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JUMALA ON SINUN RAKASTAVA TAIVAALLINEN ISÄSI
Jumala on sinun taivaallinen Isäsi. Hän tuntee sinut henkilö-
kohtaisesti ja rakastaa sinua enemmän kuin voit käsittää. Hän
haluaa, että sinä olet onnellinen
tässä elämässä ja iankaikkisuudessa.

Sitä tarkoitusta varten Hän laati
suunnitelman, jota sanotaan
Jeesuksen Kristuksen evankeliu-
miksi.* Jeesus Kristus on Jumalan
Poika. Hänen elämänsä ja opetuk-
sensa ovat opas rauhaan tässä elä-
mässä ja iloon iankaikkisuudessa.

EVANKELIUMI ON SIUNAUKSEKSI PERHEILLE JA
YKSITTÄISILLE IHMISILLE
Jeesuksen Kristuksen evankeliumi tuo siunauksia kaikille, jotka
ottavat sen vastaan ja elävät sen mukaan. Yksi parhaista pai-
koista opettaa evankeliumia ja toteuttaa sitä on perhe. Jumala
on luonut perheen, jotta se toisi onnea Hänen lapsilleen, jotta
me oppisimme oikeita periaatteita rakastavassa ilmapiirissä ja
valmistautuisimme palaamaan Hänen luokseen sitten kun
olemme kuolleet. Vaikka perhesuhteet voivat olla toisinaan
haasteellisia, meidän taivaallinen Isämme siunaa meitä, kun me
pyrimme noudattamaan Jeesuksen Kristuksen opetuksia. Nämä
opetukset auttavat meitä vahvistamaan perhettämme.

TAIVAALLINEN ISÄ ILMOITTAA EVANKELIUMINSA
Osana suunnitelmaansa Jumala valitsee profeettoja, sellaisia
kuin Aadam, Nooa, Abraham ja Mooses. Profeetat

• opettavat Jumalasta ja ovat Hänen Poikansa Jeesuksen
Kristuksen erityisiä todistajia

• saavat Herralta ilmoitusta eli opastusta

• opettavat maailmalle evankeliumia ja tulkitsevat
Jumalan sanaa.

3

*Punaisella painetut sanat määritellään sivuilla 18 ja 19.

Jeesuksen Kristuksen evankeliumi voi vahvistaa perhettäsi.

Taivaallinen Isämme on
tuonut takaisin

– palauttanut – jumalallisia
totuuksia, jotka voit oppia ja

joiden mukaan voit elää.
Nämä totuudet ilmoitettiin

profeetoille alusta asti.
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Profeetat saavat pappeuden eli valtuuden puhua ja toimia
Jumalan nimessä johtaakseen Hänen lapsiaan. Ihmiset, jotka
seuraavat profeettoja, saavat ne siunaukset, jotka Jumala on
luvannut. Ne, jotka hylkäävät evankeliumin ja Jumalan profee-
tat, menettävät luvatut siunaukset ja etäännyttävät itsensä
Jumalasta. Ne, jotka torjuvat profeetat eivätkä halua enää

seurata Jumalaa, ovat tilassa, jota
kutsutaan luopumukseksi.

Vaikka monet meidän taivaallisen
Isämme lapsista ovat toistuvasti tor-
juneet Hänet ja Hänen profeettansa,

Hän rakastaa edelleenkin lapsiaan. Hän haluaa antaa meille
kaiken, mitä me tarvitsemme ollaksemme onnellisia nyt ja pala-
taksemme kuoltuamme Hänen luokseen. Pyhistä kirjoituksista
käy ilmi kaava, jossa Jumala yrittää yhä uudelleen tavoittaa lap-
sensa, vaikka me emme aina kuuntele:

• Jumala valitsee profeetan.

• Profeetta opettaa evankeliumia ja johtaa kansaa.

• Jumala siunaa kansaa.

• Kansa lakkaa vähitellen piittaamasta profeetan opetuksista
tai tottelemasta niitä. Lopulta se hylkää profeetan ja hänen
opetuksensa ja joutuu luopumuksen tilaan.

• Luopumuksen tähden kansa menettää tiedon evankeliumista.
Pappeuden valtuus otetaan pois sen keskuudesta.

• Kun aika on oikea ja ihmiset ovat valmiita jälleen seuraamaan
Jumalaa, Hän valitsee toisen profeetan, palauttaa pappeuden
ja kirkon ja ohjaa profeetan opettamaan evankeliumia.

4
Vanhan testamentin profeetat merkitsivät muistiin Jumalan sanat.

Punaisella painetut sanat määritellään sivuilla 18 ja 19.

Ilmoitetut totuudet
katoavat, kun kansa hylkää

profeetat.

01124_130_Rest_Broch.qxd  11-01-2006  9:30 AM  Page 4



01124_130_Rest_Broch.qxd  11-01-2006  9:30 AM  Page 5



01124_130_Rest_Broch.qxd  11-01-2006  9:30 AM  Page 6



JEESUS KRISTUS PERUSTI KIRKKONSA
Maailman luomisesta alkaen Jumalan lapset odottivat
Vapahtajan, Jeesuksen Kristuksen tulemista. Yli 2 000 vuotta
sitten meidän taivaallinen Isämme lähetti Poikansa Jeesuksen
Kristuksen maan päälle niin kuin Hän oli luvannut.

Jeesus Kristus eli täydellisen, synnittömän elämän. Hän perusti
kirkkonsa, opetti evankeliumiaan ja teki monia ihmeitä. Hän
valitsi kaksitoista miestä apostoleikseen. Apostoleita olivat
muun muassa Pietari, Jaakob ja Johannes. Hän opetti heitä ja
antoi heille pappeuden valtuu-
den opettaa Hänen nimessään
ja suorittaa pyhiä toimituksia,
kuten kaste.

Perustettuaan kirkkonsa Jeesus
sai ohjeita taivaalliselta
Isältämme. Sitten Hän opetti
opetuslapsiaan. Jeesus opetti
seuraajilleen, että Jumalalta
tuleva ilmoitus oli kallio, jolle
Hän rakentaisi kirkkonsa.

Elämänsä lopussa Jeesus Kristus
kärsi ja kuoli jokaisen ihmisen
syntien tähden, joka on koskaan elänyt tai elää maan päällä.
Tätä uhria sanotaan sovitukseksi. Kärsimisellään, kuolemallaan
ja ylösnousemuksellaan Vapahtaja teki meille mahdolliseksi
anteeksisaamisen. Ne, jotka uskovat Häneen, tekevät paran-
nuksen ja pitävät Hänen käskynsä, saavat syntinsä anteeksi ja
saavat rauhaa sekä iloa elämäänsä.

Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus Kristus opasti apostoleitaan
ilmoituksen kautta. Raamattu kertoo, että Hän jatkoi kirk-
konsa johtamista monin tavoin (ks. Ap. t. 10; Ilm. 1:1). Näin
Jeesuksen Kristuksen kirkkoa johti Jumala eivätkä ihmiset.

7
Jeesus antoi apostoleilleen pappeuden.

Punaisella painetut sanat määritellään sivuilla 18 ja 19.

Jeesus perusti kirkkonsa:

• Hän kutsui ja asetti apostoleita.

• Hän antoi heille valtuutensa
opettaa ja kastaa. Tätä val-
tuutta kutsutaan pappeudeksi.

• Kuolemansa ja ylösnousemuk-
sensa jälkeen Hän opasti edel-
leen apostoleita ilmoituksen
kautta.
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SUURI LUOPUMUS
Jeesuksen Kristuksen kuoleman jälkeen jumalattomat ihmiset
vainosivat monia kirkon jäseniä ja surmasivat heitä. Jotkut
muut kirkon jäsenet etääntyivät Jeesuksen Kristuksen ja Hänen
apostoliensa opettamista periaatteista. Apostolit surmattiin ja
pappeuden valtuus – mukaan lukien avaimet johtaa ja saada
ilmoitusta kirkkoa varten – otettiin pois maan päältä. Koska
kirkkoa ei enää johdettu pappeuden valtuudella, kirkon ope-
tuksiin hiipi erheitä. Jäljelle jäi hyviä ihmisiä ja paljon totuutta,

mutta evankeliumi sellaisena kuin
Jeesus Kristus oli sitä opettanut,
katosi. Tätä aikakautta kutsutaan
suureksi luopumukseksi.

Tämä luopumus johti siihen, että
perustettiin monia kirkkokuntia, joiden opetukset olivat risti-
riitaisia. Siihen aikaan monet ihmiset etsivät totuutta, mutta
he eivät kyenneet löytämään sitä. Monet hyvät ihmiset
uskoivat Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen ja yrittivät
ymmärtää ja opettaa totuutta, mutta heillä ei ollut täyttä
evankeliumia eikä pappeuden valtuutta. Siitä johtuen jokainen
sukupolvi pysyi luopumuksen tilassa, kun ihmisiin vaikuttivat
aiempien sukupolvien heille välittämät opetukset, myös ne
muutokset, joita oli tehty Kristuksen evankeliumiin.

Jotkut innoitetut ihmiset kuten Martti Luther ja John Calvin
ymmärsivät, että menettelytapoja ja oppeja oli muutettu tai
kadonnut. He yrittivät uudistaa kirkkoja, joihin he kuuluivat,
mutta ilman pappeuden valtuutta Kristuksen evankeliumia ei
voitu palauttaa sen alkuperäiseen muotoon. Tarvittiin palautus.

8

Punaisella painetut sanat määritellään sivuilla 18 ja 19.

Jeesuksen Kristuksen
apostolien kuoltua totuus

katosi jälleen kerran.
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Jumala tiesi, että luopumus

tapahtuisi. Hän sanoi erään Vanhan

testamentin profeetan kautta:

”Koittaa aika – – jolloin minä

lähetän maahan nälän. En leivän

nälkää, en veden janoa, vaan Herran

sanan kuulemisen nälän.

Ihmiset hoippuvat mereltä merelle,

pohjoisesta itään he harhailevat etsimässä

Herran sanaa, mutta eivät löydä.”

Aam. 8:11–12
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EVANKELIUMIN PALAUTUS
Vuonna 1820 meidän taivaallinen Isämme valitsi jälleen
profeetan palauttamaan evankeliumin ja pappeuden maan
päälle, kuten Hän oli tehnyt kautta historian. Tuon profeetan
nimi oli Joseph Smith. Kun Joseph oli nuori poika, hänen asuin-
paikkakunnallaan oli monia eri kirkkokuntia. Niiden väliset
eroavaisuudet hämmensivät häntä, ja hän halusi tietää, mikä
kirkko oli oikea. Koska hän tiesi, että
häneltä puuttui viisautta, hän noudatti
Raamatusta löytämäänsä neuvoa: ”Jos
kuitenkin joltakulta teistä puuttuu
viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta.
Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala
antaa auliisti kaikille, ketään soimaa-
matta.” (Jaak. 1:5.)

Joseph Smith päätti kysyä Jumalalta,
mitä hänen pitäisi tehdä. Kun Joseph
rukoili saadakseen tietää totuuden,
taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus
ilmestyivät hänelle. Jeesus kielsi
Josephia liittymästä mihinkään kirk-
koon, sillä ”ne olivat kaikki väärässä”
ja niiden julistajat ”lähestyvät minua
huulillaan, mutta heidän sydämensä
on minusta kaukana; he opettavat
oppeina ihmiskäskyjä, ja he ovat
ulkonaisesti hurskaita mutta kieltävät
uskon voiman” (JS–H 19).

Jumala kutsui Joseph Smithin pro-
feetaksi, niin kuin Hän oli kutsunut
Aadamin, Nooan, Abrahamin,
Mooseksen ja muut profeetat, ja
palautti hänen kauttaan evankeliu-
min kokonaisuudessaan.

Taivaallinen Isämme ja Jeesus Kristus ilmestyivät Joseph Smithille, kuten elokuvassa

Palautus on kuvattu.

Joseph Smith näki
taivaallisen Isämme ja

Jeesuksen Kristuksen. Hän
sanoi tästä kokemuksesta:

”Näin valopatsaan aivan
pääni yläpuolella, aurinkoa
kirkkaamman, ja se laskeu-
tui vähitellen, kunnes se

lankesi minuun. – –

Valon levätessä päälläni
näin kahden Persoonan, joi-
den hohdetta ja kirkkautta
on mahdoton kuvata, seiso-
van yläpuolellani ilmassa.

Toinen heistä puhui minulle
kutsuen minua nimeltä ja

sanoi osoittaen toista:
Tämä on minun rakas
Poikani. Kuule häntä!”

Joseph Smith – historia 16–17
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Pappeuden palauttaminen
Vuonna 1829 Joseph Smith sai saman pappeuden valtuuden,
jonka Jeesus Kristus oli antanut apostoleilleen. Johannes
Kastaja, joka kastoi Jeesuksen, ilmestyi Joseph Smithille ja
antoi hänelle Aaronin pappeuden eli vähäisemmän pappeuden.
Myöhemmin Pietari, Jaakob ja Johannes (kolme Jeesuksen
Kristuksen alkuperäisistä apostoleista) ilmestyivät Joseph
Smithille ja antoivat hänelle Melkisedekin pappeuden eli
korkeamman pappeuden.

Kun Joseph Smith oli saanut pappeuden valtuuden, häntä käs-
kettiin perustamaan Jeesuksen Kristuksen kirkko jälleen maan

päälle. Hänen kauttaan Jeesus Kristus
kutsui jälleen kaksitoista apostolia.

Aivan kuten Jeesus Kristus ylösnouse-
muksensa jälkeen johti apostoleitaan
ilmoituksen kautta, Hän johtaa
nykyään edelleen kirkkoa elävien
profeettojen ja apostolien kautta.
Myöhempien Aikojen Pyhien

Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti on Jumalan valitsema
profeetta tänä aikana. Hän, hänen neuvonantajansa ja kaksi-
toista apostolia pitävät hallussaan pappeuden valtuutta, joka
on ollut kaikilla entisaikojen profeetoilla ja apostoleilla. Nämä
miehet ovat profeettoja, näkijöitä ja ilmoituksensaajia.

12
Jeesuksen Kristuksen apostolit Pietari, Jaakob ja Johannes antoivat Joseph Smithille

Melkisedekin pappeuden.

Punaisella painetut sanat määritellään sivuilla 18 ja 19.

Jeesus Kristus lähetti
Johannes Kastajan

ja sitten kolme apostoliaan
antamaan Joseph Smithille

pappeuden valtuuden.
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MORMONIN KIRJA
Osana evankeliumin palautusta Jumala toi esiin Mormonin kir-
jan – toisen todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta. Joseph Smith
käänsi tämän kirjan Jumalan voimalla
muinaisesta aikakirjasta, joka oli kir-
joitettu kultalevyille. Mormonin kirja
on pyhä kirja, joka ”kertoo Jumalan
kanssakäymisistä Amerikan mante-
reen muinaisten asukkaiden kanssa ja
sisältää ikuisen evankeliumin täytey-
den” (Mormonin kirjan johdanto).

Mormonin kirja todistaa voimallisesti
Jeesuksesta Kristuksesta. Se auttaa
meitä ymmärtämään Hänen opetuk-
siaan, myös niitä, jotka ovat
Raamatussa.

Mormonin kirja on vakuuttava todiste
evankeliumin palautuksesta, joka
tapahtui Joseph Smithin kautta. Voit
itse tietää, että Mormonin kirja on
totta. Jotta saisit tämän tiedon, sinun
on luettava Mormonin kirjaa, pohdit-
tava sen sanomaa ja haluttava tietää,
onko se totta. Sinun on pyydettävä taivaallista Isääsi vahvista-
maan, että se on Hänen sanaansa. Kun teet niin, Hän ilmoittaa
sinulle Pyhän Hengen kautta, että se on totta.

Kun tulet tietämään, että Mormonin kirja on totta, tulet myös
tietämään Pyhän Hengen avulla, että Joseph Smith oli Jumalan
profeetta, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi palautettiin
hänen kauttaan ja että Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen
Kristuksen Kirkkoa johtavat tänä aikana profeetta ja apostolit.

15

Punaisella painetut sanat määritellään sivuilla 18 ja 19.

Mormonin kirjassa kerrotaan Jeesuksen Kristuksen käynnistä Amerikan mantereella.

Voit tietää, että se,
mitä lähetyssaarnaajat

ovat opettaneet, on totta, jos
luet Mormonin kirjaa ja

rukoilet sen johdosta:

”Jos te kysytte vilpittömin
sydämin, vakain aikein,
Kristukseen uskoen, hän

ilmoittaa niistä teille
totuuden Pyhän Hengen

voimalla. 

Ja Pyhän Hengen voimalla
te voitte tietää totuuden

kaikesta.”

Moroni 10:4–5
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KUINKA VOIN TIETÄÄ?
Voit tietää, että tämä sanoma on totta. Jos kysyt taivaalliselta
Isältäsi rukouksessa, voit saada vastauksen Häneltä Pyhän
Hengen kautta. Pyhää Henkeä kutsutaan myös Jumalan
Hengeksi, ja yksi Hänen tehtävistään on todistaa totuudesta.

Tämä tieto voi olla ihmeellinen ja
muuttaa elämän, mutta se tulee
yleensä hiljaisena varmuutena ilman
Jumalan voiman mahtavia osoituksia.
Pyhä Henki vahvistaa totuuden tun-
teina, ajatuksina ja vaikutelmina.
Raamatussa opetetaan: ”Hengen
hedelmää taas ovat rakkaus, ilo,
rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys,
hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehil-
lintä” (Gal. 5:22–23). Nämä Pyhän
Hengen herättämät tunteet ovat
sinulle henkilökohtainen ilmoitus,
että Joseph Smithin kautta palautettu
Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on
totta. Sitten sinun on tehtävä valinta,
elätkö sopusoinnussa saamasi tiedon
mukaan.

16
Voit tietää totuuden rukoilemalla vilpittömästi.

Kuinka rukoilen?

• Puhuttele taivaallista
Isää.

• Kerro, mitä sydämessäsi
on (kiitollisuudesta,
kysymyksistä, pyynnöstä
vahvistaa, onko
Mormonin kirja ja se,
mitä lähetyssaarnaajat
ovat opettaneet, totta).

• Päätä rukous (”Jeesuksen
Kristuksen nimessä.
Aamen.”).
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SANALUETTELO
Aaronin pappeus Vähäisempi pappeus. Tähän pappeuteen kuuluu
valtuus kastaa, ja se on saanut nimensä Vanhan testamentin Aaronin
mukaan.

Apostoli Nimitys, jonka Jeesus Kristus antoi niille kahdelletoista
miehelle, jotka Hän valitsi maan päällä ollessaan lähimmiksi työtove-
reikseen ja joille Hän antoi valtuuden toimia nimessään. Nykyisinä
aikoina Jeesus Kristus on kutsunut muita miehiä palvelemaan aposto-
leinaan. Kuten aiempinakin aikoina, apostoli on Jeesuksen Kristuksen
erityinen todistaja, joka on saanut valtuuden Häneltä.

Evankeliumi Meidän taivaallisen Isämme suunnitelma auttaa meitä
saamaan rauhaa tässä elämässä ja iloa iankaikkisuudessa. Evankeliumi
keskittyy Jeesuksen Kristuksen sovitukseen ja edellyttää meiltä sitä, että
uskomme Häneen, teemme parannuksen, otamme vastaan kasteen
ja Pyhän Hengen ja kestämme loppuun asti.

Ilmoitus Jumalan ja Hänen lastensa välistä yhteydenpitoa yleensä
Pyhän Hengen kautta. Ihmiset voivat saada ilmoitusta oman elämänsä
johdatukseksi, mutta vain Jumalan valitsema profeetta voi saada
ilmoitusta koko maailmaa varten. Ilmoitusta saadaan monessa muo-
dossa, mutta useimmiten se tulee ajatuksina, tunteina ja vaikutelmina.

Kaste Välttämätön askel syntien anteeksi saamiseksi. Meistä tulee
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseniä,
kun meidät kastetaan ja konfirmoidaan pappeuden valtuudella.
Upotuskaste tarkoittaa sitä, että kastettava henkilö upotetaan het-
keksi kokonaan veteen. Kaste osoittaa halukkuutemme seurata
Kristuksen esimerkkiä ja tehdä liittoja Jumalan kanssa.

Luopumus Kun yksittäiset ihmiset, kirkko tai kokonaiset kansakunnat
hylkäävät Jeesuksen Kristuksen evankeliumin. Luopumus johtaa
hajaannukseen, sekasortoon ja siihen, että pappeus eli oikeus toimia
Jumalan nimessä menetetään.

Melkisedekin pappeus Korkeampi eli suurempi pappeus. Se on saanut
nimensä Vanhassa testamentissa mainitun Melkisedekin mukaan, joka
oli vanhurskas ylipappi ja kuningas.

18
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Palautus Saattaa jokin ennalleen, perustaa uudelleen, tuoda takaisin.
Kun totuus ja valtuus olivat kadonneet maan päältä, evankeliumi
palautettiin profeetta Joseph Smithin kautta. Palautus eroaa uskon-
puhdistuksesta siinä, että uskonpuhdistus tarkoittaa olemassa olevan
organisaation tai käytännön muokkaamista tarkoituksena palauttaa se
alkuperäiseen tilaansa, kun taas palauttaminen tarkoittaa alkuperäisen
organisaation tai käytännön uudelleen käyttöön ottamista kokonai-
suudessaan.

Pappeus Jumalan valtuus ja voima. Jumala antaa ihmiselle tämän
voiman toimia Hänen nimessään. Johannes Kastaja, joka kastoi
Jeesuksen, palautti Aaronin pappeuden Joseph Smithille. Pietari,
Jaakob ja Johannes, kolme Jeesuksen kahdestatoista apostolista,
palauttivat Melkisedekin pappeuden.

Pyhä Henki Kutsutaan myös Jumalan Hengeksi, Lohduttajaksi ja
Puolustajaksi. Hän todistaa taivaallisesta Isästä ja Jeesuksesta
Kristuksesta sekä ilmoittaa ja opettaa totuutta.

Sovitus Tapahtuma, jonka ansiosta me voimme päästä sovintoon
Jumalan kanssa. Sovittaminen tarkoittaa sitä, että kärsii rangaistuksen
synnistä ja poistaa siten synnin vaikutukset parannuksen tekeviltä
synnintekijöiltä. Jeesus Kristus oli ainoa, joka kykeni sovittamaan täy-
sin koko ihmiskunnan synnit. Hänen sovitukseensa sisältyi Hänen
kärsimisensä meidän syntiemme vuoksi, Hänen verensä vuodattami-
nen, Hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa. Sovituksen ansiosta
jokainen maan päällä elänyt ihminen nousee kuolleista. Sovitus tar-
joaa meille myös keinon saada anteeksi syntimme ja elää ikuisesti
Jumalan luona.

Toimitukset Pyhiä, tiettyä kaavaa noudattavia menoja ja seremonioita,
jotka suoritetaan pappeuden valtuudella. Yksi esimerkki toimituksista
on kaste.

Ylösnousemus Hengen ja täydelliseksi tehdyn liha- ja luuruumiin
yhdistäminen uudelleen fyysisen kuoleman jälkeen. Jeesus Kristus oli
ensimmäinen ylösnoussut henkilö.

19
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LISÄTUTKITTAVAA
Seuraavat kysymykset ja pyhien kirjoitusten kohdat auttavat sinua
oppimaan enemmän tässä lehtisessä olevista periaatteista ja pohti-
maan niitä. Luettelo ei ole kattava. Pyhien kirjoitusten alaviittei-
den ja rinnakkaisviitteiden avulla löydät lisää kohtia ja lähteitä.

Mitä sinulle merkitsee se, että Jumala on taivaallinen Isäsi?
Mal. 2:10 (Vanha testamentti)
Hepr. 12:9–10 (Uusi testamentti)

Mikä on profeetan tehtävä? Miksi on tärkeää tietää, että
Jumala puhuu profeetoille?
Aam. 3:7 (Vanha testamentti)
MK Jaak. 4:4–6 (Mormonin kirja, s. 142–143)

Mitä merkitsee, että jollakulla on pappeuden valtuus?
Kuinka henkilö saa tämän valtuuden?
Matt. 10:1 (Uusi testamentti)
Joh. 15:16 (Uusi testamentti)

Mitä tapahtuu, kun valtuus katoaa?
Aam. 8:11–12 (Vanha testamentti)
1. Nefi 13:24–29 (Mormonin kirja, s. 28–29)
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Tiesivätkö Jeesuksen apostolit, että tapahtuisi luopumus?
Ap. t. 20:28–31 (Uusi testamentti)
2. Tess. 2:2–3 (Uusi testamentti)
2. Tim. 4:3–4 (Uusi testamentti)

Mitä sinulle merkitsee, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi
on palautettu Joseph Smithin kautta?
Profeetta Joseph Smithin todistus (lehtinen)

Mikä on Mormonin kirja? Kuinka se todistaa Joseph Smithin
kutsumuksesta profeettana?
Mormonin kirjan nimisivu
Mormonin kirjan johdanto

Mikä on Pyhän Hengen tehtävä? 
Alma 5:45–47 (Mormonin kirja, s. 257)
Moroni 10:3–5 (Mormonin kirja, s. 630)
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TULE PALVELEMAAN JUMALAA KANSSAMME

TULE KATSOMAAN, MITÄ SIUNAUKSIA PALAUTETTU
EVANKELIUMI VOI TUODA ELÄMÄÄSI

Sakramenttikokous on tärkein jumalanpalvelustilaisuus. Se kestää
yleensä hieman yli tunnin, ja ohjelmassa on tyypillisesti seuraavaa:

Lauluja – joita seurakunta laulaa. (Laulukirjoja on käytettävissä.)

Rukouksia – joita pitävät paikalliset kirkon jäsenet.

Sakramentti (ehtoollinen) – leipä ja vesi siunataan ja jaetaan seurakun-
nan jäsenille Jeesuksen Kristuksen sovituksen muistoksi.

Puheita – yleensä yksi tai muutama ennalta tehtävän saanut seura-
kunnan jäsen puhuu evankeliumin aiheista.

Pukeutuminen: miehet ja pojat pukeutuvat yleensä pukuun tai
siisteihin housuihin, valkoiseen paitaan ja solmioon. Naisilla ja
tytöillä on leninki tai hame.

Jumalanpalvelusten aikana ei pyydetä lahjoituksia.

�
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Kutsumme sinut myös osallistumaan muihin kokouksiin kiinnos-
tuksesi ja ikäryhmäsi mukaan. Näiden kokousten ajankohta ja jär-
jestys saattaa vaihdella.

Pyhäkoulu – luokkia pyhien kirjoitusten ja evankeliumin oppien tut-
kimiseksi.

Pappeuskokous – luokkia 12 vuotta täyttäneille pojille ja miehille.

Apuyhdistys – luokkia 18 vuotta täyttäneille naisille.

Nuoret Naiset – luokkia 12–18-vuotiaille tytöille.

Alkeisyhdistys – yhteistä ohjelmaa ja luokkia 3–11-vuotiaille lapsille.
Lastenhuone on yleensä järjestetty 1,5–3-vuotiaille lapsille.

Sakramenttikokouksen kellonaika:

Seurakuntakeskuksen osoite:
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Mitä minun pitäisi
tehdä? 
• Lue Mormonin kirjaa.

Lukuehdotuksia:

• Rukoile, jotta tietäisit, että Joseph Smith oli profeetta ja että
Mormonin kirja on Jumalan sanaa.

• Käy kirkossa.

• Päätä, seuraatko Vapahtajaa ottamalla kasteen.
Kastepäivä:

• Käy sivuilla www.mormon.org/fin ja opi lisää Jeesuksen
Kristuksen palautetusta evankeliumista.

• Tapaa edelleen lähetyssaarnaajia oppiaksesi lisää totuuksista,
jotka Jumala on palauttanut nykyajan profeettojen kautta.

Seuraava tapaaminen:

Lähetyssaarnaajien nimet ja puhelinnumero:

www.mormon.org/fin
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