsitellä. Sitten pro-
feetta teki merkintöjä tekstiin hyväksyen sen omaa ajatteluaan
edustavana ja julkaisi sen nimissään. Tässä kirjassa on esimer-
kiksi lainauksia useista pääkirjoituksista, jotka julkaistiin Times
and Seasons -lehdessä vuonna 1842. Kyseisenä vuonna, kahdek-
san kuukauden aikana helmikuusta lokakuuhun, Joseph Smith
toimi tämän aikakauslehden päätoimittajana ja julkaisi usein
artikkeleita, joiden allekirjoituksena oli ”Ed.” [päätoimittaja].
Vaikka muut auttoivat kirjoittamaan monia näistä artikkeleista,
profeetta hyväksyi ne ja julkaisi ne nimissään.

Kirjeet. Tässä kirjassa lainataan monia Joseph Smithin kirjoit-
tamia tai sanelemia kirjeitä. Tässä kirjassa lainataan myös kir-
jeitä, jotka Joseph Smith on hyväksynyt ja allekirjoittanut, mutta
jotka muut ovat laatineet joko osittain tai kokonaan hänen
ohjauksessaan.

Päiväkirjat. Profeetan päiväkirjoissa on runsaasti hänen ope-
tuksiaan. Vaikka hänen päiväkirjansa ovat laajoja, hän itse kir-
joitti niihin itse asiassa harvoin. Sen sijaan hänen päiväkirjojaan
kirjoittivat hänen opastuksellaan ja valvonnassaan kirjurit, jotta
hän sai keskittyä kutsumuksensa kiireellisiin tehtäviin. Juuri
ennen marttyyrikuolemaansa hän sanoi: ”Viimeisten kolmen
vuoden ajalta minulla on merkintä kaikista teoistani ja toimin-
nastani, sillä olen pitänyt jatkuvasti palveluksessani useita hyviä,
uskollisia ja tehokkaita kirjureita. He ovat seuranneet minua
kaikkialle ja pitäneet tarkoin historiaani, ja he ovat kirjoittaneet
muistiin, mitä olen tehnyt, missä olen ollut ja mitä olen sano-
nut.”2 Profeetan kirjurit tekivät muistiinpanot päiväkirjoihin kol-
mannessa persoonassa ja ensimmäisessä persoonassa ikään kuin
Joseph Smith itse olisi kirjoittaja.

Muiden muistot. Tässä kirjassa lainataan niiden muistoja,
jotka ovat kuulleet profeetan puhuvan ja ovat myöhemmin mer-
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kinneet hänen sanansa muistiin päiväkirjoihinsa ja muihin kir-
joitelmiin. Profeetan kuoleman jälkeen kirkon johtajat ja histo-
rioitsijat näkivät paljon vaivaa saadakseen kerätyksi ja säilytetyksi
tällaiset kirjoitelmat ja tallentaakseen aiemmin kirjoittamattomia
muistoja profeetasta. Tällaisia lähteitä on käytetty vain silloin
kun henkilö on todella kuullut sanat, jotka hän on merkinnyt
muistiin.

Pyhät kirjoitukset. Tässä kirjassa on lainauksia Joseph Smithin
opetuksista ja kirjoituksista, jotka on myöhemmin kanonisoitu
pyhiksi kirjoituksiksi Oppiin ja liittoihin ja Kallisarvoiseen hel-
meen. Tällaisissa kanonisoiduissa kirjoituksissa on ohjeita, joita
hän antoi opillisista aiheista, hänen muistiin merkitsemiään
näkyjä ja kirjeitä sekä muita hänen kirjoittamiaan asiakirjoja.
Tässä kirjassa lainataan näitä kanonisoituja opetuksia ja kirjoi-
tuksia silloin kun ne valaisevat tässä kirjassa esitettyjä oppeja.

History of the Church

Monet tässä kirjassa olevat profeetta Joseph Smithin saarnat ja
kirjoitukset on otettu julkaisusta History of The Church of Jesus
Christ of Latter-day Saints, johon tässä kirjassa viitataan julkai-
suna History of the Church.3 Julkaisun History of the Church
ensimmäisissä kuudessa osassa esitetään Myöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon historia sen alusta Joseph
Smithin kuolemaan asti. Tässä historiassa kuvaillaan pääasiassa
tapahtumia ja kokemuksia, jotka liittyvät Joseph Smithin elä-
mään ja palvelutyöhön. Se on yksi tärkeimmistä profeetan
elämää ja opetuksia sekä varhaisen kirkon kehitystä koskevan
historiallisen tiedon lähteistä.

Joseph Smith alkoi valmistella historiaa, josta lopulta tuli jul-
kaisu History of the Church, keväällä 1838 kumotakseen virheel-
lisiä selontekoja, joita julkaistiin sanomalehdissä ja muualla.
Historian kokoaminen oli hänelle suuri huolenaihe. Vuonna
1843 hän sanoi: ”On vain muutamia aiheita, joista olen tuntenut
suurempaa huolta kuin historiastani, joka on ollut hyvin vaikea
tehtävä.”4

Julkaisu History of the Church perustuu profeetan muistel-
miin, päiväkirjoihin ja muihin henkilökohtaisiin aikakirjoihin. Se
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edustaa päivittäistä kertomusta profeetan toimista sekä merkittä-
vistä tapahtumista kirkon historiassa. Siinä on myös selontekoja
profeetan saarnoista, kopioita hänen saamistaan ilmoituksista,
artikkeleita kirkon aikakauslehdistä, konferenssipöytäkirjoja ja
muita asiakirjoja.

Joseph Smith oli mukana historiansa kokoamisessa ja tarkas-
tamisessa kuolemaansa asti. Hän kuitenkin ohjasi suurimman
osan työstä muiden tehtäväksi hänen valvonnassaan. Syitä siihen
olivat hänen elinikäinen mieltymyksensä puhua tai sanella aja-
tuksensa mieluummin kuin kirjoittaa ne sekä hänen palvelu-
työnsä jatkuvat vaatimukset. Profeetan historiassa 5. heinäkuuta
1839 lukee: ”Sanelin historiaa, sanon sanelin, sillä itse tartun
kynään harvoin.”5

Kesäkuuhun 1844 mennessä historia oli kirjoitettu elokuun 5.
päivään 1838 asti. Carthagen vankilassa vähän ennen kuole-
maansa profeetta antoi vanhin Willard Richardsille, tärkeimmälle
sen aikaiselle kirjurilleen, tehtäväksi jatkaa historian kokoamis-
suunnitelmaa.6 Vanhin Richards ja muut miehet, jotka olivat
olleet lähellä profeettaa, jatkoivat historian kokoamista ohjeen
mukaan aina vanhin Richardsin kuolemaan asti vuonna 1854.
Sitten historian kokoamistyötä teki tai johti pääasiassa vanhin
George A. Smith, profeetan serkku ja läheinen ystävä, joka ase-
tettiin apostoliksi vuonna 1839 ja josta tuli kirkon historioitsija
vuonna 1854. Monet muut, jotka työskentelivät kirkon histo-
rioitsijan toimistossa, auttoivat myös kokoamisessa.

Yksi tärkeä tehtävä julkaisun History of the Church kokoajille
oli toimittaa ja valmistella alkuperäiset asiakirjat sisällytettäviksi
historiaan. Heidän työhönsä kuului vähäisten toimituksellisten
tarkistusten tekeminen miltei kaikkiin julkaisuun History of the
Church sisällytettyihin alkuperäisiin asiakirjoihin. Kokoajat kor-
jasivat väärin kirjoitetut sanat ja yhdenmukaistivat välimerkkien
ja isojen kirjainten käytön sekä oikeakielisyyden. Lisäksi joissa-
kin tapauksissa historian kokoajat tekivät alkuperäisiin asiakir-
joihin muita muutoksia. Nämä muutokset voidaan jakaa kol-
meen ryhmään:

1. Selontekojen yhdistäminen. Monia Joseph Smithin saarnoista
merkitsi muistiin useampi kuin yksi tarkkailija. Joissakin
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tapauksissa julkaisun History of the Church kokoajat yhdisti-
vät kaksi tai useampia selontekoja samasta saarnasta yhdeksi
versioksi.

2. Selontekojen muuttaminen kolmannesta persoonasta ensim-
mäiseen persoonaan. Monet profeetan opetuksia ja toimintaa
koskevista selonteoista oli kirjoitettu kolmannessa persoo-
nassa. Nämä selonteot olivat etupäässä hänen kirjureidensa
kirjoittamia, mutta jotkin selonteot otettiin muiden sellaisten
ihmisten kirjoituksista, jotka tunsivat profeetan, sekä lehtiar-
tikkeleista. Julkaisun History of the Church kokoajat kirjoitti-
vat historian ensimmäisessä persoonassa ikään kuin profeetta
olisi kirjoittanut sen. Sen vuoksi joitakin kolmannessa persoo-
nassa kirjoitettuja selontekoja muutettiin ensimmäisessä per-
soonassa kirjoitetuiksi.

3. Sanojen tai ilmaisujen lisääminen tai muuttaminen. Monet
profeetan saarnoista tehdyt alkuperäiset muistiinpanot ovat
lyhyitä, epätäydellisiä ja toisiinsa liittymättömiä. Joissakin
tapauksissa kirkon historioitsijat kokosivat uudelleen profee-
tan saarnoja saatavilla olevien muistiinpanojen perusteella
käyttäen hyväkseen myös omia muistojaan ja kokemuksiaan
profeetan kanssa. Tähän työhön sisältyi toisinaan sanojen tai
ilmaisujen lisäämistä tai muuttamista aukkojen täydentämi-
seksi ja tarkoituksen selventämiseksi.

Apostolit valvoivat ja tarkastivat kaiken julkaisun History of
the Church kokoamis- ja kirjoitustyön. Historia luettiin ensim-
mäisen presidenttikunnan jäsenille, mukaan lukien presidentti
Brigham Young, sekä kahdentoista apostolin koorumin jäsenille,
joista osa oli tuntenut profeetan läheisesti ja oli kuullut alkupe-
räiset puheet. Nämä johtajat hyväksyivät julkaisun käsikirjoituk-
sen kirkon historiaksi siltä ajalta, jota se käsittelee.

Elokuussa 1856 historia saatiin valmiiksi Joseph Smithin kuo-
leman ajankohtaan saakka. Historia julkaistiin jatkokertomuk-
sena kirkon aikakauslehdissä 1800-luvulla nimellä ”History of
Joseph Smith”7. Vanhin B. H. Roberts seitsemänkymmenen koo-
rumin johtokunnasta toimitti myöhemmin historian, ja se julkais-
tiin kuusiosaisena vuosina 1902–1912. Se sai nimekseen History
of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
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Historian koonneet miehet todistivat työn paikkansapitävyy-
destä. Vanhin George A. Smith sanoi: ”Mitä suurinta huolelli-
suutta on noudatettu ajatusten välittämiseksi mahdollisimman
tarkoin profeetan tyylillä, eikä sisältöä ole tietääkseni yhdessä-
kään tapauksessa muutettu, koska kuulin useimmat hänen saar-
noistaan itse, olin hänen kanssaan mitä läheisimmissä väleissä,
olen säilyttänyt mitä elävimmän muiston hänen opetuksistaan ja
tunsin hyvin hänen periaatteensa ja tarkoitusperänsä.”8

Vanhin George A. Smith ja vanhin Wilford Woodruff julistivat:
”Joseph Smithin historia on nyt maailman edessä, ja me olemme
vakuuttuneita siitä, ettei koskaan ole julkaistu yksityiskohdiltaan
paikkansapitävämpää historiaa kuin tämä. Työssä mukana olleet
historioitsijat ja kirjurit ovat nähneet mahdollisimman paljon vai-
vaa, jotta se pitäisi tarkoin paikkansa. He olivat lähes jokaisen
tässä historiassa mainitun tapahtuman silminnäkijöitä ja kuulivat
ne omin korvin, ja tapahtumista useimmat merkittiin muistiin
niiden tapahtumahetkellä, ja elleivät he olleet henkilökohtaisesti
läsnä, he ovat olleet tekemisissä niiden kanssa, jotka olivat.
Lisäksi historia on profeetta Joseph Smithin kuoleman jälkeen
huolella tarkistettu presidentti Brigham Youngin tiukan tarkkai-
lun alaisena, ja hän on sen hyväksynyt.

Siksi me täten lausumme oman todistuksemme koko maail-
malle, niille, joille nämä sanat tulevat, että Joseph Smithin his-
toria on tosi ja on yksi luotettavimmista koskaan kirjoitetuista
historioista.”9

Tähän kirjaan profeetta Joseph Smithin saarnat ja kirjoitukset
on otettu julkaisusta History of the Church, ellei alkuperäistä
saarnaa tai kirjoitusta ole otettu mukaan. Kun tässä kirjassa lai-
nataan julkaisua History of the Church, viitteissä on tietoa alku-
peräisestä saarnasta tai kirjoituksesta mukaan lukien niiden
nimet, jotka merkitsivät muistiin profeetan saarnat. Viitteet osoit-
tavat myös, milloin julkaisun History of the Church kokoajat
muuttivat tai lisäsivät sanoja tai ilmaisuja alkuperäiseen selonte-
koon omien muistojensa tai Joseph Smithin kanssa saamiensa
kokemusten perusteella. Tällaiset lisäykset tai muutokset maini-
taan vain silloin, kun ne vaikuttavat lainauksen merkitykseen.
Vähäisiä toimituksellisia muutoksia ei mainita.
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Kirja nimeltä Joseph Smith – historia, sellaisena kuin se on
Kallisarvoisessa helmessä, on ote julkaisun History of the Church
ensimmäisen osan viidestä ensimmäisestä luvusta.

Viitteet
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A
Aadam

Aadam-ondi-Ahman, 109–110
ihmissuvun isä, 108–109, 110
Joseph Smith näki, 107
kutsuu koolle suuren neuvoston, 108
luotiin Jumalan kuvaksi, 42
on ylienkeli Mikael, 107–108,

110–111
sai ensimmäisenä Melkisedekin

pappeuden, 107–109, 110–112
sai toimituksia Jumalalta, 110–112

Aadamin lankeemus, 425, 465
Aaronin pappeus

Aaronin pappeuden palautus, XIV, 9,
82–84, 89, 93

Aaronin pappeuden virkojen
kunniassa pitäminen, 115–116

Eliaan henki, 89–90
haltijoiden tulee olla Jumalan

kutsumia, 113–115
huolehtii ulkonaisista toimituksista,

112–113
ilman valaa suoritettu, 112–113
Johannes Kastajalla oli, 88–89
koorumien perustaminen, 15

Abel, 50, 97, 111
Abraham, 51, 98–99, 126–127,

132–133, 240–241
Abrahamin kirja, XVII, XX, 15, 455
Adams, James, 185, 433
aikakirjojen pitäminen kasteista

kuolleiden puolesta, 492
aikojen täyttyminen. Ks. aikojen

täyttymisen taloudenhoitokausi
aikojen täyttymisen taloudenhoitokausi

evankeliumin täyteys palautettu
aikojen täyttymisen taloudenhoi-
tokaudella, 532–538

Joseph Smithillä aikojen täyttymisen
taloudenhoitokauden avaimet,
107, 532, 534–535, 562, 568–569,
578–579

kaikki kootaan yhteen, 109

kaikki pyhät ovat vaikuttaneet aikojen
täyttymisen taloudenhoitokauteen,
535–538

kokoaminen välttämätöntä aikojen
täyttymisen taloudenhoitokaudella,
536

valmistaa toiseen tulemiseen, 533
Amerikka

Jeesus Kristus perusti kirkkonsa
Amerikkaan, 144–145, 461

Siion rakennetaan Amerikkaan,
194–196, 465

anteeksiantamaton synti, 79, 493
anteeksianto

Isän Jumalan, 78–79, 415, 448
Jeesuksen Kristuksen, 410–413
johtaa ykseyteen, 412–415
Joseph ja William Smith antavat

anteeksi toisilleen, 414–415
Joseph Smith antaa anteeksi

luopuneelle jäsenelle, 409–410
Joseph Smith antaa anteeksi

William W. Phelpsille, 415–417
muiden heikkouksia kohtaan,

412–415
ulotettava kaikkiin ihmisiin, 410–417
Ks. myös armeliaisuus

Anthon, Charles, XIV
apostolit, kahdentoista koorumi

johtivat kirkkoa Joseph Smithin
kuoleman jälkeen, 567

Joseph Smith antaa pappeuden avai-
met apostoleille, XX, 24–25, 146,
553, 556–559

kahdentoista koorumin järjestämi-
nen, XVII, 15, 18, 296

keskinäinen ykseys, 146–147
kokoontuminen marttyyrikuolemien

jälkeen, 567
lähetystyössä Englannissa, 16,

343–345
velvollisuudet, 146–147

Apuyhdistys
Apuyhdistyksen perustaminen, XX,

469–471
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Emma Smith Apuyhdistyksen johtaja,
XX, 470–471, 474

enkelit ovat Apuyhdistyksen seurana,
474

hyväntekeväisyysjärjestö, 472–473
Joseph Smith käänsi avainta, 471
opetus Apuyhdistyksessä, 473–474
pappeusjohtajat tukevat

Apuyhdistystä, 471
pelastaa sieluja, 473–474
sisaret osoittavat laupeutta, 474–475

armeliaisuus. Ks. armollisuus
armollisuus

anteeksiantamisessa muille, 410–412
Jumalan, 41, 74, 78–79, 423
kuolleiden lunastamisessa,

426–427, 493–494
Ks. myös laupeus, sääli

avaimet. Ks. pappeuden avaimet
avioliitto

Joseph ja Emma Smithin, XIV, 8, 62
Joseph Smith vanhemman ja Lucy

Mack Smithin, 3
avioliitto, iankaikkinen

aviomies ja -vaimo rakastavat toinen
toistaan, 504–505

edellytys selestisen valtakunnan
korkeimpaan asteeseen, 230,
501–503

iankaikkisen avioliiton uusi ja
ikuinen liitto, XX, 230, 501–503

Joseph Smith opetti iankaikkista
avioliittoa, 501–503

Joseph Smith saneli Opin ja liittojen
luvun 132, XX, 24, 501–503

Ks. myös perhe
avioliitto, pluraali, XI, 24
aviomies, 504–505. Ks. myös avioliitto,

iankaikkinen
aviopuoliso. Ks. avioliitto, iankaikkinen

B
Baldwin, Caleb, 378
Barnes, Lorenzo D., 181
Barstow, George, 457
Behunin, Isaac, 338
Boggs, Lilburn W., XVIII, 365, 378,

380, 463
Brunson, Seymour, 494
Buell, Presendia Huntington, 486–487
Burgess, Margarette McIntire, 542

C
Caldwellin piirikunta, Missouri

pyhiä vainotaan Caldwellin piirikun-
nassa ja karkotetaan sieltä, XVIII,
18–19, 365–368, 375–379,
387–388, 463

pyhät asettuvat Caldwellin piirikun-
taan, 18, 355, 463

Ks. myös Far West, Missouri
Carter, Johanna, 252, 258
Carthagen vankila

Joseph Smith todistaa Carthagen
vankilassa, 351

Joseph Smithin marttyyrikuolema
Carthagen vankilassa, XX, 26,
554–555, 559–563

kuvia Carthagen vankilasta, 25, 552
Willard Richardsin ystävyys

Carthagen vankilassa, 481
Clayn piirikunta, Missouri, 17–18, 295,

355, 462–463
Clayton, William, 501
Cleveland, Sarah M., 471
Colesville, New York

Colesvillen seurakunnan jäsenet
asettuvat Missouriin, 190

Colesvillessa rakennettiin pato
kasteita varten, 153

Joseph Smith saarnaa Colesvillessa,
153

Melkisedekin pappeus palautettiin
lähellä Colesvillea, XV, 105

seurakunta perustettu Colesvilleen,
11

Columbia, Missouri, XIX, 20, 388
Commerce, Illinois
Commercen asuttaminen, XIX, 20,

338, 397, 409
pyhien sairastaminen Commercessa,

397–399, 448–452
Ks. myös Nauvoo, Illinois

Cook, Margaret A., 469
Cornelius, 101, 115

taivaan neuvosto, 170, 217, 534,
568–570. Ks. myös kuolevaisuutta
edeltävä elämä

Cowdery, Oliver
asetetaan vanhimmaksi, 143
Cowderyn kaste, XIV, 9, 83–84,

93–94
Cowderyn lähetystyö lamanilaisten

luo, 155
Cowderyn näky Vapahtajasta, 48–49
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Cowderyn näyt Kirtlandin temppe-
lissä, XVIII, 15, 48–49, 320–324

kastaa pyhiä Colesvillessä, 153
kastaa Samuel Smithin, 94
kirjuri Mormonin kirjan käännös-

työssä, XIV, 9, 83, 119–121
saa Aaronin pappeuden, XIV, 9,

82–84
saa Melkisedekin pappeuden, XV, 9,

105
uskoo vääriin ilmoituksiin, 203–204
yksi kirkon perustajajäsenistä, 142
yksi kolmesta silminnäkijästä,

129–132
Cowles, Elvira, 471
Culver, Aaron, 153

D
Daviessin piirikunta, Missouri, 463

E
egyptiläiset papyruskääröt, XVII, 15
Elia

antaa pappeuden avaimet Pietarille,
Jaakobille ja Johannekselle,
108–109

Elian henki, voima ja kutsumus,
325–326

Elian inhimilliset heikkoudet, 545
Elian usko, 134
ilmestyy Kirtlandin temppelissä,

XVIII, 15, 107, 320–324, 579
kääntää isien sydämet lasten puo-

leen, 494–499
Malakia ennusti Elian tulemisen,

322–323
palauttaa sinetöimisavaimet Joseph

Smithille, XVIII, 15, 322–327, 534
valmistaa toiseen tulemiseen, 327

Eliaan henki. Ks. Elias
Elian henki. Ks. Elia
Elias
Eliaan henki ilmoitettiin Joseph

Smithille, 89–90, 569
Eliaan henki, 89–90
ilmestyy Kirtlandin temppelissä,

XVIII, 15, 107, 322, 579
Johannes Kastajalla oli Eliaan henki,

89–90
on edelläkävijä, 326–327, 569

endaumentti. Ks. temppeliendaumentti

Englanti, lähetystyössä Englannissa,
16, 343–345

ennalta asetettu, Joseph Smith oli,
534, 568–570

ensimmäinen näky
antoi tietoa Jumalasta, 5–6, 40
suurin tapahtuma, 570–572
taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus

ilmestyvät, XIII, 5, 34, 40, 458
todistus ensimmäisestä näystä on

välttämätön, 570, 572
totuuden etsintä johtaa ensimmäi-

seen näkyyn, 5–6, 30–32, 458
vainoaminen ensimmäisen näyn

jälkeen, 35–36
ensimmäinen presidenttikunta

ensimmäisen presidenttikunnan
järjestäminen, XVI, 15

ensimmäisen presidenttikunnan
tehtävät, 146

Ks. myös kirkon presidentti
esipuhe Oppiin ja liittoihin, 199–201
evankelista, 145. Ks. myös patriarkka
evankeliumi

evankeliumia saarnataan kaikille,
156–158

evankeliumin täyteys palautettu,
532–538

käsittää kaiken totuuden, 275–276
evankeliumin täyteyden palautus,

532–538. Ks. myös aikojen
täyttymisen taloudenhoitokausi;

Myöhempien Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen Kirkko

F
Far West, Missouri

Joseph Smith Far Westissä, XVIII, 16,
18, 355

Joseph Smithin pidätys Far Westissä,
18–19, 350–351, 365–368,
510–512

kansalliskaartilaisten ja Joseph
Smithin kohtaaminen Far Westissä,
355–357

pyhiä vainotaan Far Westissä ja
karkotetaan sieltä, XVIII, 18–19,
365–368, 375–379, 387–388, 463

pyhät asettuvat Far Westiin, 16, 355,
463

temppeli rakennetaan Far Westiin,
18, 355, 431
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Fayette, New York
Fayettessa pidetty ensimmäinen

konferenssi, XV, 143–144
Joseph Smith kääntää Fayettessa,

XV–XVI, 9, 120
Joseph Smith muuttaa Fayetteen,

XV–XVI, 9, 165, 203
kirkon perustaminen Fayettessa, XV,

10–11, 142–143, 461
kolme silminnäkijää Fayettessa, XV,

129–132
seurakunta perustettu Fayetteen, 11

Fielding, Joseph, 343
Follett, King, 180
Fordham, Elijah, 397–399

G
Gabriel, 107–108. Ks. myös Nooa
Gallatin, Missouri, XIX, 20, 388
Gause, Jesse, XVI, 27
Goodson, John, 343
Grandin, Egbert B., XV, 9–10, 141
Greenville, Indiana, 250
Grouard, Benjamin F., 344

H
Hale, Emma. Ks. Smith, Emma
Hale, Isaac ja Elizabeth, 8
hallitseminen, opettamalla oikeita

periaatteita, 297–298. Ks. myös
kirkon johtajat

Hancock, Mosiah L., 450–451
Hanks, Knowlton F., 344
hapate, vertaus hapatteesta, 316–317
Harmony, Pennsylvania

Aaronin pappeus palautettu lähellä
Harmonya, XIV, 9, 82–84, 93

Joseph ja Emma Smith asuvat
Harmonyssa, XIV–XV, 8–9, 11, 62,
165

Joseph Smith kääntää Harmonyssa,
XIV, 8, 62, 74–75, 83, 119–121

Josephin ja Emman poika kuolee
Harmonyssa, 177

Melkisedekin pappeus palautettiin
lähellä Harmonya, XV, 9, 105

Harris, Martin
116 sivun kadottaminen, XIV, 8–9,

65–66, 73–75
kiinnittää maatilan, 10, 141
kirjurina käännöstyössä, 8, 62
New York Cityssä, XIV

yksi kolmesta silminnäkijästä, XV,
129–132

Harris, Preserved, 65
hautaaminen, Joseph ja Hyrum

Smithin, XX
hautajaispuheet, Joseph Smithin

pitämät, 180–186
helvetti

ei voita kirkkoa eikä pyhiä, 144, 158,
331, 381–383, 555–556

helvetin tuomio, 94–95, 232–233
helvettiin joutuvat, 232–233
lapset, jotka kuolevat, eivät joudu

helvettiin, 98–99
Ks. myös Saatana

hengelliset lahjat
henkien erottamisen, 403–405
jokaisella myöhempien aikojen

pyhällä on, 121
Joseph Smithillä oli, 119
kielten, 400–401
parantamisen, 397–399
profetoimisen, 202, 402
Pyhän Hengen lahja välttämätön

hengellisten lahjojen saamiseksi,
101–102, 122–127, 400–401

saadaan huomaamatta, 122–127
usko ja kuuliaisuus välttämättömiä

hengellisissä lahjoissa, 122
välttämättömiä kirkossa, 121–122,

124–125, 461, 465
henget

henkien avartuminen, 218
henkien erottaminen, 403–405
henkien iankaikkinen luonne,

217–219
Jumala järjesti, 107–108
saavat ilmoitusta, 497

henget, pahat
pahoilla hengillä ei ole ruumista,

219–221
pahojen henkien erottaminen,

403–405
taistelevat kirkkoa vastaan, 389–390
tieto antaa voimaa voittaa, 277

henki, profetian, 202, 402
Henki. Ks. Ilmoitus; Pyhä Henki,

Pyhän Hengen lahja
henkien erottaminen, 403–405
henkivankila, 424–425, 428, 496
Henok, 97
heprea, Joseph Smith opiskelee

hepreaa, 307
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Hiram, Ohio
Hiramissa pidetty konferenssi, 199
Joseph Smith asuu Hiramissa, 215,

227, 237, 259
näky Vapahtajasta Hiramissa, 47–49
Ks. myös Kirtland, Ohio

hirsimökki, Joseph Smith rakensi, 448
History of the Church

History of the Churchin kokoami-
nen ja julkaiseminen, XVIII,
586–590

julkaistu lehdessä Times and
Seasons, 455–457

”History of Lucy Smith, Mother of the
Prophet”, 37

Hodge, Abraham C., 245
Horne, Mary Isabella, 184
Hyde, Orson, 343–345, 348
hävityskäsky, XVIII, 365, 463

I
iankaikkinen avioliitto. Ks. avioliitto,

iankaikkinen
iankaikkinen elämä. Ks. pelastus;

selestinen valtakunta
Ihmisen Poika, Ihmisen Pojan merkki,

263–264
Illinois. Ks. Nauvoo, Illinois; Quincy,

Illinois; Ramus, Illinois
ilmoitus

henget saavat ilmoitusta, 497
ilmoituksen ensimmäiset kuiskaukset,

136–137
Joseph Smithin, 199, 259–261, 274
Jumala antaa kaikille, jotka etsivät,

42–43, 132–137, 204–205
kaikki hyväksyttävä, 275–276
kirkkoa johdetaan ilmoituksella,

202–203
kirkon presidentti saa ilmoitusta,

203–206, 263
kuuliaisuus välttämätön ilmoituk-

selle, 136
pelastukselle välttämätön, 202
Pyhä Henki saadaan ilmoituksen

kautta, 136–137
varottava väärää ilmoitusta, 203–204

Independence, Missouri
Joseph Smith pidätettiin

Independencessä, 18–19,
365–367

Käskyjen kirja painettiin
Independencessä, XVII, 13, 201

Siionin keskuspaikka, XVI, 11–13,
190–191, 249

temppelitontti Independencessä,
XVI, 190, 431

Ks. myös Jacksonin piirikunta,
Missouri

intiaanit. Ks. lamanilaiset
Iowa, Montrose, 397
Israel, Israelin palauttaminen, 52, 149,

190, 192–195, 262, 322, 348, 422,
459, 465

Israelin huone. Ks. Israel, Israelin
palauttaminen

Isä Jumala
antaa anteeksi synnit, 78–79, 415,

447–448
asuu iankaikkisuudessa, 497
ei ole luonut älyä, 217–219
ensimmäinen näky, XIII, 5, 34, 40,

458
ilmoittaa tarkoituksensa pappeuden

kautta, 112–113
Isä Jumalalla liha- ja luuruumis,

43–44
Isän Jumalan armo, 41, 74, 78–79,

423
Isän Jumalan luonne, 41–43
Isän Jumalan oikeudenmukaisuus,

423–424, 426–427, 493–494
Isän Jumalan rakkaus, 41, 345–346,

445
Isän Jumalan rukoileminen ilmoi-

tuksen saamiseksi, 42–43,
132–137, 205

Isän Jumalan tahto hallitsee meidän
tahtoamme, 78

Isän Jumalan tieto ja voima, 276–277
Isän Jumalan työ ja kirkkaus, 216
johtaa jumaluutta, 44
Joseph Smithin usko Isään

Jumalaan, 39–40
järjesti henget ennen luomista, 108
koko ihmiskunnan Isä, 41, 423
kuolleiden pelastaminen osoittaa

Isän Jumalan sääliä, 423–424,
426–427, 493–494

on korotettu ihminen, 42
parannus johtaa kohti Isää Jumalaa,

75–76
puhuu pyhien kirjoitusten kautta, 68
säätänyt lait, 169–170, 218
toimii aina oikein, 184–186



H A K E M I S T O

599

tukee koettelemuksissa, 184–186,
241–242, 369, 378, 381–382,
392–394

ystävä, 254
Ks. myös jumaluus

Isä, taivaallinen. Ks. Isä Jumala
isä. Ks. vanhemmat

J
Jacksonin piirikunta, Missouri

lähetyssaarnaajat opettavat
Jacksonin piirikunnassa, 155

paikka, jonne Siion rakennettaisiin,
XVI, 11–13, 189–192, 249

pyhiä vainotaan Jacksonin piirikun-
nassa ja karkotetaan sieltä, XVIII,
17, 190–192, 295–297, 355, 462

pyhät asettuvat Jacksonin piirikun-
taan, 17, 190, 462

Siionin leirikunta marssii Jacksonin
piirikuntaan, XVII, 17–18,
295–297, 300–303

Ks. myös Independence, Missouri
Jeesus Kristus

Aadam-ondi-Ahmanissa, 109–110
antoi pappeuden avaimet Pietarille,

Jaakobille ja Johannekselle, 109
ensimmäinen näky, XIII, 5–6, 34, 40,

458
esimerkki anteeksiannosta, 410–413
esimerkki täydellisestä elämästä,

55–57, 174–175, 369–370
hallitsee tuhatvuotisen valtakunnan

aikana, 267–269
ja jumaluus, 43–44
Jeesuksella liha- ja luuruumis,

43–44
Jeesuksella Melkisedekin pappeus,

87, 144, 217, 428
Jeesuksen kaste, 84–86, 98
Jeesuksen sovitus, 50–55, 98–99,

229–231, 424–426, 465
Jeesuksen toinen tuleminen, 108,

262–267
Jeesuksen ylösnousemus, 51–54
Jeesuksen äly, 55
kastetaan Jeesuksen nimeen, 94–96
kirkon pää, 144–145
Kirtlandin temppelissä, XVIII, 15,

49, 322, 579
kuolleiden pelastukseksi, 424–426,

493–494

kuvaus Jeesuksesta, 49
laskeutui kaiken alapuolelle, 383
lunastaa lapset, 98–99, 182–184
luovuttaa valtakunnan Isälle, 112
maa tulee olemaan Jeesuksen,

268–269
opetti vertauksin, 309–310
Opin ja liittojen luvun 76 näyssä,

47–49, 227–228
perillisiä Jeesuksen kanssa, 54–55,

68, 157–159, 230–231, 275–276,
422, 438

perusti kirkkonsa Amerikan mante-
reelle, 144–145, 461

suuri Ylipappi, 109
tietää kaiken, 425–426
todistus Jeesuksesta, 101–102, 202,

402
tukee meitä koettelemuksissa,

240–241, 381–382
uhrit suuntaavat mielet kohti

Jeesusta, 50–51
usko Jeesukseen, 50–51, 160, 465
uuden liiton välimies, 230
valittiin kuolevaisuutta edeltävässä

elämässä, 217
viholliset yrittivät tuhota, 208–209,

335, 545–546
Ks. myös sovitus; toinen tuleminen;

ylösnousemus
Jerusalem

Orson Hyden lähetystyö
Jerusalemiin, 344, 348

rakennetaan uudelleen ennen toista
tulemista, 194–195, 263

Ks. myös Uusi-Jerusalem
Johannes Kastaja

antaa Aaronin pappeuden, XIV, 9,
82–84, 89, 93

Johannes Kastajalla Aaronin pap-
peus, 88–89

Johannes Kastajalla Eliaan henki,
89–90

kastaa Vapahtajan, 85–89, 98
käskee kastaa Joseph Smithin, 93
laillinen viranhaltija, 84–90
näki kyyhkysen merkin, 85
valmisti tietä Vapahtajalle, 85
yksi suurimmista profeetoista, 85–86

Johnson, Benjamin F., 479–481, 501
Johnson, John ja Alice, 215, 226–227,

237
johtajat. Ks. kirkon johtajat
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Joosef, Egyptin, 568
Joseph Smithin esivanhemmat, 1, 569
Joseph Smithin lapsuus, XIII, 3–5,

29–30, 39
Joseph Smithin raamatunkäännös

Emma Smith kantoi Joseph Smithin
raamatunkäännöksen käsikirjoi-
tusta, 387

ja Oppi ja liitot, 216, 227–228
Joseph Smithin raamatunkäännöksen

tarve, 215–216
opettaa pelastussuunnitelmasta,

215–216
työ Joseph Smithin raamatunkään-

nöksen parissa, XV, XVII, 13–14,
215–216, 261

vertaus hapatteesta kuvaa Joseph
Smithin raamatunkäännöstä,
316–317

Ks. myös pyhät kirjoitukset
Joseph Smithin saama koulukasvatus,

3–5, 30, 273–274, 573–576
Joseph Smithin syntymä, XIII, 3, 458
joulu, jouluna saatu ilmoitus, 259
Jumalan valtakunta, 84–89. Ks. myös

Myöhempien Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen Kirkko

jumalat, korotetuista tulee jumalia,
54, 230–231, 503, 555

jumalattomat, jumalattomien piina,
95, 233–234

jumaluus
Isä Jumala johtaa jumaluutta, 44
jumaluuden jäsenet ovat yhtä, 44
jumaluudessa on kolme persoonaa,

43–44
Juudas, 335

K
kadotus. Ks. helvetti
kahdeksan silminnäkijää, XV
kahdentoista apostolin koorumi. Ks.

apostolit, kahdentoista koorumi
Kain, 50, 112
kaksitoista apostolia. Ks. apostolit,

kahdentoista koorumi
Kalliovuoret

Joseph Smithin profetia
Kalliovuorista, 541–542

kasattaisiin George A. Smithin
päälle, 245

Kallisarvoinen helmi, XVII, 1, 15,
67–69, 216, 465–467. Ks. myös
pyhät kirjoitukset

kansalliskaartilaiset, käyvät Joseph
Smithin luona, 356–357

kartat, 4, 12
kaste kuolleiden puolesta

aikakirjojen pitäminen kasteista
kuolleiden puolesta, 492

ensimmäiset suoritettiin joissa,
23–24, 491

ilmoitus kasteesta kuolleiden
puolesta, XIX, 23–24, 422, 494

puinen allas rakennettiin kasteita
varten, XIX, 24, 491–492

sinetöimisavainten vuoksi mahdol-
lista, 324–325

suoritettiin temppelissä, 436–437,
496–497

velvollisuus ja etuoikeus, 427–429,
494–495

vie pitkän aikaa, 496
yhdistävä side, 498–499
Ks. myös kuolleiden pelastus

kaste
Hyrum ja Samuel Smithin, 94
ja Pyhän Hengen lahja, 94, 99–102
Jeesuksen Kristuksen nimessä, 94–98
Jeesuksen Kristuksen, 84–89, 98
Joseph Smith vanhemman, 92, 94
Joseph Smithin ja Oliver Cowderyn,

XIV, 9, 83–84, 93
kasteisiin tarkoitettu pato hajotettiin,

153
kirkon jäseneksi, 159–160
korotukseksi, 94–96, 229–231
lapset eivät tarvitse kastetta, 98–99
muinaiset pyhät saivat kasteen,

96–98
upottamalla, 95, 99, 461

kenraaliluutnantti, 455
kestäminen loppuun asti, 240–245,

372, 555
kielet, kielten lahja, 400–401
kiitollisuus

Joseph Smithin ilmaisema, 243,
256–257, 301, 479, 482–485,
505–507

vastoinkäymisistä huolimatta,
242–244

Kimball, Heber C., 16, 343–344, 433
Kimball, Sarah Granger, 469
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kirjeet
Joseph Smithin Libertyn vankilasta,

XVIII, 161, 240–241, 252–256,
377–384, 392–394, 485

Josephin Emma Smithille, 185,
250–257, 348–349, 367, 377,
555–556

kirjurit, Mormonin kirjan käännöstyössä
Emma Smith, 119
Martin Harris, XIV, 8, 62
Oliver Cowdery, XIV, 9, 83, 119–120

kirkkauden asteet, kolme, 228–234
kirkkaus, kirkkauden valtakunnat,

228–234. Ks. myös selestinen
valtakunta

kirkon johtajat
eivät johda meitä harhaan, 339
Joseph Smith johti Siionin leirikun-

taa, 17, 295–297, 300–303
kirkon johtajien arvosteleminen

johtaa luopumukseen, 332–335
kirkon johtajien nöyryys, 298–300
kirkon johtajien rakkaus, 300,

547–548
kirkon johtajien tukeminen,

205–208, 332–335, 339, 543–544
opettavat oikeita periaatteita,

297–298
saavat viisautta Hengeltä, 298–300

kirkon presidentti
edustaa meille Jumalaa, 205
Jumala ilmoittaa tahtonsa kirkon

presidentille, 203–206, 264
kirkon presidentin hylkäävät

tuomitaan, 208–210
kirkon presidentin tukeminen,

205–208, 332–335, 339, 543–544
ylipappeuden presidentti, XVI
Ks. myös profeetat

kirkon tehtävät, kunniassa pitäminen,
115–116

Kirtland, Ohio
Joseph Smith saapuu Kirtlandiin,

XVI, 11, 165–167, 177
kirkon keskuspaikka Kirtlandissa,

11–13, 190, 249
Kirtlandissa saadut ilmoitukset,

11–15, 199–201
luopumus Kirtlandissa, 329–331
pyhät kokoontuvat Kirtlandiin, XVI,

11, 166–167
pyhät lähtevät Kirtlandista, XVIII,

16, 355

rahalaitoksen vararikko Kirtlandissa,
329

Sidney Rigdonin kääntymys
Kirtlandissa, 11, 155

vaarna perustettu Kirtlandiin, 15
Ks. myös Hiram, Ohio; Kirtlandin

temppeli
Kirtlandin temppeli

Jeesus Kristus ilmestyy Kirtlandin
temppelissä, XVIII, 15, 49, 322,
578–579

Joseph Smith näkee näyn Kirtlandin
temppelistä, 283

Kirtlandin temppelin rakentaminen,
XVII–XVIII, 15, 283–286, 295, 307,
431, 434, 470

Kirtlandin temppelin vihkiminen,
XVIII, 15, 206–207, 321–322,
438–439

kuva Kirtlandin temppelistä, 14
Mooses, Elias ja Elia ilmestyvät

Kirtlandin temppelissä, XVIII, 15,
107, 322, 579

pyhät joutuvat jättämään Kirtlandin
temppelin, XVIII, 16, 355

kivilouhos, Joseph Smith työskentelee
kivilouhoksessa, 285

Knight, Joseph, nuorempi, 153
Knight, Joseph, vanhempi, 119–120,

153, 483–484
Knight, Polly, 153, 190
koettelemukset

edeltävät toista tulemista, 259–264
hyväksemme, 241–242, 383
iloisuus koettelemuksissa, 368
Jumala tukee koettelemuksissa,

241–242, 368, 378, 381–384,
392–394

kestävät vain hetken, 383
kiitollisuus koettelemuksissa,

242–244
koettelemiseksemme, 240–241
kuuliaisuus koettelemusten aikana,

242–244
luottamus Jumalaan koettelemuk-

sissa, 244–245
Pyhä Henki lohduttaa koettelemuk-

sissa, 102, 383–384
pyhät eivät voi paeta, 264
usko ja rohkeus koettelemuksissa,

184–186, 240–241, 245, 368, 388,
390–394

ystävyys koettelemuksissa, 482–484
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Ks. myös vaino
koira, Joseph Smithin, 20, 252, 256
kokoaminen

Jacksonin piirikuntaan Missouriin,
11–13, 189–191

temppeleiden rakentamiseksi,
435–436

välttämätöntä viimeisellä talouden-
hoitokaudella, 536

Ks. myös Israel, Israelin palauttami-
nen; Jacksonin piirikunta, Missouri

kolera
Joseph ja Hyrum Smith parantuvat

kolerasta, 509–510
Siionin leirikunnassa, 303

kolme silminnäkijää, XV, 129–131,
316–317

kongressi, Yhdysvaltojen, XIX
koorumit, pappeuskoorumeiden

perustaminen, 15
korotus. Ks. pelastus; selestinen

valtakunta
koulu, profeettojen. Ks. profeettojen

koulu
koulu, vanhinten. Ks. vanhinten koulu
Kristuksen kaltaiset ominaisuudet,

kehittäminen, 55–57, 370–371
kultalevyt

Joseph Smith saa, XIV, 8, 60–62,
459–461

kuvaus kultalevyistä, 63–65, 459–461
Mormonin kirja kirjoitettiin kultale-

vyihin, 7, 61–65, 119, 459–461
otetaan Joseph Smithiltä, 8, 74
silminnäkijät näkevät, XV, 129–131
väkivaltainen joukko yrittää varastaa,

XIV, 8, 62
Ks. myös Mormonin kirja; Mormonin

kirjan kääntäminen; Moroni
Kumora, 4, 107
kuolema

Joseph Smithin hautajaispuheita,
180–186

Joseph Smithin kokemuksia kuole-
masta, 177–179, 181

kaikkien ihmisten pitäisi valmistautua
kuolemaan, 182

lapset nousevat kuolleista ylösnou-
semuksessa, 182–184

luottamus Jumalaan kuoleman
kohdatessa, 184–186

rakkaiden kohtaaminen kuoleman
jälkeen, 180–182

vanhurskaat nousevat kirkkaudessa
kuoleman jälkeen, 180–181

Ks. myös marttyyrikuolema
kuolevaisuutta edeltävä elämä

asettaminen tehtäviin kuolevaisuutta
edeltävässä elämässä, 534

Jeesus Kristus valittiin kuolevaisuutta
edeltävässä elämässä, 217

Joseph Smith asetettiin kuolevai-
suutta edeltävässä elämässä, 534,
568–570

kuolevaisuutta edeltävässä elämässä
säädetyt lait, 170

Paholainen kapinoi kuolevaisuutta
edeltävässä elämässä, 217

pelastussuunnitelma esitettiin kuole-
vaisuutta edeltävässä elämässä,
217

taivaan neuvosto kuolevaisuutta
edeltävässä elämässä, 170, 217,
534, 568–570

kuolleet, kuolleiden kaste. Ks. kaste
kuolleiden puolesta; kuolleiden
pelastus

kuolleiden lunastaminen. Ks. kuollei-
den pelastus

kuolleiden pelastus
Alvin Smithin kuolema ja, 421–422
Elian palvelutyö ja, 494–499
Jeesus Kristus järjestää henget,

424–426, 428, 496
Jeesus Kristus tekee mahdolliseksi

kuolleiden pelastuksen, 424–426
Joseph Smith ilmoittaa opin kuollei-

den pelastuksesta, XIX, 23, 422,
494

Jumalan oikeudenmukaisuus kuol-
leiden pelastuksessa, 423–424,
426–427, 493–494

pelastajat Siionin vuorella, 428,
494–497

sinetöimisvoima ja, 324–326
täydellisyys ei ole mahdollista ilman

kuolleitamme, 498–499
velvollisuus, 427–429, 493–494,

497–499
vie pitkän aikaa, 492–493
yhdistävä side, 498–499
Ks. myös kaste kuolleiden puolesta;

sinetöimisvoima
kutsumusten kunniassa pitäminen,

115–116
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kuuliaisuus
hengelliset lahjat ja, 122–123
ilmoitus ja, 136
Jeesuksen Kristuksen esimerkki

kuuliaisuudesta, 174
johtaa korotukseen, 169–170,

218–219
johtaa selestiseen lepoon, 169–170
johtaa tiedon aarteisiin, 274
johtaa vanhurskauden kruunuun

[seppeleeseen], 170–175, 372
johtaa ykseyteen, 288–290
johtaa ymmärrykseen Jumalasta,

168–169
Joseph Smith oppi kuuliaisuutta,

65–66, 73–75
Joseph Smithin sääntö, 167
koettelemuksissa, 242–244
Kristuksen kaltaiset ominaisuudet ja,

370–371
kuuliaisuuden puute johtaa

luopumukseen, 332–335
käskyille, 167–169
Paavalin esimerkki kuuliaisuudesta,

171–172
pyhät kirjoitukset ja, 68–69
tahdonvapaus ja, 221–222
tekee meistä perillisiä Jeesuksen

Kristuksen kanssa, 54–55
tieto ja, 274, 277
toinen tuleminen ja, 265–267

kylväjä, vertaus kylväjästä, 310–312
kymmenen heimoa, 194, 465
kymmenykset, Nauvoon temppeliä

varten, 286–287
kyvyt, kehittäminen, 370–371
kyyhkynen, kyyhkysen merkki, 85
kärsimys. Ks. koettelemukset
käsikirjoitussivut, Mormonin kirjan,

116 sivun kadottaminen, XIV, 8,
65–66, 73–75

Käskyjen kirja, XVII, 13, 201. Ks. myös
Oppi ja liitot

käskyt. Ks. kuuliaisuus
kätten päällepano

Pyhän Hengen lahjan saamiseksi,
99–101

sairaiden parantamiseksi, 399
kääntäminen, kääntämisen lahja,

119–121
kääntäminen, Mormonin kirjan. Ks.

Mormonin kirja, Mormonin kirjan
kääntäminen

kääntäminen, Raamatun. Ks. Joseph
Smithin raamatunkäännös

köyhät ja puutteenalaiset
Apuyhdistys huolehtii köyhistä ja

puutteenalaisista, 472–473
Pyhä Henki vuodatetaan niille,

jotka pitävät huolta köyhistä
ja puutteenalaisista, 446

velvoite huolehtia köyhistä ja
puutteenalaisista, 445–446, 485

Ks. myös rakkaus

L
lahjat, hengelliset. Ks. hengelliset lahjat
laillinen viranhaltija, 84–89
lait. Ks. kuuliaisuus
lamanilaiset

Israelin huonetta, 64
lähetystyö lamanilaisten keskuuteen,

XVI, 11, 155, 470
lapset

eivät tarvitse kastetta, 98–99
Jeesus Kristus lunastaa, 98–99
Joseph ja Emma Smithin, 20–21,

177–179
Joseph Smithin rakkaus lapsia koh-

taan, 250–257, 448, 450, 542–543
jotka kuolevat, nousevat ylösnouse-

muksessa lapsina, 182–184
jotka kuolevat, saavat iankaikkisen

elämän, 98–99, 182–184
jotka saavat lapsia iankaikkisuudessa,

501–503
kunnioittavat vanhempiaan, 505–507
vanhempien tulee rakastaa lapsiaan,

251–257, 508–512
laupeus

anteeksiantamisessa muille, 410–417
Apuyhdistyksen sisaret osoittavat

laupeutta, 474–475
kaikkia kohtaan, 446–448
Ks. myös anteeksianto, armollisuus,

sääli
lavantauti, Joseph Smith sai, XIII, 3
Leach, James, 443–445
leeviläinen pappeus. Ks. Aaronin

pappeus
Lehi, Lehin levyt, 64, 66
leikkaus, Joseph Smithin, XIII, 3
levyt, kulta. Ks. kultalevyt
levyt, Lehin ja Nefin, 64, 66
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Libertyn vankila
Joseph Smith kirjoittaa perheelleen

Libertyn vankilassa, 252–256, 367,
377

Joseph Smith kirjoittaa pyhille
Libertyn vankilassa, XVIII, 161,
240, 377–383, 392–394, 485

Joseph Smith lähtee Libertyn vanki-
lasta, XIX, 20, 388

Joseph Smith vangittuna Libertyn
vankilassa, XVIII, 19, 375–384, 387

Joseph Smithin tuntemuksia Libertyn
vankilasta, 241–242, 383–384

Joseph Smithin uskoa koetellaan
Libertyn vankilassa, 240–241

kuvaus Libertyn vankilasta, 375–377
luominen, älyä ei luotu, 217–219
luopumus

Jeesuksen Kristuksen kuoleman
jälkeen, 29

johtajien seuraaminen ehkäisee
luopumuksen, 339

Kirtlandissa, 329–331
luopumukseen johtavat teot ja

asenteet, 332–335
luopumuksen seuraukset, 335–338
Saatana johtaa ihmisiä luopumuk-

seen, 335–336, 338
Lusifer. Ks. Saatana
Lyman, Amasa, 367
lähetystyö

Englannissa, 16, 343–345
evankeliumi tuo valoa maailmaan,

156–158
Hengen avulla opettaminen,

347–348
Joseph Smithin, 16, 94, 153–156,

249, 348–351
kasteeseen tarkoitettu pato hajotet-

tiin, 153
kielillä puhumisen lahja lähetys-

työssä, 400–401
kirkon maailmanlaajuinen kasvu,

110, 142, 147–149, 160–161,
315–316, 344–345, 380–381, 464

lamanilaisten keskuudessa, XVI, 11,
155, 470

nöyryydellä opettaminen lähetys-
työssä, 346–347

parannuksen opettaminen lähetys-
työssä, 158–160

pätevyysvaatimukset lähetystyöhön,
345–346

rakkaus välttämätön lähetystyössä,
345–346

tilaisuudet todistaa lähetystyössä,
348–351

tärkein velvollisuus, 345–346
vertaus kylväjästä, 310–312
vertaus vehnästä ja rikkaviljasta,

313–314

M
maa

kruunataan selestisellä kirkkaudella,
269

on urim ja tummim, 269
maailmanlaajuinen kasvu, kirkon, 110,

142, 147–149, 160–161, 315–316,
344–345, 380–381, 464

Major, Joseph Smithin koira, 20, 252,
256

Malakia, 322–323
malaria, 397, 470
Manchester, New York, XIV, 11, 63, 73
Mansion House, 20
Marks, Ephraim, 184
marttyyrikuolema, Joseph Smithin ja

Hyrum Smithin, XX, 26, 481,
554–555, 559–561

McRae, Alexander, 377–378, 519
Melkisedekin pappeus

Aadam sai ensimmäisenä, 107–109
Apuyhdistys perustettu Melkisedekin

pappeuden alaisuudessa, 471
haltijoiden tulee olla Jumalan

kutsumia, 113
haltijoiden täytyy olla vanhurskaita,

112
ikuinen, 107–109
ilmoituksia saadaan Melkisedekin

pappeuden kautta, 112, 146, 204
Jeesuksella Kristuksella on, 87, 144,

217, 428
johtaa täydellisyyteen, 113
Jumala ilmoittaa tarkoituksensa

Melkisedekin pappeuden kautta,
112–113

korkein valtuus, 112–113
Melkisedekin pappeudella on

Jumalan valtakunnan avaimet,
112–113

Melkisedekin pappeuden koorumien
perustaminen, 15

Melkisedekin pappeuden palautus,
XV, 9, 84, 105–107, 520
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Melkisedekin pappeuden täyteys
temppeleissä, 433–438

Melkisedekin pappeuden vala ja
liitto, 113

Melkisedekin pappeuden virkojen
kunniassa pitäminen, 115–116

oli olemassa ennen maailman
luomista, 112–113

on häviämättömän elämän voima,
113

profeetoilla on, 113
välttämätön henkien erottamiseksi,

403–405
merkit, toisen tulemisen, 262–264
merkki, Ihmisen Pojan, 263–264
Michigan, 122, 249, 350, 526
Mikael, ylienkeli. Ks. Aadam
Miller, George, 433
Mississippi, XIX, 20, 387, 397, 409,

470, 479, 491, 519, 554
Missouri. Ks. Far West, Missouri;

Jacksonin piirikunta, Missouri.
Ks. myös Caldwellin piirikunta,
Missouri; Clayn piirikunta,
Missouri; Columbia, Missouri;
Daviessin piirikunta, Missouri;
Gallatin, Missouri; Independence,
Missouri; Richmond, Missouri

Missourivirta, 380
Mitchill, Samuel L., XIV
Montrose, Iowa, 397
Mooseksen kirja, XVII, 14, 216
Mooses

Herra ilmestyy Moosekselle, 126, 216
Kirtlandin temppelissä, XVIII, 15,

107, 322, 579
laki annettu Moosekselle, 85, 98,

204, 268, 276
Mooseksen kaste, 98
palauttaa avaimet Pietarille,

Jaakobille ja Johannekselle,
108–109

pyrkii tuomaan Israelin Jumalan
eteen, 109

Morley, Isaac, 177
Mormonin kirja

116 sivun kadottaminen, XIV, 8,
65–66, 73–75

Joseph Smithin todistus Mormonin
kirjasta, 63–67

kirjoitettu kultalevyihin, 7, 61–65,
119, 459–461

Lehin ja Nefin levyt, 66
Martin Harris kiinnitti maatilansa

Mormonin kirjan vuoksi, 10, 141
Mormonin kirjan nimisivu, 63–64,

119, 141
Mormonin kirjan painaminen, XV,

9–10, 141
Mormonin kirjan silminnäkijät, XV,

129–132, 316–317
Mormonin kirjasta johtuva vaino,

189, 390–391
Moroni antaa Joseph Smithille,

XIII–XIV, 7, 60–63, 107, 215, 323,
459–460

Moronilla Mormonin kirjan avaimet,
61

sisältö, 67, 461
tärkeä lukea, 66–69
uskonnollemme välttämätön, 203
vertaus hapatteesta kuvaa

Mormonin kirjaa, 316–317
vertaus sinapinsiemenestä kuvaa

Mormonin kirjaa, 148, 315–316
virheettömin kirjoista, 66
älkää pettäkö Mormonin kirjan

ilmoituksia, 69, 390
Ks. myös kultalevyt; Mormonin

kirjan kääntäminen; Moroni;
Urim ja tummim

Mormonin kirjan kääntäminen
Emma Smith kirjurina, 119
johti kastetta koskevaan rukoukseen,

83–84
Joseph Knight vanhemman apu,

119–120
Joseph Smith tunsi olevansa yksin

kääntämisen aikana, 129
Joseph Smithillä oli lahja kääntämi-

seen, 119–121
Jumalan voimalla, 63–66, 119, 155
Martin Harris kirjurina, XIV, 8, 62
Mormonin kirjan kääntämisprosessi,

XIV–XV, 8–10, 62, 119–121, 141
Oliver Cowdery kirjurina, XIV, 9, 83,

119–120
Peter Whitmer vanhemman kotona,

XV, 9, 120
urimin ja tummimin käyttäminen

kääntämisessä, 8, 63, 65, 74, 120,
460–461

mormonit. Ks. Myöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko
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Moroni
käy Joseph Smithin luona ja antaa

hänelle kultalevyt, XIII–XIV, 7,
60–63, 107, 215, 323, 459–460

lainaa kohtia Raamatusta, 215, 323
Moronilla Mormonin kirjan avaimet,

61
näyttää kultalevyt silminnäkijöille,

XV, 129–132, 316–317
Ks. myös Mormonin kirja

Murdock, John, 177
Murdock, Joseph. Ks. Smith, Joseph

Murdock
Murdock, Julia (tytär). Ks. Smith, Julia

Murdock
Murdock, Julia (äiti), 177
myrkyttäminen, Joseph Smithin, 250
Myöhempien Aikojen Pyhien

Jeesuksen Kristuksen Kirkko
ensimmäinen presidenttikunta ja

kaksitoista apostolia johtavat
kirkkoa, 146–147

Jeesus Kristus on kirkon pää,
144–145

johdetaan ilmoituksella, 202–203
Jumalan täytyy johdattaa, 168
jäsenten tehtävät kirkossa, 149–150,

535–538
kirkkoon kuulumista koskevat

vaatimukset, 159–160
kirkon edistymistä mikään ei voi

pysäyttää, 147–149, 315–316,
380–381, 464

kirkon maailmanlaajuinen kasvu,
110, 142, 147–149, 160–161,
315–316, 344–345, 380–381, 464

kirkon nimi, XV, 10
kirkon perustaminen, XV, 10, 94,

142–145, 461
kirkon vainoaminen, 389–390
luopumus johtaa kirkon vainoami-

seen, 335–338
puhdistettava pahuudesta, 75
temppelit ovat välttämättömiä

kirkossa, 435
ykseys kirkossa, 149, 286–291

N
naiset. Ks. Apuyhdistys; vaimo
Nauvoo Expositor, 553
Nauvoo, Illinois

Joseph Smith antaa Nauvoolle
nimen, XIX, 20, 409

Nauvoon kulttuuri- ja yhteiskunnalli-
nen kehitys, 22, 443, 455, 464

Nauvoon pormestari, XX, 455, 553
Nauvoon rakentaminen, XIX, 20,

397, 443–445, 448–452, 464
profetia pyhien lähdöstä Nauvoosta,

541
Ks. myös Commerce, Illinois;

Nauvoon temppeli
Nauvoon legioona, XIX, 455
Nauvoon naisten Apuyhdistys, 468–471

Ks. myös Apuyhdistys
Nauvoon temppeli

alkuperäisen tuhoutuminen, 532
endaumentteja toimitettiin Nauvoon

temppelissä, XX, 24, 433, 532
kasteita kuolleiden puolesta toimitet-

tiin Nauvoon temppelissä, XIX, 24,
491–492

kuvia Nauvoon temppelistä, 23, 432,
490, 530

Nauvoon temppelin rakentaminen,
XIX, 22–23, 286–287, 291,
434–435, 530–532

Nauvoon temppelin rakentamiseen
käytettiin kymmenyksiä, 286–287

uuden Nauvoon temppelin rakenta-
minen, 532

Nefi, Nefin levyt, 66
New York. Ks. Colesville, New York;

Fayette, New York; Manchester,
New York; New York City; Palmyra,
New York

New York City, XIV, 249, 251, 348–350
Newel K. Whitneyn kauppa

Joseph Smith muuttaa asumaan
kauppaan, 259

Joseph Smith saapuu kauppaan,
164–166

Joseph Smithin raamatunkäännös
kaupassa, 261

profeettojen koulu kaupassa, 273
Ks. myös Whitney, Newel K.

Nightingale, Agnes ja Henry, 443–444
Nimi, kirkon, XV, 10
nimilehti, 63–64
nimisivu, Mormonin kirjan, 119, 141
Nooa, 97–98, 108, 208, 263, 325, 424,

428
nuhde, profeetat nuhtelevat, 547–548
nuotta, joka laskettiin mereen, vertaus,

317
näkijä, Joseph Smith, 166, 274, 559,

568, 575
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nöyryys
evankeliumin opettaminen

nöyryydessä, 346–347
johtajilla pitäisi olla nöyryyttä,

298–300
Joseph Smith osoitti nöyryyttä, 8–9,

73–75
pyhillä täytyy olla nöyryyttä, 334
toisten kohteleminen nöyryydessä,

359
välttämätön parannuksessa, 73–79,

415–417

O
Ohio. Ks. Hiram, Ohio; Kirtland, Ohio;

Painesville, Ohio
oikeudenmukaisuus, Jumalan täydelli-

nen, 423–424, 426–427, 493–494
oikeusjutut, Joseph Smithiä koskevat,

16, 249–251
omatunto, omantunnon vapaus,

360–362, 465
onni

ruumis välttämätön onnelle, 219–221
vanhurskaus välttämätön onnelle,

222
opetukset, Joseph Smithin, 295–297,

307–309, 348–351, 515–517,
523–527, 543–544

Oppi ja liitot
esipuhe Oppiin ja liittoihin, 199–201
Joseph Smithin käännös ja, 216,

227–228
Opin ja liittojen arvo, 201
Opin ja liittojen ensimmäinen

painos, XVII
Opin ja liittojen julkaiseminen, 13,

201
Opin ja liittojen tutkiminen, 67–69
vertaus hapatteesta kuvaa Oppia ja

liittoja, 316–317
älkää pettäkö Opin ja liittojen

ilmoituksia, 69, 390
Ks. myös Käskyjen kirja; pyhät

kirjoitukset

P
Page, Hiram, 203–204
Paavali, 35–36, 171–172
pahat henget. Ks. henget, pahat
painaminen, Mormonin kirjan, XV,

9–10, 141

Painesville, Ohio, 250
Palmyra, New York

Joseph Smith asuu Palmyrassa, XIII,
3–7, 29–30, 61–62, 458

Mormonin kirjan painaminen
Palmyrassa, XV, 9–10, 141

Palmyran kartta, 4
palveleminen. Ks. köyhät ja puutteen-

alaiset; rakkaus; ystävyys
palvelutyö

Joseph Smith täytti maallisen palve-
lutyönsä, 561–563

Joseph Smithin ajatuksia palvelu-
työstään, 543–548

profeetat täyttävät palvelutyönsä,
545–547

pappeuden avaimet
Aadam sai ensimmäisenä, 108,

110–112
Joseph Smith antaa kaikki aposto-

leille, XX, 24, 146, 553, 556–559
Joseph Smithillä, 107, 534–535, 562,

568–569, 578–579
Kirtlandin temppelissä palautetut,

XVIII, 15, 107, 322–327, 495, 579
Melkisedekin pappeudella, 111–112
muinaiset pappeudenhaltijat palaut-

tivat, 82–84, 105–110
palautettu kaikki viimeisellä talou-

denhoitokaudella, 433, 533
pappeus. Ks. Aaronin pappeus; laillinen

viranhaltija; Melkisedekin pappeus
pappeuskoorumit, perustaminen, 15
papyruskääröt, egyptiläiset, XVII, 15
parannus

auttaa meitä tulemaan Jumalan
kaltaisiksi, 75–78

ei saa lykätä parannusta, 76–77
Joseph Smithin, 73–75, 120
Jumala antaa anteeksi niille, jotka

tekevät parannuksen, 78–79,
415–417, 447–448

kaikista synneistä, 75–78
kirkon jäseniltä vaaditaan parannusta,

159
parannusta julistettava kaikille

ihmisille, 158–160
sovitus tekee parannuksen mahdol-

liseksi, 50–51
parantaminen

Elijah Fordhamin, 397–399
Joseph Smith vanhemman, 505
Joseph Smithin, 250, 508–510
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kaikkia vanhurskaita ei paranneta,
399

kätten päällepanolla, 399
parantamisen hengellinen lahja,

121–122, 124, 399, 462, 465
usko tulla parannetuksi, 397–399

patriarkka
evankelista on, 145
kirkon, XVII

pelastajat Siionin vuorella, 428,
494–497. Ks. myös kaste kuolleiden
puolesta, kuolleiden pelastus

pelastus
ilmoitus välttämätön pelastukselle,

202
kaste välttämätön pelastukselle,

94–96, 229–231
kuuliaisuus välttämätön pelastuk-

selle, 169–170, 218–219
paljon tekemistä pelastuksen

oppimisessa, 279
ruumis välttämätön pelastukselle,

219–221
tahdonvapaus välttämätön pelastuk-

selle, 221–222
temppelitoimitukset välttämättömiä

pelastukselle, 435–438
tieto välttämätön pelastukselle,

219–221, 276–277
uskollisuus koettelemuksissa välttä-

mätön pelastukselle, 240–241
voitto vihollisista, 220–221
Ks. myös pelastussuunnitelma;

selestinen valtakunta
pelastussuunnitelma

esitettiin kuolevaisuutta edeltävässä
elämässä, 217

ilmoitettu pappeuden kautta, 112
Jumalan työ ja kirkkaus, 216
pelastaa elävät ja kuolleet, 422–429,

493–494
pelastussuunnitelman tarkoitukset,

217–222
ruumis välttämätön pelastussuunni-

telmassa, 219–221
tahdonvapaus välttämätön pelastus-

suunnitelmalle, 221–222
älyn iankaikkinen luonne, 217–219
Ks. myös pelastus

perhe
Joseph Smithin kirjeitä perheelleen,

249–257

lasten rakkaus vanhempia kohtaan,
505–507

perheen sinetöiminen iankaikkisuu-
deksi, 325–326

rakkaus aviopuolisoiden kesken,
504–505

rakkaus sisarusten kesken, 482,
507–508

vanhempien rakkaus lapsia kohtaan,
508–512

Ks. myös avioliitto, iankaikkinen
perilliset Jeesuksen Kristuksen kanssa,

54–55, 68, 157–159, 230–231,
275–276, 422, 438

perimätiedot, väärät, 275–276
Perkele. Ks. Saatana
perustaminen, kirkon, XV, 9–11, 94,

142–145, 461
Peterson, Ziba, 155
Phelps, William W., 201, 321, 415–417
Philadelphia, Pennsylvania, 155–156,

249
Pietari, Jaakob ja Johannes

palauttavat Melkisedekin pappeuden,
XV, 9, 84, 105–106, 520

saavat pappeuden avaimet, 108–109
pitkämielisyys muita kohtaan, 446–448
pluraaliavioliitto, XI, 24
Pontiac, Michigan, 122–123, 350, 526
pormestari, Nauvoon, XX, 455, 553
Pratt, Addison, 344
Pratt, Parley P., 155, 199, 367–368, 502
presidentti, Yhdysvaltojen

Joseph Smith käy tapaamassa
Yhdysvaltojen presidenttiä, XIX,
101, 104

Joseph Smith presidenttiehdokkaana,
XX, 22

presidentti, ylipappeuden, XVI
profeetat

Jumala ilmoittaa tahtonsa profee-
toille, 203–206, 264

profeetalla Melkisedekin pappeus,
113

profeetan hylkäämisen seuraukset,
208–210

profeetan inhimilliset heikkoudet,
544–545

profeetan palvelutehtävä saatu
Jumalalta, 545–547

profeetan rakkaus ja palvelu, 300,
547–548
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profeetan tukeminen, 206–208,
332–335, 339, 543–544

profeetan velvollisuus nuhdella,
547–548

profeetan velvollisuus opettaa,
543–544

profetian henki tekee profeetan, 402
väärät, 203–205
Ks. myös kirkon presidentti

profeettojen koulu, XVII, 122, 134,
272–274

profetia, 13, 64, 113, 119, 122, 144,
194, 266, 322–323, 346, 450, 561

profetian henki, 93, 202, 402, 461
puhetorvi, elävä, 205–206. Ks. myös

kirkon presidentti; profeetat
punatiilinen kauppa

Apuyhdistys perustettiin punatiili-
sessä kaupassa, 469–471

endaumentteja suoritettiin punatiili-
sessä kaupassa, XX, 24, 433

Joseph Smithin toimisto ja liikeyritys
punatiilisessä kaupassa, 443–445,
451–452, 542–543

Opin ja liittojen luku 132 saneltu
punatiilisessä kaupassa, 501–503

puutteenalaiset. Ks. köyhät ja puutteen-
alaiset

Pyhä Henki
henkipersoona, 43–44
ilmoituksenantaja, 136–137
jumaluuden jäsen, 43–44
kyyhkysen merkki, 85

pyhä lehto, 6
Pyhän Hengen lahja

ero Pyhän Hengen ja Pyhän Hengen
lahjan välillä, 101

evankeliumin opettaminen Pyhän
Hengen lahjan ohjaamana,
347–348

hengelliset lahjat Pyhän Hengen lah-
jan kautta, 101–102, 123–127, 400

ilmoitusta Pyhän Hengen lahjan
kautta, 136–137

ja kaste, 94, 99–101
johtaa aina oikeaan, 102, 136–137
kaikki näkökohdat sisältyvät Pyhän

Hengen lahjaan, 101
käsittää kaiken, 137
lohduttaa koettelemuksissa, 102,

383–384
luopumus johtaa Pyhän Hengen

lahjan menettämiseen, 335–338

lupauksen Pyhä Henki, 230
palveleminen auttaa meitä saamaan

Pyhän Hengen lahjan, 446
rehellisyys, 279–280, 347, 369, 466
saadaan kätten päällepanolla, 99–101
saatiin, kun kirkko perustettiin, 94
tietoa Pyhän Hengen lahjan kautta,

136–137, 279
todistaa Jeesuksesta Kristuksesta,

101–102
viisautta Pyhän Hengen lahjan kautta,

298–300
välttämätön kirkon jäsenelle, 159–160
välttämätön selestisen valtakunnan

perimiseksi, 229–231
Pyhän Hengen lahja. Ks. Pyhä Henki,

Pyhän Hengen lahja
pyhät kirjoitukset

Joseph Smithin opetukset pyhistä
kirjoituksista, 307–309

Joseph Smithin rakkaus pyhiä kirjoi-
tuksia kohtaan, 5–6, 30–32, 189,
307–309

kuuliaisuus pyhille kirjoituksille,
68–69

myöhempien aikojen pyhien
kirjoitusten arvo, 201

pyhien kirjoitusten tutkiminen, 67–69
Ks. myös Joseph Smithin raamatun-

käännös; Kallisarvoinen helmi;
Mormonin kirja; Oppi ja liitot;
Raamattu

päiväkirjamerkinnät, Joseph Smithin,
479, 482–484

Q
Quincy, Illinois, XIX, 19–20,

387–388, 397

R
Raamattu

epäselviä kohtia Raamatussa,
215–216

Joseph Smith rakasti Raamattua,
189, 307–309

tärkeä lukea, 67–69
älkää pettäkö Raamatun ilmoituksia,

69, 390
Ks. myös Joseph Smithin raamatun-

käännös; pyhät kirjoitukset
rajapaalut (rajat), 275–276
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rakkaus
johtaa rauhaan, 359
johtajilla on rakkautta, 300
Jumalan pääpiirre, 41, 345–346, 445
koko ihmiskuntaa kohtaan, 445
köyhiä ja puutteenalaisia kohtaan,

445–446, 472–473, 485
lähetyssaarnaajilla on rakkautta,

345–346
mieleen vaikuttava voima, 447–448
perheenjäsenillä on rakkautta,

504–512
pitkämielinen ja laupias, 446–448
Ks. myös köyhät ja puutteenalaiset;

ystävyys
Ramus, Illinois, 501
rauha, kaikkien ihmisten kanssa,

355–362
rauhantekijät, 356–359
Richards, Willard, 26, 343, 411, 433,

469, 472, 474, 481, 554, 559
Richmond, Missouri, 19, 251–253,

350–351, 366–367, 510–512
Rigdon, Sidney

ensimmäisessä presidenttikunnassa,
XVI, 27, 274

Hiramissa Ohiossa, 227, 237
Kirtlandin temppelissä, 283, 321
Missourissa, XVI, 189–191, 367
parantamisten päivänä, 397–399
Rigdonin kääntymys, 11, 155
Rigdonin näky Opin ja liittojen

luvussa 76, 47–49, 227–228
rikkavilja, vertaus vehnästä ja

rikkaviljasta, 313–314
Robinson, George W., 367
Rogers, Noah, 344
rohkeus kestää koettelemuksia ja

vainoa, 240–241, 245, 368, 388,
390–394

rukous
hyve rukouksessa, 135–136
ja tiedon saaminen, 277–279
johtaa Joseph Smithin ensimmäiseen

näkyyn, XIII, 5–6, 32–34, 129, 458
Joseph Smithin vanhemmat opettivat

rukoilemaan, 39
Joseph Smithin voimallinen,

131–132, 134
Jumala kuulee rukouksen ja antaa

ilmoitusta, 42–43, 132–134,
203–204

rukoilkaa kaikesta, 134

tieto Jumalasta auttaa meitä rukouk-
sessa, 42–43

usko ja yksinkertaisuus rukouksessa,
135–136

vanhempien lastensa puolesta,
508–512

Russell, Isaac, 343
ruumis

Isä Jumalalla ja Jeesuksella
Kristuksella on, 43–44

jumalattomilla hengillä ei ole
ruumista, 219–221

onnelle välttämätön, 219–221

S
saarnat, Joseph Smithin, 22, 515–517,

584
Saatana

ei voi ilmestyä kyyhkysen merkissä,
85

ei voi pysäyttää kirkon etenemistä,
147–149, 315–316, 380–381

ei voimaa, ellemme salli, 221–222
Jumalan viisaus on suurempi kuin

Saatanan, 65–66
kuolevaisuutta edeltävässä elämässä,

217
luopumus johtaa Saatanan valtaan,

335–338
pettää, 75
puhuu kielillä, 401
Saatanalla ei ole ruumista, 219–221
Saatanan erottaminen, 404
Saatanan valtakunnan tuho, 245, 268
tieto välttämätöntä tai meistä tulee

Saatanan kaltaisia, 276–277
vainoaa pyhiä, 16, 158, 389–390
yritti tuhota Joseph Smithin, 32–33
Ks. myös helvetti

sairaat, parantaminen. Ks. parantaminen
sakramentti, 76–77, 143–144, 399
Saksa, Orson Hyden lähetystyö

Saksassa, 344
sateenkaari, 263
seitsemänkymmenen koorumi. Ks. seit-

senkymmenet, seitsemänkymme-
nen koorumi

seitsenkymmenet, seitsemänkymmenen
koorumi, XVII, 15, 18, 146–147, 296

selestinen valtakunta
iankaikkinen avioliitto välttämätön

selestiseen valtakuntaan, 230,
501–503
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jotka perivät selestisen valtakunnan,
158, 219, 229–231

jotka saavat lapsia selestisessä
valtakunnassa, 501–503

Jumalan lait valmistavat selestiseen
valtakuntaan, 169–170

kaste välttämätön selestiseen
valtakuntaan, 229–231

lapset pelastuvat selestiseen
valtakuntaan, 98–99

niille, jotka eivät ole kuulleet
evankeliumista, 422

peritään kestämällä uskollisesti, 241,
339, 372, 555

selestiseen valtakuntaan korotetuista
tulee jumalia, 54, 230–231, 503,
555

temppeli valmistaa selestiseen
valtakuntaan, 437–438

vanhurskaiden naisten palkinto
selestisessä valtakunnassa, 474

Sharon, Vermont, XIII, 3, 458
Siion

Amerikan mantereella, 194–196, 465
Jacksonin piirikunnassa Missourissa,

XVI, 11–13, 17–18, 155, 189–192,
249

jäsenten Siionia koskevat tehtävät,
149–150, 155, 192–194

Siionin rakentaminen, 189–194,
535–538

tullaan lunastamaan, 191–192
Ks. myös vuori, pelastajat Siionin

vuorella
Siionin leirikunta

johtajat saivat koulutusta Siionin
leirikunnassa, 18, 296–297,
300–303

Josephin ja Hyrumin paraneminen
Siionin leirikunnassa, 508–510

Siionin leirikunnan hajottaminen,
XVII, 296

Siionin leirikunnan marssi, XVII,
17–18, 295–297, 300–303

tukee Missourin pyhiä, XVII, 470
silminnäkijät. Ks. kahdeksan silminnä-

kijää; kolme silminnäkijää
sinapinsiemen, vertaus sinapinsieme-

nestä, 110, 147–148, 315–316
sinetöimisvoima

Elia palauttaa sinetöimisvoiman,
XVIII, 15, 322–327, 495–499, 534

kuolleet pelastuvat sinetöimisvoiman
avulla, 493–499

perheet sinetöidään sinetöimisvoi-
man kautta, 325–326

sinetöimisvoiman määritelmä,
324–326

Ks. myös avioliitto, iankaikkinen;
Elia; kuolleiden pelastus

sisarukset, sisarusten välinen rakkaus,
482, 507–508. Ks. myös perhe

sisällissota, 259
Smith, Agnes, 184
Smith, Alexander, 21, 179, 252
Smith, Alvin (Joseph Smithin poika),

20, 73, 177
Smith, Alvin (Joseph Smithin veli), 3,

5, 179, 184, 421–422, 507
Smith, Asael, 47
Smith, David, 21, 179
Smith, Don Carlos (Joseph Smithin

poika), 21, 179
Smith, Don Carlos (Joseph Smithin

veli), 3, 179, 184–185, 507–508
Smith, Emma

adoptoi kaksoset, joista poika kuolee,
20–21, 27, 177, 237–239

Apuyhdistyksen johtaja, XX,
470–471, 473–474

Emman avioliitto, XIV, 8, 62
Emman ensimmäisen lapsen

kuolema, 20, 73, 177
Emman kaste, 153
Emman kirje Josephille, 19
Emman lapset, 20–21, 177–179
Emman palvelu, 285, 397, 449–452,

470
Joseph pyytää anteeksiantoa

Emmalta, 120
Joseph Smithin raamatunkäännös ja,

387
Josephin kirjeet Emmalle, 185,

250–257, 348–349, 367, 377,
555–556

Josephin päiväkirjamerkintä
Emmasta, 482

kirjurina käännöstyössä, 119
kultalevyt ja, 62
kävelee Mississipin yli, 387
käy Josephin luona Libertyn

vankilassa, 377
käy tapaamassa Josephia lähellä

Nauvoota, 479
muuttaa Kirtlandiin, 11, 165–166, 177
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näkee Josephin tervalla ja höyhenillä
tahrittuna, 239

tapaa Josephin Quincyssä, 388
Smith, Ephraim, 3, 179
Smith, Frederick, 21, 179, 252–253, 255
Smith, George A., 245, 347, 487,

587–589
Smith, Hyrum

aloittaa työn Kirtlandin temppelin
rakentamiseksi, 283–285

Hyrumin hautaaminen, XX
Hyrumin kaste, 94
Hyrumin lapsen kuolema, 185
Hyrumin marttyyrikuolema, XX, 26,

481, 554, 559–563
Hyrumin perhe, 3
Joseph Smithin kunnianosoitus

Hyrumille, 482, 508
kirkon perustajajäsen, 142
käy tapaamassa Josephia lähellä

Nauvoota, 479
Libertyn vankilassa, 375–378
lähtee länteen, 554
parantui kolerasta, 508–510
sai endaumentin, 433
sairaus Commercessa, 448–449
tekee sijaiskasteen Alvin Smithin

puolesta, 422
vangittuna Richmondissa, 19, 367

Smith, John L., 450
Smith, Joseph III, 21, 179, 252, 259
Smith, Joseph Murdock, 20–21, 27,

177, 237–239
Smith, Joseph vanhempi

antaa siunauksen Joseph Smithille,
179, 568

anteeksianto Joseph Smith vanhem-
man perheessä, 414

Joseph Smith vanhemman avioliitto,
3

Joseph Smith vanhemman kaste, 92,
94

Joseph Smith vanhemman kuolema,
179

Joseph Smith vanhemman paranta-
minen, 505

Joseph Smith vanhemman perhe,
XIII, 3, 26, 29

Joseph Smith vanhemman toimimi-
nen eri ammateissa, 3

Joseph Smith vanhemman uskon-
nolliset tavat, 5, 39

Joseph Smithin rakkaus Joseph Smith
vanhempaa kohtaan, 505–507

kirkon patriarkkana, XVII
muuttaa Palmyraan, 3
näki Alvin Smithin ennen kuole-

maansa, 422
Smith, Joseph, tapahtumat

(aikajärjestyksessä)
Josephin esivanhemmat, 1
isoisä profetoi Josephista, 47
Josephin vanhemmat, 39
Josephin syntymä, XIII, 3, 458
Josephin lapsuus, XIII, 3–5, 29–30,

39
Josephin säärileikkaus, XIII, 3
muuttaa Palmyraan, 3, 29, 458
Josephin ensimmäinen näky, XIII,

5–6, 30–36, 40, 458
Moronin käynti Josephin luona,

XIII–XIV, 7, 61–63, 107, 215, 323,
459

muuttaa Manchesteriin, XIV
tekee työtä Harmonyssa, 8, 62
Josephin avioliitto, XIV, 8, 62
saa kultalevyt, XIV, 8, 60–62,

459–461
kääntää Mormonin kirjan, XIV–XV,

8–9, 62, 119–121, 141, 155
116 sivun kadottaminen, XIV, 8,

65–66, 73–75
saa Aaronin pappeuden, XIV, 9,

82–84, 89, 93
Josephin kaste, XIV, 9, 83, 93
saa Melkisedekin pappeuden, XV, 9,

84, 105–107, 520
kolme silminnäkijää ja, XV, 129–132
Mormonin kirjan painaminen, XV,

9–10, 141
perustaa kirkon, XV, 10–11, 142–145,

461
Joseph Smithin raamatunkäännös ja,

XV, XVII, 13–14, 215–216, 261
muuttaa Fayetteen, XV, 9, 165, 203
saapuu Kirtlandiin, XVI, 11, 165–167,

177
Kirtlandissa saadut ilmoitukset,

13–15, 199–201
Siion Jacksonin piirikunnassa, XVI,

11–13, 189–191, 249
vainot Kirtlandissa, 16, 237–240,

249–251, 329–331, 338, 355
profeettojen koulu, XVII, 122, 134,

272–274
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saa viisauden sanan, 274
johtaa Siionin leirikuntaa, XVII, 17,

295–297, 300–303, 508–510
kääntää egyptiläiset papyruskääröt,

XVII, 15
Kirtlandin temppelin vihkiminen,

XVIII, 15, 206–207, 321–322,
438–439

lähettää lähetyssaarnaajia Englantiin,
XVIII, 16, 343–345

muuttaa Far Westiin, XVIII, 16, 18,
355

aloittaa History of the Churchin
kirjoittamisen, XVIII

kohtaa kansalliskaartilaiset Far
Westissä, 356–357

vangitaan Far Westissä, 18–19,
350–351, 365–368, 510–512

pidätetään Independencessä, 18–19,
365–366

vangittuna Richmondissa, 19, 366
vangittuna Libertyn vankilassa,

XVIII, 19, 375–384, 387
pakenee Missourista, XIX, 20, 388
saapuu Quincyyn, XIX, 19–20,

387–388
perustaa Commercen, XIX, 20, 338,

397, 409
parantamisen siunauksia

Commercessa, 397–399
käy Washington D.C.:ssä, XIX, 101,

104
ilmoittaa kasteesta kuolleiden

puolesta, XIX, 23, 422, 494
Nauvoon temppelin rakentaminen,

XIX, 22–23, 286–287, 291,
431–435

Nauvoon legioonan komentajana,
XIX, 455

Josephin punatiilinen kauppa,
442–445, 451–452

Times and Seasons -lehden päätoi-
mittajana, XX, 455–457, 585, 590

kirjoittaa Wentworth-kirjeen, XX,
455–466

järjestää Apuyhdistyksen, XX,
468–471

toimittaa endaumentteja, XX, 24,
431–433, 532

Nauvoon pormestarina, XX, 455, 553
vainot Nauvoossa, 25–26, 479,

541–543, 545–547, 553–555

Yhdysvaltojen presidenttiehdok-
kaana, XX, 22

antaa pappeuden avaimet aposto-
leille, XX, 24, 146, 553, 556–559

Nauvoo Expositor -lehden hävittämi-
nen, 553

lähtee länteen, 554
vangittuna Carthagen vankilassa, 26,

351, 481–482, 554–555
Josephin marttyyrikuolema, XX, 26,

481, 554–555, 559–561
Josephin hautaaminen, XX

Smith, Joseph, yleistä
Eliaan henki ilmoitettiin Josephille,

89–90, 569
ja ilmoitusten saamisen prosessi,

199, 259–261, 274
Josephilla pappeuden avaimet,

105–107, 532, 534–535, 562,
568–569, 579

Josephin ennalta asettaminen, 534,
568–570

Josephin fyysinen olemus, 29,
520–522

Josephin inhimilliset heikkoudet,
544–545

Josephin lapset, 20–21, 177–179
Josephin lähetystyö, 16, 94,

153–156, 249, 348–351
Josephin oikeusjutut, 16, 250–251
Josephin opettaminen, 297–298,

307–309, 348–351, 515–517,
523–527, 541–543

Josephin palvelutyö maan päällä,
561–563

Josephin perheenjäsenten kuolema,
20–21, 27, 73, 177–179, 181,
237–240

Josephin rakkaus pyhiin kirjoituk-
siin, 5, 30–32, 189, 307–309

Josephin saama koulukasvatus, 4–5,
30, 273–274, 573–576

Josephin saarnat, 22, 515–517, 584
näkijä, 166, 261, 559, 568, 575

Smith, Julia Murdock, 21, 27, 177, 179,
250–253, 259

Smith, Louisa, 20, 177
Smith, Lucy Mack

ensimmäinen näky ja, 34
Joseph Smithin rakkaus Lucy Mack

Smithiä kohtaan, 505–507
kolme silminnäkijää ja, 131
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Lucy Mack Smithin avioliitto, 3
Lucy Mack Smithin hyvästit pojilleen,

510–512
Lucy Mack Smithin kirjoittama

historia, 37
Lucy Mack Smithin neuvo

Apuyhdistykselle, 470–471
Lucy Mack Smithin perhe, XIII, 3,

26, 29
Lucy Mack Smithin uskonnolliset

tavat, 5, 39
rukous poikiensa puolesta, 510

Smith, Lucy, 449, 510–512
Smith, Nathan, tri, 3
Smith, Samuel, 83, 94, 142
Smith, Thadeus, 20, 177
Smith, William, 39, 78, 413–414
Snow, Eliza R., 469, 471
Snyder, John, 343
sodat, edeltävät toista tulemista,

259–264
sormus, Joseph Smith opetti

sormuksesta, 218
sota taivaassa. Ks. kuolevaisuutta

edeltävä elämä
sovitus

kaikki pyhät luottavat sovitukseen,
50–51

korotus mahdollinen sovituksen
ansiosta, 54–55, 229–231, 465

kuolleet lunastetaan sovituksen
kautta, 424–426, 493

lapset lunastetaan sovituksen kautta,
98–99, 182–184

sovitusta julistettava kaikille ihmisille,
158–160

ylösnousemus mahdollinen
sovituksen ansiosta, 51–54

Ks. myös Jeesus Kristus; ylösnouse-
mus

Stowell, Josiah, 8
sukututkimus, 494–499. Ks. myös

kuolleiden pelastus
Susquehannajoki, XIV–XV, 9, 93, 105
synti. Ks. anteeksiantamaton synti;

anteeksianto; parannus; Saatana
sääli
kuolleiden pelastaminen osoittaa

Isän sääliä, 423–424
Ks. myös armollisuus, laupeus

T
tahdonvapaus

Saatanalla ei ole voimaa, ellemme
salli sitä hänelle, 221–222

suotu jokaiselle ihmiselle, 361
tahdonvapautta käytettävä kuuliai-

suuteen Jumalalle, 221–222
Tahiti, evankeliumia opetetaan

Tahitissa, 344
taivaallinen Isä. Ks. Isä Jumala
Tanner, John, 285
Taylor, John

Apuyhdistyksen perustamistilaisuu-
dessa, 469

Carthagen vankilassa, 26, 481, 554,
559

Times and Seasons ja, 455
Taylor, Leonora Cannon, 184
telestinen valtakunta, 232–233
temppeliendaumentti

Brigham Young toimittaa, 24, 433,
532

Joseph Smith toimittaa, XX, 24,
431–433

kaikki pyhät voivat saada temppe-
liendaumentin, 433

temppeleissä, 433–438, 496, 531–532
tuo meille valoa, 433
valmistaa menemään Jumalan eteen,

433, 435–438
temppelit

endaumentti annetaan temppeleissä,
433–438, 496, 531–532

Joseph Smithin keskittyminen
temppeliin, 431

Jumalan suurimmat siunaukset
saadaan temppeleissä, 438–439

kasteita kuolleiden puolesta
toimitetaan temppeleissä,
435–438, 495–496

kokoontuminen välttämätön temp-
peleiden rakentamiseksi, 434–435

Melkisedekin pappeuden täyteys
saadaan temppeleissä, 433–438

pyhät saavat käskyn rakentaa
temppelin, 434–435

temppelin toimitukset välttämättö-
miä pelastukselle, 435–438

Ks. myös temppeliendaumentti
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temppelit, rakennetut tai suunnitellut
Far West, Missouri, tontti temppeliä

varten, 18, 355, 431
Independence, Missouri, tontti temp-

peliä varten, XVI, 13, 190, 431
Ks. myös Kirtlandin temppeli;

Nauvoon temppeli
terrestrinen valtakunta, 232
tervaan ja höyheniin tahriminen,

Joseph Smithin, 237–239
Thompson, Mercy Fielding, 377, 433
tieto

evankeliumin toimitukset johtavat
tietoon, 438

Joseph Smith rakasti tietoa, 273–274
Jumala vuodattaa, 380
Jumalalla on suuri, 276–277
pelastukselle välttämätön, 219–221,

276–277
Pyhä Henki välttämätön tiedon

saamiseksi, 136–137, 279
tiedon hankkiminen, 136–137,

273–280, 348, 380, 438
tutkiminen ja rukoileminen johtavat

tietoon, 277–279
vähän kerrallaan, 279
Ks. myös äly

Times and Seasons, XX, 455–457, 585,
590

todistus
ensimmäisestä näystä on välttämätön,

570–572
etsittävä tilaisuuksia todistuksen

lausumiseen, 348–351
Joseph Smith sinetöi todistuksensa

verellään, 561–563
usko tulee todistusten kuulemisesta,

402
todistus Jeesuksesta

on profetian Henki, 202, 402
saadaan Pyhän Hengen kautta,

101–102
välttämätön selestiseen valtakuntaan

pääsemiseksi, 229–231
toimitukset

Aadam sai, 110–112
pyhät kaikilla taloudenhoitokausilla

saavat, 96–98
samat aina, 110–112
vain temppeleissä suoritetut,

435–438

Ks. myös avioliitto, iankaikkinen;
kaste; kaste kuolleiden puolesta;
kuolleiden pelastus; temppelien-
daumentti

toinen tuleminen
Elia tulee ennen toista tulemista,

326–327
Ihmisen Pojan merkki, 262–264
ilmoituksia toisesta tulemisesta,

259–261
Jerusalem rakennetaan ennen toista

tulemista, 194–196, 263
koettelemukset edeltävät toista

tulemista, 259–264
kuuliaisuus valmistaa toiseen

tulemiseen, 265–267
neuvonpito toiseen tulemiseen

valmistautumiseksi, 108
pyhät eivät voi paeta tuomioita, 264
sateenkaari ennen toista tulemista,

263
toisen tulemisen ajankohta, 264
toisen tulemisen merkit, 262–264
valmistautuminen toiseen tulemi-

seen, 265–267
vertaus vehnästä ja rikkaviljasta,

313–314
viimeinen taloudenhoitokausi val-

mistaa toiseen tulemiseen, 533
totuuden viiri, 147, 464
totuus

evankeliumi käsittää kaiken
totuuden, 275–276

hyväksyttävä kaikki, 275–276
Joseph Smith opetti totuutta,

297–298
opitaan toimitusten kautta, 438
tiedon saaminen totuudesta,

277–279
vaino ei voi pysäyttää totuutta, 147,

464
vertaus kylväjästä ja totuudesta,

310–312
tuhatvuotinen valtakunta, 267–269
tukeminen, kirkon johtajien, 205–208,

332–335, 339, 543–544
tuomio

helvetin tuomio, 95, 233–234
pyhät eivät voi paeta tuomioita, 264
Ks. myös helvetti, kadotus

Tyler, Daniel, 329
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U
uhri

pyhien muinoin, 50–51, 110–112
Vapahtajan, 50–51

upottaminen, kaste upottamalla, 95,
99, 465

urhoolliset, 368–372
urim ja tummim

maasta tulee, 269
näytetään kolmelle silminnäkijälle,

129–131
otetaan Joseph Smithiltä, 8, 74
urimia ja tummimia käytetään kään-

tämiseen, 8, 63, 65, 74, 120,
460–461

usko
ja hengelliset lahjat, 122–123
ja rukous, 135–136
Jeesukseen Kristukseen, 50–51, 160,

465
kestää koettelemuksia, 184–186,

240–241, 245, 368, 388, 390–394
parantua, 399
selestisen valtakunnan perimiseksi,

219–220, 229–231, 372
tulee Jumalan sanan kuulemisesta,

402
tulla kirkon jäseneksi, 159–160

uskonkappaleet, 457, 465–466
uskonto, uskonnonvapaus, 360–362,

465
uusi ja ikuinen avioliitto, XX, 230,

501–503. Ks. myös avioliitto,
iankaikkinen

Uusi-Jerusalem, 194–196. Ks. myös
Jerusalem

V, W
vaarnat, Siionin rakentaminen vaar-

noissa, 192–194. Ks. myös Siion
vaimo, 504–505. Ks. myös avioliitto,

iankaikkinen
vaino

Joseph Smithin ensimmäisen näyn
jälkeen, 35–36

Joseph Smithin Kirtlandissa, 16,
237–240, 249–251, 329–331, 338,
355

Joseph Smithin Nauvoossa, 25–26,
479, 541–543, 545–547, 553–555

Jumala tukee vainon aikana, 241–242,
368, 378, 381–383, 392–394

kaikki koituu parhaaksi vainon
aikana, 241–242, 383

kiitollisuus vainon aikana, 242–244
kirkko pääsee voitolle vainosta,

147–149, 315–316, 380–381, 464
kirkon luopumus johtaa vainoon,

335–338
Mormonin kirjan tähden, 189,

390–391
profeetat kokevat vainoa, 545–547
pyhien Caldwellin piirikunnassa,

XVIII, 18–19, 365–368, 375–379,
387–388, 463

pyhien Jacksonin piirikunnassa,
XVII, 17, 189–191, 295–297, 355,
462

pyhien Kirtlandissa, XVIII, 16, 355
pyhät kohtaavat aina vainoa,

240–241, 389–390
Saatana vainoaa pyhiä, 16, 158,

389–390
usko ja rohkeus vainon aikana,

240–241, 245, 368, 388, 390–394
Ks. myös koettelemukset

vala ja liitto, pappeuden, 113
valmistautuminen toiseen tulemiseen,

265–267
valtakunnat, kirkkauden, 228–233. Ks.

myös selestinen valtakunta
van Buren, Martin, XIX, 101, 104
vanhemmat

Joseph Smith kunnioitti
vanhempiaan, 505–507

lasten tulee kunnioittaa
vanhempiaan, 505–507

rakastavat lapsiaan ja pitävät heistä
huolen, 251–257, 508–512

rukoilevat lastensa puolesta,
508–510

saavat iankaikkisuudessa pitää lapset,
jotka kuolevat, 98–99, 182–184

vanhin, Joseph Smith asetetaan
vanhimmaksi, 143

vanhinten koulu, 307–309
vanhurskauden kruunu, 171, 372
vanhurskauden seppele, 170–175
vapaus, uskonnon, 360–362, 465
vartijat, Joseph Smith nuhtelee

vartijoita, 367–368
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Washington D.C., XIX, 101, 249
vastoinkäymiset. Ks. koettelemukset
vehnä, vertaus vehnästä ja rikkaviljasta,

313–314
Wentworth, John, 457
Wentworth-kirje, XX, 455–466
Vermont. Ks. Sharon, Vermont
vertaukset

Jeesus opetti vertauksin, 309–310
Matteuksen evankeliumin luvussa

13, 309–317
vertaus

hapatteesta, 316–317
kuninkaan pojan häistä, 171–173
sinapinsiemenestä, 110, 147–148,

315–316
mereen lasketusta nuotasta, 317
kylväjästä, 310–312
talenteista, 370–371
viiniköynnöksestä ja sen oksista, 169
vehnästä ja rikkaviljasta, 313–314

Whitlock, Harvey, 78
Whitmer, David, 18, 120, 129–132,

142, 337, 505
Whitmer, Peter vanhempi, XV, 9–10,

120, 142
Whitmer, Peter nuorempi, 142, 155
Whitney, Elizabeth Ann, 166, 350, 450,

471
Whitney, Newel K.

antaa siunauksen Joseph Smithille,
250

asuu Josephin kanssa, 450
Joseph asuu Whitneyn kodissa, 166,

259
juhla-ateria Newel K. Whithneyn

kotona, 485
matkustaa Josephin kanssa, 250,

348–350
päiväkirjamerkintä Newel K.

Whitneystä, 433, 479, 483
saa endaumentin, 433
tapaa Josephin, 165–167
Ks. myös Newel K. Whitneyn kauppa

Wight, Lyman, 303, 367, 378
viimeinen taloudenhoitokausi. Ks. aiko-

jen täyttymisen taloudenhoitokausi
viimeiset päivät. Ks. toinen tuleminen
viiniköynnös ja sen oksat, vertaus, 169
viisauden sana, 274
Williams, Frederick G., XVI, 27, 274, 283
Woodruff, Wilford, XI, 296, 397–399

vuori, pelastajat Siionin vuorella, 428,
494–497

väärät henget, erottaminen, 403–405.
Ks. myös henget, pahat

väärät perimätiedot, 275–276
väärät profeetat, 208–210

Y
Yhdysvaltojen kongressi, XIX
Yhdysvaltojen presidentti. Ks. presi-

dentti, Yhdysvaltojen
ykseys

anteeksianto johtaa ykseyteen,
412–415

epäitsekkyys johtaa ykseyteen,
288–290

johtavien koorumeiden kesken,
146–147

Jumalan tarkoitukset saavutetaan
ykseyden kautta, 286–287

jumaluuden jäsenten kesken, 44
kirkon jäsenten keskuudessa, 149,

286–291
Kirtlandin temppeliä rakennettaessa,

285–286
kuuliaisuus johtaa ykseyteen,

288–290
ykseyden siunaukset, 290–291
ystävyys johtaa ykseyteen, 484–485

ylienkeli. Ks. Aadam
ylipäällikkö, Joseph Smith, XIX
ylösnousemus

Jeesuksen Kristuksen, 51–54
Jeesus Kristus tekee mahdolliseksi

ylösnousemuksen, 51–54
lapset, jotka kuolevat, nousevat

kuolleista, 98–99, 182–184
menetykset korvataan ylösnousemuk-

sessa, 53
rakkaiden kohtaaminen ylösnouse-

muksessa, 180–182
vanhurskaat nousevat kirkkauteen

ylösnousemuksessa, 180–181
äly nousee kanssamme ylösnouse-

muksessa, 277
Ks. myös sovitus

Young, Brigham
Brigham Youngin näky Joseph

Smithistä, 102
ja History of the Church, 588–589
johtaa pyhät Illinoisiin, 19, 387
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kirkon presidenttinä, 567
lähetystyössä Englannissa, 332, 344
näytti Joseph Smithiltä, 567
oli uskollinen Joseph Smithille, 331
opetti elävistä profeetoista, 205–206
parantamisten päivänä, 398
saa endaumentin, 24, 433
Siionin leirikunnassa, 297
teki työtä Kirtlandin temppelillä, 285
toimittaa endaumentteja, 24, 433,

532
ystävyys

Joseph Smith esimerkkinä ystävyy-
destä, 479–484, 487

kirkon jäsenet osoittavat ystävyyttä,
485–487

koettelemuksissa, 482–484

Willard Richardsin, 481–482
yhdistää ihmiskuntaa, 484–485
Ks. myös rakkaus
ystävällisyys, ystävällisyydessä on

paljon voimaa, 447

Ä
äiti. Ks. vanhemmat
äly

Jeesuksen Kristuksen, 55
Jumala on täydellinen, 41
nousee ylösnousemuksessa, 277
älyn iankaikkinen luonne, 217–218
älyn saaminen, 136, 279, 348
Ks. myös tieto
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