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MIKÄ ON PELASTUSSUUNNITELMA?
Pelastussuunnitelma* on Jumalan suunnitelma Hänen lastensa
onneksi. Sen keskipisteenä on Jeesuksen Kristuksen sovitus. Jos
noudatat Jeesuksen Kristuksen opetuksia, saat kestävää sisäistä
rauhaa tässä elämässä ja iankaikkista iloa kuoleman jälkeen.

Kun opit lisää pelastussuunnitelmasta, saat vastauksia näihin
kysymyksiin: ”Mistä minä olen tullut?” ”Mikä on elämäni tar-
koitus?” ”Minne joudun tämän elämän jälkeen?”

MISTÄ MINÄ OLEN TULLUT? 
Elämäsi ei alkanut syntymästä eikä se pääty kuolemaan. Sinulla
on henkiruumis (jota joskus kutsutaan sieluksi) ja fyysinen ruu-
mis. Sinun taivaallinen Isäsi loi henkesi, ja sinä asuit Hänen

luonaan henkenä ennen kuin synnyit
maan päälle. Sinä tunsit Hänet ja
rakastit Häntä, ja Hän tunsi sinut ja
rakasti sinua. Tätä ajanjaksoa kutsutaan
maanpäällistä elämää edeltäväksi
elämäksi.

Koko maanpäällistä elämää edeltävän
elämäsi ajan sait opetusta periaatteista
ja käskyistä, jotka johtaisivat onneen.

Tietosi karttuivat, ja opit rakastamaan totuutta. Sinulle opetet-
tiin pelastussuunnitelmaa. Tässä maanpäällistä elämää edeltä-
vässä elämässä Jeesus Kristus valittiin Vapahtajaksi. Sinä sait
tietää, että Hänen kauttaan voisit voittaa väärien valintojesi
vaikutukset.

2

*Punaisella painetut sanat määritellään sivuilla 18 ja 19.

Perhe on keskeisellä sijalla taivaallisen Isämme suunnitelmassa.

Pelastussuunnitelma oli
ollut valmistettuna

maailman perustamisesta
asti Kristuksen kautta

kaikille, jotka uskoisivat
hänen nimeensä.

Ks. Alma 22:13
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Eräs tärkeä osa Jumalan sinua varten laatimaa suunnitelmaa oli
se, että tulisit maan päälle saamaan fyysisen ruumiin ja oppisit
tekemään oikeita valintoja. Et muistaisi elämääsi taivaallisen
Isän luona, mutta Hän antaisi sinulle kyvyn erottaa oikean
väärästä. Sinä kykenisit tunnista-
maan Hänen rakkautensa ja
totuutensa. Kokemustesi ja koet-
telemustesi kautta voisit oppia
tekemään jatkuvasti oikeita valin-
toja. Jeesuksen Kristuksen avulla
pystyisit palaamaan taivaallisen
Isäsi luo asumaan, kun elämäsi
maan päällä olisi ohi.

Maanpäällistä elämää edeltävässä
elämässäsi sait tietää, että vain
päättämällä noudattaa Jumalan
suunnitelmaa voisit saada kestä-
vän rauhan ja tyydytyksen tässä elämässä ja iankaikkisuu-
dessa. Koska taivaallinen Isäsi rakastaa sinua, Hän antoi sinulle
tahdonvapauden eli kyvyn tehdä valintoja. Hän antoi sinun
valita, noudattaisitko Hänen suunnitelmaansa ja seuraisitko
Herraa Jeesusta Kristusta.

Saatana, yksi Jumalan henkilapsista, kapinoi taivaallista Isäämme
vastaan eikä hyväksynyt Hänen suunnitelmaansa. Hän halusi
pakottaa meidät kaikki tekemään tahtonsa mukaan. Valitettavasti
monet taivaallisen Isämme lapsista päättivät seurata Saatanaa.
Saatana ja hänen seuraajansa karkotettiin Jumalan edestä, eikä
heidän sallittu syntyä maan päälle. He jatkavat olemassaoloaan
henkinä. He ovat onnettomia ja haluavat sinunkin olevan onne-
ton. He houkuttelevat sinua ja kaikkia Jumalan lapsia tekemään
sellaista, mikä tuo kurjuutta eikä ole Jumalalle mieluista.

5
Tämän elämän aikana meillä on paljon opittavaa ja koettavaa.

Vaikka et muistakaan siitä
mitään, niin ennen tuloasi

tänne maan päälle elit
Jumalan, iankaikkisen Isäsi, 
ja Hänen Poikansa Jeesuksen

Kristuksen luona. Huusit ilosta,
kun sait etuoikeuden tulla tänne
maan päälle saamaan ruumiin

ja noudattamaan suunnitelmaa,
jonka Jumala oli 

laatinut sinun onneksesi.

Punaisella painetut sanat määritellään sivuilla 18 ja 19.
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Maanpäällistä elämää edeltävässä elämässä sinä päätit uskoa
Jeesukseen Kristukseen ja noudattaa Jumalan suunnitelmaa.
Valintojesi ansiosta sinä synnyit maan päälle. Vain tekemällä
näitä samoja valintoja voit kokea rauhaa tässä elämässä ja
palata taivaallisen Isäsi luo tämän elämän jälkeen.

MIKÄ ON ELÄMÄNI TARKOITUS?

Luominen ja lankeemus
Maa luotiin paikaksi, jossa taivaallisen Isämme lapset eläisivät
ja saisivat kokemuksia. Aadam ja Eeva olivat ensimmäiset
Jumalan lapsista, jotka tulivat maan päälle. He asuivat paikassa,
jota sanottiin Eedenin puutarhaksi, ja olivat siellä edelleenkin
Jumalan edessä.

Meidän taivaallinen Isämme antoi Aadamille ja Eevalle tahdon-
vapauden eli vapauden valita. Hän antoi heille käskyn, etteivät
he saa syödä hyvän- ja pahantiedon puun hedelmää. Tuon käskyn
noudattaminen tarkoitti sitä, että he saisivat jäädä puutarhaan,
mutta eivät voisi edistyä oppimalla kokemuksistaan ja haasteis-
taan. Saatana houkutteli Aadamia ja Eevaa syömään kiellettyä
hedelmää, ja he päättivät tehdä niin. Se kuului Jumalan suun-
nitelmaan. Päätöksensä vuoksi heidät erotettiin Jumalan edestä
fyysisesti ja hengellisesti. Heistä tuli kuolevaisia eli synnin ja
kuoleman alaisia.He eivät kyenneet palaamaan Jumalan luokse
ilman Hänen apuaan. Heidän fyysistä ja hengellistä eroaan
Jumalasta kutsutaan lankeemukseksi.

Meidän taivaallinen Isämme lähetti enkeleitä ja Pyhän Hengen
opettamaan Aadamille ja Eevalle pelastussuunnitelmaa. Tämän
suunnitelman keskipisteenä on Jeesuksen Kristuksen sovitus,
jonka ansiosta Jumalan lapset voivat voittaa lankeemuksen
vaikutukset ja saada iloa tässä elämässä ja iankaikkisuudessa.
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Punaisella painetut sanat määritellään sivuilla 18 ja 19.
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”Ellei Aadam olisi rikkonut, 
hän ei olisi langennut, vaan hän olisi

jäänyt Eedenin puutarhaan. – –

Eikä [Aadamilla ja Eevalla] olisi ollut
lapsia; niinpä he olisivat jääneet
viattomuuden tilaan, kokematta

iloa, sillä he eivät tunteneet kurjuutta;
tekemättä hyvää, 

sillä he eivät tunteneet syntiä. 

Mutta katso, kaikki on tapahtunut
hänen viisautensa mukaan, 

joka tietää kaiken. 

Aadam lankesi, jotta ihmisiä
voisi olla, ja ihmiset ovat, jotta

heillä voisi olla ilo.” 

2. Nefi 2:22–25
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Elämäsi maan päällä
Lankeemuksen vuoksi olet erossa Jumalasta fyysisesti ja
hengellisesti. Tämä ero kuuluu suunnitelmaan, jonka Jumala
on laatinut lapsiaan varten. Lähdit Hänen luotaan tullaksesi
maan päälle, jotta saisit ruumiin ja
kokemuksia sekä oppisit tekemään
oikeita valintoja.

Monet asiat elämässä tuovat onnea, ja
toiset tuovat surua. Nämä kokemukset
auttavat sinua erottamaan hyvän
pahasta ja tekemään oikeita valintoja.
Jumalan vaikutus saa sinut tekemään
hyvää ja seuraamaan Häntä, kun taas
Saatana houkuttelee sinua olemaan
välittämättä Jumalasta ja tekemään
syntiä. (Synti on sitä, että päättää tie-
toisesti tehdä väärin tai olla tekemättä
oikein.) Kun päätät seurata Jumalaa ja
pitää Hänen käskynsä, saat lisää viisautta ja luonteenlujuutta.
Voit kokea iloa jopa koettelemustenkin aikoina ja voit kohdata
elämän haasteet rauhan hengessä.

Olet tehnyt monia hyviä valintoja elämässäsi, mutta olet tehnyt
myös joitakin vääriä valintoja. Kun valitset väärin ja teet syntiä,
erotat itsesi jossakin määrin Jumalasta. Pyhissä kirjoituksissa
tätä eroa sanotaan hengelliseksi kuolemaksi. Sen lisäksi että
synti erottaa sinut Jumalasta, se aiheuttaa myös syyllisyyttä ja
häpeää. Et voi voittaa syntiä etkä sen vaikutuksia yksinäsi.

Punaisella painetut sanat määritellään sivuilla 18 ja 19.

Meidän pitäisi harkita tarkoin valintojamme.
9

”Oon lapsi Jumalan
Ja saavuin päälle

maan Ja kodin sain 
ja vanhemmat

Mun tietäin turvaamaan.
Ohjaa, suojaa, 
kanssain kulje,

Näytä mulle tie.
Opeta mua tekemään

Se, mikä luokseen vie.”

MAP-lauluja, 187. 
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Jeesuksen Kristuksen sovitus
Koska taivaallinen Isäsi rakastaa sinua, Hän lähetti Poikansa
Jeesuksen Kristuksen maksamaan syntiesi hinnan. Tämä maksu
on osa Jeesuksen Kristuksen sovitusta. Jeesus Kristus kärsi vapaa-

ehtoisesti syntiesi, kipujesi, sairauksiesi
ja surujesi vuoksi. Armossaan ja lau-
peudessaan Hän voi auttaa sinua koet-
telemuksissasi ja poistaa syyllisyytesi ja
häpeäsi, jotka johtuvat synneistäsi.

Kun Jeesus maksoi synneistäsi, Hän
ei poistanut tahdonvapauttasi eikä
henkilökohtaista vastuutasi – Hän
ei tee sinua puhtaaksi vastoin tahtoasi.
Jotta saisit Häneltä apua ja voimaa,

sinun on osoitettava uskoa Häneen, tehtävä parannus, otettava
vastaan kaste ja Pyhä Henki ja päätettävä noudattaa Hänen ope-
tuksiaan koko loppuelämäsi ajan. Kun turvaat sovitukseen, tun-
net Jumalan rakkauden, ja Hän auttaa sinua kestämään koettele-
muksesi. Koet iloa, rauhaa ja lohdutusta. Kaikki, mikä tuntuu
epäoikeudenmukaiselta elämässä, voidaan kääntää parhain
päin Jeesuksen Kristuksen sovituksen sekä taivaallisen Isämme
laupeuden ja rakkauden ansiosta. Sovitus on pelastussuunnitel-
man keskeisin asia.

MINNE JOUDUN TÄMÄN ELÄMÄN JÄLKEEN?
Maallisesta näkökulmasta fyysinen kuolema voi vaikuttaa
lopulta, mutta todellisuudessa se on alku, yksi askel eteenpäin
taivaallisen Isän suunnitelmassa. Kuollessa henkesi lähtee ruu-
miistasi ja menee henkimaailmaan, jossa voit oppia ja valmis-
tautua. Henkimaailmassa saat pitää muistosi tästä elämästä.
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Vapahtaja kärsi Getsemanen puutarhassa meidän syntiemme tähden.

”Jumala on rakastanut
maailmaa niin paljon,

että antoi ainoan
Poikansa, jottei yksikään, 

joka häneen uskoo, joutuisi
kadotukseen, vaan saisi
iankaikkisen elämän.” 

Joh. 3:16

Punaisella painetut sanat määritellään sivuilla 18 ja 19.
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Kuolema ei muuta persoonallisuuttasi
eikä haluasi tehdä hyvää tai pahaa. Jos
päätät seurata Kristusta eläessäsi maan
päällä, olet rauhassa henkimaailmassa
ja saat levon huolistasi. Ne, jotka
päättävät olla seuraamatta Jeesusta
Kristusta ja olla tekemättä parannusta,
tulevat olemaan onnettomia.

Meidän taivaallinen Isämme tiesi, että monet Hänen lapsistaan
eivät saisi koskaan tilaisuutta kuulla Jeesuksesta Kristuksesta
eläessään maan päällä ja että toiset päättäisivät olla seuraamatta
Häntä. Koska Jumala rakastaa lapsiaan, Hän järjesti niin, että
henkimaailmassa olevilla on mahdollisuus kuulla Hänen
suunnitelmastaan, uskoa Jeesukseen Kristukseen ja tehdä
parannus. Ne, jotka ottavat vastaan Jeesuksen Kristuksen ja
seuraavat Häntä, tulevat saamaan rauhan ja levon.

Ylösnousemus ja tuomio
Yksi suurista Jumalan lahjoista kaikille, jotka tulevat elämään
maan päälle, on ylösnousemus. Jeesuksen Kristuksen sovitus
on tehnyt sen mahdolliseksi. Kun Jeesus kuoli ristillä, Hänen
henkensä meni henkimaailmaan. Kolme päivää myöhemmin
Hänen henkensä yhdistyi jälleen Hänen kirkastettuun, täydel-
liseksi tehtyyn ruumiiseensa, joka ei voisi enää kuolla. Tätä
ruumiin ja hengen yhdistymistä uudelleen kutsutaan ylösnouse-
mukseksi. Jokainen, joka syntyy maan päälle, nousee kuolleista.

Kun sinä olet noussut kuolleista, menet Jumalan eteen tuomit-
tavaksi tekojesi ja sydämesi halujen mukaan.

12
Ylösnoussut Vapahtaja ilmestyi Marialle.

Kuolemassa henkesi
lähtee ruumiistasi ja

menee henkimaailmaan,
jossa voit valmistautua

ja oppia sekä levätä
huolista ja murheista.

Punaisella painetut sanat määritellään sivuilla 18 ja 19.
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Kirkkauden asteet
Sen jälkeen kun olet kuullut tuomiosi, tulet elämään jossakin
kirkkauden asteessa. Koska jokaisen ihmisen teot ja toiveet
ovat erilaiset, taivaassa on erilaisia valtakuntia eli kirkkauden
asteita.

Selestinen valtakunta. Meidän taivaallinen Isämme ja Jeesus
Kristus asuvat selestisessä valtakunnassa. Jos elät Jeesuksen
Kristuksen evankeliumin mukaan ja sinut puhdistetaan synnistä
sovituksen kautta, saat paikan tässä korkeimmassa valtakunnassa.
Tulet elämään Jumalan edessä ja tuntemaan täydellistä iloa.

Terrestrinen valtakunta. Ihmiset, jotka kieltäytyvät ottamasta
vastaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumia mutta elävät kun-
niallisesti, saavat paikan terrestrisessä valtakunnassa.

Telestinen valtakunta. Ne, jotka elävät edelleen synneissään
eivätkä tee parannusta, saavat paikan telestisessä valtakunnassa.

14

Pelastus on mahdollinen Jeesuksen Kristuksen
sovituksen ansiosta.

Usko Jeesukseen
Kristukseen
Parannus

Kaste
Pyhän Hengen lahja

Kestäminen loppuun asti

Luominen 
ja lankeemus

Fyysinen
kuolema

Maanpäällinen elämä
Maanpäällistä elämää

edeltävä elämä 
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MITÄ SUUNNITELMA MERKITSEE MINULLE?
Kun ymmärrät, että Jumala on Isäsi, että Hän rakastaa sinua
ja että Hän on antanut sinulle mahdollisuuden saada kokemuk-
sia ja tietoa täällä ja tulla Hänen kaltaisekseen tämän elämän
jälkeen, tiedät, miten tärkeitä päätöksesi tässä elämässä ovat.
Ymmärrät, että sinun on seurattava Jeesusta Kristusta, jotta
saisit taivaallisen Isämme suunnitelman täydet siunaukset.

15

Ylösnousemus 
ja tuomio

Henkimaailma

Selestinen

Terrestrinen

Telestinen
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KUINKA VOIN TIETÄÄ?
Olemme saaneet enemmän tietoa pelastussuunnitelmasta,
koska Jeesuksen Kristuksen evankeliumi palautettiin profeetta
Joseph Smithin kautta.

Voit tietää itse, että nämä asiat ovat totta, kysymällä sitä tai-
vaalliselta Isältäsi rukouksessa. Hän vastaa sinulle Pyhän Hengen
kautta. Pyhää Henkeä kutsutaan myös Jumalan Hengeksi, ja

yksi Hänen tehtävistään on todistaa
totuudesta. Pyhä Henki vahvistaa
totuuden tunteina, ajatuksina ja vai-
kutelmina. Tunteet, jotka Pyhä Henki
antaa, ovat vaikuttavia, mutta ne ovat
myös yleensä lempeitä ja rauhaisia.
Raamatussa opetetaan: ”Hengen
hedelmää taas ovat rakkaus, ilo,
rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys,
hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehil-
lintä” (Gal. 5:22–23). Nämä tunteet
ovat Pyhältä Hengeltä saatu vahvis-
tus, että tämä sanoma on totta. Sitten
sinun on tehtävä valinta, elätkö sopu-
soinnussa Jeesuksen Kristuksen ope-
tusten kanssa sellaisina kuin ne on
palautettu Joseph Smithin kautta.

16

Kuinka rukoilen?

• Puhuttele taivaallista
Isääsi.

• Kerro, mitä sydämes-
säsi on (kiitollisuu-
desta, kysymyksistä,
pyynnöstä vahvistaa,
onko Mormonin 
kirja ja se, mitä lähe-
tyssaarnaajat ovat
opettaneet, totta).

• Päätä rukous
(”Jeesuksen Kristuksen
nimessä. Aamen.”).

Voit tietää totuuden rukoilemalla vilpittömästi.
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SANALUETTELO
Armo Jeesuksen Kristuksen laupeuden ja rakkauden kautta saatava
jumalallinen apu ja voima. Hänen armostaan ja Hänen sovituksensa
kautta koko ihmiskunta nousee kuolleista. Hänen armostaan ne,
jotka tekevät jatkuvasti parannusta ja elävät Hänen evankeliuminsa
mukaan, tuntevat kestävää läheisyyttä taivaalliseen Isään tässä elä-
mässä ja elävät Hänen edessään tämän elämän jälkeen.

Fyysinen kuolema Hengen ero kuolevaisesta ruumiista. Kun fyysinen
ruumis kuolee, henki jatkaa elämää henkimaailmassa. Me voitamme
fyysisen kuoleman ylösnousemuksessa, jonka Jeesuksen Kristuksen
sovitus teki mahdolliseksi.

Hengellinen kuolema Ero Jumalasta, mikä johtuu siitä, ettemme
tottele Hänen käskyjään. Me pelastumme hengelliseltä kuolemalta
Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta, kun teemme parannuksen
ja pidämme Hänen käskynsä.

Henki Se osa ihmistä, joka asui taivaallisen Isän luona ennen synty-
mää. Kun elämme maan päällä, henki on yhdistynyt fyysiseen ruumii-
seen. Henki elää edelleen kuoleman jälkeen.

Henkimaailma Paikka, jonne henkemme menee kuoleman ja ylösnou-
semuksen väliseksi ajaksi. Niille, jotka ovat olleet elämänsä aikana
vanhurskaita, henkimaailma on rauhan ja ilon paikka.

Lankeemus Tapahtuma, jossa ihmiskunnasta tuli kuolevainen. Se
johti hengelliseen ja fyysiseen eroon Jumalasta. Koska Aadam ja Eeva,
ensimmäiset ihmiset, rikkoivat Jumalan käskyjä, heidät erotettiin
Hänen edestään (tätä eroa kutsutaan myös hengelliseksi kuolemaksi)
ja heistä tuli kuolevaisia (fyysisen kuoleman alaisia). Koska me olemme
Aadamin ja Eevan jälkeläisiä, meidätkin on erotettu Jumalasta ja me
olemme fyysisen kuoleman alaisia. Jeesuksen Kristuksen sovitus voit-
taa sekä fyysisen että hengellisen kuoleman.

Maanpäällistä elämää edeltävä elämä Elämämme ennen kuin syn-
nyimme tänne maan päälle. Maanpäällistä elämää edeltävässä elämäs-
sämme me elimme taivaallisen Isämme edessä Hänen henkilapsinaan.
Meillä ei ollut fyysistä ruumista.

18
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Pelastus Vapautuminen synnistä ja kuolemasta. Pelastus on mahdolli-
nen Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta. Jokainen ihminen voit-
taa kuoleman vaikutukset Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen
ansiosta. Me voimme myös pelastua synnin vaikutuksista uskomalla
Jeesukseen Kristukseen. Tämä usko ilmenee, kun teemme parannuk-
sen, elämme kuuliaisina evankeliumin laeille ja toimituksille ja palve-
lemme Kristusta.

Pelastussuunnitelma Meidän taivaallisen Isämme suunnitelma, jonka
ansiosta meistä voi tulla Hänen kaltaisiaan ja me voimme saada ilon
täyteyden. Keskeisellä sijalla tässä suunnitelmassa on Jeesuksen
Kristuksen sovitus, ja suunnitelmaan kuuluvat kaikki evankeliumin
käskyt, toimitukset ja opetukset.

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.

Tahdonvapaus Jumalan lahja, jonka ansiosta ihminen voi valita hyvän
tai pahan, oikean tai väärän.

Toimitukset Pyhiä, tiettyä kaavaa noudattavia menoja ja seremonioita,
jotka suoritetaan pappeuden valtuudella. Joitakin esimerkkejä toimi-
tuksista ovat kaste, Pyhän Hengen saaminen ja sakramentti.
Toimituksissa tehdään usein liittoja Jumalan kanssa.

Ylösnousemus Hengen ja täydelliseksi tehdyn liha- ja luuruumiin
yhdistäminen uudelleen fyysisen kuoleman jälkeen. Jeesus Kristus oli
ensimmäinen ylösnoussut henkilö. Ylösnousemuksen jälkeen henkeä
ja ruumista ei enää koskaan eroteta, ja ihminen on kuolematon.
Sovituksen ansiosta jokainen maan päällä elänyt ihminen nousee
kuolleista.

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

Mikä oli suhteesi Jumalaan ennen syntymääsi?
Jer. 1:5 (Vanha testamentti)
Hepr. 12:9 (Uusi testamentti)

Mikä on lankeemus? Miksi se oli välttämätön?
2. Nefi 2:14–26 (Mormonin kirja, s. 66–67)
Alma 42:2–9 (Mormonin kirja, s. 368)

Mikä on tämän elämän tarkoitus? Kuinka tämä tieto voisi
vaikuttaa päätöksiin, joita teet joka päivä?
2. Nefi 2:25–27 (Mormonin kirja, s. 67–68)
Alma 34:32 (Mormonin kirja, s. 348–349)
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Mikä on sovitus? Kuinka se voi auttaa sinua päivittäisessä
elämässäsi?
Joh. 3:16–17 (Uusi testamentti)
Room. 3:23–25 (Uusi testamentti)
2. Nefi 2:6–8 (Mormonin kirja, s. 65)
Alma 7:11–12 (Mormonin kirja, s. 261)
Alma 42:22–23 (Mormonin kirja, s. 370)

Mikä on henkimaailma? Mitä siellä tapahtuu?
1. Piet. 4:6 (Uusi testamentti)
Alma 40:11–14 (Mormonin kirja, s. 364)

Mitä ylösnousemus tarkoittaa? Ketkä nousevat kuolleista?
Miksi ylösnousemus on tärkeä? 
2. Nefi 9:13–15 (Mormonin kirja, s. 83–84)
Alma 11:42–45 (Mormonin kirja, s. 276)

Mikä on taivas? Miksi siellä on eritasoisia kirkkauksia?
1. Kor. 15:40–43 (Uusi testamentti)
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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 seura-
kunnan jäsenille Jeesuksen Kristuksen sovituksen muistoksi.

Puheita – yleensä yksi tai muutama ennalta tehtävän saanut
seurakunnan 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
järjestys saattaa vaihdella.

Pyhäkoulu – luokkia pyhien kirjoitusten ja evankeliumin oppien
tutkimiseksi.

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 se, mitä lähetyssaarnaajat ovat opetta-
neet, on totta.

• Käy kirkossa.

• Valmistaudu ottamaan kaste. Kastepäivä:

• Käy sivuilla www.mormon.org/fin ja opi lisää suunnitelmasta,
joka taivaallisella Isällä on lapsiaan varten. 

• 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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