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Presidentti Gordon B. Hinckley on opettanut:
”Kirkon tehtävä on pelastaa sieluja. Se on opettaa
evankeliumia niille, jotka ovat halukkaita kuunte-
lemaan, missä he sitten ovatkin. – – Ei ole olemassa
suurempaa työtä. Ei ole olemassa tärkeämpää työtä.
Ei ole olemassa pakottavampaa työtä kuin tämä,
jonka taivaan Jumala on antanut meidän suoritet-
tavaksemme.” (”Lähetystyöpalvelu”, Ensimmäinen
maailmanlaajuinen johtajien koulutuskokous, tammi-
kuu 2003, s. 22.)

Olet valmistautumassa ottamaan vastaan Jumalan
antaman velvollisuuden. Työ, jota tulet tekemään
lähetyssaarnaajana, on sen toimeksiannon täyttä-
mistä, jonka Vapahtaja antoi: tehdä kaikista kansa-
kunnista Hänen opetuslapsiaan (ks. Matt. 28:19).
Tarkoituksesi lähetyssaarnaajana on ”kutsua muita
tulemaan Kristuksen luokse auttamalla heitä otta-
maan vastaan palautettu evankeliumi uskomalla
Jeesukseen Kristukseen ja Hänen sovitukseensa,
tekemällä parannus, ottamalla vastaan kaste ja
Pyhän Hengen lahja ja kestämällä loppuun asti”
(Saarnatkaa minun evankeliumiani, 2005, s. 1).

Jokainen tämän oppilaan kirjan luku on laadittu
auttamaan sinua, tulevaa lähetyssaarnaajaa, kehit-
tämään itsessäsi Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia
ja opettamaan palautetun evankeliumin oppeja ja
periaatteita Jumalan voimalla ja valtuudella (ks.
Alma 17:3). Jotkin luvut auttavat sinua myös tutus-
tumaan lähetyssaarnaajan käyttäytymissääntöihin
ja lähetystyöorganisaation perusasioihin. Luvut on
järjestetty seuraavien pääotsikoiden mukaan:

• Johdanto. Tämä osio esittelee lyhyesti kunkin
luvun aiheen.

• Oppeja ja periaatteita, jotka tulee
ymmärtää. Tästä luettelomerkein varustetusta
oppien ja periaatteiden luettelosta selviää, mitä
sinun tulee oppia ymmärtämään, hyväksymään
ja soveltamaan elämässäsi.

• Aihetta valaisevia pyhien kirjoitusten
kohtia ja lausuntoja. Tässä osiossa on erityisiä
opetuksia niistä opeista ja periaatteista, jotka on
lueteltu kohdassa ”Oppeja ja periaatteita, jotka
tulee ymmärtää”. Kun tutkit niitä, voit halutessasi
merkitä kohdat omiin pyhiin kirjoituksiisi ja tehdä
muistiinpanoja, jotka auttavat sinua muistamaan
oppimasi. On suositeltavaa, että alat pitää

opiskelupäiväkirjaa, johon kirjaat opiskellessasi
saamasi oivallukset evankeliumista. Monilla
lähetyskentillä lähetyssaarnaajille annetaan
ohjeeksi pitää tällaista päiväkirjaa, joten näin
pääset alkuun tämän hyödyllisen lähetystyöväli-
neen käytössä. Opiskelupäiväkirjasi on eri asia
kuin tämän kirjan kohta ”Muistiinpanoja ja vai-
kutelmia”, vaikka voit halutessasi kirjata joitakin
tähän kohtaan tekemiäsi muistiinpanoja oppi-
mispäiväkirjaasi.

• Pohdittavia seikkoja. Vietä muutama hetki
pohtimalla vastauksia tämän kohdan kysy-
myksiin. Voit halutessasi kirjata oivalluksesi
opiskelupäiväkirjaasi.

• Ehdotettuja tehtäviä. Nämä tehtävät tarjoavat
tilaisuuksia soveltaa oppimaasi ja näin vahvistaa
valmistautumistasi todellisilla kokemuksilla.

• Suositeltua lisälukemista. Nämä lukutehtä-
vät, jotka on enimmäkseen julkaisusta Lujana
uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos (2005),
antavat lisää ymmärrystä ja vahvistavat periaat-
teita, joita kussakin luvussa käsitellään tai joihin
viitataan.

• Muistiinpanoja ja vaikutelmia. Kirjoita
tähän kohtaan, joka on oppilaan kirjan jokaisen
luvun lopussa, oppitunnin aikana saamiasi tie-
toja ja vaikutelmia. Ajatustesi ja tunteidesi tal-
lentaminen tehostaa oppimistasi ja tärkeiden
periaatteiden ja kokemusten säilymistä muistissa.
Voit halutessasi kirjata myöhemmin joitakin
näistä muistiinpanoista ja vaikutelmista opiske-
lupäiväkirjaasi.

Jos osallistut lähetyssaarnaajan valmennuskurssille,
ota tämä oppilaan kirja ja pyhät kirjoituksesi mukaan
kullekin oppitunnille. On suositeltavaa, että hankit
itsellesi julkaisun Lujana uskossa – evankeliumiaihei-
nen hakuteos (varastonumero 36863 130), jotta voit
lukea suositellut lisälukutehtävät. Tässä kirkon jul-
kaisemassa ja ensimmäisen presidenttikunnan suo-
sittelemassa kirjasessa käsitellään evankeliumiin
liittyviä aiheita aakkosjärjestyksessä.

Lisäksi voit käyttää lähetystyöopasta Saarnatkaa
minun evankeliumiani (2005, varastonumero 36617
130), jota lähetyssaarnaajat kautta maailman käyt-
tävät. Lähetystyöhön valmistautuminen – oppilaan
kirja vastaa periaatteiltaan ja ajattelutavaltaan
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lähetystyöopasta Saarnatkaa minun evankeliumiani.
Se on kirjoitettu huolella valmistamaan sinua niin,
että ymmärrät ne opit ja periaatteet, joihin lähetys-
työohjelma ja Saarnatkaa minun evankeliumiani kes-
kittyvät. Tämän oppilaan kirjan käyttäminen ja
osallistuminen lähetyssaarnaajan valmennuskurssille
auttavat sinua valmistautumaan kokoaikaiseen
lähetystyöhön, jossa Saarnatkaa minun evankeliumiani
on keskeisimpänä koulutusaineistona.

Sekä tässä oppilaan kirjassa että julkaisussa
Saarnatkaa minun evankeliumiani käsiteltyjä aiheita
ovat muun muassa lähetyssaarnaajan kutsumuksen
ymmärtäminen, oppiminen opiskelemaan ja opet-
tamaan evankeliumia, luopumuksesta, palautuksesta
ja myöhempien aikojen pyhien kirjoitusten tärkey-
destä opettaminen, Pyhän Hengen ymmärtäminen
ja tunnistaminen ja Hänen avullaan opettaminen,
Kristuksen kaltaisten ominaisuuksien kehittäminen
sekä viisas ajankäyttö. Niitä julkaisun Saarnatkaa
minun evankeliumiani aiheita, joita ei käsitellä tässä
oppilaan kirjassa, ovat muun muassa vieraan kielen

opiskelu, ihmisten auttaminen solmimaan liittoja ja
pitämään ne, ihmisten valmistaminen kasteeseen ja
työskentely jäsenten kanssa. Tässä oppilaan kirjassa
ei käsitellä myöskään ruoanlaitto- ja kodinhoitotai-
toja, lähetystyöorganisaatiota yksityiskohtaisesti eikä
raha-asioiden hoitoa.

Valmistautumisesi auttaa sinua vastaamaan haas-
teeseen tulla hengellisesti vahvaksi lähetyssaarnaa-
jaksi, kuten vanhin M. Russell Ballard kahdentoista
apostolin koorumista asian ilmaisi: ”Se, mitä nyt
tarvitsemme, on kirkon historian suurenmoisin
lähetyssaarnaajien sukupolvi. Me tarvitsemme kelvol-
lisia, päteviä, hengellisesti latautuneita lähetyssaar-
naajia, jotka Helamanin kahdentuhannen nuoren
soturin lailla ovat ’tavattoman urheita, mitä tulee
rohkeuteen sekä voimaan ja toimeliaisuuteen’ ja
jotka ovat ’uskollisia kaikessa, mitä heille [uskotaan]’
(Alma 53:20).” (”Suurenmoisin lähetyssaarnaajien
sukupolvi”, Liahona, marraskuu 2002, s. 47.)
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JOHDANTO

Yksi nuoren aikuisen
elämän jännittävimpiä
hetkiä on se, kun hän
avaa ensimmäiseltä presi-
denttikunnalta tulleen kir-
jeen ja lukee sanat: ”Sinut
kutsutaan täten palvele-
maan – –.” Myöhempien
Aikojen Pyhien Jeesuksen
Kristuksen Kirkon lähetys-
saarnaajat kutsutaan
innoituksen kautta edusta-

maan Herraa. On kunnia saada kuulua suureen
myöhempien aikojen lähetyssaarnaajien joukkoon.
On sykähdyttävää olla mukana täyttämässä myö-
hempien aikojen profetiaa, että palautettu evanke-
liumi ”vierii maan ääriin” (OL 65:2) valmistaudut-
taessa Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen.

Kokoaikaiset lähetyssaarnaajat ovat saaneet toimek-
siannon toimia Jumalan nimessä ja kutsua ihmisiä
tulemaan Kristuksen luokse ottamalla vastaan Hänen
palautetun evankeliuminsa periaatteet
ja toimitukset ja kestämällä uskollisina
loppuun asti. Lisäksi kaikilla kirkon
jäsenillä on etuoikeus ja velvollisuus
auttaa lähetystyön tekemisessä koko
elämänsä ajan (ks. OL 88:81).

OPPEJA JA PERIAATTEITA, JOTKA
TULEE YMMÄRTÄÄ

• Kirkon jäsenillä on etuoikeus ja velvollisuus viedä
palautettua evankeliumia eteenpäin.

• Herra on sanonut: ”Vainio on jo vaalennut kor-
jattavaksi” (OL 4:4).

• Lähetyssaarnaajat auttavat Israelin kokoamisessa.

• Lähetystyön keskeisin sisältö on ihmisten kutsu-
minen Kristuksen luokse.

• Kutsu kokoaikaiseen lähetystyöhön tulee Herralta
Hänen valtuutettujen palvelijoidensa kautta.

AIHETTA VALAISEVIA PYHIEN
KIRJOITUSTEN KOHTIA JA
LAUSUNTOJA

Kirkon jäsenillä on etuoikeus ja velvollisuus
viedä palautettua evankeliumia eteenpäin.

� Hieman ennen nousemistaan taivaaseen Herra
antoi apostoleilleen jumalallisen käskyn tehdä kai-
kista kansakunnista Hänen opetuslapsiaan (ks.
Matt. 28:19). Palautuksen alkuajoista lähtien tätä
pyhää tehtävää on toistettu Hänen myöhempien
aikojen profeettojensa ja apostoliensa kautta. Opissa
ja liitoissa Herra sanoi: ”Ja minä annan teille käskyn,

että – – teidän täytyy opettaa niitä
kaikille ihmisille, sillä niitä täytyy
opettaa kaikille kansakunnille, suvuille,
kielille ja kansoille” (OL 42:58).
Myöhemmin Hän sanoi: ”Sillä totisesti,

äänen täytyy lähteä tästä paikasta kaikkialle maail-
maan ja maan ääriin saakka – evankeliumia täytyy
saarnata kaikille luoduille, ja merkit seuraavat niitä,
jotka uskovat” (OL 58:64). Palautettu evankeliumi,
jota meidän on vietävä eteenpäin, ”on taivaallisen
Isämme onnensuunnitelma. Evankeliumin keskeinen
oppi on Jeesuksen Kristuksen sovitus.” (Lujana

KUTSUTTU PALVELEMAAN
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Luku 1

”Sinut kutsutaan täten
palvelemaan – –.”



uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s. 25.)
Kirkon alkuajoista lähtien monet jäsenet ovat
uhranneet paljon viedäkseen palautetun evankeliu-
min sanoman maailmalle. Abrahamin jälkeläisinä
kirkon jäsenillä on mahdollisuus ja vastuu viedä
palautettua evankeliumia eteenpäin ja toteuttaa näin
Abrahamin liittoa (ks. Abr. 2:9–11). On etuoikeus
olla mukana tässä pyhässä tehtävässä.

� Presidentti Gordon B. Hinckley on sanonut:
”Menkäämme maailmaan tekemään suurta lähetys-
työtämme opettaen evankeliumin palautusta kaikille,
jotka haluavat kuunnella, puhuen pelottomasti
mutta myös ilman omahyväisyyttä ensimmäisestä
näystä, todistaen Mormonin Kirjasta ja pappeuden
palautuksesta. Veljeni ja sisareni, polvistukaamme
ja rukoilkaamme tilaisuutta tuoda muita evankeliu-
min ilon piiriin.” (”Uuden aloittamisen aikaa”,
Liahona, heinäkuu 2000, s. 106.)

� Mikä on se evankeliumi, joka meidän on vietävä
muille? Julkaisussa Lujana uskossa – evankeliumiai-
heinen hakuteos evankeliumi määritellään taivaallisen
Isämme onnensuunnitelmaksi. ”Evankeliumin kes-
keinen oppi on Jeesuksen Kristuksen sovitus” (2005,
s. 25). Julkaisussa Bible Dictionary [Raamatun sana-
kirja] opetetaan: ”Sana evankeliumi
tarkoittaa hyvää uutista. Hyvä uuti-
nen on, että Jeesus Kristus on tehnyt
ihmiskunnan puolesta täydellisen
sovituksen, joka lunastaa koko ihmis-
kunnan haudasta ja palkitsee kunkin
ihmisen hänen tekojensa mukaan. Tämä sovitustyö
alkoi, kun Jeesus asetettiin kuolevaisuutta edeltä-
vässä maailmassa, mutta Hän toteutti sen ollessaan
kuolevaisuudessa.” (”Gospels”, s. 682.)

Lähetystyöoppaassa Saarnatkaa minun evankeliu-
miani sanotaan: ”Jeesuksen Kristuksen evankeliumi
määrittelee sekä sanomasi että tarkoituksesi eli se

vastaa lähetystyötä koskeviin ’mitä’ ja ’miksi’ -ky-
symyksiin. Vapahtaja määritteli evankeliumiinsa
kuuluvan joitakin hyvin tärkeitä perusoppeja. Hän
tuli maailmaan tekemään Isänsä tahdon, ja Hänen
Isänsä lähetti Hänet maailmaan korotettavaksi ris-
tille. Hänen sovituksensa ja ylösnousemuksensa
ansiosta kaikki ihmiset korotetaan seisomaan
Kristuksen edessä tuomittavina teoistaan, olivatpa
ne hyviä tai pahoja. Ne, jotka uskovat Kristukseen,
tekevät parannuksen synneistään ja ottavat kasteen
Kristuksen nimeen, voidaan pyhittää Pyhällä
Hengellä. Jos he kestävät loppuun asti, he seisovat
tahrattomina Kristuksen edessä viimeisenä päivänä
ja pääsevät Herran lepoon. Kristus pitää heitä syyt-
töminä Isän edessä. Hän on heidän Välimiehensä
ja Puolustajansa.” (2005, s. 5.)

� Abrahamin ja Israelin huoneen jälkeläisinä kir-
kon jäsenillä on velvollisuus viedä evankeliumia
eteenpäin. Vanhin Russell M. Nelson kahdentoista
apostolin koorumista on selittänyt:

”Oletteko te Israelia? Ehdottomasti. Te olette ’nuo-
ret Israelin, lapset päivän luvatun’ (”Nuoret
Israelin”, MAP-lauluja, 170). – –

– – Useimmat meistä ovat Joosefin jälkeläisiä
Efraimin tai Manassen kautta. Se oli sukulinja, joka
valittiin raivaamaan tietä Israelin kokoamiselle, ne
jälkeläiset, joiden johdolla kautta maailman siunat-
taisiin kaikkia maapallon kansakuntia.

Lähetystyö on vain tuon siunauksen alku.”
(”Thanks for the Covenant” julkaisussa Brigham
Young University 1988–89 Devotional and Fireside
Speeches, 1989, s. 58–59.)

� Vanhin Nelson tähdensi edelleen, että lähetys-
työ sisältyy siihen liittoon, jonka Herra solmi
Abrahamin kanssa: ”Me olemme saaneet, kuten
ihmiset muinoin, pyhän pappeuden ja ikuisen

evankeliumin. Abraham, Iisak ja
Jaakob ovat meidän esi-isiämme. Me
olemme Israelia. Meillä on oikeus
saada evankeliumi, pappeuden siu-
nauksia ja iankaikkinen elämä. Maan
kansakunnat tulevat siunatuiksi meidän

uurastuksellamme ja meidän jälkeläistemme työllä.
Abrahamin kirjaimelliset jälkeläiset ja ne, jotka
on otettu lapsiksi hänen sukuunsa, saavat nämä
samat luvatut siunaukset – sillä ehdolla, että he
hyväksyvät Herran ja noudattavat Hänen käsky-
jänsä.” (Ks. ”Liiton lapsia”, Valkeus, heinäkuu
1995, s. 33, kursivointi lisätty.)

• Mark. 16:15

• Room. 1:16–17

• 3. Nefi 27:13–22

• OL 88:81

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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”Evankeliumin keskei-
nen oppi on Jeesuksen
Kristuksen sovitus.” 



� Vanhin M. Russell Ballard kahdentoista apostolin
koorumista on selittänyt, että Herran käsky tehdä
kaikista kansoista Hänen opetuslapsiaan on voimassa
tänäkin päivänä: ”Maanpäällisen palvelustyönsä
lähestyessä loppuaan ylösnoussut Jeesus kehotti
opetuslapsiaan näillä sanoilla: ’Menkää siis ja tehkää
kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla
heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja
opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen
käskenyt teidän pitää.” (Matt. 28:19–20) Tuo käsky
on voimassa tänäkin päivänä ja valtuuttaa johtavat
auktoriteetit [ja] lähetyssaarnaajat – – matkusta-
maan maailman ääriin opettamaan evankeliumia.”
(”Todellinen veljeys ja sisaruus”, Valkeus, tammikuu
1989, s. 24.)

� Vanhin Henry B. Eyring kahdentoista apostolin
koorumista on puhunut jokaista kirkon jäsentä
koskevasta käskystä viedä eteenpäin palautettua
evankeliumia:

”Kykymme koskettaa muita varoituksen äänellämme
on merkittävä kaikille niille, jotka ovat Jeesuksen
Kristuksen kanssa liiton tehneitä opetuslapsia. Tämä
on käsky, joka on annettu jokaiselle Myöhempien
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenelle:
’Katso, minä lähetin teidät todistamaan ja varoitta-
maan kansaa, ja jokaisen, jota on varoitettu, tulee
varoittaa lähimmäistään’ (LK 88:81).

Tämä käsky ja varoitus vaarasta annettiin niille,
jotka kutsuttiin lähetyssaarnaajiksi palautuksen
alkuvaiheissa. Mutta velvollisuus varoittaa lähim-
mäistämme koskettaa meitä jokaista, jotka olemme
ottaneet vastaan kasteenliiton. Meidän on puhuttava
kirkkoon kuulumattomien ystäviemme ja sukulais-
temme kanssa evankeliumista. Tarkoituksemme on
pyytää heitä saamaan opetusta kokoaikaisilta lähe-
tyssaarnaajilta, jotka on kutsuttu ja erotettu opetta-
maan.” (”Varoituksen ääni”, Liahona, tammikuu
1999, s. 37.)

� Vanhin Richard G. Scott kahdentoista apostolin
koorumista on sanonut oman kokoaikaisen lähe-
tystyönsä arvosta: ”Minä kehotan sinua kaikin voi-
min rukoilemaan kokoaikaisen lähetystyön johdosta,
niin että voit tuntea sen täyttymyksen tunteen,
jonka se tuo sinun elämääsi, kun siunaat muita
auttamalla heitä löytämään totuuden ja saamaan
pelastuksen toimitukset. Kaikki, mitä pidän tänään
arvossa elämässäni, sai alkunsa pyhästä kokemuk-
sestani kokoaikaisena lähetyssaarnaajana.” (”Miksi
jokainen jäsen on lähetyssaarnaaja?”, Valkeus, tam-
mikuu 1998, s. 37.)

Herra on sanonut: ”Vainio on jo vaalennut
korjattavaksi” (OL 4:4).

� Lauseessa ”vainio on jo vaalennut korjattavaksi”
oleva kielikuva tuo mieleen kypsän viljapellon vaa-
leuden kirkkaassa auringonpaisteessa. Herra on
käyttänyt tätä lausetta usein julistaessaan, että
maailma on valmis sielujen kokoamista varten
(ks. OL 4:4; 6:3; 11:3; 12:3; 14:3; 33:3, 7). Monet
taivaallisen Isän lapsista ovat valmiita kuulemaan
palautettua evankeliumia ja ottamaan sen vastaan.
He ovat valmiina tuotaviksi Herran kirkkoon myö-
hempien aikojen sadonkorjuussa.

Helmikuussa 1829 sanoessaan, että ”vainio on jo
vaalennut korjattavaksi” (OL 4:4), Herra alkoi avata
ovia lähetystyölle kautta maailman. Vaikka kirkon
jäseniä on tällä hetkellä pieni prosentti maailman
väestöstä, kirkko tullaan lopulta perustamaan kaik-
kien kansakuntien keskuuteen. Joskus ihmisiä tulee
kirkkoon ”yksi joka kaupungissa ja kaksi joka kansan
keskellä” (Jer. 3:14). Toisinaan ihmisiä tuodaan kirk-
koon suurin joukoin. Esimerkiksi Wilford Woodruff
kastoi yli 2 000 käännynnäistä vajaassa vuodessa
Isossa-Britanniassa. Niiden 14 vuoden aikana, jol-
loin profeetta Joseph Smith johti kirkkoa – huhti-
kuun 6. päivästä 1830 kesäkuun 27. päivään 1844
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– sen jäsenmäärä kasvoi kuudesta jäsenestä 26 000
jäseneen. Pienestä alusta kirkko on kasvanut maail-
manlaajuiseksi organisaatioksi, ja tuo Herran vuonna
1829 antama lausunto on edelleen toteutumassa.

� Vanhin L. Tom Perry kahdentoista apostolin
koorumista antoi tuleville lähetyssaarnaajille seu-
raavan lupauksen: ”Teille, jotka otatte vastaan
kutsun lähteä maailmaan ja palvelemaan, minä
lupaan, ettei teidän hyvä nimenne unohdu mil-
loinkaan tässä maailmassa eikä tulevissa iankaikki-
suuksissa. Niinpä me esitämme jälleen sotatorven
kutsun ja rukoilemme, että elon Herra lähettää työ-
miehiä maailmaan kasvavin joukoin, sillä vainio
on jo vaalennut runsaaseen sadonkorjuuseen. (Ks.
OL 4:4).” (Ks. ”Mutta työmiehiä vähän”, Valkeus,
heinäkuu 1992, s. 25.)

� Presidentti Gordon B. Hinckley on opettanut:
”Kuudesta alkuperäisestä jäsenestä on kasvanut
uskovien suuri perhe – –. Mikään toinen Amerikan
maaperällä alkunsa saanut kirkko ei
ole kasvanut näin nopeasti eikä levin-
nyt näin laajalle. Sen suureen piiriin
kuuluu jäseniä, jotka tulevat monista
maista ja puhuvat monia kieliä. Tämä
on ennennäkemätön ilmiö. Kun kir-
kon menneisyyden kuvakudos on kää-
ritty auki, näkyviin on tullut kaunis
kuvio. Se ilmenee onnellisen ja suu-
renmoisen kansan elämässä. Se enna-
koi, että ihmeellisiä asioita on vielä
tulossa.” (”Kirkko menee eteenpäin”,
Liahona, heinäkuu 2002, s. 4.)

Lähetyssaarnaajat auttavat Israelin
kokoamisessa.

� Työ ihmisten tuomiseksi evankeliumin piiriin
uskon kautta Kristukseen sekä parannuksen, kasteen
ja Pyhän Hengen lahjan kautta on osa Israelin
kokoamista. Presidentti Joseph Fielding Smith on

opettanut: ”Jokaisesta ihmisestä, joka ottaa vastaan
evankeliumin, tulee Israelin huoneen jäsen. Toisin
sanoen heistä tulee valitun suvun jäseniä eli
[Abrahamin] lapsia Iisakin ja Jaakobin kautta, joille
lupaukset annettiin.” (Pelastuksen oppeja, toim. Bruce
R. McConkie, 3 osaa, 1977–1982, osa 3, s. 219.)

� Presidentti Spencer W. Kimball on opettanut
Israelin kokoamisesta: ”Israelin kokoamista on se,
että ihmiset liittyvät tosi kirkkoon ja tulevat tunte-
maan todellisen Jumalan. Siksi jokainen, joka on
ottanut vastaan palautetun evankeliumin ja joka
nyt pyrkii palvelemaan Herraa omalla kielellään ja
pyhien kanssa niiden kansojen keskuudessa, joiden
parissa hän elää, on mukautunut Israelin kokoa-
mista koskevaan lakiin ja perii kaikki ne siunauk-
set, jotka pyhille on luvattu näinä viimeisinä
aikoina.” (The Teachings of Spencer W. Kimball,
toim. Edward L. Kimball, 1982, s. 439.)

� Vanhin Russell M. Nelson on opet-
tanut, että lähetystyö on vasta Israelin
kokoamisen alku: ”Noiden siunausten
toteutuminen, täyttymys, tulee, kun
kasteen vesiin astuneet tekevät elä-
mästään siinä määrin täydellisen, että
he voivat astua pyhään temppeliin.
Endaumentin saaminen siellä sinetöi
kirkon jäsenet Abrahamin liittoon.”
(Perfection Pending, and Other Favorite
Discourses, 1998, s. 207.)

Lähetystyön keskeisin sisältö on ihmisten
kutsuminen Kristuksen luokse.

� Kun Herran kirkko palautettiin maan päälle,
ihmisten oli jälleen kerran mahdollista saada kaste,
Pyhän Hengen lahja ja muut evankeliumin periaat-
teet ja toimitukset sellaisina kuin Herra on ne ilmoit-
tanut. Herran opin ja toimitusten vastaanottaminen

• Jer. 16:14–17

• 1. Nefi 22:4, 11–12

• OL 29:7

• OL 110:11

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi• OL 11:3

• OL 33:3

• OL 123:12

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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”Teille, jotka otatte
vastaan kutsun lähteä
maailmaan ja palvele-
maan, minä lupaan,

ettei teidän hyvä
nimenne unohdu mil-
loinkaan tässä maail-
massa eikä tulevissa
iankaikkisuuksissa.”



vie meidät polulle, joka johtaa iankaikkiseen elä-
mään Hänen ja taivaallisen Isämme luona. Profeetta
Moroni on opettanut: ”Niin, tulkaa Kristuksen
luokse ja tulkaa täydellisiksi hänessä ja kieltäkää
itseltänne kaikki jumalattomuus; ja jos te kiellätte
itseltänne kaiken jumalattomuuden ja rakastatte
Jumalaa koko väkevyydestänne, mielestänne ja voi-
mastanne, silloin hänen armonsa riittää teille, niin
että te hänen armostaan voitte olla täydellisiä
Kristuksessa; ja jos te Jumalan armosta olette täy-
dellisiä Kristuksessa, te ette mitenkään voi kieltää
Jumalan voimaa” (Moroni 10:32).

Lähetyssaarnaajat ja kirkon jäsenet voivat kokea iloa
ja rauhaa, kun he kertovat palautetun evankeliumin
sanomasta, joka johtaa ihmiset Kristuksen luokse.

� Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin koo-
rumista todisti Kristuksesta ja Hänen keskeisestä ase-
mastaan kirkossa: ”Me rakastamme Herraa Jeesusta
Kristusta. Hän on Messias, meidän Vapahtajamme
ja Lunastajamme. Hänen nimensä on ainoa nimi,
jonka kautta me voimme pelastua (ks. Moosia 3:17;
5:8; LK 18:23). Me haluamme palvella Häntä. Me
kuulumme Hänen kirkkoonsa, Myöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon.
Lähetyssaarnaajamme ja jäsenemme
todistavat Jeesuksesta Kristuksesta
monien maailman kansojen keskuu-
dessa.” (”Maailman valkeus ja elämä”,
Valkeus, tammikuu 1988, s. 61.)

� Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista aposto-
lin koorumista puhui elämästään todistuksena
totuudesta:

”Suurin riemunaiheeni ja kaikkein iloisin asia on
se, että minulla on ollut tilaisuus, kuten Nefi sanoi,
’puhua Kristuksesta, iloita Kristuksesta, saarnata
Kristuksesta ja profetoida Kristuksesta’ (ks. 2. Ne.
25:26) missä tahansa olenkin ja kenen kanssa huo-
maankin olevani aina elämäni viimeiseen hen-
käykseen asti. – –

Mutta suurin huolenaiheeni saa alkunsa samasta
tehtävästä. Pyhien kirjoitusten kohta muistuttaa
meitä pelkistetyn yksinkertaisesti, että ’evankeliu-
min julistajain tulee [elää evankeliumin mukaan]’
(1 Kor. 9:14). Sanojeni ja opetusteni ja suullisen
todistukseni ohella minun elämäni on oltava osa
tuota todistusta Jeesuksesta. Koko olemukseni tulee
heijastaa tämän työn jumalallisuutta. En voisi kestää
sitä, jos jokin, mitä minä saatan sanoa tai tehdä,
jollain tavalla vähentäisi teidän uskoanne
Kristukseen.” (”Palautuksen ihmeitä”, Valkeus,
tammikuu 1995, s. 29.)

Kutsu kokoaikaiseen lähetystyöhön
tulee Herralta Hänen valtuutettujen
palvelijoidensa kautta.

� On suuri tilaisuus olla kokoaikainen lähetyssaar-
naaja. Valtuutettujen palvelijoidensa kautta Herra
kutsuu lähetyssaarnaajia kehottamaan ihmisiä tule-
maan Kristuksen luokse. Tämä on Herran työtä.
Lähetyssaarnaajilla on valtuus opettaa palautettua
evankeliumia ja toimittaa pappeuden kautta välttä-
mättömiä pelastuksen toimituksia.

� Presidentti Gordon B. Hinckley
on antanut kirkon nuorille miehille
haasteen suhtautua lähetystyötilai-
suuksiinsa vakavasti: ”Annan jokaiselle
tässä suuressa joukossa olevalle nuo-
relle miehelle tänä iltana haasteen.

• Alma 42:31

• OL 11:15

• OL 64:29

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi

• 1. Nefi 6:4

• 2. Nefi 25:26

• MK Jaak. 1:7

• OL 133:37–39

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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”Valmistautukaa nyt ole-
maan kelvollisia palvele-
maan Herraa kokoaikai-
sina lähetyssaarnaajina.”



Valmistautukaa nyt olemaan kelvollisia palvele-
maan Herraa kokoaikaisina lähetyssaarnaajina. Hän
on sanonut: ’Jos olette valmiit, te ette pelkää’ (LK
38:30). Valmistautukaa pyhittämään kaksi vuotta
elämästänne tähän pyhään palvelukseen. Tuo aika
muodostaa itse asiassa kymmenykset elämänne
kahdesta ensimmäisestä vuosikymmenestä.”
(”Lähetyskentistä, temppeleistä ja huoneenhalli-
tuksista”, Valkeus, tammikuu 1996, s. 55.)

� Vanhin Monte J. Brough seitsemänkymmenen
koorumista on tähdentänyt, että lähetystyökutsu
tulee Herralta:

”Sisar Brough ja
minä ja perheemme
olemme neljä eri ker-
taa avanneet innois-
samme kirjekuoren,
joka on sisältänyt
lähetystyökutsun ja
tehtävän yhdelle lap-

sistamme. Olemme joka kerta jännittyneinä mietti-
neet eri mahdollisuuksia heidän palvelutehtäväänsä.
Vaikka toivomuksiakin esitettiin, niin samalla het-
kellä kun heidän silmänsä näkivät sanat: ’Sinut
kutsutaan täten palvelemaan _________ lähetysken-
tällä’, niin poikkeuksetta jokaisen perheenjäsenen
valtasi ihana tunne siitä, että päätös oli hyvä ja
oikea. Me tiesimme itse kukin, että profeetta oli
ohjannut jumalallista valintaprosessia, johon neljä
lapsistamme on ilomielin vastannut myöntävästi.
Kymmenettuhannet kotiinpalanneet lähetyssaar-
naajat voivat myös todistaa tästä prosessista ja hei-
dän oman lähetystyökutsunsa jumalallisesta innoi-
tuksesta. – –

– – Henkilökohtainen ja profeetallinen ilmoitus on
se perusta, jolle kirkkomme palvelutyö lujasti
rakentuu.” (”Pyhä kutsumus”, Valkeus, heinäkuu
1997, s. 27.)

� Vanhin Richard G. Scott on opettanut nuoren
miehen velvollisuudesta palvella lähetystyössä: ”Jos
olet fyysisesti terve, tunne-elämältäsi vakaa nuori
mies, rukoile, että ymmärtäisit mahdollisuuden ja
velvollisuutesi Herralle valmistautua tulemaan koko-
aikaiseksi lähetyssaarnaajaksi. Valmistautumiseen
kuuluu pyhien kirjoitusten ymmärtäminen, kuu-
liaisuus sekä se, että pitää itsensä puhtaana ollak-
seen kelvollinen saamaan [temppeliendaumentin].
Kun olet sopivan ikäinen, ota vastaan kirkon presi-
dentiltä kutsu palvella kaksi vuotta Herran edusta-
jana.” (”Miksi jokainen jäsen on lähetyssaarnaaja”,
Valkeus, tammikuu 1998, s. 37.)

POHDITTAVIA SEIKKOJA

• Mitä julistus ”vainio on jo vaalennut korjatta-
vaksi” merkitsee sinulle?

• Millä tavoin lähetystyöhön lähteminen on
uhraus? Millä tavoin se ei ole uhraus?

• Millä tavoin tieto siitä, että lähetystyökutsusi on
tullut Vapahtajalta, vaikuttaa siihen, kuinka käy-
tät aikaasi joka päivä ollessasi lähetystyössä?

EHDOTETTUJA TEHTÄVIÄ

• Aloita opiskelupäiväkirjan pitäminen. Se on
päiväkirja, johon talletat opiskellessasi saamiasi
oivalluksia evankeliumista. Monilla lähetysken-
tillä annetaan ohjeeksi pitää tällaista päiväkirjaa,
joten näin pääset alkuun hyödyllisen lähetystyö-
välineen käytössä.

• Opettele ulkoa OL 4 ja valmistaudu esittämään
se ulkoa jossakin tulevassa luokan hengellisessä
tuokiossa (tai voitte esittää sen koko luokka
yhdessä).

• Opettele (tai opettele uudelleen) ulkoa uskon-
kappaleet.

• Puhu jonkun äskettäin lähetystyöstä palanneen
veljen tai sisaren kanssa lähetystyössä palvelemi-
sen merkityksestä ja siitä, oliko hänen lähetys-
työnsä hänelle uhraus vai ei.

• Lue OL 31:3–13 ja analysoi Herran antamia käs-
kyjä ja lupauksia lähetyssaarnaajille.

• Tuo pyhät kirjoitukset ja tämä oppilaan kirja
luokkaan joka viikko.

SUOSITELTUA LISÄLUKEMISTA

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos
• ”Lähetystyö” (s. 94–96)

LÄHETYSTYÖKERTOMUKSIA

Samuel H. Smith

Vanhin Joseph B. Wirthlin kahdentoista apostolin
koorumista on kirjoittanut tämän taloudenhoito-
kauden ensimmäisestä lähetyssaarnaajasta Samuel
Smithistä, joka oli yksi profeetta Joseph Smithin
veljistä. Tämä varhainen lähetyssaarnaaja toimii
tärkeänä esimerkkinä uskollisille lähetyssaarnaajille,
joista kenties tuntuu, että he näkevät hyvin vähän
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työnsä hedelmiä, ja esimerkkinä siitä, kuinka
Mormonin kirjaa voi käyttää lähetystyössä.

”Hänen tarinansa on kertomus suuresta uskosta ja
rohkeudesta lannistavissa olosuhteissa. Häntä ei kut-
suttu ensimmäiseksi lähetyssaarnaajaksi sattumalta.
Saatuaan hengellisen vahvistuksen siitä, että hänen
profeettaveljensä kertomat asiat olivat totta, hänestä
tuli kolmas tällä taloudenhoitokaudella kastettu
henkilö Joseph Smithin ja Oliver Cowderyn jälkeen.

Hän aloitti lähetystyönsä tietäen varmasti, että
Joseph Smithin suorittama pyhä työ oli totta ja että
Mormonin kirja oli myös totta. Yhtenä kahdeksasta
silminnäkijästä Samuel sai etuoikeuden nähdä
Josephin näyttämät levyt, pidellä levyjä käsissään
ja tutkia niissä olevaa muinaista kirjoitusta. Hän oli
myös yksi kuudesta perustajajäsenestä, kun kirkko
järjestettiin 6. huhtikuuta 1830.

Saatuaan virallisen lähetystyökutsunsa Samuel möi
pian sen jälkeen Mormonin kirjan matkasaarnaaja
Phineas Youngille. Tässä ensimmäisessä tapaami-
sessa hänellä oli kirja kädessään ja hän tarjosi sitä
Phineasille.

’”Herra, tässä on kirja, jonka toivoisin teidän
lukevan.”

Phineas epäröi. ”No mikäs kirja se oikein on?”

”Mormonin kirja, tai kuten jotkut sitä kutsuvat,
kultainen Raamattu.”

”Ja onko se sitten olevinaan ilmoitus?”

”Kyllä. Tämä on ilmoitus Jumalalta.”

Nuorukainen näytti Phineasille kirjan kahta vii-
meistä sivua ja pyysi tätä lukemaan silminnäkijöi-
den todistukset. Nuorukainen jatkoi: ”Jos luette
tämän kirjan rukoilevin sydämin ja pyydätte Jumalaa
antamaan teille siitä todistuksen, saatte tietää tämän
työn olevan totta.”

Nuorukaisen vilpitön käytös ja mutkaton esitystapa
tekivät vaikutuksen Phineasiin, joka lupasi tälle
lukea kirjan. Phineas kysyi nuorukaisen nimeä;
tämä kertoi hänelle olevansa Samuel H. Smith.

”Sittenhän te olette yksi silminnäkijöistä.”

”Niin olen. Minä tiedän, että kirja on ilmoitus
Jumalalta, käännetty Pyhän Hengen voimalla, ja
että veljeni Joseph Smith nuorempi on profeetta,
näkijä ja ilmoituksensaaja.”’ (Lainattuna artikkelissa
S. Dilworth Young, ”Brigham Young—His Life [First
Half]”, Brigham Young University Speeches of the Year,
17. maaliskuuta 1964, s. 3; ks. myös Ryan Carr,

”Ensimmäinen myöhempien aikojen lähetyssaar-
naaja”, Liahona, syyskuu 2004, s. 19.)

Kun Samuel lähti ensimmäiselle lähetystyömatkal-
leen pian kirkon perustamisen jälkeen, hänellä ei
ollut varusteinaan juuri muuta kuin todistus totuu-
desta. Mutta ei hän paljoa muuta tarvinnutkaan.
Hänellä oli todistus ja hänellä oli Mormonin kirjoja
– kääntymyksen aikaansaavia lähetystyövälineitä.
Hän kantoi mukanaan reppua, jonka hän täytti niin
monilla Mormonin kirjoilla kuin suinkin jaksoi
kantaa. Hän kantoi luultavasti yhtä kädessäänkin.

Teidän on syytä muistaa, ettei sellaista ollut tehty
koskaan aikaisemmin. Hänellä ei ollut toveria näyt-
tämässä, kuinka Mormonin kirjaa käytetään. Tätä
nuorukaista varten ei ollut mitään lähetyssaarnaa-
jien koulutuskeskusta.

Niinpä Samuel lähti Palmyrasta matkatakseen
kautta maaseudun etsien käännynnäisiä ja kiinnos-
tuneita ihmisiä, jotka ostaisivat Mormonin kirjan.
Ensimmäisenä päivänään hän käveli noin 40 kilo-
metriä, ja päästyään majataloon hän kysyi majata-
lonpitäjältä, haluaisiko tämä ostaa yhden kirjoista.
Kun majatalonpitäjä sai kuulla enemmän Samuelin
lähetystyöstä, Samuel joutui lähtemään ja vietti
tuon ensimmäisen yön omenapuun alla.

Seuraavana päivänä Samuel tapasi metodistisaar-
naajan nimeltä John P. Greene. Herra Greene ei ollut
itse kiinnostunut kirjan lukemisesta, mutta sanoi
pitävänsä sen nähdäkseen, halusiko joku muu ostaa
sen. Samuel ei antanut periksi. Hän kävi uudelleen
Greenen perheen luona ja sai kuulla, että herra
Greenen vaimo Rhoda Young Greene – Phineas
Youngin sisar – oli lukenut kirjan. Myöhemmin
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tämä nainen sai miehensä vakuuttuneeksi siitä,
että tämänkin pitäisi lukea kirja. Samuel ei kastanut
yhtään sielua ensimmäisellä lähetystyömatkallaan,
mutta nuo kaksi Mormonin kirjaa, jotka annettiin
Phineas Youngille ja John P. Greenelle, toivat lopulta
kääntymykseen koko naapuruston, johon kuuluivat
Brigham Young ja hänen perheensä sekä Heber C.
Kimball ja hänen perheensä.” (”The Book of
Mormon: The Heart of Missionary Proselyting”,
Ensign, syyskuu 2002, s. 15–16.)

Heber C. Kimball

Vanhin Heber C. Kimball, silloinen kahdentoista
apostolin koorumin jäsen, kutsuttiin ensimmäisenä
lähetyssaarnaajana vuonna 1837 saarnaamaan
palautettua evankeliumia Englantiin. Hän jätti per-
heensä Ohion Kirtlandiin palvellakseen Atlantin
valtameren toisella puolen kirkon ensimmäisellä
merentakaisella lähetyskentällä myöhempinä
aikoina. Hän on kuvaillut kutsumistaan, lähtöään
kotoa ja saapumistaan Englantiin:

”Mieleeni ei koskaan juolahtanut, että minä olisin
yksi ensimmäisistä, jotka saisivat tehtävän saarnata
iankaikkista evankeliumia Euroopan rannoilla, ja
voin vakuuttaa ystävilleni, että yllätyin, kun veli
Hyrum Smith kirkon presidenttikunnasta ilmoitti,
että Henki oli puhunut, ja kirkon johtavien veljien
pitämässä konferenssissa minun tehtäväkseni
annettiin ottaa vastuulleni lähetystyö Ison-
Britannian valtakunnassa.

Ajatus tulla nimitetyksi niin tärkeään virkaan ja
lähetystehtävään oli miltei enemmän kuin saatoin
kestää. Tunsin heikkouteni ja kelvottomuuteni, ja
tehtävä, joka lankesi osakseni, oli miltei musertaa
minut, enkä voinut olla huudahtamatta: Voi Herra,
minä olen mies, jolla on ’kankea kieli’ ja joka on
aivan sopimaton sellaiseen työhön. Kuinka voin

lähteä saarnaamaan tuohon maahan, jonka koko
kristikunta tuntee valostaan, tiedostaan ja hurskau-
destaan ja jota se pitää uskonnon kehtona, ja kan-
salle, joka on kuulu älykkyydestään?

Ja ajatus siitä, että jättäisin perheeni niin pitkäksi
aikaa kuin lähetystyö tuossa maassa varmasti vält-
tämättä veisi – että joutuisin eroon ystävistäni, joita
rakastin ja joiden kanssa olin nauttinut monista
siunauksista ja onnellisista ajoista – että jättäisin
kotimaani matkatakseni muukalaisten keskuuteen
vieraaseen maahan, oli miltei musertava.

Kaikki nämä asiat eivät kuitenkaan pelottaneet
minua pois velvollisuuden polulta. En myöskään
luottanut lihaan enkä vereen, vaan sillä hetkellä kun
ymmärsin taivaallisen Isäni tahdon, tunsin päättä-
väisyyttä lähteä kaiken uhallakin uskoen, että Hän
tukisi minua kaikkivaltiaalla voimallaan ja varus-
taisi minut kaikilla kyvyillä, joita tarvitsisin. Ja
vaikka perheeni oli minulle rakas ja minun täytyisi
jättää heidät miltei hätää kärsimään, niin minusta
tuntui, että totuuden asia, Kristuksen evankeliumi,
oli kaikkea muuta tärkeämpää, ja tunsin olevani
halukas jättämään heidät uskoen, että heidän tar-
peistaan pitäisi huolen sama Jumala, joka pitää
huolen varpusista ja ’ruokkii korpinpojat, jotka
huutavat nälissään’. – –

Käytettyäni muutaman päivän asioideni järjestämi-
seen ja liikeasioistani sopimiseen minä kesäkuun
13. päivänä Herramme vuonna 1837 jätin hyvästit
perheelleni ja ystäville ja Kirtlandin kaupungille,
jossa Herran huone kohosi.”

Yli kuukautta myöhemmin, 18. heinäkuuta, van-
hin Heber C. Kimball ja hänen lähetystyötoverinsa
saapuivat Liverpooliin Englantiin. Hän kirjoitti:
”Heti ankkuroiduttuamme tuli laivan viereen pieni
vene, ja monet matkustajista, joiden joukossa vel-
jet Hyde, Richards, Goodson ja minä, nousimme
siihen ja lähdimme rantaa kohti. Kun olimme noin
kuuden tai seitsemän jalan [noin 2 m] päässä laitu-
rista, minä hyppäsin veneestä ja ensimmäisen ker-
ran elämässäni seisoin Britannian maaperällä muu-
kalaisten keskuudessa, joiden tavat ja tottumukset
olivat erilaiset kuin omani. Tunteeni tuona het-
kenä olivat omituiset, etenkin kun tajusin lähetys-
tehtäväni ja sen työn tavoitteen, tärkeyden ja laa-
juuden, johon minut oli nimitetty ja jossa pian
olisin mukana.” (Journal of Heber C. Kimball, toim.
R. B. Thompson, 1840, s. 9–11, 15, kappalejakoa
muutettu.)
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Wilford Woodruff

Loppukesästä vuonna 1839
vanhin Wilford Woodruff
jätti kotinsa ja perheensä
hyvin vaikeaan tilantee-
seen aloittaakseen lähetys-
työn Isossa-Britanniassa.
Sekä hän että hänen vai-
monsa olivat hyvin sai-
raita ja hyvin köyhiä.
Vanhin Woodruff oli kui-
tenkin uskollinen kutsu-

mukselleen, ja Herra siunasi häntä suurella menes-
tyksellä hänen lähetystyössään. Eräs merkittävä
tapaus oli seurausta vaikutelmasta, jonka hän sai.
Sen mukaan hänen oli lähdettävä kaupungista,
jossa hänellä oli ollut suurta menestystä saarnaami-
sessa ja kastamisessa. Hän kirjoitti:

”Käännyin rukouksessa Herran puoleen ja kysyin
Häneltä, mikä oli Hänen tahtonsa minun suhteeni.

Sain vastauksen, että minun pitäisi lähteä etelään,
sillä Herralla oli minulle siellä suoritettavana suuri
työ, koska monet sielut odottivat Herran sanaa.”

Matkattuaan lähes 80 kilometriä vaunuilla ja jal-
kaisin seudulle, missä yksikään myöhempien aiko-
jen pyhä ei ollut koskaan ollut, Wilford tapasi John
ja Jane Benbow’n. He olivat varakas maanviljelijä-
pariskunta ja jäseniä seurakunnassa, ”joka oli eron-
nut wesleyläisistä metodisteista ja ottanut nimen
yhdistyneet veljet”. Wilford Woodruff kirjoitti:

”Tämä yhdistyneiden veljien joukko etsi valoa ja
totuutta, mutta ei kyennyt etenemään enää pidem-
mälle, ja se pyysi jatkuvasti Herraa avaamaan edes-
sään tien ja lähettämään valoa ja tietoa, jotta se
saisi tietää oikean tien pelastukseen.

Kun kuulin nuo asiat, saatoin selkeästi nähdä, miksi
Herra oli käskenyt minua ollessani Hanleyn kylässä
jättämään sen työmaan ja menemään etelään, sillä
Herefordshiressä oli suuri vainio valmiina korjatta-
vaksi monien pyhien kokoamiseksi Jumalan valta-
kuntaan.”

Ollessaan siellä hän kastoi yli 600 ihmistä! Yksi
ainutlaatuinen opetuskokemus, joka kannattaa
panna merkille hänen päiväkirjastaan, auttaa
havainnollistamaan sitä, miten ”vaalennut” tämä
työmaa oli:

”Sunnuntaina, 8. päivänä, saarnasin Frome’s Hillissä
aamulla, Stadley Hillissä iltapäivällä ja Hillissä
sijaitsevalla John Benbow’n maatilalla illalla.

Seurakunnan kirkossa, joka oli veli Benbow’n maa-
tilan lähellä ja jota johti seurakunnan kirkkoherra,
kävi päivän aikana vain viisitoista ihmistä, kun
taas minun kokoukseeni päivän ja illan aikana
osallistui suuri yleisö, arviolta noin tuhat kuulijaa.

Kun nousin illalla puhumaan veli Benbow’n talossa,
ovelle ilmaantui mies, joka ilmoitti minulle ole-
vansa konstaapeli ja että seurakunnan kirkkoherra
oli lähettänyt hänet vangitsemaan minut.

Kysyin häneltä: ’Mistä rikoksesta?’

Hän sanoi: ’Ihmisille saarnaamisesta.’

Kerroin hänelle, että minulla, yhtä hyvin kuin
kirkkoherrallakin, oli lupa saarnata evankeliumia
ihmisille ja että jos hän istuutuisi, puhuisin hänen
kanssaan kokouksen jälkeen.

Hän otti tuolini ja istuutui viereeni. Saarnasin ikui-
sen evankeliumin ensimmäisistä periaatteista tun-
nin ja neljänneksen. Jumalan voima lepäsi ylläni,
Henki täytti huoneen ja ihmiset vakuuttuivat.

Kokouksen lopussa ehdotin kastetta, ja seitsemän
tarjoutui kastettavaksi. Heidän joukossaan oli neljä
saarnaajaa ja konstaapeli.

Viimeksi mainittu nousi ja sanoi: ’Herra Woodruff,
haluaisin saada kasteen.’

Sanoin hänelle, että kastaisin hänet mielelläni.
Menin lammelle ja kastoin kaikki seitsemän. Sitten
kokoonnuimme yhteen ja konfirmoin kolmetoista
henkilöä ja mursin leipää pyhille, ja me kaikki rie-
muitsimme yhdessä.

Konstaapeli meni kirkkoherran luo ja sanoi hänelle,
että jos hän halusi herra Woodruffin vangittavaksi
evankeliumin saarnaamisesta, hänen täytyi mennä
itse viemään vangitsemismääräys, sillä konstaapeli
oli kuullut herra Woodruffin saarnaavan ainoan
tosi evankeliumin saarnan, jonka oli ikinä eläes-
sään kuullut.

Kirkkoherra ei tiennyt, mitä ajatella, joten hän
lähetti kaksi Englannin valtionkirkon pappia vakoi-
lijoina osallistumaan kokoukseemme ja ottamaan
selvää siitä, mitä me saarnasimme.

Mutta molemmat tunsivat piston sydämessään ja
ottivat iloiten vastaan Herran sanan, ja heidät kas-
tettiin ja konfirmoitiin Myöhempien Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseniksi.

Kirkkoherra hätääntyi eikä uskaltanut enää lähettää
ketään.” (Leaves from My Journal, 1881, s. 93–97.)
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Dan Jones

Yksi palautuksen suurista lähetyssaarnaajista oli
kirkon käännynnäinen nimeltään Dan Jones.
Presidentti Gordon B. Hinckley kirjoitti Dan Jonesin
lähetystyöstä tämän kotimaassa Walesissa:

”Dan Jones syntyi 4. elokuuta 1810 Halkinissa,
Walesin Flintshiressä. Hän lähti seitsemäntoista-
vuotiaana merille. Hän tuli tuntemaan laivat ja
merimiehet, suolaisten pärskeiden kirvelyn kovassa
tuulessa, laivan keinumisen pelottavassa myrskyssä.
Vuonna 1840 hän muutti siirtolaisena Amerikkaan.
Siellä hän hankki ja otti komentoonsa pienen laivan,
joka liikennöi Mississippillä. – –

Jokiliikennettä harjoittaessaan Dan kuuli mormo-
neista, jotka oli ajettu pois Missourista ja jotka oli-
vat löytäneet väliaikaisen pakopaikan Quincyssä
Illinoisissa ja sen jälkeen perustaneet ’kauniin
Nauvoon’ paikkaan, jossa joki tekee kaarevan mut-
kan ikään kuin niemeke kurkottaisi veteen. On
ilmeistä, että Dan Jones luki joitakin mormoneja
vastaan tähdättyjä kirjoituksia, joita silloin julkais-
tiin – –. Se kaikki herätti hänen uteliaisuutensa.
Hän halusi kuulla näistä ihmisistä enemmän. Hän
tapasi heitä, häntä opetettiin, ja hän vastaanotti
totuuden. Tammikuussa 1843 hänet kastettiin
Mississippin kylmässä vedessä. – –

Dan Jones kutsuttiin [lähetystyöhön] Walesiin.
Hänen vaimonsa Jane lähti hänen kanssaan. He
matkustivat Wilford Woodruffin ja muiden kanssa
Brittein saarille. Vanhin Jones sai tehtäväkseen
työskennellä Pohjois-Walesissa. Vaikka hänellä oli
se suuri etu, että hän puhui sekä kymriä [walesia]
että englantia, hän pystyi verrattain vähän kosket-
tamaan ihmisten sydäntä sillä seudulla. Toisaalta
William Henshaw’lla, joka ei puhunut kymriä, oli
melkoinen menestys etelässä.

Kun veli Henshaw vapautettiin vuotta myöhemmin,
vanhin Jones kutsuttiin johtamaan työtä koko
Walesissa. Hän otti tukikohdakseen Merthyr Tydfilin
Kaakkois-Walesissa. Työtovereinaan kourallinen
lähetyssaarnaajia hän sai olla todistamassa huo-
mattavaa sadonkorjuuta. Vuodesta 1845 vuoteen
1848 kastettiin noin 3 600 ihmistä. On arvioitu,
että asukaslukuun nähden joka 278. silloinen wale-
silainen kastettiin MAP-kirkkoon.

Kirkon vastustajilla oli mahdollisuus sanomalehdissä
ja muissa julkaisuissa hyökätä mormonilähetyssaar-
naajia vastaan. Mutta lehdistö ei suostunut antamaan
palstatilaa vanhin Jonesille. Sen vuoksi hän päätti,
että hän vastaisi omilla julkaisuillaan. Hän pyysi
apua veljeltään John Jonesilta, joka oli protestantti-
pappi ja omisti kirjapainon. On sanottu, että John
painoi Danin kirjallisuutta viikolla ja arvosteli häntä
saarnastuolista sunnuntaisin.

Dan Jonesin julkaisu oli ensimmäinen muulla kuin
englannin kielellä julkaistu mormonien aikakaus-
lehti. – –

– – Hän ei pelännyt ketään. Hän eteni rohkeasti.
Hänen menetelmästään on kirjoitettu: ’Hän ilmoit-
teli usein jossakin kaupungissa useiden viikkojen
ajan, että hän oli tulossa käännyttämään koko kau-
pungin. Hän ilmoitti aikomuksistaan pormestarille,
kaupunginvaltuustolle, papeille ja poliisivoimille.
Hän antoi paikallisten kirkon jäsenten jakaa tuhan-
sia lentolehtisiä kaikkialle kaupunkiin. Kun hän
saapui rautatieasemalle, siellä olivat usein kaikki
kaupungin virkamiehet ja monet innostuneet kau-
punkilaiset häntä vastassa.’ [Rex LeRoy Christensen,
”The Life and Contributions of Captain Dan Jones”,
pro gradu -tutkielma, Utah State University, 1977,
s. 39–40.]

Muiden kirkkojen papit solvasivat häntä. He käytti-
vät hyväksi saarnastuoliaan ja lehdistöä. Dan Jones
kirjoitti heidän vastarinnastaan: ’Useimmat tarinat,
joita Amerikassa kerrottiin veli Joseph -parasta, lii-
tetään täällä kapteeni Jonesiin, ja usein kuulen nii-
den, jotka eivät tunne tuota pikku miestä [häntä
itseään], epäröimättä tuomitsevan hänet ”tämän
kansakunnan kirouksena”’ [ibid., s. 27].

Julkinen mielipide riehui suuntaan ja toiseen.
Mutta sen sijaan, että olisi väistynyt, Dan Jones
käytti tilannetta hyväkseen. Hän sai osakseen sel-
laista julkista huomiota, että ihmisten täytyi ottaa
selville, oliko mormonien evankeliumi tosi vai ei.
Kirkkoon tuli yhä enemmän käännynnäisiä, samalla
kun nousi todellinen myrsky mormoneja vastaan

K
op

io
in

ti 
ki

el
le

tty
. D

an
 J

on
es

 h
er

ät
tä

ä 
W

al
es

in
, ©

 C
la

rk
 K

el
le

y 
P

ric
e.

 K
op

io
in

ti 
ki

el
le

tty
.

L Ä H E T Y S T Y Ö H Ö N VA L M I S T A U T U M I N E N – O P P I L A A N K I R J A

K U T S U T T U P A L V E L E M A A N

10



yleensä ja vanhin Jonesia vastaan eritoten. Häntä
paneteltiin lehdistössä. Hänelle huudeltiin kaduilla.
Hänen henkeään uhattiin. – –

– – [Vuonna 1852] hänet – – kutsuttiin toiseen
lähetystyöhön kotimaahansa. Jälleen hän otti teh-
tävän vastaan epäröimättä. – –

Päästyään takaisin Walesiin vanhin Jones kävi jäl-
leen kaikin voimin työhön. Hänen toisen lähetys-
työnsä aikana noin kaksituhatta uutta käännynnäistä
tuli kirkkoon. Se oli ihmeellistä. – –

Kymmenettuhannet nykyiset kirkon jäsenet pol-
veutuvat niistä, joita hän ja hänen lähetyssaarnaa-
jatoverinsa opettivat ja kastoivat. Käännynnäisten
lukumäärän puolesta Dan Jones kuuluu varmasti
noin puoleen tusinaan kaikkein tuotteliaimpia
lähetyssaarnaajia kirkon historiassa. Hän pyhitti
elämänsä vanhurskauden opettamiselle ja uskon
vahvistamiselle.” (”Se mikä on suuriarvoisinta”,
Valkeus, maaliskuu 1994, s. 4–8.)

MUISTIINPANOJA JA VAIKUTELMIA
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JOHDANTO

Yksi elämäsi kruunaavia
siunauksia tulee olemaan
se, kun menet Herran
temppeliin ja saat temppe-
liendaumenttisi. Tämä
endaumentti antaa sinulle
hengellistä tietoa ja voi-
maa, jotka auttavat sinua
palvelemaan paremmin
Herraa ja tekevät sinut
lopulta kelvolliseksi pääse-
mään Hänen valtakun-

taansa. Koska temppelissä saa tietoa, valtaa ja voi-
maa, tulevilla lähetyssaarnaajilla on yleensä tilai-
suus mennä temppeliin ja saada temppeliendau-
menttinsa ennen lähetystyöhön lähtöään. Herran
työn tekeminen lähetyssaarnaajana ja Hänen
pyhään huoneeseensa astuminen edellyttävät
erittäin suurta henkilökohtaista kelvollisuutta.

OPPEJA JA PERIAATTEITA, JOTKA
TULEE YMMÄRTÄÄ

• Henkilökohtainen kelvollisuus on välttämätöntä
lähetystyön tekemiseksi.

• Henkilökohtaisen kelvollisuuden ansiosta tule-
vat lähetyssaarnaajat voivat saada temppelin
siunauksia.

• Parannus on puhdistava prosessi, jonka avulla
meistä voi tulla kelvollisia.

AIHETTA VALAISEVIA PYHIEN
KIRJOITUSTEN KOHTIA JA
LAUSUNTOJA

Henkilökohtainen kelvollisuus on
välttämätöntä lähetystyön tekemiseksi.

� Lähetyssaarnaajien on oltava puhtaita, jotta heillä
olisi Henki, jota he tarvitsevat edustaakseen Herraa.
Henkilökohtaiseen puhtauteen sisältyvät puhtaat
ajatukset, siveellinen puhtaus, evankeliumin peri-
aatteiden noudattaminen ja käskyjen pitäminen.
Lähetystyöpalvelun vaatimukset edellyttävät hen-
gellistä lujuutta. Pappeusjohtajat auttavat tulevia
lähetyssaarnaajia valmistautumaan tähän vaativaan
työhön auttamalla heitä tekemään parannuksen ja
tulemaan kelvollisiksi palvelemaan kokoaikaisina
lähetyssaarnaajina.

� Vanhin Charles Didier seitsemänkymmenen koo-
rumien johtokunnasta kuvasi, mitä tulevien lähe-
tyssaarnaajien on tarpeen ymmärtää kelvollisuu-
desta valmistautua palvelemaan Herraa: ”Kunpa

• OL 38:42 (ks. myös OL 133:5)

• OL 88:74

• OL 121:45

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi

HENKILÖKOHTAINEN KELVOLLISUUS

L Ä H E T Y S T Y Ö H Ö N VA L M I S T A U T U M I N E N – O P P I L A A N K I R J A 13

Luku 2

© Steve Tregeagle. Kopiointi kielletty.



osaisimme opettaa nuorille, kuinka välttää suuren
parannuksenteon tarvetta. Synnin karttaminen on
parempi vaihtoehto kuin synnin anteeksisaami-
nen. Meidän tulee opettaa heitä tuntemaan rak-
kauden henkeä Herraa ja Hänen käskyjään koh-
taan. Jos heillä on sellainen tunne, meidän ei tar-
vitse määritellä rajoja, niin että sanomme heille:
’Jos ylität sen, et voi palvella.’” (Artikkelissa
”Sydämestä lähtevä opetus”, Liahona, kesäkuu
2004, s. 12.)

� Kun kysyttiin, mihin tulevien lähetyssaarnaajien
pitäisi keskittyä tai millaisiksi tulla, vanhin Richard
G. Scott kahdentoista apostolin koorumista vastasi:
”Kelvollisuuteen – niin että Henki voi ohjata heitä.”
Hän sanoi myös:

”Heidän on pysyttävä niin kaukana synnin rajoilta
kuin voivat. Se tuo heille suurinta onnea heidän
valmistautuessaan. Sillä tavoin he varmistavat suu-
rimman mahdollisuuden ottaa vas-
taan Hengen ohjausta ja olla esimerk-
kejä, joita heidän on oltava lähetys-
kentällä.

Miltei kuka tahansa nuori ihminen
osaa luetella parannuksen askeleet tai
kuvata niitä jollakin muulla tavoin.
Mutta se, mitä heidän on todella tarpeen tehdä,
on ymmärtää, miten vakavina Herra pitää joitakin
rikkomuksia, ja olla tekemättä niitä.” (Artikkelissa
”Sydämestä lähtevä opetus”, s. 11–12.)

� Presidentti Gordon B. Hinckley on kuvannut
kelvollisuuden tasoa, johon lähetyssaarnaajien on
yllettävä:

”Tämä työ on vaativaa. – – Siihen tarvitaan puhtaat
kädet ja puhdas sydän. – –

Tämä työ on hyvin tärkeä ja vakava velvoite. Se
edellyttää, että ne, jotka palvelevat lähetyssaarnaa-
jina, ovat joka suhteessa kelvollisia. Me emme kerta
kaikkiaan voi sallia niiden, jotka eivät ole osoittau-
tuneet kelvollisiksi, lähteä maailmaan kertomaan
evankeliumin ilouutista.

Olen varma siitä, että kun nostamme rimaa lähe-
tystyöhön pääsemisen osalta, niin nuoremme,
erityisesti nuoret miehemme, tulevat hallitse-
maan itsensä ja elämään maailman matalien
tasovaatimusten yläpuolella, välttämään rikko-
muksia ja valitsemaan kaikissa toimissaan tasok-
kaamman tien. Me emme lähetä tietoisesti nuoria
miehiä lähetystyöhön parantaaksemme heitä.

Jos heidän on tehtävä parannusta elämässään,
sen täytyy tapahtua hyvissä ajoin ennen heidän
lähtöään. – –

– – Me tarvitsemme lähetyssaarnaajia, mutta hei-
dän on oltava kykeneviä tekemään lähetystyötä.
Heidän on oltava hengellisesti herkkiä tekemään
sitä, mitä heiltä odotetaan, eli pääasiassa hengel-
listä työtä. Heidän on oltava moraalisesti kelvollisia
joka suhteessa, niin että he ovat pitäneet itsensä
puhtaina maailman pahuudesta. Jos he ovat teh-
neet syntiä, heidän on täytynyt tehdä riittävä
parannus. – –

Me emme pyydä täydellisyyttä. Herran työtä teke-
vät tavalliset ihmiset, jotka työskentelevät poik-
keuksellisella tavalla. Herra suurentaa niiden
kykyjä, jotka tekevät parhaansa. Missään muualla
tämä ei näy niin selkeästi kuin lähetystyössä. – –
Herra toteuttaa ihmeellistä työtään vähäisin kei-

noin.” (”Lähetystyöpalvelu”,
Ensimmäinen maailmanlaajuinen johta-
jien koulutuskokous, 11. tammikuuta
2003, s. 18–19.)

� Presidentti Hinckley varoitti porno-
grafiasta: ”Ympärillämme myllertää
alati vahvistuva pornografian vitsaus.

Törkyä tuottavat ja sen kaupittelijat pyörittävät
väsymättä todellista kultakaivosta, joka tuottaa
heille miljoonavoittoja. Osa heidän tuotteistaan on
taiteellisesti pettäviä. Niiden tarkoituksena on kut-
kuttaa ja kiihottaa alhaisempia vaistoja. Moni mies
on kiellettyä hedelmää maistettuaan huomannut
– – menettäneensä itsekunnioituksensa – – ja toden-
nut, että pauloitettu viidakkopolku, jota hän on
kulkenut, on alkanut pornotuotteiden lukemisesta
tai katselemisesta. Jotkut, jotka eivät voisi kuvitella
juovansa tilkkastakaan alkoholia tai polttavansa
savuketta, ovat keksineet verukkeita antautumisel-
leen pornografian käyttäjiksi. Heidän arvonsa ovat
vääristyneitä ja täysin sopimattomia Jumalan pap-
peuteen asetetuille.” (”Älkää eksykö”, Valkeus, huh-
tikuu 1984, s. 86.)

� Millaisten kelvollisuuden ja todistuksen tasovaa-
timusten mukaan tulevien lähetyssaarnaajien täy-
tyy elää?

• Heillä tulee olla usko taivaalliseen Isään, Hänen
Poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja Pyhään
Henkeen sekä todistus Heistä.
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”Tämä työ on vaativaa.
– – Siihen tarvitaan

puhtaat kädet ja
puhdas sydän.”



• Heillä tulee olla todistus Jeesuksen Kristuksen
sovituksesta ja Hänen tehtävästään Vapahtajana.

• Heillä tulee olla todistus profeetta Joseph Smithistä
ja evankeliumin palautuksesta.

• Heidän tulee tukea kirkon johtavia auktoriteetteja.

• Heidän tulee elää siveyden lain mukaan. Siihen
sisältyy pornografian välttäminen kaikissa
muodoissaan.

• Heidän tulee pitää kasteessa ja muualla tehdyt
liitot.

• Heidän tulee käydä kaikissa heille kuuluvissa
kirkon kokouksissa.

• Heidän tulee olla rehellisiä kaikissa kanssakäymi-
sissään muiden kanssa.

• Heidän tulee maksaa täydet kymmenykset.

• Heidän tulee noudattaa viisauden sanaa.

• Heidän tulee tehdä parannus ja tunnustaa syn-
tinsä. Vakavat synnit tulee tunnustaa pappeus-
johtajille.

Henkilökohtaisen kelvollisuuden ansiosta
tulevat lähetyssaarnaajat voivat saada
temppelin siunauksia.

� Presidentti Howard W. Hunter opetti temppelin
siunausten tärkeyttä lähetystyökutsuun liittyen:
”Valmistakaamme jokaista lähetyssaarnaajaa
menemään temppeliin kelvollisena ja tekemään
tuosta kokemuksesta vielä suurempi kohokohta
kuin lähetystyökutsun saaminen” (”Seuratkaa
Jumalan Poikaa”, Valkeus, tammikuu 1995, s. 87).

Miksi temppelikokemus on niin tärkeä lähetyssaar-
naajalle? Temppelin siunaukset tuovat kelvollisille
lähetyssaarnaajille voimaa. Herran huoneessa saa-
tavat siunaukset tulevat niiden osaksi, jotka ovat
kelvollisia. Vaaditut kelvollisuuden tasovaatimuk-
set lisäävät hengellisyyttä ja tehostavat jokaisen
lähetyssaarnaajan kykyä opettaa palautettua evan-
keliumia muille.

Temppelissä endaumentin saanut lähetyssaarnaaja
on oikeutettu saamaan lisää voimaa. Tämä voima
tulee siitä, että ymmärtää paremmin
taivaallisen Isän suunnitelmaa, liit-
toja ja siunauksia, jotka saa vain
temppelissä.

� Vanhin Joseph B. Wirthlin kahdentoista aposto-
lin koorumista opetti, että temppelityö ”voi toimia
päivittäisen elämän ankkurina ja opastuksen, suo-
jan, turvallisuuden, rauhan ja ilmoituksen läh-
teenä” (”Hyvän etsiminen”, Valkeus, heinäkuu
1992, s. 84).

� Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista aposto-
lin koorumista selitti, miksi lähetyssaarnaajat tar-

vitsevat temppelitoimituksia menes-
tyäkseen palautetun evankeliumin
saarnaamisessa:

”Teidän on hyvin tärkeää ymmärtää,
että käyminen temppelissä saamassa
oman endaumenttinne – – [on]

• Ps. 24:3–5

• OL 95:8

• OL 109:22–23

• OL 110:7–9

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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”Me tarvitsemme jokai-
sen jumalallisen voiman
tehostamaan ponnistus-
tamme ja viemään kirk-
koa vakaasti eteenpäin.”



olennainen osa lähetystyöhön valmistautumistanne.
– – [Teidän tulee] ymmärtää noiden temppeliliittojen
merkitys [ja] erottamaton suhde endaumenttinne ja
lähetystyössä menestymisenne välillä. Itse asiassa
sana endaumentti itsessään ilmaisee tuon äärimmäi-
sen tärkeän suhteen luonteen. Endaumentti [englan-
niksi endowment: lahjoitus, suom. huom.] on lahja.

Tätä työtä ei voi tehdä yksin. Me tarvitsemme tai-
vaan apua, me tarvitsemme Jumalan ’lahjoja’. – –
Tämä työ on niin tärkeää ja vastustajan siihen
kohdistuva vastustus niin suurta, että me tarvit-
semme jokaisen jumalallisen voiman tehostamaan
ponnistustamme ja viemään kirkkoa vakaasti
eteenpäin.” (”Making and Keeping Covenants”,
lähetystyöaiheinen satelliittilähetys, 25. huhti-
kuuta 1997.)

� Vanhin Bruce R. McConkie, joka oli kahdentoista
apostolin koorumin jäsen, selitti, kuinka temppelin
siunaukset tekevät ihmisen kykeneväksi lähtemään
saarnaamaan palautettua evankeliumia: ”Eivät
apostolit – eivät mitkään papit tai lähetyssaarnaajat
minään aikana – ole täysin päteviä lähtemään saar-
naamaan evankeliumia ja rakentamaan valtakuntaa,
ellei heillä ole Pyhän Hengen lahjaa ja elleivät he
ole saaneet voimaa korkeudesta eli elleivät he ole
saaneet varmaa tietoa, voimia ja erityisiä siunauksia,
jotka annetaan yleensä vain Herran temppelissä”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa,
1966–1973, osa 1, s. 859).

� Presidentti Joseph Fielding Smith on selittänyt,
miksi temppelin siunauksia tarvitaan ennen lähe-
tyskentälle lähtöä: ”Ymmärrättekö te, miksi lähe-
tyssaarnaajamme menevät temppeliin, ennen kuin
heidät erotetaan lähetyskentilleen? Tämä vaaditaan
heiltä – – [siellä missä temppeliin voi mennä],
koska Herra on sanonut, että niin pitää tehdä. Hän
kutsui kirkon alkuaikoina kaikki lähetyssaarnaajat
Kirtlandiin saamaan [endaumentin] sinne rakenne-
tussa temppelissä. Hän sanoi, että tämä tapahtui,
jotta he voisivat mennä saarnaamaan saatuaan
suuremman voiman korkeudesta ja suuremman
suojan.” (Pelastuksen oppeja, toim. Bruce R.
McConkie, 3 osaa, 1977–1982, osa 2, s. 238.)

� Vanhin David B. Haight, joka oli kahdentoista
apostolin koorumin jäsen, on kuvannut temppe-
liendaumentin saamisen siunauksia: ”Temppelin
tarkoituksena on antaa kirkon kelvolliselle jäse-

nelle valistuksen, todistuksen ja ymmärryksen voi-
maa. [Temppeliendaumentti] antaa tietoa, joka
suo voimaa ja vakaumuksen totuudesta, kun sen
mukaan toimitaan.” (”Temppelit ja niissä suoritet-
tava työ”, Valkeus, tammikuu 1991, s. 57.)

� Palvellessaan seitsemänkymmenen koorumin
jäsenenä vanhin Jack H. Goaslind jr puhui endau-
mentin suhteesta lähetystyöhön: ”Kun me nouda-
tamme näitä käskyjä ja pidämme nämä liitot, mei-
dät pyhitetään ja puhdistetaan ja me synnymme
Hengestä. Meistä tulee kelvollisia astioita saamaan
Pyhän Hengen ja sen myötä muita Hengen lah-
joja, joiden tulee liittyä tähän työhön, mikäli me
aiomme onnistua siinä.” (”Meidän tulee viedä
evankeliumi maan ääriin”, Valkeus, huhtikuu
1984, s. 61.)

� Vanhin Richard G. Scott on puhunut temppeli-
suosituspuhuttelun tarkoituksesta: ”Ennen kuin
astut temppeliin, piispasi ja vaarnanjohtajasi pitä-
vät sinulle temppelisuosituspuhuttelun. Ole rehel-
linen ja suora puheissasi heidän edessään. Tuo
puhuttelu ei ole koe, joka pitää läpäistä. Se on
tärkeä askel, joka varmistaa, että sinulla on tarvit-
tavaa kypsyyttä ja hengellisyyttä ottaa vastaan
oikealla tavalla ne korkeimmat toimitukset ja
tehdä ja pitää ne ylentävät liitot, jotka Herran
huoneessa ovat tarjolla. Henkilökohtainen kelvol-
lisuus on välttämätön vaatimus, jotta voisit naut-
tia temppelin siunauksista. Jokainen, joka on niin
typerä, että astuu temppeliin kelvottomana, saa
tuomion.” (”Temppelisiunausten vastaanottami-
nen”, Liahona, heinäkuu 1999, s. 29.)

� Vanhin David B. Haight on opettanut: ”Kun esi-
tämme suosituksemme temppelin ovella, vakuu-
tamme uudelleen kelvollisuutemme astua temppe-
liin” (”Tulkaa Herran huoneeseen”, Valkeus, heinä-
kuu 1992, s. 16).

Parannus on puhdistava prosessi, jonka
avulla meistä voi tulla kelvollisia.

� Henkilökohtaisen kelvollisuuden ja lähetysken-
tällä menestymisen välillä on voimakas vastaavuus-
suhde. Tulevien lähetyssaarnaajien on tehtävä
asianmukaisesti parannus menneistä synneistään
ennen lähtöään lähetyskentälle.

Parannus on periaate, joka on siunaukseksi niiden
lähetyssaarnaajien ja tutkijoiden elämässä, jotka
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osoittavat uskoa Jeesukseen Kristukseen, tekevät
parannuksen synneistään ja ottavat vastaan evan-
keliumin periaatteet ja toimitukset.

� Vanhin Jeffrey R. Holland on kirjoittanut ehdot-
toman tärkeästä tarpeesta ymmärtää, että todelli-
nen usko Kristukseen johtaa meidät tekemään
parannuksen synneistämme: ”Me opimme ennen
kaikkea [Alma nuoremman kokemuksesta], että
Kristus on kaiken parannuksen aikaansaava voima.
– – Almaa olivat koskettaneet hänen isänsä opetuk-
set, mutta on erityisen tärkeää, että profetia, jonka
hän muisti, koski ’erään Jeesuksen Kristuksen,
Jumalan Pojan, [tulemista] sovittamaan maailman
synnit’ (Alma 36:17). Se on se nimi ja se on se
sanoma, joka jokaisen ihmisen on kuultava. – –
Rukoilimmepa muutoin mitä tahansa, olivatpa
muut tarpeemme mitä tahansa, kaikki riippuu
jollakin tavoin tuosta pyynnöstä: ’Oi Jeesus, sinä
Jumalan Poika, armahda minua.’ Hän on valmis
armahtamaan. Hän antoi oman henkensä tehdäk-
seen sen mahdolliseksi.” (However Long and Hard
the Road, 1985, s. 85.)

� Vanhin Glenn L. Pace seitsemän-
kymmenen koorumista on tähdentä-
nyt sitä, miten tärkeää on selvittää
selvittämättömät rikkomukset ennen
kuin lähtee lähetystyöhön:

”Paras neuvo, jonka voin antaa tule-
valle lähetyssaarnaajalle, on pysyä
kelvollisena. Toiseksi paras neuvo on hankkiutua
kelvolliseksi ennen kuin menee lähetyssaarnaajien
koulutuskeskukseen. Huolehdi siitä, että olet rehel-
linen paikallisille pappeusjohtajillesi. – –

Nuorten keskuudessa on yleinen ajatus, että ainoa
todellinen vakavasta rikkomuksesta koituva hanka-
luus tai rangaistus on se tuska ja häpeä, jotka liitty-
vät rikkomuksen tunnustamiseen heidän piispalleen.
Se on vasta alku. Ihminen ei voi saada Pyhää
Henkeä jatkuvaksi toverikseen vain kävelemällä
piispan toimistoon, tunnustamalla synnin ja käve-
lemällä sieltä ulos. Kukaan meistä ei usko kuolin-
vuoteella tehtyyn parannukseen. Miksi niin monet
meistä hyväksyvät ’lähetystyövuoteella’ tehdyn
parannuksen? Ei ole paljonkaan hyötyä siitä, että
tuleva lähetyssaarnaaja oppii hyvin [läksynsä] – –,
saa toisen luottamaan itseensä, eikä mistään muista
tekniikoista. Ilman Henkeä ne ovat yhtä tyhjän
kanssa. – – Ellei teillä ole Henkeä, teidän ei tule
opettaa.” (”Why?”, Ricks Collegessa pidetty har-
taustilaisuuden puhe, 24. syyskuuta 1991, s. 2–4.)

� Vanhin Richard G. Scott on neuvonut niitä, jotka
ovat tehneet täyden parannuksen mutta tuntevat
syntiensä edelleen painavan mieltään:

”Jos olette tehneet parannuksen vaka-
vasta rikkomuksesta ja uskotte virheel-
lisesti, että olette aina toisen luokan
kansalaisia Jumalan valtakunnassa,
niin tulkaa tietämään, että se ei ole
totta. Vapahtaja sanoi:

’Katso, sille, joka on tehnyt parannuksen synneis-
tään, annetaan anteeksi, enkä minä, Herra, niitä
enää muista.

Tästä te voitte tietää, tekeekö ihminen parannuk-
sen synneistään: Katso, hän tunnustaa ne ja hylkää
ne.’ (LK 58:42–43.)” (”Tie rauhaan ja iloon”,
Liahona, tammikuu 2001, s. 32–33.)

• Jes. 1:18

• 1. Joh. 1:5–10

• Moosia 26:29

• Hel. 14:13

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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”Paras neuvo, jonka
voin antaa tulevalle
lähetyssaarnaajalle,

on pysyä kelvollisena.”



� Presidentti
Boyd K. Packer,
kahdentoista apos-
tolin koorumin vt.
presidentti, on
kuvannut paran-
nuksen puhdista-
vaa voimaa:
”Lannistava ajatus
siitä, että yksi virhe
(tai sarja virheitä)

aiheuttaa sen, että kaikki on ikuisesti liian myö-
häistä, ei ole suinkaan Herralta peräisin. Hän sanoi,
että jos me teemme parannuksen, Hän ei ainoas-
taan anna meidän rikkomuksiamme anteeksi vaan
unohtaa ne eikä enää muista syntejämme. (Ks. Jes.
43:25; Hebr. 8:12; 10:17; Al. 36:19; LK 58:42; Al.
36:19.) Parannus on saippuan kaltainen: se voi
pestä pois synnin. Syvälle syöpynyt saasta voi vaa-
tia voimakasta kurin pesuainetta lähteäkseen pois,
mutta kyllä se lähtee.” (”Nuorille naisille ja mie-
hille”, Valkeus, heinäkuu 1989, s. 52.)

� Presidentti N. Eldon Tanner, joka oli neuvonan-
tajana ensimmäisessä presidenttikunnassa, on selit-
tänyt, miksi lähetyssaarnaajien täytyy olla kelvolli-
sia ja puhtaita: ”Tulevien lähetyssaarnaajien on
ymmärrettävä, että Herra haluaa ihmisen, johon
Hän voi luottaa, puhtaan ja kaikin tavoin kelvolli-
sen, edustamaan itseään lähetyskentällä. Jos ette
ole kelvollisia, älkää hyväksykö kutsua, älkää valeh-
delko päästäksenne lähetystyöhön, vaan valmistau-
tukaa parannusta tekemällä lähtemään sinne. On
paljon parempi odottaa vuosi tai pari kuin lähteä
kelvottomana. Olkoon teillä rohkeutta ja miehuutta,
kestävyyttä ja päättäväisyyttä kohdata tosiasiat,
kertoa totuus, valmistautua kaikin tavoin tekemään
sen, mitä Herra haluaa teidän tekevän.” (”Pidättekö
pappeuttanne itsestäänselvänä asiana?”, Valkeus,
lokakuu 1976, s. 38.)

POHDITTAVIA SEIKKOJA

• Miksi sinusta on tärkeää saada temppeliendau-
mentti ennen lähetystyöhön lähtöä?

• Mitä väärää on ajatuksessa, että voi tehdä syntiä
nyt ja parannuksen myöhemmin?

• Miksi ne, jotka uskovat vilpittömästi Jeesukseen
Kristukseen, haluavat tehdä parannuksen syn-
neistään?

• Miksi sinusta tuntuu, että on tärkeää tunnustaa
vakavat synnit sekä pappeusjohtajille että
Herralle?

EHDOTETTUJA TEHTÄVIÄ

• Opettele ulkoa kohdat OL 58:42–43 ja 121:45–46.

• Tutki, oletko henkilökohtaisesti kelvollinen pal-
velemaan lähetystyössä. Jos ongelma-alueita on,
päätä, mitä sinun on tehtävä, ja tee sitten se.

• Kirjoita opiskelupäiväkirjaasi, miksi mielestäsi ne,
jotka uskovat vilpittömästi Jeesukseen Kristukseen,
tekevät parannuksen synneistään ja ottavat vas-
taan kasteen ja Pyhän Hengen lahjan. Miksi
lähetyssaarnaajien on tärkeää ymmärtää tämä
suhde omassa elämässään? Miksi heidän täytyy
kyetä opettamaan tämä totuus selkeästi?

SUOSITELTUA LISÄLUKEMISTA

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos
• ”Siveys” (s. 152–157)

• ”Parannus” (s. 111–115)

MUISTIINPANOJA JA VAIKUTELMIA
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JOHDANTO

Lähetystyön onnistumiselle on elintärkeää halu
tavoitella Pyhän Hengen kuiskauksia ja toimia niiden
mukaan. Siksi lähetyssaarnaajien on oltava kelvolli-
sia saamaan tuota jumalallista johdatusta. Heidän
täytyy olla herkkiä Jumalan Hengelle, jotta he voivat
opettaa voimalla ja vakaumuksella. Kun he tavoit-
televat Pyhän Hengen johdatusta, saavat sitä ja toi-
mivat sen mukaan, he ovat valmiita opettamaan
muille palautuksen oppeja selkeästi, ja Henki todis-
taa heidän sanomansa olevan totta (ks. OL 11:21;
50:13–14).

Kristuksen valo on innoituksen lähde, jonka tai-
vaallinen Isämme on antanut kaikille lapsilleen.
Kristuksen valon ja Pyhän Hengen tehtävien
ymmärtäminen auttaa sinua tunnistamaan Jumalan
vaikutuksen elämässäsi. Kristuksen valon ja Pyhän
Hengen vaikutukset kaikkien totuudenetsijöiden
mieleen ja sydämeen ovat ehdottoman välttämät-
tömiä kääntymisprosessissa.

OPPEJA JA PERIAATTEITA, JOTKA
TULEE YMMÄRTÄÄ

• Kristuksen valo on hyvää aikaansaava voima
kaikkien ihmisten elämässä.

• Pyhä Henki on jumaluuden jäsen.

• Pyhä Henki vaikuttaa elämäämme monin tavoin
suotuisasti.

• Herkkyys ja kuuliaisuus Hengelle on yksi lähe-
tyssaarnaajan suurimmista voimavaroista.

AIHETTA VALAISEVIA PYHIEN
KIRJOITUSTEN KOHTIA JA
LAUSUNTOJA

Kristuksen valo on hyvää aikaansaava
voima kaikkien ihmisten elämässä.

� Presidentti Boyd K. Packer, kahdentoista aposto-
lin koorumin vt. presidentti, on opettanut, että
Kristuksen valo ”edistää kaikkea, mikä on hyvää”
(”Kristuksen valo”, Liahona, huhtikuu 2005, s.
10). Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista aposto-
lin koorumista on opettanut: ”Kristuksen [valo],
jota joskus nimitetään Kristuksen hengeksi tai
Jumalan hengeksi ’valaisee jokaisen ihmisen,
joka tulee maailmaan’ (LK 84:46). Tämä on se
’[valo], joka on kaikessa ja joka antaa kaikelle elä-
män’ (LK 88:13). Profeetta Mormon opetti, että
’Kristuksen Henki on jokaiselle annettu, jotta
kukin osaisi erottaa hyvän pahasta’ (Moro. 7:16;
ks. myös jae 19; 2. Ne. 2:5; He. 14:31).” (”Jotta
hänen Henkensä aina olisi heidän kanssansa”,
Valkeus, tammikuu 1997, s. 57.)

Koska jokaiselle tapaamallesi ihmiselle on
annettu Kristuksen valo, on tärkeää, että ymmär-
rät, mikä tehtävä tällä suurenmoisella vaikutuksella
on. Ne, jotka seuraavat Kristuksen valoa, johdate-
taan Kristuksen luokse. He oppivat uskomaan
Kristukseen, tekevät parannuksen synneistään ja
ottavat vastaan kasteen ja Pyhän Hengen lahjan
tullessaan Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen
Kristuksen Kirkon jäseniksi.

PYHÄN HENGEN TOVERUUS
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� ”Kristuksen valoa ei pidä sekoittaa Pyhään
Henkeen. Se ei ole persoona kuten Pyhä Henki
on. Sen vaikutus johtaa ihmisiä löytämään tosi
evankeliumin, ottamaan kasteen ja ottamaan vas-
taan Pyhän Hengen lahjan (ks. Joh. 12:46; Alma
26:14–15).” (Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen
hakuteos, 2005, s. 72; ks. myös Bible Dictionary,
”Light of Christ”, s. 725; Pyhien kirjoitusten opas,
”Valo, Kristuksen valo”, s. 199.)

� Presidentti Boyd K. Packer on opettanut, että
Kristuksen valo on toinen ”innoituksen lähde, joka
on meillä jokaisella samoin kuin kaikilla muillakin
ihmiskunnan jäsenillä. Jos meillä on tieto Kristuksen
valosta, me ymmärrämme, että meidän kaikkien
sisimmässä on jotakin, ja voimme vedota siihen
halutessamme kertoa totuudesta. – –

Jokaisella miehellä, naisella ja lapsella, olipa hän
mitä tahansa kansaa, uskoa tai väriä – jokaisella,
riippumatta siitä, missä hän asuu tai mihin hän
uskoo tai mitä hän tekee – on sisimmässään katoa-
maton Kristuksen valo. Tässä suhteessa kaikki
ihmiset on luotu tasa-arvoisiksi. Jokaisessa oleva
Kristuksen valo on todistus siitä, ettei Jumala erot-
tele ihmisiä (ks. OL 1:35). Hän kohtelee jokaista
yhtäläisesti suodessaan Kristuksen valon.”
(”Kristuksen valo”, s. 8, 10.)

� Vanhin Joseph B. Wirthlin kahdentoista aposto-
lin koorumista selitti, että Kristuksen valo auttaa

valmistamaan ihmisiä palautetun evankeliumin
sanomaan ja sen siunauksiin: ”Sen vaikutus edeltää
Pyhän Hengen saamista ja valmistaa Pyhän Hengen
vastaanottamiseen. Kristuksen valo johtaa rehellisen
sielun ’kuulemaan ääntä’ [OL 84:46], jotta hän löy-
täisi tosi evankeliumin ja tosi kirkon ja saisi siten
Pyhän Hengen.” (Ks. ”Sanomaton lahja”, Liahona,
toukokuu 2003, s. 26.)

� Presidentti Boyd K. Packer on selittänyt sitä,
miten tärkeää on ymmärtää, että kaikille Jumalan
lapsille on annettu Kristuksen valo:

”Mitä enemmän tiedämme Kristuksen valosta,
sitä enemmän me ymmärrämme elämää ja sitä
enemmän me tunnemme syvää rakkautta koko
ihmiskuntaa kohtaan. Meistä tulee parempia
opettajia ja lähetyssaarnaajia ja vanhempia sekä
parempia miehiä ja naisia ja lapsia. Tunnemme
syvempää kunnioitusta veljiämme ja sisariamme
kohtaan kirkossa sekä niitä kohtaan, jotka eivät
usko ja joille ei ole vielä annettu Pyhän Hengen
lahjaa. – –

Opettajan tai lähetyssaarnaajan
tai isän tai äidin on tärkeätä tie-
tää, että Pyhä Henki voi tehdä
työtä Kristuksen valon kautta.
Evankeliumin totuuksia opettava
henkilö ei kylvä aikuisen tai lap-
sen sisimpään mitään vierasta
tai edes uutta. Sen sijaan lähe-
tyssaarnaaja tai opettaja saa
kosketuksen siellä jo olevaan

Kristuksen Henkeen. Evankeliumi kuulostaa heistä
tutulta.” (”Kristuksen valo”, s. 8, 10.)

Pyhä Henki on jumaluuden jäsen. 

� Pyhissä kirjoituksissa opetetaan Pyhän Hengen
toiminnasta jumaluudessa. Jumaluuden jäsenenä
Pyhä Henki hoitaa tehtäviä, jotka lähetyssaarnaa-
jien on tärkeä ymmärtää.

• Joh. 14:26

• 3. Nefi 28:11

• OL 130:22

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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• Moroni 7:16–19

• OL 84:46–47

• OL 88:11–13

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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� Vanhin Robert D. Hales
kahdentoista apostolin
koorumista on kuvaillut
joitakin Pyhän Hengen
tehtäviä: ”Pyhä Henki
on jumaluuden kolmas
jäsen, henkipersoona.
Hän on Puolustaja,
Jumalan Henki, lupauk-
sen Pyhä Henki. Hän

todistaa Jeesuksesta Kristuksesta, Hänen työstään
ja Hänen palvelijoidensa työstä maan päällä. Pyhä
Henki on vaikuttava voima, joka puhdistaa ja
pyhittää meidät synnistä. Hän lohduttaa meitä ja
tuo rauhan sieluumme. Oikeus Hänen jatkuvaan
kumppanuuteensa on yksi suurenmoisimmista lah-
joista, mitä voimme saada kuolevaisuudessa, sillä
Hänen ohjauksensa ja puhdistuksensa valon turvin
meidät voidaan johdattaa takaisin Jumalan kasvo-
jen eteen.” (”Pimeydestä Hänen ihmeelliseen
valoonsa”, Liahona, heinäkuu 2002, s. 77.)

� Vanhin Dallin H. Oaks on opettanut, että Pyhän
Hengen ilmeneminen ”suodaan vilpittömille
totuuden etsijöille, jotta he tunnistaisivat totuu-
den Herrasta ja Hänen evankeliumistaan” ja että
se on ”kaikkien ulottuvilla [ks. 2. Nefi 26:13]”.
Sitten hän on selittänyt, miten Kristuksen valo,
Pyhän Hengen ilmeneminen ja Pyhän Hengen
lahja eroavat toisistaan:

”Kristuksen [valo] on annettu kaikille ihmisille,
jotta he erottaisivat oikean väärästä; Pyhän Hengen
ilmeneminen suodaan vilpittömien etsijöiden joh-
dattamiseksi evankeliumin totuuksiin, jotta he
tekisivät parannuksen ja ottaisivat kasteen.

Pyhän Hengen lahja on kattavampi. – –

Pyhän Hengen lahja on oikeus jatkuvaan toveruu-
teen, jotta ’hänen Henkensä aina olisi [meidän
kanssamme]’ (LK 20:77). – –

Jeesuksen Kristuksen kirkon uskollisille jäsenille
Pyhän Hengen toveruuden tulisi olla niin tuttu,
että meidän on varottava pitämästä sitä itsestään-
selvyytenä. Se hyvä tunne, joka teillä on esimer-
kiksi ollut tämän konferenssin sanomia ja musiik-
kia kuunnellessanne, on Hengen vahvistava todis-
tus, joka on jatkuvasti kaikkien uskollisten jäsenten
ulottuvilla. Eräs jäsen kysyi minulta kerran, miksi

hänestä oli tuntunut niin hyvältä sakramentti-
kokouksen puheiden ja musiikin aikana, kun taas
hänen sinä päivänä mukaansa kutsuma ystävä ei
ollut nähtävästi kokenut mitään sellaista. Tämä on
vain yksi osoitus siitä, millainen ero on ihmisellä,
jolla on Pyhän Hengen lahja ja joka on herkkä
Hengen vaikutukselle, ja sellaisella ihmisellä, joka
ei ole herkkä.” (”Jotta hänen Henkensä aina olisi
heidän kanssansa”, s. 57–58.)

� Vanhin Bruce R. McConkie, joka oli kahden-
toista apostolin koorumin jäsen, on havainnollis-
tanut Pyhän Hengen vaikutuksen ja Pyhän
Hengen lahjan välistä eroa. ”Ennen kastetta
[kaikki ihmiset] voivat saada Pyhän Hengen
ilmoitusta siinä tarkoituksessa, että he saisivat
todistuksen totuudesta ja Herran työn jumalalli-
suudesta maan päällä. Kasteen jälkeen he saavat
Pyhän Hengen lahjan, ja silloin heillä on oikeus
saada tuon jumaluuden jäsenen jatkuvaa tove-
ruutta, jos he pitävät käskyt. Vertausta käyttääk-
semme todistus ennen kastetta tulee kuin sala-
man leimahdus, joka välähtää pimeänä ja myrs-
kyisenä yönä. Se tulee valaisemaan polkua, jota
kaukana taivaallisesta kodistaan olevien ja maail-
man autiomaissa ja rämeillä eksyneiden maan
matkalaisten täytyy kulkea, jos he aikovat palata
Jumalan luo. Pyhän Hengen toveruus kasteen jäl-
keen on kuin jatkuva keskipäivän auringon paiste,
joka luo säteitään elämän polulle ja kaikkialle sen
ympärille.” (A New Witness for the Articles of Faith,
1985, s. 262.)

Pyhä Henki vaikuttaa elämäämme monin
tavoin suotuisasti. 

� Pyhä Henki ilmenee monella tapaa. Pyhät kirjoi-
tukset auttavat meitä ymmärtämään paremmin
Pyhän Hengen kuiskauksia. Tulevien lähetyssaar-
naajien tulee kyetä tunnistamaan Pyhän Hengen
vaikutus elämässään, ja heillä tulee olla uskoa ja
rohkeutta toimia noiden kuiskausten mukaan.
Herra antoi seuraavan käskyn: ”Niin kuin Henki
todistaa teille, juuri niin minä haluan teidän teke-
vän kaikessa sydämen pyhyydessä” (OL 46:7).

Tulevien lähetyssaarnaajien tulee myös kyetä selit-
tämään tutkijoille, millainen Pyhä Henki on ja
millaisia perustehtäviä Hänellä on.
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� ”Ei kukaan kuolevainen opettaja, olipa hän kuinka
taitava tai kokenut tahansa, voi antaa todistuksen
ja kääntymyksen siunauksia toiselle ihmiselle. Se
on Pyhän Hengen eli Hengen tehtävä. Ihmiset
tulevat Pyhän Hengen voiman kautta tietämään,
että evankeliumi on tosi.” (Opettaminen, kutsumuk-
sista suurin, 2000, s. 41.)

� Seuraavat ovat joitakin tärkeitä periaatteita, jotka
Pyhän Hengen vaikutuksesta on hyvä ymmärtää:

1. Me voimme saada hengellisiä vaikutelmia.

• Ks. Room. 15:13.

• Ks. Alma 32:28.

• Ks. OL 9:8–9.

• ”Vaikka me kuvailemme Hengen
yhteydenpitoa usein ääneksi, se
on ääni, jonka me tunnemme
pikemminkin kuin kuulemme. Ja vaikka
puhumme Pyhän Hengen johdatuksen ’kuunte-
lemisesta’, me kuvailemme usein hengellistä
johdatusta sanomalla: ’Tunsin, että…’ Opin
ja liittojen luvussa 9 olevat Herran Oliver
Cowderylle antamat neuvot – – opettavat tätä
periaatetta. Nämä neuvot käsitetään kuitenkin
toisinaan väärin. Lukiessaan tuon kohdan jot-
kut kirkon jäsenet menevät ymmälle peläten,
etteivät he ole milloinkaan saaneet johdatusta
Pyhältä Hengeltä, koska eivät ole milloinkaan
saaneet palavaa tunnetta rintaansa. Huomaa

Herran viimeiset sanat kohdassa OL 9:8: ’Sen
tähden sinä tunnet, että se on oikein.’ Tässä
pyhien kirjoitusten kohdassa kuvattu palava
tunne tarkoittaa lohdun ja seesteisyyden tun-
netta, ei välttämättä lämmön aistimusta. Kun
jatkat etsintää ja noudatat Herran tahtoa elä-
mässäsi, tulet tuntemaan, kuinka Pyhä Henki
vaikuttaa sinuun henkilökohtaisesti.” (Lujana
uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, s. 38–39.)

• Palvellessaan seitsemänkymmenen koorumin
jäsenenä vanhin L. Lionel Kendrick kuvaili,
kuinka Henki vaikuttaa sekä mieleen että sydä-
meen: ”Henkilökohtaisia ilmoituksia otetaan
vastaan sekä mielessä että sydämessä. Nämä
vaikutelmat tulevat mieleen ajatuksina ja sydä-
meen tunteina. Vanhin Boyd K. Packer on selit-
tänyt: ’Tämä opastus tulee ajatuksina, tunteina,
vaikutelmina ja kuiskauksina’ (”Ilmoitus muut-
tuvassa maailmassa”, Valkeus, tammikuu 1990,
s. 13). Toisinaan Henki vaikuttaa sekä mieleen
että sydämeen yhtä aikaa. Yleensä silloin kun
pää ja sydän ottavat vastaan saman vaikutel-
man, tietää, että saa henkilökohtaista ilmoi-
tusta. Vapahtaja neuvoi Hyrum Smithiä:
’Minä annan sinulle Hengestäni, joka valaisee
mielesi ja joka täyttää sielusi ilolla’ (OL 11:13).”
(”Personal Revelation”, Brigham Young University
1996–97 Speeches, 1997, s. 256.)

• Presidentti Boyd K. Packer on selittänyt, kuinka
mielemme saa viestejä jumalallisista lähteistä:
”Pyhä Henki on yhteydessä henkemme kanssa
pikemminkin mielemme kuin fyysisten aistien

välityksellä. Tämä opastus tulee ajatuk-
sina, tunteina, vaikutelmina ja kuis-
kauksina. Innoituksen kuvaileminen
ei ole aina helppoa. Pyhät kirjoitukset
opettavat meille, että me voimme ’tun-
tea’ hengellisen viestin sanat emmekä
niinkään kuulla niitä, ja nähdä ne

hengellisin eikä kuolevaisin silmin – – (ks.
1. Ne. 17:45).” (”Ilmoitus muuttuvassa
maailmassa”, s. 13.)

2. Me voimme saada rauhan tunteen.

• Ks. 1. Moos. 41:16.

• Ks. OL 6:22–23.

• ”Pyhää Henkeä kutsutaan usein Lohduttajaksi
(ks. OL 39:6). Kun Hän ilmoittaa sinulle
Herran tahdon, Hän puhuu ’rauhaa sinun
mieleesi’ (OL 6:23). Hänen antamaansa rauhaa

• Joh. 14:26

• Joh. 15:26

• Joh. 16:13

• Gal. 5:22–23

• 1. Nefi 4:6

• 2. Nefi 31:17–18

• 2. Nefi 32:5, 8

• 2. Nefi 33:1

• Alma 21:16

• Moroni 10:5

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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ilmoitukset ”tulevat

mieleen ajatuksina ja
sydämeen tunteina”.



ei voi väärentää maailmallisilla vaikutuksilla
eikä väärillä opetuksilla. Se on sitä rauhaa, jota
Vapahtaja lupasi, kun Hän vakuutti opetuslap-
silleen, että Hän lähettäisi Lohduttajan eli
Puolustajan. ’Minä jätän teille rauhan. Oman
rauhani minä annan teille, en sellaista jonka
maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko
epätoivoon. (Joh. 14:27.)” (Lujana uskossa –
evankeliumiaiheinen hakuteos, s. 39.)

• Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin
koorumista on kuvaillut palavaa tunnetta rin-
nassa: ”Mitä ’sydämen palaminen’ tarkoittaa?
Pitääkö sen olla sellaista kuumuuden tun-
netta, jota esimerkiksi palaminen aiheuttaa?
Jos se tarkoittaa sitä, niin minun sydämeni ei
ole koskaan palanut. Sana ’palaa’ viittaa tässä
kirjoitusten kohdassa varmastikin hyvänolon
ja rauhan tunteeseen. Se on todistus, jonka
monet saavat. Sillä tavoin ilmoitus toimii.”
(”Opettaminen ja oppiminen Hengen kautta”,
Liahona, toukokuu 1999, s. 22.)

• Vanhin Robert K. Dellenbach seitsemänkym-
menen koorumista on opettanut, kuinka
rauha voi tulla siunaamaan elämäämme:
”Kun rukoilemme vilpittömästi Herraa ja luo-
tamme Hänen jumalallisiin kuiskauksiinsa,
tuo hiljainen ääni puhuu meille. (Ks. He.
5:30.) Me saamme rauhan tietäen, että
Jumala on vastannut rukouksiimme.
Muistakaa rauha, jonka Oliver
sai [ks. LK 6:23]. Nämä hengelli-
set kipinät voivat kasvaa todis-
tuksen tuleksi. (Ks. He. 5:45.)”
(”Kääntymyksen hetki”, Valkeus,
tammikuu 1991, s. 22.)

3. Me voimme tuntea lempeän,
hiljaisen äänen.

• Ks. 1. Kun. 19:9–12.

• Ks. Hel. 5:30.

• Presidentti Boyd K.
Packer on opettanut
Hengen äänestä:
”Henki puhuu hiljai-
sella äänellä – äänellä,
jonka ennemmin tun-
tee kuin kuulee. Se
on hengellinen ääni,
joka tulee mieleen
ikään kuin ajatuksena

sydämeen.” (”Tulenlieskoja, kuin kieliä”,
Liahona, heinäkuu 2000, s. 10.)

• Vanhin Henry B. Eyring kahdentoista aposto-
lin koorumista on osoittanut, kuinka voima-
kas tarve saada tietää, mitä Jumala haluaa, tuo
vastauksia: ”Minun rukouksiini on vastattu.
Nuo vastaukset ovat olleet selkeimpiä silloin,
kun vastustamaton tarve tietää, mitä Jumala
halusi, on vaientanut sen, mitä minä halusin.
Juuri silloin hiljainen ääni voi puhua rakasta-
van taivaallisen Isän vastauksen mieleemme,
ja se voidaan kirjoittaa sydämeemme.”
(”Kirjoita sydämeeni”, Liahona, tammikuu
2001, s. 100.)

• Presidentti Ezra Taft Benson on puhunut siitä,
mitä Pyhän Hengen lahja voi tehdä puoles-
tamme: ”Pyhä Henki auttaa teitä valitsemaan
oikein. Pyhä Henki suojelee teitä pahalta. Hän
kuiskaa teille hiljaisella äänellä, mikä on oikein.
Kun te teette hyvää, teistä tuntuu hyvältä, ja se
on Pyhän Hengen puhetta teille. Pyhä Henki
on ihmeellinen toveri. Hän on aina läsnä aut-
tamassa teitä.” (”Kirkon lapsille”, Valkeus, hei-
näkuu 1989, s. 76.)

4. Me voimme saada uusia ideoita.

• Ks. OL 8:2.

• Profeetta Joseph Smith on opettanut, kuinka
ilmoituksen Henki voi tuoda uusia ideoita:

”Ihminen voi hyötyä siitä, että huo-
maa ilmoituksen Hengen ensimmäi-
set kuiskaukset. Kun esimerkiksi tun-
net puhtaan älyn virtaavan itseesi, se
voi suoda sinulle äkillisiä oivalluksia,
ja tarkkaamalla niitä voit havaita nii-
den toteutuvan samana päivänä tai

pian sen jälkeen, ts. se, minkä Jumalan Henki
toi mieleesi, toteutuu. Näin oppimalla tunte-
maan Jumalan Hengen ja ymmärtämällä sitä
voit kasvaa ilmoituksen periaatteessa, kunnes
tulet täydelliseksi Kristuksessa Jeesuksessa.”
(Profeetta Joseph Smithin opetuksia, toim.
Joseph Fielding Smith, 1985, s. 148.)

5. Meidän tulee muistaa, että hengelliset
ilmoitukset ovat pyhiä.

• Ks. Alma 12:9.

• Presidentti Boyd K. Packer on muistuttanut, että
hengelliset ilmoitukset ovat luonteeltaan pyhiä:
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”Kun te teette hyvää,
teistä tuntuu hyvältä,
ja se on Pyhän Hengen

puhetta teille.”



”Unet ja näyt ja taivaallisten olentojen käynnit
ovat tavallisia kirkossa ja kuuluvat osana
kaikkeen siihen, mitä Herra on ilmoittanut
tällä taloudenhoitokaudella.

Voi olla, että saat osaksesi ihmeellisen hengel-
lisen kokemuksen. Olen tullut tietämään, että
nämä kokemukset ovat henkilökohtaisia ja
että ne on pidettävä yksityisinä. Pohdi niitä
sydämessäsi äläkä puhu niistä kevyesti [ks.
Alma 12:9].” (”The Great Plan of Happiness and
Personal Revelation”, kirkon koululaitoksen
takkavalkeailta nuorille aikuisille, 7. marras-
kuuta 1993, s. 7–8.)

6. Herra antaa meille ilmoitusta oman
aikataulunsa mukaan.

• Ks. Jes. 55:8–9.

• Ks. Moroni 7:2.

• Ks. OL 88:68.

• Vanhin Dallin H. Oaks on opettanut Herralta
saadun innoituksen ajoituksesta: ”Meidän
on oivallettava, että Herra puhuu meille
Henkensä kautta omana aikanaan ja omalla
tavallaan. Monet ihmiset eivät ymmärrä tätä
periaatetta. He uskovat, että he voivat kään-
tyä Herran puoleen silloin kun he ovat val-
miit ja kun heille sopii, ja Hän vastaa välittö-
mästi, vieläpä juuri sillä tavalla kuin he ovat
määränneet. Ilmoitus ei tule sillä lailla.”
(”Opettaminen ja oppiminen Hengen
kautta”, s. 20–21.)

• Vanhin Neal A. Maxwell, joka oli kahden-
toista apostolin koorumin jäsen, on tähdentä-
nyt tarvetta alistaa itsemme Herran ajoituk-
selle odottaessamme vastauksia rukouksiimme
ja muihin vanhurskaisiin haluihin: ”Koska
Herra haluaa, että ihmisiä ’on koeteltava kai-
kessa’ (LK 136:31), niin kuinka täsmällisesti
ottaen meitä koetellaan? Hän sanoo meille:
Minä koettelen kansani kärsivällisyyttä ja
uskoa (ks. Moosia 23:21). Koska usko Herran
ajoitukseen saattaa joutua koetukselle, oppi-
kaamme sanomaan paitsi ’Tapahtukoon sinun
tahtosi’ myös kärsivällisesti ’Toteutukoon
sinun ajoituksesi’.” (”Kyntäkää toivossa”,
Liahona, heinäkuu 2001, s. 73.)

7. Meidän ei pidä odottaa ilmoitusta
kaikissa asioissa.

• Ks. Jaak. 4:3.

• Ks. OL 58:26–29.

• Vanhin Dallin H. Oaks on varoittanut:
”Ilmoitukset Jumalalta – Hengen opetukset
ja ohjeet – eivät ole alituisia. Uskomme
jatkuvaan ilmoitukseen, emme alituiseen
ilmoitukseen. Meidät jätetään usein selvittä-
mään ongelmamme ilman Hengeltä tulevia
määräyksiä tai yksityiskohtaisia ohjeita. Se
on osa niitä kokemuksia, joita meidän täytyy
saada kuolevaisuudessa. Onneksi emme ole
koskaan Vapahtajalta näkymättömissä, ja
jos oma arvostelukykymme johtaa meidät
luvalliset rajat ylittäviin tekoihin ja jos kuun-
telemme hiljaista ääntä, pysäyttää Herra mei-
dät Henkensä kuiskauksilla.” (”Opettaminen
ja oppiminen Hengen kautta”, s. 23.)

• Vanhin Oaks on varoittanut myös ilmoituksen
tavoittelemisesta jokaiseen asiaan elämässämme:
”Herran Henki ei todennäköisesti anna meille
ilmoituksia toisarvoisista asioista. Kuulin ker-
ran todistuskokouksessa erään nuoren naisen
ylistävän miehensä hengellisyyttä mainiten,
että tämä asetti kaikki kysymykset Herran rat-
kaistaviksi. Nainen kertoi, kuinka mies oli
hänen kanssaan ostoksilla eikä valinnut edes
säilykevihanneksia rukoilematta päätöksen
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johdosta. Minusta se oli asiaankuulumatonta.
Uskon, että Herra odottaa meidän käyttävän
Hänen meille antamaansa älyä ja kokemusta
tämäntapaisten päätösten teossa.” (”Ilmoitus”,
Valkeus, joulukuu 1983, s. 41.)

Herkkyys ja kuuliaisuus Hengelle on
yksi lähetyssaarnaajan suurimmista
voimavaroista.

� Lähetyssaarnaaja opettaa palautetun evankeliumin
totuuksia tutkijalle, mutta Hengen vaikutus on vai-
kuttavin tekijä ihmisen kääntymisessä palautettuun
evankeliumiin. On erittäin tärkeää, että lähetys-
saarnaajat ovat herkkiä Hengelle ja oppivat nou-
dattamaan saamiaan vaikutelmia. Ymmärryksemme
Hengen roolista lisääntyy, kun opimme noudatta-
maan Hänen kuiskauksiaan.

� Vanhin M. Russell Ballard kahdentoista apostolin
koorumista on puhunut Hengen voimasta käänty-
misessä: ”Lähetyssaarnaajien valmennuskeskuksissa
me opetamme lähetyssaarnaajille, että heillä täytyy
olla usko Herraan Jeesukseen Kristukseen. Heille
opetetaan, että heidän täytyy luoda aidon lämpimät,
henkilökohtaiset ja välittävät suhteet niihin ihmi-
siin, joita he tapaavat. Heidän täytyy oppia kuun-
telemaan ymmärtäen ja huomaamaan herkästi ja
vilpittömästi, mikä heidän opetettaviaan kiinnostaa
tai huolestuttaa. Kun lähetyssaarnaa-
jat opettavat oppeja, heidän täytyy
saada selville, mitä heidän tutkijansa
ajattelevat ja tuntevat, jotta he voivat
selvittää väärinkäsityksiä, helpottaa
epäilyksiä, poistaa huolia ja rohkaista
heitä. Lähetyssaarnaajien lämmin, vil-
pitön henki on tärkeä, jotta kirkkoon kuulumatto-
mat voisivat tuntea ja tunnistaa Herran Hengen,
sillä Henki on se voima, joka johtaa kääntymyk-
seen.” (”Todellinen veljeys ja sisaruus”, Valkeus,
tammikuu 1989, s. 24.)

� Vanhin Gene R. Cook seitsemänkymmenen koo-
rumista on opettanut, kuinka todistaminen tuo
Hengen: ”Todistakaa usein, kun opetatte. Se voi olla
jopa tärkeämpää kuin se, mitä opetatte. Todistakaa
Herran nimessä, että se, mitä opetatte, on totta. Jos
teette niin, se tuo Herran Hengen.” (Raising Up a
Family to the Lord, 1993, s. 49.)

� Presidentti Boyd K.
Packer on kuvaillut erästä
tärkeää opetusta, jonka
hän sai palvellessaan
lähetyskentällä:

”Sain pohdinnanarvoisen
opetuksen lähetysjohta-
jana. Olin myös johtava
auktoriteetti. Olin saanut
useaan kertaan sellaisen

tunteen, että työn etenemiseksi minun olisi vapau-
tettava toinen neuvonantajistani. Sen lisäksi että
olin rukoillut asiasta, olin tullut päätelmissäni siihen
tulokseen, että olisi oikein tehdä niin. Mutta en
tehnyt niin. Pelkäsin, että se loukkaisi miestä, joka
oli palvellut kirkkoa kauan.

Henki vetäytyi luotani. En saanut mitään kuiskauk-
sia siitä, kenet pitäisi kutsua neuvonantajaksi, jos
vapauttaisin hänet. Sitä kesti monta viikkoa.
Rukoukseni tuntuivat jäävän huoneeseen, jossa
rukoilin. Kokeilin lukuisia vaihtoehtoisia keinoja
järjestellä työtä mutta aivan turhaan. Lopulta tein
niin kuin Henki oli käskenyt minua tekemään.
Lahja palasi heti. Voi kuinka äärimmäisen suloista
oli saada tuo lahja jälleen! Te tiedätte sen, sillä
teillä on se – Pyhän Hengen lahja. Eikä veli louk-
kaantunut, vaan häntä siunattiin suuresti, ja heti
sen jälkeen työ alkoi menestyä.” (That All May Be
Edified, 1982, s. 341.)

� Presidentti Marion G. Romney, joka oli neuvon-
antajana ensimmäisessä presidenttikunnassa, on

tähdentänyt sitä, miten tärkeää on
noudattaa Herran johdatusta, kun
olemme saaneet sitä: ”Kun ihminen
saa tietää, mikä Herran neuvo on, ja
noudattaa sitä, hän pääsee väistä-
mättä lähemmäs Henkeä. Aivan
alusta asti historia Jumalan kanssa-

käymisistä lastensa kanssa maan päällä on todista-
nut sen tosiasian, että ne, jotka eivät välitä Hänen
neuvoistaan, epäonnistuvat ja joutuvat vaikeuk-
siin.” (”Seek Not to Counsel the Lord”, Ensign, elo-
kuu 1985, s. 2.)
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• 2. Nefi 33:1

• OL 43:15–16

• OL 50:21–22

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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Hengen vaikutus on vai-
kuttavin tekijä ihmisen
kääntymisessä palautet-

tuun evankeliumiin.



POHDITTAVIA SEIKKOJA

• Millä eri tavoilla Herran Henki on innoittanut
sinua?

• Mitä voit tehdä lisätäksesi Hengen vaikutusta
elämässäsi? Kuinka henkilökohtainen kelvollisuus
vaikuttaa Hengen vaikutukseen ihmisen elämässä?

• Millä tavoin sinä voit tulla herkemmäksi
Hengelle?

EHDOTETTUJA TEHTÄVIÄ

• Päätä, mitä muutoksia elämässäsi voit tehdä, että
tulisit herkemmäksi Hengelle.

• Valitse aika ja paikka, jolloin voit olla yksin. Voit
halutessasi paastota. Aloita rukouksella ja kysy
taivaalliselta Isältäsi, mitä Hän haluaisi sinun
tekevän, kun valmistaudut tulemaan yhdeksi
Hänen lähetyssaarnaajistaan. Rukoiltuasi mieti
rauhassa saamiasi ajatuksia ja tunteita. Kirjoita
nämä vaikutelmat päiväkirjaasi. Se voi olla hyvä
alku lähetystyöpäiväkirjallesi.

• Tallenna pyhistä kirjoituksista saamiasi vaikutel-
mia ja oivalluksia pyhien kirjoitusten opiskelu-
päiväkirjaan.

• Tutki rukoillen patriarkallista siunaustasi ja pane
merkille neuvot ja vaikutelmat, jotka voisivat

soveltua lähetystyöhösi. (Ellet ole saanut patriar-
kallista siunaustasi, harkitse sen hankkimista.)

• Valmista puhe aiheesta ”Miksi jokaisen lähetys-
saarnaajan on tärkeätä olla Hengen johdatuk-
sessa”. Pidä puhe perheellesi tai luotettavalle
ystävälle.

• Lue pyhien kirjoitusten kohdat, jotka ovat alla
olevan kaavion vasemmanpuoleisessa sarakkeessa.
Kirjoita oikeanpuoleiseen sarakkeeseen lyhyt
kuvaus siitä, millä tavoin Pyhä Henki voi vaikut-
taa meihin kyseisen pyhien kirjoitusten kohdan
mukaan. Voit myös halutessasi ”ketjuttaa” nämä
jakeet yhteen pyhiin kirjoituksiisi merkitsemällä
luettelon ensimmäisen kohdan rinnakkaisviitteenä
toiseen, toisen kolmanteen ja niin edelleen vii-
meiseen asti ja sitten merkitä viimeisen kohdan
rinnakkaisviitteenä ensimmäiseen.

SUOSITELTUA LISÄLUKEMISTA

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos
• ”Pyhä Henki” (s. 130–133)

• ”Rukous” (s. 143–147)

• ”Ilmoitus” (s. 35–39)
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Joh. 14:26

Joh. 15:26

Joh. 16:13

Gal. 5:22–23

Moosia 5:2

OL 6:14–15

OL 6:22–23

OL 8:2–3

OL 9:8–9

OL 11:12–13

OL 50:17–23

Tapoja, joilla Pyhä Henki voi vaikuttaa meihin



MUISTIINPANOJA JA VAIKUTELMIA
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JOHDANTO

Lähetyssaarnaajat kutsutaan opettamaan palautettua
evankeliumia Jumalan voimalla ja valtuudella. ”Sen
tähden minä, Herra, esitän teille tämän kysymyksen:
Mihin teidät on asetettu? Saarnaamaan minun evan-
keliumiani Hengen avulla.” (OL 50:13–14, kursivointi
lisätty.) Puhuessaan siitä, miten tärkeää on opettaa
evankeliumia tehokkaasti, vanhin
Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin
koorumista on opettanut, että ”jokai-
nen Myöhempien Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsen on
tai tulee olemaan opettaja” ja että ”me
olemme Hänen palvelijoitaan, joilla on
pyhä velvollisuus opettaa Jeesuksen
Kristuksen evankeliumia, kaikkien aikojen suurinta
sanomaa. Me tarvitsemme lisää opettajia olemaan
tämän sanoman arvoisia.” (”Evankeliumin opetta-
minen”, Liahona, tammikuu 2000, s. 94, 98.)

Profeetta Joseph Smith on sanonut: ”Pelastusta ei
voi saada ilman ilmoitusta; on turhaa kenenkään
toimittaa sanan palvelusta ilman sitä” (Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, 1985, s. 158). Presidentti
Brigham Young on myös tähdentänyt Hengen vält-
tämättömyyttä evankeliumia opetettaessa: ”Vaikka
kaikki maailman kyvykkyys, tahdikkuus, viisaus ja
hienous olisi lähetetty minulle Mormonin kirjan
mukana julistamaan parhaimmalla maailmallisella
kaunopuheisuudella sen totuudellisuutta, yrittämään
osoittaa se todeksi oppineisuuden ja maailman vii-
sauden kautta, ne olisivat olleet minulle kuin nou-
seva savu, joka häviää olemattomiin. Mutta kun
näin miehen vailla kaunopuheisuutta tai lahjoja jul-
kiseen puhumiseen, miehen, joka voi sanoa vain:

’Tiedän Pyhän Hengen voimasta, että Mormonin
kirja on tosi, että Joseph Smith on Herran pro-
feetta’, tuosta yksityisestä ihmisestä lähtevä Pyhä
Henki valaisi ymmärrykseni, ja edessäni olivat
[valo], kirkkaus ja kuolemattomuus. Ne ympäröivät
minut, täyttivät minut, ja tiesin omakohtaisesti,
että miehen todistus oli tosi.” (Kirkon presidentit,
uskonto 345, oppilaan aineisto, 1980, s. 74.)

Herran palvelijana sinun on opittava
julistamaan evankeliumia, mikä tar-
koittaa opettamista Hengen avulla.
Siihen kuuluu, että opit uusia opetta-
misen taitoja ja periaatteita ja käytät
niitä, niin että sinä ja tutkijasi voitte
tuntea Hengen vaikutuksen. Herra tie-
tää, mitä kunkin ihmisen on tarpeen

oppia. Kun opetat oikeita oppeja ja periaatteita sel-
keästi ja Hengen avulla, sanoma koskettaa sydämiä
voimallisesti. Innoitettu opettaminen löytää vasta-
kaiun sieluissa, jotka voidaan johdattaa käänty-
mykseen ottamalla vastaan palautetun evankeliumin
ensimmäiset periaatteet ja toimitukset.

OPPEJA JA PERIAATTEITA, JOTKA
TULEE YMMÄRTÄÄ

• Henkilökohtainen valmistautuminen ja kelvolli-
suus ovat välttämättömiä, jotta voi opettaa
Hengen avulla.

• Lähetyssaarnaajat voivat kutsua Pyhän Hengen
mukaan opetukseensa.

• Lähetyssaarnaajien tulee käyttää rakentavia
opetusmenetelmiä.

OPETTAMINEN HENGEN AVULLA
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Luku 4

Vuorisaarna, Harry Anderson. Kopiointi kielletty.

”Me olemme Hänen
palvelijoitaan, joilla on
pyhä velvollisuus opet-

taa Jeesuksen Kristuksen
evankeliumia.”



AIHETTA VALAISEVIA PYHIEN
KIRJOITUSTEN KOHTIA JA
LAUSUNTOJA

Henkilökohtainen valmistautuminen ja
kelvollisuus ovat välttämättömiä, jotta voi
opettaa Hengen avulla.

� Herra siunaa valmistau-
tuneita ja kelvollisia lähe-
tyssaarnaajia Hengellään.
Presidentti Joseph F. Smith
on opettanut: ”Jokaisen
lähetyssaarnaajan tulee
omistaa osa kustakin päi-
västä evankeliumin peri-
aatteiden ja kirkon teolo-
gian tutkimiseen ja hartaa-

seen pohtimiseen. Hänen tulee lukea, mietiskellä ja
rukoilla. – – Hänen mielessään tulee olla runsaasti
ajatuksia, jotka ovat lausumisen, kuulemisen ja
muistamisen arvoisia, ja silloin innoituksen henki
tuo esiin totuudet, joita hänen kuulijansa tarvitse-
vat, ja antaa hänen sanoilleen arvovallan soinnin.”
(Evankeliumin oppi, 1980, s. 349.)

� ”Yksi Hengen tarkoituksista on ilmoittaa totuus
’Pyhän Hengen voimalla’ (Moroni 10:4–5).
Ainoastaan Hengen vaikutuksesta evankeliumin
opettaminen voi olla rakentavaa ja innoittavaa.

Etuoikeutenasi evankeliumin opettajana on olla
väline, jonka kautta Pyhä Henki voi opettaa, todis-
taa, lohduttaa ja innoittaa. – –

Jos valmistaudut hengellisesti, Pyhä Henki auttaa
sinua tietämään, mitä tehdä ja sanoa opettaessasi.
Voit valmistautua rukoilemalla usein, tutkimalla
pyhiä kirjoituksia, elämällä evankeliumin mukaan

ja olemalla nöyrä.” (Lujana uskossa – evankeliumi-
aiheinen hakuteos, s. 20.)

� Vanhin David B. Haight, joka oli kahdentoista
apostolin koorumin jäsen, on opettanut: ”Meidän
lähetyssaarnaajamme opettavat ja todistavat Hengen
avulla. Mutta heidän täytyy olla sopusoinnussa
Herran kanssa. Ei riitä, että toivoo Henkeä. Ei riitä,
että rukoilee. Lähetyssaarnaajien täytyy tehdä se,
mitä Herra vaatii: elää käskyjen mukaan, olla puh-
taat, omistaa terveet tavat ja ajatukset. ’Herra on
sanonut, ettei hän asu epäpyhissä temppeleissä…’
(Al. 34:36).” (”Nuoret naiset – todelliset suojelijat”,
Valkeus, huhtikuu 1978, s. 90.)

� Presidentti James E. Faust, neuvonantaja ensim-
mäisessä presidenttikunnassa, on verrannut kelvol-
lisuutta saada Henki matkapuhelimen signaalin
kuulemiseen:

”Suuri osa kommunikoinnista meidän aikanamme
tapahtuu matkapuhelimien välityksellä. Aika ajoin
huomaamme kuitenkin katvealueita, joissa matka-
puhelimen signaali on liian heikko. Näin voi käydä,
kun matkapuhelimen käyttäjä on tunnelissa tai
kanjonissa tai kun on jotakin muuta häiriötä.

Samoin on ollessamme yhteydessä Jumalaan.
Hiljainen, vieno ääni – vaikkakin hiljainen ja vieno
– on hyvin voimallinen. Se ’kuiskaa läpi ja lävistää
kaiken’ [OL 85:6]. – – Kenties jokin elämässämme
estää meitä kuulemasta sanomaa, koska tuntomme
on ’turtunut’ [1. Nefi 17:45]. Usein me siirrymme
hengellisille katvealueille – paikkoihin ja tilanteisiin,
jotka sulkevat pois jumalalliset viestit. Näitä kat-
vealueita ovat viha, pornografia, rikkomus, itsekkyys
ja muut tilanteet, jotka loukkaavat Henkeä.” (”Saitko
oikean viestin?”, Liahona, toukokuu 2004, s. 67.)

� Vanhin Dallin H. Oaks on kuvaillut, mitä me
voimme tehdä saadaksemme Hengen:

”Paras tapa saada ilmoituksen henki on kuunnella
ja tutkia Pyhän Hengen vaikutuksen alaisena
puhuttuja sanoja. Saamme toisin sanoen Hengen
lukemalla pyhiä kirjoituksia tai lukemalla tai kuun-
telemalla innoitettujen johtajien puheita. – –

Kun me omistaudumme Herran työlle, meidän on
tartuttava kovaan työhön, jota kutsutaan valmis-
tautumiseksi.” (”Opettaminen ja oppiminen
Hengen kautta”, Liahona, toukokuu 1999, s. 18.)

� Vanhin Henry B. Eyring kahdentoista apostolin
koorumista on tähdentänyt rukousta keinona vaa-
lia Pyhän Hengen läsnäoloa: ”Aivan samoin kuin
pyhien kirjoitusten pohtiminen on kutsu Pyhälle

• Alma 5:46

• Alma 8:10

• Alma 17:2–3

• OL 11:21–22

• OL 84:85

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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Hengelle, samoin on päivittäinen anominen
rukouksessa. Ellemme pyydä rukoillen, Hän tulee
harvoin, ja ilman anomistamme Hän tuskin viipyy.
’Ja Henki annetaan teille uskon rukouksen kautta;
ja ellette saa Henkeä, teidän ei tule opettaa.’ (LK
42:14) Vilpitön, alituinen Pyhän Hengen toveruu-
den anominen vakaana aikomuksena Isämme lasten
ravitseminen tuottaa kyllä siunauksia meille ja niille,
joita rakastamme ja palvelemme.” (”Ruoki minun
karitsoitani”, Valkeus, tammikuu 1998, s. 86.)

� Vanhin Dallin H. Oaks on vastannut kysymyk-
seen, mitä pitäisi tehdä silloin, kun emme tunne
Hengen ohjaavan sanojamme: ”Ne hetket, jolloin
emme saa tiettyjä sanoja puhuttavaksemme, vaativat
huolellista valmistautumista. Kokemukseni mukaan
meidät jätetään usein etsimään omat sanamme
ilmaisemaan tutkimiamme evankeliumin totuuksia
ja saamiamme todistuksia. Herra ei määrää meidän
jokaista tekoamme tai sanaamme, joten meidän on
oltava aina valmiita etenemään oman parhaan
arvostelukykymme mukaan. Kun teemme niin,
voimme kasvaa toisaalta uskossa ja hengellisyydessä
ja toisaalta kuolevaisuuden kokemuksissa.”
(”Teaching by the Spirit”, Provon lähetyssaarnaa-
jien koulutuskeskuksessa pidetty puhe 21. kesä-
kuuta 1988, s. 7.)

Lähetyssaarnaajat voivat kutsua Pyhän
Hengen mukaan opetukseensa.

� Vanhin Gene R. Cook seitsemänkymmenen koo-
rumista on julistanut: ”Teidän pitää opettajina tehdä
kaikki voitavanne valmistaaksenne
ihmisten sydäntä, niin että Henki voi
opettaa” (”Ihmisten kutsuminen
Kristuksen tykö”, Valkeus, tammikuu
1989, s. 32). Lähetyssaarnaajien on
opittava kutsumaan Henki mukaan
opetukseensa eri tavoin, mukaan lukien pyhien kir-
joitusten käyttäminen ja todistaminen. Vanhin M.
Russell Ballard kahdentoista apostolin koorumista

on selittänyt: ”Kun Henki koskettaa sydäntä, sydä-
met muuttuvat. Kun yksityiset ihmiset – – tuntevat
Hengen tekevän työtä heidän kanssaan tai kun he
näkevät osoituksia Herran rakkaudesta ja armosta
elämässään, he ylentyvät ja rakentuvat hengellisesti
ja heidän uskonsa Häneen vahvistuu.” (”Nyt on
aika”, Liahona, tammikuu 2001, s. 89.)

� Presidentti Gordon B. Hinckley on opettanut
opettamaan Hengen avulla: ”Meidän on vahvistut-
tava ja vahvistettava väkeämme saadaksemme
opettajamme puhumaan sydämestään pikemmin-
kin kuin kirjoistaan, tuomaan julki rakkautensa
Herraan ja tähän kallisarvoiseen työhön, sillä
jotenkin se sytyttää heidän oppilaittensa sydämen”
(Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997, s. 619–620;
ks. myös Dallin H. Oaks, ”Evankeliumin opettami-
nen”, Liahona, tammikuu 2000, s. 97).

� Vanhin Richard G. Scott kahdentoista apostolin
koorumista on selittänyt: ”Lähetyssaarnaajia opete-
taan täyttämään mielensä ja sydämensä perusopilla,
sitä tukevilla pyhien kirjoitusten kohdilla ja siihen
liittyvillä kokemuksilla heidän omasta elämästään.
Ne muodostavat lähdeaineiston, jota he voivat
käyttää tunnistaessaan Hengen avulla, mitä yksit-
täinen tutkija tai perhe tai yksilö tarvitsee.”
(Artikkelissa ”Sydämestä lähtevä opetus”, Liahona,
kesäkuu 2004, s. 6.)

� Vanhin Henry B. Eyring on tähdentänyt Pyhän
Hengen roolia opetettaessa ja valmistettaessa tutki-
joita ottamaan vastaan tiettyjä totuuksia: ”Pyhä

Henki opettaa meitä jokaista yksilölli-
sin tavoin. Mutta lupaan teille, että
kun [tutkijat ja lähetyssaarnaajat]
pohtivat Mormonin kirjassa olevia
sanomia ja rukoilevat niistä, Pyhä
Henki todistaa Vapahtajasta, he muis-

tavat Hänet ja Pyhä Henki voi aikanaan tulla heidän
toverikseen. Se palauttaa totuuden heidän muis-
tiinsa. Se paljastaa ihmisten sydämen aikeet

• Alma 5:45–46

• OL 84:62

• OL 100:7–8

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi

L Ä H E T Y S T Y Ö H Ö N VA L M I S T A U T U M I N E N – O P P I L A A N K I R J A

O P E T T A M I N E N H E N G E N A V U L L A

33

”Kun Henki koskettaa
sydäntä, sydämet

muuttuvat.”



[lähetyssaarnaajille].” (The Book of Mormon, uusien
lähetysjohtajien seminaarissa 25. kesäkuuta 2003
pidetty puhe, s. 6.)

� Vanhin L. Tom Perry kahdentoista apostolin
koorumista on maininnut joitakin edellytyksiä
sille, että kykenee opettamaan Hengen avulla:
”Opettamisemme on tehokasta, jos suhtaudumme
siihen nöyrästi, rukoillen ja tutkien. Silloin saamme
apua Hengeltä, niin että puheemme on
yhdenmukaista ja sopusoinnussa sen
kanssa, mitä Herra haluaa meidän
opettavan.” (”Opettakaa heille Jumalan
sanaa kaikella ahkeruudella”, Liahona,
heinäkuu 1999, s. 8.)

� Presidentti Boyd K. Packer, kahden-
toista apostolin koorumin vt. presi-
dentti, on muistellut opetusta, jonka
hän sai palvellessaan lähetysjohtajana. Hän kirjoitti,
ettei työ hänen lähetyskentällään edistynyt siten
kuin sen olisi pitänyt. Hän ei tiennyt, mitä olisi
pitänyt tehdä toisin. Vyöhykekonferenssin todis-
tuskokouksessa hän kuuli erään pelokkaan uuden
vanhimman todistavan. Presidentti Packer muisteli:

”Kaikkien muiden lähetyssaarnaajien todistukset,
joita olimme kuulleet, menivät jokseenkin näin:
’Olen kiitollinen siitä, että olen lähetyskentällä.
Olen oppinut siitä paljon. Minulla on hyvä toveri.
Olen oppinut häneltä paljon. Olen kiitollinen van-
hemmistani. Meillä oli viime viikolla mielenkiin-
toinen kokemus. Koputimme oviin ja – –.’ Sitten
lähetyssaarnaaja yleensä kertoi jonkin kokemuksen.
Hän päätti todistuksensa jokseenkin näin: ’Olen
kiitollinen siitä, että olen lähetyskentällä. Minulla
on todistus evankeliumista.’ Ja sitten hän lopetti
’Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.’

Tämä nuori vanhin oli jotenkin erilainen. Koska
hän ei halunnut olla yhtään ylimääräistä sekuntia
seisomassa, hän sanoi yksinkertaisin, hätäisin,
pelokkain sanoin: ’Tiedän, että Jumala elää. Tiedän,
että Jeesus on Kristus. Tiedän, että kirkkoa johtaa
Jumalan profeetta. Jeesuksen Kristuksen nimessä.
Aamen.’

Se oli todistus. Se ei ollut vain kokemus eikä kiitol-
lisuuden ilmaus. Se oli julistus, todistus!

Useimmat vanhimmista olivat sanoneet: ’Minulla
on todistus’, mutta he eivät olleet julistaneet sitä.
Tämä nuori vanhin oli vain muutamin sanoin
ilmaissut todistuksensa – suoraan, perusasioista ja,
kuten osoittautui, voimallisesti.

Tiesin silloin, mikä lähetyskentällä oli vikana. Me
kerroimme kokemuksia, ilmaisimme kiitollisuutta,
myönsimme, että meillä oli todistus, mutta me
emme todistaneet.” (Teach Ye Diligently, 1975,
s. 275; lainattuna myös artikkelissa Jay E. Jensen,
”Todistaminen”, Liahona, lokakuu 2005, s. 11–12.)

� ”Todistuksesi on voimakkain, kun ilmaiset sen
lyhyenä, sydämestä tulevana vakaumuksena

Vapahtajasta, Hänen opetuksistaan
ja palautuksesta. Rukoile johdatusta,
niin Henki auttaa sinua tietämään,
kuinka voit ilmaista sydämesi tunteet.”
(Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen
hakuteos, s. 172–173.)

� Presidentti Gordon B. Hinckley on
huomauttanut todistuksen tärkeydestä
kääntymisessä: ”Henkilökohtainen

todistus on se, mikä saa ihmiset muuttamaan täy-
sin elämänsä, kun he tulevat tähän kirkkoon”
(”Todistus”, Valkeus, heinäkuu 1998, s. 78).

� Presidentti Hinckley on kuvannut lähetyssaar-
naajan todistuksen voimaa: ”[Todistus] on jotakin,
mitä ei voida kieltää. Vastustajat voivat lainata
pyhien kirjoitusten kohtia ja väitellä opista loput-
tomasti. He voivat olla älykkäitä ja vakuuttavia.
Mutta kun joku sanoo: ’Minä tiedän’, ei kukaan voi
enää väittää vastaan. Sitä ei ehkä hyväksytä, mutta
kuka voi kumota tai kieltää sielun syvyyksistä tule-
van hiljaisen äänen, joka puhuu henkilökohtaisella
vakaumuksella?” (”Todistus”, Valkeus, heinäkuu
1998, s. 79.)

Lähetyssaarnaajien tulee käyttää
rakentavia opetusmenetelmiä.

� Opettaminen
Hengen avulla
edellyttää, että me
ymmärrämme opet-
tamisen tärkeitä
menetelmiä, jotta
Henki voi olla
mukana pyrkimyk-

sissämme. Hengen avulla opettaminen ei tarkoita
sitä, että me opetamme mielenkiinnottomalla,
innottomalla tavalla. Totuus on aivan päinvastainen.
Meidän täytyy opettaa tavalla, joka rakentaa.
Rakentaminen tarkoittaa valistamista, ohjaamista tai
hengellistä kohottamista. Teemme niin, kun käy-
tämme selkeitä ja yksinkertaisia selityksiä, esitämme
hyviä kysymyksiä, tarkkailemme tutkijoidemme
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suhtautumista ja kerromme sanomastamme innos-
tuneesti.

Lähetyssaarnaajien tulee auttaa tutkijoita tunnista-
maan Hengen osuus kääntymisessä. Keskustelu tut-
kijoiden kanssa siitä, mitä he ajattelevat palautetusta
evankeliumista, voi auttaa heitä tunnistamaan
Hengen (ks. tämän oppilaan kirjan luvun 3 osion
”Aihetta valaisevia pyhien kirjoitusten kohtia ja
lausuntoja” kohtaa ”Pyhä Henki vaikuttaa elä-
määmme monin tavoin suotuisasti”, s. 23–27).

� Vapahtaja käytti rakentavia opetusmenetelmiä
monipuolisesti. Seuraavat ovat joitakin niistä
tavoista, joilla lähetyssaarnaajat voivat jäljitellä
Vapahtajan menetelmiä opetuksessaan:

• Rukoileminen. Vapahtaja rukoili niiden puolesta,
jotka kuulisivat Hänen sanansa (ks. 3. Nefi
19:27–29). Kun rukoilet opettamiesi ihmisten
puolesta, uskot siihen, että Jumala pehmittää
heidän sydämensä. Ilmaise rukouksissasi rakkau-
tesi Jumalaa ja opettamiasi ihmisiä kohtaan.

• Pyhien kirjoitusten käyttäminen. Jeesus Kristus
opetti pyhien kirjoitusten avulla (ks. Luuk. 24:27).
Pyhät kirjoitukset kutsuvat Pyhän Hengen
mukaan opetukseesi.

• Todistaminen. Jeesus todisti taivaallisesta Isästä
ja omasta jumalallisesta tehtävästään (ks. Joh.
10:17–18, 27–30). Todistus on yksinkertainen ja
suora julistus siitä, mihin uskoo. Se on tunne tai
varmuus. Kun todistat opettamistasi evankeliumin
periaatteista, Henki todistaa niiden olevan totta.

• Musiikin käyttäminen. Jeesus ja Hänen aposto-
linsa lauloivat kiitosvirren (ks. Matt. 26:30).
Musiikin kautta sinä ja ne, joita opetat, voitte
kutsua Pyhän Hengen vaikutuksen ja tuoda julki
tunteita, joita saattaa olla vaikea ilmaista muilla
tavoilla.

• Kertomusten ja esimerkkien käyttäminen.
Jeesus opetti evankeliumin periaatteita kerto-
musten avulla, kuten kertoessaan laupiaasta
samarialaisesta (ks. Luuk. 10:25–37) ja tuhlaaja-
pojasta (ks. Luuk. 15:11–32). Käytä tosikertomuksia
osoittaaksesi, kuinka palautetun evankeliumin
periaatteet soveltuvat jokapäiväiseen elämään.

• Esineiden ja kuvien käyttäminen. Jeesus käytti
evankeliumin periaatteiden opettamiseen tavalli-
sia esineitä ja vertauksia, kuten puhuessaan sina-
pinsiemenestä (ks. Matt. 17:20) ja kutsuessaan
apostolejaan ”ihmisten kalastajiksi” (ks. Matt.
4:18–22). Kuvat voivat myös auttaa vahvistamaan
muiden ymmärrystä pyhien kirjoitusten kohdista
ja evankeliumin periaatteista.

• Kysymysten esittäminen ja kuunteleminen.
Jeesus esitti kysymyksiä, kuten ”Kuka minä teidän
mielestänne olen?” (Matt. 16:15) ja ”Mitä laissa
sanotaan? Mitä sinä itse sieltä luet?” (Luuk. 10:26),
ja kuunteli vastauksia. Ajatuksia herättävät kysy-
mykset kannustavat tutkijoita keskustelemaan ja
kertomaan sopivia henkilökohtaisia kokemuksia.
Kun kuuntelet, osoitat rakkautesi tutkijoitasi
kohtaan, ja Henki voi auttaa ohjaamaan keskus-
teluanne.

• Käskyjen pitäminen. Jeesus opetti, että jos
haluamme tietää, onko jokin käsky tai periaate
totta, meidän on elettävä sen mukaan (ks. Joh.
7:17). Hän opetti opetuslapsilleen lähetystyön
tekemistä lähettämällä heidät lähetystyöhön (ks.
Luuk. 9:1–6). Lähetyssaarnaajat voivat auttaa tut-
kijoita oppimaan rukoilemaan kehottamalla heitä
rukoilemaan opetuksen aikana. Tutkijat voivat tie-
tää, että viisauden sana on totta, kun he alkavat
elää sen mukaan. He kokevat Mormonin kirjan
hengen, kun he lukevat sitä ja rukoilevat sen
johdosta.

• Selittäminen. ”Selittäminen tarkoittaa selvemmäksi
ja ymmärrettävämmäksi tekemistä. Evankeliumin
selittäminen tarkoittaa, että selität oppien ja
pyhien kirjoitusten kohtien tarkoituksen yksin-
kertaisesti ja selkeästi luottaen siihen, että Henki
ohjaa sanojasi.” (Saarnatkaa minun evankeliumiani,
2005, s. 193.) Vapahtaja selitti opetuksiaan pyhistä
kirjoituksista opettaessaan Mormonin kirjan
kansoja (ks. 3. Nefi 26:1–5).

• Tapahtumien käyttäminen. Jeesus käytti usein
tapahtumia, kuten pääsiäisjuhlaa, opettaakseen
evankeliumin periaatteita. Hän käytti esimerkiksi
kansanjoukon ruokkimista ja pääsiäisjuhlan aikaa

• Room. 14:19

• 2. Nefi 33:1

• OL 50:13–14, 17–23

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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opettaakseen, että Hän oli elämän leipä (ks. Joh.
6:1–14, 22–65). Sinä voit käyttää tutkijoidesi elä-
män tapahtumia opettaaksesi evankeliumin peri-
aatteita, kuten vauvan syntymää opettaaksesi
sitä, että ihmisen on synnyttävä uudesti.

”Kun harkitset jonkin tietyn opetusmenetelmän
käyttöä, esitä itsellesi seuraavia kysymyksiä:
Edistääkö tämä menetelmä Hengen vaikutusta?
Onko se opettamieni periaatteiden pyhyyden
mukainen? Rakentaako ja vahvistaako se niitä,
joita opetan?

Muista, että evankeliumin opettajana edustat
Herraa. Pidä huoli siitä, että kaikki tekemäsi ja
sanomasi on kunnioittavaa ja Hänen tahtonsa
mukaista.” (Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen
hakuteos, s. 21).

� Presidentti Boyd K. Packer on kuvannut erästä
tärkeää opetusmenetelmää, jota lähetyssaarnaa-
jien pitäisi oppia käyttämään: ”Valppaan opetta-
jan katse liikkuu kaiken aikaa edestakaisin luo-
kassa havaiten jokaisen liikkeen, tallettaen jokai-
sen ilmeen ja reagoiden nopeasti mielenkiinnon
puutteeseen tai hämmennykseen. Se huomaa
välittömästi neuvottoman ilmeen ja oivaltaa
heti, milloin asia on opittu.” (Teach Ye Diligently,
s. 138–139; ks. myös Opettaminen, kutsumuksista
suurin, 2000, s. 73.)

� Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista aposto-
lin koorumista on kuvannut sitä, miten tärkeää
on kuunnella niitä, joita opetamme: ”Vielä tär-
keämpää kuin puhua on kuunnella. Nämä ihmiset
eivät ole elottomia esineitä, jotka näyttävät vain
luvuilta kastetilastoissa. He ovat Jumalan lapsia,
veljiämme ja sisariamme, ja he tarvitsevat sitä
mitä meillä on. Olkaa aitoja. Ojentakaa auttava
kätenne vilpittömästi. Kysykää näiltä ystäviltänne,
mikä heille on tärkeintä. Mitä he vaalivat ja mikä
heille on kallisarvoista? Ja sitten kuunnelkaa. Jos
tilanne on oikeanlainen, voisitte kysyä, mitä he
pelkäävät, mitä he kaipaavat tai mitä heidän mie-
lestään heidän elämästään puuttuu. Lupaan teille,
että jokin, mitä he sanovat, tähdentää aina jotakin
sellaista evankeliumin totuutta, josta voitte todis-
taa ja josta teillä sitten on tarjottavana enemmän.
– – Jos kuuntelemme rakastavasti, meidän ei tar-
vitse miettiä mitä sanoa. Sen antavat meille Henki
ja ystävämme.” (Ks. ”Te olette minun todistajani”,
Liahona, heinäkuu 2001, s. 16.)

POHDITTAVIA SEIKKOJA

• Lue seuraavat presidentti Harold B. Leen sanat ja
mieti, mitkä opetusmenetelmät olisivat hyödylli-
simpiä selkeän opettamisen kannalta: ”Teidän
tulee opettaa – – ei vain niin selkeästi, että he
voivat ymmärtää, vaan teidän on opetettava
kirkon oppeja niin selkeästi, ettei kukaan voi
ymmärtää väärin” (The Teachings of Harold B.
Lee, 1996, s. 459; ks. myös Saarnatkaa minun
evankeliumiani¸ s. 204).

• Mitä sellaista lähetyssaarnaaja voi tehdä tove-
rinsa puhuessa, mikä auttaa tutkijaa tuntemaan
Hengen ja ymmärtämään sanoman selkeämmin?

EHDOTETTUJA TEHTÄVIÄ

• Haastattele yhtä tai kahta tehokkainta tuntemaasi
evankeliumin opettajaa. Pyydä heitä kertomaan,
mikä on auttanut heitä oppimaan opettamaan
Hengen avulla. Pyydä heitä kertomaan ajatuk-
siaan siitä, kuinka opetetaan ja kuinka kutsutaan
Henki mukaan opetukseen. Tee muistiinpanoja
haastattelujesi aikana.

SUOSITELTUA LISÄLUKEMISTA

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos
• ”Evankeliumin opettaminen” (s. 19–21)

• ”Todistus” (s. 171–173)

MUISTIINPANOJA JA VAIKUTELMIA
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JOHDANTO

Herra on käskenyt: ”Etsikää oppia vieläpä tutkimalla
sekä uskon kautta” (OL 88:118). Lähetyssaarnaajana
uskosi Jeesukseen Kristukseen valmistaa sinua saa-
maan oppia pyhistä kirjoituksista ja Herran voidel-
luilta profeetoilta ja apostoleilta. Kun osoitat uskoa
rukoilemalla ymmärrystä omaan tutkimiseesi, uskosi
vahvistuu. Uskosi vahvistuessa rakennat varmem-
man opillisen perustan palautetun evankeliumin
opettamiselle ja muiden kutsumiselle Kristuksen
luokse. Opiskelu yksin ja toverin kanssa ovat lähe-
tystyön avaintekijöitä.

OPPEJA JA PERIAATTEITA, JOTKA
TULEE YMMÄRTÄÄ

• Rukous ja pyhien kirjoitusten pohtiminen autta-
vat meitä valmistautumaan Pyhän Hengen vai-
kutuksen vastaanottamiseen.

• Meidän on pyrittävä saamaan sana.

• Me saamme sanan tutkimalla ja valmistautumalla
opettamaan palautettua evankeliumia.

AIHETTA VALAISEVIA PYHIEN
KIRJOITUSTEN KOHTIA JA
LAUSUNTOJA

Rukous ja pyhien kirjoitusten pohtiminen
auttavat meitä valmistautumaan Pyhän
Hengen vaikutuksen vastaanottamiseen.

� Kuuliaisuus Herran käskyille on tärkeä hengellinen
edellytys sille, että saat Pyhän Hengen vaikutusta

elämääsi. Lähetyskentällä kuuliaisuus lähetyskentän
säännöille on välttämätöntä hengellisyyden vah-
vistumiselle. Kuuliaisuuden lisäksi rukous ja pyhien
kirjoitusten pohtiminen auttavat sinua valmistau-
tumaan Pyhän Hengen kautta tulevan Herran
innoituksen saamiseen.

• 1. Nefi 11:1

• 2. Nefi 4:15–16

• Alma 5:46

• OL 11:21–22

• OL 19:38

• OL 63:64

• OL 138:1–2, 6, 11

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi

ME OPIMME OPETTAMAAN ”TUTKIMALLA
SEKÄ USKON KAUTTA”, OSA 1
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� Palvellessaan seitsemän-
kymmenen koorumin jäse-
nenä vanhin L. Lionel
Kendrick puhui rukouk-
sesta viestintäkeinona
Jumalan ja Hänen lastensa
välillä: ”Kun me puhumme
taivaalliselle Isälle, teemme
sen rukouksen keinoin.
Kun Hän puhuu meille,

Hän tekee sen henkilökohtaisen ilmoituksen kei-
noin. Tämä kaksisuuntainen jumalallinen viestintä
on äärimmäisen tärkeää menestyksellemme, hyvin-
voinnin tunteellemme, turvallisuudentunteillemme
ja hengelliselle pelastuksellemme. On välttämä-
töntä, että ymmärrämme, miten henkilökohtaista
ilmoitusta saadaan. Me rukoilemme aina taivaallista
Isäämme ja yksin Häntä. Esitämme rukouksemme
Pojan nimessä, ja ne välittyvät Pyhän Hengen voi-
malla. Me emme rukoile Vapahtajaa tai ketään
muuta. Niin tekemällä emme osoittaisi kunnioi-
tusta taivaalliselle Isälle vaan osoittaisimme,
ettemme ymmärrä oikealla tavalla jumaluuden
jäsenten keskinäistä suhdetta. Vapahtajalla ja
Pyhällä Hengellä on tärkeät tehtävänsä henkilö-
kohtaisen ilmoituksen saamisessa.” (”Personal
Revelation”, Brigham Young University
1996–97 Speeches, 1997, s. 251.)

� Presidentti Boyd K. Packer, kahden-
toista apostolin koorumin vt. presi-
dentti, on opettanut rukouksesta
seuraavaa: ”Oppikaa rukoilemaan ja
saamaan vastauksia rukouksiinne. Kun
rukoilette jotakin asiaa, on teidän kär-
sivällisesti odotettava pitkän, pitkän
aikaa ennen kuin saatte vastauksen. Joihinkin
rukouksiin on teidän oman turvallisuutenne vuoksi
vastattava heti ja joitakin kuiskauksia te tulette
kuulemaan, vaikka ette rukoilisikaan.” (”Hengelliset
krokotiilit”, Valkeus, lokakuu 1976, s. 24.)

� Ollessaan neuvonantajana Alkeisyhdistyksen
ylimmässä johtokunnassa sisar Anne G. Wirthlin
opetti, että tapa pohtia syventää ymmärrystämme:
”Vapahtaja on antanut meille esikuvan seuratta-
vaksemme lukiessamme pyhiä kirjoituksia. Me
kuulemme sanan, me pohdiskelemme sen merki-
tystä, me pyydämme taivaalliselta Isältä apua, että
ymmärtäisimme sen ja sitten mielemme ja sydä-
memme on valmis vastaanottamaan luvatut siu-
naukset. – – Henki todistaa sydämellemme, kun
haluamme hartaasti tietää taivaallisen Isän asioista.”

(”Kuinka lapsemme oppivat rakastamaan pyhiä
kirjoituksia”, Valkeus, heinäkuu 1998, s. 11.)

Meidän on pyrittävä saamaan sana.

� Lähetyssaarnaajan on tutkittava ja opittava
palautettua evankeliumia sellaisena kuin sitä opete-
taan pyhissä kirjoituksissa ja elävien profeettojen ja
apostolien sanoissa. Evankeliumin totuuksien oppi-
minen lisää ymmärrystä taivaallisen Isän iankaikki-
sesta suunnitelmasta ja kykyämme opettaa sitä
selkeästi muille.

� Presidentti Ezra Taft Benson on opettanut, mikä
on välttämätöntä, ennen kuin voimme opettaa

voimallisesti: ”Ennen kuin voitte vah-
vistaa oppilaitanne [tai tutkijoita], on
erittäin tärkeää, että tutkitte valtakun-
nan oppeja ja opitte evankeliumia
sekä tutkimalla että uskon kautta.
Tutkiminen uskon kautta tarkoittaa
ymmärryksen ja Herran Hengen
tavoittelemista uskon rukouksen
avulla. Silloin teillä on voima saada

oppilaanne vakuuttuneiksi.” (The Gospel Teacher
and His Message, puhe uskontokasvattajille, 17.
syyskuuta 1976, s. 3–4.) 

� ”’Lähetyssaarnaajat
eivät vain opettele
ulkoa yhtä sanomaa,
jota esitetään yhä
uudelleen, ikään kuin
nauhurin käynnistäisi’,
vanhin [Richard G.]
Scott sanoo. ’Heidän
tulee täyttää mielensä

ja sydämensä perusopilla, sitä tukevilla pyhien kir-
joitusten kohdilla ja sillä, kuinka ne liittyvät heidän
omiin kokemuksiinsa, joita he voivat käyttää apu-
naan. Meillä on nyt lähetyssaarnaajia, jotka ovat
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• OL 11:21

• OL 42:14

• OL 84:85

• OL 100:5–8

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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paljon valmiimpia esittelemään ihmisille palautuk-
sen mahtavaa sanomaa.’” (Artikkelissa ”Ole yksi
suurenmoisimmista”, Liahona, maaliskuu 2004, s. 17.)

Me saamme sanan tutkimalla ja
valmistautumalla opettamaan palautettua
evankeliumia.

� Mikään ei korvaa pyhien kirjoitusten sekä pro-
feettojen ja apostolien sanojen tutkimista. Niille,
jotka uppoutuvat evankeliumin ja etenkin pyhien
kirjoitusten tutkimiseen, on annettu suurenmoisia
lupauksia. Presidentti Gordon B. Hinckley on
puhunut siten saatavista siunauksista: ”Toivon, että
[pyhien kirjoitusten lukemisesta] tulee teille paljon
mieluisampaa kuin velvollisuus, että siitä tulee
pikemminkin rakkaussuhde Jumalan sanaan. Lupaan
teille, että kun luette, teidän mielenne valistuu ja
teidän henkenne ylentyy. Aluksi lukeminen voi
tuntua pitkäveteiseltä, mutta se muuttuu ihmeelli-
seksi kokemukseksi ajatusten ja sanojen kera siitä,
mikä on jumalallista.” (”Sisimmässänne oleva valo”,
Valkeus, heinäkuu 1995, s. 101.)

� Presidentti Ezra Taft Benson on selittänyt, mitä
tapahtuu, kun teemme pyhistä kirjoituksista elin-
tärkeän osan tutkimistamme:

”Menestystä vanhurskaudessa, voimaa välttää
petollisia opetuksia ja vastustaa kiusausta, opastusta
jokapäiväisessä elämässämme, lohtua sielulle –
nämä ovat vain muutamia niistä lupauksista, joita
Herra on antanut niille, jotka tulevat [Hänen]

sanansa ääreen. Eikö Herra täyttäisi lupaustaan? Jos
Hän kerran sanoo meille, että saamme nämä siu-
naukset, jos otamme vaarin Hänen sanastaan, niin
silloin me voimme saada ne siunaukset. Ja ellemme
me tee niin, saatamme menettää siunaukset. Vaikka
olisimme kuinka uutteria tahansa muilla aloilla,
niin tietyt siunaukset voidaan saada vain pyhistä
kirjoituksista, vain tulemalla Herran sanan ääreen
ja pitämällä siitä kiinni kulkiessamme pimeyden
sumujen halki elämän puuta kohti. – –

– – Kehotan teitä päättämään jälleen, että tutkitte
pyhiä kirjoituksia. Uppoutukaa niihin päivittäin,
niin teillä on Hengen voima apunanne kutsumuk-
sissanne.” (”Sanan voima”, Valkeus, 1986, konfe-
renssiraportti 156. vuosikonferenssista, s. 83.)

� Vanhin L. Tom Perry
kahdentoista apostolin
koorumista on muistellut,
kuinka pyhien kirjoitusten
tutkiminen lähetyssaar-
naajana on ollut hyödyksi
hänelle:

”Rakas muisto, joka
minulla on lähetyssaar-

naaja-ajoiltani, on päivittäinen uppoutuminen
pyhien kirjoitusten tutkimiseen. Pyhien kirjoitus-
ten opiskelusuunnitelman kurinalainen noudatta-
minen evankeliumin oppimiseksi oli suurenmoi-
nen, antoisa kokemus. Tieto pyhien kirjoitusten
sisältämistä opetuksista lisääntyi ihmeellisellä
tavalla henkilökohtaisen tutkimisen kautta. – –

Käytimme joka päivä myös tunnin tai pidemmänkin
ajan opiskellaksemme tovereina yhdessä. Se, että
kaksi silmäparia tutki valtakunnan oppia, tuntui
lisäävän ymmärrystämme moninkertaisesti. Meillä
oli tapana lukea yhdessä ja sitten kertoa toisillemme
oivalluksistamme.

Mielemme terävöityi, kun noudatimme päivittäin
tapaa tutkia sekä henkilökohtaisesti että yhdessä
tovereina. Tämä käytäntö lähensi meitä tovereina
ja lisäsi ymmärrystämme valtakunnan opeista.”
(”Kotiin palannut lähetyssaarnaaja”, Liahona, tam-
mikuu 2002, s. 88.)

� Presidentti Howard W. Hunter on kannustanut
säännölliseen, päivittäiseen pyhien kirjoitusten
tutkimiseen: ”Meidän ei pidä lukea umpimähkään,
vaan laatia mieluummin järjestelmällinen suunni-
telma tutkimista varten. Jotkut lukevat aikataulun
mukaisesti tietyn määrän sivuja tai määräämänsä
summan lukuja joka päivä tai viikko. Tämä saattaa

• OL 88:118; ks. myös OL 109:7

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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olla täysin oikeutettua ja siitä voi nauttiakin, jos
lukee vain huvikseen, mutta siitä ei synny merki-
tyksellistä tutkimista. On parempi tutkia päivittäin
tietty aika pyhiä kirjoituksia kuin tietty määrä
lukuja. Silloin tällöin saatamme havaita, että yhden
ainoan jakeen tutkiminen vie kaiken ajan.” (Ks.
”Pyhien kirjoitusten lukeminen”, Valkeus, toukokuu
1980, s. 103.)

� Profeetta Joseph Smith
on opettanut, että palaute-
tun evankeliumin tutkimi-
nen ei ole satunnaista
toimintaa: ”Se, mikä on
Jumalasta, on suuriarvoi-
sinta ja voidaan saada
selville vain ajan ja koke-
muksen sekä huolellisen

pohdiskelevan ja vakavan ajattelun kautta” (Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, toim. Joseph Fielding
Smith, 1985, s. 135).

� Presidentti Gordon B. Hinckley on ehdottanut,
että tutkimme evankeliumia siten kuin hän,
ennemmin pyhistä kirjoituksista kuin pitkistä
selitysteoksista:

”En erityisesti välitä lukea teoksia, joiden tarkoituk-
sena on selittää sitä, mitä on pyhissä kirjoituksissa.
Pysyttelen mieluummin alkulähteillä ja juon totuu-
den lähteen puhdasta vettä, Jumalan sanaa sellai-
sena kuin Hän on sen antanut ja se on
niissä kirjoissa, jotka me tunnustamme
pyhiksi kirjoituksiksi. Lukemalla pyhiä
kirjoituksia me voimme saada Hengen
vahvistuksen sille, että lukemamme on
tullut Jumalalta Hänen lastensa valis-
tukseksi, siunaukseksi ja iloksi.

Kehotan kaikkia kirkon jäseniä lukemaan enem-
män pyhiä kirjoituksia.” (”Nauttikaa pyhistä kirjoi-
tuksista”, Valkeus, heinäkuu 1986, s. 4.)

� Pyhien kirjoitusten tutkimismenetelmiä
ja -tapoja. Seuraavat tutkimismenetelmät ja -tavat
voivat tehdä pyhien kirjoitusten tutkimisestamme
tehokkaampaa:

Etsi periaatteita. Vanhin Richard G. Scott
kahdentoista apostolin koorumista on selittänyt:
”Etsiessänne hengellistä tietoa etsikää periaatteita.
Erottakaa ne huolellisesti siitä yksityiskohdasta,
jota on käytetty niiden selittämiseen. Periaatteet
ovat keskitettyä totuutta, joka on esitetty lyhyesti
ja sovellettavaksi moniin erilaisiin olosuhteisiin.”

(”Hengellisen tiedon saaminen”, Valkeus, tammi-
kuu 1994, s. 86.) Pyhistä kirjoituksista voidaan löy-
tää monia periaatteita ytimekkäässä muodossa,
kuten Vapahtajan opetus parannuksesta (ks. OL
58:42–43) ja Mormonin selvitys Saatanasta (ks.
Alma 30:60). 

Tee merkintöjä pyhiin kirjoituksiin. Merkintöjen
tekeminen pyhiin kirjoituksiin auttaa sinua muis-
tamaan, missä tietyt kohdat ovat, järjestämään
kohtia toisiinsa liittyviksi ryhmiksi, löytämään tiet-
tyjä aiheita ja niin edelleen. Pyhiin kirjoituksiin voi
tehdä merkintöjä alleviivaamalla, yliviivaamalla,
varjostamalla, ympyröimällä, numeroimalla ja
tekemällä rinnakkaisviitteitä. Kehittele merkintöjen
tekemiseen sellainen menetelmä, joka auttaa sinua
parhaiten ymmärtämään niitä.

Käytä pyhissä kirjoituksissa olevia tutkimisen
apuneuvoja. Kirkon julkaisemissa pyhien kirjoitus-
ten painoksissa on tutkimisen apuneuvoja kuten
Topical Guide, Bible Dictionary, rinnakkaisviitteitä,
sanojen ja ilmaisujen selityksiä, poimintoja Joseph
Smithin raamatunkäännöksestä (JST), Raamatun ja
kirkon historian karttoja ja valokuvia sekä lukujen
otsikoita, katsauksia ja yhteenvetoja jakeista. Pyhien
kirjoitusten opas on kokoelma tutkimisen apuneu-
voja muille kielille kuin englanniksi. Se on myös
englanniksi Internetissä osoitteessa
scriptures.lds.org.

Esitä kohtaa koskevia kysymyksiä.
Esitä seuraavien kaltaisia kysymyksiä:
Kuka puhuu? Kenelle hän puhuu?
Mikä on tämän jakeen tai luvun
sanoma? Milloin ja missä tässä koh-
dassa kuvatut tapahtumat tapahtui-

vat? Mitkä ovat näiden jakeiden avainsanoja tai 
-ilmaisuja? Mitä nämä jakeet opettavat Kristuksesta
tai pelastussuunnitelmasta? Kuinka tämä pyhien
kirjoitusten kohta soveltuu minuun juuri nyt?

Pane merkille kysymykset, joita pyhissä kirjoituk-
sissa on esitetty. Kysymykset saavat meidät usein
pysähtymään ja miettimään tärkeitä evankeliumin
totuuksia ja sitä, kuinka hyvin me itse elämme nii-
den mukaan. Mieti esimerkiksi omaa vastaustasi
kysymykseen, jonka Vapahtaja esitti opetuslapsilleen:
”Kuka minä teidän mielestänne olen?” (Matt. 16:15)
tai ”Miksi te noin pelkäätte? Eikö teillä vieläkään
ole uskoa?” (Mark. 4:40).

Etsi outojen sanojen tai ilmausten määritelmiä.
Joskus pyhissä kirjoituksissa sanaa tai ilmaisua seu-
raa määritelmä. Nefi esimerkiksi opetti, että jotkut
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”Etsiessänne
hengellistä tietoa

etsikää periaatteita.” 



ihmiset ”polkevat jalkoihinsa – – jopa Israelin
Jumalankin”, ja sitten hän selitti, että ilmaisu tar-
koittaa, että ”he eivät pidä häntä minkään arvoisena
eivätkä kuule hänen neuvojensa ääntä” (1. Nefi 19:7).

Pane merkille vertauskuvia ja opi niistä. Pyhissä
kirjoituksissa käytetään usein vertauskuvia ja kuva-
kieltä. Vertauskuvallisuutta voidaan löytää väreistä,
eläimistä, nimistä, vaatteista jne. Monet vertausku-
vat johtavat meitä Kristuksen luo (ks. Moos. 6:63).
Ota esimerkiksi Pyhien kirjoitusten oppaasta sel-
ville Betlehemin, Jeesuksen synnyinkaupungin, mer-
kitys. Miten sen merkitys todistaa Kristuksesta? (Ks.
Joh. 6:35.)

Sijoita nimesi tekstiin. Käytä omaa nimeäsi jakeessa
tehdäksesi pyhien kirjoitusten opetuksista henkilö-
kohtaisempia. Esimerkiksi: ”Sillä katso, tämä on
minun työni ja kirkkauteni – [oma nimesi] kuole-
mattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttami-
nen” (Moos. 1:39).

Huomaa pyhien kirjoitusten luetteloita. Pyhissä
kirjoituksissa on lukuisia luetteloita, jotka havain-
nollistavat ja opettavat Herran tahtoa ja oppia.
Esimerkiksi kasteelle pääsyn ehdot on lueteltu koh-
dassa OL 20:37. Kuningas Benjamin luetteli, mitä
meidän on tehtävä riisuaksemme päältämme luon-
nollisen ihmisen (ks. Moosia 3:19).

Opettele ulkoa pyhien kirjoitusten avainkohtia.
Lähetyssaarnaajalle on hyötyä kyvystä palauttaa
mieleen tärkeitä pyhien kirjoitusten kohtia ja viit-
teet, joiden avulla ne löytyvät. Seuraavat ovat joi-
takin keinoja, joista saattaisi olla apua pyhien
kirjoitusten kohtien ulkoa oppimisessa:

• Kirjoita tai tulosta pyhien kirjoitusten kohta
pienelle kortille tai paperinpalalle ja pidä sitä
mukanasi. Lue se useaan kertaan päivässä.

• Jaa pyhien kirjoitusten kohta osiin. Toista
ensimmäistä osaa, kunnes osaat sen ulkoa. Lisää
toinen osa ja toistele molempia, kunnes osaat ne
molemmat ulkoa. Lisää sitten kolmas osa jne.

• Kirjoita kohta paperille useaan kertaan joka päivä.

• Äänitä kohta moneen kertaan ja kuuntele ääni-
tettä matkustaessasi kouluun, töihin tai muualle.

• Kirjoita pyhiä kirjoituksia käyttäen kohdan
jokaisen sanan ensimmäinen kirjain
paperinpalalle. Yritä sitten kirjoit-
taa kohta ulkomuistista.

• Pyydä perheenjäseniä, asuintove-
reita tai ystäviä auttamaan kohdan

oppimisessa siten, että he kuuntelevat, kun
sanot kohdan ulkoa, lukevat kohdan sinulle jät-
täen pois sanoja, jotka sinun on täydennettävä,
tai lukevat sinulle tunnistettavia osia jostakin
pyhien kirjoitusten kohdasta ja pyytävät sinua
sanomaan, mistä kohta löytyy, ja toistamaan
sen ulkomuistista.

Pohdi erityisiä kohtia ja rukoile niiden johdosta.
Pohtiminen ja rukoileminen ovat keskeisiä tekijöitä
pyhien kirjoitusten tutkimisessa. Voit valita jonkin
tietyn pyhien kirjoitusten jakeen tai kohdan ja pyr-
kiä ymmärtämään sen merkityksen tai jopa tuntea
innoitusta tehdä niin. Mieti rauhassa kohtaa, rukoile
erityisesti ymmärrystä ja valmistaudu sitten oivalluk-
siin, joita mieleesi tulee ottaessasi vastaan saamiasi
vaikutelmia. Etsi muita pyhien kirjoitusten kohtia
tai nykyisten profeettojen ja apostolien opetuksia
varmistuaksesi siitä, että se, miten kohdan ymmär-
rät, on sopusoinnussa kirkon oppien kanssa. Kun
saat vaikutelmia, kirjoita ne opiskelupäiväkirjaasi.

� Oppiaihesuunni-
telman laatiminen
edistää oppimista ja
opettamista. Kirjoitettu
oppiaihesuunnitelma auttaa
meitä järjestämään ajatuk-
semme. Se on keino
järjestää tiedot selkeästi ja
lyhyesti. Oppiaihesuunni-
telma alkaa yhdellä ajatuk-

sella tai aiheella, ja sitä tuetaan tiedoilla, jotka
liittyvät pääajatukseen. Jäsennellyn oppiaihesuun-
nitelman ansiosta tiedot on helpompi muistaa ja
esittää tutkijalle. Se myös auttaa meitä tunnista-
maan periaatteita, jotka ovat kenties jääneet
meiltä huomaamatta valmistautuessamme.
Oppiaihesuunnitelmat voivat olla niinkin yksinker-
taisia kuin että kirjoitamme muistiin aiheen ja sen
alle luettelon muutamista siihen liittyvistä kohdista.
Tai se voi olla monipuolisempi kokoelma aiheeseen
liittyviä tietoja, jotka on jaoteltu moniin alakohtiin.

Oppiaihesuunnitelmia voi tehdä monella tavoin.
Kokeile useampia, jotta pääset selville, mikä
menetelmä toimii parhaiten omalla kohdallasi.
Valmistautuessasi voit kehitellä joitakin yleisluon-

toisia kysymyksiä vastattavaksi tai tie-
toluokituksia, joista voit etsiä tietoja
aina kun tutkit jotakin oppia, tai voit
muuttaa niitä joka kerta tiettyyn tilan-
teeseen sopivaksi. Saatat huomata,

L Ä H E T Y S T Y Ö H Ö N VA L M I S T A U T U M I N E N – O P P I L A A N K I R J A

M E O P I M M E O P E T T A M A A N ” T U T K I M A L L A S E K Ä U S K O N K A U T T A ” , O S A 1

43

Käytä apuna oppiaihe-
suunnitelmaa, mutta

puhu sydämestä.



että sinun kannattaa järjestää aineisto visuaalisesti
käyttämällä yksinkertaisia kuvia, tai ehkä pidät
enemmän yksinkertaisesta taulukosta tai luettelosta.
Opettele oppiaihesuunnitelman valmistamisen
periaatteet ja valitse sitten menetelmät, jotka pal-
velevat parhaiten niiden ihmisten tarpeita, joita
tulet opettamaan.

Käytä oppiaihesuunnitelmaa apuna, mutta puhu
sydämestä Hengen johdattamana silloin kun oikeasti
opetat. Vanhin Charles Didier seitsemänkymmenen
koorumien johtokunnasta on sanonut: ”Kun lähe-
tyssaarnaajat tutkivat evankeliumia yksin ja tove-
rinsa kanssa, me pyydämme heitä suunnittelemaan
keskustelun rungon [oppiaihesuunnitelman] niin,
että se on kohdistettu sille henkilölle, jota he sinä
päivänä opettavat” (”Ole yksi suurenmoisimmista”,
Liahona, maaliskuu 2004, s. 16–17). Hän selitti

myös: ”Jokainen tutkija on erilainen. Niinpä lähe-
tyssaarnaajat valmistelevat rungon [oppiaihesuun-
nitelman] suunnitellessaan, kuinka he aikovat
opettaa tutkijaa hänen tarpeidensa mukaan. Runko
[oppiaihesuunnitelma] auttaa lähetyssaarnaajia
muodostamaan omassa mielessään käsityksen esi-
tyksestään. Jos lähetyssaarnaajilla on selkeä käsitys
esityksestä, heidän opetuksensa on selkeää ja sanat
tulevat helposti heidän opettaessaan Hengen
avulla.” (Artikkelissa ”Sydämestä lähtevä opetus”,
Liahona, kesäkuu 2004, s. 10.)

Seuraavassa on muutamia yleisiä ohjeita oppiaihe-
suunnitelman laatimiseen:

1. Päätä, mitä pääajatuksia ja niitä tukevia käsit-
teitä aiot opettaa, ja jäsentele ne loogiseen jär-
jestykseen.
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OPPIAIHESUUNNITELMAA KOSKEVIA HUOMIOITA

Oppi, periaate tai tapahtuma

Pue sanoiksi keskeinen sanoma, jonka aiot
opettaa. Se voi olla sana tai käsite (esimerkiksi
”Kaste”, ”Usko” tai ”Ensimmäinen näky”) tai
lyhyt lause (esimerkiksi ”Kaste on välttämätön
pelastukselle” tai ”Jeesuksen Kristuksen luokse
tuleminen vaatii uskoa” tai ”Joseph Smith näki
Isän ja Pojan”). Keskeinen sanoma voi olla myös
opin monipuolisempi tarkastelu (esimerkiksi
”Pelastussuunnitelma”).

Opetettavat asiat 

Tee luettelo asioista, jotka sinun on käytävä läpi
opettaaksesi keskeisen opin, periaatteen tai
tapahtuman.

Pyhien kirjoitusten kohdat

Tee luettelo pyhien kirjoitusten kohdista, jotka
tukevat kutakin asiaa, jotka aiot käydä läpi opet-
taessasi keskeistä oppia, periaatetta tai tapahtu-
maa, ja jotka auttavat sinua opettaessasi sitä.
Käytä julkaisuissa Topical Guide ja Bible
Dictionary tai Pyhien kirjoitusten opas ja Lujana
uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos lueteltuja
pyhien kirjoitusten kohtia ja jakeita, joita löy-
dät pyhiä kirjoituksia jatkuvasti tutkiessasi.

Tutkimisen apuneuvot

Etsi kohdat, joita löydät julkaisuista Bible
Dictionary tai Pyhien kirjoitusten opas ja Lujana
uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, kirkon
lehdistä ja vastaavista lähteistä ja jotka opettavat
tai selventävät keskeisen opin, periaatteen tai
tapahtuman eri kohtia, ja kirjoita niistä yhteen-
vedot. Käytä elävien profeettojen ja apostolien
sanoja aina kun vain mahdollista.

Opetusmenetelmät

Tee luettelo niistä opetusmenetelmistä, joita aiot
käyttää. Niihin voi sisältyä pyhien kirjoitusten
kohtia, kuvia ja henkilökohtaisia kertomuksia.

Todistaminen

Pohdi, kuinka voisit ilmaista tunteesi opista,
periaatteesta tai tapahtumasta. Voisit esimerkiksi
todistaa tai käyttää uskoa vahvistavia esimerk-
kejä omasta elämästäsi. Muista, että ”usko syttyy
uskovien todistuksen kuulemisesta” (Bible
Dictionary, ”Faith”, s. 669).

Keskeiset sitoumukset

Tee luettelo asioista, joita aiot tehdä pyytääksesi
tutkijoitasi elämään evankeliumin periaatteiden
mukaan ja soveltamaan niitä sekä pitämään
heille antamasi sitoumukset.



2. Käytä pääasiallisina lähteinäsi pyhiä kirjoituksia
ja elävien profeettojen sanoja. Voit myös käyttää
julkaisuja Topical Guide ja Bible Dictionary tai
Pyhien kirjoitusten opas ja Lujana uskossa – evan-
keliumiaiheinen hakuteos, joista saa lisää näkemystä.

3. Jätä tilaa omalle todistuksellesi opettamistasi
periaatteista.

Voit laajentaa ja muokata yleisluontoisia oppiaihe-
suunnitelmiasi käyttäessäsi niitä koko lähetystyösi
ajan. Niiden pohjalta kykenet kehittelemään räätä-
löityjä oppiaihesuunnitelmia eri tutkijoille, joita
opetat. Jokainen opetustilanne on erilainen, ja eri-
laiset ajatukset ja lähestymistavat auttavat sinua
opettamaan tehokkaasti.

Edellisellä sivulla olevien oppiaihesuunnitelmaa
koskevien huomioiden tarkoituksena on herättää
mielessäsi ajatuksia siitä, kuinka voit laatia oppiai-

heen tai sitä koskevan suunnitelman. Tätä seuraa
myös esimerkki oppiaihesuunnitelmasta.

POHDITTAVIA SEIKKOJA

• Kuinka kuvailisit eroa pyhien kirjoitusten luke-
misen ja pyhien kirjoitusten tutkimisen välillä?

• Mitä hyötyä palautetun evankeliumin opettami-
sessa on siitä, että valmistautuu siihen kirjoitta-
malla?

EHDOTETTUJA TEHTÄVIÄ

• Mieti, missä vaiheessa evankeliumin tuntemusta
olet nyt verrattuna siihen, missä haluaisit olla
silloin, kun saavut lähetyskentälle. Päätä, mitä
sinun on tehtävä päästäksesi sille tasolle, ja kir-
joita joitakin tavoitteita, jotka auttavat sinua
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ESIMERKKI OPPIAIHESUUNNITELMASTA

Oppi, periaate tai tapahtuma

Jeesuksen Kristuksen evankeliumi palautettiin
profeetta Joseph Smithin kautta.

Opetettavat asiat 

1. Joseph Smith etsi totuutta ja kääntyi
Jumalan puoleen rukouksessa.

2. Jumala ja Jeesus Kristus ilmestyivät Joseph
Smithille.

3. Kuten profeetat aiempina taloudenhoitokau-
sina (Aadam, Nooa, Abraham, Mooses),
Joseph Smith kutsuttiin tämän viimeisen
taloudenhoitokauden profeetaksi.

4. Jumala palautti evankeliumin täyteyden
Joseph Smithin kautta.

5. Muut taivaalliset sanansaattajat palauttivat
pappeuden valtuuden, ja Kristuksen kirkko
järjestettiin.

6. Elävä profeetta johtaa kirkkoa tänä aikana.

Pyhien kirjoitusten kohdat ja tutkimisen
apuneuvot

1. JS–H 5–15

2. JS–H 16–19

3. Bible Dictionary, ”Dispensations”,
s. 657–658; tai Pyhien kirjoitusten opas,
”Taloudenhoitokausi”, s. 180; OL 1:17.

4. OL 35:17; 135:3

5. OL 13; 21:1–3; 27:12

6. Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos,
s. 129–130

Opetusmenetelmät

1. Käytä kuvia (jos niitä on) ja tee yhteenveto
tapahtumista, jotka johtivat ensimmäiseen
näkyyn. Lue tutkijoiden kanssa JS–H 10–14.

2. Lue tai pyydä tutkijoita lukemaan JS–H 15–17.

Todistaminen

1. Todista, että Joseph Smith oli Jumalan pro-
feetta, joka palautti Jeesuksen Kristuksen kir-
kon sen jumalallisine totuuksineen ja val-
tuuksineen.

2. Kerro lyhyesti, kuinka itse tutkit ja rukoilit
saadaksesi todistuksen palautuksesta.

Keskeiset sitoumukset

Pyydä perhettä rukoilemaan tämän sanoman joh-
dosta. Pyydä heitä lukemaan valikoituja osuuksia
Mormonin kirjasta ennen seuraavaa käyntiä.



kasvamaan siihen pisteeseen evankeliumin tun-
temuksessasi.

• Valitse jokin palautetun evankeliumin oppi tai
periaate, jonka haluaisit ymmärtää paremmin.
Tutki kyseistä oppia tai periaatetta ja laadi tutki-
misesi perusteella oppiaihesuunnitelma opetus-
ta varten. Opeta jotakuta ystävääsi tai perheen-
jäsentä käyttäen oppiaihesuunnitelmaasi.

• Aloita pyhien kirjoitusten merkitsemisohjelma
omiin pyhiin kirjoituksiisi tai tehosta sitä.

SUOSITELTUA LISÄLUKEMISTA

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen
hakuteos
• ”Koulutus” (s. 71–72)

MUISTIINPANOJA JA VAIKUTELMIA
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JOHDANTO

On sanottu, ettei voi opettaa sitä, mitä ei tiedä, yhtä
vähän kuin voi tulla takaisin sieltä, missä ei ole
koskaan ollut. Sinun on ensin opittava palautetun
evankeliumin opit ja periaatteet voidaksesi opettaa
Hengen avulla. Sinun on osoitettava uskoa, kun
tutkit pyhiä kirjoituksia, elävien profeettojen ja
apostolien opetuksia ja julkaisua Saarnatkaa minun
evankeliumiani valmistautuessasi opettamaan tutki-
joita. Kun elät kelvollisesti ja työskentelet uutterasti,
Pyhä Henki auttaa sinua tulemaan taitavaksi
Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin
opettajaksi.

OPPEJA JA PERIAATTEITA, JOTKA
TULEE YMMÄRTÄÄ

• Todistaminen kutsuu Hengen mukaan opetuk-
seemme.

• Me saamme sanan uskon kautta.

• Jumala on luvannut Pyhän Hengen niille, jotka
kokoavat mieleensä Hänen sanojaan.

AIHETTA VALAISEVIA PYHIEN
KIRJOITUSTEN KOHTIA JA
LAUSUNTOJA

Todistaminen kutsuu Hengen mukaan
opetukseemme.

� ”Todistus on Pyhän Hengen antama hengelli-
nen vahvistus ja varmuus. Todistaminen on sitä,
että kertoo yksinkertaisesti ja suoraan uskostaan,

evankeliumin totuudesta saamastaan
tunteesta, varmuudesta, vakaumuk-
sesta. Todistaminen on usein yksi
voimallisimmista keinoista kutsua
Henkeä ja auttaa muita tuntemaan
Henki. Se on tämänhetkinen, henki-
lökohtainen todistus lisänä niihin
totuuksiin, joita olet opettanut
pyhien kirjoitusten perusteella.

Tehokas lähetyssaarnaaja opettaa, todistaa ja
kutsuu muita tekemään sellaista, mikä rakentaa

ME OPIMME OPETTAMAAN ”TUTKIMALLA
SEKÄ USKON KAUTTA”, OSA 2
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Luku 6

”Tehokas lähetyssaar-
naaja opettaa, todistaa

ja kutsuu muita
tekemään sellaista,

mikä rakentaa uskoa
Jeesukseen Kristukseen.” 



uskoa Jeesukseen Kristukseen. Siihen sisältyy
lupausten antaminen siitä, mitä tosi periaatteiden
mukaan eläminen tuo tullessaan.” (Saarnatkaa
minun evankeliumiani, 2005, s. 210.)

� Vanhin Henry B. Eyring kahdentoista
apostolin koorumista on selittänyt,
”kuinka todistus juurtuu sydä-
meemme”: ”Koska Pyhä Henki todis-
taa pyhästä totuudesta, me voimme
tehdä ainakin kolme asiaa, jotta [ne,
joita opetamme,] varmemmin saisivat
todistuksen. Ensiksi, voimme opettaa jotakin pyhää
totuutta. Sitten voimme todistaa tietävämme, että
se, mitä olemme opettaneet, on totta. Ja sitten
meidän tulee toimia niin, että ne, jotka kuulevat
todistuksemme, näkevät, että meidän tekomme ovat
yhdenmukaisia sen kanssa, minkä olemme sanoneet
olevan totta. Sitten Pyhä Henki vahvistaa heille
totuuden siitä, mitä olemme sanoneet, ja siitä, että
tiedämme sen olevan totta.” (”Todistuksen perintö”,
Valkeus, heinäkuu 1996, s. 63.)

� Vanhin Dallin H. Oaks
kahdentoista apostolin
koorumista on tähdentä-
nyt todistuksen ja Pyhän
Hengen tärkeyttä ihmisen
kääntymisessä: ”Tosi kir-
kossa ei käännytetä mer-
kein eikä ihmein vaan
Pyhän Hengen todistuk-
sella. Ei ole Herran tapa
opettaa uskonnollisia

totuuksia julkisin ihmein tai merkein, vaan henki-
lökohtaisen todistuksen kautta.” (The Lord’s Way,
1991, s. 88.)

Me saamme sanan uskon kautta.

� Kun me tutkimme palautettua evankeliumia
”uskon kautta”, me pyrimme saamaan ymmärrystä
taivaalliselta Isältä rukoilemalla, soveltamalla

evankeliumin periaatteita käytäntöön ja tutkimalla
pyhiä kirjoituksia. Ymmärryksemme siitä, mitä tut-
kimme, ja uskomme siihen kasvaa, kun elämme
oppimiemme totuuksien mukaan. ”Kaikkien Jumalan
siunausten tavoin usko saadaan ja se vahvistuu
henkilökohtaisen kuuliaisuuden ja vanhurskaiden
tekojen kautta” (Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen
hakuteos, 2005, s. 181). Tämä uskoa koskeva peri-
aate pätee sekä lähetyssaarnaajiin että tutkijoihin.
Taivaallinen Isä palkitsee uskolliset ponnistelumme
lisääntyneellä ilmoituksella. Herra on opettanut:
”Jos pyydät, sinä saat ilmoitusta ilmoituksen päälle,
tietoa tiedon päälle, jotta voit tuntea salaisuuksia
ja rauhaa tuovia asioita – sen, mikä tuo iloa, sen,

mikä tuo iankaikkisen elämän” (OL
42:61). Yksi tutkijoiden opettamisen
haasteista on välittää nämä onnen
periaatteet niin, että ne soveltuvat
heidän elämäänsä ja että he siten
kokevat kääntymyksen.

� Presidentti Boyd K. Packer, kahdentoista apostolin
koorumin vt. presidentti, on sanonut: ”Oppimiseen
täytyy liittyä uskoa, ja Mormonin Kirjan mukaan
oppi on hyväksi, jos ihminen kuuntelee Jumalan
neuvoja. (Ks. 2. Ne. 9:29.)” (”Evankeliumi – elä-
mänuramme perusta”, Valkeus, lokakuu 1982,
s. 164.)

• Room. 10:17

• OL 42:14

• OL 88:118; ks. myös OL 109:7

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi

• 2. Nefi 33:1

• OL 100:5–8

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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”Tosi kirkossa ei kään-
nytetä merkein eikä
ihmein vaan Pyhän

Hengen todistuksella.” 



� Vanhin Richard G. Scott kahdentoista apostolin
koorumista on selittänyt, kuinka evankeliumin tut-
kiminen toimii yhdessä uskon kanssa: ”Syvällistä
hengellistä totuutta ei voi yksinkertaisesti vuodat-
taa mielestä ja sydämestä toiseen. Se vaatii uskoa ja
uutteraa ponnistelua. Kallisarvoinen
totuus tulee pala palalta uskon, suu-
ren vaivannäön ja toisinaan tuskallis-
ten kamppailujen kautta. Herra on
tarkoittanut sen tapahtuvan niin,
jotta voimme kypsyä ja edistyä.”
(”Hengellisen tiedon saaminen”,
Valkeus, tammikuu 1994, s. 88.)

� Vanhin Dallin H. Oaks on selittänyt:

”Nykyajan ilmoituksessa Herra on käskenyt mei-
dän etsiä oppia ’vieläpä tutkimalla sekä uskon
kautta’ (OL 109:7). Opin etsimiseen tutkimalla me
käytämme järkeilymenetelmää. Opin etsimisessä
uskon kautta meidän on turvattava ilmoitukseen.
Kuuliaisina taivaalliselle säädökselle meidän tulee
etsiä oppia järkeilemällä ja myös ilmoituksen
avulla. – –

Sitä, mikä on Jumalan, ei voi oppia pelkästään tut-
kimalla ja järkeilemällä. – – Emme voi tulla tunte-
maan sitä, mikä on Jumalan, mikäli torjumme tai
jätämme käyttämättä korvaamattoman menetelmän,
jonka Jumala on määrännyt näiden asioiden oppi-
miseen. Se, mikä on Jumalan, täytyy oppia Hänen
omalla tavallaan, uskon kautta Jumalaan ja Pyhän
Hengen ilmoitusten avulla.” (The Lord’s Way,
s. 16, 56.)

� Vanhin Henry B. Eyring on käyttänyt profeetta
Joseph Smithiä esimerkkinä siitä, kuinka Herra siu-
naa niitä, jotka tutkivat pyhiä kirjoituksia uskon
kautta: ”Pyhien kirjoitusten pohtiminen johtaa
sinut esittämään rukouksessa oikeita kysymyksiä.
Ja aivan yhtä varmasti kuin taivaat avautuivat
Joseph Smithille hänen pohdittuaan pyhiä kirjoi-
tuksia uskossa, Jumala vastaa sinun rukouksiisi ja
johdattaa sinua kädestä.” (”Kohoa kutsusi veroiseksi”,
Liahona, marraskuu 2002, s. 76.)

� Vanhin Eyring on puhunut myös kahdesta kei-
nosta saada Henki:

”On olemassa kaksi suurenmoista asiaa, joiden
avulla voimme kutsua Henkeä opastamaan, mitä
sanomme muita ravitessamme. Ne ovat päivittäi-
nen pyhien kirjoitusten tutkiminen ja uskon
rukous.

Pyhä Henki opastaa, mitä sanomme, jos tutkimme
ja pohdimme pyhiä kirjoituksia joka päivä. Pyhien
kirjoitusten sanat ovat kutsu Pyhälle Hengelle. – –

Me vaalimme Jumalan sanaa, emme ainoastaan
lukemalla pyhien kirjoitusten sanoja vaan myös

tutkimalla niitä. Voimme saada enem-
män ravintoa pohtimalla muutamaa
sanaa antaen Pyhän Hengen tehdä
niistä meille aarteita kuin käymällä
nopeasti ja ylimalkaisesti läpi koko-
naisia pyhien kirjoitusten lukuja.

Aivan samoin kuin pyhien kirjoitus-
ten pohtiminen on kutsu Pyhälle

Hengelle, samoin on päivittäinen anominen
rukouksessa. Ellemme pyydä rukoillen, Hän tulee
harvoin, ja ilman anomistamme Hän tuskin vii-
pyy. – – Vilpitön, alituinen Pyhän Hengen tove-
ruuden anominen vakaana aikomuksena Isämme
lasten ravitseminen tuottaa kyllä siunauksia
meille ja niille, joita rakastamme ja palvelemme.”
(”Ruoki minun karitsoitani”, Valkeus, tammikuu
1998, s. 86.)

Jumala on luvannut Pyhän Hengen niille,
jotka kokoavat mieleensä Hänen sanojaan.

� Kun lähetyssaarnaajat maksavat palautetun
evankeliumin oppimisen hinnan tutkimalla ja
uskon kautta, Pyhä Henki siunaa heitä voimalla
opettaa sillä tavoin, että se sammuttaa vilpittömien
totuuden etsijöiden hengellisen janon ja motivoi
heitä tulemaan lähemmäksi Jeesusta Kristusta otta-
malla vastaan profeetta Joseph Smithin kautta
palautetut pelastuksen periaatteet ja toimitukset.

� Vanhin D. Todd Christopherson seitsemänkym-
menen koorumien johtokunnasta on antanut
ymmärrystä siitä, kuinka Hengen kautta opitaan:
”Jotta evankeliumi kirjoitettaisiin sydämeenne,
teidän täytyy tietää, mikä se on, ja oppia ymmär-
tämään sitä täydellisemmin. Se merkitsee, että tei-
dän täytyy tutkia sitä. Kun sanon tutkia, tarkoitan

• Alma 17:2–3

• OL 84:85

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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”Pyhä Henki opastaa,
mitä sanomme, jos

tutkimme ja pohdimme
pyhiä kirjoituksia

joka päivä.”



jotakin muutakin kuin lukemista. Joskus on hyvä
lukea jokin pyhistä kirjoituksista määräajassa saa-
dakseen yleistuntuman sen sanomaan, mutta
kääntymystä varten pitäisi kiinnittää enemmän
huomiota pyhien kirjoitusten parissa vietetyn ajan
määrään kuin siinä ajassa luettuun sivumäärään.
Näen teidän joskus lukevan muutamia jakeita,
pysähtyvän pohtimaan niitä, lukevan jakeet huo-
lellisesti uudelleen, ja kun ajattelette, mitä ne tar-
koittavat, rukoilevan ymmärrystä, esittävän kysy-
myksiä mielessänne, odottavan hengellisiä vaiku-
telmia ja kirjoittavan muistiin ne vaikutelmat ja
näkemykset, joita tulee, niin että voitte muistaa
ja oppia lisää. Sillä lailla opiskellen ette ehkä lue
monta lukua tai jaetta puolessa tunnissa, mutta
te annatte sydämessänne sijaa Jumalan sanalle,
ja Hän puhuu teille.” (”Kun olet kääntynyt”,
Liahona, toukokuu 2004, s. 11.)

� Tapa, jolla Herra haluaa
meidän opettavan, edel-
lyttää, että me valmis-
taudumme Hengen
saamiseen. Vanhin
L. Tom Perry kahden-
toista apostolin kooru-
mista on opettanut:
”Opettamisemme on
tehokasta, jos suhtau-

dumme siihen nöyrästi, rukoillen ja tutkien. Silloin
saamme apua Hengeltä, niin että puheemme on
yhdenmukaista ja sopusoinnussa sen kanssa, mitä
Herra haluaa meidän opettavan.” (”Opettakaa heille
Jumalan sanaa kaikella ahkeruudella”, Liahona,
heinäkuu 1999, s. 8.)

� Presidentti Spencer W. Kimball on selittänyt,
kuinka pyhien kirjoitusten lukeminen tuo Pyhän
Hengen: ”Vuodet ovat opettaneet minulle, että jos
me pyrimme tarmokkaasti, päättäväisinä ja tunnol-
lisesti kohti tätä arvokasta henkilökohtaista tavoi-
tetta [lukea ja tutkia pyhiä kirjoituksia niihin
syventyen], me toden teolla tulemme saamaan
vastauksen ongelmiimme ja rauhan sydämiimme.
Tulemme kokemaan, miten Pyhä Henki avartaa
ymmärryksemme, näkemyksemme syvenee uudella
tavalla, me havaitsemme pyhien kirjoitusten avau-
tuvan meille, ja Herran opit alkavat merkitä meille
enemmän kuin koskaan uskoimme edes mahdolli-
seksi. Seurauksena tästä saamme enemmän viisautta
ohjataksemme itseämme ja perhettämme, niin että
voimme palvella valona ja voiman lähteenä kirk-
koon kuulumattomille ystävillemme, joille meillä

on velvollisuus kertoa evankeliumista.” (”Aina
käännynnäiskirkko”, Valkeus, kesäkuu 1976, s. 1.)

POHDITTAVIA SEIKKOJA

• Miksi on tärkeää, että lähetyssaarnaajat todistavat
usein?

• Millä tavoin sinä voit tutkia uskon kautta?

• Mitä tarkoittaa se, että kokoaa mieleensä alati
elämän sanoja (ks. OL 84:85)?

EHDOTETTUJA TEHTÄVIÄ

• Harkitse todistamista seuraavassa oman seura-
kuntasi paasto- ja todistuskokouksessa.

• Valitse Mormonin kirjasta tai Opista ja liitoista
luku, josta pidät, ja käytä merkittävästi aikaa sen
tutkimiseen ”uskon kautta”. Käytä aikaa siihen,
että rukoilet kohdan johdosta, pohdit, analysoit,
etsit periaatteita ja päätät, kuinka voit soveltaa
oppimaasi omaan elämääsi. Puhu ponnisteluis-
tasi jonkun läheisen ystävän tai pappeusjohtajan
kanssa.

SUOSITELTUA LISÄLUKEMISTA

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos
• ”On tärkeää tutkia pyhiä kirjoituksia päivittäin”

(s. 133–134)

• ”Todistus” (s. 171–173)

MUISTIINPANOJA JA VAIKUTELMIA
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JOHDANTO

Taivaallinen Isä haluaa ilon täyteyttä kaikille lapsil-
leen. Hän varasi suunnitelman, jonka avulla Hänen
lapsistaan voi tulla Hänen kaltaisiaan ja he voivat
saada ilon täyteyden. Tätä suunnitelmaa kutsutaan
usein pelastussuunnitelmaksi, lunastussuunnitel-
maksi tai onnensuunnitelmaksi. Tämän suunnitel-
man keskeinen asia on Jeesus Kristus ja Hänen
sovitusuhrinsa.

Taivaallisen Isän suunnitelmassa on kolme vaihetta:
kuolevaisuutta edeltävä vaihe, kuolevaisuus ja kuo-
leman jälkeinen vaihe. Kolme tärkeää tekijää, joi-
den ansiosta suunnitelma on mahdollinen, ovat
luominen, lankeemus ja sovitus. Kuolevaisuutta edel-
tävässä olemassaolossamme taivaallisen Isämme
henkilapsina meistä ei voinut tulla täysin Hänen
kaltaisiaan ilman kuolevaisuudessa fyysisessä ruu-
miissa elämisen kokemusta. Siksi Jeesus Kristus loi
maailman Isän johdolla (ks. Hepr. 1:1–3). Aadamin
ja Eevan lankeemuksen ansiosta meidän oli mah-
dollista syntyä kuolevaisista vanhemmista, saada
fyysinen ruumis ja käyttää tahdonvapauttamme

valitsemalla hyvän ja pahan välillä (ks. 2. Nefi
2:25–27). Jeesuksen Kristuksen sovitus saa aikaan
ylösnousemuksen, anteeksiannon synnistä ja tuo-
mion johonkin kirkkauden asteeseen (ks. 1. Kor.
15:40–42; Ilm. 20:12–13; 2. Nefi 9:22; Alma 42:23).

Jeesus Kristus on keskeisellä sijalla taivaallisen Isän
suunnitelman kaikilla osa-alueilla. Hän kärsi ja kuoli
toteuttaakseen kuolemattomuutemme ja iankaikki-
sen elämämme (ks. Moos. 1:39). Me otamme vas-
taan Hänen sovitusuhrinsa uskomalla Häneen,
tekemällä parannuksen, ottamalla kasteen henki-
löltä, jolla on Jumalalta saatu valtuus, ottamalla
vastaan Pyhän Hengen lahjan ja elämällä sopu-
soinnussa Hänen käskyjensä kanssa.

OPPEJA JA PERIAATTEITA, JOTKA
TULEE YMMÄRTÄÄ

• Taivaallisen Isän suunnitelmassa on kolme
vaihetta: kuolevaisuutta edeltävä vaihe, kuole-
vaisuus ja kuoleman jälkeinen vaihe.

• Jeesus Kristus on keskeisellä sijalla taivaallisen
Isän suunnitelmassa.

TAIVAALLISEN ISÄN SUUNNITELMA
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Luku 7

Selestinen

Terrestrinen

▲ ▲ Henkimaailma ▲ Telestinen

Luominen ja
lankeemus

Usko Jeesukseen 
Kristukseen

Parannus
Kaste
Pyhän Hengen lahja
Kestäminen loppuun asti

Fyysinen
kuolema

Ylösnousemus
ja tuomio

Jeesuksen Kristuksen sovitus tekee pelastuksen mahdolliseksi. 

Maanpäällinen
elämä

Kuolevaisuutta
edeltävä elämä



• Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta on
mahdollista voittaa hengellisen ja fyysisen kuo-
leman muodostamat esteet.

• Taivaallinen Isä valmisti lapsilleen kirkkauden
asteita.

AIHETTA VALAISEVIA PYHIEN
KIRJOITUSTEN KOHTIA JA
LAUSUNTOJA

Taivaallisen Isän suunnitelmassa on kolme
vaihetta: kuolevaisuutta edeltävä vaihe,
kuolevaisuus ja kuoleman jälkeinen vaihe.

� Tieto siitä, mistä me olemme tulleet ja miksi
me olemme täällä kuolevaisuudessa, auttaa meitä
ymmärtämään, että me olemme kolmivaiheisella
matkalla. Ensimmäinen vaihe oli kuolevaisuutta
edeltävä elämämme, toinen on kuolevaisuus ja
kolmas on kuoleman jälkeinen elämämme.
Kuolevaisuus valmistaa uskollisia palaamaan
taivaallisen Isämme luo.

� Ollessaan seitsemänkymmenen koorumin jäsen
vanhin Alexander B. Morrison opetti, että on ole-
massa suunnitelma, jonka ansiosta me voimme
palata taivaallisen Isämme luo: ”Myöhempien aiko-
jen pyhät vakuuttavat, että elämä on kolmivaihei-
nen prosessi, jota on tarkasteltava Isän ’suuren
onnensuunnitelman’ yhteydessä (Alma 42:8).
Kauan sitten, ennen kuin maailma, jossa nyt
asumme, oli olemassa, Isämme Jumala, mahtava
Elohim, jonka lapsia me olemme, sääti suunnitel-
man, jonka mukaan Hänen jälkeläisensä kokisivat
elämän kuolevaisuudessa kaikkine koetuksineen,
kiusauksineen ja mahdollisuuksineen ja palaisivat
sitten asumaan Hänen luonaan iankaikkisessa kirk-
kaudessa. Suunnitelma tarjosi täydellisen keinon,
jolla kaikki Jumalan lapset saisivat kuolemattomuu-
den ja ansaitsisivat iankaikkisen elämän. Todellakin
Jumalan olemassaolon todellinen tarkoitus – Hänen
työnsä ja kirkkautensa – on ’ihmisen kuolematto-
muuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen’
(Moos. 1:39).” (”Life—the Gift Each Is Given”,
Ensign, joulukuu 1998, s. 15–16.)

� Vanhin Joseph B. Wirthlin kahdentoista aposto-
lin koorumista on esittänyt seuraavan vertauksen:
”Tämä on kuolevaisen koetusaikamme päivä.
Voisimme verrata iankaikkista matkaamme kilpai-
luun, jossa juostaan kentän ympäri kolme kertaa.
Olemme suoriutuneet ensimmäisestä kierroksesta
menestyksekkäästi ja edenneet upeasti. Olemme
lähteneet toiselle kierrokselle. Voitteko kuvitella,
että maailmanmestaruustason juoksija pysähtyisi
tässä vaiheessa radan reunalle poimimaan kukkia tai
ajamaan takaa radan poikki juossutta jänistä? Me
kuitenkin teemme niin, kun käytämme aikamme
maallisiin pyrkimyksiin, jotka eivät vie meitä
lähemmäksi kolmatta kierrosta, kohti iankaikkista
elämää, joka on suurin kaikista Jumalan lahjoista
[ks. OL 14:7].” (”Valmistautumisaika”, Valkeus,
heinäkuu 1998, s. 15.)

� Vanhin Russell M. Nelson kahdentoista apostolin
koorumista on antanut näkökulmaa ja toivoa ihmi-
sen iankaikkiseen olemassaoloon: ”Elämä ei ala
syntymästä eikä pääty kuolemaan. Ennen synty-
määmme me asuimme henkilapsina taivaallisen
Isämme luona. Siellä me odotimme innokkaina
mahdollisuutta tulla maan päälle ja saada fyysinen
ruumis. Me halusimme tietoisesti ottaa kuolevai-
suuteen kuuluvat riskit, joihin kuului valinnanva-
pauden käyttäminen ja vastuu. ’Tästä elämästä [oli
tuleva] koetusaika, jonka kestäessä oli mahdollista
valmistautua kohtaamaan Jumala.’ (Al. 12:24)

• Jer. 1:5

• Alma 12:25

• Alma 34:32

• Alma 42:11

• Moos. 3:4–5

• Moos. 5:11

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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Mutta tuon kauan odotetun matkan
parhaana osana me pidimme kotiin
palaamista, aivan kuten nytkin. Ennen
kuin me lähdemme mille tahansa
matkalle, haluamme varmistua edes
jossain määrin siitä, että meillä on myös paluu-
lippu. Palataksemme maan päältä taivaalliseen
kotiimme meidän täytyy kulkea kuoleman ovien
kautta – ei niiden ohi. Me synnyimme kuollak-
semme ja me kuolemme elääksemme. (Ks. 2 Kor.
6:9.) Maan päällä me, Jumalan taimet, ehdimme
tuskin nupulle; taivaassa me puhkeamme täyteen
kukkaan.” (”Kuoleman ovet”, Valkeus, heinäkuu
1992, s. 68.)

� Presidentti Thomas S. Monson, neuvonantaja
ensimmäisessä presidenttikunnassa, on kuvannut
joitakin syitä, joiden vuoksi me valitsimme kuole-
vaisuuteen tulemisen ja eroamisen taivaallisesta
Isästämme: ”Meidän maanpäällisen olemassa-
olomme tärkeimpiä tarkoituksia on
selvästi se, että me saamme lihaa ja
luuta olevan ruumiin. Olemme täällä
saamassa kokemuksia, joita voimme
saada vain ollessamme erossa taivaal-
lisista vanhemmistamme. Meillä on
etuoikeus tehdä itse tuhansia valin-
toja. Täällä me opimme kovan koke-
muksen kautta. Opimme erottamaan
hyvän pahasta. Opimme tuntemaan karvaan ja
makean eron. Opimme, että valintamme määrää-
vät kohtalomme.” (”Kutsu korotukseen”, Valkeus,
syyskuu 1993, s. 4.)

� Vanhin Richard G. Scott kahdentoista apostolin
koorumista on puhunut siitä, mitä ajattelimme
kuolevaisuutta edeltävässä olemassaolossa tulos-
tamme kuolevaisuuteen:

”Yhtä riemullisimmista hetkistä elämässänne – kun
olitte täynnä odotusta, intoa ja kiitollisuutta – te
ette pysty muistamaan. Tämä tapahtui kuolevai-
suutta edeltävässä elämässä, kun teille kerrottiin,
että vihdoinkin oli tullut teidän aikanne lähteä
henkimaailmasta ja asua maan päällä kuolevaisessa
ruumiissa.

Tiesitte saavanne oppia omakohtaisen kokemuksen
kautta ne asiat, jotka toisivat onnea maan päällä ja
jotka lopulta johtaisivat teidät korotukseen ja ian-
kaikkiseen elämään kirkastettuina, selestisinä olen-
toina pyhän Isänne ja Hänen rakkaan Poikansa
kasvojen edessä.

Ymmärsitte, että tulisitte kohtaamaan
haasteita, koska eläisitte sekä vanhurs-
kaiden että pahojen vaikutusten
ympäröiminä. Päätitte kuitenkin var-
masti, että olipa hinta mikä hyvänsä

tai olivatpa ponnistelut, kärsimykset ja koetukset
kuinka suuret tahansa, te selviytyisitte voittajina.”
(”Tärkeimmät asiat ensin”, Liahona, heinäkuu
2001, s. 6.)

Jeesus Kristus on keskeisellä sijalla
taivaallisen Isän suunnitelmassa. 

� Profeetta Joseph Smith on opettanut, että
Vapahtajan sovitus oli olennaisen tärkeää pelastus-
suunnitelmalle: ”Uskontomme perusperiaatteet
ovat apostolien ja profeettain todistus Jeesuksesta
Kristuksesta, että Hän kuoli, Hänet haudattiin ja
Hän nousi kuolleista kolmantena päivänä ja astui
taivaaseen. Kaikki muu uskontoomme liittyvä on

vain tämän lisänä.” (Profeetta Joseph
Smithin opetuksia, toim. Joseph
Fielding Smith, 1985, s. 120.)

Vanhin Earl C. Tingey seitsemänkym-
menen koorumien johtokunnasta on
opettanut: ”Kun puhumme sovituk-
sesta, puhumme Jeesuksen Kristuksen,
Jumalan ainosyntyisen Pojan, vapaa-
ehtoisesta teosta. Hän tuli maailmaan

tarjoamaan keinon, jolla koko ihmiskunta voisi
valita paluun rakastavan Isänsä luo. Tämä ’suuri
onnensuunnitelma’ on meille tärkeä, ja sen tulisi
innoittaa meitä tulemaan sovituksen ehdoilla kel-
vollisiksi saamaan pelastus ja iankaikkinen elämä.”
(The Atonement: Fulfilling God’s Great Plan of
Happiness, 2000, s. 8.)

Kun ymmärrämme, että
Jeesus Kristus asetettiin
ennalta lunastavaksi
Messiaaksi ennen tämän
maailman perustamista,
kykenemme paremmin
ymmärtämään riippuvuu-
temme Hänestä. Hän oli
keskeisellä sijalla taivaallisen
Isän suunnitelmassa ensim-

mäisessä asemassamme, ja Hän on keskeinen Isän
suunnitelmassa toisessa asemassamme ja kuoleman
jälkeisessä olemassaolossamme. Ilman Kristuksen
sovitusta kuolemattomuus ja iankaikkinen elämä
eivät olisi mahdollisia. Vain Kristuksessa ja Hänen
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”Elämä ei ala
syntymästä eikä pääty

kuolemaan.”

”Olemme täällä saa-
massa kokemuksia,
joita voimme saada

vain ollessamme erossa
taivaallisista vanhem-

mistamme.”



kauttaan Isän meidän pelastukseksemme laatima
suunnitelma voi toteutua.

� Vanhin L. Tom Perry kahdentoista apostolin
koorumista on opettanut, että Kristus on keskeinen
hahmo pelastussuunnitelmassa:

”Taivaallinen Isämme ymmärsi, että Hänen lap-
siaan oli muistutettava Hänen meille antamistaan
lupauksista, jotka toteutuisivat, jos noudattaisimme
Hänen lakejaan. Sellaiset liitot tehdessään Herra
tarjoaa siunauksia vastineeksi kuuliaisuudesta
tiettyjä käskyjä kohtaan. Aivan alussa laadittiin
suunnitelma, jota meidän tuli noudattaa. Hänen
pelastussuunnitelmansa keskushahmo on meidän
Herramme ja Vapahtajamme Jeesus Kristus. Hänen
sovitusuhrinsa koko ihmiskunnan puolesta on tai-
vaallisen Isämme lasten historian tärkein tapahtuma
maan päällä.

Jokaisen meistä, joka hyväksyy jumalallisen suun-
nitelman, täytyy hyväksyä Vapahtajamme osuus
siinä ja luvata pitää Hänen lakinsa, jotka Isämme
on suunnitellut meille. Kun me hyväksymme
Kristuksen hengessä ja teoissa, me voimme saavut-
taa pelastuksemme. Pyhissä kirjoituksissa sanotaan:
’Niin tee siis kaikki, minkä teet, Pojan nimessä; tee
parannus ja huuda avuksesi Jumalaa Pojan nimessä
alati.’ (KH Moos. 5:8)” (”Herran ehtoollisen sakra-
mentti”, Valkeus, heinäkuu 1996, s. 58.)

� Alusta asti Jeesus Kristus on ollut
avainhahmo taivaallisen Isän lapsiaan
varten laatimalle suunnitelmalle:

”Ennen syntymääsi maan päälle
asuit taivaallisen Isäsi edessä yhtenä
Hänen henkilapsistaan. Osallistuit
tuossa kuolevaisuutta edeltävässä ole-
massaolossa neuvonpitoon taivaallisen Isän mui-
den henkilapsien kanssa. Tuossa neuvonpidossa

taivaallinen Isä esitti suuren onnensuunnitel-
mansa (ks. Abr. 3:22–26).

Kuolevaisuutta edeltävässä elämässä Jeesus Kristus,
Isän ainosyntyinen Poika hengessä, teki onnen-
suunnitelman kanssa sopusoinnussa olevan liiton,
että Hänestä tulisi Vapahtaja (ks. Moos. 4:2; Abr.
3:27). Niiden, jotka seurasivat taivaallista Isää ja
Jeesusta Kristusta, sallittiin tulla maan päälle koke-
maan kuolevaisuus ja edistymään kohti iankaikkista
elämää. Lusifer, toinen Jumalan henkipoika, kapi-
noi suunnitelmaa vastaan ja ’pyrki hävittämään
ihmisen tahdonvapauden’ (Moos. 4:3). Hänestä tuli
Saatana, ja hänet ja hänen seuraajansa karkotettiin
taivaasta ja heiltä kiellettiin etuoikeus saada fyysi-
nen ruumis ja kokea kuolevaisuus (ks. Moos. 4:4;
Abr. 3:27-28).” (Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen
hakuteos, 2005, s. 118–119.)

� Vanhin Bruce R. McConkie, joka oli kahden-
toista apostolin koorumin jäsen, on selittänyt sitä,
mikä osuus Kristuksella on ihmisen pelastuksessa:

”Voidaksemme edes alkaa ymmärtää kaiken ajal-
lista luomista meidän on tiedettävä, kuinka nämä
kolme iankaikkista totuutta – luominen, lankee-
mus ja sovitus – ovat erottamattomasti yhteen lii-
tetyt. Mikään niistä ei ole yksin, vaan jokainen on
sidoksissa kahteen muuhun, ja vailla tietoa niistä
kaikista ei ole mahdollista tietää totuutta yhdestä-
kään niistä.

Pelastus on Kristuksessa, ja se on Hänen sovitusuh-
rinsa ansiota. Herran Jeesuksen Kristuksen sovitus
on ilmoitetun uskonnon ydin. Se lunastaa ihmiset
ajallisesta ja hengellisestä kuolemasta, jonka Aada-
min lankeemus toi maailmaan. Kaikki ihmiset nou-
sevat kuolleista, koska itse siunattu Herramme kuo-
li ja nousi ylös tullen siten esikoiseksi kuoloon nuk-
kuneista.

Ja vielä: Kristus kuoli pelastaakseen syntiset. Hän
otti päälleen kaikkien ihmisten synnit sillä ehdolla,
että he tekevät parannuksen. Iankaikkinen elämä,

suurin kaikista Jumalan lahjoista, on
tarjolla sen vuoksi, mitä Kristus teki
Getsemanessa ja Golgatalla. Hän
on sekä ylösnousemus että elämä.
Kuolemattomuus ja iankaikkinen
elämä ovat sovituksen hedelmiä.
Ihmiselle ei ole suotu kieltä tai ilmai-
suvoimaa, jolla voisi kuvata suuren

Lunastajan lunastusvoimaa ja sen ihmeellisyyttä
ja rajatonta merkitystä.” (”Kristus ja luominen”,
Valkeus, syyskuu 1983, s. 24–25.)

• 2. Nefi 2; 9

• Moosia 3–5; 14–16

• Alma 5; 7; 34; 42

• Moos. 6:62–63

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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”Pelastus on
Kristuksessa, ja se on
Hänen sovitusuhrinsa

ansiota.”



Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta
on mahdollista voittaa hengellisen ja
fyysisen kuoleman muodostamat esteet.

� Miksi me tarvit-
semme sovitusta pääs-
täksemme takaisin
taivaallisen Isän luo?
Eikö parhaamme yrit-
täminen riitä viemään
meitä takaisin
Isämme luo?
Presidentti Joseph
Fielding Smith on
kuvannut tilaamme
ja syytä, miksi
olemme riippuvaisia
Vapahtajan uhrista:

”Tietä pitkin kulkeva mies putoaa vahingossa kuop-
paan, joka on niin syvä ja pimeä, että hän ei voi
kiivetä maan pinnalle saadakseen takaisin vapau-
tensa. Miten hän voi pelastua tästä epämiellyttä-
västä tilanteesta? Ei omien ponnistelujensa avulla,
sillä ei ole mitään mahdollisuutta päästä pois kuo-
pasta. Hän huutaa apua, ja eräs ystävällinen sielu,
joka kuulee hänen huutonsa, rientää hänen avuk-
seen ja laskee kuoppaan tikapuut ja antaa hänelle
siten mahdollisuuden kiivetä takaisin maan pinnalle.

Se on tarkalleen sama tila, johon Aadam saattoi
itsensä ja jälkeläisensä silloin, kun hän söi kiellettyä
hedelmää. Koska he kaikki olivat kuopassa, ei heistä
yksikään voinut päästä maan pinnalle pystyäkseen
pelastamaan toiset. Kuoppa oli karkotus Herran
kasvojen edestä ja ajallinen kuolema, ruumiin tuho.
Koska kaikki olivat kuoleman alaisia, ei kukaan
voinut hankkia pakokeinoa.

Niin ollen Isä loputtomassa armossaan kuuli las-
tensa huudot ja lähetti ainosyntyisen Poikansa,
joka ei ollut kuoleman eikä synnin alainen, tarjoa-
maan pakokeinon. Tämän Hän teki rajattoman
sovituksensa ja iankaikkisen evankeliuminsa kautta.”
(Pelastuksen oppeja, toim. Bruce R. McConkie, 3
osaa, 1977–1982, osa 1, s. 128.)

Evankeliumin suuri ilo ja hyvä uutinen on se, että
me voimme elää jälleen Jeesuksen Kristuksen sovi-
tuksen ansiosta. Jeesuksen Kristuksen kautta kaikki
esteet voidaan voittaa olemalla kuuliaisia evanke-
liumin laeille ja toimituksille. Hän yksin voi auttaa
ja pelastaa ihmislapset, koska Hän ”laskeutui kaiken
alapuolelle, niin että hän käsitti kaiken” (OL 88:6).

Hän maksoi syntiemme hinnan. Kun me siis
tulemme Kristuksen luo särkynein sydämin ja mur-
tunein mielin, me voimme palata Isän luo (ks. OL
45:3–5). Ja ”kun me luotamme Jeesuksen Kristuksen
sovitukseen, Hän voi auttaa meitä kestämään koet-
telemuksemme, sairautemme ja tuskamme. Me
voimme täyttyä ilolla, rauhalla ja lohdutuksella.
Jeesuksen Kristuksen sovitus voi oikaista kaiken
sen, mikä on elämässä epäoikeudenmukaista.”
(Saarnatkaa minun evankeliumiani, 2005, s. 52.)

� Vanhin Russell M. Nelson on kertonut ajatuk-
siaan sovituksesta:

”Itken ilosta, kun pohdin tämän kaiken merkitystä.
Tulla lunastetuksi on samaa kuin tulla sovitetuksi –
päästä Jumalan syleilyyn, mikä ei ilmennä ainoas-
taan Hänen anteeksiantoaan, vaan sydämemme ja
mielemme ykseyttä. Mikä etuoikeus se onkaan! Ja
miten lohdullista niille meistä, joilla on rakkaita,
jotka ovat jo lähteneet perhepiiristämme ja kulke-
neet sen portin läpi, jota me nimitämme kuole-
maksi!” (”Sovitus”, Valkeus, tammikuu 1997, s. 33.)

� ”Pyhien kirjoitusten mukaan sovittaminen tar-
koittaa rangaistuksen kärsimistä synninteosta ja
siten synnin seurausten poistamista parannuksen
tekeviltä syntisiltä, jotta he voivat päästä sovintoon
Jumalan kanssa. Jeesus Kristus kärsi Getsemanessa
ja ristillä. Hän oli ainoa, joka kykeni sovittamaan
täysin koko ihmiskunnan synnit. Hän kärsi rangais-
tuksen synneistämme Getsemanessa ja kuoli ristillä.
Hän otti päälleen kaikkien meidän kipumme, sai-
rautemme, kiusauksemme, ahdistuksemme ja heik-
koutemme (ks. Alma 7:11–12).” (Saarnatkaa minun
evankeliumiani, s. 59.)

� Hengellistä kuolemaa on kuvattu eroksi Ju-
malasta ja Hänen vaikutuksestaan, kuolemaksi

• 1. Kor. 15:19–23

• 2. Nefi 2:25–27

• 2. Nefi 9:10–13

• Alma 34:8–10

• OL 93:33

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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”vanhurskauteen liittyviin asioihin nähden. Lusifer
ja kolmasosa taivaan joukoista kärsi hengellisen
kuoleman, kun heidät karkotettiin taivaasta (OL
29:36–37).

Hengellinen kuolema tuli maailmaan Aadamin lan-
keemuksessa (Moos. 6:48). Ajatuksiltaan, sanoiltaan
ja teoiltaan pahat ihmiset ovat hengellisesti kuol-
leita, vaikka he elävätkin yhä maan päällä (1. Tim.
5:6). Ihmiset voivat puhdistua synnistä ja voittaa
hengellisen kuoleman Jeesuksen Kristuksen sovi-
tuksen kautta ja olemalla kuuliaisia evankeliumin
periaatteille ja toimituksille.” (Pyhien kirjoitusten
opas, ”Kuolema, hengellinen”, s. 91–92.)

� Vanhin Earl C. Tingey on selittänyt, miksi fyysi-
nen kuolema on voitettava:

”Fyysinen kuolema on hengen ero kuolevaisesta
ruumiista. Ihmisen kuollessa ruumis lasketaan
maahan ja vanhurskas henki otetaan vastaan onnen
tilaan, jota kutsutaan paratiisiksi (ks. Alma 40:11–12).
Ne, jotka ovat jumalattomia ja valitsevat mieluum-
min pahan kuin hyvän ollessaan kuolevaisuudessa,
menevät kuoleman jälkeisessä henkimaailmassa
paikkaan, josta puhutaan ’pimeytenä’ (Alma
40:13–14) tai henkivankilana. Paratiisissa olevien
vanhurskaiden keskuudesta valitaan lähetyssaar-
naajia opettamaan evankeliumia niille, jotka ovat
henkivankilassa (OL 138:30).

Tarkoitus ei koskaan ollut, että henki
ja ruumis jäisivät ikuisesti eroon toi-
sistaan, sillä ’henki ja ruumis ovat
ihmisen sielu’ (OL 88:15). Ihminen
luotiin Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi
(ks. 1. Moos. 1:26–27), Jumalan, joka
on kirkastettu persoona, jolla on henki ja täydelli-
seksi tehty fyysinen ruumis (ks. JS–H 17). Kun me
olimme henkipersoonia kuolevaisuutta edeltävässä
olemassaolossa, me oivalsimme, että Jumalalla on
henki ja täydelliseksi tehty ruumis. Voisimmeko me
pelkästään henkinä tulla Jumalan kaltaisiksi? Emme.
Meidän täytyi saada fyysinen ruumis syntymällä
fyysiseen maailmaan. Prosessi alkoi, kun Aadamista
ja Eevasta tuli ensimmäiset fyysiset olennot maan
päällä ja heillä oli ruumis henkensä asuntona
(Moos. 3:7). Kun Aadam ja Eeva kuolivat fyysisesti,
kuten kaikki muutkin ihmiset kuolevat, heidän
henkensä joutui eroon heidän ruumiistaan.

Yksi Jeesuksen Kristuksen palvelutehtävistä oli
voittaa fyysinen kuolema ja saada aikaan koko
ihmiskunnan todellinen ja yleismaailmallinen
ylösnousemus.” (The Atonement, s. 56–57.)

� Vanhin Joseph B. Wirthlin kahdentoista apostolin
koorumista on todistanut Vapahtajasta: ”Jeesuksen
Kristuksen sovitus, puhtaan rakkauden osoitus,
poisti lankeemuksen seuraukset ja avasi koko
ihmiskunnalle mahdollisuuden palata Jumalan
luokse. Osana sovitusta Vapahtaja voitti fyysisen
kuoleman ja antoi ylösnousemuksen kautta jokai-
selle Jumalan lapselle kuolemattomuuden. Hän
voitti myös hengellisen kuoleman ja antoi mahdol-
lisuuden iankaikkiseen elämään, siihen elämään,
jota Jumala elää, mikä on suurin Jumalan lahjoista.
Hän teki tämän ottamalla kärsiäkseen koko ihmis-
kunnan synnit.” (”Kristittyjen usko ja toiminta”,
Valkeus, tammikuu 1997, s. 68.)

� Vapahtajan kärsimys syntiemme tähden oli osa
Hänen sovitustaan. Tarvitsimme sovitusta, jotta
pelastuisimme fyysiseltä ja hengelliseltä kuolemalta.
Vanhin Bruce R. McConkie on kuvannut Herran
koettelemusta:

”Emme tiedä emmekä voi selittää eikä kukaan kuo-
levainen voi käsittää täysin Kristuksen Getsemanessa
tekemän työn merkitystä. – –

Me tiedämme, että jollakin meille käsittämättömällä
tavalla Hänen kärsimyksensä tyydytti oikeudenmu-
kaisuuden vaatimukset, lunasti katuvat sielut synnin
vaivoista ja rangaistuksista ja soi armon niille,
jotka uskovat Hänen pyhään nimeensä. – –

– – Golgata-nimisellä kukkulalla – –
roomalaiset sotilaat panivat Hänet
ristille.

Suurilla moukareilla he hakkasivat
rautanaulat Hänen jalkojensa ja

käsiensä ja ranteittensa lävitse. Hän on totisesti
haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, run-
neltu meidän pahain tekojemme tähden. – –

– – Riippuessaan ristillä – – Hän koki vielä uudelleen
kaikki Getsemanen äärettömät tuskat ja armottomat
vaivat.

Ja viimein, kun sovituksen tuska oli vaatinut osansa,
kun voitto oli saatu ja Jumalan Poika oli täyttänyt
Isänsä tahdon kaikessa, Hän sanoi: ’Se on täytetty’
(Joh. 19:30), ja antoi vapaaehtoisesti henkensä. – –

Hänen ylösnousemuksensa kuolleista kolmantena
päivänä kruunasi sovitustyön. Ja jälleen jollakin
meille käsittämättömällä tavalla Hänen ylösnouse-
muksensa vaikutus ulottuu kaikkiin ihmisiin,
niin että kaikki tulevat nousemaan haudasta.”
(”Getsemanen puhdistava voima”, Valkeus, 1985,
konferenssiraportti 155. vuosikonferenssista, s. 8–10.)
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� Vanhin Bruce C. Hafen seitsemänkymmenen
koorumista on opettanut, mitä meidän on tehtävä
voittaaksemme hengellisen kuoleman: ”Vapahtaja
on sovittanut henkilökohtaiset syntimme parannuk-
semme ehdolla. Henkilökohtainen parannus on
välttämätön pelastuksen ehto mutta se ei itsessään
riitä takaamaan pelastusta. Ilman sovitusta paran-
nuksemme ei pelasta meitä. Ihmisen täytyy myös
ottaa vastaan kastetoimitus ja Pyhä Henki, minkä
kautta ihminen syntyy uudesti Kristuksen hengelli-
seksi lapseksi.” (”The Restored Doctrine of the
Atonement”, Ensign, joulukuu 1993, s. 12.)

Taivaallinen Isä valmisti lapsilleen
kirkkauden asteita.

� Sekä muinaiset että nykyajan pyhät kirjoitukset
auttavat meitä ymmärtämään, että kaikki Jumalan
lapset kadotuksen poikia lukuun ottamatta pelas-
tuvat johonkin kirkkauden asteeseen
(ks. OL 76:41–43). Selestisen, terres-
trisen ja telestisen valtakunnan kirk-
kaudet ylittävät käsityskykymme.
Selestinen kirkkaus on korkein kirk-
kauden aste, ja se on ainoa valta-
kunta, jossa meistä voi tulla taivaalli-
sen Isämme kaltaisia.

� Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin
koorumista on kuvannut, kuinka kattava Jeesuksen

Kristuksen palautettu evankeliumi on: ”Jeesuksen
Kristuksen palautetun evankeliumin teologia on
kaiken kattava, yleismaailmallinen, armollinen ja
tosi. Kuolevaisen elämän välttämättömien koke-
musten jälkeen kaikki Jumalan pojat ja tyttäret
nousevat lopulta ylös ja menevät kirkkauden valta-
kuntaan. Vanhurskaat – heidän nykyisestä kirkko-
kunnastaan tai uskostaan riippumatta – menevät
lopulta kirkkauden valtakuntaan, joka on ihanampi
kuin kukaan meistä voi käsittää. Pahatkin, tai mel-
kein kaikki heistä, menevät lopulta suurenmoiseen
– vaikkakin alempaan – kirkkauden valtakuntaan.
Kaikki tämä tulee tapahtumaan Jumalan lapsiaan
kohtaan tunteman rakkauden sekä Jeesuksen
Kristuksen lunastuksen ja ylösnousemisen ansiosta,
Hänen, joka ’kirkastaa Isän ja pelastaa kaikki hänen
kättensä teot’ (LK 76:43).” (Ks. ”Luopumus ja
palauttaminen”, Valkeus, heinäkuu 1995, s. 88.)

� Vanhin David B. Haight, joka oli
kahdentoista apostolin koorumin
jäsen, on opettanut, kuinka me kaikki
olemme samanarvoisia pyrkiessämme
perimään selestisen valtakunnan:

”Joseph Smithille annetut ilmoitukset
lisäävät ihmisen tietoa siitä, että
Jeesus Kristus ristiinnaulittiin maail-

man syntien tähden ja että Hänen lunastustyönsä
ansiosta kaikki ihmiset nousevat ylös haudasta ja
saavat mahdollisuuden iankaikkiseen elämään, jos
ovat kuuliaisia evankeliumin periaatteille.

Me saamme lisävalaistusta Jeesuksen sanoihin
’minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa’ (Joh.
14:2). Me emme ainoastaan saa tietää kirkkauden
asteista ja niistä, jotka ovat niihin kelvollisia, vaan
myös siitä, että ihmisen tulee pyrkiä korkeimpaan
mahdolliseen ’taivaaseen’, jonne voi päästä ainoas-
taan olemalla kuuliainen kaikille Jumalan käskyille.
Presidentti George Albert Smith on sanonut: ’Eräs
Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ihania asioita
minusta on se, että se saattaa meidät kaikki samalle
tasolle. Ihmisen ei tarvitse olla vaarnanjohtaja
tai kahdentoista koorumin jäsen saavuttaakseen
korkeimman sijan selestisessä valtakunnassa.
Vaatimattominkin kirkon jäsen saa korotuksen
selestisessä valtakunnassa yhtä hyvin kuin joku
toinen, jos hän pitää Jumalan käskyt. Jeesuksen
Kristuksen evankeliumin kauneus on siinä, että
se tekee meidät kaikki samanarvoisiksi. – – Kun
pidämme Herran käskyt – – meillä on samanlaiset
mahdollisuudet korotukseen.’ (Conference Report,

• Joh. 14:2

• 1. Kor. 15:40–42

• OL 98:18

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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lokakuu 1933, s. 25)” (”Profeetta Joseph Smith”,
Valkeus, toukokuu 1980, s. 40.)

POHDITTAVIA SEIKKOJA

• Mikä merkitys tahdonvapaudella ja vastuullisuu-
della on iankaikkisen olemassaolomme kolmessa
vaiheessa?

• Kuinka kuolemattomuutemme ja iankaikkinen
elämämme riippuvat Jeesuksesta Kristuksesta?

• Millä tavoin lankeemusta voidaan pitää myön-
teisenä tapahtumana ihmiskunnalle?

• Miksi hengen ja ruumiin yhdistyminen on vält-
tämätöntä pelastuksellemme?

EHDOTETTUJA TEHTÄVIÄ

• Tutki kohta ”Sovitus” Pyhien kirjoitusten
oppaasta (s. 173–174) tai kohta ”Atone, Atone-
ment” julkaisusta Bible Dictionary (s. 617). Voit
halutessasi tehdä merkintöjä niiden tietojen koh-
dalle, joita aiot käyttää, kun opetat sovituksesta.

• Tee yksisivuinen yhteenveto tai kaaviokuva
pelastussuunnitelmasta.

SUOSITELTUA LISÄLUKEMISTA

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos
• ”Pelastussuunnitelma” (s. 118–120)

• ”Jeesus Kristus” (s. 49–51)

• ”Henki” (s. 30)

• ”Luominen” (s. 92–93)

• ”Lankeemus” (s. 85–88)

• ”Jeesuksen Kristuksen sovitus” (s. 41–47)

• ”Kuolema, fyysinen” (s. 74–75)

• ”Kuolema, hengellinen” (s. 75–76)

• ”Ylösnousemus” (s. 190–191)

• ”Kirkkauden valtakunnat” (s. 60–63)

MUISTIINPANOJA JA VAIKUTELMIA
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JOHDANTO

Herra kutsuu profeettoja opettamaan lapsilleen
pelastussuunnitelmaa. Aadam oli ensimmäinen
profeetta, ja hänen jälkeensä tuli muita
kuten Nooa, Abraham ja Mooses. Yhä
uudelleen kautta maailman historian
ihmiset lopulta hylkäsivät profeettojen
sanoman. Kun näin tapahtui, profee-
tat, toimitukset ja pappeuden valtuus
otettiin pois ja ihmiset elivät hengelli-
sessä pimeydessä. Pimeyden aikakausia sanotaan
luopumuksen aikakausiksi. Armollisuutensa tähden
Herra aikanaan kutsui ja lähetti uusia profeettoja
palauttamaan evankeliuminsa. Se, että ymmärtää
tämän opettamisen, hylkäämisen ja palauttamisen
kaavan, valmistaa ihmistä tunnistamaan Herran
käden myöhempien aikojen palautuksessa, joka
tapahtui profeetta Joseph Smithin kautta hänen
aloittaessaan aikojen täyttymisen taloudenhoito-
kauden.

”Evankeliumin taloudenhoitokausi on ajanjakso,
jolloin Herralla on maan päällä ainakin yksi val-
tuutettu palvelija, jolla on pyhä pappeus ja avaimet
ja jumalallinen tehtävä viedä evankeliumi maailman
asukkaille. Kun näin käy, evankeliumi ilmoitetaan
uudelleen, jotta sen taloudenhoitokauden ihmisten
ei tarvitse olla riippuvaisia aiemmista taloudenhoi-
tokausista pelastussuunnitelman tuntemuksen suh-
teen. – –

Pelastussuunnitelma, joka on vanhempi kuin maa-
ilma, on ilmoitettu ja sitä on opetettu jokaisella
taloudenhoitokaudella Aadamista alkaen ja se on
sama kaikkina maailmanaikoina.” (Bible Dictionary,
”Dispensations”, s. 657–658.)

Maan päällä on ollut monia taloudenhoitokausia.
Ensimmäinen taloudenhoitokausi alkoi Aadamista.
Hän sai käskyn opettaa perheelleen evankeliumia
(ks. Moos. 5:12). Ajan kuluessa monet päättivät olla

kuuntelematta tai tottelematta ja hyl-
käsivät Jumalan pelastussuunnitelman
(ks. Moos. 5:13). Suuren rakkautensa
ja armonsa vuoksi taivaallinen
Isä ilmoitti uudelleen Jeesuksen
Kristuksen evankeliumin myös
profeetta Nooan kautta (ks. Moos.

8:16–17). Mutta kuten Aadamin perheen kohdalla,
monet ihmiset valitsivat pimeyden valon sijaan ja
torjuivat sen lopulta (ks. Moos. 8:20).

Muita taloudenhoitokausia pantiin alulle sellaisten
profeettojen kautta kuin Abraham (ks. Abr. 1:2–5)
ja Mooses (ks. 2. Moos. 3:1–10). Kaikkien talouden-
hoitokausien aikana ihmisillä oli mahdollisuus tulla
Kristuksen luo uskomalla Häneen, tekemällä paran-
nuksen sekä ottamalla vastaan kasteen ja Pyhän
Hengen lahjan.

OPPEJA JA PERIAATTEITA, JOTKA
TULEE YMMÄRTÄÄ

• Herra antaa totuutta, pappeuden valtuuden, toi-
mituksia ja organisaation profeettojensa kautta.

• Kautta historian on vallinnut yhä uudelleen tois-
tuva luopumuksen ja palautuksen kaava.

• Vapahtajan, Hänen opetustensa ja pappeuden
valtuuden hylkääminen johtivat luopumukseen
Uuden testamentin kirkossa.

• Uskonpuhdistus valmisti osaltaan tietä lopulli-
selle palautukselle.

PROFEETAT JA LUOPUMUS
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Mooses ja laintaulut, Jerry Harston

”Pelastussuunnitelma
– – on ilmoitettu ja sitä
on opetettu jokaisella

taloudenhoitokaudella.”



AIHETTA VALAISEVIA PYHIEN
KIRJOITUSTEN KOHTIA JA
LAUSUNTOJA

Herra antaa totuutta, pappeuden val-
tuuden, toimituksia ja organisaation
profeettojensa kautta.

� Jumala rakastaa
lapsiaan ja on varan-
nut heitä varten
pelastus- ja onnen-
suunnitelman. Tähän
suunnitelmaan kuuluu
pelastavia totuuksia
ja toimituksia. Hän
tuo aina suunnitel-
mansa julki profeet-
tojensa kautta.
Jumalallisen johda-
tuksen alaisina nämä

profeetat huolehtivat siitä, että evanke-
liumin totuuksia opetetaan ja pelasta-
via toimituksia suoritetaan oikealla
tavalla ja oikealla valtuudella.
Profeettojen tehtävänä on myös huo-
lehtia siitä, että kirkko järjestetään
asianmukaisella tavalla ja että se toi-
mii niiden hyväksi, jotka ottavat vas-
taan Herran käskyt. Niille, jotka eivät tunne pro-
feettojen tehtävää, lähetyssaarnaajat opettavat,
miksi näitä innoitettuja miehiä tarvitaan.

� Presidentti Gordon B. Hinckley on opettanut,
että yksi profeetan tehtävistä on aina ollut tuoda

totuutta julki Herran lapsille: ”Muinaiset profeetat
eivät vain varoittaneet tulevista asioista vaan, mikä
tärkeämpää, heistä tuli totuuden julkituojia ihmisille.
Juuri he osoittivat, millä tavoin ihmisten tulee elää,
jos he haluavat olla onnellisia ja löytää rauhaa elä-
määnsä.” (Be Thou an Example, 1981, s. 124.)

� Profeetta Joseph Smith selitti, että Melkisedekin
pappeus ”on kanava, jonka kautta kaikki tieto, oppi,
evankeliumin suunnitelma ja jokainen tärkeä asia
ilmoitetaan taivaasta. – – 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.” (Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, toim. Joseph Fielding
Smith, 1985, s. 165.)

� Presidentti Joseph Fielding Smith on opettanut,
että Herra antaa pyhät toimituksensa ja ohjaa nii-
den käyttöä profeettojensa kautta: ”Jokaisena aika-
kautena, jolloin evankeliumi on maan päällä, se

on ilmoitettava Herran profeetoille ja
heidät on kutsuttava laillisiksi johta-
jiksi suorittamaan itse ja johtamaan
pelastuksen toimitusten suorittamista
muille ihmisille” (”Jotta minun evan-
keliumini täyteys julistettaisiin”,
Valkeus, toukokuu 1971, s. 132).

� Presidentti Marion G. Romney, joka oli neuvon-
antajana ensimmäisessä presidenttikunnassa, on
opettanut siitä, miksi evankeliumi palautettiin ja
Jeesuksen Kristuksen kirkko perustettiin uudelleen:
”Ihmiskunnan pelastamiseksi tässä maailmassa ja
tulevassa maailmassa Herra ilmoitti [evankeliumin]
uudelleen tällä taloudenhoitokaudella profeetta
Joseph Smith nuoremman kautta. Hänen kauttaan
Herra myös – – perusti uudelleen kirkkonsa, ’– – ni-
mittäin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen
Kristuksen Kirkon’ (ks. OL 115:4). – – Tämä kirkko
on se taho, jonka Herra on asettanut vartioimaan ja
laillisesti suorittamaan Hänen evankeliuminsa toi-
mituksia.” (Julkaisussa Conference Report, huhti-
kuu 1965, s. 105.)

Kautta historian on vallinnut yhä uudel-
leen toistuva luopumuksen ja palautuksen
kaava.

� Taivaallinen Isä rakastaa lapsiaan ja on varannut
heille suunnitelman, jonka avulla he voivat palata
Hänen luokseen asumaan. Osoituksena rakkaudes-
taan Hän kutsuu profeettoja, joille Hän antaa

• Aam. 3:7

• Matt. 16:18–19

• Ef. 2:19–20

• Ef. 4:11–14

• Alma 12:27–30

• OL 1:38

• UK 6

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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pappeuden valtuuden ja ilmoitusta. Profeetat ovat
aina opettaneet taivaallisen Isän suunnitelmaa
Hänen lapsilleen. Niitä, jotka noudattavat profeet-
tojen sanoja, siunataan suurella onnella. Mutta ne,
jotka päättävät olla välittämättä evankeliumin peri-
aatteista ja toimituksista tai vääristelevät niitä,
alkavat elää hengellisessä pimeydessä. Herra ottaa
usein profeettansa pois niiden ihmisten keskuudesta,
jotka torjuvat heidät. Kun profeettoja ei enää ole,
totuus, pappeuden valtuus, toimitukset ja kirkon
organisaatio turmeltuvat, muuttuvat tai häviävät
(luopumus). Kun ajankohta on oikea, Jumala kutsuu
uuden profeetan palauttamaan totuutensa, pap-
peuden valtuuden, toimitukset ja kirkon organisaa-
tion (palautus).

Toistuva luopumuksen ja Herran profeettojen kautta
tapahtuvan palautuksen kiertokulku jatkui kautta
suurimman osan Vanhan testamentin aikoja.

� Presidentti Marion G. Romney on kuvannut tois-
tuvaa luopumuksen ja palautuksen kaavaa: ”Näin
on jatkunut jo lähes 6 000 vuotta. Jokaisessa [evan-
keliumin taloudenhoitokaudessa] ihmiset ovat
hylänneet evankeliumin ja ovat sen seurauksena
vajonneet luopumukseen, irstauteen ja pimeyteen.
Jokaisessa [taloudenhoitokaudessa] tosi jumaluuden
– Isän, Pojan ja Pyhän Hengen – luonne on ilmoi-
tettu uudelleen. Evankeliumin perusperiaatteet ja
toimitukset on myös ilmoitettu uudelleen, ja niitä
on tähdennetty. On korostettu sitä, miten tärkeätä
on noudattaa evankeliumin opetuksia.” (”’Valitkaa
tänä päivänä’”, Valkeus, helmikuu 1979, s. 2.)

� ”Aadam oli ensimmäinen profeetta maan päällä.
Ilmoituksen kautta Aadam sai tietää ihmiskunnan
oikeasta suhteesta Isä Jumalaan, Hänen Poikaansa
Jeesukseen Kristukseen ja Pyhään Henkeen, Jeesuksen
Kristuksen sovituksesta ja ylösnousemuksesta sekä
evankeliumin ensimmäisistä periaatteista ja toimi-
tuksista. Aadam ja Eeva opettivat lapsilleen näitä
totuuksia ja kannustivat heitä vahvistamaan uskoa
ja elämään evankeliumin mukaan kaikilla elämänsä
alueilla. Aadamin jälkeen tuli muita profeettoja,
mutta ajan myötä Aadamin jälkeläiset hylkäsivät
evankeliumin ja lankesivat luopumukseen valiten
jumalattoman elämän.

Näin sai alkunsa profeetan johtamien taloudenhoi-
tokausien malli, ja nämä taloudenhoitokaudet
muodostavat suuren osan Vanhaan testamenttiin
muistiin merkittyä historiaa. Taivaallinen Isä ilmoitti
evankeliuminsa olemalla suoraan yhteydessä sellai-
siin profeettoihin kuin Nooa, Abraham ja Mooses.
Jumala kutsui kunkin evankeliumin taloudenhoito-
kauden aloittaneen profeetan. Jokaiselle näistä pro-
feetoista Jumala antoi pappeuden valtuuden ja
ilmoitti iankaikkisia totuuksia. Valitettavasti kunkin
taloudenhoitokauden ihmiset käyttivät lopulta tah-
donvapauttaan niin, että valitsivat evankeliumin
hylkäämisen ja lankesivat näin luopumukseen.”
(Saarnatkaa minun evankeliumiani, 2005, s. 33.)

� Vanhin Charles Didier seitsemänkymmenen koo-
rumien johtokunnasta on selittänyt profeettojen
tehtävää totuuden palautuksessa taloudenhoito-
kausien aikana:

”Kaiken sen perusteella, mitä Aadam kuuli ja näki,
häntä voidaan kutsua ensimmäiseksi profeetaksi
maan päällä, ihmiselle annetun ilmoituksen henki-
lökohtaiseksi todistajaksi. Hänen tärkein tehtävänsä
oli nyt säilyttää evankeliumin totuus ja opettaa sitä
sellaisena kuin se oli hänelle annettu. Toisaalta

• Aam. 8:11–12

• Matt. 21:33–43

• 2. Tess. 2:1–3

• 2. Nefi 25:17; ks. myös Jes. 11:11–12

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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Saatana, joka edusti vastakkaista näkemystä, aikoi
tehdä ja opettaa mitä tahansa kieltääkseen, hylä-
täkseen tai sivuuttaakseen ilmoituksen kautta saadun
evankeliumin ja taivutellakseen siten sen vastaan-
ottaneet ihmiset luopumukseen, hämmennykseen
ja hajaannukseen tai hylkäämään tai kieltämään
aiemman uskonsa!

Siksi muu osa Vanhan testamentin kertomusta onkin
jatkuvan ilmoituksen uskonnollista historiaa, jota
eri profeetat kuten Nooa, Abraham ja Mooses saivat
taloudenhoitokausiksi kutsuttuina erillisinä ajan-
jaksoina palauttaakseen sen, mitä oli kadotettu aina
uuden luopumuksen tähden. Nuo profeetat olivat
aina Jumalan kutsumia, heille annettiin jumalallinen
valtuus, heillä oli pappeuden avaimet, heillä oli
jumalallinen määräys puhua Herran nimessä ja
opettaa ja profetoida Jeesuksen Kristuksen, maailman
Vapahtajan ja Lunastajan, tulemisesta ja sovituk-
sesta (ks. Aam. 3:7).” (”Palautuksen sanoma”,
Liahona, marraskuu 2003, s. 74.)

Vapahtajan, Hänen opetustensa ja
pappeuden valtuuden hylkääminen johtivat
luopumukseen Uuden testamentin kirkossa.

� Muutama sata vuotta ennen Jeesuksen Kristuksen
syntymää ihmiset lankesivat taas kerran luopu-
mukseen. Taivaallinen Isä lähetti Poikansa sovitta-
maan syntimme ja palauttamaan evankeliuminsa.
Vapahtaja opetti evankeliumia ja teki monia ihmeitä
palvelutyönsä aikana. Hän kutsui kaksitoista miestä
apostoleikseen ja pani kätensä heidän päällensä
antaen heille pappeuden valtuuden. Hän järjesti
kirkkonsa ja täytti profetian. Mikä tärkeintä, Hän
aikaansai sovituksen. Jumalan Poika teki kaiken,
mitä Hänen taivaallinen Isänsä oli lähettänyt
Hänet tekemään.

Jeesus Kristus antoi apostoleilleen valtuuden opettaa
evankeliumiaan, suorittaa pelastuksen toimituksia
ja perustaa kirkkonsa. Useimmat ihmiset kuitenkin
torjuivat Jeesuksen, ja Hänet ristiinnaulittiin. Ih-
misten jumalattomuus johti apostolien ja kirkon
jäsenten vainoamiseen, surmaamiseen ja hajotta-
miseen. Ilman ilmoitusta tai pappeuden valtuutta
alettiin opettaa vääriä oppeja, ja Jeesuksen Kris-
tuksen tosi kirkko katosi. Jumala salli sen, että
totuus sekä Hänen pappeutensa valtuus, toimitukset
ja kirkon organisaatio otettiin jälleen kerran pois
maan päältä Hänen lastensa luopumuksen tähden.

Tämä luopumus johti viimein monien kirkkojen
syntymiseen. Vääriä ajatuksia opetettiin, ja tieto

siitä, millaisia Isä, Hänen Poikansa Jeesus Kristus
ja Pyhä Henki todella ovat ja millainen on Heidän
luonteensa, katosi. Oppi parannuksesta vääristyi.
Kaste ja muut toimitukset ja liitot muutettiin tai
unohdettiin. Pyhän Hengen lahjaa ei ollut enää
mahdollista saada. Tämä aikakausi, jolloin tosi kirk-
koa ei enää ollut maan päällä, on tultu tuntemaan
suurena luopumuksena. Se kesti siihen asti, kunnes
palautus tapahtui profeetta Joseph Smithin kautta.

Tulevien lähetyssaarnaajien tulee ymmärtää, mikä
tämä luopumus oli, ja kyetä opettamaan sitä yksin-
kertaisella tavalla tutkijoilleen.

� Presidentti Thomas S. Monson, neuvonantaja
ensimmäisessä presidenttikunnassa, on kuvannut
tekijöitä, jotka johtivat suureen luopumukseen:

”Useimmat ihmiset eivät tulleet Kristuksen luokse
eivätkä noudattaneet Hänen opetuksiaan. Herra ris-
tiinnaulittiin, useimmat apostoleista surmattiin ja
totuus hylättiin. Valistuksen kirkas auringonvalo
väistyi ja mustan yön pidentyvät varjot verhosivat
maan.

Jesaja oli profetoinut sukupolvia aikaisemmin:
’Katso, pimeys peittää maan, yön synkkyys kansat.’
(Jes. 60:2) Aamos oli ennustanut nälänhädästä

• Matt. 24:24

• Ap. t. 20:29–30

• 1. Kor. 11:18–19

• Gal. 1:6–8

• 2. Tess. 2:1–3

• 2. Tim. 1:15

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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maassa: ’En leivän nälkää, en veden janoa, vaan
Herran sanan kuulemisen nälän.’ (Aam. 8:11)
Historian pimeä aika ei tuntunut päättyvän kos-
kaan. Eikö taivaallisia sanansaattajia tulisikaan?”
(”He näyttivät tien”, Valkeus, heinäkuu 1997,
s. 50–55.)

� Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin
koorumista on opettanut:

”[Kreikkalaiset] filosofiset käsitykset muuttivat kris-
tinuskoa muutamien ensimmäisten, apostolien
kuolemaa seuranneitten vuosisatojen aikana. Esi-
merkiksi filosofit opettivat silloin, että fyysinen
aine on saastaista ja että Jumala oli henki ilman
tunteita tai intohimoja. Ihmisten, jotka uskoivat
ja hyväksyivät nämä opetukset, ja heidän joukos-
saan oli oppineita miehiä, joista tuli kristinuskon
vaikutusvaltaisia käännynnäisiä, oli vaikea hyväk-
syä varhaisen kristinuskon yksinkertaisia opetuksia:
Ainokainen Poika, joka sanoi olevansa taivaallisen
Isänsä olemuksen kuva ja joka opetti seuraajiaan
olemaan yhtä niin kuin Hän ja Hänen Isänsä olivat
yhtä, ja Messias, joka kuoli ristillä ja ilmestyi myö-
hemmin seuraajilleen ylösnousseena olentona,
jolla oli lihaa ja luita oleva ruumis.

Kreikkalaisen filosofian spekulatiivisen maailman ja
varhaisimpien kristittyjen yksinkertaisen, kirjaimel-
lisen uskon ja käskyjen noudattamisen yhteentör-
mäys sai aikaan vakavia kiistoja ja uhkasi laajentaa
poliittista jakautumista hajaantuvassa Rooman val-
takunnassa. – –

Luopumukseksi nimittämässämme tapahtumassa
Vanhan ja Uuden Testamentin kuvaaman käsin
kosketeltavan, persoonallisen Jumalan syrjäytti
abstraktinen, käsittämätön, jumalolento, joka
oli kreikkalaisen filosofian spekulatiivisista periaat-
teista syntyneen kompromissin tulos. Raamatun
alkuperäinen kieli säilyi, mutta pyhien kirjoitusten
sanojen niin sanottu ’salattu tarkoitus’ selitettiin
nyt filosofien kielellä, joka oli vieras
Raamatun alkuperäisille opetuksille.”
(”Luopumus ja palauttaminen”, s. 86.)

� Vanhin M. Russell Ballard kahden-
toista apostolin koorumista on puhu-
nut siitä, kuinka Herran pappeuden
valtuus katosi maan päältä:

”Varhaiset kristityt kärsivät vainoa ja
vaikeuksia. Pietarilla ja hänen veljil-
lään oli vaikeuksia pitää kirkko yhtenäisenä ja oppi
puhtaana. He matkustivat paljon ja kirjoittivat

toisilleen ongelmista, joita heillä oli, mutta tiedot
liikkuivat hitaasti ja kirkko ja sen opetukset olivat
niin uusia, että oli vaikeata torjua vääriä opetuksia,
ennen kuin ne juurtuivat syvään [ks. 2. Tess. 2:3;
2. Tim. 4:3–4]. – –

Aikaa myöten Pietari ja hänen apostolitoverinsa
Johannesta lukuun ottamatta kärsivät marttyyri-
kuoleman. Apostoli Johannes ja kirkon jäsenet tais-
telivat henkiinjäämisensä puolesta kauhistuttavassa
sorrossa. Heidän ponnistelujensa ansiosta kristinusko
jäi elämään ja muodostui todella merkittäväksi voi-
maksi toisen kristillisen vuosisadan loppuun men-
nessä. Monet urheat pyhät auttoivat kristinuskoa
kestämään.

Huolimatta näitten pyhien toiminnan merkittä-
vyydestä he eivät säilyttäneet samaa apostolista
valtuutta, jonka Pietari ja muut apostolit olivat
saaneet itsensä Herran Jeesuksen Kristuksen kätten
alla tapahtuneessa asettamisessa. Kun tuo valtuus
menetettiin, ihmiset alkoivat etsiä muita opillisen
ymmärtämyksen lähteitä. Sen tuloksena monia sel-
keitä ja suuriarvoisia totuuksia katosi.” (”Palautettu
totuus”, Valkeus, tammikuu 1995, s. 63–64.)

Uskonpuhdistus valmisti osaltaan tietä
lopulliselle palautukselle.

� Vanhin James E. Talmage, joka oli kahdentoista
apostolin koorumin jäsen, on selittänyt, että ”ylei-
nen luopumus alkoi apostolisena kautena ja jatkui
siitä edelleen ja että alkukirkosta hävisivät voima,
valtuus ja oikeus toimia jumalallisena laitoksena
ja että se rappeutui pelkästään maallisen järjestön
tasolle” (Suuri luopumus, 1984, esipuhe).

Kun apostoleita ei enää ollut, jotkut paikalliset kir-
kon virkailijat ottivat itselleen vähitellen lisää valtaa,
vaikka heillä ei ollut pappeuden valtuutta. Nämä
paikalliset johtajat päättivät menettelytavoista ja
opista paikallisilla alueillaan väittäen olevansa

asianmukaisia apostolien seuraajia.
Nämä paikalliset johtajat luottivat
pikemminkin järkeen ja retoriikkaan
kuin ilmoitukseen ja tekivät myönny-
tyksiä Jeesuksen Kristuksen tosien
opetusten suhteen.

”Vuosisatoja kestäneen hengellisen
pimeyden jälkeen totuutta etsivät
miehet ja naiset vastustivat vallitsevia

uskonnollisia käytäntöjä. He ymmärsivät, että monia
evankeliumin opeista ja toimituksista oli muutettu
tai kadotettu. He etsivät suurempaa hengellistä
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tähdentämiseen, mikä
avasi tien lopulliselle

palautukselle.”



valoa, ja monet puhuivat tarpeesta palauttaa totuus.
He eivät kuitenkaan väittäneet, että Jumala oli kut-
sunut heidät profeetaksi. Sen sijaan he yrittivät
uudistaa opetuksia ja käytäntöjä, joiden he uskoivat
muuttuneen tai turmeltuneen. Heidän ponniste-
lunsa johtivat monien protestanttisten kirkkojen
perustamiseen. Tämä uskonpuhdistus johti uskon-
nonvapauden suurempaan tähdentämiseen, mikä
avasi tien lopulliselle palautukselle.” (Saarnatkaa
minun evankeliumiani, s. 35.)

� Vanhin M. Russell Ballard on selittänyt, kuinka
Jumala auttoi luomaan ympäristön, jossa evanke-
liumi voitiin palauttaa:

”Vuonna 1517 Henki kosketti Martti Lutheria, sak-
salaista pappismiestä, jota häiritsi se, kuinka kauas
kirkko oli poikennut Kristuksen opettamasta evan-
keliumista. Hänen työnsä johti uskonpuhdistukseen,
liikkeeseen, jota jatkoivat sellaiset edistykselliset
miehet kuten Johannes Calvin, Ulrich Zwingli,
John Wesley ja John Smith.

Uskon, että nämä uskonpuhdistajat saivat innoi-
tusta luoda uskonnollisen ilmapiirin, jossa Jumala
voisi palauttaa kadonneet totuudet ja pappeuden
valtuuden. Samalla tavalla Jumala innoitti varhaisia
Amerikan tutkimusmatkailijoita ja asuttajia ja
Yhdysvaltain perustuslain laatijoita kehittämään
maata ja hallintoon liittyviä periaatteita, joissa

evankeliumi voitaisiin palauttaa.” (”Palautettu
totuus”, s. 64.)

� Presidentti Gordon B. Hinckley on opettanut, että
uskonpuhdistajat tekivät parhaansa löytääkseen
totuudet, jotka olivat kadonneet suuren luopumuk-
sen aikana:

”Tämä oli – – kasvavan valistuksen aikakautta.
Samalla kun vuodet jatkoivat armotonta marssiaan,
uuden päivän koitto alkoi luoda säteitään maan ylle.
Se oli renessanssi, loistava taiteen, arkkitehtuurin
ja kirjallisuuden kukoistusaika.

Uskonpuhdistajat, varsinkin sellaiset kuin Luther,
Melanchthon, Hus, Zwingli ja Tyndale, tekivät työtä
muuttaakseen kirkkoa. Näissä miehissä oli suurta
rohkeutta, ja muutamat heistä kärsivät julman kuo-
leman uskonsa tähden. Protestanttisuus syntyi vaa-
tien uskonpuhdistusta. Kun tuota uskonpuhdistusta
ei toteutettu, uskonpuhdistajat perustivat omia kirk-
kojaan. He tekivät niin ilman pappeuden valtuutta.
Heidän ainoa halunsa oli löytää sopiva paikka, jossa
he voisivat palvella Jumalaa niin kuin heidän mieles-
tään Jumalaa pitäisi palvella.” (”Aikojen huipulla”,
Liahona, tammikuu 2000, s. 88.)

� Presidentti Thomas S. Monson on opettanut
uskonpuhdistajien ratkaisevasta panoksesta:

”Rehelliset miehet, joilla oli kaipaus sydämessään,
yrittivät oman henkensä uhalla vahvistaa opin ydin-
kohdat oikean tien löytämiseksi. Uskonpuhdistuksen
päivä sarasti, mutta edessä oleva polku oli vaikea.
Vainot tulisivat olemaan ankaria, henkilökohtaiset
uhraukset musertavia ja hinta mittaamaton. Uskon-
puhdistajat olivat pioneereja, jotka raivasivat erä-
maahan polkuja etsiessään epätoivoisesti kadon-
neita opin ydinkohtia, jotka heidän mielestään
tulisivat löydyttyään ohjaamaan ihmiskunnan
takaisin siihen totuuteen, jota Jeesus opetti.

Kun John Wycliffe ja muut saivat valmiiksi ensim-
mäisen englanninkielisen koko Raamatun käännök-
sen latinankielisestä Vulgatasta, kirkon viranomai-
set tekivät kaikkensa sen hävittämiseksi. Kopiot oli
kirjoitettava käsin ja salaa. Raamattua oli pidetty
suljettuna kirjana, jonka lukeminen oli rahvaalta
kielletty. Monia Wycliffen kannattajia rangaistiin
ankarasti, ja eräät heistä poltettiin roviolla.

Martti Luther puolusti Raamatun ylintä määräys-
valtaa. Hänen raamatuntutkistelunsa sai hänet ver-
taamaan kirkon oppeja ja käytäntöä pyhien kirjoi-
tusten opetuksiin. Luther kannatti yksilön vastuul-
lisuutta ja yksilön omantunnonoikeutta ja näin

• Joel 3:1–2

Kirjoita tästä pyhien kirjoitusten kohdasta
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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tehdessään hän asetti henkensä välittömään vaa-
raan. Vaikka häntä uhkailtiin ja vainottiin, hän
julisti rohkeasti: ’Tässä seison, enkä muuta voi.
Jumala minua auttakoon.’

Jan Hus, joka pelottomasti puhui kirkon turmeltu-
neisuudesta, vietiin kaupungin ulkopuolelle poltet-
tavaksi. Hänet kahlehdittiin kaulastaan paaluun ja
hänen ympärilleen koottiin olkia ja puita, jotka
ulottuivat hänen leukaansa saakka, ja polttopuiden
päälle valeltiin pihkaa ja häneltä kysyttiin viimeisen
kerran, peruuttaisiko hän väitteensä. Kun liekit syt-
tyivät, hän lauloi, mutta tuuli puhalsi liekit hänen
kasvoilleen ja hänen äänensä vaimeni.

Sveitsiläinen Zwingli yritti kirjoituksillaan ja opetuk-
sillaan uudistaa kaikki kristilliset opit raamatullisilla
termeillä. Hänen kuuluisin lausuntonsa sykähdyttää
sydäntä: ’Mitä sillä on väliä? He voivat tappaa ruu-
miin, mutta eivät sielua.’

Ja kuka on se, joka ei tänä päivänä arvosta John
Knoxin sanoja? ’Ihminen on Jumalan kanssa aina
enemmistönä.’

Sairauden ja tehtäväkseen ottamansa loputtoman
työn ennen aikojaan vanhentama John Calvin hui-
pensi henkilökohtaisen ajattelutapansa seuraavaan
lauseeseen: ’Viisautemme – – koostuu melkein
kokonaan kahdesta osasta: Jumalan tuntemisesta
ja itsemme tuntemisesta.’

Voisimme mainita muitakin, mutta ehkä sananen
William Tyndalesta riittää. Tyndale oli sitä mieltä,
että ihmisillä oli oikeus tietää, mitä heille oli pyhissä
kirjoituksissa luvattu. Käännöstyötään vastustaville
hän julisti: ’Jos Jumala säästää henkeni – – saan
aikaan sen, että aurankurjessa asteleva poika tietää
pyhistä kirjoituksista enemmän kuin te.’

Sellaisia olivat suurten uskonpuhdistajien opetukset
ja elämä. Heidän tekonsa olivat sankarillisia, heidän
aikaansaannoksensa monilukuisia, heidän uhrauk-
sensa suuria – mutta he eivät palauttaneet Jeesuksen
Kristuksen evankeliumia.” (Ks. ”Tie kotiin”, Konfe-
renssiraportit 1973–1975, 1979, s. 233.)

� Presidentti Monson on esittänyt johtopäätökse-
nään, ettei uskonpuhdistajien työ ollut turhaa. Se
valmisti ympäristön, jossa Raamattu oli rehellisten
totuudenetsijöiden ulottuvilla, muun muassa nuo-
ren Joseph Smith nuoremman: ”Joku voisi esittää
uskonpuhdistajista kysymyksen: ’Oliko heidän
uhrinsa turha? Oliko heidän kamppailunsa hyödy-
tön?’ Vastaan ehdottomasti: ’Ei.’ Pyhä raamattu oli
nyt ihmisten ulottuvilla. Jokainen pystyi paremmin

löytämään tiensä totuuteen. Voi, kunpa kaikki oli-
sivat osanneet lukea ja kaikki olisivat ymmärtäneet!
Mutta jotkut osasivat lukea ja toiset osasivat kuun-
nella, ja kaikilla oli mahdollisuus lähestyä Jumalaa
rukouksessa.” (”He näyttivät tien”, s. 55.)

� Presidentti Joseph Fielding Smith on selittänyt,
että kaikkien näiden uskonpuhdistajien työ valmisti
tietä evankeliumin palautukselle:

”Valmistellessaan tätä kohdalleen asettamista Herra
herätti jaloja miehiä kuten Luther, Calvin, Knox sekä
muut, joita me kutsumme uskonpuhdistajiksi, ja
antoi heille vallan murtaa ne kahleet, jotka sitoivat
ihmisiä ja kielsivät heiltä pyhän oikeuden palvella
Jumalaa omantuntonsa vaatimusten mukaisesti. – –

Myöhempien aikojen pyhät pitävät suuressa kun-
niassa näitä suuria ja rohkeita uskonpuhdistajia,
jotka mursivat ne kahleet, jotka sitoivat uskonnol-
lista maailmaa. Herra oli heidän suojelijansa tässä
tehtävässä, joka oli täynnä monia vaaroja. Tuolloin
ei kuitenkaan ollut vielä koittanut evankeliumin
täyteyden palauttamisen aika. Uskonpuhdistajien
työ oli erittäin tärkeää, mutta se oli valmistavaa
työtä.” (Pelastuksen oppeja, toim. Bruce R. McConkie,
3 osaa, 1977–1982, osa 1, s. 171–172.)

� Presidentti Smith on selittänyt, että uskonpuh-
distus ”oli oikeastaan meidän päivämme sarastus.
Tuon kansoja sekä fyysisesti että hengellisesti kah-
linneen suuren vallan ies murtui; ja valon säteet
alkoivat löytää tien perille, niin että uskonnonva-
paus ja poliittinen vapaus saatiin aikaan.” (Pelas-
tuksen oppeja, osa 1, s. 173–174.) Hetki ja olosuh-
teet olivat nyt sellaiset, että nuori Joseph Smith
nuorempi voitiin kutsua palautuksen ensimmäiseksi
profeetaksi.

POHDITTAVIA SEIKKOJA

• Mitä opetuksia voidaan oppia yhä uudelleen
esiintyvästä luopumuksen ja palautuksen kierto-
kulusta?

• Millä tavoin uskonpuhdistajat auttoivat tekemään
palautuksen mahdolliseksi?

• Mitä me voimme tehdä huomataksemme henki-
lökohtaisen luopumuksen merkit ja varjellak-
semme itseämme siltä?

EHDOTETTUJA TEHTÄVIÄ

• Opettele ulkoa ainakin kaksi pyhien kirjoitusten
kohtaa, jotka opettavat luopumuksesta.
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Mahdollisia kohtia ovat mm. Jes. 29:13–14;
Aam. 8:11–12; Ap. t. 20:29–30; Gal. 1:6–8; 2.
Tess. 2:1–3; 2. Nefi 27:1; Morm. 8:28 ja OL
1:14–16.

• Lue kertomus ensimmäisestä näystä kohdasta
JS–H 5–20.

SUOSITELTUA LISÄLUKEMISTA

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos
• ”Luopumus” (s. 93–94)

• ”Profeetat” (s. 129–130)

MUISTIINPANOJA JA VAIKUTELMIA
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JOHDANTO

Me elämme aikojen täyttymisen taloudenhoito-
kautta. Tämä viimeinen evankeliumin talouden-
hoitokausi alkoi ensimmäisestä näystä. Presidentti
Joseph F. Smith on opettanut: ”Suurin tapahtuma,
mitä maailmassa on milloinkaan tapahtunut sen
jälkeen kun Jumalan Poika nousi ylös haudasta ja
astui ylös taivaisiin, oli se, että Isä ja Poika tulivat
nuoren pojan, Joseph Smithin, luo valmistamaan
tietä perustan luomiseksi Hänen valtakunnalleen –
ei ihmisen valtakunnalle – joka ei milloinkaan lak-
kaisi olemasta eikä kukistuisi.” (Evankeliumin oppi,
1980, s. 478.)

Jumala aloitti ensimmäisestä näystä totuuden,
valtuuden, pyhien kirjoitusten, pyhien toimitus-
ten ja tosi kirkon organisaation palauttamisen
profeetta Joseph Smithin kautta. Tämän sanoman
kertominen maailmalle on velvollisuutemme ja
pyhä etuoikeutemme.

OPPEJA JA PERIAATTEITA, JOTKA
TULEE YMMÄRTÄÄ

• Jumala kutsui Joseph Smithin
palautuksen profeetaksi.

• Joseph Smith käänsi Mormonin
kirjan ja toi esiin muita pyhiä kir-
joituksia Jumalan lahjan ja voiman
avulla.

• Mormonin kirja auttaa tuomaan
ihmisiä Kristuksen luokse.

• Mormonin kirja on vakuuttava todiste palautuk-
sesta.

• Pappeus ja kirkko palautettiin Jeesuksen Kristuk-
sen johdolla Hänen palvelijoidensa kautta.

AIHETTA VALAISEVIA PYHIEN
KIRJOITUSTEN KOHTIA JA
LAUSUNTOJA

Jumala kutsui Joseph Smithin palautuksen
profeetaksi.

� Yksi myöhempien aikojen loistavista tapahtumista
on Isän Jumalan ja Hänen Poikansa Jeesuksen
Kristuksen ilmestyminen profeetta Joseph Smithille.
Ensimmäinen näky aloitti Joseph Smithin työn
myöhempien aikojen profeettana ja Herran voidel-
tuna pannen alulle aikojen täyttymisen talouden-
hoitokauden.

Joseph Smith ei ollut ensimmäinen Jumalan kut-
suma profeetta. Kuten tämän oppilaan kirjan
luvussa 8 on esitetty, Jumala on kutsunut profeet-

toja aina. Profeettojensa kautta Hän
antaa eli palauttaa totuuksia, valtuutta,
toimituksia ja pyhiä kirjoituksia. Hän
järjestää kirkkonsa maan päälle las-
tensa hyödyksi ja pelastukseksi. Jos
evankeliumin totuus ja valtuus katoa-
vat luopumuksen vuoksi, Jumala kut-
suu ennen pitkää uuden profeetan
sopivana ajankohtana ja sopivaan
paikkaan palauttamaan valtuutensa
ja totuuden. Profeetta Joseph Smith

PALAUTUS JA UUDEN PYHÄN 
KIRJAN ESIINTULO
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”Suurin tapahtuma,
mitä maailmassa on
milloinkaan tapahtu-
nut sen jälkeen kun
Jumalan Poika nousi
ylös haudasta – – oli
se, että Isä ja Poika

tulivat nuoren pojan,
Joseph Smithin, luo.”



kutsuttiin aloittamaan evankeliumin taloudenhoito-
kausi, joka johtaa Jeesuksen Kristuksen toiseen tule-
miseen ja tuhatvuotiseen valtakuntaan.

� Presidentti Boyd K. Packer, kahdentoista apostolin
koorumin vt. presidentti, on opettanut välttämät-
tömän pappeuden valtuuden palauttamisesta
seuraavaa:

”Jeesus kutsui ja asetti apostoleja ja antoi heille
valtakunnan avaimet. Näihin avaimiin sisältyi
oikeus sitoa toimitukset iankaikkisuudeksi. – –

Apostolit kokivat marttyyrikuoleman, ja aikanaan
tapahtui luopumus. Kirkon opit turmeltuivat ja toi-
mitukset muuttuivat. Pappeuden valtuuden avaimet
menetettiin. Tämä yleismaailmallinen luopumus

edellytti valtuuden – pappeuden avainten, oppien
ja toimitusten – palautusta.

Isä Jumala ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus ilmes-
tyivät Joseph Smithille henkilökohtaisesti. He
sanoivat hänelle, että heillä oli hänelle erityinen
työ tehtäväksi. Hänen kauttaan palautettaisiin
avaimet, ja kirkko, jonka Jeesus Kristus perusti
ollessaan maan päällä, palautettaisiin.

Johannes Kastaja asetti Joseph Smithin ja Oliver
Cowderyn Aaronin pappeuteen (ks. JS–H [68–69]).
Melkisedekin pappeuteen heidät asettivat muinaiset
apostolit Pietari, Jaakob ja Johannes (ks. OL 27:12).
Näissä asettamisissa palautettiin valtuus ja Jumalan
valtakunnan avaimet, eikä niitä enää milloinkaan
otettaisi pois maan päältä.

Profeetta Joseph Smith perusti Myöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon huhtikuussa
1830. Jeesuksen Kristuksen tosi kirkko, jossa oli
valtuus saarnata ’evankeliumia ja suorittaa – – sen
toimituksia’ oli jälleen ihmisten keskuudessa (UK
5).” (”Palautus”, Ensimmäinen maailmanlaajuinen
johtajien koulutuskokous, 11. tammikuuta 2003, s. 2.)

� Presidentti Alvin R. Dyer, joka oli neuvonantaja
ensimmäisessä presidenttikunnassa, on tähdentä-
nyt tämän viimeisen evankeliumin taloudenhoito-
kauden tärkeää ja ainutlaatuista luonnetta: ”Joseph
Smithille ilmoitettiin, että hänet oli asetettu ennalta
ja siten kutsuttu välineeksi, jonka kautta Jumala
työskentelisi perustaakseen valtakuntansa tänne
maan päälle, kuten oli tehty aiempina jaksoittaisina
taloudenhoitokausina. Mutta vielä suurempi totuus
leimaisi tätä viimeisintä kaikista taloudenhoitokau-
sista, ajanjaksoa, jolloin kaikki totuudet, kaikki lait,
kaikki liitot, kaikki lupaukset, jotka Jumala, taivaal-
linen Isämme, oli suunnitellut kuolevaisuutta
edeltävässä olemassaolossa ja jotka oli ilmoitettu
ihmiselle osittain eri aikoina kuolevaisuudessa
Hänen henkilastensa lunastukseksi ja korotukseksi,
ilmoitettaisiin täysin ja tuotaisiin ihmiskunnan
ulottuville. Siten Herra oli puhunut profeetta
Joseph Smithille.” (Julkaisussa Conference Report,
huhtikuu 1963, s. 50.)

� Profeetta Joseph Smith on sanonut: ”Muinaiset
profeetat julistivat, että viimeisinä päivinä taivaan
Jumala perustaisi valtakunnan, joka ei koskaan
tuhoutuisi eikä sitä annettaisi toiselle kansalle – –.
Aion olla yksi niistä välikappaleista, jotka Herran
sanalla perustavat Danielin valtakunnan, ja aion
laskea perustuksen, joka aikaansaa täydellisen
muutoksen koko maailmassa.” (Profeetta Joseph

• OL 1:17

• OL 136:37

• JS–H 17

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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Smithin opetuksia, toim. Joseph Fielding Smith,
1985, s. 361–362.)

Joseph Smith käänsi Mormonin kirjan ja
toi esiin muita pyhiä kirjoituksia Jumalan
lahjan ja voiman avulla.

� Emme ehkä tiedä
kaikkia yksityiskohtia
siitä, kuinka profeetta
Joseph Smith käänsi
Mormonin kirjan,
mutta me tiedämme,
että kääntäminen oli
innoitettua. Hengelliset
lahjat, joihin yhdistyi
Joseph Smithin usko ja
uuttera työ, auttoivat

häntä saavuttamaan kääntämisen jumalalliset tarkoi-
tukset. Hän oli myös välikappaleena uusien pyhien
kirjoitusten esiintuomisessa, joita ovat Oppi ja liitot,
Kallisarvoinen helmi ja Joseph Smithin raamatun-
käännös, jonka hän teki King James Versionin [eng-
lanninkielinen raamatunkäännös] pohjalta.

� Vanhin Russell M. Nelson kahdentoista apostolin
koorumista on puhunut merkittävästä saavutuk-
sesta kääntää Mormonin kirja ja tuoda esiin muita
ilmoituksia Jumalan voimalla:

”Joseph Smith käänsi Mormonin kirjan
Jumalan lahjan ja voiman avulla!

Verratkaa tätä ainutlaatuista saavu-
tusta muiden pyhien kirjoitusten
kääntämiseen. Esimerkiksi King James
Versionin [englanninkielinen raama-
tunkäännös] laati 50 englantilaista

oppinutta, jotka saivat työnsä valmiiksi seitsemässä
vuodessa kääntäen yhden sivun päivävauhdilla.
Nykyajan asiantuntevat kääntäjät suoriutuvat
hyvin, jos hekin kykenevät kääntämään pyhiä
kirjoituksia yhden sivun päivävauhdilla.

Sitä vastoin Joseph Smith käänsi Mormonin kirjan
kymmenen sivun päivävauhdilla saaden tehtävän
valmiiksi noin 85 päivässä! – –

Sellainen vauhti on vielä merkittävämpää, kun
ottaa huomioon olosuhteet, joissa profeetta työs-
kenteli. Tuona samana ajanjaksona kestäessään
jatkuvia häiriöitä ja alituista vihamielisyyttä
Joseph Smith muutti yli 100 mailin [160 km]
matkan Pennsylvanian Harmonysta New Yorkin
Fayetteen. Hän anoi tekijänoikeuksia. Hän sai
ilmoituksia, joista koostuu 12 Opin ja liittojen
lukua. Taivaalliset olennot palauttivat pyhän
pappeuden. Silti hän sai valmiiksi käännöksen
vajaassa kolmessa kuukaudessa.” (”Helping
Missionaries Understand the Role of the Book
of Mormon in Conversion”, uusien lähetysjohta-
jien seminaarissa pidetty puhe, 23. kesäkuuta
2000, s. 4–5.)

� Vanhin Neal A. Maxwell, joka oli kahdentoista
apostolin koorumin jäsen, on myös viitannut
profeetta Joseph Smithin vaikuttavaan kääntä-
mistahtiin:

”Kääntäminen oli todellakin ’kumma teko ja ihme’
tai, kuten se on ilmaistu hepreaksi, ’ihmeenomainen
ihme’ (ks. Jes. 29:14). Tutkijat arvioivat, että riip-
puen Josephin kääntämistahdista hänen vuolas
päivittäinen käännöstyönsä vuonna 1829 vastaa
kahdeksasta kolmeentoista nykypäivän painettua
sivua. (Ks. John W. Welch ja Tim Rathbone, ”The
Translation of the Book of Mormon: Basic Historical
Information”, Foundation for Ancient Research and
Mormon Studies, Provo, 1986, s. 38–39.) Kyvykäs
ammattikääntäjä kertoi minulle hiljattain, että hänen
mielestään yhden sivun päivävauhti on tuottoisaa.

– – Kääntäjä Josephin – teologista koulutusta saa-
mattoman – kautta meille on tullut suurempi sivu-

määrä pyhiä kirjoituksia kuin kenen-
kään muun kuolevaisen kautta.” (Ks.
”’Palvelijani Joseph’”, Valkeus, heinä-
kuu 1992, s. 37–38.)

� Presidentti Ezra Taft Benson on
viitannut Mormonin kirjan ajoituk-
seen palautuksessa todisteena sen
tärkeydestä:

• Mormonin kirjan nimilehti, 1. kappale

• 1. Nefi 13:39–40

• 2. Nefi 3:11–12

• OL 1:29

• OL 17:6

• OL 124:125

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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”Kääntäjä Josephin – –
kautta meille on tullut
suurempi sivumäärä

pyhiä kirjoituksia kuin
kenenkään muun

kuolevaisen kautta.”



”Voimallinen todistus Mormonin Kirjan tärkey-
destä on se, missä palautuksen vaiheessa Herra
saattoi sen esiin. Sitä edelsi vain ensimmäinen näky.
Tuossa suuressa ilmestyksessä profeetta Joseph Smith
oppi tuntemaan Jumalan todellisen luonteen ja sai
tietää, että Jumalalla oli hänelle työ tehtävänä.
Seuraava tapahtuma oli Mormonin Kirjan esille tulo.

Ajatelkaa, mitä se merkitsee. Mormonin Kirja tuli
esiin ennen pappeuden palautusta. Se julkaistiin
aivan muutamia päiviä ennen kirkon perustamista.
Pyhät saivat Mormonin Kirjan luettavakseen, ennen
kuin heille ilmoitettiin sellaiset suuret opit kuin
kirkkauden asteet, selestinen avioliitto tai työ kuol-
leitten puolesta. Mormonin Kirja tuli ennen pap-
peuskoorumeita ja kirkon järjestystä. Eikö tämä
kerro jotakin siitä, miten Herra suhtautuu tähän
pyhään kirjaan?” (”Mormonin Kirja – uskontomme
lakikivi”, Valkeus, tammikuu 1987, s. 3.)

� Presidentti Benson on tähdentänyt, että pro-
feetta Joseph Smith toi esiin muita pyhiä kirjoituk-
sia Mormonin kirjan lisäksi: ”’Tämä sukupolvi on
saava minun sanani sinun kauttasi’,
Herra sanoi Joseph Smithille. (LK 5:10)
Ja niin se on saanutkin Mormonin
Kirjan, Opin ja Liittojen Kirjan ja
muiden nykyajan ilmoitusten
kautta.” (”Mormonin Kirja ja Opin
ja Liitojen Kirja”, Valkeus, heinäkuu
1987, s. 77.)

Mormonin kirja auttaa tuomaan ihmisiä
Kristuksen luokse. 

� Vanhin Robert K.
Dellenbach seitse-
mänkymmenen koo-
rumista on sanonut:
”Kaikkialla maail-
massa ihmiset
etsivät Jeesuksesta
Kristuksesta todis-
tusta, joka löytyy
Mormonin Kirjasta.

He ovat peräisin kaikista kansakunnista, suvuista,
kielistä ja kansoista. Joseph Smithille ilmoitettiin,
että ’maan ääret tulevat kysymään nimeäsi’ (LK
122:1). Ja miksi he kysyvät Joseph Smithin nimeä?
Koska Mormonin [Kirja] todistaa [Vapahtajan]
Jeesuksen Kristuksen jumalallisuudesta. Koska Joseph
on palautuksen profeetta.” (”Mormonin Kirjan
kääntämisen ihme”, Valkeus, heinäkuu 1995, s. 9.)

Kun me luemme Mormonin kirjaa vilpittömin
sydämin ja vakain aikein, tulemme vakuuttuneiksi
siitä, että ”Jeesus on Kristus, iankaikkinen Jumala”
(Mormonin kirjan nimilehti).

� Presidentti James E. Faust, neuvonantaja ensim-
mäisessä presidenttikunnassa, on opettanut, että
”Mormonin kirja todistaa vakuuttavasti, ’että Jeesus
on Kristus, iankaikkinen Jumala’, ja vahvistaa
myös hengellisesti Joseph Smithin jumalallisen
kutsumuksen ja sen, että hän näki Isän ja Pojan”

(”Uskontomme lakikivi”, Liahona,
tammikuu 2004, s. 4).

� Vanhin Joseph B. Wirthlin kahden-
toista apostolin koorumista on selittä-
nyt, miksi Mormonin kirja on tärkeä
ihmisten tuomisessa Kristuksen
luokse:

”Tämä innoitettu pyhä kirjoitus on käännytystyön
ydin lähetystyössä. Kääntymys siihen on kääntymys
Kristukseen, koska tämä kirja sisältää Kristuksen
sanat. Jo Mormonin kirjan nimilehdellä julistetaan
sen tarkoitus: ’juutalaisten ja pakanoiden saamiseksi
vakuuttuneiksi siitä, että Jeesus on Kristus’.

Lisäksi kääntymys tähän innoitettuun kirjaan on
kääntymys Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin,
koska se sisältää Jeesuksen Kristuksen evankeliumin
täyteyden. Herra sanoi Joseph Smithille Opissa ja
liitoissa: ’Ja vielä, tämän kirkon vanhinten, pappien
ja opettajien tulee opettaa minun evankeliumini
periaatteita, jotka ovat Raamatussa ja Mormonin
kirjassa, jossa on evankeliumin täyteys’ (OL 42:12).”
(”The Book of Mormon: The Heart of Missionary
Proselyting”, Ensign, syyskuu 2002, s. 14.)

� Presidentti Ezra Taft Benson on kuvannut
Mormonin kirjan kristuskeskeistä vaikutusta:

”Vilpitön totuuden etsijä voi saada todistuksen siitä,
että Jeesus on Kristus, mietiskelemällä rukoillen
Mormonin Kirjan innoitettuja sanoja.

• 1. Nefi 6:4

• 1. Nefi 19:18

• 2. Nefi 25:23, 26

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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”Kaikkialla maail-
massa ihmiset etsivät

Jeesuksesta Kristuksesta
todistusta, joka löytyy
Mormonin Kirjasta.”



Yli puolessa Mormonin Kirjan kaikista jakeista
puhutaan meidän Herrastamme. Kristuksen nimi
jossakin muodossaan on Mormonin Kirjassa mai-
nittu jaetta kohden jopa useammin kuin Uudessa
Testamentissa.

Hänelle on annettu Mormonin Kirjassa yli sata eri-
laista nimeä. Noilla nimillä on erityinen merkitys
Hänen jumalallisen luonteensa kuvaajina. – –

– – Lukekaamme Mormonin Kirjaa ja saakaamme
varmuus siitä, että Jeesus on Kristus. Lukekaamme
jatkuvasti Mormonin Kirjaa yhä uudelleen, jotta
voisimme täydellisemmin tulla Kristuksen tykö,
omistautua Hänelle, keskittyä Häneen ja sulautua
Häneen.” (”’Tulkaa Kristuksen tykö’”, Valkeus, tam-
mikuu 1988, s. 77, 79.)

Mormonin kirja on vakuuttava todiste
palautuksesta.

� Mormonin kirjan
totuudellisuus on todiste
muista palautuksen
totuuksista. Mormonin
kirja on todisteena paitsi
Jeesuksesta Kristuksesta
niin myös Hänen palveli-
jastaan Joseph Smithistä,

joka käänsi sen ja laski perustuksen myöhempien
aikojen Jumalan valtakunnalle.

� Presidentti Gordon B. Hinckley on selittänyt
Mormonin kirjan tärkeyttä suhteessa kirkkoon ja
Raamattuun:

”Jos Mormonin Kirja on tosi, niin kirkko on tosi,
sillä se sama valtuus, jolla tämä pyhä aikakirja tuli
esille, on ja ilmenee meidän keskuudessamme
nykyään. Se on Vapahtajan Palestiinassa perusta-
man kirkon palautus. Se on sen kirkon palautus,
jonka Vapahtaja perusti käydessään tällä mante-
reella, kuten tämä pyhä aikakirja kertoo.

Jos Mormonin Kirja on tosi, niin Raamattu on tosi.
Raamattu on vanhan maailman todistus; Mormonin
Kirja on uuden maailman todistus. Toinen on Juu-
dan aikakirja; toinen on Joosefin aikakirja, ja ne
kaksi ovat tulleet yhdeksi Herran kädessä Hesekielin
profetian täyttymyksenä – –. Yhdessä ne julistavat
maailman Lunastajan kuninkuutta ja Hänen valta-
kuntansa todellisuutta.” (”Mormonin Kirja”,
Valkeus, lokakuu 1988, s. 7.)

� Presidentti Ezra Taft Benson on todistanut, että
Mormonin kirja on lakikivi todistukselle palautuk-
sen todellisuudesta: ”Mormonin Kirja on todistuk-
sen lakikivi. Aivan niin kuin holvi sortuu, jos laki-
kivi otetaan pois, niin koko kirkko seisoo tai kaatuu
Mormonin Kirjan totuuden mukana. Kirkon vihol-
liset ymmärtävät tämän selvästi. Siksi he näkevät
niin paljon vaivaa yrittäessään kumota Mormonin
Kirjaa, sillä jos sen saa näyttämään epäilyttävältä,
sama pätee Joseph Smithiin. Samoin käy väitteit-
temme pappeuden avaimista ja ilmoituksesta ja
palautetusta kirkosta. Mutta samalla tavoin, jos
Mormonin Kirja on tosi – ja miljoonat ovat todis-
taneet saaneensa Hengen todistuksen siitä, että se
todella on – silloin on uskottava väitteet palautuk-
sesta ja kaikesta, mikä siihen liittyy.” (”Mormonin
Kirja – uskontomme lakikivi”, Valkeus, tammikuu
1987, s. 4.)

� Presidentti Benson on myös tarjonnut innoitet-
tuja neuvoja siitä, kuinka käyttää Mormonin kirjaa
vastaamaan niihin väitteisiin, joita tutkijoilla saat-
taa olla evankeliumin palautettuja totuuksia vastaan:

”Meidän tulee käyttää Mormonin kirjaa käsitelles-
sämme kirkkoon kohdistettua arvostelua. – –

– – Kaikessa arvostelussa, koskipa se aborttia, plu-
raaliavioliittoa, seitsemännen päivän jumalanpal-
velusta tms., on pohjimmiltaan kysymys siitä, oli-
vatko ja ovatko Joseph Smith ja hänen seuraajan-
sa Jumalan profeettoja, jotka saavat jumalallista
ilmoitusta. Useimpiin arvosteluihin voimme siis
suhtautua seuraavasti käyttäen apunamme
Mormonin kirjaa:

Ensiksi meidän on ymmärrettävä, mistä arvostelussa
on kysymys.

Toiseksi meidän tulee esittää vastauksemme ilmoi-
tuksista.

Kolmanneksi meidän on osoitettava, kuinka vas-
tauksemme oikeellisuus riippuu itse asiassa siitä,
saammeko me nykyaikana ilmoituksia nykyajan
profeettojen kautta.

• 1. Nefi 13:40

• OL 20:8–12

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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Neljänneksi meidän tulee selittää, että se, onko
meillä profeettoja ja ilmoituksia nykyaikana, riip-
puu itse asiassa siitä, onko Mormonin kirja totta.

Näin ollen ainoa ongelma, joka vastustajan on sel-
vitettävä itselleen, on se, onko Mormonin kirja totta,
sillä jos Mormonin kirja on totta, silloin Jeesus on
Kristus, Joseph Smith oli Hänen profeettansa,
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkko on tosi, ja sitä johtaa ilmoituksia saava pro-
feetta tänä meidän aikanamme.

Meidän päätehtävämme on julistaa evankeliumia
ja tehdä se tehokkaasti. Meidän ei ole pakko vastata
kaikkeen arvosteluun. Jokainen joutuu loppujen
lopuksi peräytymään uskon seinää vasten ja otta-
maan siinä kantaa.” (A Witness and a Warning,
s. 4–5; ks. myös ”Mormonin Kirja on Jumalan
sanaa”, Valkeus, toukokuu 1988, s. 3–6.)

� Vanhin Richard G. Scott kahdentoista apostolin
koorumista on antanut neuvon, jota me voimme
itse noudattaa ja jonka voimme antaa tutkijoille:
”Lukekaa kokeeksi Mormonin kirja siksi että ha-
luatte lukea sen, ei siksi että teidän pitää. Ottakaa
itse selville, että se on totta. Kun luette jokaista
sivua, kysykää: ’Olisiko kuka tahansa voinut kir-
joittaa tämän kirjan, vai tuliko se siten kuin Joseph
Smith todisti?’ Noudattakaa oppimianne opetuksia.
Ne vahvistavat teitä Saatanan pahuutta vastaan.
Seuratkaa Moronin neuvoa. Kysykää vilpittömästi
Isä Jumalalta Jeesuksen Kristuksen nimessä vakain
aikein, ovatko Mormonin kirjan opetukset totta
(ks. Moroni 10:3–5). Kysykää sydämessänne halu
saada vahvistus henkilökohtaisesti, mitään epäile-
mättä. – – Tiedän, että voitte saada hengellisen
vahvistuksen siitä, että se on totta.
Silloin tiedätte, että Jeesus Kristus
elää, että Joseph Smith oli ja on pro-
feetta ja että Myöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko
on Herran kirkko (ks. Mormonin kir-
jan johdanto, etenkin viimeinen kap-
pale). Te vahvistatte todeksi sen, että
Vapahtaja opastaa kirkkoaan elävän
profeetan kautta. Näistä totuuksista tulee antoisan
elämänne perusta.” (Ks. ”Toteuttakaa kaikki mah-
dollisuutenne”, Liahona, marraskuu 2003, s. 42.)

Pappeus ja kirkko palautettiin Jeesuksen
Kristuksen johdolla Hänen palvelijoidensa
kautta.

� Palautus karkotti luopumuksen pimeyden.
Pappeuden valtuus palautettiin. Herra järjesti

profeetta Joseph Smithin kautta kirkkonsa jälleen
maan päälle, jotta evankeliumin pelastavia periaat-
teita ja toimituksia voitiin antaa oikealla tavalla
auttamaan ihmisiä tulemaan Kristuksen luokse.

� Presidentti Gordon B. Hinckley on puhunut
kunnioittavasti Melkisedekin pappeudesta, joka

Pietarilla, Jaakobilla ja Johanneksella
oli ja jonka he palauttivat:

”Ei kenelläkään kuninkaalla, presiden-
tillä, valtionpäämiehellä eikä kenellä-
kään liike-elämän eikä minkäänlaisen
maallisen toiminnan miehellä ole sel-
laista valtuutta, mutta se annettiin kui-
tenkin näille nöyrille miehille, jotka

vaelsivat Jeesuksen kanssa Hänen apostoleinaan.

Kolme näistä valituista apostoleista – Pietari, Jaakob
ja Johannes – ilmestyi Josephille ja Oliverille jossa-
kin ’erämaassa’ Susquehannajoen rannalla. He
panivat kätensä näiden pään päälle ja antoivat
heille tämän pyhän valtuuden.

Emme tiedä päivämäärää, mutta todisteet viittaavat
siihen, että se tapahtui todennäköisesti toukokuun
lopussa tai jolloinkin kesäkuussa samana vuonna

• Ap. t. 3:20–21

• OL 1:30

• OL 13:1

• OL 27:12–13

• JS–H 72

• UK 5–6

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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1829.” (Pappeuden palauttamisen 175-vuotis-
juhlassa pidetty puhe, 16. toukokuuta 2004.)

� Vanhin David B. Haight, joka oli kahdentoista
apostolin koorumin jäsen, on todistanut: ”Myö-
hempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkko julistaa maailmalle, että tämä kirkko on
Kristuksen palautettu kirkko. Palautus oli välttä-
mätön, koska profeetat ja apostolit, jotka olivat
Herran alkukirkon perusta, surmattiin tai vangit-
tiin. Nykyaikana kirkko rakentuu profeettojen ja
apostolien perustalle kulmakivenä Jeesus Kristus.
Niin ollen se ei ole reformoitu, muutettu tai uudel-
leen järjestetty kirkko eikä pelkkä lahko. Se on
Jeesuksen Kristuksen kirkko, joka on palautettu
näinä myöhempinä aikoina.” (”Jumalan valitsema
profeetta”, Valkeus, 1986, konferenssiraportti 156.
vuosikonferenssista, s. 6.)

� Presidentti Gordon B. Hinckley on myös todista-
nut, että Jeesuksen Kristuksen kirkko on palautettu:

”Tämä on palautettu Jeesuksen Kristuksen kirkko. – –
Me todistamme, että taivaat ovat auenneet, että ver-
hot on avattu, että Jumala on puhunut ja että Jeesus
Kristus on ilmaissut itsensä, mitä seurasi jumalallisen
valtuuden antaminen.

Jeesus Kristus on tämän työn kulmakivi, ja sen
’perustuksena ovat apostolit ja profeetat’ (Ef. 2:20).”
(”Uskomme ihmeellinen perustus”, Liahona, mar-
raskuu 2002, s. 81.)

POHDITTAVIA SEIKKOJA

• Millä tavoin Myöhempien Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen Kirkko eroaa muista kir-
koista?

• Miten Mormonin kirja on tuonut sinut lähem-
mäksi Vapahtajaa?

• Kuinka käytät Mormonin kirjaa auttaaksesi muita
saamaan todistuksen profeetta Joseph Smithistä
ja palautuksesta?

• Miltä sinusta tuntuu tietää, että Herra on antanut
pappeuden valtuuden, jonka Hän antoi Pietarille,
Jaakobille ja Johannekselle, myös nuorille van-
himmille?

EHDOTETTUJA TEHTÄVIÄ

• Opeta yksi tai useampia tässä luvussa olevista
periaatteista perheillassa tai muussa sopivassa
tilanteessa. Käytä tärkeimpiä pyhien kirjoitusten

kohtia ja todista siitä, että nämä periaatteet ovat
totta. (Oppiaihesuunnitelman tekeminen ennen
opettamista on hyvää harjoitusta.)

• Opettele ulkoa seuraavat pyhien kirjoitusten
kohdat: Ap. t. 2:37–38; 7:55–56; Ef. 2:19–20;
4:11–14.

• Opettele ulkoa Mormonin kirjan nimilehden
johdannon kaksi kappaletta.

• Valitse Joseph Smithin historiasta tärkeitä jakeita
ja opettele ne ulkoa.

SUOSITELTUA LISÄLUKEMISTA

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos
• ”Evankeliumin palauttaminen” (s. 21–25)

• ”Joseph Smith” (s. 52)

• ”Pappeus” (s. 107–111)

• ”Aaronin pappeus” (s. 3–4)

• ”Melkisedekin pappeus” (s. 97–98)

MUISTIINPANOJA JA VAIKUTELMIA
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JOHDANTO

Onko evankeliumin ensimmäinen periaate usko?
Ei! Neljäs uskonkappale opettaa, että evankeliumin
ensimmäinen periaate on usko Herraan Jeesukseen
Kristukseen. Uskoon Kristukseen sisältyy luja luotta-
mus siihen, että Hän on Jumalan Poika sekä maail-
man Vapahtaja ja Lunastaja. Me tunnustamme, että
me voimme palata elämään taivaallisen Isämme
luona vain turvautumalla Hänen Poikansa laupeu-
teen ja armoon ja olemalla kuuliaisia Hänen käskyil-
leen. Kun me uskomme Kristukseen, me hyväk-
symme Hänen sovituksensa ja Hänen opetuksensa,
mikä johtaa kasteeseen vedellä ja Hengellä (ks.
Joh. 3:5).

Usko Jeesukseen Kristukseen motivoi lähetyssaar-
naajia tekemään lujasti työtä, noudattamaan lähe-
tystyön sääntöjä ja etsimään ahkerasti vilpittömiä
tutkijoita. Usko tuo varmuuden, että he tekevät
Herran työtä ja edustavat Häntä opettaessaan
pelastuksen sanomaa. Kun lähetyssaarnaajien
omakohtainen usko lisääntyy, heidän voimansa
opettaa lisääntyy ja he voivat auttaa paremmin
tutkijoita kääntymään Vapahtajan Jeesuksen
Kristuksen puoleen ja Hänen palautettuun evan-
keliumiinsa.

Huom. Tässä luvussa keskitytään siihen, miksi
usko Jeesukseen Kristukseen on tärkeä, kuinka
voit vahvistaa uskoasi, mikä on sen rooli ihmisen
kääntymisessä sekä siihen, kuinka usko liittyy
parannukseen, kasteeseen ja Pyhän Hengen lah-
jan saamiseen. Muistanet, että parannusta käsitel-
lään yksityiskohtaisemmin tämän oppilaan kirjan
luvussa 2.

OPPEJA JA PERIAATTEITA, JOTKA
TULEE YMMÄRTÄÄ

• Usko Herraan Jeesukseen Kristukseen on hengel-
lisen kasvun välttämätön edellytys.

• Usko voi vahvistua.

• Usko johtaa kääntymiseen.

• Kääntymiseen kuuluu parannus, kaste ja Pyhän
Hengen lahjan saaminen.

AIHETTA VALAISEVIA PYHIEN
KIRJOITUSTEN KOHTIA JA
LAUSUNTOJA

Usko Herraan Jeesukseen Kristukseen on
hengellisen kasvun välttämätön edellytys.

� Pelastukseen johta-
van uskon täytyy
keskittyä Herraan
Jeesukseen Kristukseen.
”Usko Jeesukseen
Kristukseen merkitsee
täydellistä luottamista
Häneen – turvaamista
Hänen rajattomaan
voimaansa, tietoonsa
ja rakkauteensa. Siihen
sisältyy usko Hänen
opetuksiinsa. Se mer-
kitsee uskoa siihen,

että vaikka sinä et ymmärräkään kaikkea, Hän
ymmärtää. – – Hän on aina valmis auttamaan sinua,
kun muistat Hänen vetoomuksensa: ’Katsokaa
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minuun jokaisessa ajatuksessa; älkää epäilkö, älkää
pelätkö’ (OL 6:36).” (Lujana uskossa – evankeliumi-
aiheinen hakuteos, 2005, s. 179–180.)

� Presidentti Ezra Taft Benson on
selittänyt, miksi meidän on kohdistet-
tava uskomme Herraan Jeesukseen
Kristukseen:

”Meidän uskontomme perusperiaate
on usko Herraan Jeesukseen
Kristukseen. Miksi on välttämätöntä,
että me kohdistamme luottamuksemme, toivomme
ja turvamme yhteen ainoaan olentoon? Miksi usko
Häneen on niin välttämätöntä mielenrauhalle tässä
elämässä ja toivolle tulevassa maailmassa? – –

– – Vain Jeesus Kristus on ainoalaatuisella tavalla
kelvollinen antamaan toivoa, luottamusta ja voimaa
voittaa maailma ja nousta inhimillisten heikkouk-
sien yläpuolelle. – –

Usko Häneen on enemmän kuin sen myöntämistä,
että Hän elää. Se on muuta kuin suun tunnustusta.

Usko Jeesukseen Kristukseen koostuu täydestä luot-
tamuksesta Häneen. Jumalana Hänellä on kaikki
valta, tieto ja rakkaus. Ei ole mitään inhimillistä
ongelmaa, jota Hän ei pystyisi ratkaisemaan. Koska
Hän astui kaiken alapuolelle [ks. LK 122:8], Hän
osaa auttaa meitä nousemaan jokapäiväisten vai-
keuksiemme yläpuolelle.” (”Jeesus Kristus – meidän
Vapahtajamme ja Lunastajamme”,
Valkeus, huhtikuu 1984, s. 8, 11–12.)

� Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista
apostolin koorumista on selittänyt, että
Jeesukseen Kristukseen keskittynyt
usko auttaa meitä oppimaan luotta-
maan Jumalaan:

”Usko Jeesukseen Kristukseen – – on vakaumus ja
luottamus siihen, että Jumala tuntee meidät ja
rakastaa meitä ja kuulee rukouksemme ja vastaa
niihin meidän parhaaksemme.

Itse asiassa Jumala tekee enemmän kuin sen, mikä
on parhaaksemme. Hän tekee sen, mikä on meidän
parhaaksemme ja kaikkien taivaallisen Isämme las-
ten parhaaksi. Vakaumus siitä, että Herra tietää
enemmän kuin me ja että Hän vastaa rukouksiimme
tavalla, joka on meidän parhaaksemme ja kaikkien
Hänen muiden lastensa parhaaksi, kuuluu olen-
naisena osana uskoon Herraan Jeesukseen Kris-
tukseen. – –

Uskoon täytyy sisältyä luottamusta. – – Kun meillä
on uskoa Herraan Jeesukseen Kristukseen, meillä
täytyy olla luottamusta Häneen. Meidän on luotet-
tava Häneen niin paljon, että suostumme hyväksy-
mään Hänen tahtonsa tietäen, että Hän tietää,
mikä on meidän parhaaksemme. – –

– – Uskon harjoittaminen Herraan
Jeesukseen Kristukseen alistuu aina
taivaan järjestykseen, Herran hyvyy-
teen ja tahtoon ja viisauteen ja ajoi-
tukseen. Siksi me emme voi todella
uskoa Herraan, ellemme me myös
täysin luota Herran tahtoon ja Herran

ajoitukseen. Kun meillä on sellainen usko ja luotta-
mus Herraan, meillä on todellista turvallisuutta
elämässämme. – –

Usko Herraan Jeesukseen Kristukseen valmistaa teitä
kaikkeen, mitä elämä tuo tullessaan. Tällainen usko
valmistaa teitä kohtaamaan elämän mahdollisuu-
det – hyötymään niistä, joita saatte, ja jatkamaan
sinnikkäästi yli pettymyksen niiden vuoksi, jotka
menetätte.” (”Usko Herraan Jeesukseen Kristukseen”,
Valkeus, heinäkuu 1994, s. 96–97.)

� Vanhin Joseph B. Wirthlin kahdentoista apostolin
koorumista on selittänyt, kuinka me voimme tietää,
milloin uskomme on sopusoinnussa Jumalan tah-
don kanssa:

”Kuinka me tiedämme, milloin uskomme on
sopusoinnussa taivaallisen Isämme tahdon kanssa

ja että Hän hyväksyy sen, mitä me
tavoittelemme? Meidän täytyy tun-
tea Jumalan sana. Yksi syy siihen,
miksi me syvennymme pyhiin kirjoi-
tuksiin, on se, että saisimme tietää
taivaallisen Isän kanssakäymisestä
ihmisten kanssa alusta lähtien. Jos

• 1. Nefi 7:12

• 2. Nefi 9:23

• 2. Nefi 31:19

• Alma 37:33

• Moroni 7:26

• UK 4

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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sydämemme halut ovat ristiriidassa pyhien kirjoi-
tusten kanssa, silloin meidän ei tule enää jatkaa
niiden tavoittelua.

Sitten meidän tulee tarkata myöhempien aikojen
pyhien profeettojen neuvoja heidän antaessaan
innoitettuja ohjeita.

Lisäksi meidän tulee pohtia ja rukoilla ja etsiä
Hengen johdatusta. Jos teemme niin, Herra on
luvannut: ’Minä puhun sinulle sinun mielessäsi
ja sinun sydämessäsi Pyhän Hengen kautta, joka
tulee sinun yllesi ja joka asuu sinun sydämessäsi’
[OL 8:2].

Vain silloin kun uskomme on sopu-
soinnussa taivaallisen Isämme tahdon
kanssa, meidän on mahdollista saada
tavoittelemiamme siunauksia.”
(”’Löytääkö hän uskoa maan päältä?’”,
Liahona, marraskuu 2002, s. 84.)

Usko voi vahvistua.

� Kuinka me saamme vahvemman uskon? Usko
on Jumalalta saatu lahja, jota meidän on haluttava
ja tavoiteltava. Bible Dictionary opettaa, että
”vaikka usko on lahja, sitä on kasvatettava ja
tavoiteltava, kunnes se kasvaa pienestä siemenestä
suureksi puuksi” (”Faith”, s. 670). Vanhin Neal A.
Maxwell, joka oli kahdentoista apostolin kooru-
min jäsen, on selittänyt: ”Usko edellyttää tietoista
vaalimista, sillä se ei ole pysähtynyttä. Se joko
vahvistuu tai heikkenee.” (Lord, Increase Our Faith,
1994, s. 1.)

Vapahtajan apostolit ymmärsivät tarvitsevansa
lujempaa uskoa. He pyysivät Herralta: ”Anna meille
vahvempi usko!” (Luuk. 17:5.) Sen ymmärtäminen,
kuinka uskoa vahvistetaan, on erittäin tärkeää
menestykselle lähetystyössä.

� Vanhin Joseph B. Wirthlin on selittänyt, mitä
me voimme tehdä uskomme vahvistamiseksi: ”Jos

me tutkimme, pohdimme ja rukoi-
lemme, uskomme näkymättömiin
mutta tosiin Jumalan asioihin kasvaa.
Vaikka aloittaisimme vain vähälläkin
uskolla, ’vaikka [emme] pystyisi
enempään kuin että vain [haluai-
simme] uskoa’ [Alma 32:27; ks. myös

jakeet 28–43], niin kun me vaalimme pientä uskon
siementä, se voi kasvaa elinvoimaiseksi, hedelmäl-
liseksi todistuksen puuksi.” (Ks. ”Jumalallisten omi-
naisuuksien jalostaminen”, Liahona, tammikuu
1999, s. 30.)

� Ollessaan seitsemänkymmenen koorumin jäsen
vanhin John K. Carmack ehdotti keinoja vahvistaa
uskoamme:

”Uskomme vahvistaminen edellyttää, että tur-
vaamme Herraan koko sielustamme. Emme voi
sanoa: ’Olemme tehneet riittävästi ja ansaitsemme
levon.’ Eikä vahvistuminen tule määritelmien,
logiikan tai filosofian kautta. Sen sijaan meidän
täytyy

• tehdä sitä, mikä on oikein, ja palvella Herraa,
koska me tunnemme Hänet, luotamme Häneen
ja rakastamme Häntä koko sielustamme

• karkottaa mielestämme kaikki ajatukset siitä, että
ansaitsemme palkkion tai kiitoksen siitä, mitä
teemme, vaikka palkkiot varmasti tulevatkin

• pyytää, etsiä ja kolkuttaa nöyrästi

• olla koskaan vaatimatta mitään Herraltamme,
koska olemme aina velassa Hänelle

• jättää Hänelle viimeinen päätösvalta kaikissa
asioissa asenteella ’älköön toteutuko minun tah-
toni, vaan sinun’

• olla valmiita tekemään uhrauksia, uhraamaan
jopa henkemmekin, koko kuolevaisen elä-
mämme ajan.

• Room. 10:17

• MK Jaak. 4:6

• Hel. 3:35

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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Herran kirkon jäseninä me voimme vahvistaa
uskoamme, jos haluamme, tekemällä enemmän
kuin täyttämällä evankeliumin vähimmäisvaati-
mukset ja kasvattamalla täydellisen luottamuksen
Herraan.” (”Lord, Increase Our Faith”, Ensign, maa-
liskuu 2002, s. 57.)

� Vanhin Richard G. Scott kahdentoista apostolin
koorumista on kertonut keinoista vahvistaa uskoa,
jotta saisimme elämäämme tukea antavaa voimaa:

”Usko ei – – ole harhaa eikä taikaa vaan iankaikki-
siin periaatteisiin juurtunut voima. Oletko sinä
yksi niistä, jotka ovat yrittäneet osoittaa uskoa
mutta eivät ole tunteneet saavansa mitään hyötyä?
Mikäli olet, todennäköisesti et ole ymmärtänyt
etkä noudattanut niitä periaatteita, joihin usko
perustuu. – –

Voitte koota uskon hedelmiä, kun noudatatte niitä
periaatteita, jotka Jumala on vahvistanut sen käyt-
tämistä varten. Näitä periaatteita ovat:

• Turvatkaa Jumalaan ja siihen, että Hän haluaa
auttaa tarvittaessa, olivatpa olosuhteet kuinka
haastavia tahansa.

• Noudattakaa Hänen käskyjään ja osoittakaa elä-
mässänne, että Hän voi luottaa teihin.

• Kuunnelkaa Hengen hiljaisia kuiskauksia herkin
korvin.

• Toimikaa rohkeasti noiden kuiskausten mukaan.

• Olkaa kärsivällisiä ja ymmärtäväisiä, kun Ju-
mala antaa teidän kamppailla kehittyäksenne,
niin saatte vastauksia vähitellen pitkän ajan
kuluessa. – –

Voitte oppia käyttämään uskoa paremmin sovelta-
malla tätä Mormonin opettamaa periaatetta: ’Usko
on sellaista, mitä toivotaan mutta ei nähdä; älkää
siis kiistäkö siksi, ettette näe, sillä te ette saa todis-
tusta, ennen kuin uskonne on koeteltu’ [Et. 12:6,
kursivointi lisätty]. Niinpä joka kerta kun koettelette
uskoanne eli menettelette kelvollisesti saamanne
vaikutelman mukaan, saatte vahvistavan osoituk-
sen Hengestä. Nuo tunteet lujittavat uskoanne.
Uskonne voimistuu, kun teette niin toistuvasti. – –

Vaikka osoittaisitte hyvinkin vahvaa uskoa, Jumala
ei aina heti palkitse teitä toiveidenne mukaan. Sen
sijaan Jumala vastaa siten kuin Hänen iankaikki-
sen suunnitelmansa mukaan on teille parhaaksi.
Hän rakastaa teitä niin syvästi ja täydellisesti,
ettette voi sitä kuolevaisessa tilassanne edes

ymmärtää. Todellakin, jos voisitte tuntea Hänen
koko suunnitelmansa, ette milloinkaan pyytäisi
sellaista, mikä on sen vastaista, vaikka tunteenne
houkuttelisivatkin teitä tekemään niin. Vilpitön
usko antaa ymmärrystä ja voimaa hyväksyä tai-
vaallisen Isämme tahto, kun se poikkeaa omasta
tahdostamme. Voimme hyväksyä Hänen tahtonsa
rauhassa ja varmoina turvaten siihen, että Hänen
ääretön viisautensa ylittää meidän oman kykymme
käsittää täysin Hänen suunnitelmansa, kun se pal-
jastuu vähän kerrallaan.” (”Uskon tukea antava
voima epävarmuuden ja koetusten hetkinä”,
Liahona, toukokuu 2003, s. 76–77.)

� Presidentti James E. Faust, toinen neuvonantaja
ensimmäisessä presidenttikunnassa, on ehdotta-
nut keinoja pitää yllä uskoa: ”Jotta uskomme kes-
täisi, jokaisen meistä tulee olla nöyrä, myötätun-
toinen, lempeä ja antelias köyhiä ja puutteenalai-
sia kohtaan. Uskoa tukevat edelleen hengellisyy-
den päivittäisannokset, joita saamme polvistues-
samme rukoukseen. Se alkaa meistä yksilöinä
ja ulottuu perheisiimme, jotka tulee saada
vakaiksi vanhurskaudessa. Rehellisyys, säädylli-
syys, lahjomattomuus ja moraalisuus ovat kaikki
tarpeellisia uskomme aineksia ja tarjoavat turva-
paikan sielullemme.” (”Uskon kilpi”, Liahona,
heinäkuu 2000, s. 21.)

Usko johtaa kääntymiseen.

� Lähetyssaarnaajien on paitsi ymmärrettävä,
kuinka vahvistaa omaa uskoaan, myös opittava,
kuinka auttaa vahvistamaan opetettaviensa uskoa.
Kun palautettua evankeliumia opetetaan, tutkijan
sydämeen kylvetään toivon siemen ja usko alkaa
kehittyä. Tämä usko voi johtaa tunnistettavaan
tunteeseen, joka vahvistaa sanoman todeksi. Kun
sellainen tunne tulee, usko vahvistuu ja johtaa
haluun ottaa sanoma vastaan ja elää evankeliumin
tasovaatimusten mukaan. Vahvistunut usko johtaa
todistuksen saamiseen ja kääntymiseen.

• 2. Nefi 31:19–20

• Alma 32:7–8, 28–29, 41

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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� Vanhin Robert D. Hales kahdentoista apostolin
koorumista on selittänyt, että usko on sitä hedel-
mällistä maaperää, joka edesauttaa kääntymistä:

”Kääntymyksen ensimmäiset siemenet syntyvät
siitä, että henkilö saa tietää Jeesuksen Kristuksen
evankeliumista ja haluaa tietää totuuden Hänen
palautetusta kirkostaan. ’Antakaa tämän halun
tehdä työtä itsessänne’ (Alma 32:27). Halu tuntea
totuus on kuin siemen, joka itää uskon, kärsivälli-
syyden, uutteruuden ja pitkämielisyyden hedelmäl-
lisessä maaperässä (ks. Alma 32:27–41). – –

– – Kääntymysprosessin
aikana me teemme paran-
nusta, mikä saa aikaan
nöyryyttä sekä särjetyn
sydämen ja murtuneen
mielen ja valmistaa meitä
kasteeseen, syntien anteek-
sisaamiseen ja Pyhän
Hengen vastaanottami-
seen. Sitten ajan myötä ja
uskollisuutemme avulla

me voitamme koettelemuksia ja vaikeuksia ja kes-
tämme loppuun saakka.” (Ks. ”’Ja kun olet palan-
nut takaisin, vahvista veljiäsi’”,
Valkeus, heinäkuu 1997, s. 79.)

� Presidentti Marion G. Romney,
joka oli neuvonantajana ensimmäi-
sessä presidenttikunnassa, on tähden-
tänyt, että usko on välttämätöntä
kääntymisessä: ”Sana ’kääntyä’ tarkoittaa käänty-
mistä yhdestä uskosta tai toimintatavasta toiseen.
Kääntymys on hengellinen ja moraalinen muutos.
Sana kääntynyt ei tarkoita ainoastaan Jeesuksen ja
Hänen opetustensa älyllistä hyväksymistä vaan
myös liikkeellepanevaa uskoa Häneen ja Hänen
evankeliumiinsa; uskoa, joka saa aikaan muutok-
sen, todellisen muutoksen ihmisen ymmärryksessä
elämän tarkoituksesta ja hänen uskollisuudessaan
Jumalaa kohtaan mielenkiinnon kohteissa, ajatuk-
sissa ja käyttäytymisessä. Ihmisessä, joka on
todella kokonaan kääntynyt, halu tehdä jotakin
vastoin Jeesuksen Kristuksen evankeliumia on itse
asiassa kuollut. Ja sen tilalle on tullut rakkaus
Jumalaa kohtaan sekä pysyvä ja hallitseva päättä-
väisyys pitää Hänen käskynsä.” (Lainattuna artik-
kelissa Richard G. Scott, ”Täydellinen kääntymys
tuo onnen”, Liahona, heinäkuu 2002, s. 27.)

� Presidentti Gordon B. Hinckley on huomautta-
nut, että kääntyminen alkaa pienistä uskon aske-
lista: ”Kääntymisensä aikana kirkkoa tutkiva hen-
kilö kuulee vain vähän kirkosta. Hän saattaa lukea
vähän. Hän ei ymmärrä eikä voi ymmärtää kaiken
suurenmoisuutta. Mutta jos hän etsii vakavissaan,
jos hän on valmis laskeutumaan polvilleen ja
rukoilemaan sitä, Henki koskettaa hänen sydän-
tään, kenties hyvin kevyesti. Se osoittaa hänelle
oikean suunnan. Hän näkee vähän jotakin sel-
laista, mitä ei ole ennen nähnyt. Ja uskossa, huo-
masipa hän sitä itse tai ei, hän astuu muutaman
varovaisen askeleen. Sitten hänelle avautuu toinen
kirkkaampi näkymä.” (”Me vaellamme uskossa”,
Liahona, heinäkuu 2002, s. 80.)

� Presidentti Hinckley on puhunut myös siitä,
miten jäsenet voivat ravita uskollaan tutkijoiden
orastavaa uskoa:

”Tutkijan usko on kuin palanen tuoretta puuta,
joka heitetään liekehtivään tuleen. Liekkien kuu-
muudessa se kuivuu ja alkaa palaa. Mutta jos se
vedetään pois, se ei jaksa palaa yksin. Sen lepattava
liekki sammuu. Mutta jos se jätetään tuleen, se
alkaa vähitellen palaa kirkkaasti. Pian se on osa lie-

kehtivää tulta ja voi sytyttää muita
tuoreempia puita.

Ja niin tämä suuri uskon työ, veljeni
ja sisareni, menee eteenpäin ylentäen
ihmisiä kautta tämän laajan maailman
saamaan yhä suurempaa ymmärrystä

Herran teistä sekä kokemaan suurempaa onnea,
joka tulee Hänen esimerkkinsä seuraamisesta.”
(”Me vaellamme uskossa”, s. 82.)

Kääntymiseen kuuluu parannus, kaste
ja Pyhän Hengen lahjan saaminen.

� Kääntymisessä usko ja
parannus valmistavat tutki-
joita kaste- ja konfirmointi-
toimituksiin. Kaste ja Pyhän
Hengen saaminen kätten
päällepanolla ovat välttä-
mättömiä Myöhempien
Aikojen Pyhien Jeesuksen
Kristuksen Kirkon jäsenyy-
den edellytyksiä.
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� Vanhin Dallin H. Oaks on opettanut, että kään-
tyminen edellyttää täydellistä halukkuutta luopua
kaikista sellaisista toimintatavoista, jotka ovat vas-
toin palautetun evankeliumin opetuksia: ”Jeesuksen
Kristuksen evankeliumi haastaa meidät muuttu-
maan. ’Tehkää parannus’ on sen yleisin sanoma,
ja parannuksen tekeminen tarkoittaa luopumista
kaikista niistä tavoistamme – henkilökohtaisista,
sukuun, syntyperään ja kansallisuuteen liittyvistä –
jotka ovat Jumalan käskyjen vastaisia. Evankeliumin
tarkoitus on tehdä tavallisista olennoista taivaallisia
kansalaisia, ja se edellyttää muutosta.” (”Parannus
ja muutos”, Liahona, marraskuu 2003, s. 37–38.)

� Profeetta Joseph Smith on opetta-
nut seuraavan periaatteen kastetoimi-
tuksesta:

”Voitte yhtä hyvin kastaa hiekkasäkin
kuin ihmisen, ellei sitä tehdä syntien
anteeksisaamiseksi ja Pyhän Hengen saamiseksi.
Vesikaste on ainoastaan puoli kastetta, eikä se hyö-
dytä mitään ilman toista puolta eli Pyhän Hengen
kastetta. – –

– – Ilman tulikastetta ja Pyhän Hengen läsnäoloa
ei vesikasteesta ole mitään hyötyä; ne liittyvät
toisiinsa välttämättömästi ja erottamattomasti.”
(Profeetta Joseph Smithin opetuksia, toim. Joseph
Fielding Smith, 1985, s. 313, 356.)

� Presidentti Boyd K. Packer, kahdentoista aposto-
lin koorumin vt. presidentti, on opettanut, että
lähetyssaarnaajien tulee ymmärtää, että kaste on
enemmän kuin vain vesitoimitus:

”Kun opetatte tutkijoita ja valmistatte heitä vesi-
kasteeseen, teidän täytyy myös ajatella Pyhän
Hengen lahjaa – kastamista tulella. Ajatelkaa sitä
yhtenä kokonaisuutena. Ensin tulee vesikaste ja
sitten tulikaste.

Joku saattaa kysyä teiltä: ’Miten sujuu?’ tai
’Opetatteko ketään?’

Vastaatte automaattisesti: ’Kyllä, meillä on eräs
perhe, joka valmistautuu kasteelle ja konfirmoita-
vaksi, saamaan Pyhän Hengen.’ Toistan: kasteelle
meno ja Pyhän Hengen saaminen – liittäkää ne kaksi
yhteen.” (The Gift of the Holy Ghost: What Every
Missionary Should Know—and Every Member As Well,
uusien lähetysjohtajien seminaari, 24. kesäkuuta
2003, s. 2).

� Vanhin Henry B.
Eyring kahdentoista
apostolin koorumista on
selittänyt puhuessaan
niistä, jotka eivät ole
saaneet Pyhän Hengen
lahjaa: ”Pyhä Henki voi
olla pysyvästi heidän
toverinaan vasta sitten
kun he ovat olleet uskol-
lisia ja saaneet kasteen
ja kätten päällepanon

toimitukset oikean valtuuden haltijoilta. Mutta
Pyhä Henki voi todistaa lapselle ja aikuiselle hei-
dän sydämessään pyhästä totuudesta jo ennen

kastettakin. Säilyttääkseen todistuk-
sen heidän on toimittava sen mukai-
sesti, mutta se ohjaa heitä hyvyy-
teen, ja se voi johdattaa heitä hyväk-
symään ja pitämään liitot, jotka aika-
naan tuovat heille Pyhän Hengen

toveruuden.” (”Todistuksen perintö”, Valkeus, hei-
näkuu 1996, s. 63.)

� Presidentti James E. Faust on selittänyt, että
ihminen voi saada todistuksen totuudesta ennen
kastetta, mutta ilman Pyhän Hengen lahjaa Hengen
ilmeneminen on rajoitettua:

”Monet kirkkoon kuulumattomat ovat saaneet
ilmoitusta Pyhän Hengen voiman kautta, ja se on
saanut heidät vakuuttuneiksi evankeliumin totuu-
desta. Tämän voiman kautta vilpittömät tutkijat
saavat todistuksen Mormonin kirjasta ja evankeliu-
min periaatteista ennen kastetta. Mutta Pyhän
Hengen vaikutus on rajoitettua ilman Pyhän Hengen
lahjan saamista.

Ne, jotka saavat Pyhän Hengen lahjan kasteen ja
konfirmoinnin jälkeen, voivat saada lisää valoa ja
todistusta. Tämä johtuu siitä, että Pyhän Hengen
lahja on ’jatkuva todistus ja suurempi hengellinen
lahja kuin Pyhän Hengen tavallinen ilmeneminen’
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• Matt. 3:16

• Joh. 3:5

• 2. Nefi 31:13, 17

• UK 3–4

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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[julkaisussa Messages of the First Presidency of The
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, toim.
James R. Clark, 6 osaa, 1965–1975, 5. osa, s. 4]. Tämä
on suurempi lahja siksi, että Pyhän Hengen lahja voi
toimia ’puhdistusaineena, joka puhdistaa ihmisen
ja pyhittää hänet kaikesta synnistä’ [Bible Dictionary,
”Holy Ghost”, s. 704].” (”Uudestisyntyminen”,
Liahona, heinäkuu 2001, s. 70–71.)

POHDITTAVIA SEIKKOJA

• Mieti neljättä uskonkappaletta. Miksi mielestäsi
on tärkeää, että periaatteet ja toimitukset on
lueteltu siinä järjestyksessä? Miksi mielestäsi
usko Jeesukseen Kristukseen on mainittu ensim-
mäisenä?

• Miten sinä voit vahvistaa uskoasi Jeesukseen
Kristukseen?

• Mitä tarkoittaa se, että osoittaa uskoa Jeesukseen
Kristukseen?

• Jos työskentelisit tutkijoiden kanssa, jotka sanoi-
sivat, että he haluaisivat kyetä uskomaan kerto-
mukseen ensimmäisestä näystä ja Mormonin
kirjaan, mitä neuvoisit heitä tekemään? Miksi?

• Miksi vesikaste on vain ”puoli kastetta”?

EHDOTETTUJA TEHTÄVIÄ

• Opettele ulkoa Hepr. 11:1; Alma 32:21 ja Et. 12:6.

• Kertaa luettelomerkein varustetut kohdat vanhin
John K. Carmackin puheesta (s. 83) ja vanhin
Richard G. Scottin puheesta (s. 84). Mieti, kuinka
asenteesi ja kykysi vastaavat kutakin heidän
mainitsemaansa kohtaa. Valitse yksi tai kaksi
aluetta, joilla haluaisit edistyä, ja laadi suunni-
telma, joka johtaa haluamaasi edistymiseen. Kerro
suunnitelmastasi taivaalliselle Isällesi rukouk-
sessa ja pyydä apua uskosi vahvistamisessa.

SUOSITELTUA LISÄLUKEMISTA

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos
• ”Kaste” (s. 55–59)

• ”Kääntyminen” (s. 82–85)

• ”Usko” (s. 179–181)

• ”Pyhä Henki” (s. 130–133)

MUISTIINPANOJA JA VAIKUTELMIA
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JOHDANTO

Tulevien lähetyssaarnaajien tulee valmistautua
lähetystyön rasituksiin. Presidentti Gordon B.
Hinckley on tähdentänyt sitä, miten tärkeää hyvä
henkinen ja fyysinen terveys on pal-
veltaessa kokoaikaisessa lähetystyössä:

”Tämä työ on vaativaa. Se vaatii voi-
maa ja kestävyyttä. Se vaatii henkistä
terävyyttä ja kyvykkyyttä. – –

– – Lähetystyö [ei] ole kirkossa
mikään kypsyysriitti. Se on kirkon presidentin esit-
tämä kutsu niille, jotka ovat kelvollisia ja kykeneviä
ottamaan sen vastaan. – –

Hyvä fyysinen ja henkinen terveys on ehdottoman
tärkeää. – –

On vanhempia, jotka sanovat: ’Jos vain saamme
Johnnyn lähetystyön, niin kyllä Herra siunaa häntä
terveydellä.’

Niin ei näytä tapahtuvan. Pikemminkin käy niin,
että olipa lähetyssaarnaajalla millainen fyysinen
vaiva tai henkinen ongelma tahansa, niin kun hän
tulee lähetyskentälle, se vain pahenee lähetystyön
tuomasta stressistä.

Meidän on yksinkertaisesti kohdattava tosiasiat.
Käytämme miljoonia dollareita lääketieteelliseen
hoitoon ja lukemattomia tunteja auttaessamme
lähetyssaarnaajia, joilla on ongelmia, joiden vuoksi
heidän on mahdotonta suoriutua työstä. – –

– – On muita alueita, joilla ne, joilla on vakavia
rajoitteita, voivat työskennellä ja saada tyydytystä

tuovia kokemuksia. Ja Herra siunaa heitä siitä, mitä
he kykenevät tekemään. – –

Saanen tähdentää, että me tarvitsemme lähetys-
saarnaajia, mutta heidän on oltava kykeneviä teke-
mään lähetystyötä. – –

Heidän tulee olla innokkaita ja heillä
tulee olla halu palvella Herraa Hänen
lähettiläinään maailmalle. Heidän
täytyy olla terveitä ja vahvoja niin
fyysisesti kuin henkisestikin, sillä
työ on vaativaa. Päivät ovat pitkiä,

ja rasitus voi olla kova.” (”Lähetystyöpalvelu”,
Ensimmäinen maailmanlaajuinen johtajien koulutus-
kokous, tammikuu 2003, s. 18–19.)

Ymmärrys lähetystyöpalvelun rasittavuudesta ja
asianmukaisesta fyysisestä ja henkisestä valmistau-
tumisesta lisää tulevan lähetyssaarnaajan kykyä
sopeutua uuteen elämäntapaan ja menestyä Herran
työssä.

OPPEJA JA PERIAATTEITA, JOTKA
TULEE YMMÄRTÄÄ

• Tulevien lähetyssaarnaajien tulee valmistautua
kokoaikaisen lähetystyön fyysisiin ja henkisiin
vaatimuksiin.

• Kokoaikaiselle lähetystyölle on olemassa kun-
niallisia vaihtoehtoja niitä henkilöitä varten,
jotka pappeusjohtajat vapauttavat heidän fyysisen
tai henkisen tilanteensa vuoksi.

FYYSINEN JA HENKINEN VALMISTAUTUMINEN
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AIHETTA VALAISEVIA PYHIEN
KIRJOITUSTEN KOHTIA JA
LAUSUNTOJA

Tulevien lähetyssaarnaajien tulee
valmistautua kokoaikaisen lähetystyön
fyysisiin ja henkisiin vaatimuksiin.

� Lähetystyö on rankkaa ja vaativaa. Tulevien
lähetyssaarnaajien odotetaan soveltuvan palvele-
maan lähetyskentällä. Se koskee sekä heidän kel-
vollisuuttaan että myös heidän fyysistä, henkistä ja
tunneperäistä valmistautumistaan. Jos lähetyssaar-
naajalla on ongelmia fyysisen tai henkisen terveyden
kanssa, hän on tässä suhteessa epäedullisessa ase-
massa Jumalan valtakunnan rakentamisessa.
Henkinen ja emotionaalinen terveys on myös rat-
kaisevan tärkeää, jotta lähetyssaarnaaja voisi pal-
vella menestyksellisesti Herraa koko sydämestään,
väkevyydestään, mielestään ja voimastaan (ks. OL
4:2). Hyvien ruokailu-, liikunta-, nukkumis- ja
hygieniatottumusten omaksuminen ennen lähetys-
työkutsua lisää todennäköisyyttä sopeutua menes-
tyksekkäästi lähetystyöpalvelun olosuhteisiin.

� Presidentti Gordon B. Hinckley on neuvonut
pappeusjohtajia heidän vastuussaan arvioida lähe-
tyssaarnaajien fyysistä ja henkistä valmiutta:

”Veljet, me pyydämme teitä olemaan valikoivam-
pia niiden kohdalla, joita suosittelette. Kertokaa
nuorillenne, mitä heiltä tullaan odottamaan, jos

he aikovat palvella lähetystyössä. Kertokaa heidän
vanhemmilleen, mitä heidän pojiltaan ja tyttäril-
tään odotetaan. – –

Ymmärrän, että kanta, jonka olemme ottaneet,
tuntuu kohtuuttomalta ja kovalta monista van-
hemmista, jotka pyytämällä pyytävät, että heidän
poikansa ja tyttärensä saisivat tilaisuuden lähteä
lähetystyöhön. Mutta veljet, meistä tuntuu, että
meidän on muistutettava mieliimme lähetystyön
todellinen tarkoitus ja tarve pitää kiinni tietyistä
kelpoisuusvaatimuksista, jotta saavuttaisimme
tuon tarkoituksen. Toivon, että kaikki asianosaiset
ymmärtävät, että on parempi olla lähtemättä kuin
lähteä ja joutua palaamaan hyvin lyhyen ajan päästä
pettyneenä takaisin ja tuntea epäonnistuneensa.
Veljet, Herra siunatkoon teitä innoituksella, johda-
tuksella, opastuksella ja rakkaudella niitä kohtaan,
joista olette vastuussa, ja rohkeudella puolustaa
sitä, minkä tiedätte oikeaksi ja kohtuulliseksi. – –

Saanen tähdentää, että me tarvitsemme lähetys-
saarnaajia, mutta heidän on oltava kykeneviä teke-
mään työtä. – –

Heidän tulee olla innokkaita ja heillä tulee olla halu
palvella Herraa Hänen lähettiläinään maailmalle.
Heidän täytyy olla terveitä ja vahvoja niin fyysisesti
kuin henkisestikin, sillä työ on vaativaa. Päivät
ovat pitkiä, ja rasitus voi olla kova.

Me emme pyydä täydellisyyttä. Herran työtä tekevät
tavalliset ihmiset, jotka työskentelevät poikkeuksel-
lisella tavalla.” (”Lähetystyöpalvelu”, s. 19.)

� Vanhin M. Russell Ballard kahdentoista apostolin
koorumista on tähdentänyt sitä, miten tärkeää on
pitää huolta ruumiistamme joka päivä: ”Monien
ihmisten – – on vaikea löytää aikaa riittävään lepoon,
liikuntaan ja rentoutumiseen. Meidän on päivittäi-
sessä ohjelmassamme varattava aikaa myös näihin,
jos haluamme elää tervettä ja tasapainoista elämää.
Hyvä fyysinen olemus lisää omanarvontuntoamme
ja itsekunnioitustamme.” (Ks. ”Tasapainon säilyttä-
minen elämässä”, Valkeus, heinäkuu 1987, s. 12.)

� Vanhin Russell M. Nelson kahdentoista apostolin
koorumista, entinen sydänkirurgi, on puhunut
siitä, kuinka liikunta edesauttaa henkistä terveyttä:
”Oikeanlainen liikunta auttaa voittamaan masen-
nuksen” (”Orjuus vai vapaus”, Valkeus, tammikuu
1989, s. 7).

� Lähetyssaarnaajien ei pidä aloittaa lähetystyötään,
jos heillä on pahoja tapoja, jotka voivat kehittyä
vakaviksi ongelmiksi. Jokainen ihminen voi

• OL 4:2

• OL 88:124

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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muuttua ja kehittyä. Tulevat lähetyssaarnaajat, jotka
ovat omaksuneet ruokavalioon, hygieniaan ja lii-
kuntaan liittyviä huonoja tottumuksia, voivat alkaa
nyt muuttaa käyttäytymistään. Itsekuria voi oppia
minkä ikäisenä tahansa, mutta prosessi ei ole aina
helppo. Jos opit sen ennen tuloasi lähetystyöhön,
säästät itsesi monelta murheelta ja pettymykseltä.

Tulevien lähetyssaarnaajien tulee arvioida elämäänsä
seuraavilla alueilla ja tehdä muutoksia, jotka val-
mistavat heitä palvelemaan Herraa fyysisesti ja
henkisesti:

Ravitsemus: Lähetyssaarnaajien tulee olla hyviä
esimerkkejä Herran terveyslain – viisauden sanan
(ks. OL 89) – noudattamisesta. Sen lisäksi että väl-
tämme vahingollisia aineita, ”Herra julistaa, että
seuraavat ravintoaineet ovat hyväksi ruumiillemme:

• vihannekset ja hedelmät, joita tulee käyttää
’ymmärtäväisesti ja kiittäen’ (ks. OL 89:10–11)

• ’eläinten ja ilman lintujen liha’, jota tulee käyt-
tää ’säästeliäästi’ (OL 89:12–13)

• vilja – kuten vehnä, riisi ja kaura – joka on ’elä-
män turva’ (ks. OL 89:14–17).” (Lujana uskossa –
evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s. 186–187.)

Koska lähetyssaarnaajat vastaavat usein itse oman
ruokansa valitsemisesta ja valmistamisesta, tulevat
lähetyssaarnaajat voivat aloittaa valmistautumisen
nyt opettelemalla tekemään oikeanlaisia ruokaa
koskevia valintoja ja noudattamalla sitten oikean-
laisia ravitsemustottumuksia koko lähetystyönsä
ajan. Tapana ei saa olla, että nauti-
taan jatkuvasti runsaskalorista pika-
ruokaa, hiilihappopitoisia juomia ja
hyvin sokeripitoisia välipaloja. Mikäli
mahdollista, tasapainoinen ruokava-
lio, joka koostuu kaikista perusruoka-
aineryhmistä, on suositeltavampaa.
Lähetyssaarnaajien, jotka palvelevat
ulkomailla, on ehkä sopeutettava sitä etsimällä
mahdollisimman ravitsevia ja terveellisiä saata-
vissa olevia elintarvikkeita.

Säännöllinen lii-
kunta: Kaikkien
nuorten miesten ja
naisten tulee harras-
taa säännöllisesti
liikuntaa. Kolme
liikuntaohjelman

perusvaatimusta ihmisen iästä tai kyvyistä riippu-
matta ovat liikuntamuodot, jotka edistävät

notkeutta, voimaa ja sydämen ja verisuonten kestä-
vyyttä (aerobinen tai hapenkulutusta tehostava lii-
kunta).

1. Notkeus – Tällainen liikunta venyttää lihaksia,
jänteitä ja nivelsiteitä, ja sitä pitäisi harrastaa
päivittäin.

2. Voima – Jokaista päälihasryhmää pitäisi harjoittaa.

3. Sydämen ja verisuonten kestävyys – Tällainen
liikunta vahvistaa sydäntä, nostaa yleiskuntoa ja
parantaa mielialaa. Käveleminen ja pyöräily ovat
hyviä liikuntamuotoja lähetystyöpalveluun val-
mistauduttaessa.

Asianmukainen hygienia: Asianmukainen hygie-
nia voi estää monia tarttuvia tauteja. Siihen kuuluu
säännöllinen käsienpesu (kenties kaikkein tärkein
yksittäinen terveyttä edistävä ja monia sairauksia
ehkäisevä menetelmä) sekä säännöllinen kylvyssä
tai suihkussa käynti.

Hampaiden hoito:
Hampaat tulee harjata ja
puhdistaa hammaslangalla
päivittäin. Tulevien lähe-
tyssaarnaajien, jotka eivät
ole käyneet säännöllisesti
hammaslääkärissä, tulee
varata aika hammaslääkä-
rille mahdollisimman pian,

jotta hampaiden tarkastus ja hoitotoimenpiteet
voidaan tehdä ennen lähetystyöhön lähtöä. Tulevien
lähetyssaarnaajien tulee pyytää tietoa ja ohjeita

asianmukaisesta hampaiden hoidosta.

Asunto: Lähetyssaarnaajien odotetaan
pitävän asuntonsa puhtaana ja siistinä.
Sen fyysisen ympäristön, jossa he asu-
vat, tulee kuvastaa heidän arvokasta
kutsumustaan.

Rokotukset: Lähetystyöosasto antaa lisää ohjeita
rokotuksista, kun lähetyssaarnaaja on saanut kut-
sunsa. On kuitenkin tiettyjä rokotuksia, jotka
jokaisen tulevan lähetyssaarnaajan tulee hankkia.
Neuvottele lääkärin kanssa suositeltavista roko-
tuksista.

Sairauksien ja vammojen hoito:
Lähetyssaarnaajien tulee olla terveitä, kun he tule-
vat lähetyskentälle. Tulevien lähetyssaarnaajien,
joilla on jokin fyysinen tai henkinen ongelma,
tulee hankkia neuvontaa ja hoitoa päteviltä
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asiantuntijoilta, niin että he toipuvat ennen lähe-
tyskentälle tuloa.

Tulevien lähetyssaarnaajien on liitettävä lähetystyö-
hakemukseensa täsmälliset tiedot terveydentilastaan.
Lähetystyön keskeytyminen tai ennenaikainen
päättyminen ratkaisemattomien terveysongelmien
vuoksi on usein musertavaa lähetyssaarnaajalle
itselleen ja hänen perheelleen. Täsmälliset ja täy-
delliset tiedot terveydentilasta, joita lähetystyöha-
kemuksessa kysytään, ovat erittäin tärkeitä, ja niiden
täytyy olla lähetystyötehtävästä päättävien johta-
vien auktoriteettien käytettävissä.

Henkinen valmistautuminen: Fyysisen valmistau-
tumisen ohella henkinen ja emotionaalinen
valmistautuminen on välttämätöntä, jotta lähetys-
saarnaaja olisi onnellinen ja tehokas. Se, että oppii
suhtautumaan muutokseen ja haasteisiin myöntei-
sellä tavalla pitäen kuitenkin koko ajan mielessään
lähetystyön tarkoituksen, on tärkeä osa tulevan
lähetyssaarnaajan valmistautumista.

Ihmisillä, joiden emotionaalinen terveys on hyvä,
on usein monia seuraavista ominaisuuksista:

1. He ovat tyytyväisiä itseensä.

• He hallitsevat tunteensa (pelon, vihan, musta-
sukkaisuuden, syyllisyyden, huolestuneisuuden,
rakkauden).

• He kykenevät kestämään elämän normaaleja
pettymyksiä.

• Heillä on rento asenne ja he kykenevät selviy-
tymään useimmista tilanteista.

• He suhtautuvat asianmukaisella tavalla puut-
teisiinsa.

• He kunnioittavat itseään ja muita.

2. He ajattelevat hyvää muista ihmisistä.

• He kykenevät ottamaan huomioon muiden
edun.

• Heillä on ystäviä.

• He hyväksyvät muut ja muut hyväksyvät heidät.

• He kunnioittavat ihmisten erilaisuutta.

• He osaavat olla rohkeita mutta eivät määräile-
viä.

• He voivat tuntea kuuluvansa ryhmään.

• He tuntevat vastuuta muista.

3. He kykenevät vastaamaan elämän vaatimuksiin.

• He tekevät jotakin eteen tuleville ongelmille.

• He hyväksyvät oman vastuunsa.

• He sopeutuvat tarvittaessa olosuhteisiin.

• He suunnittelevat etukäteen eivätkä pelkää
tulevaisuutta.

• He ottavat mielellään vastaan uusia kokemuksia.

• He hyödyntävät luontaisia kykyjään.

• He asettavat itselleen realistisia tavoitteita.

• He kykenevät ajattelemaan itsenäisesti ja teke-
mään omia päätöksiä.

• He yrittävät parhaansa siinä, mitä he tekevät,
ja tuntevat tyydytystä tehdessään niin.

� Nuoret miehet ja naiset voivat tehdä paljon sel-
laista, mikä auttaa heitä valmistautumaan henkisesti
lähetystyöpalveluun. Hyödyllistä on mm.

• opetella hillitsemään tunteensa, kun pyrkii rat-
komaan ongelmia ja ihmissuhdeasioita muiden
kanssa

• puhua tarvittaessa vanhempien, piispan tai seu-
rakunnanjohtajan tai ammattiauttajan kanssa
henkilökohtaisten asioiden ja ihmissuhde-ongel-
mien ratkaisemiseksi

• osallistua aktiivisesti kirkon toimintaan olemalla
mukana lähetystyöoppiaiheissa, rukoilemalla,
pitämällä puheita ja johtamalla pyydettäessä
kokouksia hankkien näin kokemusta muiden
edessä puhumisesta

• tehdä parhaansa koulussa, käydä siellä säännölli-
sesti, tehdä kotitehtävät ajallaan, saada hyväk-
syttyjä arvosanoja ja noudattaa koulun sääntöjä

• harrastaa kiinnostavia asioita

• viettää aikaa poissa kotoa, jotta ero perheestä
lähetystyön aikana ei ole niin dramaattinen

• ystävystyä ja oppia viihtymään ryhmissä

• opetella tekemään työtä

• opetella hoitamaan raha-asioita maksamalla
kymmenykset ja laskut ja säästämällä rahaa lähe-
tystyöhön

• tarjoutua tekemään työtä kokoaikaisten lähetys-
saarnaajien kanssa.

� Sen ymmärtäminen, että lähetystyöhön sisältyy
monia samoja haasteita, joita kohtaamme normaa-
lielämässä, auttaa henkisessä valmistautumisessa.
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Presidentti Boyd K. Packer, kahdentoista apostolin
koorumin vt. presidentti, on puhunut koettele-
muksista, joita elämässä on usein:

”Elämän oli tarkoitus olla haaste. On normaalia
kärsiä jonkin verran levottomuutta, jonkin verran
masennusta, jonkin verran pettymystä, jopa jonkin
verran epäonnistumista.

Opettakaa jäsenillemme, että jos heillä on oikein
kurja päivä aina silloin tällöin tai useita peräkkäin,
heidän tulee olla rauhassa ja kohdata ne. Kaikki
järjestyy.

Meidän taisteluillamme elämässä on suuri tarkoitus.”
(”Tunneperäisten ongelmien ratkaiseminen Herran
tavalla”, Valkeus, lokakuu 1978, s. 172.)

� Presidentti Gordon B. Hinckley on kertonut
lähetystyönsä alkuajoilta kokemuksen, joka vai-
kutti hänen työhönsä koko hänen lähetystyönsä
loppuajan:

”En ollut terve saapuessani. Sairauden ja kokemani
vastustuksen vuoksi olin ensimmäiset viikot
masentunut. Kirjoitin kotiin hyvälle isälleni ja
sanoin, että minusta tuntui, että
tuhlasin aikaani ja hänen rahojaan.
Hän oli isäni ja vaarnanjohtajani, ja
hän oli viisas ja innoitettu mies. Hän
kirjoitti minulle hyvin lyhyen kirjeen,
jossa hän sanoi: ’Rakas Gordon, olen saanut vii-
meisimmän kirjeesi. Minulla on vain yksi ehdotus:
unohda itsesi ja ryhdy työhön.’ Aikaisemmin
samana aamuna toverini ja minä olimme pyhiä
kirjoituksia tutkiessamme lukeneet nämä Herran
sanat: ’Joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadot-
taa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja
evankeliumin tähden, hän pelastaa sen’ (Mark. 8:35).

Nuo Mestarin sanat ja isäni neuvo unohtaa itseni
ja ryhtyä työhön painuivat sieluuni. Isäni kirje
kädessäni menin makuuhuoneeseemme Wadham
Road 15:ssä, jossa asuimme, ja polvistuin ja annoin
Herralle lupauksen. Lupasin, että yrittäisin unohtaa
itseni ja kadottaa itseni Hänen palveluksessaan.

Tein oman päätökseni tuona heinäkuun päivänä
vuonna 1933. Elämääni tuli uusi valo ja sydämeeni
uusi ilo. Englannin sumu tuntui väistyvän, ja minä
näin auringonvalon. Lähetystyökokemukseni oli
rikas ja suurenmoinen, mistä olen ikuisesti kiitolli-
nen.” (”Taking the Gospel to Britain: A Declaration
of Vision, Faith, Courage, and Truth”, Ensign, hei-
näkuu 1987, s. 7; ks. myös ”Todistus maailmalle”,
Valkeus, marraskuu 1987, s. 6.)

� Eräs tavallinen haaste, jonka monet lähetyssaar-
naajat kohtaavat, on koti-ikävä. Presidentti Ezra
Taft Benson on tarjonnut ratkaisua koti-ikäväongel-
maan: ”Olen usein sanonut, että yksi suurimmista
lähetystyön salaisuuksista on työ! Jos lähetyssaar-
naaja tekee työtä, hän saa Hengen; jos hän saa
Hengen, hän opettaa Hengen kautta; ja jos hän
opettaa Hengen kautta, hän koskettaa ihmisten
sydäntä ja hän on onnellinen. Hän ei tunne koti-
ikävää eikä huolta perheestään, sillä kaikki aika
ja kyvyt ja harrastukset kohdistuvat palveluksen
työhön. Työ, työ ja työ – sille ei ole olemassa tyy-
dyttävää korviketta, ei varsinkaan lähetystyössä.”
(Teachings of Ezra Taft Benson, s. 1988; s. 200; ks.
myös Saarnatkaa minun evankeliumiani, s. 126.)

� Eräässä toisessa tilanteessa presidentti Benson on
opettanut: ”Jos haluatte pitää Hengen, rakastaa lähe-
tystyötänne ja välttyä koti-ikävältä, teidän on teh-
tävä työtä. Mutta muistakaa presidentti Thomas S.
Monsonin sanat: ’Työ ilman näkemystä on raadan-
taa. Näkemys ilman työtä on unelmointia. Työ,
johon liittyy näkemys, on elämäntehtävä.’ Rankan

lähetystyöpäivän jälkeen ei ole suu-
rempaa iloa eikä tyydytystä kuin
tietää, että on tehnyt parhaansa.”
(Teachings of Ezra Taft Benson,
s. 200–201.)

� Presidentti Gordon B. Hinckley on lainannut
erään toimittajan sanoja havainnollistaakseen
tarvettamme säilyttää oikeanlainen, myönteinen
näkemys koettelemusten aikoina. Hänen neuvonsa
on ajankohtainen niille, jotka valmistautuvat
kokoaikaisen lähetystyön päivittäisiin rasituksiin.

”Olen nauttinut näistä Jenkins Lloyd Jonesin
sanoista, jotka leikkasin Deseret News -lehdestä
vuosia sitten. Hän sanoi: – –

’Keneltä tahansa, joka kuvittelee, että autuus on
normaalia, tuhlaantuu paljon aikaa siihen, että
hän juoksee ympäriinsä huutamassa, että hänet
on ryöstetty.

Useimmilla puttauksilla golfpallo ei osu reikään.
Liha on useimmiten sitkeää. Useimmista lapsista
kasvaa vain ihmisiä. Useimmissa onnistuneissa
avioliitoissa tarvitaan paljon keskinäistä suvaitse-
vaisuutta. Useimmat työt ovat useammin tylsiä
kuin mitään muuta.

Elämä on kuin entisaikojen junamatka – viivästyk-
siä, sivuraiteita, savua, pölyä, nokea ja nytkähdyksiä
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– jonka kauniit maisemat tai hetkellinen vauhdin
hurma vain silloin tällöin katkaisevat.

Niksi onkin kiittää Herraa siitä, että Hän on päästä-
nyt teidät matkalle.’ (Deseret News, 12. kesäkuuta
1973.)” (Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997, s. 254;
ks. myös ”Keskustelu yksinäisten aikuisten kanssa”,
Valkeus, marraskuu 1997, s. 20.)

� Jos ihminen kärsii tai on kärsinyt emotionaali-
sesta sairaudesta (kuten masennuksesta, ahdistunei-
suudesta tai pakkoneuroottisesta käyttäytymisestä),
niin lähetystyöhön valmistautumiseen
voi sisältyä avun hakeminen ammat-
tiauttajalta ja kenties lääkitys. Vanhin
Richard G. Scott kahdentoista apos-
tolin koorumista on neuvonut:
”Lähetystyö on äärimmäisen vaativaa.
Jos teillä on emotionaalisia haasteita,
joita voidaan hoitaa niin, että selviy-
dytte kokoaikaisen lähetystyön vaati-
muksista, teidät voidaan kutsua. On ehdottoman
tärkeää, että jatkatte lääkityksenne käyttämistä
lähetystyönne aikana tai kunnes pätevä lääketieteen
asiantuntija toisin neuvoo. Ymmärtäkää, että emo-
tionaaliset ja fyysiset haasteet ovat samankaltaisia.
Ihmisen täytyy tehdä kaikki mahdollinen tilanteen
parantamiseksi ja oppia sitten elämään loppujen
kanssa. Jumala käyttää haasteita, jotta me kasvai-
simme voittamalla ne.” (”Toteuttakaa kaikki mah-
dollisuutenne”, Liahona, marraskuu 2003, s. 43.)

Lähetystyöhön valmistautumisellesi on erittäin
tärkeää, että neuvottelet tällaisista huolista varhai-
sessa vaiheessa piispasi ja vaarnanjohtajasi kanssa.

Kokoaikaiselle lähetystyölle on olemassa
kunniallisia vaihtoehtoja niitä henkilöitä
varten, jotka pappeusjohtajat vapauttavat
heidän fyysisen tai henkisen tilanteensa
vuoksi.

� Kun tulevat lähetyssaarnaajat työskentelevät
pappeusjohtajiensa kanssa, voidaan päätyä siihen,
että jotkut eivät ole riittävän terveitä kokoaikaiseen
lähetystyöpalveluun. On muita arvokkaita palvelu-
mahdollisuuksia, jotka edistävät Herran työtä.

� Piispa Richard C. Edgley johtavasta piispakunnasta
on selittänyt, että jotkut vapautetaan kokoaikaisesta
lähetystyöpalvelusta: ”On myös sellaisia kelvollisia
nuoria miehiä ja naisia, joiden sydämessä on harras
halu palvella lähetystyössä, mutta jotka terveyden-

tilan tai muiden rajoittavien tekijöi-
den vuoksi on vapautettu palvelusta”
(”’Me välitämme tarpeeksi lähettääk-
semme kaikkein parhaamme’”,
Valkeus, tammikuu 1997, s. 59).

� Presidentti Gordon B. Hinckley on
puhunut niistä, joilla on palvelemis-
taan rajoittavia tekijöitä: ”On muita
alueita, joilla ne, joilla on vakavia

rajoitteita, voivat työskennellä ja saada tyydytys-
tä tuovia kokemuksia. Ja Herra siunaa heitä siitä,
mitä he kykenevät tekemään.” (”Lähetystyö-
palvelu”, s. 19.)

� Vanhin Richard G. Scott on puhunut vaihtoeh-
doista niille, jotka vapautetaan kunniakkaasti koko-
aikaisesta lähetystyöpalvelusta: ”Teidän fyysinen tai
emotionaalinen tilanteenne voi olla sellainen, että
kirkon presidentti on vapauttanut teidät kokoaikai-
sesta lähetystyöpalvelusta (ks. ”Lähetystyötä koskeva
tiedotus”, 11. joulukuuta 2002 päivätyn ensimmäi-
sen presidenttikunnan kirjeen liite). Teille on muita
keinoja palvella mielekkäästi terveydentilaanne
soveltuvalla tavalla. Piispanne tai vaarnanjohtajanne
voi auttaa teitä löytämään sellaisia palvelumahdolli-
suuksia asuinpaikkakunnallanne. Se voi olla kirkon
sukututkimuskeskuksessa, temppelissä, huoltotyö-
projektissa, työllistämiskeskuksessa tai paikallisessa
sairaalassa, palvelukeskuksessa, kodittomien asunto-
lassa tai muualla. On monia paikkoja, joissa tarvi-
taan apua. Voitte asua kotona ja vaikuttaa voimalli-
sesti. Sellainen kutsu voi tulla muutamaksi kuukau-
deksi tai pidemmäksikin aikaa. Vaarnanjohtajanne
tulee saamaan tiedon, missä voitte palvella ja kuinka
pitkään. Sitten hän esittää virallisen kutsun. Olipa
kutsunne mikä tahansa, tutkikaa palautuksen sano-
maa kokoaikaisten lähetyssaarnaajien käyttöönne
antaman aineiston avulla. Etsikää sitten mahdolli-
suuksia kertoa tuosta sanomasta. Kun tunnollisesti
teette niin, teidät johdetaan ihmisten luo, jotka saa-
vat halun oppia lisää.” (”Toteuttakaa kaikki mahdol-
lisuutenne”, s. 43.)
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POHDITTAVIA SEIKKOJA

• Onko fyysinen terveytesi sitä, mitä sen pitäisi
lähetystyöpalvelussa olla? Kuinka voit pitää yllä
tai kohentaa sitä?

• Onko henkinen ja emotionaalinen terveytesi
riittävä lähetystyöpalveluun?

• Miten voit parantaa henkistä ja emotionaalista
valmistautumistasi?

• Onko olemassa mitään huolenaiheita, joista
sinun pitäisi keskustella piispasi ja vaarnanjohta-
jasi kanssa?

EHDOTETTUJA TEHTÄVIÄ

• Suunnittele viikon ruokalista ja osta sitten tarvik-
keet muutamaan terveelliseen ateriaan ja valmista
ja tarjoile ne perheenjäsenille tai huonetovereille.

• Pidä perheillan oppiaihe hyvistä hygieniatottu-
muksista tai päivittäisestä liikunnasta.

• Liiku yhden viikon ajan joka päivä (paitsi sun-
nuntaina) ainakin yhden tunnin ajan. Voisit esi-
merkiksi kävellä joka päivä reippaasti tunnin
ajan (mielellään niin, että matkasi varrella on
ylä- ja alamäkeä tai portaita) tai voisit pyöräillä
sen sijaan että kuljet autolla sinne, minne sinun
on mentävä.

SUOSITELTUA LISÄLUKEMISTA

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos
• ”Onnellisuus” (s. 102–103)

• ”Toivo” (s. 174–175)

• ”Viisauden sana” (s. 186–187)

MUISTIINPANOJA JA VAIKUTELMIA
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JOHDANTO

Lähetyssaarnaajista puhuessaan Herra on sanonut:
”Heidät on lähetetty saarnaamaan minun evanke-
liumiani – –; ja nyt minä annan heille tämän käskyn:
Älä tuhlaa aikaasi joutilaisuuteen” (OL 60:13).
Työskennellessään sopusointuisesti yhdessä lähe-
tyssaarnaajatoverit keskittävät työnsä merkityksel-
listen tavoitteiden asettamiseen rukoillen ja siihen,
että he suunnittelevat tarkoin, kuinka käyttävät
saamansa lähetystyöajan Jumalan valtakunnan kas-
vun parhaaksi hyödyksi.

Lähetyssaarnaajan tarkoitus on löytää ihmisiä ja
opettaa heille palautettua evankeliumia, mikä joh-
taa nämä ihmiset uskomaan Kristukseen, tekemään
parannuksen synneistään sekä ottamaan vastaan
kasteen ja Pyhän Hengen lahjan.
Lähetyssaarnaajan menestykselle on
tärkeää, että hän oppii lähestymään
mahdollisia tutkijoita myönteisellä ja
ystävällisellä tavalla ja Hengen joh-
dattamana. Lisäksi kirkon jäsenet ovat korvaama-
ton ja liian vähän käytetty keino löytää tutkijoita,
jotka ottavat lopulta vastaan palautetun evankeliu-
min. Valmistautunut ja suunnitelmallinen lähetys-
saarnaaja löytää, opettaa ja kastaa tehokkaammin
niitä, joita Herra on valmistanut ottamaan vastaan
palautetun evankeliumin siunaukset.

OPPEJA JA PERIAATTEITA, JOTKA
TULEE YMMÄRTÄÄ

• Lähetyssaarnaajien ja kirkon jäsenten tehtävänä
on etsiä ihmisiä opetettavaksi.

• Tehokas suunnittelu, tavoitteiden asettaminen ja
ajanhallinta auttavat lähetystyön kohdentami-
sessa ja lisäävät menestystä.

AIHETTA VALAISEVIA PYHIEN
KIRJOITUSTEN KOHTIA JA
LAUSUNTOJA

Lähetyssaarnaajien ja kirkon jäsenten
tehtävänä on etsiä ihmisiä opetettavaksi.

� Vapahtajan edustajana tulet etsimään ”niitä, jotka
ottavat teidät vastaan” (OL 42:8). Herra on sanonut:

”Korottakaa äänenne tälle kansalle; puhukaa aja-
tuksia, joita minä panen teidän sydämeenne, niin
ette joudu häpeään ihmisten edessä, sillä teille

annetaan tuona hetkenä, niin, tuossa
silmänräpäyksessä, mitä teidän tulee
sanoa” (OL 100:5–6).

Ihmisten etsiminen opetettavaksi ei
ole yksin lähetyssaarnaajien velvolli-

suus. He työskentelevät myös kirkon jäsenten kanssa
löytääkseen tutkijoita. Presidentti Gordon B. Hinckley
on opettanut: ”Uusien ihmisten kirkkoon tuominen
ei ole pelkästään lähetyssaarnaajien tehtävä. He
onnistuvat parhaiten, kun jäsenistä tulee se lähde,
josta he löytävät uudet tutkijat.” (”Etsikää karitsoi-
ta, ruokkikaa lampaita”, Liahona, heinäkuu 1999,
s. 120.) Työsi opetettavien ihmisten löytämiseksi
moninkertaistuu, kun pyydät kirkon jäsenten apua,
palvelet muita, puhut kaikkien tapaamiesi ihmisten
kanssa ja käytät muita hyödyllisiä keinoja.

VIISAS AJANKÄYTTÖ IHMISTEN TUOMISESSA
KRISTUKSEN LUOKSE
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”Älä tuhlaa aikaasi
joutilaisuuteen.”



� Jäsenten osuus sellaisten tutkijoiden löytämisessä,
jotka lopulta kastetaan ja jotka pysyvät aktiivisina ja
uskollisina, on tärkeä. Vanhin L. Tom Perry kahden-
toista apostolin koorumista on sanonut: ”Jokin aika
sitten teimme tutkimuksen käännynnäiskasteista,
ja vain 10 prosenttia lähetyssaarnaajien opettamista
tutkijoista löydettiin jäseniltä saatujen nimiviittei-
den avulla. Mutta 60 prosenttia niistä tutkijoista,
jotka menivät kasteelle, on saatu noiden nimiviit-
teiden avulla.” (The Role of Members,
uusien lähetysjohtajien seminaarissa
pidetty puhe, 24. kesäkuuta 2003, s. 3.)

� Myös vanhin Dallin H. Oaks kah-
dentoista apostolin koorumista on
tähdentänyt jäsenten tärkeää osuutta
evankeliumin eteenpäin viemisessä:
”Tutkija, jonka jäsenet tuovat lähetys-
saarnaajille, menee kymmenen kertaa
todennäköisemmin kasteelle kuin tutkija, jonka
lähetyssaarnaajat ovat löytäneet ottamalla itse
yhteyttä ihmisiin. Kiinnittääkö [tämä luku] huo-
mionne siihen, kuinka tärkeä jäsenten osuus on
ihmisten etsimisessä lähetyssaarnaajien opetetta-
vaksi?” (”The Role of Members in Conversion”,
Ensign, maaliskuu 2003, s. 54.)

� Presidentti Gordon B. Hinckley on kuvannut,
mitä hyötyä on siitä, että käyttää jäseniä tutkijoiden
etsimisessä ja tukemisessa:

”Aina kun on olemassa jäsen, joka on tutustuttanut
tutkijan kirkkoon, on olemassa valmis tukijärjes-
telmä. Jäsen lausuu todistuksensa tuon työn totuu-
desta. Hän on kiinnostunut tutkijaystävänsä onnesta.
Hän innostuu, kun tuo ystävä etenee evankeliumin
opiskelussa.

Kokoaikaiset lähetyssaarnaajat voivat pitää huolta
varsinaisesta opettamisesta, mutta jäsen, milloin
mahdollista, tukee tuota opettamista tarjoamalla
kotinsa tämän lähetystyön toteutukseen. Hän
todistaa vilpittömästi työn jumalallisuudesta. Hän
on vastaamassa kysymyksiin, kun lähetyssaarnaajat
eivät ole paikalla. Hän on ystävä käännynnäiselle,

joka on keskellä suurta ja usein vaikeaa muutosta.”
(”Etsikää karitsoita, ruokkikaa lampaita”, s. 119.)

� Vanhin Richard G. Scott kahdentoista apostolin
koorumista on tehnyt yhteenvedon siitä, kuinka
kirkon jäsenet voivat olla tukena tuomassa muita
Kristuksen luokse: ”Jäsenet voivat olla mukana

kääntymystapahtumassa etsimällä
tutkijoita, olemalla ystäviä käänty-
mysprosessin aikana ja todistamalla
ratkaisevissa kohdissa. Mutta kasteen
jälkeen käännynnäiset tarvitsevat voi-
maa siirtyäkseen uuteen ympäristöön
maailmasta, jossa he ovat eläneet. Ja
tämä on luultavasti se vaihe, jossa
jäsenet voivat helpoimmin palvella

lähetystyössä. Se ei ole vaikeaa jäsenille, jotka
ymmärtävät, mitä tarvitaan, ja jotka etsivät opas-
tusta Herralta vastatakseen siihen, olipa se sitten
uusien jäsenten kutsumista kotiinsa tai istumista
heidän vieressään sakramenttikokouksessa tai sitä,
että autamme heitä ymmärtämään paremmin, keitä
me olemme ja kuinka me elämme.” (”Sydämestä
lähtevä opetus”, Liahona, kesäkuu 2004, s. 13.)

� Noudata Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä: ”Hän
kulki ympäri maata, teki hyvää” (Ap. t. 10:38). Etsi
tilaisuuksia palvella. Palveleminen voi olla suunni-
teltua tai spontaania. Muiden palveleminen johtaa
usein tilaisuuksiin opettaa palautettua evankeliumia.
Aina kun palvelet, sinun pitäisi tehdä se siksi, että
rakastat kaikkia Herran lapsia ja toivot ja rukoilet
ja haluat vilpittömästi, että saisit opettaa heille
palautettua evankeliumia.

Herra auttaa sinua löytämään ihmisiä opetettavaksi.
Tiellesi tuodaan niitä, joita on valmistettu palau-
tuksen sanomaan. Hyvät tekosi ja sanasi auttavat
tuomaan ihmisiä Kristuksen luokse. Rukoile ja etsi
tilaisuuksia palvella, auttaa ja kohottaa muita. Kun
palvelet, puhu kaikkien tapaamiesi ihmisten kanssa

• OL 123:12–13

Kirjoita tästä pyhien kirjoitusten kohdasta
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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Jäsenten osuus sellaisten
tutkijoiden löytämisessä,
jotka lopulta kastetaan

ja jotka pysyvät
aktiivisina ja uskolli-

sina, on tärkeä.



ja kannusta heitä hankkimaan lisää tietoa palaute-
tusta evankeliumista.

� Vanhin Earl C. Tingey seitsemänkymmenen
koorumien johtokunnasta on esittänyt seuraavan
ehdotuksen kokoaikaisille lähetyssaarnaajille:

”Avatkaa suunne. Herra sanoo meille: ’Ja sinun
tulee alati avata suusi julistamaan minun evanke-
liumiani riemuitsevin äänin’ [OL 28:16].

Puhukaa kaikille, kauppiaille, linja-autoissa matkus-
taville, ihmisille kaduilla ja kaikille tapaamillenne
ihmisille.” (”Lähetystyöpalvelu”, Valkeus, heinäkuu
1998, s. 45.)

� Kun pyrit löytä-
mään ihmisiä, joille
voit kertoa palau-
tuksen sanomasta,
todistuksestasi on
apua. Etsiessäsi
ihmisiä opetetta-
vaksi todista usein
Jeesuksesta

Kristuksesta ja Hänen palautetusta evankeliumis-
taan. Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apos-
tolin koorumista on vakuuttanut: ”Kun julistatte
totuutta, se saa aikaan heijastuman, tiedostamatto-
man muiston tutkijan mieleen siitä, että he ovat
kuulleet tämän totuuden aikaisemmin – ja tietenkin
he ovat. Lähetyssaarnaajan todistus herättää todis-
tuksen suurenmoisen perinnön, joka juontaa juu-
rensa aina taivaan neuvostoon saakka ennen tämän
maailman syntyä. Siellä aikaisemmassa
paikassa nämä samat ihmiset kuulivat,
kun tämä sama suunnitelma esitettiin,
ja he kuulivat, millaista osaa Jeesus
Kristus näyttelisi heidän pelastukses-
saan.” (”Lähetystyö ja sovitus”,
Liahona, lokakuu 2001, s. 29.)

� Rukoile, että huomaisit ja tunnistai-
sit tilaisuudet palvella ja opettaa.
Puhu joka päivä niin monen ihmisen kanssa kuin
voit. Käytä kaikkia mahdollisia kunniallisia keinoja
löytääksesi ihmisiä, jotka ovat halukkaita kuuntele-
maan sanomaasi. Rukoile apua, että olisit rohkea
puhuessasi tapaamiesi ihmisten kanssa. Opettele
taito keskustella ystävällisesti ja tavalla, jota ei
koeta uhkaavaksi.

� Monissa etsimistilanteissa sinun on kyettävä esit-
tämään sanoma lyhyessä ajassa. Vanhin Richard G.

Scott on sanonut tästä taidosta: ”Meillä on lähetys-
saarnaajia, joille evankeliumin sanoma on niin
olennainen osa heidän sisintä olemustaan, että he
voivat esittää siitä puolentoista tai viiden minuutin
katsauksen vaikka lähimmällä bussipysäkillä. He
ovat paljon paremmin valmistautuneita aloitta-
maan ihmisten kanssa miltä tasolta tahansa ja esit-
telemään heille palautuksen suurenmoisen sano-
man.” (”Sydämestä lähtevä opetus”, s. 13.)

� Ihmiset, jotka kokevat elämässään merkittäviä
muutoksia – kuten lapsen syntymän, omaisen kuo-
leman tai muuton uuteen kotiin – ovat usein val-
miita kuulemaan palautetusta evankeliumista ja
saamaan uusia ystäviä. Esimerkiksi lähetyssaarnaa-
jat, jotka tapaavat henkilön, joka on äskettäin
menettänyt rakkaan ihmisen, voisivat kertoa sano-
man, että nämä voivat olla taas yhdessä tämän
kuolevaisen elämän jälkeen.

� Maailmanlaajuinen kiinnostus suku-
tutkimukseen voi myös auttaa sinua
löytämään ihmisiä opetettavaksi. Ota
selville, millaista apua sukututkimuk-
seen voi kirkolta saada alueella, jolla
työskentelet. Tutustu kirkon jäseniin,
jotka osaavat tehdä sukututkimusta, ja
kutsu heidät esittelemään kirkon tarjoa-
maa apua kirkkoon kuulumattomille.

� On olemassa monia muitakin kunniallisia tapoja
etsiä mahdollisia tutkijoita. Lähetyssaarnaajien
koulutuksessa esitetään monia menetelmiä.
Rukoileminen ja pohtiminen tuovat myös mieleen
muita ideoita siitä, kuinka etsiä opetettavia ihmi-
siä ja kutsua heitä tulemaan Kristuksen luokse
ottamalla vastaan palautetun evankeliumin peri-
aatteet ja toimitukset.
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”Lähetyssaarnaajan
todistus herättää todis-
tuksen suurenmoisen

perinnön, joka juontaa
juurensa aina taivaan
neuvostoon saakka.”



Tehokas suunnittelu, tavoitteiden asetta-
minen ja ajanhallinta auttavat lähetystyön
kohdentamisessa ja lisäävät menestystä.

� Lähetyssaarnaajat, jotka asettavat rukoillen toi-
mensa tärkeysjärjestykseen, saavat paljon aikaan.
Lähetysjohtaja antaa yleisen aikataulun, joka sopii
kulttuuriin, kuten milloin aamulla noustaan, mil-
loin opiskellaan, milloin on valmistautumispäivä,
milloin tehdään käännytystyötä ja milloin mennään
illalla nukkumaan. Lähetyssaarnaajat ovat vastuussa
siitä, että he suunnittelevat päivittäiset toimensa
lähetyskentän ohjeiden mukaan voidakseen toteut-
taa Herran työtä. Se, että osaa ajoittaa tärkeimmät
lähetystyötoimet tuottavimpiin ajankohtiin, lisää
menestystä lähetystyössä. Tavoitteiden asettaminen
auttaa keskittymään tuottavimpiin lähetystyötoimiin.

� Vanhin Dallin H. Oaks on tähdentänyt, minkä
pitäisi olla meille tärkeintä, selittäessään:

”Tärkeysjärjestyksemme määrää sen, mitä tavoitte-
lemme elämässä. – –

Jeesus opetti tärkeysjärjestystä sanoessaan: ’Älkää
sen vuoksi etsikö sitä, mikä on tästä maailmasta,
vaan pyrkikää ensiksi rakentamaan Jumalan valta-
kuntaa ja vahvistamaan hänen vanhurskauttaan,
niin teille annetaan kaikki tämäkin’ (JSR Matt. 6:38).

’Pyrkikää ensiksi rakentamaan Jumalan valtakuntaa’
tarkoittaa sitä, että asetamme etusijalle Jumalan ja
Hänen työnsä. Jumalan työtä on toteuttaa lastensa
iankaikkinen elämä (ks. Moos. 1:39) ja kaikki, mikä
liittyy taivaallisen Isämme lasten syntymään, hoi-
vaamiseen, opettamiseen ja sinetöimiseen. Kaikki
muu on tärkeysjärjestyksessä alempana. – – Kuten
joku on sanonut, ellemme ole valinneet Jumalan
valtakuntaa ensimmäiseksi, ei loppujen lopuksi ole
paljonkaan väliä sillä, mitä olemme valinneet sen
sijaan. – –

Meidän tärkeysjärjestyksemme tulee näkyvimmin
esille siinä, kuinka käytämme aikaamme. – –
Ajan kanssa meillä on vain yksi tilaisuus tehdä
valinta, ja sitten se on mennyt ikiajoiksi.” (Ks.

”Keskittyminen ja asioiden tärkeysjärjestys”,
Liahona, heinäkuu 2001, s. 101.)

� Kun lähetyssaarnaajat arvioivat aikatauluaan ja
toimiaan, heidän tulee kysyä: ”Kuinka paljon teho-
kasta lähetystyötä itse asiassa tulee tehdyksi?”
Vanhin Oaks on selittänyt:

”Kenenkään meistä ei pitäisi olla sellaisen kalasta-
jan kaltaisia, joka luulee kalastaneensa koko päi-
vän, vaikka on todellisuudessa käyttänyt suurim-
man osan ajastaan kuljeskelemalla veden äärellä,
syömällä lounasta ja häärimällä välineidensä
kanssa. Kalaonni on yhteydessä siihen, kuinka
pitkään siima on ollut vedessä, ei siihen, kuinka
kauan kalastaja on ollut poissa kotoaan. Jotkut
kalastajat ovat poissa kotoa kaksitoista tuntia, ja
siitä ajasta heidän siimansa on vedessä kymmenen
tuntia. Toiset kalastajat ovat poissa kotoa kaksi-
toista tuntia, ja siitä ajasta heidän siimansa on
vedessä vain kaksi tuntia. Tämä viimeksi mainittu
tyyppi saattaa ihmetellä, miksi hän ei saa yhtä
hyviä tuloksia kuin muut.

Sama periaate pätee lähetyssaarnaajiin, joita Mestari
kutsui ’ihmisten kalastajiksi’. Lähetyssaarnaajan sii-
man pitäisi pudota kalaveteen sillä hetkellä, kun
hän lähtee asunnoltaan.” (”Introduction”, uusien
lähetysjohtajien seminaarissa pidetty puhe, 20.
kesäkuuta 2000, s. 6.)

� Ponnistelut, jotka johtavat ihmisiä uskomaan
Jeesukseen Kristukseen ja Hänen sovitukseensa,
tekemään parannuksen, ottamaan vastaan kasteen
ja Pyhän Hengen lahjan sekä kestämään loppuun
asti, täyttävät kutsun, jonka olet saanut Herralta.
Kirkon johtajat ovat esittäneet joitakin kehityssuun-
talukuja auttaakseen ihmisiä kokemaan kestävän
kääntymisen. Sinä merkitset muistiin nämä kehi-
tyssuuntaluvut ja raportoit säännöllisesti lähetys-
johtajallesi edistymisesi niissä:

• Saadut nimiviitteet, jotka ovat johtaneet yhtey-
denottoon

• Uudet tutkijat

• Tutkijoille jäsenen kanssa opetetut oppiaiheet

• Muut opetetut oppiaiheet

• Edistyvät tutkijat (joille on opetettu kaksi tai
useampia oppiaiheita ja jotka pitävät sitoumuk-
sensa lukea, rukoilla jne.)

• Sakramenttikokoukseen osallistuneet tutkijat

• Tutkijat, joilla on kastepäivä päätettynä

• OL 109:8

Kirjoita tästä pyhien kirjoitusten kohdasta
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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• Kastetut ja konfirmoidut tutkijat

• Uusille käännynnäisille ja vähemmän aktiivisille
jäsenille opetetut oppiaiheet

� Vanhin M. Russell Ballard kahdentoista apostolin
koorumista on opettanut, miten tärkeää on suun-
nitella jokainen päivä ja asettaa tavoitteita toverin
kanssa: ”Lähetyssaarnaajat eivät voi tehdä tätä
työtä vain kysymällä: ’No, mitä tehdään?’
Lähetyssaarnaajien on asetettava tavoitteita.
Opiskellessaan yhdessä tovereina lähetyssaarnaajat
asettavat tavoitteensa. He ymmärtävät, että jos
heillä on hyviä tavoitteita, he onnistuvat paljon
paremmin löytämään, opettamaan, auttamaan
eteenpäin ja kastamaan tutkijoita, jotta nämä voi-
daan konfirmoida ja jotta he saavat Pyhän Hengen
lahjan.” (”Planning”, uusien lähetysjohtajien semi-
naarissa pidetty puhe, 25. kesäkuuta 2003, s. 2.)

� Vanhin Neal A. Maxwell, joka oli kahdentoista
apostolin koorumin jäsen, on kannustanut meitä
kurkottamaan pidemmälle kuin mihin luulemme
pystyvämme, kun pyrimme asettamaan tavoitteita
ja saavuttamaan ne:

”Tavoitteidemme pitäisi saada meidät venymään
vähän kerrallaan. Hyvin usein, kun ajattelemme
saavuttaneemme katon, se onkin todellisuudessa
psykologinen tai kokemukseen perustuva este,
jonka olemme itse rakentaneet. Me olemme sen
rakentaneet ja me voimme sen poistaa. – –

– – Meidän ei pidä odottaa kehittyvämme ilman
tuskaa tai jonkinlaista ’peruskorjausta’.” (Deposition
of a Disciple, 1976, s. 33–34.)

� ”Tavoitteet kuvaavat sydämemme haluja ja
näkemystämme siitä, mitä voimme saavuttaa.
Tavoitteiden ja suunnitelmien avulla toiveemme
muuttuvat toiminnaksi. Tavoitteiden asettaminen
ja suunnittelu ovat uskon osoitus. Aseta rukoillen
sellaisia tavoitteita, jotka ovat sopusoinnussa
Vapahtajan käskyn kanssa tehdä kaikki kansat
Hänen opetuslapsikseen opettamalla heitä ja kasta-
malla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
(ks. Matt. 28:19).

– – Tee kaikki voitavasi saavuttaaksesi tavoitteesi,
mutta kunnioita muiden tahdonvapautta. Menes-
tyksen todellinen mitta ei ole yksin tavoitteiden
saavuttaminen vaan myös se, miten palvelet ja
miten muut edistyvät. Tavoitteet ovat keino auttaa
sinua saamaan paljon hyvää aikaan taivaallisen
Isän lasten keskuudessa. Niitä ei tule käyttää tun-
nustuksen saamiseen.

Tarkoin mietityt tavoitteet antavat sinulle selkeän
suunnan ja auttavat sinua täyttämään päiväsi toi-
milla, jotka auttavat ihmisiä vahvistamaan uskoaan
Vapahtajaan ja edistymään kohti kastetta, konfir-
mointia ja täyttä aktiivisuutta kirkossa. Haastavat
tavoitteet auttavat sinua työskentelemään tehok-
kaasti ja johtavat siihen, että venyt ja kasvat.”
(Ks. Saarnatkaa minun evankeliumiani, s. 154.)

� Presidentti Thomas S. Monson, neuvonantaja
ensimmäisessä presidenttikunnassa, on lainannut
tärkeää periaatetta opetettaessa edistymisen rapor-
toinnin vaikutusta tavoitteiden saavuttamiseen:
”Kun suoriutumista mitataan, suoriutuminen para-
nee. Kun suoriutumista mitataan ja siitä raportoi-
daan, kehittymisen tahti kiihtyy.” (Saarnatkaa
minun evankeliumiani, s. 159.)

POHDITTAVIA SEIKKOJA

• Millaisin nimenomaisin toimenpitein voit val-
mistautua palvelemaan Herraa paremmin lähe-
tyskentällä?

• Kuka tuntemasi ihminen on siinä vaiheessa, että
voit antaa hänestä nimiviitteen lähetyssaarnaajille?

• Millä tavoin sinä voisit ystävystyä muihin ihmi-
siin valmistaaksesi heitä lähetyssaarnaajien ope-
tettavaksi?

• Millä tavoin sinä voisit perehdyttää uutta kään-
nynnäistä tai vähemmän aktiivista kirkon jäsentä?

• Kuinka Opin ja liittojen kohdat 88:119 ja 109:8
liittyvät sekä temppeleihin että lähetyssaarnaajiin?

EHDOTETTUJA TEHTÄVIÄ

• Ellet jo käytä toimintakalenteria päivittäisten
toimiesi organisointiin ja tärkeysjärjestykseen
asettamiseen, niin aloita se nyt.
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• Aseta realistisia tavoitteita, jotka auttavat sinua
valmistautumaan ja edistymään kohti lähetys-
työtäsi, ja pane ne tärkeysjärjestykseen.

• Kirjoita neljä erilaista lyhyttä tapaa aloittaa kes-
kustelu palautetun evankeliumin sanomasta jon-
kun kirkkoon kuulumattoman kanssa. Harjoittele
kutakin tapaa ääneen – ensin muistiinpanojen
avulla ja sitten ilman niitä.

• Anna tulevalla viikolla kampanjakortti jollekulle,
joka ei ole kirkon jäsen.

SUOSITELTUA LISÄLUKEMISTA

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos
• ”Rakkaus” (s. 138–139)

• ”Lähetystyö” (s. 94–96)

MUISTIINPANOJA JA VAIKUTELMIA
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JOHDANTO

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkolla on Jumalan pappeuden valtuus suorittaa
toimituksia, jotka ovat sitovia maan päällä ja tai-
vaassa. Näiden toimitusten kautta me teemme
Herran kanssa liittoja, jotka voivat johtaa meidät
pelastukseen ja korotukseen. Jeesuksen Kristuksen
sovituksen ansiosta me voimme puhdistua synneis-
tämme ja tulla Herran maanpäällisen kirkon jäse-
niksi näiden liittojen ja toimitusten avulla, kun
otamme ne vastaan uskollisesti. Tekemällä liit-
tomme ja pitämällä ne me suojelemme itseämme
maailman pahuudelta ja saamme siunauksia, jotka
on varattu niille, jotka päättävät seurata Herraa.

Lähetyssaarnaajat ovat saaneet Herralta pyhän
luottamustehtävän valmistaa tutkijoita kasteeseen
ja Pyhän Hengen lahjan vastaanottamiseen. Lähe-
tyssaarnaajien tulee myös ymmärtää, ettei se, että
heidän tutkijansa ottavat kasteen ja saavat konfir-
moinnin, ole lopullinen tavoite. Hiljattain kastettu-
jen jäsenten tulee aloittaa valmistautuminen temp-
pelitoimitusten saamiseen.

OPPEJA JA PERIAATTEITA, JOTKA
TULEE YMMÄRTÄÄ

• Kun tutkijat tulevat Kristuksen luokse ja valmis-
tautuvat tulemaan kirkon jäseniksi, heidän on
ymmärrettävä liitot, jotka kuuluvat pelastaviin
toimituksiin, ja oltava halukkaita ottamaan pääl-
leen nämä pyhät velvoitteet ja pitämään ne.

• Lähetyssaarnaajat auttavat niitä, jotka ovat kään-
tyneet, valmistautumaan kasteeseen, konfir-
mointiin ja jäsenyyteen Herran kirkossa.

• Korotukselle välttämättömät liitot ja toimitukset
saadaan Herran huoneessa.

AIHETTA VALAISEVIA PYHIEN
KIRJOITUSTEN KOHTIA JA
LAUSUNTOJA

Kun tutkijat tulevat Kristuksen luokse ja
valmistautuvat tulemaan kirkon jäseniksi,
heidän on ymmärrettävä liitot, jotka kuu-
luvat pelastaviin toimituksiin, ja oltava ha-
lukkaita ottamaan päälleen nämä pyhät
velvoitteet ja pitämään ne.

� Yksi tärkeä hetki opetuksessa on, kun sinä lähe-
tyssaarnaajana kutsut tutkijaa ottamaan kasteen.
Kun tutkija siirtyy tutkijasta käännynnäiseksi,
hänen on ymmärrettävä, että hän tekee pyhiä liit-
toja Herran kanssa, sekä oltava halukas ottamaan
henkilökohtainen vastuu liittojen tekemisestä ja
pitämisestä. Evankeliumin siunauksia ei voi saada
täysimääräisinä, ellei tee liittoja ja ota vastaan
Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin
pelastavia toimituksia. Käännynnäiset tekevät
ensimmäiset liitot, kun he ottavat vastaan kastetoi-
mitukset vedellä ja Hengellä. Nämä ja muut liitot
tuovat siunauksia ja avaavat ovet pelastukseen
Jumalan valtakunnassa.

TUTKIJOIDEN VALMISTAMINEN KASTEESEEN
JA KONFIRMOINTIIN
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� ”[Liitto on] Jumalan ja ihmisen välinen sopimus,
mutta sopimuksen osapuolet eivät ole samanarvoi-
sia. Jumala antaa liiton ehdot, ja ihmiset lupaavat
tehdä, mitä hän pyytää heitä tekemään. Sitten
Jumala lupaa ihmisille tiettyjä siunauksia heidän
kuuliaisuudestaan.

Periaatteita ja toimituksia saadaan liiton kautta.
Kirkon jäsenet, jotka tekevät tällaisia liittoja, lupaavat
kunnioittaa niitä. Esimerkiksi kasteessa jäsenet teke-
vät Herran kanssa liiton ja uudistavat tämän liiton
nauttiessaan sakramentin. Lisää liittoja tehdään
temppelissä. Herran kansa on liitto-
kansa ja saa suuria siunauksia pitäes-
sään liittonsa Herran kanssa.” (Pyhien
kirjoitusten opas, ”Liitto”, s. 104.)

Jumala pitää aina liittonsa. Liitto voi
raueta vain, jos mies tai nainen ei
noudata omaa osaansa liitosta eikä pidä sitä.

� Presidentti James E. Faust, neuvonantaja ensim-
mäisessä presidenttikunnassa, on esittänyt yhden
tärkeän tarkoituksen liitoille: ”Liitot eivät ole
pelkästään ulkokohtaisia rituaaleja; ne ovat todelli-
nen ja vaikuttava keino saada aikaan muutos.
’Uudestisyntyminen tapahtuu Jumalan Hengestä
toimitusten kautta’ [Profeetta Joseph Smithin opetuksia,
toim. Joseph Fielding Smith, 1985, s. 160]. Meidän
tulee aina kunnioittaa ja pitää pyhinä pelastavia liit-
toja, jotka teemme Herran kanssa. Hän on luvannut,
että jos teemme niin, ’sinä olet saava ilmoituksen
ilmoituksen päälle, tietoa tiedon päälle, jotta voisit
tuntea salaisuudet ja rauhaa – sen, mikä tuo iloa,
sen, mikä tuo iankaikkisen elämän’
[LK 42:61].” (”’Tutki minut, Jumala,
katso sydämeeni’”, Valkeus, heinäkuu
1998, s. 18.)

� Vanhin Henry B. Eyring kahdentoista
apostolin koorumista on opettanut:

”Myöhempien aikojen pyhät ovat liittokansa.
Alkaen kastepäivästä ja jatkuen kautta elämämme
hengellisten virstanpylväiden me annamme
lupauksia Jumalalle ja Hän antaa lupauksia meille.
Hän pitää aina valtuutettujen palvelijoittensa kautta
antamansa lupaukset, mutta meidän elämämme
ratkaiseva koe on se, annammeko lupauksia Hänelle
ja pidämmekö ne.” (”Jumalan todistajia”, Valkeus,
tammikuu 1997, s. 29.)

� Vanhin F. Burton Howard seitsemänkymmenen
koorumista on kuvannut, mitä liittojen tekemi-

nen ja pitäminen merkitsee: ”Me
olemme liittokansaa. Jos kirkon
jäsenistä voidaan löytää jotain tun-
nusomaista, niin se on se, että me
teemme liittoja. Meidät täytyy tun-
tea myös liittomme pitävänä kan-

sana. Lupauksia on helppo tehdä, mutta niiden
täyttäminen on eri asia. Lupausten täyttäminen
pitää sisällään työn loppuun viemisen, johdon-
mukaisuuden ja järkkymättömyyden. Se tarkoittaa
uskon säilyttämistä ja pysymistä uskollisena lop-
puun asti huolimatta menestyksestä tai epäonnis-
tumisesta, epäilyistä tai masentumisesta. Se on
lähestymistä Herran puoleen kaikesta sydämes-
tämme. Se on sen tekemistä, mitä olemme luvan-
neet käyttäen kaikkea tahdonvoimaamme – jopa
silloin, kun meitä ei huvittaisi.” (”Sitoumus”,
Valkeus, heinäkuu 1996, s. 30.)

� Vanhin M. Russell Ballard kahdentoista aposto-
lin koorumista on selittänyt, että liittojen tekemi-

nen on muutakin kuin sitä, että tie-
tää ja ymmärtää opit: ”Meidän vel-
vollisuutemme on auttaa toisia
Hengen voiman kautta tietämään
evankeliumin opit ja periaatteet
sekä ymmärtämään ne. Jokaisen on
tultava tuntemaan, että palautuksen

• Moroni 6:1–4

• OL 20:37

• OL 42:78

• OL 45:9

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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opit ovat tosia ja suuriarvoisia. Ja jokaisen, joka
ottaa sanoman vastaan, täytyy pyrkiä elämään
evankeliumin mukaan tekemällä pyhiä liittoja ja
pitämällä ne sekä osallistumalla kaikkiin pelastuk-
sen ja korotuksen toimituksiin.” (”Nyt on aika”,
Liahona, tammikuu 2001, s. 88–89.)

� Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin
koorumista on opettanut, miksi meidän on tärkeää
elää niin, että Pyhä Henki vahvistaa liittomme:
”Meidän Vapahtajamme on maailman [valo].
Meidän tulee elää niin, että Hänen Henkensä voi
valistaa meidät ja että voimme kuulla ja huomata
sen Pyhän Hengen vahvistavan sinetin, joka todis-
taa Isästä ja Pojasta (ks. LK 20:26). – – Meidän tulee
olla uskollisia niille liitoille, joita olemme tehneet
Jeesuksen Kristuksen nimessä.” (”’Maailman val-
keus ja elämä’”, Valkeus, tammikuu 1988, s. 61.)

Lähetyssaarnaajat auttavat niitä, jotka
ovat kääntyneet, valmistautumaan kas-
teeseen, konfirmointiin ja jäsenyyteen
Herran kirkossa.

� Lähetyssaarnaajat opettavat tutkijoille Herran
käskyt ja kutsuvat sitten heitä toimimaan sen
mukaan, mitä he ovat oppineet.
Tutkijoita kutsutaan uskomaan
Herraan, tekemään parannus ja teke-
mään sitoumuksia pitää käskyt. Se
auttaa heitä valmistautumaan kaste-
puhutteluunsa, jossa heiltä kysytään
heidän sitoutumistaan pitää nämä
käskyt loppuelämänsä ajan. Kun tutki-
jat sitoutuvat ottamaan kasteen, heiltä vaaditaan
tiettyä kelvollisuuden tasoa (ks. Moroni 6:1–4).

Taivaallinen Isä rakastaa lapsiaan ja haluaa siunata
heitä. Käskyt tuovat tilaisuuksia saada siunauksia
(ks. OL 130:20–21). Tässä osuudessa käsitellyt käs-
kyt ovat joitakin niistä käskyistä, jotka tutkijoiden
on ymmärrettävä ja joihin heidän on sitouduttava
ennen kuin heidät kastetaan. Kelvollisuus mennä
kasteelle edellyttää, että jokaista näistä käskyistä
noudatetaan. Nämä käskyt ovat

• lepopäivän pyhittäminen

• profeettojen seuraaminen

• eläminen siveyden lain mukaan

• viisauden sanan noudattaminen

• eläminen kymmenysten lain mukaan.

Lepopäivän pyhittäminen

Käytöksemme lepopäivänä kuvastaa sitoutumis-
tamme kunnioittaa ja palvella Jumalaa. Pyhittämällä
lepopäivän me osoitamme Jumalalle halukkuu-
temme pitää liittomme. Myöhempien aikojen
pyhien tulee erottaa tämä pyhä päivä maailman
toimista omaksumalla lepopäivälle sopiva Jumalan
palvelemisen, kiitollisuuden, palvelun ja perhekes-
keisen toiminnan henki. Kun kirkon jäsenet pyrkivät
saattamaan lepopäivän toimintansa Herran Hengen
ja tarkoituksen mukaisiksi, heidän elämänsä täyttää
ilo ja rauha.

� Presidentti Gordon B. Hinckley on antanut seu-
raavat neuvot oikeanlaisesta lepopäivän pyhittämi-

sestä: ”Ihmisillä ei ole mitään tarvetta
käydä ostoksilla ja loukata [lepopäi-
vän] pyhyyttä ostamalla tavaroita
sunnuntaina. Se päivä ei ole ruokaos-
toksia varten. [Viikossanne on kuusi
päivää. – – Teidän ei tarvitse käydä
ostoksilla sunnuntaina.] – – Te ette

menetä mitään, jos teette ostoksenne muina päivinä
ettekä sunnuntaina. Antakaa tämän päivän olla se
päivä, jonka käytätte mietiskelyyn, pyhien kirjoi-
tusten lukemiseen, keskusteluun perheenne kanssa
sekä Jumalan asioihin keskittymiseen. Jos teette
niin, teitä siunataan.” (”Innoittavia ajatuksia”,
Valkeus, marraskuu 1998, s. 7.)

� Vanhin Russell M. Nelson kahdentoista aposto-
lin koorumista on selittänyt, kuinka lepopäivää
kunnioitettiin menneinä taloudenhoitokausina:
”Evankeliumin ikuiset totuudet ja periaatteet oli-
vat ja ovat yhä tärkeitä sekä muinaisen että nyky-
ajan Israelin kansalle. Esimerkiksi lepopäivä on
pyhitetty eri syistä läpi sukupolvien. Aadamin
ajoista Moosekseen asti sapatinpäivää vietettiin
luomistyön lepopäivänä (ks. 2. Moos. 20:8–11;
31:16–17). Mooseksen ajoista Herran ylösnouse-
mukseen sapattia vietettiin myös israelilaisten
Egyptin orjuudesta vapautumisen muistojuhlana

• 2. Moos. 20:8–11

• OL 59:9–10

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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(ks. 5. Moos. 5:12–15; Jes. 58:13; Hes. 20:20;
44:24; Moosia 13:19). Myöhempinä aikoina pyhät
pyhittävät lepopäivän Jeesuksen Kristuksen sovi-
tuksen muistoksi (ks. Ap. t. 20:7; 1. Kor. 16:2; Ilm.
1:10; LK 59:9–19).” (”Toinen Exodus”, Liahona,
huhtikuu 2002, s. 36.)

Profeettojen seuraaminen

Kristus rakensi kirkkonsa profeettojen ja apostolien
perustukselle. Nuo apostolit ja profeetat johtivat kirk-
koa ilmoituksen kautta. Herra kutsui Joseph Smithin
ensimmäiseksi profeetaksi johtamaan kirkkoaan tällä
viimeisellä taloudenhoitokaudella. Myös ne, jotka
johtavat Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen
Kristuksen Kirkkoa tänä aikana, ovat profeettoja ja
apostoleita. Kirkon presidentti on elävä profeetta. Me
uskomme Jumalan valittuihin profeettoihin ja nou-
datamme heidän neuvojaan ja opetuksiaan.

� Presidentti James E. Faust on kuvannut siunauk-
sia, jotka tulevat Jumalan profeetan tukemisesta:

”Niiden, jotka haluavat tulla pois pimeydestä ja
valoon, on huolehdittava siitä, että he ovat sopu-
soinnussa sen innoituksen ja ilmoituksen kanssa,
jota saamme profeetoiltamme, näkijöiltämme ja
ilmoituksensaajiltamme. – – He ovat profeetallisia
puhetorvia, jotka ovat olleet vuosisatojen ajan
virittyneinä selestiselle lähetysasemalle velvollisuu-
tenaan välittää Herran sana muille.

Paras tapa teille nuorille päästä lähempään sopu-
sointuun Vapahtajan kanssa on tukea Hänen elä-
vää profeettaansa maan päällä, kirkon president-
tiä meidän aikanamme, presidentti Gordon B.
Hinckleyä. Ellemme me seuraa elävää profeettaa,
kuka hän sitten onkin, me olemme vaarassa
kuolla hengellisesti. – –

Voin todistaa, että kirkko saa hyvin usein jatkuvaa
ilmoitusta. Sitä tulee päivittäin.” (”Come out of the
Darkness into the Light”, kirkon koululaitoksen

takkavalkeailta nuorille aikuisille, 8. syyskuuta
2002, s. 4.)

� Vanhin Robert D. Hales kahdentoista apostolin
koorumista on puhunut siitä, miten tärkeää on
seurata eläviä profeettoja:

”Elävät profeetat johtavat tätä kirkkoa tänä päivänä.
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkon jäsenten suurin turva on siinä, että he oppi-
vat kuuntelemaan ja noudattamaan niitä sanoja ja
käskyjä, joita Herra on antanut elävien profeetto-
jensa kautta. – –

– – Meidän hengellinen turvallisuutemme perustuu
siihen, että noudatamme elävän profeettamme sel-
keätä ääntä. Jos me kuuntelemme hänen ääntään
ja noudatamme hänen neuvoaan, me voimme elää
niin kuin Kristus haluaa meidän elävän ja pysyä
vahvana loppuun asti, niin että voimme jonakin
päivänä perheinemme palata taivaallisen Isämme
ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tykö.”
(”Kuulkaa ja noudattakaa profeetan ääntä”, Valkeus,
heinäkuu 1995, s. 16.)

Eläminen siveyden lain mukaan

Jumala iloitsee poikiensa ja tyttäriensä siveydestä ja
vihaa sukupuolisyntiä. Siveys on sukupuolista puh-
tautta. Ollaksemme siveitä meidän täytyy olla puh-
taita ajatuksissamme, sanoissamme ja teoissamme.
Mitään sukupuolisuhteita ei saa olla ennen kuin vasta
sitten, kun on laillisesti naimisissa. Aviopuolisoiden
täytyy olla täysin uskollisia toisilleen. Pornografiaa
kaikissa muodoissaan on vältettävä. Jumalan anta-
maa luomisvoimaa ja kehoamme on kohdeltava
pyhinä. Kasteelle aikovien tulee elää siveyden lain
mukaan, joka kieltää kaikki sukupuolisuhteet, myös
homoseksuaaliset suhteet, laillisen avioliiton ulko-
puolella. He eivät saa olla osallisina abortissa. Jos
sukupuolisyntiä on tehty, heidän on tehtävä paran-
nus, ennen kuin Herra voi tarjota anteeksiantonsa.

� Ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista
apostolin koorumin jäsenet ovat julistaneet

• OL 42:22–25

• OL 63:16

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi

• Aam. 3:7

• OL 1:38

• OL 21:4–6

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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Jumalan määränneen, ”että pyhiä lisääntymisen
voimia tulee käyttää ainoastaan miehen ja naisen
kesken, jotka on laillisesti vihitty aviomieheksi ja
vaimoksi” (”Perhe – julistus maailmalle”, Liahona,
lokakuu 2004, s. 49).

� Presidentti James E. Faust on verrannut siveyden
lakia rikkovien elämää moraalisesti puhdasta elämää
eläviin:

”Ne, jotka ovat intiimissä kanssakäymisessä aviolii-
ton ulkopuolella, kärsivät todennäköisesti syylli-
syyden tunteista sekä syvää tunneperäistä ja fyysistä
tuskaa. Intiimisuhteet miehen ja naisen välillä nii-
den rajojen ulkopuolella, jotka Herra on asettanut,
tuovat suurta kurjuutta, häpeää, alemmuudentun-
teita ja murhetta asianosaisille.

Sen sijaan kun näitä pyhiä lahjoja käytetään siten
kuin Herra tarkoitti temppeliavioliiton suojissa, ne
tuovat meille suurimman ilomme ja onnemme.
Meistä tulee luojia Jumalan rinnalla, kun saamme
perheen ja jälkeläisiä. Siveys ennen avioliittoa ja
uskollisuus avioliiton solmimisen jälkeen on pyhä
avain itsekunnioitukseen ja onneen jokaisen koh-
dalla.” (”Jumalan vanhurskaiden tyttärien hyveet”,
Liahona, toukokuu 2003, s. 109.)

� Vanhin Dallin H. Oaks on puhunut siveyden
laista:

”Voima luoda kuolevaista elämää on ylevin voima,
mitä Jumala on antanut lapsilleen. Sen käyttöön
annettiin lupa ensimmäisessä käskyssä, mutta toi-
nen tärkeä käsky annettiin sen väärinkäytön kieltä-
miseksi. Me tähdennämme siveyden lakia, koska
me ymmärrämme luomisvoimiemme tarkoituksen
Jumalan suunnitelman toteuttamisessa.

Luomisvoimiemme ilmaisu on otollista Jumalalle,
mutta Hän on määrännyt, että se rajoitetaan avio-
liittoon. Presidentti Spencer W. Kimball opetti:
’Laillisessa avioliitossa sukupuolisuhde on oikein
ja Jumalan hyväksymä. Sukupuolisuhteessa
sinänsä ei ole mitään epäpyhää tai alentavaa,
koska sillä tavoin miehet ja naiset ovat osallisina
luomisprosessissa ja ilmaisevat rakkautta.’ (The
Teachings of Spencer W. Kimball, toim. Edward L.
Kimball, 1982, s. 311.)

Avioliiton siteiden ulkopuolella kaikki luomisvoi-
man käyttö missä tahansa määrin on miesten ja
naisten kaikkein jumalallisimman ominaisuuden
synnillistä halventamista ja turmelemista.” (”Suuri
autuudensuunnitelma”, Valkeus, tammikuu 1994,
s. 70–71.)

Viisauden sanan noudattaminen

Viisauden sana opet-
taa meitä pitämään
huolta fyysisestä ruu-
miistamme. Se opettaa
hyvin yksityiskohtai-
sesti, että meidän

tulee välttää vahingollisia aineita, mukaan lukien
alkoholi, tupakka, tee ja kahvi. Meidän on vältettävä
myös huumeita kaikissa muodoissaan. Tutkijoiden
on noudatettava viisauden sanaa ennen kastetta ja
sen jälkeen. Ne, jotka noudattavat tätä lakia, saavat
siunauksekseen terveyttä, voimaa ja suojan pahaa
vastaan.

� Presidentti Gordon B. Hinckley on varoittanut
viisauden sanan rikkomisesta: ”Ruumis, joka
teillä on, on Jumalan temppeli. Se on pyhä. Se
on Jumalan kätten työtä. Teillä ja minulla ei ole
varaa antautua missään tilanteessa käyttämään
huumeita. Ne tuhoavat teidät täysin. Ne vievät
itsehillintänne. Ne saavat teidät toimimaan epäre-
hellisesti hankkiaksenne rahaa niiden ostamiseen.
Pysykää erossa niistä aineista, jotka viisauden
sanassa kielletään – ei alkoholia, ei olutta, ei
tupakkaa. Mikä siunaus! Mikä siunaus onkaan
viisauden sana, jonka Herra antoi kirkolleen elä-
mäntavaksi, joka siunaisi elämäämme.” (”Excerpts
from Recent Addresses of President Gordon B.
Hinckley”, Ensign, maaliskuu 1999, s. 73.)

Eläminen kymmenysten lain mukaan

Yksi Myöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkon jäsenyyden suurista
siunauksista on etuoikeus antaa
panoksensa Jumalan valta-
kunnan kasvuun maksamalla
kymmenykset. Kymmenysten
laki on ikivanha, jumalalli-
nen laki. Esimerkiksi Vanhan
testamentin profeetta

• 1. Kor. 6:19–20

• OL 89:18–21

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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Abraham maksoi kymmenykset kaikesta omaisuu-
destaan (ks. Alma 13:15).

Herra on käskenyt meitä antamaan kymmenennen
osan tuloistamme vuosittain auttaaksemme Hänen
valtakuntansa rakentamisessa. Kymmenyksemme
pyhitetään Herralle, ja me kunnioitamme Häntä
maksamalla kymmenykset. Jumala lupaa siunata
runsaasti niitä, jotka maksavat rehelliset kymme-
nykset (ks. Mal. 3:10–12).

Kymmenysvaroilla kustannetaan kirkon toiminta
kuten temppeleiden ja seurakuntakeskusten raken-
taminen ja ylläpito, lähetystyön tukeminen, temp-
peli- ja sukututkimustyön tekeminen ja monia muita
arvokkaita toimintamuotoja. Kymmenyksillä ei
makseta palkkaa paikallisille kirkon johtajille. Kaikkia
paikallisia seurakuntia johtavat maallikkopapit,
jotka eivät saa palkkaa palvelemisestaan kirkossa.

� Presidentti Gordon B. Hinckley on kertonut, miksi
hän maksaa kymmenyksiä: ”On aina siunaus antaa
takaisin Herralle edes kymmenesosa siitä, mitä Hän
on antanut meille. Minulla on vahva todistus kym-
menyksistä, veljeni ja sisareni. Minun ei ole ollut
koskaan vaikea maksaa kymmenyksiäni edes talou-
dellisesti vaikeina aikoina, koska Herra on luvannut,
että Hän siunaisi meitä, jos tekisimme niin. Minä en
yksin ole antanut tuota lupausta. Piispa ei ole anta-
nut tuota lupausta. Tuon lupauksen on antanut
Herra, ja Hänellä on voima pitää tuo lupaus.”
(Julkaisussa Ensign, huhtikuu 1998, s. 74.)

� Presidentti James E. Faust on selittänyt, ettei
kymmenysten maksamisessa ole kyse siitä, onko
rikas vai köyhä:

”Kymmenysten laki on yksinkertainen: me mak-
samme kymmenennen osan vuotuisista henkilökoh-
taisista ansioistamme. Ensimmäinen presidentti-
kunta on tulkinnut ansioiden tarkoittavan tuloja.
Mitä 10 prosenttia meidän henkilökohtaisista tulois-
tamme merkitsee, on meidän ja Luojamme välinen
asia. Ei ole olemassa kirjaimellisia sääntöjä. Niin

kuin eräs käännynnäinen Koreassa kerran sanoi:
’Kymmenysten suhteen ei ole väliä sillä, oletko rikas
vai köyhä. Maksat 10 prosenttia, eikä sinun tarvitse
olla häpeissäsi, vaikka et olisi ansainnutkaan kovin
paljon. Jos ansaitset paljon, maksat 10 prosenttia.
Jos ansaitset aivan vähän, maksat silloinkin 10 pro-
senttia. Taivaallinen Isä rakastaa sinua sen vuoksi.
Voit pitää pääsi ylpeänä pystyssä.’ – –

Jotkut saattavat tuntea, ettei heillä ole varaa mak-
saa kymmenyksiä, mutta Herra on luvannut, että
Hän valmistaa meille mahdollisuuden pitää kaikki
Hänen käskynsä [ks. 1. Nefi 3:7]. Kymmenysten
maksamiseen tarvitaan aluksi suurta uskoa, mutta
kuten Jeesus on sanonut: ’Joka tahtoo noudattaa
hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville [opista]’ [Joh.
7:17]. Me opimme kymmenyksistä maksamalla
niitä. Itse asiassa uskon, että meidän on mahdol-
lista murtautua ulos köyhyydestä siten, että uskoen
annamme Herralle takaisin osan siitä vähästä, mitä
meillä on.” (”Taivaan ikkunoiden avaaminen”,
Liahona, tammikuu 1999, s. 67–68.)

Korotukselle välttämättömät liitot ja
toimitukset saadaan Herran huoneessa.

� Temppelitoimitukset ovat korotuksen edellytys.
Lähetyssaarnaajat valmistavat tutkijoita ottamaan
vastaan palautetun evankeliumin ensimmäiset
periaatteet ja toimitukset. Uskolliset kirkon jäsenet
jatkavat edistymistään tullakseen kelvollisiksi koro-
tukseen selestisessä valtakunnassa. Meitä ei ole
käsketty ainoastaan ottamaan vastaan kastetta ja
Pyhän Hengen lahjaa, vaan jos me haluamme
saada kaikki taivaallisen Isän siunaukset, meidän
on otettava vastaan toimitukset, jotka ovat tarjolla
vain Herran huoneessa.

• Mal. 3:10–12

• OL 119:4

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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� Presidentti Howard W. Hunter on selittänyt
temppelitoimitusten tarpeen: ”Temppelitoimitukset
ovat ehdottoman välttämättömiä; me emme voi
palata Jumalan tykö ilman niitä. Kehotan jokaista
menemään kelvollisena temppeliin tai valmistautu-
maan sitä päivää varten, jona voitte astua tuohon
pyhään huoneeseen saamaan toimi-
tuksenne ja liittonne.” (Ks. ”Seuratkaa
Jumalan Poikaa”, Valkeus, tammikuu
1995, s. 88.)

� Presidentti Hunter on tähdentänyt,
ettei kaste ole lopullinen tavoite tutki-
joille: ”Kaikki pyrkimyksemme julis-
taa evankeliumia, tehdä pyhät täydel-
lisiksi ja lunastaa kuolleet johtavat pyhään temp-
peliin. Tämä johtuu siitä, että temppelitoimitukset
ovat äärimmäisen tärkeitä; me emme voi palata
Jumalan luo ilman niitä.” (”Temppelin innoittama
kansa”, Valkeus, toukokuu 1995, s. 7.)

� Vanhin Russell M. Nelson on selittänyt, miten
palautetun evankeliumin julistaminen johtaa
temppeliin tiellä iankaikkiseen elämään:

”Temppeli on Herran huone. Jokaisen temppelitoi-
mituksen ja -liiton perustana – pelastussuunnitel-
man ytimenä – on Jeesuksen Kristuksen sovitus.
Jokainen toiminta, jokainen oppitunti, kaikki,
mitä teemme kirkossa, suuntaa huomion Herraan
ja Hänen pyhään huoneeseensa. Työmme evanke-
liumin julistamiseksi, pyhien täydelliseksi tekemi-
seksi ja kuolleiden lunastamiseksi johtaa kaikki
temppeliin. – –

Temppelissä suoritettavat toimitukset, liitot,
[endaumentit] ja sinetöinnit mahdollistavat
ihmisen sovittamisen Herran kanssa ja perheen
sinetöimisen kuoleman verhon tuolle puolen.
Kuuliaisuus temppelissä solmittaville liitoille
tekee meistä kelvollisia iankaikkiseen elämään –
Jumalan suurimpaan lahjaan ihmiselle [ks. OL

14:7]. Iankaikkinen elämä on enemmän kuin kuo-
lemattomuus. Iankaikkinen elämä on korotus kor-
keimmassa taivaassa – elämä, jota Jumala elää.”
(”Henkilökohtainen valmistautuminen temppeli-
siunauksiin”, Liahona, heinäkuu 2001, s. 37–38.)

� Presidentti Joseph Fielding
Smith on opettanut, että
korotuksen edellytyksenä
on pappeuden täyteys:

”Ei ole olemassa korotusta
Jumalan valtakunnassa ilman
pappeuden täyteyttä. – –
Nämä siunaukset saavutetaan
kuuliaisuuden kautta Herran

huoneen toimituksille ja liitoille. – –

– – Herra on antanut jokaiselle tämän
kirkon miehelle mahdollisuuden kuu-
liaisuuden kautta saada pappeuden
täyteys Herran temppelin toimitusten
välityksellä. Tätä ei voi saada missään
muualla.” (Pelastuksen oppeja, toim.
Bruce R. McConkie, 3 osaa,
1977–1982, osa 3, s. 121.)

POHDITTAVIA SEIKKOJA

• Mikä merkitys on liittojen tekemisellä Jumalan
kanssa?

• Miksi pelastavat toimitukset ovat yhteydessä
liittoihin?

• Millä tavoin Herran käskyt tuovat elämäämme
iloa?

• Mitä tutkijoille pitäisi mielestäsi opettaa temppe-
leistä?

EHDOTETTUJA TEHTÄVIÄ

• Tee luettelo liitoista, joita olet tehnyt elämässäsi,
ja mieti, kuinka ne ovat vaikuttaneet ja suojel-
leet sinua.

• Harjoittele yhden tässä luvussa käsitellyn aiheen
opettamista perheillassa tai ystävälle tai huone-
toverille.

• Käy keskustelemassa piispasi tai seurakunnan-
johtajasi kanssa valmistautumisesta temppeliin
menoon, ellet ole tehnyt niin viime aikoina.

• OL 131

• OL 132:15, 18–19

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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SUOSITELTUA LISÄLUKEMISTA

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos
• ”Kaste” (s. 55–59)

• ”Siveys” (s. 152–157)

• ”Liitto” (s. 91–92)

• ”Profeetat” (s. 129–130)

• ”Lepopäivä” (s. 90–91)

• ”Temppelit” (s. 167–171)

• ”Kymmenykset” (s. 80–81)

• ”Viisauden sana” (s. 186–187)

MUISTIINPANOJA JA VAIKUTELMIA
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JOHDANTO

Jumalan poikina ja tyttärinä olemme perineet
jumalallisia ominaisuuksia. Kuolevaisuutta edeltä-
vät kokemuksemme valmistivat meitä kuolevai-
suuteen, jossa opimme ja kasvamme edelleen.
Lähetystyö on hieno tilaisuus jatkaa kehittymistä
ja vahvistaa jumalallisia luonteenpiirteitämme
pyrkiessämme tulemaan enemmän Vapahtajan
kaltaisiksi.

Jeesus Kristus osoitti meille, kuinka meidän tulee
elää. ”Katso, minä olen valo; minä olen antanut
teille esimerkin” (3. Nefi 18:16). Kristuksen kaltai-
sen elämän eläminen on ihanne, johon pyrimme
(ks. Matt. 5:48; 3. Nefi 12:48). Yksi parhaista
tavoista jäljitellä Kristuksen kaltaisia ominaisuuk-
sia on tutkia Vapahtajan elämää ja yrittää tulla
Hänen kaltaisekseen. Kun tehokkailla lähetyssaar-
naajilla on Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia, tut-
kijat voivat nähdä lähetyssaarnaajien elämässä
palautetun evankeliumin kauneuden. Tutkijat
haluavat sen, mitä lähetyssaarnaajilla on, ja alka-
vat janota evankeliumin täyteyttä. Jos olemme
uskollisia, Jeesus Kristus vahvistaa edelleen lahjo-
jamme ja kykyjämme ja auttaa meitä tulemaan
enemmän Hänen kaltaisekseen. Presidentti
Gordon B. Hinckley on sanonut:
”Vaikuttavin evankeliumin esite on
uskollisen myöhempien aikojen
pyhän esimerkillinen elämä” (”Viisi
miljoonaa jäsentä – ei huippu vaan
virstanpylväs”, Valkeus, lokakuu
1982, s. 89).

OPPEJA JA PERIAATTEITA, JOTKA
TULEE YMMÄRTÄÄ

• Lähetyssaarnaajat pyrkivät saamaan Kristuksen
kaltaisia ominaisuuksia.

• Lähetyssaarnaajien käsketään palvella Jumalaa
koko sydämestään, väkevyydestään, mielestään
ja voimastaan (ks. OL 4:2).

• Kuuliaisuus on erittäin tärkeä ominaisuus lähe-
tystyössä.

AIHETTA VALAISEVIA PYHIEN
KIRJOITUSTEN KOHTIA JA
LAUSUNTOJA

Lähetyssaarnaajat pyrkivät saamaan
Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia.

� Herran Jeesuksen
Kristuksen lähetti-
läinä lähetyssaar-
naajien tulee olla
esimerkkejä Hänen
ominaisuuksistaan
jokaiselle, jota he

opettavat. Tutkijat suhtautuvat usein
myönteisesti lähetyssaarnaajiin ja
jäseniin, jotka jäljittelevät Vapahtajaa.
Vanhin Jeffrey R. Holland kahden-
toista apostolin koorumista on kuvan-
nut sellaisten jäsenten esimerkin voi-
maa, joilla on Kristuksen kaltaisia
ominaisuuksia: ”Emme todellakaan

KRISTUKSEN KALTAISET OMINAISUUDET
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voi lähettää tälle maailmalle voimakkaampaa
lähetystyösanomaa kuin rakastavan ja onnellisen
myöhempien aikojen pyhän elämän esimerkin.
Uskollisen kirkon jäsenen käytös ja esiintyminen,
hymy ja ystävällisyys säteilevät sellaista lämpöä ja
välittämistä, jota ei mikään lehtinen eikä video-
nauha voi ilmaista. Ihmiset eivät liity kirkkoon sen
vuoksi, mitä he tietävät. He liittyvät sen vuoksi,
mitä he tuntevat, näkevät ja haluavat hengellisesti.
Siinä suhteessa todistuksemme ja onnellisuutemme
henki välittyy muille, jos me sallimme sen. Kuten
Herra sanoi Almalle ja Moosian pojille: ’Menkää – –
näyttääksenne heille hyvää esimerkkiä minussa, ja
minä teen teidät [välineeksi] kädessäni monien
sielujen pelastukseksi’ [Alma 17:11].” (”’Te olette
minun todistajani’”, Liahona, heinäkuu 2001, s. 15.)

� Vanhin Joseph B. Wirthlin kahdentoista aposto-
lin koorumista on kannustanut meitä kehittämään
Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia tullaksemme
tehokkaiksi lähetyssaarnaajiksi: ”Voidaksemme täyt-
tää Herran käskyn avata taivaan ikkunat kaikille
veljillemme ja sisarillemme meidän täytyy valmis-
tautua opettamaan evankeliumia. Opiskelemalla
pyhiä kirjoituksia ja paastoamalla ja rukoilemalla
vahvistamme todistustamme. Me kasvatamme
Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia, kuten usko,
hyve, ymmärtäväisyys, itsehillintä, kärsivällisyys,
veljellinen rakkaus, jumalisuus, yhteinen rakkaus,
nöyryys ja ahkeruus [ks. OL 4:6].” (”Valon ja totuu-
den ikkunat”, Valkeus, tammikuu 1996, s. 76.)

Näitä Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia käsitellään
tämän luvun loppuosassa.

Usko (ks. myös luku 10, ”Usko ja kääntyminen”)

� Usko johtaa tietoon ja ymmärrykseen. Presidentti
Boyd K. Packer, kahdentoista apostolin koorumin
vt. presidentti, on selittänyt:

”Kun koettelette evankeliumin periaatteita usko-
malla vailla tietoa, niin Henki alkaa opettaa teitä.
Vähitellen tieto korvaa uskonne.

Te tulette erottamaan eli näkemään hengellisillä sil-
millänne.” (Ks. ”Henkilökohtainen ilmoitus – lahja,
koe ja lupaus”, Valkeus, tammikuu 1995, s. 59.)

� Lähetystyöoppaassa
Saarnatkaa minun evanke-
liumiani selitetään,
miten usko Jeesukseen
Kristukseen liittyy siihen,
miten elämme: ”Usko
johtaa tekoihin, mukaan
lukien parannus, kuu-
liaisuus ja omistautunut
palveleminen. Kun
sinulla on uskoa
Jeesukseen Kristukseen,
sinä luotat Herraan siinä
määrin, että noudatat

Hänen käskyjään – silloinkin kun et täysin ymmärrä
syytä niihin. Teet sen, mitä Herra haluaa sinun
tekevän. Saat osaltasi aikaan hyvää omassa elämäs-
säsi ja muiden elämässä. Kykenet tekemään ihmeitä
Herran tahdon mukaan. Uskosi ilmenee ahkeruu-
tena ja työntekona.” (Saarnatkaa minun evankeliu-
miani, 2005, s. 120.)

� Vanhin Richard G. Scott kahdentoista apostolin
koorumista on tähdentänyt uskon tärkeyttä: ”Tarve
osoittaa uskoa Jeesukseen Kristukseen on ehdottoman
välttämätön. Se on pelastussuunnitelman perusta.
Kun tähän uskon osoittamiseen liittyy vilpitön
pyrkimys, joka perustuu halukkuuteen kuunnella
Hänen neuvojaan, on seurauksena suurta henkilö-
kohtaista kasvua ja siunauksia.” (”Hengellisen tie-
don saaminen”, Valkeus, tammikuu 1994, s. 87.)

Hyveellisyys

� Presidentti Ezra Taft Benson on kuvannut joitakin
hyveellisyyden puolia:

”Hyveellinen käyttäytyminen tarkoittaa, että [pap-
peudenhaltijalla] on puhtaat ajatukset ja teot. – –

Hyveellisyys on sukua pyhyydelle; se on jumaluuden
ominaisuus. Pappeudenhaltijan tulee aktiivisesti
tavoitella sitä, mikä on hyveellistä ja rakastettavaa,

• Matt. 25:40

• Luuk. 10:30–37

• Joh. 13:4–17

• 2. Nefi 31:9–10

• 3. Nefi 18:24

• OL 4:5–6

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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eikä sitä, mikä on halventavaa tai alhaista. Hyve
kaunistaa aina hänen ajatuksiaan (ks. LK 121:45).
Miten kukaan voi antautua pornografian, hävyttö-
myyden tai raakuuden paheisiin ja pitää itseään
täysin hyveellisenä?” (”Mestarin jumalalliset omi-
naisuudet”, Valkeus, tammikuu 1987, s. 37.)

� Presidentti James E. Faust, neuvon-
antaja ensimmäisessä presidenttikun-
nassa, on selittänyt: ”Monet ihmiset
eivät täysin ymmärrä, mitä hyveellä
tarkoitetaan. Yksi yleisesti ymmär-
retty merkitys on olla siveä eli siveelli-
sesti puhdas, mutta täydemmässä merkityksessään
hyve sisältää kaikki vanhurskauden piirteet, jotka
auttavat meitä muovaamaan luonnettamme.
Vanhassa merkkausliinassa, joka on näytteillä
newfounlandilaisessa museossa ja joka on kirjailtu
vuonna 1813, on teksti: ’Hyve on mielen paras kau-
nistus, ihmiskunnan jaloin koristus. Hyve on tur-
vamme ja johtotähtemme. Se herättää järjen, kun
aistimme hairahtuvat.’” (”Jumalan vanhurskaiden
tyttärien hyveet”, Liahona, toukokuu 2003, s. 108.)

Tieto

� Me tarvitsemme tasapainoa etsiessämme tietoa.
Presidentti Spencer W. Kimball on tähdentänyt sitä,
miten välttämätöntä on valita tarkoin, millaista
tietoa me etsimme:

”Sekä ajallisen että hengellisen tiedon aarteet ovat
kätkettyjä – mutta kätkettyjä niiltä, jotka eivät
oikealla tavalla etsi ja pyri niitä löytämään. – –
Hengellistä tietoa ei saa vain pyytämällä; eivät edes
rukoukset riitä. Se vaatii peräänantamattomuutta ja
oman elämän pyhittämistä. Tieto maallisen elämän
asioista on ajaksi ja rajallista; tieto äärettömistä
totuuksista on ajaksi ja iankaikkisuudeksi.

Kaikista tiedon aarteista kaikkein
tärkein on tieto Jumalasta: Hänen
olemassaolostaan, voimistaan, rakkau-
destaan ja lupauksistaan. – –

Maallinen tieto, niin tärkeää kuin se
ehkä onkin, ei voi koskaan pelastaa
sielua eikä avata selestistä valtakuntaa eikä luoda
maailmaa eikä tehdä ihmisestä jumalaa, mutta se
voi olla mitä hyödyllisintä ihmiselle, joka pan-
tuaan tärkeimmät asiat ensimmäiselle sijalle on
löytänyt tien iankaikkiseen elämään ja joka voi
nyt käyttää kaikkea tietoa työkalunaan ja palveli-
janaan.” (The Teachings of Spencer W. Kimball,
1982, s. 389–391.)

Kohtuullisuus

� Vanhin Russell M. Nelson kahdentoista apostolin
koorumista on opettanut:

”Itsensä hillitseminen tarkoittaa kohtuullisuutta ja
maltillisuutta teoissa. Se muistuttaa ihmistä hänen
tekemistään liitoista. – –

Pyhissä kirjoituksissa opetetaan tois-
tuvasti ’itsensähillitsemistä kaikessa’
(1. Kor. 9:25; Al. 7:23; 38:10; LK 12:8).
Itsehillintä voi suojella meitä kaikkia
ylettömyyden ikäviltä seurauksilta.”

(”’Tämä tapahtui … esimerkiksi meille’”, Valkeus,
tammikuu 1992, s. 70.)

� Presidentti Ezra Taft Benson on kuvannut itsensä
hillitsevää ihmistä: ”Pappeudenhaltija hillitsee
itsensä. Tämä tarkoittaa, että hän on pidättyväinen
tunteissaan ja puheessaan. Hän tekee asiat maltilli-
sesti eikä antaudu kohtuuttomuuksiin. Sanalla
sanoen hän kykenee itsehillintään. Hän on tuntei-
densa herra eikä toisinpäin.” (”Mestarin jumalalli-
set ominaisuudet”, s. 38.)

Kärsivällisyys

� On suuri etu suhtautua elämään kärsivällisesti.
Vanhin Joseph B. Wirthlin on opettanut:

”Me saamme aitoa iloa ja onnea vain, kun opimme
kärsivällisyyttä.

Sanakirjoissa kärsivällisyys määritellään kyvyksi
kestää tuskaa tai murhetta tyynesti tai valittamatta;
se on lujana pysymistä vastuksista huolimatta, ja
sen vastakohta on hätäisyys tai kärsimättömyys. – –

– – Minä uskon, että kärsivällisyyden puute on yksi
suuri syy nykyajan maailman vaikeuksiin ja onnet-
tomuuteen. Olemme liian usein kärsimättömiä

itseämme, perheenjäseniämme ja
ystäviämme ja jopa Herraa kohtaan.
Näyttää siltä, että me vaadimme halua-
mamme heti, riippumatta siitä, olem-
meko ansainneet sen tai olisiko se
meille hyväksi tai onko se oikein. – –

Meidän täytyy oppia olemaan kärsivällisiä itseämme
kohtaan. Omat vahvat puolemme ja heikkoutemme
tunnustaen meidän tulee pyrkiä käyttämään hyvää
arvostelukykyä kaikissa valinnoissamme ja päätök-
sissämme, käyttää kaikki mahdollisuudet hyväk-
semme ja tehdä parhaamme kaikessa, mihin
ryhdymme. Meillä ei pitäisi milloinkaan olla syytä
masennukseen tai toivottomuuteen, kun teemme
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parhaamme. Sen sijaan meidän pitäisi olla tyyty-
väisiä edistymiseemme, vaikka se olisikin toisinaan
hidasta.” (”Kärsivällisyys, onnen avain”, Valkeus,
heinäkuu 1987, s. 26–27.)

Veljellinen ystävällisyys

� Presidentti Ezra Taft Benson on sanonut:
”Ihminen, joka osoittaa veljellistä ystävällisyyttä,
on myötätuntoinen ja rakastava toisille. Hän
ottaa huomioon toisten tunteet ja on kohtelias
käytökseltään. Hänellä on auttavainen luonne.
Veljellinen ystävällisyys antaa anteeksi toisten
heikkoudet ja virheet. Veljellinen ystävällisyys
ulottuu kaikkiin – vanhoihin ja nuoriin, eläimiin,
alhaisiin ja ylhäisiin.” (Ks. ”Mestarin jumalalliset
ominaisuudet”, s. 43.)

Jumalisuus

� Vanhin Russell M. Nelson on sanonut:

”Jumalisuus on ominaisuus, jota tuntuu olevan
yhtä vaikea määritellä kuin saavuttaakin. Pyhissä
kirjoituksissa puhutaan jumalisuuden salaisuudesta
(ks. 1 Tim. 3:16; LK 19:10). – –

Simon Pietari neuvoi meitä olemaan ’pyhässä vael-
luksessa ja jumalisuudessa’ odottaen ja jouduttaen
’Jumalan päivän tulemista’ (2 Piet. 3:11–12).

’ Jumalisuuden voima ilmenee’ pappeuden
toimituksissa. (Ks. LK 84:20.) Jumalisuus ei ole
täydellisyyden tuote; se tulee omistautumisesta ja
pyhittäytymisestä.

Jumalisuus on ominaista teille jokaiselle, jotka
todella rakastatte Herraa. Te muistatte aina
Vapahtajan sovituksen ja iloitsette Hänen ehdot-
tomasta rakkaudestaan. Samalla te voitatte henki-
lökohtaisen ylpeyden ja turhan kunnianhimon.

Te pidätte saavutuksianne tärkeinä vain jos ne
auttavat Hänen valtakuntansa perustamisessa
maan päälle.” (”’Tämä tapahtui … esimerkiksi
meille’”, s. 71–72.)

� Jumalisuutta voidaan kuvata alttiiksi mukautu-
miseksi Jumalan tahtoon. Presidentti Gordon B.
Hinckley on aluksi Moronin sanoja lainaten
sanonut:

” ’Niin, tulkaa Kristuksen luokse ja tulkaa täydelli-
siksi hänessä ja kieltäkää itseltänne kaikki jumalat-
tomuus; ja jos te kiellätte itseltänne kaiken juma-
lattomuuden ja rakastatte Jumalaa koko väkevyy-
destänne, mielestänne ja voimastanne, silloin
hänen armonsa riittää teille, niin että te hänen
armostaan voitte olla täydellisiä Kristuksessa; ja jos
te Jumalan armosta olette täydellisiä Kristuksessa,
te ette mitenkään voi kieltää [Kristuksen] voimaa’
(Moroni 10:31–32). – –

– – Rukoilen, että jokainen meistä on vähän ystä-
vällisempi, vähän huomaavaisempi, vähän kohte-
liaampi. Rukoilen, että pidämme kielemme kurissa
emmekä anna suuttumuksen saada aikaan sanoja,
joita katuisimme myöhemmin. Rukoilen, että
meillä on voimaa ja tahtoa kääntää toinenkin
poski, kulkea toinenkin virsta oikaistaksemme
hädässä olevien uupuneet polvet. – –

Jumala siunatkoon teitä tässä suurenmoisessa
työssä, ihanat, uskolliset toverini. Hänen rauhansa
ja Hänen rakkautensa olkoot päällänne ja ympä-
röikööt elämänne jumalisuuden olemuksella.”
(”Eläkäämme entistä täydellisemmin evankeliu-
min mukaan”, Liahona, marraskuu 2003, s. 103.)

Aito rakkaus

� Presidentti Ezra Taft Benson on opettanut, kuinka
aitoa rakkautta opitaan seuraamalla Vapahtajan
esimerkkiä: ”Viimeinen ja kruunaava jumalallisen
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luonnon hyve on [aito] rakkaus tai Kristuksen
puhdas rakkaus [ks. Moroni 7:47]. Jos me todella
pyrkisimme olemaan enemmän Vapahtajamme ja
Mestarimme kaltaisia, meidän ylin päämäärämme
olisi oppia rakastamaan niin kuin Hän rakastaa.
Mormon kutsui rakkautta ’suurimmaksi kaikista’
[Moroni 7:46].

Nykypäivän maailma puhuu paljon rakkaudesta, ja
sitä etsivät monet. Mutta puhdas Kristuksen rak-
kaus eroaa suuresti siitä, mitä maailma ajattelee rak-
kaudesta. Rakkaus ei milloinkaan tavoittele itsekästä
tyydytystä. Puhdas Kristuksen rakkaus tavoittelee
iankaikkista kehitystä ja toisten iloa.” (”Mestarin
jumalalliset ominaisuudet”, s. 43.)

� Tekojemme motiivina täytyy olla rakkaus, jos
aiomme tulla Kristuksen kaltaisiksi. Vanhin Dallin
H. Oaks kahdentoista apostolin koorumista on
selittänyt: ”Meitä kehotetaan kulkemaan käänty-
mysprosessin kautta kohti sitä asemaa ja tilaa, jota
kutsutaan iankaikkiseksi elämäksi. Tätä ei saavuteta
vain tekemällä se, mikä on oikein, vaan tekemällä
se oikeasta syystä – Kristuksen puh-
taasta rakkaudesta. Apostoli Paavali
havainnollisti tätä kuuluisassa ope-
tuksessaan rakkauden tärkeydestä (ks.
1. Kor. 13). Hän sanoi, että syy, miksi
rakkaus ei koskaan katoa ja miksi rak-
kaus on suurempaa kuin merkittävim-
mätkään hyvyyden osoitukset, on se, että rakkaus,
’Kristuksen puhdas rakkaus’ [Moroni 7:47] ei ole
pelkkä teko vaan tila, olotila. Rakkaus saadaan seu-
rauksena teoista, jotka johtavat kääntymykseen.
Rakkaus on jotain, jollaiseksi ihminen tulee. Siksi
Moroni julisti: ’Jos siis ihmisissä ei ole tätä rak-
kautta, he eivät voi periä sitä sijaa, jonka sinä olet
valmistanut Isäsi asuinsijoille’ (Et. 12:34, kursi-
vointi lisätty).” (”Haaste muuttua”, Liahona, tam-
mikuu 2001, s. 42.)

� ”Jeesus Kristus on täydellinen esimerkki rakkau-
desta. Kuolevaisen palvelutyönsä aikana Hän alati
’kulki ympäri maata, teki hyvää’ opettaen evanke-
liumia ja osoittaen lempeyttä ja sääliä köyhiä,
ahdistettuja ja vaivattuja kohtaan (Ap. t. 10:38;
ks. myös Matt. 4:23; Mark. 6:6). Hänen kruunaava
rakkauden ilmauksensa oli Hänen ääretön sovituk-
sensa. Hän sanoi: ’Suurempaa rakkautta ei kukaan
voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä
puolesta’ (Joh. 15:13). Se oli suurin pitkämielisyy-
den, ystävällisyyden ja epäitsekkyyden teko,
minkä tulemme milloinkaan tuntemaan. – –

Kun saat jatkuvasti Vapahtajan täydellistä rak-
kautta ja kun osoitat Kristuksen kaltaista rakkautta
muita kohtaan, huomaat, että rakkautesi kasvaa.
Koet iloa Herran palveluksessa olemisesta. Pyhä
Henki on kumppanisi alati ja johdattaa sinua pal-
veluksessasi ja suhteissasi muihin ihmisiin.”
(Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos,
2005, s. 138.)

Nöyryys

� Vanhin Richard G. Scott on opettanut: ”Nöyryys
on välttämätön hengellisen tiedon saamisen edel-
lytys. Nöyryys on samaa kuin kyky ottaa vastaan
opetusta. Nöyryyden avulla voi saada opetusta
Hengen kautta ja Herran innoittamista lähteistä
kuten pyhistä kirjoituksista. Henkilökohtaisen kas-
vun ja ymmärryksen siemenet orastavat ja kukois-
tavat nöyryyden hedelmällisessä maaperässä. Niiden
hedelmä on hengellinen tieto, joka on oppaana
tässä elämässä ja tuonpuoleisessa.” (”Hengellisen
tiedon saaminen”, s. 87.)

� Ollessaan seitsemänkymmenen
koorumin jäsen vanhin Marlin K.
Jensen puhui siitä, miten nöyryys liit-
tyy alistumiseemme Jumalan tahtoon:
”Todellinen nöyryys johdattaa meidät
väistämättä sanomaan Jumalalle:
’Tapahtukoon sinun tahtosi.’ Ja koska

se, mitä me olemme, vaikuttaa siihen, miten me toi-
mimme, meidän alistuvaisuutemme heijastuu mei-
dän tapaamme kunnioittaa, olla kiitollisia ja ottaa
vastaan halukkaasti tehtäviä, ohjausta ja ojen-
nusta.” (”Vaellat nöyrästi Jumalasi edessä”,
Liahona, heinäkuu 2001, s. 10.)

Uutteruus

� ”Ahkeruus on jatkuvaa, johdonmukaista, vilpi-
töntä ja tarmokasta toimintaa Herran työssä. Herra
odottaa sinulta ahkeraa työntekoa – sinnikkyyttä,
hyvää yritystä ja huolellisuutta. Ahkera lähetyssaar-
naaja työskentelee tehokkaasti ja aikaansaavasti.
Ahkeruus lähetystyössä on osoitus rakkaudestasi
Herraa ja Hänen työtään kohtaan. Kun olet ahkera,
saat työstäsi iloa ja tyydytystä.

Tee paljon hyvää omasta vapaasta tahdostasi (ks.
OL 58:27). Älä odota, että johtajasi kertovat, mitä
sinun tulee tehdä. Jatka, kunnes olet tehnyt kaiken
voitavasi, vielä silloinkin, kun olet väsynyt. Keskity
tärkeimpiin asioihin ja karta ajan tuhlaamista.
Rukoile johdatusta ja voimaa. Tee suunnitelmia
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säännöllisesti ja tehokkaasti. Vältä kaikkea, mikä
häiritsee ajatuksiasi tai tekojasi.” (Saarnatkaa minun
evankeliumiani, s. 126.)

� Presidentti Thomas S. Monson, neuvonantaja
ensimmäisessä presidenttikunnassa, on selittänyt,
miksi lähetyssaarnaajien on tehtävä työtä ahkerasti:

”Lähetystyö on vaikeata. Se kuluttaa teidän voi-
mianne. Se koettelee teidän suorituskykyänne. Se
vaatii, että yritätte parhaanne – usein enemmän-
kin. Muistakaa, että ’ei ole juoksu nopsain vallassa,
ei sota urhojen’ (Saarn. 8:11) – vaan sen, joka pysyy
vahvana loppuun asti. Päättäkää:

Tartu työhön, kunnes sinuun tarttuu työs.
Moni alkaa, vaan saako valmiiksi myös?
Joka vahvana kestää, hän aikanaan
Saa kiitoksen, vallan ja kunnian.
Tartu työhön, kunnes sinuun tarttuu työs.
Sille kumarra, hikoile, hymyile myös –
Kumarruksista, hiestä ja hymystähän
Koituu lopulta voitot elämän. [Kirjoittaja tuntema-
ton.]” (Ks. ”Herran sotajoukko”, Valkeus, lokakuu
1979, s. 62.)

Lähetyssaarnaajien käsketään
palvella Jumalaa koko sydämestään,
väkevyydestään, mielestään ja voimastaan
(ks. OL 4:2).

� Lähetyssaarnaajat, jotka palvelevat Jumalaa koko
sydämestään, väkevyydestään, mielestään ja voi-
mastaan (ks. OL 4:2), pystyvät ponnistelemaan joh-
donmukaisesti, vilpittömästi ja tarmokkaasti niin
fyysisesti, henkisesti kuin hengellisestikin saavut-
taakseen tarkoituksensa ”kutsua muita tulemaan
Kristuksen luokse auttamalla heitä ottamaan vas-
taan palautettu evankeliumi uskomalla Jeesukseen
Kristukseen ja Hänen sovitukseensa, tekemällä
parannus, ottamalla vastaan kaste ja Pyhän Hengen
lahja ja kestämällä loppuun asti” (Saarnatkaa minun
evankeliumiani, s. 1). Ahkera lähetyssaarnaaja ei tuh-
laa aikaa vaan pitää jokaista päivää tilaisuutena pal-
vella Herraa.

Lähetystyö voi olla samanlaisena toistuvaa ja vai-
keaa. Jotkin päivät näyttävät tuovan vain vähän
menestystä, kun taas toiset tuottoisammat päivät
korvaavat vaikeammat. Kasteiden määrä ei määrit-
tele lähetyssaarnaajan menestystä. Työnteko ja
tehokas palveleminen yhdessä Hengen kanssa ovat
onnen edellytys lähetystyöpalvelussa.

� Vanhin Jeffrey R. Holland on puhunut siitä,
miten lähetystyön vaikeuksien kohtaaminen liittyy
Vapahtajan sovituksen muistamiseen:

”Jokainen, joka tekee jollakin tavalla lähetys-
työtä, kohtaa tilanteen, jossa kysyä: Miksi tämä
on niin vaikeaa? [Miksei tämä suju paremmin?]
Miksei menestyksemme voi olla nopeampaa?
Mikseivät useammat ihmiset liity kirkkoon?
[Tämä on totuus. Me uskomme enkeleihin. Me
luotamme ihmeisiin. Miksei ihmisiä tule laumoit-
tain kastealtaaseen?] Miksei lähetystyön ainoana
vaarana ole keuhkokuumeeseen sairastuminen
sen vuoksi, että on ollut aamusta iltaan läpimär-
känä kastealtaassa?

[Tulette toisinaan esittämään sellaisia kysymyk-
siä.] Olen pohtinut tätä hyvin paljon. Esitän
tämän omana henkilökohtaisena käsityksenäni.
Olen vakuuttunut siitä, että lähetystyö ei ole
helppoa, koska pelastus ei ole mikään mitätön
kokemus. Pelastus ei ole koskaan ollut helppoa.
Me olemme Jeesuksen Kristuksen kirkko, tämä
on totuus, ja Hän on meidän suuri ja iankaikki-
nen Päämme. Kuinka voisimme luulla sen olevan
helppoa meille, kun se ei missään vaiheessa ollut
helppoa Hänelle? – –

Kun te kamppailette, kun teidät torjutaan, kun
teitä syljetään ja teidät ajetaan pois [ja teille vihel-
letään ja teitä pilkataan], niin te seisotte Hänen
rinnallaan, jonka elämä oli maailman koskaan tun-
temista parhain – Hänen, joka yksin eli puhtaan ja
täydellisen elämän. Teillä on syytä seistä pystypäin
ja olla kiitollisia siitä, että elävän Jumalan elävä
Poika tuntee kaikki surunne ja kärsimyksenne.”
(Ks. ”Lähetystyö ja sovitus”, Liahona, lokakuu
2001, s. 31–32.)

• OL 4:2–5

• OL 18:15–16

• OL 88:84

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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� Presidentti Thomas S. Monson on selittänyt,
miksi lähetystyö vaatii kaikkien voimiemme käyt-
tämistä: ”Lähetystyö on kovaa työtä. Palvelu lähe-
tyssaarnaajana on vaativaa ja edellyttää pitkäaikaista
tutkimista ja valmistautumista, jotta lähetyssaar-
naaja itse voisi olla julistamansa jumalallisen sano-
man arvoinen. Se on rakkauden työtä mutta myös
uhrautumista ja omistautumista velvollisuuden
täyttämiseksi.” (”Ken kunnioittaa Jumalaa, sitä
Jumala kunnioittaa”, Valkeus, tammikuu 1996, s. 49.)

Kuuliaisuus on erittäin tärkeä ominaisuus
lähetystyössä.

� Kuuliaiset lähetyssaarnaajat saavat voimaa.
Lähetystyön johtajat tähdentävät sitä, että on tär-
keää pitää käskyt ja noudattaa lähetystyösääntöjä.
Lähetyssaarnaajien ei tarvitse olla kuuliaisia so-
keasti vaan pikemminkin kuuliaisia uskollisesti.
Uskollinen kuuliaisuus tuo suurta rauhaa.

� Yleisten lähetystyösääntöjen lisäksi lähetyssaar-
naajilla on tilaisuus noudattaa johtajiensa antamia

erityisneuvoja. Presidentti Gordon B. Hinckley on
kertonut esimerkin voimasta, jonka saa tottele-
malla lähetysjohtajaansa:

”Vuosia sitten olin lähetystyössä Englannissa.
Minut oli kutsuttu työskentelemään Euroopan
lähetystoimistossa Lontoossa kahdentoista neu-
voston jäsenen Joseph F. Merrillin alaisena, joka
oli Euroopan lähetyskentän johtaja. Eräänä päi-
vänä muutamassa lontoolaisessa lehdessä julkais-
tiin arvostelu vanhasta kirjasta, josta oli otettu
uusi painos ja jonka lehdet loukkaavan vihamieli-
sellä tavalla mainitsivat mormonien historiaksi.
Lähetysjohtaja Merrill sanoi minulle: ’Haluan
sinun menevän kustantajan luokse esittämään
vastalauseen.’ Katsoin häntä ja olin sanomaisil-
lani: ’Et varmaankaan tarkoita minua.’ Mutta
sanoin nöyrästi: ’Hyvä on.’

En epäröi sanoa, että pelkäsin. Menin huoneeseeni
ja minusta tuntui varmaankin vähän samalta kuin
Mooseksesta on täytynyt tuntua, kun Herra käski
hänen mennä tapaamaan faraota. Pidin rukouksen.
Vatsaani kouristi, kun kävelin Goodge-kadun ase-
malle, josta menin maanalaisella Fleet-kadulle.
Löysin toimitusjohtajan toimiston ja ojensin kort-
tini sihteerille. Hän otti sen ja meni toimitusjohta-
jan huoneeseen. Hän palasi pian ja sanoi, ettei toi-
mitusjohtajalla ollut aikaa ottaa minua vastaan.
Vastasin, että olin matkannut viisituhatta mailia
[yli 8 000 km] ja olisin valmis odottamaan.
Seuraavan tunnin aikana sihteeri kävi pari kolme
kertaa toimitusjohtajan huoneessa, kunnes tämä
vihdoin kutsui minut sisään. En milloinkaan
unohda näkyä, joka minua odotti. Hän poltti
pitkää sikaria ja hänen kasvoillaan oli ilme, joka
näytti sanovan: ’Älä häiritse minua.’

Minulla oli kädessäni kirja-arvostelu. En muista,
mitä sanoin sen jälkeen. Jokin voima tuntui
puhuvan kauttani. Aluksi hän oli puolustelevalla
kannalla ja jopa hyökkäävä. Sitten hän alkoi peh-
metä. Hän lupasi lopuksi tehdä jotakin asian
hyväksi. Tunnin kuluessa jokainen kirjakauppias
Englannissa sai pyynnön palauttaa kirjat kustan-
tajalle. Suurella kustannuksella hän painatti kirjo-
jen alkuun lausunnon, jonka mukaan kirjaa ei
saanut pitää historiana vaan pelkästään fiktiona
ja ettei kirjaa ollut tarkoitettu loukkaamaan arvos-
tettuja mormoneja. Vuosia myöhemmin hän teki
vielä toisen merkittävän palveluksen kirkolle ja
joka vuosi kuolemaansa asti hän lähetti minulle
joulukortin.

• Joh. 14:15

• 1. Nefi 3:7

• Alma 37:35

• OL 82:10

• OL 130:20–21

Kirjoita näistä pyhien kirjoitusten kohdista
saamiasi vaikutelmia opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten kohtia
tutkittavaksi ja pohdittavaksi
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Opin sen, että kun me uskossa pyrimme vaelta-
maan kuuliaisina pappeuden antamille tehtäville,
Herra avaa tien – silloinkin, kun näyttää siltä, ettei
tietä ole.” (Ks. ”Jos te taivutatte mielenne kuule-
maan minua”, Valkeus, kesäkuu 1995, s. 6.)

� Lähetyssaarnaajia, jotka
oppivat tottelemaan uskolli-
sesti, siunataan voimalla.
Presidentti Ezra Taft Benson
on tähdentänyt eroa vasta-
hakoisen kuuliaisuuden ja
auliin kuuliaisuuden välillä:
”Kun kuuliaisuus lakkaa ole-
masta ärsyttävää ja siitä tulee
meidän päämäärämme, niin
sillä hetkellä Jumala pukee

meidät voimalla” (lainattuna artikkelissa Donald L.
Staheli, ”Kuuliaisuus – elämän suuri haaste”, Valkeus,
heinäkuu 1998, s. 93).

� Vanhin Dennis B. Neuenschwander seitsemän-
kymmenen koorumista on puhunut lähetysken-
tän sääntöjen noudattamisen tärkeydestä:
”Lähetyskentän säännöt ovat tärkeitä samalla
tavalla kuin käskyt ovat tärkeitä. Meidän on kaik-
kien tarpeen pitää ne, ymmärtää, että ne antavat
voimaa, osoittavat suunnan ja asettavat rajat.
Viisas lähetyssaarnaaja oppii sääntöjen tarkoituk-
sen ja saa ne toimimaan elämässään. Lähetystyösi
on kurin ja yhteen asiaan keskittymisen aikaa.
Joudut tulemaan toimeen ilman joitakin asioita,
jotka kuuluvat nykyiseen elämänmenoosi: musiik-
kia, televisiota, videoita, romaaneja, jopa tyttöjä.
Missään niistä ei ole mitään pahaa, – – mutta eipä
toisaalta syömisessäkään ole mitään pahaa, ellei
ihminen parhaillaan paastoa, missä tapauksessa
jopa lusikallinen vettäkin on sopimatonta nautit-
tavaksi.” (Ks. ”Lähetyssaarnaajapojalle”, Valkeus,
tammikuu 1992, s. 49.)

� Vanhin Richard G. Scott on selittänyt, kuinka
henkilökohtainen kuuliaisuus voi auttaa lähetys-
saarnaajaa todistamaan voimallisesti: ”Esimerkiksi
lähetyssaarnaajat, jotka ovat maksaneet kymme-
nykset, voivat todistaa Herran lupaamista kuuliai-
suuden siunauksista. Lähetyssaarnaaja, joka on
elänyt vanhurskasta elämää, voi todistaa voimalli-
sesti, koska hän on saanut hengellisiä kokemuksia
elämässään. Sellaisten kokemusten edellytyksenä
on kelvollisuus ja usko Vapahtajaan.” (Artikkelissa
”Sydämestä lähtevä opetus”, Liahona, kesäkuu
2004, s. 10–11.)

POHDITTAVIA SEIKKOJA

• Mitä tässä oppiaiheessa käsitellyistä Kristuksen
kaltaisista ominaisuuksista sinun on keskityttävä
saamaan tässä vaiheessa elämääsi?

• Mitä sinun on tehtävä, jotta kehittyisit valitse-
missasi Kristuksen kaltaisissa ominaisuuksissa?

• Kuinka Kristuksen kaltaiset ominaisuudet autta-
vat lähetyssaarnaajia opettamaan tehokkaammin
palautettua evankeliumia?

• Miksi sekä kyky että halu palvella uutterasti ovat
tärkeitä lähetystyössä?

• Kuinka voit vahvistaa kykyäsi tehdä kovasti työtä
ollaksesi ahkera lähetyssaarnaaja?

• Mitä siunauksia kuuliaisuudesta seuraa?

• Miten kuuliaisuus ja Hengen toveruus liittyvät
toisiinsa?

EHDOTETTUJA TEHTÄVIÄ

• Pohdi henkilökohtaista edistymistäsi Kristuksen
kaltaisten ominaisuuksien saamisessa. Valitse
yksi tai kaksi osa-aluetta tavoitteeksi ja laadi
yksityiskohtainen kehittymissuunnitelma.

SUOSITELTUA LISÄLUKEMISTA

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos
• ”Rakkaus” (s. 138–139)

• ”Usko” (s. 179–181)

• ”Toivo” (s. 174–175)

• ”Nöyryys” (s. 100)

• ”Kuuliaisuus” (s. 76–77)

MUISTIINPANOJA JA VAIKUTELMIA
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