
Notice 

Date: March 29, 2019 

To: General Authorities and the following leaders 
of Finnish-language units: Area Seventies; 
Stake, Mission, District and Temple 
Presidents; Bishops and Branch Presidents 

From: Priesthood and Family Department (801-240-2328) 

Subject: Scriptures in Finnish - Print   

The triple combination of the scriptures and Book of Mormon in Finnish are 
now printed and available through local distribution centers and online at 
store.ChurchofJesusChrist.org. The enclosed handouts are provided to assist 
individuals and families in ordering these materials.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This notice is being translated and will be distributed to units identified as Finnish. If leaders need this notice in additional 
languages, they may contact the Area Presidency. Area leaders can forward requests to the Priesthood and Family Department 
at ext. 2-2933.          16514  
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Pyhien kirjoitusten  
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     MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKON   

  USKONKAPPALEET  

      ME USKOMME JUMALAAN, iankaikkiseen 
Isään, ja hänen Poikaansa, Jeesukseen Kristukseen, 
ja Pyhään Henkeen.

    2   Me uskomme, että ihmiset saavat rangais-
tuksen omista synneistään eivätkä Aadamin 
rikkomuksesta.

    3   Me uskomme, että koko ihmissuku voi pelas-
tua Kristuksen sovituksen ansiosta noudattamalla 
evankeliumin lakeja ja toimituksia.

    4   Me uskomme, että evankeliumin ensimmäiset 
periaatteet ja toimitukset ovat ensimmäiseksi, 
usko Herraan Jeesukseen Kristukseen; toiseksi, 
parannus; kolmanneksi, upotuskaste syntien 
anteeksisaamiseksi; neljänneksi, kätten päälle-
paneminen Pyhän Hengen lahjan saamiseksi.

    5   Me uskomme, että saarnatakseen evankeliumia 
ja suorittaakseen sen toimituksia miehen täytyy 
olla Jumalan kutsuma profetian kautta ja niiden 
kätten päällepanemisella, joilla on toimivalta.

    6   Me uskomme samaan järjestykseen, joka oli 
alkukirkossa, nimittäin apostoleihin, profeettoi-
hin, paimeniin, opettajiin, evankelistoihin ja niin 
edelleen.

    7   Me uskomme kielillä puhumisen, profetian, 
ilmoituksen, näkyjen, parantamisen, kielten tul-
kitsemisen ja niin edelleen lahjaan.

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

    9   Me uskomme kaiken, mitä Jumala on ilmoit-
tanut, kaiken, mitä hän nykyään ilmoittaa, ja me 
uskomme, että hän ilmoittaa vielä monia suuria 
ja tärkeitä Jumalan valtakuntaa koskevia asioita.

    10   Me uskomme Israelin todelliseen kokoami-
seen ja kymmenen heimon palauttamiseen, että 
Siion (Uusi-Jerusalem) rakennetaan Amerikan 
mantereelle, että Kristus tulee hallitsemaan hen-
kilökohtaisesti maan päällä ja että maa uudiste-
taan ja se saa paratiisillisen kirkkautensa.

    11   Me vaadimme oikeutta palvella kaikkival-
tiasta Jumalaa oman omantuntomme vaatimus-
ten mukaan ja sallimme kaikille ihmisille saman 
oikeuden, palvelivatpa he miten, missä tai mitä 
tahansa.

    12   Me uskomme, että kuninkaille, presiden-
teille, hallitsijoille ja hallitusmiehille tulee olla 
alamainen ja että tulee noudattaa, kunnioittaa 
ja ylläpitää lakia.

    13   Me uskomme, että tulee olla vilpitön, uskol-
linen, siveellinen, hyväntahtoinen ja hyveelli-
nen ja että tulee tehdä hyvää kaikille ihmisille; 
tosiaankin, voimme sanoa seuraavamme Paavalin 
kehotusta   – me uskomme kaikessa, me toivomme 
kaikessa, me olemme kestäneet paljon ja toi-
vomme voivamme kestää kaiken. Jos on jotakin 
hyveellistä, rakastettavaa tai hyvältä kuuluvaa tai 
kiitettävää, sitä me etsimme.

     JOSEPH SMITH.

M U U TA

Pyhien kirjoitusten kolmoissidos suomen kielellä
Meillä on ilo ilmoittaa, että suomenkielinen pyhien kirjoitusten kolmoissidos on päivitetty. Jäsenten ei 
odoteta hankkivan uusia pyhiä kirjoituksia tämän päivitetyn laitoksen takia. Kun jäsenet opiskelevat ja 
opettavat pyhiä kirjoituksia rukoillen, heidän todistuksensa kasvaa ja he saavat enemmän johdatusta 
jokapäiväiseen elämäänsä. – Ensimmäinen presidenttikunta

S I S Ä LTÖ

• Mormonin kirja, Oppi ja liitot sekä Kallisarvoinen helmi
• Lukujen tiivistelmät, selittäviä alaviitteitä ja rinnakkaisviitteitä 

kaikkiin pyhiin kirjoihin
• Pyhien kirjoitusten oppaan aihehakemisto

• Muinaisten pyhien kirjoitusten aikataulukko
• Evankeliumiharmonia
• Valittuja kohtia Joseph Smithin raamatunkäännöksestä
• Raamatun ja kirkon historian monivärikarttoja ja 

värivalokuvia

KO L M O I S S I D O S

Musta kovakantinen
Hinta: $10.00
Varastonumero: 59016 130

Uskonkappaleet
21,6 x 28 cm
Hinta: $0.30
Varastonumero: 64370 130

Tekonahkaa 
Musta, ei lovettua 
hakemistoa
Hinta: $21.00
Varastonumero: 83801 130

M O R M O N I N  K I R J A

Sininen kovakantinen
Hinta: $3.50
Varastonumero: 59012 130

LEIVÄN SIUNAAMINEN
Oi Jumala, iankaikkinen Isä,  
me pyydämme sinua Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä  
siunaamaan ja pyhittämään tämän leivän  
kaikkien niiden sieluille, jotka sitä nauttivat,  
jotta he söisivät Poikasi ruumiin muistoksi  
ja todistaisivat sinulle, oi Jumala, iankaikkinen Isä,  
että he ovat halukkaita ottamaan Poikasi nimen päällensä  
ja muistamaan hänet aina  
ja pitämään hänen käskynsä, jotka hän on antanut heille,  
jotta hänen Henkensä olisi aina heidän kanssansa.  
Aamen.

Sakramenttirukouskortit
Hinta: $0.45
Varastonumero: 33133 130

S A ATAV U U S  S Ä H KÖ I S E N Ä

Saatavana myös verkossa  
sähköisessä muodossa sivustolla  
pyhätkirjoitukset.ChurchofJesusChrist.org
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N Ä I N  T I L A AT

Internet: store.ChurchofJesusChrist.org
Puhelin: 1- 800- 537- 5971
Sähköposti: help@store.ChurchofJesusChrist.org

Kaikki hinnat voivat muuttua

Evankeliumiaiheinen kirjasto - sovellus
Soveltuu Apple ®, Android™ ja Windows ® -laitteisiin 
Android on Google Inc:in tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporationin joko rekisteröity tavaramerkki 
tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Apple on Apple Inc:in tavaramerkki.




