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Ensimmäisen
presidenttikunnan sanoma

Rakas lähetyssaarnaajatoveri

Onnittelemme sinua suurenmoisesta tilaisuudesta olla lähetyssaarnaaja.

Ei ole ihailtavampaa työtä kuin tämä, eikä mikään muu työ tuo

suurempaa tyydytystä.

Saarnatkaa minun evankeliumiani -oppaan tarkoitus on auttaa sinua

valmistautumaan paremmin, olemaan hengellisesti kypsempi

lähetyssaarnaaja ja vakuuttavampi opettaja.

Haastamme sinut oivaltamaan uudella tavalla sitoumuksen auttaa

taivaallista Isäämme Hänen ihmeellisessä työssään. Jokaisella

lähetyssaarnaajalla on tärkeä tehtävä auttaa ihmisen kuolemattomuuden

ja iankaikkisen elämän toteuttamisessa (ks. Moos. 1:39).

Herra palkitsee sinut ja siunaa sinua runsaasti, kun palvelet Häntä

nöyrästi ja rukoillen. Tehdessäsi työtä Hänen lastensa keskuudessa saat

enemmän onnea kuin olet koskaan aiemmin kokenut.

Ensimmäinen presidenttikunta
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Johdanto

Johdanto: Kuinka voin käyttää
parhaiten opasta Saarnatkaa minun
evankeliumiani?

Saarnatkaa minun evankeliumiani
Käytä opasta Saarnatkaa minun evankeliumiani

vastaamaan tarpeisiin, joita sinulla on
lähetyssaarnaajana. Voit käyttää kokonaisen
opiskelutuokion vain muutamaan kappaleeseen –
tai koko lukuun. Voit tutkia lukuja järjestyksessä
tai suunnitella toisen järjestyksen, joka vastaa
paremmin tarpeitasi. Tällaisen joustavuuden
ansiosta voit opiskella, mitä milloinkin tarvitset ja
milloin sitä tarvitset, sekä lähetysjohtajasi ohjeiden
mukaan.

Kaikki oppaan Saarnatkaa minun evankeliumiani
luvut valmistavat sinua täyttämään tarkoituksesi
lähetyssaarnaajana. Kun alat opiskella lukua 3,
huomaat tarkastelutavan kuitenkin muuttuvan.
Useimmat luvut on osoitettu sinulle. Luku 3 on osoitettu laajemmalle yleisölle. Huomaat,
että luvussa 3 olevat opit a) vahvistavat omaa tietämystäsi ja todistustasi evankeliumista
ja b) on tarkoitettu opettamaan muita ja valmistamaan heitä tekemään sitoumuksia ja
liittoja ja pitämään ne.

Joissakin muissa luvuissa olevat opit voivat myös auttaa sinua opettamaan tutkijoita
ja uusia jäseniä. Esimerkiksi luku 4, ”Kuinka tunnistan Hengen ja ymmärrän Häntä?”,
voi auttaa sinua opettamaan joillekuille tutkijoille, kuinka voi saada todistuksen Pyhän
Hengen voimalla. Luku 5, ”Mikä on Mormonin kirjan tehtävä?”, voi auttaa sinua
ratkaisemaan huolia, joita tutkijalla on hänen lukiessaan Mormonin kirjaa. Ideat luvussa
2, ”Kuinka opiskelen tehokkaasti ja valmistaudun opettamaan?”, voivat auttaa uusia
käännynnäisiä saamaan enemmän irti Mormonin kirjan tutkimisestaan.

Opas Saarnatkaa minun evankeliumiani keskittyy lähetystyön perusasioihin. Siinä ei ole
vastausta jokaiseen kysymykseen tai tilanteeseen, joita tulee eteesi. Olet tehokkain, kun
seuraat Henkeä, tutkit pyhiä kirjoituksia, pidät käskyt ja sovellat oppimaasi käytäntöön.

Tutki lukuja koko lähetystyösi ajan. Sovella oppimaasi käytäntöön. Arvioi työtäsi.
Lähetyssaarnaajat, jotka pyrkivät valmistautumaan päivittäin ja edistymään
säännöllisesti, saavat johdatusta Pyhältä Hengeltä ja näkevät siunauksia elämässään.

Lähetystyöoppiaiheet
Voit opettaa oppiaiheet joustavasti millä tahansa sellaisella tavalla, mikä auttaa

parhaiten ihmisiä valmistautumaan täysin kasteeseensa ja konfirmointiinsa. Ei ole
tarkoitus, että käyt pelkästään aineiston läpi, vaan että autat muita tulemaan Kristuksen
luokse uskomalla Jeesukseen Kristukseen, tekemällä parannuksen, ottamalla vastaan
kasteen ja Pyhän Hengen lahjan sekä kestämällä loppuun asti. Oppiaiheen pitäisi kestää
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Muistiinpanoja yleensä korkeintaan 45 minuuttia. Saattaa olla, että toisinaan opetustapaaminen jää
paljon lyhyemmäksi. Siinä tapauksessa joudut käymään tutkijan luona useamman kerran
ja opettamaan pienempiä osia aineistosta kerrallaan.

Voit opettaa oppiaiheet monella tavalla. Se, minkä oppiaiheen opetat, milloin sen
opetat ja kuinka paljon aikaa siihen käytät, on parasta ratkaista tutkijan tarpeiden ja
Hengen johdatuksen avulla. Älä opettele ulkoa kokonaista oppiaihetta.

Opiskelu yksin, opiskelu toverin kanssa, piirikokoukset ja
vyöhykekonferenssit

Tehokas opiskelu lähetystyössäsi auttaa sinua täyttämään tarkoituksesi
lähetyssaarnaajana ja vahvistaa todistustasi Jeesuksen Kristuksen evankeliumista.
Neljä tärkeintä opiskelumahdollisuuttasi ovat opiskelu yksin, opiskelu toverin kanssa,
piirikokoukset ja vyöhykekonferenssit. Päiväohjelmaasi sisältyy aina aikaa opiskella
yksin ja toverin kanssa.

Lähetyssaarnaajan päiväohjelma*

6.30 Ylösnousu, rukous, kuntoilu (30 minuuttia) ja valmistautuminen päivää varten.

7.30 Aamiainen.

8.00 Opiskelu yksin: Mormonin kirja, muut pyhät kirjoitukset, lähetystyöoppiaiheiden opit ja
muut luvut oppaasta Saarnatkaa minun evankeliumiani.

9.00 Opiskelu toverin kanssa: kertokaa, mitä olette oppineet opiskellessanne yksin,
valmistautukaa opettamaan, harjoitelkaa opettamista, tutkikaa oppaan Saarnatkaa minun
evankeliumiani lukuja, vahvistakaa päivän suunnitelmat.

10.00 Käännytystyöhön lähtö. Lähetyssaarnaajat, jotka opettelevat uutta kieltä, opiskelevat
kyseistä kieltä vielä 30–60 minuuttia. Tähän aikaan sisältyy niiden kielen oppimiseen
liittyvien toimintojen suunnittelu, joita on tarkoitus käyttää päivän aikana.

Lähetyssaarnaajat voivat pitää tunnin mittaisen lounas- ja opiskelutauon ja tunnin
mittaisen päivällistauon siihen aikaan päivästä, joka sopii parhaiten heidän
käännytystyöhönsä. Normaalisti päivällinen pitäisi nauttia ennen kello 18:aa.

21.00 Paluu asunnolle (ellei ole opetusta; opetuksen jälkeen paluu 21.30 mennessä) ja
seuraavan päivän toimintojen suunnittelu (30 minuuttia). Päiväkirjan kirjoittamista,
iltatoimia, rukous.

22.30 Nukkumaanmeno.

* Lähetysjohtajasi voi muuttaa tätä päiväohjelmaa niin, että se sopii paikallisiin olosuhteisiin, neuvoteltuaan siitä
seitsemänkymmenen johtokunnan tai vyöhykkeen johtokunnan kanssa.

Johdanto
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Muistiinpanoja

Johdanto

Se, mitä opit opiskellessasi yksin, auttaa sinua
opiskellessasi toverisi kanssa, piirikokouksissa ja
vyöhykekonferensseissa, joissa voitte ”opettaa
toisillenne valtakunnan oppia” (OL 88:77). Se, mitä
saat opiskelutuokioistasi ja piirikokouksista, auttaa
sinua opettamaan hengellisellä voimalla.

Opiskelu yksin
Yksin opiskelemisen tarkoitus on vahvistaa

tietojasi ja todistustasi palautetusta evankeliumista
ja valmistaa sinua vastaamaan opetettaviesi
tarpeisiin. Opiskellessasi yksin keskity pyhiin
kirjoituksiin ja hyväksyttyyn lähetyssaarnaajan
lukemistoon:

• Jeesus Kristus

• Perintömme

• Our Search for Happiness [Onnemme etsintä] 

• Lujana uskossa. 

Voit opiskella yksin tehokkaasti

• lukemalla Mormonin kirjaa ja muita pyhiä kirjoituksia

• tutkimalla lähetystyöoppiaiheiden oppeja

• tutkimalla muita lukuja oppaasta Saarnatkaa minun evankeliumiani.

Opiskelu toverin kanssa
Toverin kanssa tapahtuvan opiskelun tarkoituksena on 1) rakentaa ykseyttä tovereina,

jotta pystytte opettamaan Hengen avulla, ja 2) keskittyä opettamienne henkilöiden
edistymiseen. Voit opiskella toverisi kanssa tehokkaasti

• kertomalla hänelle oivalluksista, joita olet saanut opiskellessasi yksin.

• valmistautumalla päivän opetustapaamisiin, käynteihin jäsenten luona,
opetusmahdollisuuksien etsimiseen ja muuhun toimintaan. Opiskelkaa aineistoa, joka
auttaa teitä opettamaan, etsimään ihmisiä ja työskentelemään tehokkaammin.
Keskustelkaa ihmisistä, joiden kanssa työskentelette. Suunnitelkaa, miten sovellatte
oppimaanne.

• jatkamalla päivän aikana keskustelua periaatteista, tavoitteista, taidoista ja
suunnitelmista, joita käsittelitte opiskellessanne yhdessä.

Piirikokoukset
Piirikokouksen tarkoituksena on ”opettaa toisillenne valtakunnan oppia” (OL 88:77).

• Piirikokouksia pidetään joka viikko, ja ne kestävät 60–90 minuuttia.

• Piirijohtaja suunnittelee ja johtaa piirikokouksen ja voi kutsua muita lähetyssaarnaajia
auttamaan opettamisessa.

• Piirikokouksiin voi sisältyä

– yksin ja toverin kanssa opiskellessa saatujen oivallusten kertomista

– oppiaiheiden harjoittelemista eri tilanteissa

Oppiaiheiden opettaminen
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kanssa Piirikokoukset ja

vyöhykekonferenssit
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Muistiinpanoja – oppaassa Saarnatkaa minun evankeliumiani kuvattujen periaatteiden ja taitojen
selittämistä, esittämistä ja harjoittelemista

– keskustelua tutkijoiden edistymisestä ja tarpeista

– keskustelua piirin haasteista ja niiden tarkastelemista

– lähetystyökokemuksia ja lähetystyöstä todistamista.

• Piirijohtajat voivat ottaa piirikokouksissa vastaan piirin lähetyssaarnaajien
työraportteja. Heidän ei pidä asettaa tavoitteita eikä kiintiöitä muille
lähetyssaarnaajille eikä pyytää näitä raportoimaan tavoitteistaan.

Vyöhykekonferenssit
Vyöhykekonferenssit pidetään lähetysjohtajan johdolla.

Oppaan Saarnatkaa minun evankeliumiani ominaisuuksia
Jokaisessa oppaan Saarnatkaa minun evankeliumiani luvussa on joitakin

erityisominaisuuksia. Näiden ominaisuuksien pitäisi auttaa sinua saamaan enemmän irti
opiskelustasi – ei pakottaa sinua oppimaan tietyllä tavalla. Käytä näitä ominaisuuksia
joustavasti tarpeittesi mukaan.

Opiskelupäiväkirja
Oppaassa Saarnatkaa minun evankeliumiani sinua pyydetään täyttämään usein

opiskelupäiväkirjaa, jotta se auttaisi sinua ymmärtämään, selkeyttämään ja muistamaan
oppimaasi. Vanhin Richard G. Scott on opettanut: ”Huolellisesti tallennettu tieto on
tarvittaessa käytettävissä. Hengellisesti herkkää tietoa tulee säilyttää pyhässä paikassa,
mikä osoittaa Herralle, kuinka sitä vaalitaan. Tämä käytäntö lisää sitä todennäköisyyttä,
että saamme lisää valoa.” (”Hengellisen tiedon saaminen”, Valkeus, tammikuu 1994, s.
88.) Tarkastele opiskelupäiväkirjaasi muistaaksesi hengellisiä kokemuksia, saadaksesi
uusia oivalluksia ja tunnistaaksesi kasvusi.

Opiskelupäiväkirjasi voi olla kovakantinen päiväkirja, muistiinpanovihko tai kansio.
Kirjoita siihen ajatuksiasi ja vaikutelmiasi ja järjestä ne tavalla, joka sopii oppimistapaasi.
Kehitä oma menetelmä, jolla löydät helposti tärkeimmät tiedot tulevaisuudessa. Käytä
opiskelupäiväkirjaasi usein kerrataksesi, käyttääksesi ja soveltaaksesi oppimaasi. Tee
siihen muistiinpanojasi ja merkitse muistiin vaikutelmia, joita saat opiskellessasi yksin ja
toverin kanssa, piirikokouksissa, vyöhykekonferensseissa ja puhutteluissa lähetysjohtajan
kanssa.

Tietoruudut
Oppaan Saarnatkaa minun evankeliumiani tietoruudut auttavat sinua oppimaan.

Joissakin ruuduissa esitetään katsaus avainkohtiin tai tehdään niistä yhteenveto. Toisten
avulla voit kohdistaa opiskeluasi, saada tietoa pyhistä kirjoituksista, soveltaa oppimaasi,
kehittää kykyjäsi ja vastata opetettaviesi tarpeisiin. Useimmissa tapauksissa nämä ruudut
ovat pelkkä aloituspiste. Kehittele rukoillen ruuduissa olevien toimintojen pohjalle uusia
opiskelutoimintoja ja tutki muitakin pyhien kirjoitusten kohtia.

Johdanto
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Muistiinpanoja

Johdanto

”Mieti tätä”. Useimmat luvut alkavat ruudun ”Mieti tätä”
kysymyksillä. Nämä kysymykset kohdistuvat luvun
avainkohtiin ja antavat opiskelullesi rungon. Käytä näitä
kysymyksiä oppimiesi asioiden järjestämiseen, ymmärtämiseen,
pohtimiseen ja soveltamiseen.

”Muista tämä”. Useimmat luvut päättyvät ruutuun ”Muista
tämä” – yhteenvetoon luvun tärkeimmistä kohdista. Kun päätät
luvun opiskelun, kertaa nämä pääkohdat varmistaaksesi, että
ymmärrät ne. Arvioi, kuinka hyvin sovellat käytäntöön näitä
kohtia, ja tee suunnitelmia oppimiesi asioiden soveltamiseksi.

”Pyhien kirjoitusten tutkiminen”. Nämä ruudut ohjaavat sinua
viitteisiin, jotka voivat kasvattaa ymmärrystäsi ja todistustasi.
Tutki näiden viitteiden pohjalta muitakin pyhien kirjoitusten
kohtia. Esitä itsellesi lisää aiheeseen liittyviä kysymyksiä, jotka
auttavat sinua saamaan oivalluksia ja soveltamaan oppimaasi.

”Toiminta”. Useimmissa luvuissa on toimintoja opiskeluun yksin
ja toverin kanssa, ja niiden tarkoituksena on tehostaa
oppimistasi ja oppimasi käytäntöön soveltamista. Toista näitä
toimintoja koko lähetystyösi ajan. Saat uusia oivalluksia joka
kerta, koska tarpeesi – ja opetettaviesi tarpeet – muuttuvat.

Punaiset ruudut. Näissä ruuduissa on tärkeää tietoa ja ehdotuksia
moniin opetus- ja käännytystilanteisiin.

Kertomukset
Kaikki oppaan Saarnatkaa minun evankeliumiani kertomukset ovat tosia, vaikka

useimpien ihmisten nimet onkin muutettu. Jokainen kertomus havainnollistaa useita
lähetystyöhön liittyviä periaatteita. Kun luet näitä kertomuksia, pyri löytämään
periaatteita, joita ne havainnollistavat.

”Henki on tärkein yksitt
voit tehdä ihmeitä Herra
kykysi millaiset tahansa
1986.)

Seuraa Henkeä

Tarkastele tämän sivun 
8 ja 11. Tässä näyssä 

• Mitä Lehi halusi syö

• Mitä näyssä olevien

Toiminta: Opiskelu yks

Mitä näissä pyhien kir
noudattamisesta?

3. Nefi 12:48
3. Nefi 27:21, 27

Pyhien kirjoitusten tutk

• Rakenna kirkkoa ets

• Tavoittele Henkeä ja

• Alueellasi olevia ihm

• Kirkon jäsenet – mu

Muista tämä

• Mitä tarkoittaa etsiä 

• Kuinka saan lujemm

• Miksi minun pitäisi o

• Mikä on tiedotusväli

Mieti tätä
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Muistiinpanoja
Tutkimis- ja soveltamisideoita

Jokaisessa luvussa on lisää ideoita
opiskeluun yksin ja toverin kanssa,
piirikokouksiin ja
vyöhykekonferensseihin. Tässä
runsaassa oppimistoimintojen
kokoelmassa on esimerkkejä
tehokkaista tavoista oppia aineiston
asiat. Ole luova ja etsi innoitusta
kehitellä muitakin toimintoja joka
kerta, kun opiskelet tai opetat
jotakin näistä kohdista. Tee nämä
toiminnat useaan kertaan
lähetystyösi aikana.

Lähetysseurakunnissa ja piireissä palvelevat lähetyssaarnaajat
Monet lähetyssaarnaajat palvelevat lähetysseurakunnissa ja piireissä. Vaikka tässä

oppaassa puhutaankin vaarnaseurakunnista ja vaarnoista, samat periaatteet ja toimintatavat
soveltuvat lähetysseurakuntiin ja piireihin. Lähetysjohtaja opastaa sinua, mikäli niitä pitää
muuttaa, kun työskentelet lähetysseurakunnan ja piirin johtohenkilöiden kanssa.

Oppaan käyttö seurakuntalähetyssaarnaajien ja seurakunnan
johtohenkilöiden keskuudessa 

Opas Saarnatkaa minun evankeliumiani on tarkoitettu kirkon kokoaikaisille
lähetyssaarnaajille. Oppaassa opetetut periaatteet ja opit soveltuvat kuitenkin myös
seurakuntalähetyssaarnaajille ja seurakunnan johtohenkilöille, kun he pyrkivät
rakentamaan Herran valtakuntaa. Kun he opiskelevat tätä opasta usein, he pystyvät
paremmin täyttämään velvollisuutensa jäsenlähetyssaarnaajina ja edistämään ykseyttä
kokoaikaisten lähetyssaarnaajien kanssa.

Tutkimis- ja soveltamisideoita

Opiskelu yksin

• Lue seuraava kirje, jonka eräs lähetyssaarnaajasisar kirjoitti vanhemmillee
”Opetin tänään bussissa suurenmoista naista. Olimme palaamassa
piirikokouksesta, ja se oli ainoa vapaa paikka, joten istuuduin ja aloin kats
postiani. Tietenkin luin ensimmäiseksi teidän kirjeenne, ja siinä oli valokuv
vauvasta. Huomasin, että myös vierustoverini katseli kuvia, ja katsoessan
sivulleni kohtasin vanhemman naisen katseen. Hän hymyili minulle hiema
alkoi katsella ulos ikkunasta. Sitten hän sulki silmänsä aivan kuin aikoisi n
Rukoilin: ’Taivaallinen Isä, haluan puhua hänen kanssaan. Auta minua.’ M
myöhemmin nainen avasi silmänsä ja suoristi ryhtiään, ja minä sanoin no
’Eikö hän olekin suloinen?’ Näytin hänelle kuvia Evan-vauvasta ja aloin pu
hänen kanssaan perheistä. Kyselin hänen lapsistaan, ja hänen silmiinsä k
kyyneleet ja hän kertoi minulle, miten hänen tyttärensä vihaa häntä eikä h
missään tekemisissä hänen kanssaan. Hän itki, ja minä itkin hänen kanss
Kerroin hänelle pelastussuunnitelmasta ja siitä, kuinka taivaallinen Isä tunt
ja tietää, mitä hän joutuu kokemaan. Itkien kerroin hänelle, että tiedän hän

Johdanto
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1 Tarkoitukseni

1
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Dan Jones, yksi tämän taloudenhoitokauden suurimmista lähetyssaarnaajista, saarnaa evankeliumia Walesissa.
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Mikä on tarkoitukseni
lähetyssaarnaajana?

Tarkoituksesi

Kutsua muita tulemaan Kristuksen luokse auttamalla heitä ottamaan vastaan palautettu
evankeliumi uskomalla Jeesukseen Kristukseen ja Hänen sovitukseensa, tekemällä parannus,
ottamalla vastaan kaste ja Pyhän Hengen lahja ja kestämällä loppuun asti.

Mieti tätä

• Mikä on tarkoitukseni lähetyssaarnaajana?

• Mikä on evankeliumi?

• Miksi me saarnaamme evankeliumia?

• Miksi minun on opetettava voimalla ja valtuudella?

• Mikä on palautuksen sanoma? Miksi se on niin tärkeä?

• Mikä on vastuuni auttaa muita kääntymään?

• Mistä tiedän, olenko menestyvä lähetyssaarnaaja?

Toimeksiantosi opettaa Jeesuksen Kristuksen palautettua evankeliumia

Ympärilläsi on ihmisiä. Kuljet heidän ohitseen kadulla, käyt heidän kotonaan ja
matkustat heidän kanssaan. He kaikki ovat Jumalan lapsia, sinun veljiäsi ja sisariasi.

Jumala rakastaa heitä aivan kuten Hän rakastaa sinua. Monet näistä ihmisistä etsivät
elämän tarkoitusta. He kantavat huolta perheestään. He tarvitsevat sitä
yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka tulee tiedosta, että he ovat Jumalan lapsia, Hänen
iankaikkisen perheensä jäseniä. He haluavat tuntea turvaa muuttuvien arvojen
maailmassa. He haluavat ”rauhan tässä maailmassa ja iankaikkisen elämän tulevassa
maailmassa” (OL 59:23), mutta he ”ovat erossa totuudesta vain siksi, että eivät tiedä,
mistä sen löytäisivät” (OL 123:12).

Jeesuksen Kristuksen evankeliumi, joka palautettiin profeetta Joseph Smithin kautta,
on siunaukseksi heidän perheelleen, vastaa heidän hengellisiin tarpeisiinsa ja auttaa heitä
täyttämään hartaimmat toiveensa. Vaikka he eivät ehkä tiedä miksi, niin he tarvitsevat



Muistiinpanoja

1 Tarkoitukseni

2

vapautusta syyllisyyden tunteista, jotka ovat seurausta virheistä ja synneistä. Heidän on
tarpeen kokea lunastuksen ilo saamalla syntinsä anteeksi ja nauttimalla Pyhän Hengen
lahjasta.

Jeesuksen Kristuksen valtuutet-
tuna edustajana voit opettaa ihmi-
sille voimalla ja valtuudella, että
”lunastus tulee pyhässä Mes-
siaassa ja hänen kauttansa” ja ettei
kukaan ”voi asua Jumalan edessä
muuten kuin pyhän Messiaan
ansioiden ja laupeuden ja armon
kautta” (2. Nefi 2:6, 8). Kun ihmi-
set oppivat hyväksymään Jeesuk-
sen Kristuksen palautetun evanke-
liumin ja ottamaan vastaan kaste-
ja konfirmointitoimitukset pap-
peuden valtuudella, he voivat
saada varmuuden siitä, ettei heitä ”hylätä ikiajoiksi” (Mormonin kirjan nimisivu).

Kun ymmärryksesi Jeesuksen Kristuksen sovituksesta syvenee, halusi viedä
evankeliumia eteenpäin kasvaa. Tunnet Lehin tavoin, ”kuinka tärkeää – – onkaan, että
nämä asiat ilmaistaan maan asukkaille” (2. Nefi 2:8).

Presidentti Ezra Taft Benson on opettanut: ”Jumala on käskenyt meitä viemään tämän
evankeliumin kaikkeen maailmaan. Tämä on asia, jonka täytyy yhdistää meidät tänä
aikana. Vain evankeliumi pelastaa maailman sen itse aiheuttamalta tuholta. Vain
evankeliumi yhdistää kaikkiin rotuihin ja kansoihin kuuluvat ihmiset rauhaan. Vain
evankeliumi tuo ilon, onnen ja pelastuksen ihmissuvulle.” (The Teachings of Ezra Taft
Benson, 1988, s. 167; ks. myös L. Tom Perry, ”Julistakaa minun evankeliumiani maasta
maahan”, Valkeus, heinäkuu 1989, s. 11.)

Sinut on kutsuttu edustamaan Jeesusta Kristusta ja auttamaan ihmisiä puhdistumaan
synneistään. Teet sen kutsumalla heitä tulemaan Jeesuksen Kristuksen luokse ja
kääntymään Hänen palautettuun evankeliumiinsa. Tullakseen Vapahtajan luo heillä
täytyy olla parannukseen johtavaa uskoa Häneen, jotta he tekevät tarvittavat muutokset
saattaakseen elämänsä sopusointuun Hänen opetustensa kanssa. Voit auttaa ihmisiä
saamaan tällaista uskoa opettamalla heille Hengen avulla palautettua evankeliumia ja
kehottamalla heitä sitoutumaan elämään sen opetusten mukaan. Tämän sitoumuksen
pitäminen valmistaa heitä kasteen ja konfirmoinnin liittoihin ja Pyhän Hengen
kallisarvoiseen lahjaan. Heidän tulee riisua pois ”luonnollinen ihminen” ja tulla pyhäksi
”Kristuksen, Herran sovituksen kautta” (Moosia 3:19).

Toiminta: Opiskelu yksin tai toverin kanssa

Tarkastele tämän sivun kuvaa elämän puusta tutkiessasi näkyä elämän puusta 1. Nefin luvuissa
8 ja 11. Tässä näyssä elämän puu on vertauskuva Jumalan rakkaudesta (ks. 1. Nefi 11:21–22).

• Mitä Lehi halusi syötyään hedelmää? (Ks. 1. Nefi 8:10–18.)

• Mitä näyssä olevien ihmisten piti tehdä voidakseen tulla nauttimaan hedelmää? Mitä meidän
on tehtävä saadaksemme kaikki sovituksen siunaukset? Millä tavoin sitoumukset ja liitot
auttavat meitä pääsemään osallisiksi näistä siunauksista?

• Mikä on velvollisuutesi lähetyssaarnaajana muiden auttamisessa löytämään evankeliumin
hedelmät ja pääsemään osalliseksi niistä?
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Evankeliumi siunaa perheitä
Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautuksen sanoma siunaa perheitä. Palautuksen

ansiosta me ymmärrämme perheitä koskevan Jumalan tarkoituksen: ”Jumalallinen
onnensuunnitelma tekee mahdolliseksi perhesuhteiden jatkumisen haudan tuolle puolen.
Pyhissä temppeleissä tarjolla olevat pyhät toimitukset ja liitot suovat yksilöille mahdolli-
suuden palata Jumalan kasvojen eteen ja perheille mahdollisuuden tulla liitetyksi yhteen
iankaikkisuudeksi.” (”Perhe – julistus maailmalle”, Valkeus, lokakuu 1998, s. 24.)

Maan päällä perhe-elämä voi olla
suurimpia ilonaiheitamme. Saatana hyökkää
perhettä vastaan monella rintamalla, ja hänen
ponnistelunsa hajottavat liian monia perheitä.
Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliu-
min sanoman ansiosta perheet voivat olla
yhdessä nyt ja iankaikkisuudessa. Elämällä
evankeliumin periaatteiden mukaan perheet
voivat kokea tässä elämässä rauhaa ja iloa ja
saada tunteen siitä, keitä he ovat ja minne he
kuuluvat. Evankeliumin valossa perheet
voivat ratkaista väärinymmärryksiä, riitoja ja haasteita. Erimielisyyksien repimät perheet
voivat parantua tekemällä parannusta, antamalla anteeksi ja uskomalla Jeesuksen
Kristuksen sovituksen voimaan. ”Perhe-elämän onni saavutetaan todennäköisimmin
silloin, kun sen perustana ovat Herran Jeesuksen Kristuksen opetukset. Onnistuneet
avioliitot ja perheet perustuvat uskon, rukouksen, parannuksen, anteeksiannon, kunnioi-
tuksen, rakkauden, myötätunnon, työn ja tervehenkisen virkistystoiminnan periaatteille ja
säilyvät näitä periaatteita noudattamalla.” (”Perhe – julistus maailmalle”, s. 24.)

Pyri etsimään ja opettamaan perheitä – isää, äitiä ja lapsia – jotka voivat tukea toisiaan
elämään evankeliumin mukaan ja lopulta tulla sinetöidyksi perheyksikkönä palautetun
pappeuden valtuudella.

Opettaminen Hengen avulla
Koska Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on ”Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kai-

kille, jotka sen uskovat” (Room. 1:16), evankeliumin palautuksen sanomaa on opetettava
jumalallisella voimalla – Pyhän Hengen, jumaluuden kolmannen jäsenen, voimalla. Häntä
kutsutaan usein Hengeksi, ja yksi Hänen tehtävistään on opettaa totuutta ja todistaa siitä.
Kun opetat tällä voimalla, Pyhä Henki

• opettaa sinulle uusia totuuksia ja palauttaa mieleesi tutkimasi opit (ks. Joh. 14:26)

• antaa sinulle sanat juuri sillä hetkellä, kun tarvitset niitä (ks. OL 84:85)

• vie sanomasi opettamiesi ihmisten sydämeen (ks. 2. Nefi 33:1)

• todistaa sanomasi totuudesta ja vahvistaa sanasi (ks. OL 100:5–8)

• auttaa sinua tuntemaan opettamiesi ihmisten tarpeet (ks. Alma 12:7).

Henki on välttämätön evankeliumin totuuksien opettamiseksi tavalla, joka vahvistaa
muiden uskoa. Pyrkiessäsi vahvistamaan uskoa luottaa Henkeen sinun tulee

• rukoilla Henkeä (ks. OL 42:14)

• puhdistaa sydämesi (ks. OL 112:28)

• pitää käskyt (ks. OL 20:77, 79)

”Tärkeintä, mitä koskaan

tulette tekemään Herran työssä,

on se, mitä teette oman kotinne

seinien sisäpuolella.”

– PRESIDENTTI HAROLD B. LEE
KODIN VAHVISTAMINEN, LEHTINEN, 1973, S. 9
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• koota uutterasti Jumalan sanaa (ks. OL 11:21; 84:85)

• opettaa niin, että muut ymmärtävät sanomasi ja rakentuvat (ks. OL 50:13–22)

• osoittaa uskoa (ks. Moroni 10:7).

Sinut on erotettu pyhään kutsumukseen ja sinulle on annettu lupaus, että Henki
annetaan, kun täytät Herran asettamat vaatimukset. Hengen lahjoista nauttimisen pitäisi
olla yksi vilpittömimmistä haluistasi.

Kutsumuksesi voima ja valtuus
Lähetyssaarnaajien tulee lähteä ”sen asettamisen voimin, jolla [heidät] on asetettu,

julistamaan suuren ilon ilosanomaa, nimittäin ikuista evankeliumia” (OL 79:1). Sinulla on
valtuus saarnata evankeliumia. Jos sinulla on pappeus, sinulla on valtuus suorittaa siihen
kuuluvia toimituksia. Kun käytät tuota valtuutta rukoillen ja kelvollisesti, saat hengellistä
voimaa, joka on todiste kutsumuksesi todellisuudesta. Älä pelkää tai ujostele tämän
käskyn täyttämistä. Aivan kuten Moosian pojat, sinun tulee opettaa Jumalan voimalla ja
valtuudella (ks. Alma 17:2–3).

Kun sinut erotettiin lähetyssaarnaajaksi pappeuden valtuudella, sait oikeuden ja kun-
nian edustaa Herraa. Sait palvelutodistuksen, joka todistaa tuosta valtuudesta maailmal-
le. Presidentti Spencer W. Kimball on sanonut: ”Erottaminen voidaan käsittää kirjaimelli-
sesti. Se on erottamista synnistä, erottamista siitä, mikä on lihallista, erottamista kaikesta,
mikä on karkeata, alhaista, turmeltunutta, halpamaista tai mautonta; tulemista erotetuksi
maailmasta korkeammalle ajatuksen ja toiminnan tasolle. Siunauksen ehtona on tehtävän
uskollinen täyttäminen.” (The Teachings of Spencer W. Kimball, toim. Edward L. Kimball,
1982, s. 478.)

Valtuuteesi liittyy vastuu elää kutsumuksesi arvoisesti. Herran edustajana sinun tulee
näyttää ”uskoville hyvää esimerkkiä” (1. Tim. 4:12). Pyri elämään Jumalan käskyjen
mukaan ja pitämään temppelissä solmimasi liitot, tuntemaan pyhät kirjoitukset, olemaan
kohtelias, täsmällinen ja luotettava, noudattamaan lähetyssaarnaajan käyttäytymistä,
pukeutumista ja ulkoasua koskevia sääntöjä sekä rakastamaan ihmisiä, joiden kanssa
palvelet ja työskentelet. Osoita teoillasi kunnioitusta Kristuksen nimelle.

Valtuuden lisäksi sinun tulee myös käyttää työssäsi voimaa. Valtuus, jonka olet saanut,
voi johtaa voimaan. Hengellinen voima on todellakin yksi todiste siitä, että valtuutesi on
todellista. Hengellinen voima on lahja, jonka ansiosta voit tehdä työsi tehokkaammin.

Voimasi ja valtuutesi pitäisi näkyä, kun työskentelet ja opetat. Voima voi ilmetä
monissa tekemissäsi asioissa, esimerkiksi seuraavasti:

• Henki johdattaa sinua sanomaan juuri oikealla hetkellä sen, mitä Herra haluaa sinun
sanovan (ks. OL 84:85).

• Saat johdatusta siitä, minne mennä tai mitä tehdä (ks. OL 28:15; 31:11; 75:26–27).

• Hengen todistus vahvistaa lausumasi todistuksen (ks. 2. Nefi 33:1; OL 100:5–8).

• Osallistut pelastuksen toimituksiin (ks. OL 84:19–20).

• Jos olet vanhin, annat pappeuden siunauksia (ks. Jaak. 5:14–15).

• Rukoilet niiden ihmisten kanssa ja puolesta, joiden kanssa työskentelet (ks. Alma 6:6; 8:18–22;
10:7–11; 31:26–35; OL 75:19).

• Ilmaiset rakkautesi Herraa, perhettäsi, muita lähetyssaarnaajia ja palvelemiasi ihmisiä
kohtaan.



Muistiinpanoja

1 Tarkoitukseni

5

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Kuinka saat voimaa?

Alma 17:2–3 OL 53:3 1. Kor. 2:4

Toiminta: Opiskelu yksin tai toverin kanssa

Katso maalausta Kristuksesta asettamassa apostoleitaan ja lue sitten Joh. 15:1–16.

Millä tavoin Kristus on viinipuu? Kuinka sinä olet oksa tuossa viinipuussa? Kuinka erottamisesi
lähetyssaarnaajaksi liittyy tähän suhteeseen?

Lue uudelleen lähetyssaarnaajakorttisi. Kirjoita muistiin, mitä tunteita ja ajatuksia lukemastasi
herää. Aina kun tutkit tätä lukua, menettele samalla tavoin. Huomaa, kuinka tunteesi muuttuvat
ajan myötä.

Tutki kohtia OL 109:13–15, 21–30, 38–39, 55–57, jotka ovat poimintoja profeetta Joseph
Smithin innoitetusta rukouksesta Kirtlandin temppeliä vihittäessä. Mitä siunauksia Joseph Smith
pyysi uskollisille?

Jeesuksen Kristuksen evankeliumi
Jeesuksen Kristuksen evankeliumi määrittelee sekä sanomasi että tarkoituksesi eli

se vastaa lähetystyötä koskeviin ”mitä” ja ”miksi” -kysymyksiin. Vapahtaja määritteli
evankeliumiinsa kuuluvan joitakin hyvin tärkeitä perusoppeja. Hän tuli maailmaan
tekemään Isänsä tahdon, ja Hänen Isänsä lähetti Hänet maailmaan korotettavaksi ristille.
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 syyttöminä Isän edessä. Hän on heidän Välimiehensä ja Puolustajansa.
Ne, jotka eivät kestä uskollisina loppuun asti, ”heitetään tuleen – – Isän
oikeudenmukaisuuden tähden”. (Ks. 3. Nefi 27:13–22; vrt. 2. Nefi 31:10–21; 3. Nefi
11:31–41; OL 76:40–42, 50–53.)
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Evankeliumin tarkoitus on puhdistaa
ihmiset synneistään, jotta he voivat saada
Vapahtajan armon tuomiopäivänä. Siksi
tämän kirjan ja – mikä tärkeämpää –
joka päivä tekemäsi työn tarkoitus on
kutsua muita tulemaan Kristuksen luokse
auttamalla heitä ottamaan vastaan palautettu
evankeliumi uskomalla Jeesukseen
Kristukseen ja Hänen sovitukseensa,
tekemällä parannus, ottamalla vastaan kaste
ja Pyhä Henki ja kestämällä loppuun asti.

Yksilöt ja perheet alkavat seurata Kris-
tusta, kun he uskovat Häneen ja tekevät
parannuksen synneistään. He saavat syntinsä
anteeksi kasteessa ja ottamalla vastaan
Pyhän Hengen lahjan henkilöltä, jolla on
Jumalalta saatu valtuus suorittaa nämä toi-
mitukset. Sitten he kestävät loppuun asti, eli
toisin sanoen he osoittavat koko elämänsä
ajan uskoa Jeesukseen Kristukseen, tekevät
parannusta ja uudistavat solmimansa liitot.
Ne eivät ole vain askelia, jotka he ottavat
kerran elämässään, vaan kun näitä askeleita toistetaan koko elämän ajan, niistä tulee yhä
palkitsevampi elämäntapa. Itse asiassa ne ovat ainoa elämäntapa, joka tuo omantunnon-
rauhaa ja tekee taivaallisen Isän lapsista kelvollisia palaamaan elämään Hänen luonaan.

Kuuliaisuus Jeesukselle Kristukselle on elinikäinen sitoumus. Osoittamalla uskoa, teke-
mällä parannuksen, ottamalla kasteen ja sitoutumalla palvelemaan Kristusta ja ottamalla
sitten vastaan Pyhän Hengen me voimme kokea parantumisen, syntien anteeksiannon ja
täydellisen kääntymisen Vapahtajaan ja Hänen evankeliumiinsa.

Auta ihmisiä uskomaan Jeesukseen Kristukseen, niin että he tekevät parannuksen,
opettamalla ja todistamalla, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteys ja pappeu-
den valtuus on palautettu, ja kehottamalla heitä elämään Hänen opetustensa mukaan.

”Saarnatkaa evankeliumin

ensimmäisiä periaatteita –

saarnatkaa niitä yhä uudelleen.

Huomaatte, että päivästä

päivään teille ilmoitetaan

niitä koskevia uusia ajatuksia

ja lisää valoa. Voitte

laajentaa ymmärrystänne

niistä, niin että ymmärrätte

ne selkeämmin. Sitten

kykenette tekemään niistä

selkeämmin ymmärrettäviä

niille, joita opetatte.”

– HYRUM SMITH
HISTORY OF THE CHURCH, OSA 6, S. 323

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Mikä on Kristuksen evankeliumi eli oppi?

2. Nefi 31:10–21 3. Nefi 11:31–41 3. Nefi 27:13–22

Palautuksen sanoma: Uskon perusta
Riippumatta siitä, missä palvelet tai keitä opetat, keskity opetuksessasi Jeesuksen

Kristuksen evankeliumin palautukseen. ”Herra siunaa teitä opettaessanne palautuksen
sanomaa maailmalle, joka tarvitsee epätoivoisesti Jeesuksen Kristuksen evankeliumia”
(”Lähetystyötä koskeva tiedotus”, ensimmäisen presidenttikunnan kirje, 11. joulukuuta
2002). Kun tutkit lähetystyöoppiaiheissa olevia oppeja, huomaat, että meillä on
yksi sanoma: Jumala on palauttanut nykyajan profeetan kautta tiedon pelastussuun-
nitelmasta, joka keskittyy Kristuksen sovitukseen ja toteutuu elämällä evankeliumin
ensimmäisten periaatteiden ja toimitusten mukaan.
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Huolehdi siitä, että jokainen opetettavasi ymmärtää selkeästi seuraavaa:

• Jumala on kirjaimellinen Isämme taivaassa. Hän rakastaa meitä. Jokainen ihminen
maan päällä on Jumalan lapsi ja Jumalan perheen jäsen. Jeesus Kristus, Jumalan Poika,
on Vapahtajamme ja Lunastajamme.

• Rakastava taivaallinen Isämme kääntyi lastensa puoleen koko Raamatun historian ajan
ilmoittamalla evankeliuminsa profeetoille. Valitettavasti monet ihmiset hylkäsivät
evankeliumin. Jopa jotkut niistäkin, jotka ottivat sen vastaan, muuttivat evankeliumin
oppeja ja toimituksia ja lankesivat epäuskoon ja luopumukseen.

• Taivaallinen Isämme lähetti rakkaan Poikansa Jeesuksen Kristuksen maan päälle.
Hän teki ihmeitä ja opetti evankeliumiaan. Hän saattoi päätökseen sovituksen ja
nousi kuolleista.

• Ensimmäisestä näystä alkaen Jumala on jälleen kääntynyt rakkaudessa lastensa
puoleen. Hän on palauttanut Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ja pappeuden
valtuutensa ja järjestänyt kirkkonsa maan päälle profeetta Joseph Smithin kautta.
Vakuuttavana todisteena tästä palautuksesta on Mormonin kirja.

Kun autat tutkijoita näkemään luopumuksen
ja palautuksen toistuvan kaavan, he voivat
ymmärtää, miten suuri tarve palautukselle
oli myöhempinä aikoina. He näkevät tarpeen
ottaa vastaan palautettu evankeliumi, saada
pelastuksen toimitukset palautetun pappeuden
valtuudella ja kulkea iankaikkiseen elämään
johtavaa tietä. Auta ihmisiä ymmärtämään,
ettei kirkko ole vain mikä tahansa uskonto
eikä amerikkalainen kirkko, vaan että se on
evankeliumin täyteyden (ks. OL 1:23) palautus,
saman evankeliumin, joka ilmoitettiin alussa ja
jota on opetettu alusta asti.

Mormonin kirja – toinen todistus Jeesuksesta
Kristuksesta on vakuuttava todiste siitä, että
Joseph Smith oli profeetta ja että Jeesuksen
Kristuksen evankeliumi on palautettu. Se on
uskontomme lakikivi, voimallisin keino opettaa

tätä sanomaa. Joitakin Joseph Smithin kautta palautettuja tärkeitä totuuksia ovat tieto
siitä, että Jumala on Isämme ja että me olemme Hänen henkilapsiaan, että me elimme
Hänen kanssaan ennen syntymäämme ja että perheet voivat elää yhdessä ikuisesti
Jumalan edessä Kristuksen sovituksen kautta noudattamalla evankeliumin lakeja ja
toimituksia.

Mormonin kirja on todiste Jumalan rakkaudesta lapsiaan kohtaan. Se osoittaa, että
Jumala puhuu lapsilleen. Kun opetat ja todistat, kehota ihmisiä lukemaan Mormonin
kirjaa ja rukoilemaan sen sanoman johdosta. Jokaisen opettamasi ihmisen on päätettävä,
pitääkö hän Mormonin kirjaa ilmoituksena Jumalalta.

Luota kohdassa Moroni 10:3–5 olevaan ainutlaatuiseen lupaukseen. Tee kaikkesi
taivuttaaksesi ihmiset lukemaan kirjaa, ymmärtämään sitä ja kysymään Jumalalta
vilpittömästi, onko se totta. Pyhän Hengen todistuksesta muodostuu kulmakivi heidän
uskolleen siihen, että Kristus on palauttanut kirkkonsa. Auta opetettaviasi saamaan
sellainen hengellinen vahvistus.
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Kuinka sinun tulee käyttää Mormonin kirjaa lähetystyössäsi?

1. Nefi 13:39 Moroni 10:3–5 OL 42:12–14
2. Nefi 29:8–10 OL 20:5–16

Toiminta: Opiskelu yksin

Kuvittele, että aiot kirjoittaa artikkelin palautuksen sanomasta paikalliseen sanomalehteen.
Kirjoita opiskelupäiväkirjaasi otsikko, joka ilmaisee sen keskeisen sanoman. Kirjoita sitten
muistiin ajatuksiasi tästä sanomasta ja tunteista, joita se herättää, mukaan lukien se, kuinka
parempi ymmärryksesi siitä on muuttanut tapaasi elää ja tapaa, jolla katselet ympärilläsi
olevaa maailmaa.

Muiden auttaminen tekemään sitoumuksia: Ovi uskoon ja parannukseen
Auta ihmisiä tulemaan kelvollisiksi kasteelle ja konfirmoitaviksi opettamalla heille

tosi oppia ja kehottamalla heitä tekemään parannus ja muuttamaan elämänsä tekemällä
sitoumuksia, jotka vahvistavat heidän uskoaan Jeesukseen Kristukseen, ja pitämään ne.
Nämä sitoumukset valmistavat ihmisiä solmimaan pyhiä liittoja ja pitämään ne.

Vanhin Jeffrey R. Holland on opettanut: ”Ensimmäinen asia, jonka teet, kun tutkija
kertoo sinulle, ettei hän ole lukenut Mormonin kirjaa eikä rukoillut sen johdosta, on
järkyttyä! – – Usein olemme kerta kaikkiaan liian välinpitämättömiä kaiken tämän
suhteen. Kyseessä on iankaikkinen elämä. Kyseessä on Jumalan lasten pelastus.
Vaakakupissa on iankaikkisuus. – – Kyseessä on tärkein polku, jolla tämä tutkija koskaan
kulkee. Mutta ellei hän tiedä sitä, niin ainakin sinä tiedät! – – Ota siis tilanne hallintaasi.
Opeta voimalla ja valtuudella, ja järkyty sitten, jos ensimmäiset askeleet kohti käskyjen
pitämistä ja liittojen pitämistä eivät ole alkaneet onnistuneesti.” (”Making and Keeping
Covenants”, lähetystyötä käsittelevä satelliittilähetys, huhtikuu 1997.)

Kun opetat ihmisiä ymmärtämään evankeliumin täyteyden palautusta, julistat
parannusta (ks. OL 15:6). Parannukseen kuuluu sydämenmuutos ja halu hylätä synti
ja palvella Jumalaa. Siihen kuuluu nöyrä antautuminen Hengen johdatukseen ja
alistuminen Jumalan tahtoon. Se vaatii ihmisiä lisäämään sitoumustaan elää
sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa. Parannus edellyttää vilpitöntä ja kestävää
muutosta ajatuksissa, haluissa, tavoissa ja teoissa. Se on myönteinen kokemus, joka tuo
iloa ja rauhaa. Ole rohkea ja rakastava auttaessasi ihmisiä ymmärtämään, mitä heidän on
tehtävä parannuksensa eteen. Kutsumalla ihmisiä tekemään sitoumuksia voit tehokkaasti
kohottaa sekä varoituksen että toivon äänen.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Mitä nämä pyhien kirjoitusten kohdat opettavat parannuksen julistamisesta?

Alma 29:1–4 Alma 62:45 OL 15:6; 16:6
Alma 42:31 OL 14:8
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Kaste ja konfirmointi
Tarkoituksesi keskeisenä asiana on opettamiesi ihmisten kastaminen ja

konfirmoiminen. Kaste on syntien anteeksisaamiseksi, ja Pyhän Hengen lahja tuo suuren
joukon siunauksia niille, jotka elävät siihen kelvollisina. Näiden toimitusten kautta
ihmiset astuvat portista ja lähtevät kulkemaan iankaikkiseen elämään johtavaa polkua.
Vanhin Dallin H. Oaks on sanonut: ”Me emme saarnaa ja opeta ’tuodaksemme ihmisiä
kirkkoon’ tai lisätäksemme kirkon jäsenmäärää. Me emme saarnaa ja opeta vain
suostutellaksemme ihmisiä elämään parempaa elämää. – – Me kutsumme kaikkia
tulemaan Kristuksen luokse tekemällä parannuksen ja ottamalla vastaan kasteen ja
konfirmoinnin, jotta selestisen valtakunnan ovet avautuisivat Jumalan pojille ja tyttärille.
Kukaan muu ei voi tehdä sitä.” (”The Purpose of Missionary Work”, lähetystyötä
käsittelevä satelliittilähetys, huhtikuu 1995.)

Opettaessasi palautettua evankeliumia auta ihmisiä ymmärtämään kasteen ja
konfirmoinnin pyhä luonne. Auta heitä oivaltamaan, että Pyhän Hengen lahjan saaminen
on suuri siunaus tässä elämässä ja avain heidän pelastukseensa. Pyhä Henki ”opettaa
[heille] kaiken” (Joh. 14:26). Presidentti Boyd K. Packer on opettanut: ”Kun opetatte
tutkijoita ja valmistatte heitä vesikasteeseen, teidän täytyy myös ajatella Pyhän Hengen
lahjaa – kastamista tulella. Ajatelkaa tätä yhtenä kokonaisuutena. Ensin tulee vesikaste
ja sitten tulikaste.” (”The Gift of the Holy Ghost: What Every Missionary Should
Know–and Every Member As Well”, uusien lähetysjohtajien seminaari, kesäkuu 2003.)
Profeetta Joseph Smith on opettanut: ”Vesikaste on ainoastaan puoli kastetta, eikä se
hyödytä mitään ilman toista puolta eli Pyhän Hengen kastetta” (Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, toim. Joseph Fielding Smith, 1985, s. 313).

Auta opetettaviasi ymmärtämään, että heidän on täytettävä kohdassa OL 20:37 esitetyt
vaatimukset ennen kuin he voivat saada kasteen ja konfirmoinnin.

OL 20:37 Kastevaatimukset

• nöyrtyminen Jumalan edessä

• halu saada kaste

• tuleminen esiin särkynein sydämin ja murtunein mielin

• parannuksen tekeminen kaikista synneistä

• halukkuus ottaa päälleen Jeesuksen Kristuksen nimi

• päättäväisyys palvella Kristusta loppuun asti

• osoittaminen teoilla, että on saanut Kristuksen Hengen syntiensä anteeksi saamiseksi.

Kun kelvolliset käännynnäiset on kastettu, heidät konfirmoidaan kirkon jäseniksi
ja heille annetaan Pyhän Hengen lahja. Tämä konfirmointi tapahtuu piispan tai
seurakunnanjohtajan johdolla sakramenttikokouksessa pian kasteen jälkeen.
Vaikka näiden kahden toimituksen välissä kuluu hieman aikaa, konfirmointi
täydentää kasteen ja saattaa sen päätökseen.
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Millä tavoin Pyhän Hengen lahja on yksi suurimmista lahjoista, joita voimme saada?

3. Nefi 19:1–13 Joh. 3:5 Gal. 5:22–25
OL 45:56–57 Joh. 14:26 Pyhien kirjoitusten opas, ”Pyhä Henki”

Miksi käännynnäisillä tulee olla halu saada Pyhän Hengen lahja?

2. Nefi 31:12–17 Ap. t. 8:14–17 Ap. t. 19:1–6
2. Nefi 32:1–5

Toiminta: Opiskelu toverin kanssa

Etsi seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat ja tee luettelo kastevaatimuksista ja kasteenliitosta.
Keskustele toverisi kanssa siitä, kuinka opettaisitte nuo vaatimukset muille.

2. Nefi 31:13 Alma 7:14–16 Moroni 6:1–4
Moosia 18:8–10 3. Nefi 11:21–41 OL 20:37

Kirkon vahvistaminen
Kun ihmiset on kastettu ja konfirmoitu kirkon jäseniksi, jatka työskentelyä

seurakunnan johtohenkilöiden ja jäsenten kanssa auttaaksesi näitä uusia käännynnäisiä
sopeutumaan uuteen elämäänsä ja jatkamaan hengellistä kasvuaan. Kirkko vahvistuu,
kun ihmiset, joilla on todistus, kastetaan ja konfirmoidaan, he pitävät liittonsa,
valmistautuvat aktiivisesti menemään temppeliin ja vahvistavat osaltaan seurakuntaa.

Käännynnäiset, joilla on jäsenystäviä, joille annetaan tehtävä ja joita ravitaan
Jumalan sanalla, kasvavat todistuksessa ja uskossa. Lähetyssaarnaajien, seurakunnan
johtohenkilöiden ja kirkon jäsenten ei pidä väistää vastuutaan ravita ja vahvistaa
uusia jäseniä.

Menestyvä lähetyssaarnaaja
Menestystäsi lähetyssaarnaajana mitataan ensisijaisesti sitoumuksellasi etsiä, opettaa,

kastaa ja konfirmoida ihmisiä ja auttaa heitä tulemaan uskollisiksi kirkon jäseniksi, jotka
nauttivat Pyhän Hengen läsnäolosta.

Vältä vertaamasta itseäsi muihin lähetyssaarnaajiin ja mittaamasta työsi ulkoisia
tuloksia heidän tuloksiinsa. Muista, että ihmisillä on tahdonvapaus valita, ottavatko he
vastaan sanomasi. Tehtäväsi on opettaa selkeästi ja voimallisesti, niin että he voivat tehdä
oikean valinnan. Jotkut eivät ota vastaan sanomaasi edes sittenkään, kun he ovat saaneet
hengellisen todistuksen siitä, että se on tosi. Se surettaa sinua, koska rakastat heitä ja
haluat heidän pelastuvan. Sinun ei pidä kuitenkaan lannistua, sillä lannistuminen
heikentää uskoasi. Jos madallat odotuksiasi, tehokkuutesi vähenee, tahtosi heikkenee ja
sinun on vaikeampaa seurata Henkeä.

Voit tietää menestyneesi lähetyssaarnaajana, kun

• tunnet Hengen todistavan kauttasi ihmisille

• rakastat ihmisiä ja haluat heidän pelastuvan

• tottelet tarkoin lähetystyön sääntöjä

• elät niin, että voit saada Hengen ja osaat seurata Henkeä Hänen osoittaessaan sinulle,
minne mennä, mitä tehdä ja mitä sanoa
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• kehityt Kristuksen kaltaisissa ominaisuuksissa

• työskentelet tehokkaasti joka päivä, teet aivan parhaasi tuodaksesi sieluja Kristuksen
luokse ja pyrit vilpittömästi oppimaan ja kehittymään

• autat rakentamaan kirkkoa (seurakuntaa), minne sinut lähetetäänkin tekemään työtä

• varoitat ihmisiä synnin seurauksista; kehotat heitä tekemään sitoumuksia ja pitämään ne

• opetat ja palvelet muita lähetyssaarnaajia

• kuljet ympäri tehden hyvää ja palvelet ihmisiä joka tilanteessa, ottivatpa he vastaan
sanomasi tai eivät.

Kun olet tehnyt aivan parhaasi, voit yhä kokea pettymyksiä, mutta et ole pettynyt
itseesi. Voit tuntea varmasti, että Herra on mieltynyt sinuun, kun tunnet Hengen
työskentelevän kauttasi.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Mitä Herran palvelijat ajattelevat työstä? Kuinka Herran palvelijat vaikuttavat niihin, joita
he palvelevat?

Moosia 28:3 3. Nefi 28:4–10 OL 68:2–6
Alma 8:14–15 Et. 12:13–15
Hel. 10:3–5 OL 15:4–6; 16:4–6

Toiminta: Opiskelu yksin

• Lue Hel. 10:1–5 ja 3. Nefi 7:17–18. Mitä Herra ajatteli näistä lähetyssaarnaajista ja heidän
palvelustaan?

• Mieti Abinadin ja Ammonin lähetystyötä (ks. Moosia 11–18; Alma 17–20, 23–24). Miksi
nämä molemmat lähetyssaarnaajat menestyivät, vaikka heidän työnsä välittömät tulokset
olivatkin erilaiset?

• Kirjoita opiskelupäiväkirjaasi, mitä opit.

Muista tämä

• Tarkoituksesi on kutsua muita tulemaan Kristuksen luokse auttamalla heitä ottamaan vastaan
palautettu evankeliumi uskomalla Jeesukseen Kristukseen ja Hänen sovitukseensa, tekemällä
parannus, ottamalla vastaan kaste ja Pyhän Hengen lahja ja kestämällä loppuun asti.

• Jeesuksen Kristuksen palautettu evankeliumi on ainoa keino, jolla me voimme löytää
iankaikkisen onnen.

• Kutsumuksesi antaa sinulle valtuuden; liittojesi pitäminen antaa sinulle voimaa.

• Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteys palautettiin profeetta Joseph Smithin kautta.
Mormonin kirja on todiste siitä, että Joseph Smith oli profeetta.

• Autat ihmisiä elämään evankeliumin mukaan kutsumalla heitä tekemään sitoumuksia ja
pitämään ne.

• Osoitat rakkautesi Herraa kohtaan ja kiitollisuutesi Hänen sovituksestaan tuomalla sieluja
Hänen luokseen.

• Menestyt, kun olet kuuliainen, elät vanhurskaasti ja teet parhaasi auttaaksesi muita elämään
evankeliumin mukaan.
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Lähetystyö
Seuraavassa on kirkon presidenttien sanoja lähetystyöstä tällä taloudenhoitokaudella.

Presidentti Joseph Smith (1830–1844)
”Kaiken sen jälkeen, mitä on sanottu, suurin ja tärkein velvollisuus on saarnata

evankeliumia” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 111).
”Pyhät muistakoot, että heidän yksityisestä vaivannäöstään riippuu paljon ja että heidät

on kutsuttu yhteistyöhön meidän ja Pyhän Hengen kanssa viimeisten päivien suuren työn
toteuttamiseksi” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 176).

Presidentti Brigham Young (1847–1877)
”Tässä kirkossa ei ole yhtään miestä eikä naista, joka ei ole lähetystyössä. Tämä lähetystyö

kestää niin kauan kuin he elävät, ja siihen kuuluu, että he tekevät hyvää, edistävät
vanhurskautta, opettavat totuuden periaatteita ja koettavat vaikuttaa siihen, että he itse ja kaikki
heidän ympärillään elävät näiden periaatteiden mukaisesti, jotta he saavuttaisivat iankaikkisen
elämän.” (Kirkon presidenttien opetuksia: Brigham Young, 1997, s. 244–245.)

Presidentti John Taylor (1880–1887)
”Velvollisuutemme on saarnata evankeliumia kaikille ihmisille. – – Tätä Jumala meiltä

odottaa.” (Kirkon presidenttien opetuksia: John Taylor, 2002, s. 70, 71.)

Presidentti Wilford Woodruff (1889–1898)
”Olemme tulleet tänne maan päälle suorittamaan tehtävää – – jotta meillä olisi voimaa lähteä

varoittamaan maailman kansoja. – – Israelin vanhimpina hyvin harvat meistä ymmärtävät
täysin asemansa, kutsumuksensa, suhteensa Jumalaan, velvollisuutensa tai työn, jota Herra
vaatii käsistämme.” (The Discourses of Wilford Woodruff, toim. G. Homer Durham, 1946, s. 124.)

Presidentti Lorenzo Snow (1898–1901)
”Ei ole ketään kuolevaista ihmistä, joka olisi yhtä kiinnostunut vanhimman menestyksestä

tämän saarnatessa evankeliumia kuin Herra, joka on lähettänyt hänet saarnaamaan ihmisille,
jotka ovat Herran lapsia” (The Teachings of Lorenzo Snow, toim. Clyde J. Williams, 1984, s. 70).

Presidentti Joseph F. Smith (1901–1918)
”Meillä on – – tehtävä maailmassa: jokaisen miehen, jokaisen naisen, jokaisen lapsen, joka on

varttunut ymmärrykseen eli vastuulliseen ikään, tulisi – – olla kelvollinen saarnaamaan totuutta,
todistamaan totuudesta” (ks. ”Jumalan kasvojen edessä”, Valkeus, kesäkuu 1979, s. 53).

Presidentti Heber J. Grant (1918–1945)
”Meillä kansana on yksi erittäin suuri tehtävä hoidettavanamme, ja se on kutsua maailma

tekemään parannus synnistä, tulemaan Jumalan luo. Ja velvollisuutemme ennen kaikkea muuta
on lähteä julistamaan Herran Jeesuksen Kristuksen evankeliumia, elämän ja pelastuksen
evankeliumin palauttamista jälleen maan päälle. – – Meillä on aivan kirjaimellisesti
kallisarvoinen helmi. Meillä on se, mikä on arvokkaampaa kuin kaikki rikkaus ja tieteellinen
tieto, joka maailmalla on hallussaan. Meillä on elämän ja pelastuksen suunnitelma. – – Paras
tapa maailmassa osoittaa rakkauttamme lähimmäisiämme kohtaan on lähteä julistamaan
Herran Jeesuksen Kristuksen evankeliumia, jonka jumalallisuudesta Hän on antanut meille
ehdottoman tiedon.” (Julkaisussa Conference Report, huhtikuu 1927, s. 175–176; ks. myös Kirkon
presidenttien opetuksia: Heber J. Grant, 2003, s. 88–89.)

Presidentti George Albert Smith (1945–1951)
”Se on tehtävänne, veljeni ja sisareni kirkossa, se on velvollisuutenne. Lahjaksi olette saaneet,

ja lahjaksi taivaallinen Isämme odottaa teidän kertovan muille pojillensa ja tyttärillensä näistä
suurenmoisista totuuksista” (Sharing the Gospel with Others, toim. Preston Nibley, 1948, s. 213).

”Me saavutamme korotuksemme selestisessä valtakunnassa vain sillä ehdolla, että me
jaamme Isämme muiden lasten kanssa Jeesuksen Kristuksen evankeliumin siunaukset ja
pidämme käskyt, jotka rikastuttavat elämäämme täällä ja tämän jälkeen” (Sharing the Gospel
with Others, s. 190).
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Presidentti David O. McKay (1951–1970)
”Jokainen jäsen on lähetyssaarnaaja” (Kirkon presidenttien opetuksia: David O. McKay,

2004, s. 59).
”Todellinen kristillisyys on rakkautta käytännössä. Ei ole parempaa tapaa ilmaista rakkautta

Jumalaa kohtaan kuin osoittaa epäitsekästä rakkautta lähimmäisiään kohtaan. Se on lähetystyön
henki.” (Gospel Ideals, 1954, s. 129; ks. Kirkon presidenttien opetuksia: David O. McKay, 2004, s. 197.)

Presidentti Joseph Fielding Smith (1970–1972)
”Olemme kuulleet, että me kaikki olemme lähetyssaarnaajia. Jokainen jäsen – – on tai hänen

pitäisi olla lähetyssaarnaaja; – – sitouduttuamme kirkon jäseninä Jeesuksen Kristuksen
evankeliumin viemiseen eteenpäin meistä tulee lähetyssaarnaajia. Se on osa jokaisen kirkon
jäsenen velvollisuutta.” (Take Heed to Yourselves, 1971, s. 27–28.)

Presidentti Harold B. Lee (1972–1973)
”Lähetystyö ei ole mitään muuta kuin kotiopetustyötä niiden keskuudessa, jotka eivät tällä

hetkellä ole kirkon jäseniä, eikä kotiopetus ole sen enempää tai vähempää kuin lähetystyötä
kirkon jäsenten keskuudessa” (Improvement Era, joulukuu 1964, s. 1078; ks. lainaus artikkelissa
Jay A. Parry, ”Lähetystyö nimeltä kotiopetus”, Valkeus, kesäkuu 1983, s. 16 ).

Presidentti Spencer W. Kimball (1973–1985)
”Nyt on se hetki Herran aikataulussa, jolloin evankeliumia tulee viedä kauemmas kuin sitä

on koskaan aikaisemmin viety – –. Monet ihmiset tässä maailmassa huutavat tietäen ja
tietämättään: ’Tule tänne – – ja auta meitä.’ Hän saattaa olla naapurisi. Hän saattaa olla
ystäväsi. Hän saattaa olla sukulainen. Hän saattaa olla ihminen, jonka olet tavannut vasta
eilen. Mutta meillä on se, mitä he tarvitsevat. Saakaamme tutkimisestamme uutta rohkeutta ja
rukoilkaamme, kuten Pietari: ’Katso nyt, Herra – –! Anna palvelijoillesi voimaa pelotta julistaa
sanaasi.’ (Ap. t. 4:29.)” (Teachings of Spencer W. Kimball, 1982, s. 546; ks. myös ”Aina
käännynnäiskirkko”, Valkeus, kesäkuu 1976, s. 2.)

Presidentti Ezra Taft Benson (1985–1994)
”Meidän on kerrottava evankeliumista muille. Se on velvollisuutemme – jokainen jäsen on

lähetyssaarnaaja. Se on Jumalan profeettojen kutsumus. – –
– – Jäsenlähetystyö on yksi suurista avaimista jäsentemme yksilölliseen kasvuun.

Vakaumukseni on, että jäsenlähetystyö kohottaa hengellisyyttä jokaisessa seurakunnassa,
jossa sitä tehdään.” (Teachings of Ezra Taft Benson, s. 208–209.)

Presidentti Howard W. Hunter (1994–1995)
”Varmasti evankeliumin vieminen kaikille suvuille, kielille ja kansoille on suurin yksittäinen

velvollisuus, joka meillä on kuolevaisuudessa. – – Meille on annettu etuoikeus syntyä näinä
viimeisinä aikoina, jonkin aiemman taloudenhoitokauden sijasta, auttaaksemme viemään
evankeliumin kaikkeen maailmaan.” (”Walls of the Mind”, Ensign, syyskuu 1990, s. 10.)

”Mitä tekemistä sovituksella on lähetystyön kanssa? Aina kun koemme sovituksen
siunaukset elämässämme, emme voi olla tuntematta huolta muiden hyvinvoinnista. – –
Yksi merkittävä omakohtaisen kääntymisemme osoitin on halu kertoa evankeliumista
muille ihmisille.” (”The Atonement and Missionary Work”, uusien lähetysjohtajien seminaari
kesäkuussa 1994.)

Presidentti Gordon B. Hinckley (1995–)
”Olemme täällä avustamassa Isäämme Hänen työssään ja kirkkaudessaan ’ihmisen

kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän’ toteuttamiseksi (ks. KH Moos. 1:39). Teidän
velvollisuutenne on yhtä vakava teidän vastuualueellanne kuin minun velvollisuuteni
on minun alueellani.” (”Tämä on Mestarin työtä”, Valkeus, heinäkuu 1995, s. 72.)

”Viljelköön jokainen jäsen sydämessään tietoisuutta siitä, että hän itse pystyy johdattamaan
muita totuuden tuntemiseen. Tehköön hän työtä sen hyväksi. Rukoilkoon hän aivan vakavissaan
sen johdosta.” (”Etsikää karitsoita, ruokkikaa lampaita”, Liahona, heinäkuu 1999, s. 120.)



Opiskelu yksin

• Valmista kahden minuutin puhe yhdestä tämän luvun alussa olevasta
kysymyksestä. Valmistaudu esittämään puheesi toverillesi tai muille
lähetyssaarnaajille piirikokouksessa.

• Pyydä uusia käännynnäisiä kertomaan omasta kääntymisestään. Mikä auttoi heitä
saamaan ”parannukseen johtavaa uskoa” (ks. Alma 34:17)? Miksi he päättivät
ottaa kasteen ja konfirmoinnin? Miltä heistä tuntui tulla uusiksi kirkon jäseniksi?
Kuinka lähetyssaarnaajat olisivat voineet palvella heitä paremmin?

• Mieti, mitä varoituksen äänen korottaminen merkitsee (ks. MK Jaak. 3:12; OL 1:4;
38:41; 63:57–58; 88:81; 112:5; Hes. 3:17–21; 33:1–12). Kirjoita omin sanoin,
mitä se tarkoittaa ja kuinka voit ryhtyä tekemään niin.

• Lue Morm. 8 sekä Moroni 1 ja 10. Kysy lukiessasi itseltäsi: ”Mitä Moroni toivoi
meidän ajastamme? Mitä hän halusi meidän tekevän Mormonin kirjalle? Mitä
sanoisin Moronille, jos minulla olisi siihen mahdollisuus?” Kirjoita ajatuksesi
opiskelupäiväkirjaasi.

• Mieti elämäsi tapahtumia, jotka ovat vahvistaneet todistustasi Joseph Smithistä ja
palautuksesta. Kirjoita sitten vastaus tähän kysymykseen: Mikä on auttanut sinua
tietämään, että taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus ilmestyivät Joseph Smithille?

Opiskelu toverin kanssa

• Kertokaa toisillenne vastauksenne luvun alun kohdassa ”Mieti tätä” oleviin
kysymyksiin.

• Kertokaa toisillenne, millaisia toiveita ja haluja teillä oli lähetystyönne suhteen
saadessanne lähetystyökutsunne. Missä määrin tähänastiset kokemuksenne
ovat vastanneet odotuksianne? Kuinka voitte täyttää nämä odotukset paremmin?

• Lukekaa Pyhien kirjoitusten oppaan kohta ”Palveleminen”.

• Valitkaa yksi seuraavista suurista lähetyssaarnaajista ja lukekaa luetellut
viitekohdat. Kun luette, keskustelkaa siitä, kuinka tämä lähetyssaarnaaja 1)
ymmärsi kutsumuksensa ja sitoutui siihen 2) osoitti asennettaan ja haluaan
työhön ja 3) auttoi muita ottamaan vastaan evankeliumin.

Alma (Moosia 18) Nefi ja Lehi (Hel. 5) Paavali (Ap. t. 16)
Aaron (Alma 22; 23:1–6) Pietari (Ap. t. 2)

• Valitkaa laulukirjasta kaksi laulua aiheesta ”Evankeliumin palautus” (ks. MAP-
lauluja, s. 266). Lukekaa tai laulakaa laulut. Keskustelkaa sanojen merkityksestä.

• Lukekaa yhdessä Pyhien kirjoitusten oppaasta kohdat ”Usko”, ”Parannus”,
”Kaste” ja ”Pyhä Henki”. Lukekaa kaikki kussakin artikkelissa luetellut pyhien
kirjoitusten kohdat ja keskustelkaa niistä.

• Lukekaa Pyhien kirjoitusten oppaan kohta ”Taloudenhoitokausi”. Lukekaa myös
kohta OL 136:37 ja keskustelkaa siitä.

Piirikokoukset ja vyöhykekonferenssit

• Kutsu pari kolme uutta käännynnäistä kertomaan kääntymiskokemuksistaan.
Mitä he ajattelivat lähetyssaarnaajista? Entä siitä, mitä lähetyssaarnaajat
opettivat? Entä sitoumusten pitämisestä? Mikä vaikutti voimakkaimmin heidän
kääntymiseensä?

Tutkimis- ja soveltamisideoita

1 Tarkoitukseni

14

Muistiinpanoja



Muistiinpanoja

• Kutsu joku pappeusjohtaja puhumaan lähetyssaarnaajille mahdollisuuksista
vahvistaa kirkkoa alueellanne ja siihen liittyvistä vaikeuksista.

• Lukekaa Alma 18 ja keskustelkaa näistä kysymyksistä: Mitä Lamoni ajatteli
kertomuksen alussa? Kuinka hänen tunteensa muuttuivat? Millaisia tunteita
ihmisellä on oltava, jotta hän saisi evankeliumin siunaukset? Lukekaa Alma
34:15–16 ja verratkaa sitä Lamonin kertomukseen. Kuinka Kristuksen sovitus
mahdollistaa meille armon saamisen?

• Keskustelkaa siitä, millainen on menestyvä lähetyssaarnaaja. Kehota
lähetyssaarnaajia kertomaan konkreettisia esimerkkejä menestyksestä.

• Jaa lähetyssaarnaajat kolmeen ryhmään. Anna ensimmäiselle ryhmälle tehtäväksi
lukea Ap. t. 2:36–38 (Pietari), toiselle ryhmälle Ap. t. 16:25–33 (Paavali) ja
kolmannelle ryhmälle Moosia 18:8–11 (Alma). Pyydä jokaista ryhmää
vastaamaan kysymykseen: ”Miten tämä lähetyssaarnaaja auttoi muita
vahvistamaan uskoaan Kristukseen, tekemään parannuksen ja ottamaan kasteen
ja konfirmoinnin?” Keskustelkaa siitä, mitä sellaista lähetyssaarnaajat oppivat
näistä kertomuksista, mikä voisi auttaa heitä osoittamaan uskoa heidän
kutsuessaan ihmisiä tekemään parannuksen ja ottamaan vastaan kasteen ja
Pyhän Hengen lahjan.

• Anna muutamille lähetyssaarnaajille jokunen päivä ennen kokousta tehtäväksi
pohtia valikoituja kysymyksiä luvun alussa olevasta kohdasta ”Mieti tätä”. Pyydä
kutakin lähetyssaarnaajaa valmistamaan parin kolmen minuutin puhe saamastaan
kysymyksestä. Anna lähetyssaarnaajien pitää puheensa piirikokouksessa tai
vyöhykekonferenssissa. Keskustelkaa puheiden jälkeen siitä, mitä he oppivat ja
kuinka he voisivat käyttää oppimaansa lähetystyössään.

• Jaa lähetyssaarnaajat neljään ryhmään. Pyydä kutakin ryhmää tekemään luettelo
mahdollisimman monesta totuudesta, liitosta ja toimituksesta, jotka palautettiin
ja ilmoitettiin profeetta Joseph Smithin kautta. Pyydä kutakin ryhmää kertomaan
tuloksistaan. Kehota lähetyssaarnaajia kertomaan, kuinka jokin palautuksen kautta
ilmoitettu totuus on vaikuttanut heidän elämäänsä.

Lähetysjohtaja

• Pyydä aika ajoin puhuttelujen aikana lähetyssaarnaajia

– todistamaan sinulle Jeesuksesta Kristuksesta

– todistamaan sinulle palautetusta evankeliumista ja Joseph Smithin tehtävästä

– todistamaan sinulle Mormonin kirjasta

– kertomaan sinulle ajatuksiaan tarkoituksestaan lähetyssaarnaajana.

• Kehota lähetyssaarnaajia kirjoittamaan opiskelupäiväkirjaansa, mikä heidän
mielestään on heidän lähetystyönsä tarkoitus. Pyydä heitä puhuttelun aikana
kertomaan, mitä he ovat kirjoittaneet.

• Lähetä onnittelukirje uusille jäsenille.

1 Tarkoitukseni
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MuistiinpanojaKuinka opiskelen
tehokkaasti ja valmis-
taudun opettamaan?

Mieti tätä

• Miksi on tärkeää tutkia evankeliumia?

• Kuinka tutkimiseni vaikuttaa niihin, joita opetan?

• Miksi minun on koottava jatkuvasti mieleeni Jeesuksen Kristuksen evankeliumin oppeja?

• Kuinka voin tehokkaasti oppia Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin opit ja
valmistautua opettamaan muita?

• Kuinka voin parantaa omaa opiskeluani ja opiskelua toverini kanssa?

Herra on sanonut: ”Älä pyri julistamaan minun sanaani, vaan pyri ensiksi saamaan minun
sanani, niin silloin kielesi kirpoaa; silloin, jos tahdot, sinä saat minun Henkeni ja minun

sanani, niin, Jumalan voiman saada ihmiset vakuuttuneiksi” (OL 11:21). Jotta voit opettaa
tehokkaasti, sinun on hankittava hengellistä tietoa. Kasvaaksesi evankeliumissa ja pysyäk-
sesi iankaikkiseen elämään johtavalla polulla sinun on omaksuttava tapa tutkia evankeliu-
mia (ks. OL 131:6). Ne opiskelutavat, joita luot lähetyssaarnaajana, ovat siunaukseksi sinulle
itsellesi ja auttavat opetettaviasi vahvistumaan uskossaan Vapahtajaan.

Tehokkaan päivittäisen opiskelun on alettava aina rukouksella. Opiskeleminen on uskon
teko, joka vaatii henkilökohtaisen tahdonvapauden käyttöä. Monien lähetyssaarnaajien on
vaikeaa oppia opiskelemaan tehokkaasti. Jotkut tukeutuvat vahvasti toisiin ihmisiin tai val-
miisiin ohjelmiin saadakseen ohjeita siitä, mitä ja kuinka opiskella. Vaikka onkin hyvin tär-
keää saada opetusta hyvältä opettajalta, tärkeämpää on, että sinulla on merkityksellisiä omia
oppimiskokemuksia. Hyvien tulosten saaminen opiskelustasi riippuu siitä, että sinulla on
voimakas halu oppia, että tutkit ”vakain aikein” (Moroni 10:4), että sinulla on ”vanhurskau-
den nälkä ja jano” (Matt. 5:6) ja että etsit vastauksia tutkijoittesi kysymyksiin ja huoliin.
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Toiminta: Opiskelu yksin

Katso edellisellä sivulla olevaa kuvaa Joseph Smithistä. Lue JS–H 11–13. Kirjoita vastaukset
seuraaviin kysymyksiin opiskelupäiväkirjaasi.

• Kuinka se, että Joseph Smith luki kohdan Jaak. 1:5 ja pohti sitä, johti hänet saamaan
ilmoitusta?

• Mikä vaikutus hänen tutkimisellaan oli tuleviin sukupolviin?

• Mitä vaikutuksia hänen päätöksellään tutkia ja etsiä tietoa on ollut sinun elämääsi?

• Kuinka evankeliumin tutkimisesi on vaikuttanut elämääsi?

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Kuinka Herra haluaa meidän suhtautuvan evankeliumin tutkimiseen?

2. Nefi 4:15–16 OL 58:26–28 OL 88:118
2. Nefi 32:3

Oppiminen Pyhän Hengen avulla
Evankeliumin tutkimisesi on tehokkainta, kun

Pyhä Henki opettaa sinua. Aloita aina evankeliumin
tutkimisesi rukoilemalla, että Pyhä Henki auttaisi
sinua oppimaan. Hän antaa tietoa ja vakaumusta,
jotka ovat siunaukseksi elämässäsi ja auttavat sinua
olemaan siunaukseksi muiden elämässä. Uskosi
Jeesukseen Kristukseen vahvistuu. Halusi tehdä
parannusta ja kehittyä kasvaa.

Tällainen opiskelu valmistaa sinua palvelemaan,
lohduttaa ja ratkaisee ongelmia ja antaa sinulle
voimaa kestää loppuun asti. Menestyksekäs
evankeliumin tutkiminen vaatii halua ja tekoja.
”Sillä se, joka etsii uutterasti, löytää; ja Jumalan
salaisuudet paljastetaan hänelle Pyhän Hengen
voimalla, niin näinä aikoina kuin muinaisinakin
aikoina, ja niin muinaisina aikoina kuin tulevinakin
aikoina” (1. Nefi 10:19). Kun sinulla on Enosin
tavoin iankaikkisen elämän sanojen tuntemisen nälkä ja kun annat noiden sanojen painua
syvälle sydämeesi (ks. En. 3), Pyhä Henki avaa mielesi ja sydämesi suuremmalle valolle
ja ymmärrykselle.

Evankeliumin tutkiminen on myös ilmoituksen saamista (ks. MK Jaak. 4:8). Herra
sanoi Oliver Cowderylle: ”Katso, sinä et ymmärtänyt; kuvittelit, että minä antaisin sen
sinulle, vaikka et käyttänyt harkintaa, paitsi että pyysit minulta. Mutta katso, minä sanon
sinulle, että sinun täytyy tutkia sitä tarkoin mielessäsi; sitten sinun on kysyttävä minulta,
onko se oikein, ja jos se on oikein, minä saatan sinun sydämesi palamaan sisälläsi; sen
tähden sinä tunnet, että se on oikein.” (OL 9:7–8.) Kun tutkit, kiinnitä tarkoin huomiota
ideoihin, jotka tulevat mieleesi, ja tunteisiin, joita saat sydämeesi, etenkin jos ne koskevat
niitä ihmisiä, joita opetat.
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Miten Pyhä Henki auttaa meitä tutkiessamme evankeliumia?

2. Nefi 32:5 OL 11:12–14 Joh. 16:13
Alma 5:45–46 OL 39:5–6 1. Kor. 2:9–14
Moroni 10:5 Joh. 14:26

Elä oppimasi mukaan
Tuntiessasi iloa, jonka evankeliumin

ymmärtäminen tuo tullessaan, haluat
soveltaa oppimaasi käytäntöön. Pyri elämään
sopusoinnussa ymmärryksesi kanssa. Kun teet
niin, uskosi, tietosi ja todistuksesi vahvistuvat.
Toimiminen oppimasi mukaan tuo lisää kestävää
ymmärrystä (ks. Joh. 7:17).

Kootessasi mieleesi pyhien kirjoitusten
ja myöhempien aikojen profeettojen sanoja
tutkimalla ja osoittamalla uskoa halusi kertoa
evankeliumista muille voimistuu. Sinulle luvataan,
että Henki auttaa sinua tietämään, mitä sanoa, kun
opetat. Herra on sanonut: ”Älkääkä olko etukäteen
huolissanne siitä, mitä sanotte; vaan kootkaa
mieleenne alati elämän sanoja, niin teille annetaan
tuona hetkenä se osa, mikä mitataan kullekin
ihmiselle” (OL 84:85).

”Oikein ymmärrettynä

oikea oppi voi

muuttaa asenteita

ja käyttäytymistä.

Evankeliumin oppien

tutkiminen parantaa

käyttäytymistä

paremmin kuin

käyttäytymisen

tutkiminen.”

– PRESIDENTTI BOYD K. PACKER
”PIENET LAPSET”, VALKEUS, TAMMIKUU 1987, S. 13

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Mitä pyhät kirjoitukset opettavat meille evankeliumin tutkimisesta?

1. Nefi 10:17–19 OL 50:19–22 OL 88:118
OL 11:21–22

Oppiaiheiden opiskeleminen ja valmistautuminen opettamaan niitä
Oppiaiheissa (luvussa 3) on kastepuhuttelukysymyksiä, sitoumuksia ja oppeja, jotka

sinun tulee opettaa. Oppiaiheista löydät myös hyödyllisiä opetusideoita. Oppiaiheissa
ei kuitenkaan kerrota sinulle kaikkea, mitä sanoisit – tai kuinka sanoisit sen. Sen sijaan
tehtävänäsi on ymmärtää oppiaiheet perusteellisesti ja opettaa ne omin sanoin Hengen
avulla. Opeta niin, että muut saavat lujemman uskon Jeesukseen Kristukseen, haluavat
tehdä parannuksen ja solmia liittoja Jumalan kanssa.

Tehokkaat opettajat pyrkivät aina kartuttamaan tietojaan ja parantamaan taitojaan.
Vaikka et opetakaan kaikkea, mitä opista tiedät, lisääntyneet tietosi vahvistavat
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todistustasi ja kykyäsi opettaa hengellisellä voimalla. Tiedät käyttäväsi oppiaiheita
tarkoitetulla tavalla, kun

• tavoittelet ja noudatat Hengen innoitusta valmistaessasi oppiaiheita ja opettaessasi niitä

• pyrit johdonmukaisesti elämässäsi tutkimaan oppeja, kokoamaan niitä mieleesi ja
soveltamaan niitä

• teet toverisi kanssa yksityiskohtaisia suunnitelmia jokaista opettamaanne henkilöä varten

• keskityt opettaessasi keskeisiin sanomiin ja oppeihin

• mukautat oppiaiheiden järjestyksen, pituuden ja opetustahdin opettamienne ihmisten
tarpeisiin

• käytät opetuksessasi usein selkeästi ja vakuuttavasti pyhiä kirjoituksia

• todistat usein

• autat muita tekemään ja pitämään sitoumuksia, jotka johtavat kasteeseen ja
konfirmointiin.

Näin toimimalla kykenet auttamaan muita saamaan todistuksen Jeesuksen Kristuksen
palautetusta evankeliumista.

Aloittaessasi lähetystyösi sinun on hyvä opetella sanoman järjestys ja hankkia
tarpeelliset opetustaidot. Kun saat kokemusta, haluat syventää tietojasi ja tehostaa
opetustaitoasi. Valmistautuessasi opetustapaamisiin haluat valmistella
oppiaihesuunnitelman, jonka myötä voit opettaa Hengen avulla ja auttaa muita
tekemään sitoumuksia ja pitämään ne. Alla olevat ohjeet ovat ehdotuksia, joita voit
soveltaa käytäntöön koko lähetystyösi ajan. Älä kuitenkaan ajattele, että sinun on
käytettävä jokaista ohjetta joka tilanteessa. Sovella sen sijaan näitä ohjeita niin, että ne
vastaavat tarpeitasi ja siten kuin Henki johtaa. Jos opiskelet uutta kieltä, sovella näitä
ohjeita ensin äidinkielelläsi ja sitten lähetystyökielelläsi.

• Keskity sitoumuksiin ja kastepuhuttelukysymyksiin. Opeta niin, että ihmiset tekevät
sitoumuksia ja valmistautuvat kasteeseen ja konfirmointiin. Ymmärrä jokaisen
oppiaiheen kastepuhuttelukysymykset ja sitoumukset. Opettele, mitä henkilön
tulee tietää, tuntea ja tehdä opetuksesi perusteella. Selitä yhdessä toverisi kanssa
nämä periaatteet omin sanoin selkeästi ja voimallisesti.

• Opiskele oppi ja sovella sitä käytäntöön. Oppi on oppiaiheen perusta. Tutki rukoillen
pyhien kirjoitusten kohdat, oppiaihe, lehtiset, ”Opetusideoita” ja lähetyssaarnaajan
lukemistoa saadaksesi vankan opillisen ymmärryksen. Etsi aineistoa, joka tukee
oppiaiheiden oppia. Opettele ulkoa opillisten periaatteiden käsittelyjärjestys. Sovella
oppimaasi käytäntöön. Kirjoita opiskelupäiväkirjaasi, mitä opit. Kerro oppimastasi
muille lähetyssaarnaajille.
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• Järjestä opetettavat asiat ja tee
yhteenveto. Valmistautuessasi
opettamaan opin selkeästi
ja hengellisellä voimalla
järjestä opetettavat asiat
oppiaihesuunnitelmaksi ja tee siitä
yhteenveto. Keskity oppiaiheiden
oppiin, kastepuhuttelukysymyksiin
ja sitoumuksiin. Laajenna
oppiaihesuunnitelmaasi pyhien
kirjoitusten kohdilla, kysymyksillä
ja esimerkeillä. Niiden tulee
vaihdella opetustapaamistenne
pituuden mukaan. Sinun ei pidä luoda kokonaan uutta oppiaihesuunnitelmaa
jokaiselle tutkijalle, mutta sinun tulee jatkuvasti hioa oppiaihesuunnitelmiasi ja
mukauttaa ne vastaamaan opettamiesi ihmisten tarpeita. Kun olet laatimassa
ensimmäistä kertaa oppiaihesuunnitelmaa, pyri tekemään siitä helppotajuinen ja lyhyt.
Laajenna oppiaihesuunnitelmiasi, kun saat kokemusta.

• Keskity tarpeisiin. Vaikka evankeliumin opit soveltuvat jokaiseen, sinun tulee
mukauttaa opetustapasi vastaamaan opetettaviesi tarpeita. Tutkiessasi oppia ja
laatiessasi oppiaihesuunnitelmia tunnista alueet, joilla voit mukauttaa opetustapaasi
vastaamaan mahdollisia tarpeita. Tarkastele ja hio näitä mukautettuja opetustapoja
valmistautuessasi kuhunkin tapaamiseen. Mieti, mitä aiot pyytää opetettavilta.
Keskity perimmäiseen tavoitteeseen auttaa opetettaviasi ottamaan vastaan Jeesuksen
Kristuksen palautettu evankeliumi kasteen ja konfirmoinnin kautta.

• Valmistaudu vastaamaan kysymyksiin. Lähetyssaarnaajana kuulet monia kysymyksiä.
Kirjoita nämä kysymykset opiskelupäiväkirjaasi. Etsi vastauksia pyhistä kirjoituksista
ja muusta aineistosta. Rukoile ymmärrystä. Kirjoita vastaukset opiskelupäiväkirjaasi.
Tarkastele löytämiäsi vastauksia muiden lähetyssaarnaajien kanssa. Lisää
opiskelupäiväkirjaasi tulevaa käyttöä varten usein esitettyjä kysymyksiä ja niihin
annettavia vastauksia.

• Opeta oppiaihe. Opettaminen on vaikuttava tilaisuus kehittää tietojasi ja kykyjäsi.
Kun opettelet oppia ja kokoat oppiaihesuunnitelmia, opeta toveriasi ja muita
lähetyssaarnaajia. Kokeile uusia selityksiä, opetustapoja, kokemuksia, kysymyksiä
ja keinoja kutsua muita tekemään sitoumuksia. Pyydä ideoita ja ehdotuksia.

• Arvioi opetustasi. Arvioi jokaisen opetustilanteen jälkeen, kuinka onnistuit. Keskityitkö
oppiin? Pyysitkö tutkijoita tekemään parannusta ja muita sitoumuksia ja pitämään ne?
Teitkö työtä valmistaaksesi heitä kasteeseen ja konfirmointiin? Käytitkö tehokkaita
kysymyksiä? Todistitko? Pyysitkö nimiviitteitä? Mukauta oppiaihesuunnitelmiasi,
kun kehityt.

Opiskellessasi oppiaiheita etsi jatkuvasti syvällistä tietoa opista. Tee työtä aktiivisesti
opettaaksesi suuremmalla voimalla. Kun tutkit rukoillen ja uskossa, tietosi ja todistuksesi
kasvavat. Älä kuitenkaan yritä opettaa kaikkea, mitä tiedät. Opeta sanoma selkeästi,
helppotajuisesti ja yksilöllisiin tarpeisiin perustuen ja seuraa Henkeä, jotta opettaisit sen
osan, ”mikä mitataan kullekin ihmiselle” (OL 84:85).
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Toiminta: Opiskelu yksin

Ota esiin oppiaihe ”Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautuksen sanoma”, joka on luvussa
3. Lue luettelo tärkeistä määritelmistä kohdasta ”Opetusideoita”. Etsi oppiaiheesta kolme muuta
sanaa, jotka haluaisit määritellä. Noudata edellä olevia ehdotuksia ja laadi kustakin määritelmä.

Tutki ideoita ja ehdotuksia
Jokainen tässä kohdassa oleva idea ja ehdotus voi tehdä opiskeluajastasi

palkitsevamman ja hengellisesti kohottavamman. Ota huomioon seuraavaa
suunnitellessasi opiskeluasi:

• Aloita aina rukouksella.

• Suunnittele sellaista opiskelutoimintaa, joka vahvistaa uskoasi Vapahtajaan, ja käytä
aikasi tuottavasti.

• Suunnittele opiskelusi ihmisiä ja heidän tarpeitaan silmällä pitäen sekä valmistaen
heitä kasteeseen, konfirmointiin ja kestämään loppuun asti. Kirjoita
opiskelusuunnitelmasi päiväkalenteriisi.

• Suunnittele opiskelusi kysymällä: Mitä opetan tänään? Kuinka voin suunnitella
opiskeluni niin, että se auttaa parhaiten opetettaviani? Mitä tässä kohdassa olevia
ideoita ja ehdotuksia otan mukaan opiskeluuni?

Kun suunnittelet opiskelutoimintaasi, kokeile joitakin ideoita ja ehdotuksia, jotka ovat
seuraavana, tai muilta oppimiasi muita ideoita.

Sovella oppimaasi ja elä sen mukaan

• ”Sovella” oppimaasi itseesi (ks. 1. Nefi 19:23).

• Aseta tavoitteita elää oppimasi mukaan.

• Sijoita pyhien kirjoitusten jakeeseen oma nimesi tehdäksesi siitä henkilökohtaisen.

• Kysy itseltäsi: ”Kuinka minun pitäisi muuttua sen perusteella, mitä olen oppinut?”
Aseta sopivia tavoitteita.

Sanojen määritteleminen
Meillä on voimallinen sanoma, jonka sanasto on ainutlaatuista. Aivan kuten

lääkäri puhuu eri tavoin potilaan perheelle odotushuoneessa kuin työtovereilleen
leikkaussalissa, samoin sinunkin täytyy oppia puhumaan niin, että ne, joille
sanomamme ei ole tuttu, voivat ymmärtää, mitä opetat.

Valmistaudu auttamaan muita ymmärtämään outoja sanoja tutkimalla luetteloa
tärkeimmistä määritelmistä ja termeistä jokaisen oppiaiheen kohdassa ”Opetusideoita”.
Tutustu annettuihin määritelmiin. Etsi julkaisusta Lujana uskossa ja Pyhien kirjoitusten
oppaasta määritelmiä muille sanoille. Kirjoita nämä määritelmät opiskelupäiväkirjaasi.
Esitä määritelmät toverillesi ja muille selvittääksesi, ymmärtävätkö he. Jos määritelmät
ovat epäselviä muille, tarkista määritelmiäsi tutkimasi aineiston perusteella.

Pyri opettaessasi huomaamaan, onko jokin sana tai periaate uusi sille henkilölle, jota
opetat. Selitä kiirehtimättä outoja sanoja tai periaatteita. Muista opettaa niin, että sinä ja
opetettavasi ymmärrätte ja ”molemmat rakentuvat ja riemuitsevat yhdessä” (OL 50:22).
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Toiminta: Opiskelu yksin

Valitse yksi seuraavista viitteistä. Kun luet ja pohdit valitsemaasi kohtaa, keksi kaksi tai kolme
keinoa, joilla voit soveltaa sitä elämääsi.

• 2. Nefi 31

• Alma 32:26–43

• Moroni 7:32–48

Arvioi, kuinka hyvin elät niiden periaatteiden mukaan, joita opetat. Valitse yksi tapa, jolla voit
kehittyä, ja suunnittele, kuinka teet sen.

Tutki, pohdi ja muista

• Ole valpas. Kuntoile, käy suihkussa ja rukoile ennen kuin opiskelet.

• Opiskele pöydän ääressä, jossa voit kirjoittaa (ei maaten tai vuoteella istuen), järjestä
opiskeluaineistosi ja pysy valppaana.

• Rukoile ja pyydä ymmärrystä.

• Opiskele aiheittain.

• Kysy itseltäsi: ”Mitä kirjoittaja sanoo? Mikä on keskeinen sanoma? Kuinka se 
soveltuu minuun?”

• Muodosta mielikuvia siitä, mitä opiskelet. Kuvittele esimerkiksi, millaista Ammonin
oli seistä lamanilaiskuninkaan edessä.

• Tutki elävien profeettojen sanoja (hyväksytystä lähetyssaarnaajan lukemistosta 
ja kirkon lehdistä).

• Kirjoita opiskelupäiväkirjaasi kysymyksiä, joita sinulla on, ja etsi vastauksia pyhistä
kirjoituksista, myöhempien aikojen profeettojen sanoista ja muusta opiskeluaineistosta.

• Yhdessä ainoassa pyhien kirjoitusten jakeessa voi olla useita ideoita. Alleviivaa ja
merkitse sanoja tai ilmauksia, niin että erotat yksittäisessä jakeessa olevat ideat.

• Kerro oppimastasi muille lähetyssaarnaajille. Voit oppia paljon selittämällä oppia tai
periaatetta toiselle henkilölle.

• Tee merkintöjä ja huomautuksia pyhiin kirjoituksiisi. Kirjoita marginaaliin viitteitä
pyhien kirjoitusten kohtiin, jotka selventävät opiskelemiasi kohtia.

• Opettele ulkoa pyhien kirjoitusten kohtia, jotka selittävät ja tukevat opettamiasi
periaatteita.

Käytä opiskelun apuneuvoja

• Käytä pyhissä kirjoituksissa olevia opiskelun apuneuvoja (lukujen johdantoja,
katsauksia, alaviitteitä ja Pyhien kirjoitusten opasta, joka sisältää Joseph Smithin
raamatunkäännöksen ja karttoja).

• Käytä lähetystyöoppiaiheita, hyväksyttyä lähetyssaarnaajan lukemistoa, kirkon lehtiä
ja tätä opasta.

• Tarkastele pyhien kirjoitusten lukujen alussa olevia katsauksia. Tällainen tarkastelu
antaa sinulle ajatuksia siitä, mitä etsiä luvusta.
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Toiminta: Opiskelu yksin

Lue alla olevien kirjojen luvuista katsaukset ja kirjoita yhteenveto, joka kuvaa kunkin kirjan
tilannetta, päätapahtumia ja pääoppeja.

1. Nefi Moos. Ap. t.

Tutki yksityiskohtia

• Etsi avainsanoja ja varmista, että ymmärrät, mitä ne tarkoittavat. Etsi määritelmiä
alaviitteistä, Pyhien kirjoitusten oppaasta tai sanakirjasta. Etsi ympärillä olevista
sanoista tai ilmauksista vihjeitä siitä, mitä avainsanat tarkoittavat.

• Katso sidesanoja kuten sen tähden, ja jälleen, näin, siksi ja muita. Katso sitten, kuinka
niitä edeltävät ja seuraavat kohdat liittyvät toisiinsa.

• Katso Pyhien kirjoitusten oppaasta, kuinka samaa sanaa käytetään muissa yhteyksissä
tai kuinka muut profeetat käyttävät samaa sanaa.

• Etsi outoja sanoja tai ilmauksia ja varmista, että ymmärrät ne.

Merkintöjen tekeminen pyhiin kirjoituksiin

Merkintöjen tekeminen pyhiin kirjoituksiin voi auttaa sinua syventymään tarkemmin
johonkin evankeliumin kohtaan tai oppiin. Voit tehdä merkintöjä pyhiin kirjoituksiin
monin tavoin. Etsi menetelmä, joka toimii kohdallasi. Alla on joitakin ohjeita merkintöjen
tekemisestä pyhiin kirjoituksiin.

• Käytä värikyniä tai värillisiä huopakyniä. Älä käytä kyniä, joiden muste menee
paperin läpi.

• Varjosta, alleviivaa, varusta hakasuluilla tai rajaa osa jaetta, koko jae tai joukko jakeita.

• Älä tee liikaa merkintöjä. Merkinnöistäsi ei ole hyötyä, ellet voi ymmärtää niitä, koska
olet käyttänyt liian paljon huomautuksia, viivoja ja värejä.

• Tallenna ja järjestä oppimasi asiat opiskelupäiväkirjaasi. Tarkastele kirjoittamiasi
ajatuksia usein. Järjestä päiväkirjasi siten, että voit helposti palauttaa mieleesi, mitä
olet oppinut.

• Käytä tätä opasta työkirjana. Käytä muistiinpanoille varattua tilaa vaikutelmien ja
ideoiden kirjaamiseen.

• Tutki tässä oppaassa lueteltuja pyhien kirjoitusten kohtia. Kirjoita tähän oppaaseen
tai opiskelupäiväkirjaasi muita löytämiäsi pyhien kirjoitusten kohtia.

Muodosta kokonaiskuva

• Luo katsaus joko lukemalla kirja, luku tai kohta nopeasti läpi tai tarkastelemalla
otsikoita. Pyri ymmärtämään asiayhteys ja tausta.

• Yritä kirjoittaa kohdan pääajatus yhdeksi lauseeksi tai lyhyeksi kappaleeksi.

• Tutki Raamatun ja kirkon historian karttojen avulla maantiedettä, etäisyyksiä, ilmastoa
ja maastoa.

• Tarkastele tapahtumajärjestystä ja kulttuuria. Lue historiallisia tietoja Pyhien
kirjoitusten oppaasta ja lukujen yhteenvedoista.
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• Alleviivaa vain muutama avainsana korostamaan jaetta tai lukua.

• Ympyröi tai alleviivaa avainsanoja ja yhdistä sitten läheisesti toisiinsa liittyvät sanat
suorilla viivoilla.

• Kun jakeessa tai kohdassa on monia kohtia, jotka liittyvät yhteen, numeroi kohdat
sivun reunaan tai tekstiin.

• Käytä alaviitteitä keinona merkitä ja tulkita pyhien kirjoitusten kohtia.

• Pane jokin merkki (kuten rasti) sivun reunaan niiden avainjakeiden kohdalle, jotka
sinun on mielestäsi tärkeää muistaa.

Merkintöjen tekemisen pyhiin kirjoituksiin tulisi auttaa sinua keskittymään siihen,
miten sovellat oppimaasi ja opetat muita. Kehittele menettelytapa, joka on
johdonmukainen ja auttaa sinua täyttämään tarkoituksesi lähetyssaarnaajana.

Toiminta: Opiskelu yksin

Mitä ehdotuksia et ole vielä kokeillut? Valitse kohdasta ”Tutki ideoita ja ehdotuksia” yksi ehdotus,
jota kokeilet seuraavan kerran, kun opiskelet yksin tai toverisi kanssa.

Muista tämä

• Se, että tavoittelet halua oppia, on tärkeää pelastuksellesi ja menestyksellesi
lähetyssaarnaajana.

• Opit evankeliumia tutkimalla, osoittamalla uskoa ja Pyhän Hengen voimalla.

• Oppiminen on ilo ja tuo monia siunauksia.

• Opiskelu päivittäin yksin ja toverin kanssa vahvistaa uskoasi ja kykyäsi opettaa 
Hengen avulla.

• Käytä erilaisia opiskelumenetelmiä, jotka tekevät kokemuksesta merkityksellisen ja
nautittavan.



Opiskelu yksin

• Arvioi itseäsi seuraavasti (1 = en koskaan, 3 = osan aikaa ja 5 = melkein aina).

– Ajattelen opiskellessani ihmisiä, joita opetan.

– Ajattelen päivän aikana sitä, mitä opiskelin aamulla.

– Opiskellessani mieleeni tulee ideoita, joita en ole ajatellut aikaisemmin.

– Kirjoitan hengellisiä vaikutelmia ja ideoita sopivaan paikkaan.

– Nukahdan opiskellessani.

– Odotan sitä, että saan opiskella yksin.

– Odotan sitä, että saan opiskella toverin kanssa.

Tarkastele vastauksiasi. Mitä teet hyvin? Toivotko, että jokin vastauksistasi olisi
erilainen? Aseta yksi tai kaksi tavoitetta, jotka kohentavat opiskelusi laatua.

• Kertaa tämän luvun alussa olevan kohdan ”Mieti tätä” kysymykset. Miten nämä
kysymykset vaikuttavat opiskeluusi?

• Kertaa kohta ”Tutki ideoita ja ehdotuksia”. Etsi kustakin kohdasta yksi ajatus, jota
et ole käyttänyt, ja kokeile näitä ideoita opiskellessasi yksin.

• Lue OL 138:1–11. Lukiessasi näitä jakeita vastaa seuraaviin kysymyksiin:

– Mitä presidentti Smithin oli tehtävä, jotta hänen mielensä avautui?

– Mitä mieltä hän oli opista, jota hän pohdiskeli?

• Lue tiedon määritelmä Pyhien kirjoitusten oppaasta ja siinä luetellut viitteet.
Kirjoita opiskelupäiväkirjaasi vastaus kysymykseen: ”Miten tieto voi auttaa minua
palvelemaan tehokkaasti lähetyssaarnaajana?”

• Valitse luvusta 3 yksi oppi, jonka haluaisit ymmärtää paremmin. Kirjoita
opiskelupäiväkirjaasi kysymyksiä, joihin haluaisit vastauksen. Tutki tarkoin tuota
oppia jonkin aikaa (muutama päivä) ja rukoile erityisesti lisää ymmärrystä. Kirjoita
muistiin, mitä opit.

• Lue 1. Nefi 10:17; 11:1–6. Lukiessasi näitä jakeita vastaa kysymykseen: ”Miksi
Nefi kykeni oppimaan siitä, mitä hänen isänsä tiesi?”

Opiskelu toverin kanssa

• Lukekaa yhdessä seuraavat kohdat. Vastatkaa kysymykseen: ”Miksi meidän pitäisi
etsiä jumalallista valoa?”

• Lukekaa yhdessä useita seuraavista kohdista ja keskustelkaa siunauksista, joita
Jumalan sanan tutkiminen tuo tullessaan. Mitkä kohdat auttaisivat parhaiten niitä,
joita opetatte?

1. Nefi 10:19

2. Nefi 32:3

Moosia 1:6–7

Alma 17:2–3

Alma 32:42–43

Alma 37:44–46

Alma 49:30

OL 90:24

OL 130:19

Pyhien kirjoitusten
opas, ”Pyhät
kirjoitukset”, alaotsikko
”Pyhien kirjoitusten
arvo”, s. 152–153

OL 11:11–14

OL 84:43–47

Joh. 8:12 Ps. 119:105

Tutkimis- ja soveltamisideoita
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Piirikokoukset ja vyöhykekonferenssit

• Valitse yhdestä lähetystyöoppiaiheesta yksi aihe, jota olet tutkinut huolella. Tee näin:

– Kerro parista kolmesta pääkohdasta, jotka opit opiskellessasi ja joista oli apua
opettaessasi kyseistä oppiaihetta.

– Kerro, millainen opiskelutapa auttoi sinua löytämään nämä kohdat (kuinka luit,
mitä lähdeaineistoa käytit, tutkimiasi kysymyksiä jne.).

– Näytä, kuinka merkitsit muistiin opiskelusi tulokset ja miten järjestit ne.

Jos aikaa on, pyydä muutamaa muuta lähetyssaarnaajaa tekemään samoin.

• Tämä toiminta voidaan toteuttaa joko yksilöllisesti tai pienissä ryhmissä. Neuvo
lähetyssaarnaajia valitsemaan yksi seuraavista kysymyksistä (tai voit itse keksiä
joitakin omia kysymyksiä). Pyydä heitä kirjoittamaan kysymys muistiin.

– Miksi perhe on niin tärkeä Jumalan suunnitelmassa?

– Miksi ihmisillä on koettelemuksia ja kärsimystä?

– Mikä on Hengen osuus kääntymisessä?

Selitä, että heillä on viidestä seitsemään minuuttia aikaa

– löytää ainakin kaksi pyhien kirjoitusten kohtaa, jotka vastaavat kysymykseen

– kirjoittaa helppotajuinen tulkinta siitä, kuinka heidän valitsemansa pyhien
kirjoitusten kohdat vastaavat kysymykseen

– kertoa, mitä he tekisivät muistaakseen vastauksen

– kertoa, mitä he tekisivät tutkiakseen kysymystä syvällisemmin.

Pyydä muutamaa lähetyssaarnaajaa (tai jokaista ryhmää) kertomaan
vastauksensa. Keskustelkaa heidän vastauksistaan.

• Pyydä lähetyssaarnaajia kirjoittamaan jostakin luvun 3 oppiaiheesta yksi tai
kaksi kysymystä, jotka käsittelevät evankeliumin periaatteita ja oppeja ja joihin he
haluaisivat löytää vastauksen. Kehota lähetyssaarnaajia esittämään kysymyksensä
ryhmälle. Keskustelkaa kunkin kysymyksen kohdalla seuraavasta:

– Kuinka vastaaminen tähän kysymykseen siunaa lähetyssaarnaajan elämää?

– Kuinka se siunaa tutkijoiden elämää?

– Kuinka lähetyssaarnaaja voisi löytää vastauksen?

• Pyydä muutamia lähetyssaarnaajia kertomaan jostakin evankeliumin periaatteesta,
jonka heidän toverinsa ovat opettaneet heille. Pyydä heitä selittämään periaate ja
se, kuinka heidän toverinsa opetti sen heille.

• Järjestä lähetyssaarnaajat pareiksi tai pieniin ryhmiin. Anna jokaiselle ryhmälle
tehtäväksi lukea yksi luku Mormonin kirjasta. Pyydä kutakin ryhmää valitsemaan
yksi idea kustakin ryhmästä kohdassa ”Tutki ideoita ja ehdotuksia”. Kehota ryhmiä
käyttämään kutakin ehdotusta, kun he lukevat kappaleen yhdessä. Anna aikaa
lukemiseen ja keskusteluun 15–20 minuuttia. Pyydä kutakin ryhmää selittämään,
mitä ehdotuksia he käyttivät, kuinka hyvin ehdotukset toimivat ja mitä he oppivat.

• Kehota jokaista lähetyssaarnaajaa miettimään pyhien kirjoitusten kertomusta tai
tapahtumaa, joka on hänelle merkityksellinen (kuten Lehin näky elämän puusta,
kuningas Benjaminin saarna, vuorisaarna tai Kristuksen ilmestyminen nefiläisille).
Pyydä lähetyssaarnaajia piirtämään tai kuvailemaan, millaiseksi he kuvittelevat
valitsemansa tapahtuman. Pyydä kahta tai kolmea lähetyssaarnaajaa esittelemään
kuvitelmansa. Pyydä muita kertomaan kertomukset ja liittämään ne jonkin
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oppiaiheen oppeihin. Lukekaa Moroni 10:3 ja keskustelkaa siitä, mikä merkitys
on hengellisen tiedon syvällisellä pohtimisella.

Lähetysjohtaja

• Kehota lähetyssaarnaajia tuomaan puhutteluihin opiskelupäiväkirjansa. Kehota
heitä kertomaan sinulle yhdestä merkinnästään.

• Esitä puhuttelujen aikana joitakin seuraavista kysymyksistä:

– Millaisia vaikutelmia sinulla on viime aikoina ollut tutkiessasi pyhiä kirjoituksia?

– Minkä evankeliumin periaatteen toverisi on äskettäin opettanut sinulle?

– Mikä luku tai kohta tässä oppaassa on auttanut sinua eniten kahden viime
viikon aikana?

– Mikä siinä, mitä teet opiskellessasi yksin, auttaa sinua oppimaan eniten?

• Kutsu lähetyssaarnaajia vyöhykekonferensseissa kertomaan merkityksellisistä
kokemuksista, joita heillä on ollut heidän opiskellessaan yksin ja toverinsa kanssa.

• Anna lähetyssaarnaajien kertoa omista opiskeluideoistaan
vyöhykekonferensseissa.

• Kerro lähetyssaarnaajille oivalluksista, joita itse olet saanut tutkiessasi. Lue
opiskelupäiväkirjastasi merkintöjä ja todista evankeliumin tutkimisen tärkeydestä.

• Mikäli voit, ole mukana lähetyssaarnaajien kanssa heidän opiskellessaan yhdessä
tovereina.

• Kehota puhuttelujen aikana lähetyssaarnaajia kertomaan jostakin yhden
lähetystyöoppiaiheen oppiaihesuunnitelmastaan. Kysy heiltä, mitä nämä opit
heille merkitsevät.
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Mitä opiskelen 
ja opetan?
Tämän luvun oppiaiheet sisältävät ne välttämättömät opit, periaatteet ja käskyt, joita

sinun tulee opiskella, joihin uskoa, joita rakastaa, joiden mukaan elää ja joita opettaa.
Ne ovat sitä, mitä elävät profeetat ja apostolit ovat neuvoneet sinua opettamaan. Ne on
järjestetty siten, että sinä voit auttaa muita ymmärtämään selkeästi Kristuksen opit.

Tämän luvun oppiaiheet ovat:

• Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautuksen sanoma

• Pelastussuunnitelma

• Jeesuksen Kristuksen evankeliumi

• Käskyt

• Lakeja ja toimituksia

Opeta neljä ensimmäistä oppiaihetta ennen kastetta. Varmista, että ne, joita opetat,
tulevat kelvollisiksi saamaan kasteen ja konfirmoinnin tekemällä kaikki näissä
oppiaiheissa olevat sitoumukset ja pitämällä ne.

Kokoaikaiset lähetyssaarnaajat johtavat oppiaiheiden opetusta ennen kastetta seura-
kuntalähetyssaarnaajien ja muiden jäsenten avustuksella. Kasteen jälkeen uusille jäsenille
opetetaan uudelleen neljä ensimmäistä oppiaihetta sekä oppiaihe ”Lakeja ja toimituksia”.
Seurakunnan johtohenkilöt päättävät, onko vastuu siitä, että nämä oppiaiheet opetetaan,
seurakuntalähetyssaarnaajilla vai kokoaikaisilla lähetyssaarnaajilla, ja kuinka kauan
kokoaikaiset lähetyssaarnaajat ovat mukana opetuksessa. Kannusta jokaista uutta jäsentä
pitämään kaikki näissä oppiaiheissa olevat sitoumukset.

Sinun tulee myös käyttää näitä oppiaiheita opiskellessasi yksin ja toverisi kanssa, piiri-
kokouksissa ja muissa koulutustilanteissa. Kun tutkit pyhiä kirjoituksia ja kokoat mieleesi
näiden oppiaiheiden oppeja, Henki antaa sinun oikealla hetkellä tietää, mitä sinun tulee
sanoa ja tehdä auttaaksesi muita saamaan todistuksen opetusten totuudellisuudesta.
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Lähetyssaarnaajana sinulla on suuri vastuu opettaa sydämestä ja Hengen avulla.
Ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi ovat lausuneet:
”Meidän tarkoituksemme on opettaa palautetun evankeliumin sanomaa sellaisella
tavalla, joka antaa Hengelle mahdollisuuden ohjata sekä lähetyssaarnaajia että
opetettavia henkilöitä. On välttämätöntä opetella lähetystyö[oppiaiheiden] käsitteet,
mutta niitä ei pitäisi opettaa ulkomuistista. Lähetyssaarnaajan tulisi puhua omin sanoin
Hengen johdatuksen mukaisesti. Hänen ei pidä lukea ulkoa vaan puhua sydämestään,
omin sanoin. Hän voi poiketa oppiaiheiden järjestyksestä saamansa innoituksen, tutkijan
mielenkiinnon ja tarpeiden mukaan. Hänen tulisi todistaa opetuksensa totuudesta omia
sanoja käyttäen, oman vakaumuksensa mukaisesti.” (”Lähetystyötä koskeva tiedotus”,
ensimmäisen presidenttikunnan kirje, 11. joulukuuta 2002.) Kun sinä ja toverisi tutkitte
näitä oppiaiheita ja valmistaudutte opettamaan, pidä tiukasti mielessäsi nämä ohjeet.
Huolehdi siitä, että opetat kaikki näissä oppiaiheissa olevat opit.

Ellei Henki toisin kehota, sinun tulee käydä läpi jokaisen kolmen ensimmäisen
oppiaiheen koko sisältö siinä järjestyksessä kuin ne on kirjoitettu. Voit ottaa mukaan
myös muutamia käskyjä, mikäli se on tarkoituksenmukaista, tai opettaa ne omina
oppiaiheinaan.

Jokaisessa oppiaiheessa on kastepuhuttelukysymyksiä, sitoumuksia ja oppeja,
jotka sinun tulee opettaa. Opettele opit perusteellisesti. Keskity johdonmukaisesti
auttamaan opettamiasi ihmisiä tekemään sitoumuksia ja pitämään ne. Käytä
kastepuhuttelukysymyksiä valmistaaksesi opettamiasi ihmisiä kasteeseen ja
konfirmointiin. Oppiaiheissa on myös opetusideoita. Käytä näitä ehdotuksia
vahvistaaksesi valmistautumistasi ja opetustasi.

Ulkoa opettelemisen osuus

Opettele ulkoa pyhien kirjoitusten kohdat, joita käytät opettaessasi. Paina mieleesi kussakin
lähetystyöoppiaiheessa olevien opillisten kohtien käsittelyjärjestys. Vierasta kieltä opiskelevien
lähetyssaarnaajien tulee kieliopinnoissaan ennen kaikkea valmistautua opettamaan lähetys-
työoppiaiheita. Heidän tulee opetella ulkoa sanastoa, ilmauksia, lausemalleja ja lyhyitä opillisia
lausuntoja sellaisina kuin ne esiintyvät oppiaiheessa mutta vasta sitten kun he itse ymmärtävät
niiden merkityksen. Älä opettele ulkoa kokonaisia oppiaiheita.

Opeta selkeästi

Kolmen ensimmäisen oppiaiheen lopussa on luettelo sanoista, jotka saattavat olla vieraita
opettamillesi ihmisille. Opettele määrittelemään nämä sanat yksinkertaisesti. Kun opetat, tee
kaikki voitavasi, jotta sanoma olisi helppo ymmärtää.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Mitä sinua neuvotaan opettamaan?

Moosia 18:18–20 OL 43:15–16 OL 52:9

Miksi sinun täytyy tutkia oppiaiheen opit?

Alma 17:2–3 OL 84:85
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Jeesuksen Kristuksen evankeliumin
palautuksen sanoma

Tarkoituksesi

Kun opetat, valmista tutkijoitasi täyttämään kastevaatimukset, jotka opetetaan Opin ja liittojen
kohdassa 20:37 ja kastepuhuttelukysymyksissä. Se tapahtuu parhaiten siten, että kutsut
tutkijoitasi tekemään ohessa luetellut sitoumukset ja pitämään ne.

Kastepuhuttelukysymyksiä

• Uskotko, että Jumala on iankaikkinen Isämme?

• Uskotko, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika, maailman Vapahtaja ja Lunastaja?

• Uskotko, että kirkko ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on palautettu profeetta Joseph
Smithin kautta?

• Uskotko, että [nykyinen kirkon presidentti] on Jumalan profeetta? Mitä se merkitsee sinulle?

Sitoumuksia

• Luetko Mormonin kirjaa ja rukoiletko tietääksesi, että se on Jumalan sanaa?

• Rukoiletko saadaksesi tietää, että Joseph Smith oli profeetta?

• Tuletko kanssamme kirkkoon tänä sunnuntaina?

• Voimmeko sopia seuraavan käyntimme ajankohdan?

• Muut oppiaiheen 4 käskyt, jotka päätät ottaa mukaan.

Jumala on rakastava taivaallinen Isämme
Jumala on taivaallinen Isämme. Me olemme Hänen lapsiaan. Hänellä on liha- ja

luuruumis, joka on kirkastettu ja täydellinen. Hän rakastaa meitä. Hän itkee kanssamme,
kun me kärsimme, ja iloitsee, kun me teemme oikein. Hän haluaa olla yhteydessä meihin,
ja me voimme olla yhteydessä Häneen vilpittömässä rukouksessa.

Hän on antanut meille tämän maanpäällisen elämän, jotta me voimme oppia ja kasvaa.
Me voimme osoittaa rakkautemme Häntä kohtaan valinnoillamme ja olemalla kuuliaisia
Hänen käskyilleen.

Taivaallinen Isä on varannut meille, lapsilleen, keinon menestyä tässä elämässä ja
palata elämään Hänen luonaan. Meidän täytyy kuitenkin kuuliaisuuden kautta tulla
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puhtaiksi ja tahrattomiksi, jotta voimme tehdä niin. Tottelemattomuus vie meidät pois
Hänen luotaan. Keskeistä taivaallisen Isän suunnitelmassa on Jeesuksen Kristuksen
sovitus. Sovitukseen kuului Hänen kärsimyksensä Getsemanen puutarhassa sekä Hänen
kärsimyksensä ja kuolemansa ristillä. Sovituksen kautta me voimme vapautua
syntiemme taakasta ja saada uskoa ja voimaa kohdata koettelemuksemme.

Käsitys Jumalasta

Ota selville, mitä kukin opettamasi ihminen ymmärtää siitä, millainen on kristinuskon käsitys
Jumalasta. Monilla ihmisillä tämän päivän maailmassa ei ole joko mitään käsitystä Jumalasta
tai on hyvin erilaisia jumalakuvia.

Kaksi Mormonin kirjan lähetyssaarnaajaa, Ammon ja Aaron, opettivat ihmisiä, joilla ei ollut
kristillistä taustaa. He opettivat yksinkertaisia totuuksia ja kehottivat tutkijoitaan rukoilemaan.
Lamoni ja hänen isänsä kääntyivät. Lue Alma 18:24–40 ja 22:4–23 ja vastaa alla oleviin
kysymyksiin:

• Mitä nämä lähetyssaarnaajat opettivat Jumalan luonteesta?

• Kuinka sinä voit noudattaa heidän esimerkkiään?

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Millaisia Isä Jumala ja Jeesus Kristus ovat?

1. Nefi 17:36 3. Nefi 27:13–22 Joh. 3:16–17
2. Nefi 9:6 OL 38:1–3 Ap. t. 17:27–29
Moosia 4:9 OL 130:22 Room. 8:16
3. Nefi 12:48 Moos. 1:39 Hepr. 12:9
3. Nefi 14:9–11 Matt. 5:48 1. Joh. 4:7–9

Evankeliumi tuo siunauksia perheelle
Palautettu evankeliumi siunaa ja auttaa aviomiehiä ja vaimoja, vanhempia ja lapsia,

kun he pyrkivät vahvistamaan perhesuhteitaan ja hengellistä voimaa perheessään. Nämä
siunaukset on mahdollista saada nyt ja iankaikkisuudessa. Jeesuksen Kristuksen
evankeliumi auttaa tämänhetkisissä huolissa ja haasteissa.

Koska perheet ovat Jumalan säätämiä, ne ovat tärkein sosiaalinen yksikkö ajassa ja
iankaikkisuudessa. Jumala on asettanut perheen tuottamaan Hänen lapsilleen iloa,
suomaan heille tilaisuuden oppia oikeita periaatteita rakastavassa ilmapiirissä ja
valmistamaan heitä iankaikkiseen elämään. Koti on paras paikka opettaa ja oppia
Jeesuksen Kristuksen evankeliumin periaatteita ja soveltaa niitä käytäntöön.
Evankeliumin periaatteille perustettu koti on turvan ja suojan paikka. Se on paikka,
jossa Herran Henki voi asua ja siunata perheenjäseniä rauhalla, ilolla ja onnella. Kaikkina
aikoina, myös meidän aikanamme, Jumala on ilmoittanut yksilöitä ja perheitä koskevan
onnensuunnitelmansa profeettojen välityksellä.

Taivaallinen Isä ilmoittaa evankeliuminsa jokaisella taloudenhoitokaudella
Yksi tärkeä tapa, jolla Jumala osoittaa rakastavansa meitä, on se, että Hän kutsuu

profeettoja, joille annetaan pappeus – ihmiselle annettu voima ja valtuus toimia Hänen
nimessään Hänen lastensa pelastukseksi. Profeetat saavat tietää Jeesuksen Kristuksen
evankeliumista ilmoituksen avulla. He vuorostaan opettavat evankeliumia muille ja
todistavat Jeesuksesta Kristuksesta Vapahtajana ja Lunastajana. Profeettojen opetuksia
on kirjoissa, joita kutsutaan pyhiksi kirjoituksiksi.
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Sitä Isämme suunnitelmaa, että me menestyisimme tässä elämässä ja palaisimme
elämään Hänen luonaan, kutsutaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumiksi, jonka ytimenä
on Jeesuksen sovitus. Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta me voimme saada
iankaikkisen elämän, jos me uskomme Jeesukseen Kristukseen, teemme parannuksen,
otamme vastaan upotuskasteen syntien sovitukseksi ja Pyhän Hengen lahjan sekä
kestämme loppuun asti. ”Tämä on se keino; eikä ole muuta keinoa eikä nimeä taivaan
alla annettu, jonka avulla ihminen voi pelastua Jumalan valtakuntaan. Ja nyt, katso, tämä
on Kristuksen oppi.” (2. Nefi 31:21.) Kaikilla ihmisillä on tahdonvapauden lahja, mihin
sisältyy vapaus ottaa vastaan tai hylätä profeettojen ja apostolien opettama evankeliumi.
Niitä, jotka päättävät totella, siunataan, mutta ne, jotka eivät välitä evankeliumista tai
hylkäävät sen tai vääristelevät sitä, eivät saa Jumalan luvattuja siunauksia.

Aina kun ihmiset päättävät olla välittämättä jostakin evankeliumin periaatteesta tai
toimituksesta tai olla tottelematta sitä tai vääristelevät sitä, aina kun he hylkäävät Herran
profeetat tai kun he eivät kestä uskossa, he etäännyttävät itsensä Jumalasta ja alkavat elää
hengellisessä pimeydessä. Lopulta se johtaa tilaan, jota sanotaan luopumukseksi. Kun
luopumus leviää laajalle, Jumala ottaa pois pappeuden valtuutensa opettaa ja suorittaa
evankeliumin toimituksia.

Raamatussa kerrotaan monista tapauk-
sista, jolloin Jumala puhuu profeetoille, ja
siinä kerrotaan myös monista luopu-
muksen ajoista. Jokaisen yleisen
luopumuksen kauden päätteeksi Jumala
on osoittanut rakkautensa lapsiaan
kohtaan kutsumalla uuden profeetan ja
antamalla hänelle pappeuden valtuu-
den palauttaa Jeesuksen Kristuksen
evankeliumi ja opettaa sitä taas. Itse
asiassa profeetta toimii taloudenhoitajana,
joka valvoo Jumalan taloutta täällä maan
päällä. Tällaisia profeettojen johtamia ajanjaksoja sanotaan taloudenhoitokausiksi.

Jumala ilmoitti Jeesuksen Kristuksen evankeliumin Aadamille ja antoi hänelle
pappeuden valtuuden. 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
toimituksista. 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 hylkä-
sivät evankeliumin ja lankesivat luopumukseen valiten jumalattoman elämän.

Näin sai alkunsa profeetan johtamien taloudenhoitokausien malli, ja nämä
taloudenhoitokaudet muodostavat suuren osan Vanhaan testamenttiin muistiin
merkittyä historiaa. Taivaallinen Isä ilmoitti evankeliuminsa olemalla suoraan
yhteydessä sellaisiin profeettoihin kuin Nooa, Abraham ja Mooses. Jumala kutsui
kunkin evankeliumin taloudenhoitokauden aloittaneen profeetan. Jokaiselle näistä
profeetoista Jumala antoi pappeuden valtuuden ja ilmoitti iankaikkisia totuuksia.
Valitettavasti kunkin taloudenhoitokauden ihmiset käyttivät lopulta tahdonvapauttaan
niin, että valitsivat evankeliumin hylkäämisen ja lankesivat näin luopumukseen.
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Profeetat

Ota selville, mitä opettamasi henkilö ymmärtää profeetoista. Useimmissa kulttuureissa on
ihmisiä, jotka uskovat, että pyhät tai innoitetut ihmiset saavat jonkinlaista johdatusta ja ohjausta
Jumalalta. Kaikki innoitetut ihmiset eivät kuitenkaan ole Jumalan profeettoja palautetun
evankeliumin määrittelemällä tavalla. Selitä selkeästi, että Jumala perustaa valtakuntansa maan
päälle kutsumalla profeetan aloittamaan uuden taloudenhoitokauden. Hän antaa tälle profeetalle
pappeuden valtuuden. Sitten profeetta opettaa ihmisiä ymmärtämään suhteensa Jumalaan mukaan
lukien sen, kuinka voi saada iankaikkisen elämän Jeesuksen Kristuksen evankeliumin kautta.

Saatat ihmetellä, miksi pitää puhua evankeliumin taloudenhoitokausista silloinkin, kun opetetaan
ihmisiä, joilla ei ole kristillistä taustaa tai kulttuuria. Mutta huomaat, että käsittelemällä lyhyesti
evankeliumin taloudenhoitokausien historiaa voit auttaa ihmisiä ymmärtämään, että Jumala
rakastaa lapsiaan ja että Hän on sama eilen, tänään ja ikuisesti.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Profeetat

MK Jaak. 4:4, 6 Ap. t. 10:34–43 Aam. 3:7
Moosia 18:13–18

Taloudenhoitokaudet

OL 136:36–38 Moos. 8:19–30 Pyhien kirjoitusten opas, 
Moos. 5:4–12, 55–59 ”Taloudenhoitokausi”

Vapahtajan maanpäällinen palvelutehtävä
Muutama sata vuotta ennen Jeesuksen Kristuksen syntymää ihmiset lankesivat taas

kerran luopumukseen. Mutta aloittaessaan palvelutehtävänsä kuolevaisuudessa Vapahtaja
perusti jälleen kirkkonsa maan päälle.

Taivaallinen Isä lähetti Poikansa maan päälle sovittamaan koko ihmiskunnan synnit
ja voittamaan kuoleman: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan
Poikansa – – pelastamaan” maailman (Joh. 3:16–17). Taivaallinen Isämme lähetti Poikansa
Jeesuksen Kristuksen ottamaan kärsimisellään päälleen kaikkien niiden synnit, jotka
eläisivät täällä maan päällä, ja voittamaan fyysisen kuoleman. Vapahtaja antoi
äärettömän sovitusuhrin, niin että jos me uskomme Häneen, teemme parannuksen,
otamme vastaan kasteen ja Pyhän Hengen lahjan sekä kestämme loppuun asti, me
voimme saada syntimme anteeksi ja astua polulle, joka – jos me sitä kuljemme – johtaa
meidät iankaikkiseen elämään Jumalan luona (ks. 2. Nefi 31:13–21).

Maanpäällisen
palvelutehtävänsä aikana
Vapahtaja opetti evankeliumiaan
ja teki monia ihmeitä. Hän
kutsui kaksitoista miestä
apostoleikseen ja pani kätensä
heidän päällensä antaen heille
pappeuden valtuuden. Hän
perusti kirkkonsa, täytti

profetian, ja Hänet hylättiin ja ristiinnaulittiin. Mikä tärkeintä, Hän vei sovituksen
päätökseen. Jumalan Poika, Herra Jeesus Kristus teki kaiken, mitä Hänen taivaallinen
Isänsä lähetti Hänet tekemään.
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Ennen kuolemaansa ja ylösnousemustaan Vapahtaja antoi apostoleilleen valtuuden
opettaa evankeliumiaan, suorittaa pelastuksen toimituksia ja perustaa kirkkonsa
maan päälle.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

UK 5 Luuk. 6:13 Hepr. 5:4
Matt. 10:1–10 Joh. 15:16

Suuri luopumus
Jeesuksen Kristuksen kuoleman jälkeen jumalattomat ihmiset vainosivat apostoleita

ja kirkon jäseniä ja surmasivat monia heistä. Apostolien kuoleman myötä pappeuden
avaimet ja johtamiseen tarvittava pappeuden valtuus otettiin pois maan päältä.
Apostolit olivat pitäneet evankeliumin opit puhtaina ja säilyttäneet kirkon järjestyksen
sekä vakiinnuttaneet kirkon jäsenten kelvollisuusvaatimukset. Ilman apostoleita opit ajan
myötä turmeltuivat, ja kirkon organisaatioon ja pappeuden toimituksiin kuten kasteeseen
ja Pyhän Hengen lahjan antamiseen tehtiin muutoksia ilman valtuutta.

Ilman ilmoitusta ja pappeuden valtuutta ihmiset luottivat ihmisviisauteen tulkitessaan
pyhiä kirjoituksia ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumin periaatteita ja toimituksia. Vääriä
ajatuksia opetettiin totuutena. Menetettiin paljon tietoa Isä Jumalan, Hänen Poikansa
Jeesuksen Kristuksen ja Pyhän Hengen todellisesta luonteesta ja siitä, millaisia He ovat.
Opit uskosta Jeesukseen Kristukseen, parannuksesta, kasteesta ja Pyhän Hengen lahjasta
vääristyivät tai unohdettiin. Kristuksen apostoleille annettua pappeuden valtuutta ei ollut
enää maan päällä. Tämä luopumus johti viimein monien kirkkojen syntymiseen.

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
valoa, ja monet puhuivat tarpeesta palauttaa totuus. He eivät kuitenkaan väittäneet,
että Jumala oli kutsunut heidät profeetaksi. Sen sijaan he yrittivät uudistaa opetuksia
ja käytäntöjä, joiden he uskoivat muuttuneen tai turmeltuneen. Heidän ponnistelunsa
johtivat monien protestanttisten kirkkojen perustamiseen. Tämä uskonpuhdistus johti
uskonnonvapauden suurempaan tähdentämiseen, mikä avasi tien lopulliselle
palautukselle.

Vapahtajan apostolit ennustivat tästä maailmanlaajuisesta luopumuksesta. He ennustivat
myös, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi ja Hänen kirkkonsa palautettaisiin jälleen
kerran maan päälle.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

1. Nefi 13 Ap. t. 20:28–30 Pyhien kirjoitusten opas, ”Luopumus”
2. Nefi 26:20–21 Gal. 1:6–9 Lujana uskossa, ”Luopumus”
2. Nefi 28 2. Tess. 2:1–12 Our Search for Happiness, s. 23–32
4. Nefi 1:27 (JSR jakeet 2–3, 7–9) Jeesus Kristus, luku 40,
OL 86:1–3 1. Tim. 4:1–3 ”Luopumuksen pitkä yö”
Matt. 24:9–11 2. Tim. 4:3–4
Mark. 12:1–9 2. Piet. 2:1–2
Ap. t. 3:19–21 Aam. 8:11–12
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Suuri luopumus

Tutkijoiden on ymmärrettävä, että Jeesuksen Kristuksen ja Hänen apostoliensa kuoleman jälkeen
tapahtui yleismaailmallinen luopumus. Ellei luopumusta olisi tapahtunut, ei palautusta olisi
tarvittu. Aivan kuten mustalle sametille asetettu timantti näyttää kirkkaammalta, samoin palautus
on hätkähdyttävänä vastakohtana suuren luopumuksen synkkää taustaa vasten. Opeta Hengen
johdatuksella tutkijoillesi suurta luopumusta sen verran kuin heidän tarpeidensa ja tilanteensa
kannalta on asianmukaista. Tarkoituksesi on auttaa heitä ymmärtämään, että Jeesuksen
Kristuksen evankeliumin palautus oli tarpeen.

Avainkohtia

• Jeesuksen Kristuksen kirkko rakentuu apostolien ja profeettojen perustukselle (ks. Ef. 2:19–20;
4:11–14). Näillä johtajilla on jumalallinen pappeuden valtuus. He johtavat kirkon asioita
ilmoituksen kautta. He säilyttävät opin puhtaana, antavat valtuutuksen toimitusten
suorittamiseen ja kutsuvat muita, joille he antavat pappeuden valtuuden.

• Ihmiset hylkäsivät ja surmasivat Jeesuksen Kristuksen ja apostolit (ks. Matt. 24:9; 1. Nefi
11:32–34; 2. Nefi 27:5). Apostolien kuollessa kirkko menetti johtamiseen tarvittavan pappeuden
valtuuden. Siksi ei ollut enää oikeutta antaa Pyhää Henkeä eikä suorittaa muita pelastavia
toimituksia. Ilmoitus lakkasi ja oppi turmeltui.

• Jo ennen apostolien kuolemaa heräsi monia oppiin kohdistuvia erimielisyyksiä. Rooman
valtakunta, jossa kristittyjä oli alkuun vainottu, omaksui myöhemmin kristinuskon.
Kirkolliskokouksissa ratkaistiin monia tärkeitä uskonnollisia kysymyksiä. Vapahtajan
opettamista yksinkertaisista opeista ja toimituksista kiisteltiin ja ne muutettiin maallisten
filosofioiden mukaisiksi (ks. Jes. 24:5). Pyhiä kirjoituksia muutettiin fyysisesti poistamalla
niistä selkeitä ja kallisarvoisia oppeja (ks. 1. Nefi 13:26–40). Laadittiin uskontunnustuksia,
jotka perustuivat väärään ja muutettuun oppiin (ks. JS–H 19). Ylpeydessään jotkut tavoittelivat
vaikutusvaltaista asemaa (ks. 3. Joh. 1:9–10). Ihmiset hyväksyivät nämä väärät ajatukset ja
kunnioittivat vääriä opettajia, jotka opettivat mieluisia oppeja eivätkä jumalallista totuutta
(ks. 2. Tim. 4:3–4).

• Kautta historian monet ihmiset ovat vilpittömästi uskoneet vääriin uskontunnustuksiin ja oppeihin.
He ovat palvelleet Jumalaa sen valon mukaan, joka heillä on ollut, ja he ovat saaneet vastauksia
rukouksiinsa. Mutta he ”ovat erossa totuudesta vain siksi, että eivät tiedä, mistä sen löytäisivät”
(OL 123:12).

• Siksi tarvittiin palautusta, ei uskonpuhdistusta. Pappeuden valtuus ei jatkunut katkeamattomana
seuraajien ketjuna apostoli Pietarin jälkeen. Uskonpuhdistus tarkoittaa jonkin jo olemassa olevan
uudistamista, muuttamista. Palauttaminen on jonkin aiemmin olleen takaisin tuomista sen
alkuperäisessä muodossa. Siten pappeuden valtuuden palautus taivaallisten sanansaattajien
kautta oli ainoa mahdollinen tapa voittaa suuri luopumus.

Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautus Joseph Smithin kautta
Kun olosuhteet olivat oikeat, taivaallinen Isä kääntyi jälleen kerran rakkaudessa

lastensa puoleen. Hän kutsui Joseph Smith -nimisen nuoren miehen profeetaksi. Joseph
Smithin kautta Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteys palautettiin maan päälle.

Joseph Smith asui Yhdysvalloissa, joka oli siihen aikaan kenties ainoa maa, jossa
vallitsi uskonnonvapaus. Yhdysvaltain itäisissä osissa elettiin suuren uskonnollisen
kiihtymyksen aikaa. Joseph Smithin perheen jäsenet olivat syvästi uskonnollisia ja etsivät
jatkuvasti totuutta. Mutta monet papit väittivät, että heillä on tosi evankeliumi. Joseph
halusi ”tietää, mikä kaikista lahkoista oli oikeassa” (JS–H 18). Raamatussa opetettiin, että
”yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste” (Ef. 4:5). Joseph kävi eri kirkoissa, mutta hän oli
edelleen epätietoinen siitä, mihin kirkkoon hänen pitäisi liittyä. Myöhemmin hän kirjoitti:
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”Niin suuri oli sekasorto ja kiista eri kirkkokuntien kesken, että sellaisen nuoren
henkilön kuin minä olin, – – oli mahdotonta päästä mihinkään varmaan tulokseen siitä,
kuka oli oikeassa, kuka väärässä. – – Tämän sanasodan ja mielipidetemmellyksen
keskellä sanoin usein itselleni: Mitä on tehtävissä? Mitkä näistä kaikista ryhmäkunnista
ovat oikeassa, vai ovatko ne peräti kaikki väärässä? Jos jokin niistä on oikeassa, mikä se
on ja kuinka saan tietää siitä?” (JS–H 8, 10.)

Etsiessään totuutta eri kirkkokuntien keskuudesta Joseph kääntyi hakemaan
johdatusta Raamatusta. Hän luki: ”Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta,
pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille,
ketään soimaamatta.” (Jaak. 1:5.) Tämän kohdan vuoksi Joseph päätti kysyä Jumalalta,
mitä hänen pitäisi tehdä. Keväällä 1820 hän meni läheiseen metsikköön ja polvistui
rukoilemaan. Hän kertoi kokemuksestaan:

”Minä näin valopatsaan aivan pääni yläpuolella, aurinkoa kirkkaamman, ja se
laskeutui vähitellen, kunnes se lankesi minuun. – – Valon levätessä päälläni näin kahden
Persoonan, joiden hohdetta ja kirkkautta on mahdoton kuvata, seisovan yläpuolellani
ilmassa. Toinen heistä puhui minulle kutsuen minua nimeltä ja sanoi osoittaen toista:
Tämä on minun rakas Poikani. Kuule häntä!” (JS–H 16–17.)

Tässä näyssä Joseph Smithille ilmestyivät Isä
Jumala ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus.
Vapahtaja kielsi Josephia liittymästä mihinkään
kirkkoon, sillä ”ne olivat kaikki väärässä” ja
”kaikki niiden uskontunnustukset olivat
iljettäviä”. Hän sanoi: ”He 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). Vaikka monet hyvät
ihmiset uskoivat Kristukseen ja yrittivät
ymmärtää Hänen evankeliumiaan ja opettaa sitä,
heillä ei ollut totuuden täyteyttä eikä pappeuden
valtuutta kastaa ja suorittaa muita pelastavia
toimituksia. He olivat perineet luopumuksen
tilan, kun jokainen sukupolvi oli omaksunut edellisen sukupolven välittämät käsitykset,
mukaan lukien muutokset opeissa ja toimituksissa kuten kasteessa. Jumala kutsui Joseph
Smithin niin kuin oli kutsunut Aadamin, Nooan, Abrahamin, Mooseksen ja muut
profeetat, ja palautti hänen kauttaan evankeliumin täyteyden.

Isän ja Pojan ilmestymisen jälkeen Joseph Smithin ja hänen työtoverinsa Oliver
Cowderyn luo lähetettiin muita sanansaattajia eli enkeleitä. Johannes Kastaja ilmestyi ja
antoi Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle Aaronin pappeuden, johon sisältyy valtuus
suorittaa kastetoimitus. Pietari, Jaakob ja Johannes (kolme Kristuksen alkuperäistä
apostolia) ilmestyivät ja antoivat Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle Melkisedekin
pappeuden palauttaen saman valtuuden, jonka Kristuksen apostolit olivat muinoin
saaneet. Tuon pappeuden valtuudella Joseph Smithiä ohjattiin järjestämään Jeesuksen
Kristuksen kirkko jälleen maan päälle. Hänen kauttaan Jeesus Kristus kutsui kaksitoista
apostolia.

Raamatun profeetat kutsuvat tätä meidän aikaamme viimeisiksi ajoiksi eli aikojen
täyttymisen taloudenhoitokaudeksi. Tämä on aikaa juuri ennen Jeesuksen Kristuksen
toista tulemista. Tämä on viimeinen taloudenhoitokausi. Siitä syystä kirkon nimi on
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko.
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Kirkkoa johtaa tänä aikana elävä profeetta. Tämä profeetta, Myöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti, on Joseph Smithin valtuutettu seuraaja.
Hän ja kaikki nykyiset apostolit ovat saaneet valtuutensa Jeesukselta Kristukselta
katkeamattomassa asettamisten ketjussa Joseph Smithin kautta.

Opettele ulkoa Joseph Smith – historia 16–17

Opettele ulkoa Joseph Smithin kuvaus siitä, kun hän näki Isän ja Pojan (JS–H 16–17), ja ole
aina valmis kertomaan ensimmäisestä näystä omin sanoin. Älä pidä kiirettä kertoessasi. Todista
vilpittömästi, että tiedät kertomasi olevan totta. Älä epäröi selittää, kuinka tulit tietämään, että se
on totta. Kehota toveriasikin tekemään niin.

Todista

Tärkeä osa lähetyssaarnaajan tehtävää on todistaa nykyisestä profeetasta ja kirkon presidentistä.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

2. Nefi 3 Ef. 1:10 Jaak. 1:5
OL 112:30 Ef. 4:5 Lehtinen, Profeetta Joseph Smithin 

todistus

Mormonin kirja – toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta
Koska rakastava taivaallinen Isämme tiesi,

että epäilyksiä, epäuskoa ja vääriä tietoja olisi
pimeyden vuosisatojen jälkeenkin, Hän toi esiin
Raamattuun verrattavan muinaisen pyhän kirjan,
joka sisältää Jeesuksen Kristuksen ikuisen
evankeliumin täyteyden. Tämä pyhä kirja on
vakuuttava todiste siitä, että Joseph Smith
on Jumalan tosi profeetta. Tämä aikakirja on
Mormonin kirja – toinen todistus Jeesuksesta
Kristuksesta.

Moroni-niminen taivaallinen sanansaattaja
neuvoi Joseph Smithin kukkulalle, jossa
kultalevyt olivat olleet kätkössä vuosisatojen ajan.
Nuo kultalevyt sisälsivät profeettojen kirjoituksia
kertoen Jumalan kanssakäymisestä joidenkin
Amerikan mantereen muinaisten asukkaiden

kanssa. Joseph Smith käänsi noiden levyjen sisällön Jumalan voimalla. Mormonin kirjan
profeetat tiesivät Vapahtajan palvelutehtävästä ja opettivat Hänen evankeliumiaan.
Kristus ilmestyi näille ihmisille ylösnousemuksensa jälkeen. Hän opetti heille
evankeliumiaan ja perusti kirkkonsa. Mormonin kirja osoittaa, että ”Jumala innoittaa
ihmisiä ja kutsuu heitä pyhään työhönsä tänä aikana ja tämän sukupolven aikana samoin
kuin muinaisten sukupolvien aikana” (OL 20:11). Ihmisen täytyy lukea Mormonin kirjaa
ja pohtia ja rukoilla sen johdosta, jotta hän saisi tietää, onko se totta. Rehellinen
totuudenetsijä tulee pian tuntemaan, että Mormonin kirja on Jumalan sanaa.

Mormonin kirjan lukeminen ja pohtiminen ja sen johdosta rukoileminen on
välttämätöntä kestävän kääntymisen kannalta. Ne, jotka alkavat lukea Mormonin kirjaa
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ensimmäisen kerran, ottavat tärkeitä askelia kohti tietoa siitä, että Joseph Smith on
Jumalan profeetta ja että tosi kirkko on palautettu maan päälle.

Käytä Mormonin kirjaa vahvistamaan palautuksen todenperäisyyttä

Seuraavana on esimerkki siitä, mitä voisit sanoa esitellessäsi Mormonin kirjan:

”Jumala rakastaa lapsiaan, joten Hän antoi vakuuttavan keinon vahvistaa totuus siitä, mitä
me olemme sanoneet. Se on Mormonin kirja. Lukisitko kaksi viimeistä kappaletta kirjan
johdannosta?”

Selitä tarkoin kunkin käsitteen merkitys molemmissa kappaleissa ja kehota tutkijaa tekemään
sitoumus lukea osia Mormonin kirjasta ja käyttää näissä kahdessa kappaleessa esitettyjä
periaatteita.

Kun esittelet henkilölle Mormonin kirjan, on hyödyllistä näyttää hänelle kirjaa, käydä lyhyesti läpi
sen sisällysluettelo ja kertoa yhdestä tai kahdesta kohdasta, jotka ovat itsellesi merkityksellisiä
tai jotka voisivat olla merkityksellisiä hänelle.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Mormonin kirjan nimisivu OL 1:17–23 JS–H 27–64

Mormonin kirjan johdanto, kappaleet 1–7 OL 20:5–12

Rukoile tietoa totuudesta Pyhän Hengen kautta
Tämä palautuksen sanoma joko on tai ei ole

totta. Me voimme tietää Pyhän Hengen kautta,
että se on totta, kuten luvataan kohdassa
Moroni 10:3–5. Jokaisen, joka haluaa tietää
totuuden, on luettava Mormonin kirjaa ja
pohdittava sen sanomaa ja sitten kysyttävä
rukouksessa taivaalliselta Isältämme Jeesuksen
Kristuksen nimessä, onko se totta. Jotta
voisimme tehdä niin, me puhuttelemme
taivaallista Isäämme. Me kiitämme Häntä
siunauksistamme ja pyydämme, että saisimme
tietää, että Mormonin kirjan sanoma on totta.
Kukaan ei voi tietää hengellisistä totuuksista
ilman rukousta.

Vastauksena rukouksiimme Pyhä Henki opettaa meille totuutta tunteidemme ja
ajatustemme välityksellä. Tunteet, jotka Pyhä Henki antaa, ovat vaikuttavia, mutta ne
ovat myös yleensä lempeitä ja rauhallisia. Kun me alamme tuntea, että se, mitä opimme,
on totta, me haluamme tietää palautuksesta kaiken, mitä voimme.

Tieto siitä, että Mormonin kirja on totta, johtaa tietoon, että Joseph Smith kutsuttiin
profeetaksi ja että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi palautettiin hänen kauttaan.

Rukous

• Puhuttele taivaallista Isäämme
(”Taivaallinen Isämme...”).

• Ilmaise sydämessäsi
olevat tunteet (kiitollisuus,
kysymykset, pyyntö vahvistaa,
että Mormonin kirja on totta,
ja niin edelleen).

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

Rukous

Vaikka rukous kuuluu osana moniin uskontoihin ja kulttuureihin, rukousta pidetään harvoin
kaksisuuntaisena yhteydenpitona Jumalan ja ihmisen välillä. Auta opetettaviasi ymmärtämään,
että he voivat rukouksessa puhua sydämensä tunteista. Näytä se tavalla, jolla rukoilet
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aloittaessasi oppiaiheen tai päättäessäsi sen. Käytä yksinkertaista kieltä, jota hekin voivat
käyttää rukoillessaan. Auta heitä ymmärtämään, että taivaallinen Isämme vastaa heidän
rukouksiinsa yleensä sydämen tunteiden ja mielen ajatusten välityksellä. Jos he ovat vilpittömiä
ja haluavat todella tietää, onko Jumala olemassa, Hän vastaa heille. Kehota perheenpäätä
polvistumaan ja pitämään rukous oppiaiheen päätteeksi.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Alma 5:45–46 Joh. 14:26 Mormonin kirjan johdanto,
OL 8:2–3 kappaleet 8–9

Kastekutsu

Älä epäröi tässä äläkä missään muussakaan oppiaiheessa kutsua ihmisiä ottamaan kaste ja
konfirmointi.

Valmista ihmisiä kaste- ja konfirmointikutsuun todistamalla usein siitä, miten tärkeää on, että
kaikki ihmiset kastetaan valtuudella ja että he saavat syntinsä anteeksi, sekä suurenmoisesta
Pyhän Hengen lahjasta. Voit sanoa: ”Kun Herra vastaa rukouksiisi ja tunnet, että tämä sanoma
on tosi, seuraatko Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä ottamalla kasteen?”

Kaste- ja konfirmointikutsun tulee olla yksiselitteinen ja suora: ”Noudatatko Jeesuksen
Kristuksen esimerkkiä ottamalla kasteen sellaisen henkilön toimittamana, jolla on Jumalan
pappeuden valtuus? Järjestämme kastetilaisuuden [päivä]. Valmistaudutko ottamaan kasteen
tuona päivänä?”
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Muistiinpanoja
Tässä kohdassa on ideoita, joita voit käyttää valmistaessasi ja opettaessasi tätä
oppiaihetta. Noudata rukoillen Henkeä, kun päätät, kuinka käytät näitä ideoita. Lisää
valitsemasi ideat oppiaihesuunnitelmaasi. Pidä mielessä, että nämä ideat ovat ehdo-
tuksia – eivät vaatimuksia – jotka auttavat sinua vastaamaan opetettaviesi tarpeisiin.

Lyhyt oppiaihesuunnitelma (3–5 minuuttia)

Taivaallinen Isä palautti Jeesuksen Kristuksen evankeliumin maan
päälle elävän profeetan kautta sen oltua kadoksissa vuosisatojen ajan.
Todisteena siitä on Mormonin kirja. Voit pitää kirjaa käsissäsi. Voit lukea
sitä, pohtia, kuinka kirjan sanoma voi parantaa elämääsi, ja rukoilla tietoa
siitä, että sen sanoma on Jumalan sanaa.

• Jumala on rakastava taivaallinen Isämme

• Evankeliumi siunaa perheitä

• Taivaallinen Isä ilmoittaa evankeliuminsa jokaisella
taloudenhoitokaudella

• Vapahtajan maanpäällinen palvelutyö

• Suuri luopumus

• Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautus Joseph Smithin kautta

• Mormonin kirja – toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta

• Rukoile tietoa totuudesta Pyhän Hengen kautta

Sitoumuksia:

• Luetko Mormonin kirjaa ja rukoiletko tietääksesi, että se on
Jumalan sanaa?

• Rukoiletko saadaksesi tietää, että Joseph Smith oli profeetta?

• Tuletko kanssamme kirkkoon tänä sunnuntaina?

• Voimmeko sopia seuraavan käyntimme ajankohdan?

• Oppiaiheen 4 käskyt, jotka päätät ottaa mukaan.

Keskipitkä oppiaihesuunnitelma (10–15 minuuttia)

Sanomamme on merkittävä ja yksinkertainen. Jumala on Isämme.
Me olemme Hänen lapsiaan. Me kuulumme Hänen perheeseensä. Hän
rakastaa meitä. Maailman alusta asti Hän on noudattanut rakkauden
ja huolenpidon kaavaa. Monta kertaa Hän on kääntynyt rakkaudessa
lastensa puoleen ja ilmoittanut Jeesuksen Kristuksen evankeliumin, jotta
Hänen lapsensa voivat tietää, kuinka palata Hänen luokseen. Hän ilmoitti
sen sellaisille profeetoille kuin Aadam, Nooa, Abraham ja Mooses. Mutta
ihmiset ovat toistuvasti päättäneet hylätä evankeliumin. Kaksi tuhatta
vuotta sitten Jeesus Kristus opetti itse evankeliumiaan ja perusti
kirkkonsa. Uskomatonta kyllä, ihmiset hylkäsivät jopa Jeesuksen. Aina
kun ihmiset hylkäävät tosi opit ja toimitukset tai vääristelevät niitä, Jumala
ottaa pois valtuutensa johtaa kirkkoa.

Haluamme tuoda sinulle ja kaikille ihmisille täydennystä niihin totuuksiin,
joita jo pidät arvossa. Tutustu todisteeseemme siitä, että taivaallinen Isä
ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus ovat jälleen kääntyneet Jumalan lasten



Muistiinpanoja

Oppiaihe 1:
Palautus

3 Opiskele ja opeta

42

puoleen rakkaudessa. He ovat ilmoittaneet evankeliumin täyteyden
profeetalle, jonka nimi on Joseph Smith. Tästä loistavasta totuudesta
todistaa eräs kirja – Mormonin kirja – jota voit lukea ja pohtia ja jonka
johdosta voit rukoilla. Jos rukoilet vilpittömin sydämin, vakain aikein ja
uskossa Kristukseen, Jumala kertoo sinulle Pyhän Hengen voimalla,
että se on totta.

Sitoumuksia:

• Luetko Mormonin kirjaa ja rukoiletko tietääksesi, että se on
Jumalan sanaa?

• Rukoiletko saadaksesi tietää, että Joseph Smith oli profeetta?

• Tuletko kanssamme kirkkoon tänä sunnuntaina?

• Voimmeko sopia seuraavan käyntimme ajankohdan?

• Oppiaiheen 4 käskyt, jotka päätät ottaa mukaan.

Täysimittainen oppiaihesuunnitelma (30–45 minuuttia)

• Jumala on rakastava taivaallinen Isämme

– Me olemme Jumalan lapsia (ks. Ap. t. 17:29).

– Jumala rakastaa meitä ja auttaa meitä tekemään oikeita valintoja.

– Jeesuksen Kristuksen ansiosta me voimme elää taas Jumalan
luona (ks. Joh. 3:16–17).

• Evankeliumi siunaa perheitä

– Jeesuksen Kristuksen evankeliumi auttaa perheenjäseniä
vahvistamaan perhesuhteita.

– Perhe on Jumalan säätämä; se on tärkein sosiaalinen yksikkö
ajassa ja iankaikkisuudessa (OL 49:15–16).

– Perhe on paras paikka opettaa ja oppia evankeliumin periaatteita
ja soveltaa niitä käytäntöön (ks. OL 68:25; 1. Moos. 18:19; 5.
Moos. 6:7).

– Perhe voi antaa turvaa, rauhaa ja iloa.

• Taivaallinen Isä ilmoittaa evankeliuminsa jokaisella
taloudenhoitokaudella

– Jumala kutsuu profeettoja opettamaan evankeliumiaan (ks.
Aam. 3:7).

– Luopumus tarkoittaa profeettojen ja evankeliumin hylkäämistä.

– Taloudenhoitokaudet ovat ajanjaksoja, jolloin profeetat ovat
opettaneet evankeliumia. Aiemmat taloudenhoitokaudet ovat
päättyneet luopumukseen (ks. OL 136:36–38).

– Aadam, Nooa, Abraham, Mooses ja kaikki muut muinaiset
profeetat opettivat evankeliumia (ks. Moos. 5:4–12).
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• Vapahtajan maanpäällinen palvelutyö

– Jumalan Poika palautti evankeliumin ja opetti sitä. Hän teki monia
ihmetekoja (ks. Pyhien kirjoitusten opas, ”Ihme”, s. 50).

– Hän kutsui apostoleita ja antoi heille pappeuden valtuuden saarnata
evankeliumia ja suorittaa pelastavia toimituksia kuten kasteen
(ks. Joh. 15:16).

– Kristus perusti kirkkonsa.

– Kristus ristiinnaulittiin ja Hänen apostolinsa hylättiin ja surmattiin
(ks. Matt. 27:35; Mark. 15:25).

– Kristus saattoi päätökseen sovituksen (ks. Pyhien kirjoitusten opas,
”Sovitus”, s. 173–174).

• Suuri luopumus

– Ilman profeetan saamaa ilmoitusta ihmiset ajautuvat hengelliseen
pimeyteen (ks. Aam. 8:11–12).

– Profeetat ja apostolit ennustivat suuresta luopumuksesta
(ks. 2. Tess. 2:1–3).

• Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautus Joseph Smithin kautta

– Joseph etsi totuutta (ks. JS–H 8, 10).

– Jumala ja Jeesus Kristus ilmestyivät Joseph Smithille
(ks. JS–H 16–17).

– Kuten profeetat aiempina taloudenhoitokausina, Joseph Smith
kutsuttiin tämän viimeisen taloudenhoitokauden profeetaksi.

– Jumala palautti evankeliumin täyteyden Joseph Smithin kautta
(ks. OL 35:17; 135:3).

– Muut taivaalliset sanansaattajat palauttivat pappeuden, ja
Kristuksen kirkko järjestettiin (ks. OL 13; 27:12).

– Elävä profeetta johtaa kirkkoa tänä aikana.

• Mormonin kirja – toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta

– Mormonin kirja on vakuuttava todiste siitä, että Joseph Smith
oli profeetta.

– Joseph käänsi levyt Jumalan voimalla (ks. Mormonin kirjan
johdanto, kappale 5).

– Mormonin kirja osoittaa, että Jumala innoittaa profeettoja
meidän aikanamme, kuten Hän on innoittanut jokaisella
taloudenhoitokaudella (ks. OL 20:5–12).

– Mormonin kirja sisältää Jeesuksen Kristuksen evankeliumin
täyteyden (ks. OL 20:8–9).

• Rukoile tietoa totuudesta Pyhän Hengen kautta

– Voit tietää, että Mormonin kirja on totta (ks. Moroni 10:3–5;
Mormonin kirjan johdanto, kappaleet 1, 8–9).

– Pyhä Henki opettaa sinua ajatustesi ja tunteidesi välityksellä
(ks. OL 8:2–3).
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Sitoumuksia:

• Luetko Mormonin kirjaa ja rukoiletko tietääksesi, että se on
Jumalan sanaa?

• Rukoiletko saadaksesi tietää, että Joseph Smith oli profeetta?

• Tuletko kanssamme kirkkoon tänä sunnuntaina?

• Voimmeko sopia seuraavan käyntimme ajankohdan?

• Oppiaiheen 4 käskyt, jotka päätät ottaa mukaan.

Opetuksen jälkeen esitettäviä kysymyksiä

• Mitä kysyttävää sinulla on siitä, mitä olemme opettaneet?

• Jos maan päällä olisi tänä päivänä profeetta, mitä kysyisit häneltä?

• Tuntuuko sinusta, että Jumala kuulee rukouksesi? Miksi?

• Haluaisitko ottaa selville, että Mormonin kirja on totta? Miksi?

Tärkeitä määritelmiä

• Ilmoitus: Jumalan yhteydenpitoa lapsiinsa maan päällä. Ilmoitus voi tulla
Kristuksen valon ja Pyhän Hengen kautta innoituksena, näkyinä, unina tai
enkeleiden ilmestymisinä. Ilmoitus antaa johdatusta, joka voi johtaa uskolliset
iankaikkiseen pelastukseen selestisessä valtakunnassa. Herra ilmoittaa työnsä
profeetoilleen ja vahvistaa uskoville, että profeettojen saamat ilmoitukset ovat
tosia (ks. Aam. 3:7). Ilmoituksen kautta Herra antaa yksilöllistä johdatusta
jokaiselle ihmiselle, joka etsii sitä ja joka uskoo, tekee parannuksen ja on
kuuliainen Jeesuksen Kristuksen evankeliumille.

• Lunastaja: Jeesus Kristus on suuri ihmiskunnan Lunastaja, koska sovituksessaan
Hän maksoi ihmiskunnan syntien hinnan ja teki mahdolliseksi kaikkien ihmisten
ylösnousemuksen. Lunastaminen tarkoittaa vapauttamista, ostamista tai lunnaiden
maksamista kuten ihmisen ostaminen vapaaksi orjuudesta. Lunastus tarkoittaa
Jeesuksen Kristuksen sovitusta ja vapautusta synnistä. Jeesuksen sovitus
lunastaa koko ihmiskunnan fyysisestä kuolemasta. Hänen sovituksensa ansiosta
– johon sisältyy Hänen kärsimyksensä Getsemanessa ja ristillä sekä Hänen
ylösnousemuksensa – ne, jotka uskovat Häneen ja jotka tekevät parannuksen,
lunastetaan hengellisestä kuolemasta.

• Luopumus: Yksittäisten ihmisten, kirkon tai kokonaisten kansakuntien kääntyminen
pois totuudesta. Siihen sisältyy kapinointia valtuutta vastaan ja profeettojen
torjuminen. Todisteisiin luopumuksesta sisältyy Jumalan lakien rikkominen,
evankeliumin toimitusten muuttaminen ja liittojen rikkominen (ks. Jes. 24:5).

• Palautus: Palautus tarkoittaa palaamista entiseen tilaan tai takaisin tuomista.
Myöhempien aikojen pyhille palautus tarkoittaa sitä, että tosi Jeesuksen
Kristuksen kirkko, joka oli hävinnyt luopumuksen takia, tuotiin takaisin sellaisena
kuin se oli alun perin olemassa silloin kun Jeesus Kristus perusti sen. Toisin kuin
uskonpuhdistus, palautus tapahtui jumalallisella valtuudella ilmoituksen kautta.

• Pappeus: Jumalan ihmiselle antama valtuus ja voima toimia Jeesuksen
Kristuksen nimessä kaikissa asioissa ihmiskunnan pelastukseksi.

• Profeetta: Mies, jonka Jumala on kutsunut puhumaan puolestaan. Jumalan
sanansaattajana profeetta saa pappeuden valtuuden, käskyjä, profetioita ja
ilmoituksia Jumalalta. Hänen tehtävänsä on tehdä tunnetuksi Jumalan tahto
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ja todellinen luonne ihmiskunnalle ja osoittaa, mikä merkitys Hänen
kanssakäymisillään heidän kanssaan on. Profeetta tuomitsee synnin ja ennustaa
sen seuraukset. Hän on vanhurskauden saarnaaja. Toisinaan profeettaa voidaan
innoittaa ennustamaan tulevaisuutta ihmiskunnan hyödyksi. Hänen päätehtävänsä
on kuitenkin todistaa Kristuksesta.

• Tahdonvapaus: Kyky ja etuoikeus, jonka Jumala antaa ihmisille valita ja toimia
omasta puolestaan.

• Taloudenhoitokausi: Ajanjakso, jolloin Herralla on maan päällä ainakin yksi
valtuutettu palvelija, jolla on pyhän pappeuden avaimet. Jeesuksen Kristuksen
lisäksi sellaiset profeetat kuten Aadam, Henok, Nooa, Abraham, Mooses ja
Joseph Smith ovat kukin aloittaneet evankeliumin taloudenhoitokauden. Kun
Herra järjestää taloudenhoitokauden, evankeliumi ilmoitetaan uudelleen, jotta
sen taloudenhoitokauden ihmisten ei tarvitse olla riippuvaisia aiemmista
taloudenhoitokausista pelastussuunnitelmaa koskevan tiedon suhteen. Joseph
Smithin aloittama taloudenhoitokausi tunnetaan ”aikojen täyttymisen
taloudenhoitokautena”.

• Uskonpuhdistaja: Puhdistaminen tarkoittaa uudistamista eli muutosten tekemistä
johonkin asiaan sen parantamiseksi. Sana uskonpuhdistaja tarkoittaa niitä miehiä
ja naisia (kuten Martti Luther, John Calvin, William Tyndale ja John Wycliffe), jotka
vastustivat olemassa olevan kirkon menettelytapoja, joiden he tunsivat olevan
puhdistuksen tarpeessa.

Muita termejä, jotka on ehkä tarpeen määritellä opetettaville

• Apostoli

• Evankeliumi

• Kestäminen loppuun asti

• Kuuliaisuus ja
tottelemattomuus
käskyille

• Palaaminen takaisin
Hänen luokseen

• Pelastuksen toimitukset

• Pyhän Hengen lahja

• Pyhät kirjoitukset

• Raamattu

• Rukous

• Synti

• Taloudenhoito

• Vapahtaja

Uskonpuhdistajia ja maailman uskonnollisia johtajia

Seuraavassa on taustatietoa käytettäväksi vain tarvittaessa.

John Wycliffe: Syntyi 1300-luvulla Englannissa. Teologian opettaja
Oxfordin yliopistossa. Opetti, että katolisella kirkolla ei ollut pappeuden
avaimia, että pyhä ehtoollinen (eli sakramentti) ei ollut Kristuksen
todellinen ruumis ja että kirkon ei pitäisi harjoittaa poliittista valtaa
ihmisiin. Käänsi Raamatun englanniksi. Kuoli 31. joulukuuta 1384.

Martti Luther: Syntyi 10. marraskuuta 1483 Saksassa. Opiskeli Erfurtin
yliopistossa ja Wittenbergissä. Naulasi 95 teesiä linnan kirkon oveen
vastustaakseen monia silloisia roomalaiskatolisen kirkon opetuksia,
mukaan lukien aneet eli raha, jota ihmiset maksoivat saadakseen
syntinsä anteeksi. Kuoli 18. helmikuuta 1546.



Muistiinpanoja

Oppiaihe 1:
Palautus

3 Opiskele ja opeta

46

William Tyndale: Syntyi Walesissa 1494. Opiskeli Oxfordissa ja
Cambridgessa. Käänsi Uuden testamentin englanniksi. Saattoi pyhät
kirjoitukset tavallisen kansan ulottuville paljastaakseen uskonnollisten
johtajien vääriä oppeja ja turmeltuneisuuden. Hänet teloitettiin 6.
lokakuuta 1536.

John Calvin: Syntyi 10. heinäkuuta 1509 Ranskassa. Opiskeli Pariisissa
papiksi. Tärkeimpiä johtajia herätysliikkeissä, jotka pyrkivät puhdistamaan
katolisen kirkon. Asui suurimman osan elämästään Sveitsissä. Hän opetti,
että ihmiset ovat luonnostaan turmeltuneita ja että vain Jumalan armo
voi pelastaa heidät. Kirjoitti monia Raamatun selitysteoksia. Kuoli 27.
toukokuuta 1564.

Katso lisää tietoa uskonpuhdistajista seuraavista lähetyssaarnaajan
lukemiston teoksista: James E. Talmage, Jeesus Kristus, s. 527–528;
M. Russell Ballard, Our Search for Happiness, s. 26–32.

Aivan kuten uskonpuhdistajien rohkeus ja näkemys siunasi kristittyä
maailmaa, monet muut kansakunnat ja kulttuurit ovat saaneet siunauksia
niiden ihmisten ansiosta, joille annettiin se osa, mitä Jumala ”näkee
hyväksi heidän saada” (Alma 29:8). Muiden uskonnollisten johtajien
opetukset ovat auttaneet monia ihmisiä tulemaan sivistyneemmiksi ja
eettisemmiksi.

Buddha (Gautama): Syntyi 563 eKr. hindulaiseksi prinssiksi Nepalissa.
Häntä huolestutti kärsimys, jota hän näki ympärillään. Hän pakeni
isänsä ylellisestä palatsista, hylkäsi maailman ja eli köyhyydessä.
Valaistusta etsiessään hän löysi niin sanotun ”vapautumisen polun”.
Väitti saavuttaneensa nirvanan, unohduksen tilan vapaana huolesta,
tuskasta ja ulkoisesta todellisuudesta. Ryhtyi opettamaan munkkien
yhdyskuntaa.

Kungfutse: Syntyi 441 eKr. Jäi lapsena orvoksi. Kiinan ensimmäinen
ammattimainen opettaja. Kiinan suurin moraalinen ja yhteiskunnallinen
ajattelija. Puhui vain vähän hengellisistä olennoista ja jumalallisista
voimista. Uskoi, että taivas oli uskonut hänelle pyhän tehtävän hyvän
ja toden puolustajana.

Muhammed: Syntyi 570 jKr. Mekassa. Jäi orvoksi lapsuudessaan.
Eli köyhyydessä. Sai mainetta luotettavana riidansovittelijana. Meni
naimisiin 25-vuotiaana. Vuonna 610 rukoili ja meditoi Hiran luolassa
Noor-vuorilla. Sanoi enkeli Gabrielin ilmestyneen hänelle ja tuoneen
sanoman Allahilta (Jumalalta). Väitti saaneensa viestejä Jumalalta
Gabrielin kautta vuosina 620–632. Nämä viestit, jotka hän toisti
opetuslapsilleen, kirjoitettiin myöhemmin Koraaniin, islamin
pyhään kirjaan.
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Muistiinpanoja
Pelastussuunnitelma

Tarkoituksesi

Kun opetat, valmista tutkijoitasi täyttämään kastevaatimukset, jotka opetetaan Opin ja liittojen
kohdassa 20:37 ja kastepuhuttelukysymyksissä. Se tapahtuu parhaiten siten, että kutsut
tutkijoitasi tekemään alla luetellut sitoumukset ja pitämään ne.

Kastepuhuttelukysymykset

• Uskotko, että Jumala on iankaikkinen Isämme?

• Uskotko, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika, maailman Vapahtaja ja Lunastaja?

• Oletko halukas pyhittämään lepopäivän, mukaan lukien sakramentin nauttiminen viikoittain
ja muiden jäsenten palveleminen?

Sitoumuksia

• Rukoiletko saadaksesi tietää, että se, mitä olemme opettaneet, on totta?

• Teetkö parannuksen synneistäsi?

• Tuletko kanssamme kirkkoon tänä sunnuntaina?

• Noudatatko Vapahtajan esimerkkiä ja otat kasteen (päivä)?

• Voimmeko sopia seuraavan käyntimme ajankohdan?

• Oppiaiheen 4 käskyt, jotka päätät ottaa mukaan.

Auta muita saamaan tietoa Jeesuksesta Kristuksesta

Lähetyssaarnaajien tulee todistaa Jeesuksesta Kristuksesta ja kutsua kaikkia tulemaan Hänen
luokseen, jotta he pelastuisivat. Vapahtajan erityinen esittely on tärkeää niille, joilla on vähän tai
ei ollenkaan tietoa Hänestä. Mormonin kirja – toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta on kirja,
jonka tarkoitus on auttaa kaikkia ihmisiä tietämään, että ”Jeesus on Kristus, – – joka ilmoittaa
itsensä kaikille kansoille” (Mormonin kirjan nimisivu). Yksi tehokkaimmista tavoista opettaa ja
todistaa Vapahtajasta on lukea yhdessä Mormonin kirjaa. Myös muiden pyhien kirjoitusten
kohdat voivat olla hyödyllisiä.

Tutki alla olevia ehdotuksia. Voit tehdä niin osana tätä oppiaihetta tai muita oppiaiheita tai
pitää erillisen oppiaiheen. Mikäli siitä on apua, toista tämä toiminta muutamaan kertaan ennen
kastetta ja konfirmointia ja niiden jälkeen.
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Nimisivu ja johdanto Tee selväksi kirjan tarkoitus.

1. Nefi 10–11 Lehi ja Nefi todistavat Vapahtajasta.

1. Nefi 19 Nefi toistaa profetioita Vapahtajan palvelutyöstä ja sovituksesta.

2. Nefi 2 Lehi todistaa Vapahtajasta Lunastajana.

2. Nefi 9 Jaakob todistaa sovituksesta.

2. Nefi 31–33 Nefi opettaa Kristuksen opin.

En. Enos kokee sovituksen voiman.

Moosia 2–5 Kuningas Benjamin opettaa Kristuksesta.

Moosia 12–16 Abinadi antaa henkensä todistaessaan Jeesuksesta Kristuksesta.

Alma 5, 7 Alma todistaa Vapahtajasta.

Alma 17–22 Lamanilaiset saavat todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta.

Alma 34 Amulek todistaa sovituksesta.

Alma 36 Alma kokee Jeesuksen Kristuksen sovituksen voiman.

Alma 40–42 Alma todistaa ylösnousemuksesta ja sovituksesta.

Hel. 5 Nefi ja Lehi ovat välineitä Jumalan kädessä todistaessaan Vapahtajasta.

3. Nefi 9–10 Vapahtaja kutsuu ihmisiä tulemaan luoksensa.

3. Nefi 11–18 Vapahtaja opettaa nefiläisille Isästään ja opistaan.

3. Nefi 27 Vapahtaja opettaa evankeliumiaan.

Et. 3 Jeredin veli näkee Vapahtajan.

Et. 12 Eter ja Moroni todistavat Vapahtajasta ja Hänen sovituksensa voimasta.

Moroni 7–8 Mormon opettaa Kristuksen puhtaasta rakkaudesta ja Hänen
sovituksestaan.

Moroni 10 Moroni kutsuu kaikkia tulemaan Kristuksen luokse ja tulemaan 
täydellisiksi Hänessä.

”Elävä Kristus” Profeetat ja apostolit todistavat Vapahtajasta.

Maanpäällistä elämää edeltävä elämä: Jumalan tarkoitus
ja suunnitelma meitä varten

Monet ihmiset miettivät: ”Mistä me olemme tulleet? Miksi me olemme täällä? Minne
olemme menossa?” Pelastussuunnitelma antaa meille vastaukset näihin kysymyksiin.

Jumala on henkemme Isä. Me olemme kirjaimellisesti Hänen lapsiaan, ja Hän rakastaa
meitä. Me elimme taivaallisen Isämme henkilapsina ennen kuin synnyimme tänne maan
päälle. Me emme kuitenkaan olleet taivaallisen Isämme kaltaisia, eikä meistä olisi
koskaan voinut tulla Hänen kaltaisiaan, emmekä olisi saaneet kaikkia siunauksia, joita
Hänellä on, ellemme olisi saaneet kokea elämää kuolevaisuudessa fyysisessä ruumiissa.

Jumalan koko tarkoitus – Hänen työnsä ja kirkkautensa – on antaa meille jokaiselle
mahdollisuus nauttia kaikista Hänen siunauksistaan. Hän on tarjonnut täydellisen
suunnitelman tarkoituksensa toteuttamiseksi. Me ymmärsimme ja hyväksyimme
tämän suunnitelman ennen kuin tulimme maan päälle. Pyhissä kirjoituksissa Jumalan
suunnitelmaa kutsutaan armolliseksi suunnitelmaksi, onnensuunnitelmaksi,
lunastussuunnitelmaksi ja pelastussuunnitelmaksi.

Jeesus Kristus on keskeisellä sijalla Jumalan suunnitelmassa. Sovituksensa kautta
Jeesus Kristus täytti Isänsä tarkoituksen ja teki meille kullekin mahdolliseksi saada
kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän. Saatana eli Perkele on Jumalan suunnitelman
vihollinen.
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Tahdonvapaus eli kyky valita on yksi Jumalan suurimmista lahjoista lapsilleen.
Iankaikkinen edistymisemme riippuu siitä, kuinka käytämme tätä lahjaa. Meidän
on valittava, seuraammeko Jeesusta Kristusta vai seuraammeko Saatanaa.

Me olemme fyysisesti erossa Jumalasta eläessämme maan päällä, mutta Hän haluaa
jokaisen lapsensa löytävän rauhaa tässä elämässä ja ilon täyteyden Hänen luonaan
tämän elämän jälkeen. Hän haluaa meidän tulevan kaltaisikseen.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Jumalan lapset Jumalan tarkoitus

OL 93:29 Hepr. 12:9 Moos. 1:39 Joh. 17:3
Ap. t. 17:29

Kuolevaisuutta edeltävä elämä

OL 138:53–56 Abr. 3:22–26 Pyhien kirjoitusten opas, 
Moos. 3:5 Jer. 1:5 ”Kuolevaisuutta edeltävä elämä”

Luominen
Jeesus Kristus loi Isän johdolla maailman paikaksi, jossa me asuisimme ja saisimme

kokemusta. Jotta edistyisimme ja meistä tulisi Jumalan kaltaisia, jokaisen meistä oli
saatava ruumis ja oltava koeteltavana koetusajassa maan päällä. Maan päällä ollessamme
me olemme fyysisesti poissa Jumalan edestä. Me emme muista maanpäällistä
elämäämme edeltänyttä elämää. Meidän on elettävä uskon varassa, ei näkemisen.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

1. Nefi 17:36 Moos. 2:1 JSR Joh. 1:1–3
Alma 30:44 Moos. 6:63 2. Kor. 5:6–7
OL 88:41–47 Abr. 3:24–25

Tahdonvapaus sekä Aadamin ja Eevan lankeemus
Aadam ja Eeva olivat ensimmäiset Jumalan lapsista, jotka tulivat maan päälle.

Jumala loi Aadamin ja Eevan ja asetti heidät Eedenin puutarhaan. Aadam ja Eeva luotiin
Jumalan kuvaksi, ja he saivat liha- ja luuruumiin. Ollessaan puutarhassa Aadam ja Eeva
olivat edelleen Jumalan edessä ja olisivat voineet elää ikuisesti. He elivät viattomuudessa,
ja Jumala huolehti heidän tarpeistaan.

Eedenin puutarhassa Jumala antoi Aadamille ja Eevalle heidän tahdonvapautensa.
Hän antoi heille käskyn, etteivät he saa syödä kiellettyä hedelmää eli hyvän- ja
pahantiedon puun hedelmää. Tuon käskyn noudattaminen tarkoitti sitä, että he
saisivat jäädä puutarhaan, mutta eivät voisi edistyä kokemalla vastakohtaisuutta
kuolevaisuudessa. He eivät voisi tuntea iloa, koska he eivät voisi kokea surua ja tuskaa.

Saatana houkutteli Aadamia ja Eevaa syömään kiellettyä hedelmää, ja he päättivät
tehdä niin. Se oli osa Jumalan suunnitelmaa. Valintansa vuoksi heidät karkotettiin
puutarhasta ja fyysisesti pois Jumalan kasvojen edestä. Tätä tapahtumaa sanotaan
lankeemukseksi. Joutuminen pois Jumalan edestä on hengellinen kuolema. Aadamista
ja Eevasta tuli kuolevaisia – fyysisen kuoleman eli ruumiin ja hengen eron alaisia.
He voivat nyt kokea sairauksia ja kaikenlaisia kärsimyksiä. Heillä oli moraalinen
tahdonvapaus eli kyky valita hyvän ja pahan välillä. Näin heidän oli mahdollista
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oppia ja edistyä. Näin heidän oli myös mahdollista tehdä vääriä valintoja ja syntiä.
Lisäksi he voisivat nyt saada lapsia, joten loput Jumalan henkilapsista voisivat tulla
maan päälle, saada fyysisen ruumiin ja olla koeteltavina. Vain tällä tavoin Jumalan
lapset voisivat edistyä ja tulla Hänen kaltaisikseen.

Lankeemuksesta opettaminen

Kun opetat tätä oppia ensimmäistä kertaa, älä opeta kaikkea, mitä tiedät siitä. Selitä hyvin
yksinkertaisesti, että Jumala valitsi kaksi lapsistaan, Aadamin ja Eevan, tulemaan ensimmäisiksi
vanhemmiksi maan päällä. Lankeemuksensa jälkeen he olivat sekä synnin että kuoleman alaisia.
Itsekseen he eivät voisi palata taivaallisen Isän luo asumaan. Herra puhui Aadamille ja opetti
hänelle pelastussuunnitelman ja lunastuksen Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. Suunnitelmaa
noudattamalla Aadam ja hänen perheensä voisivat saada iloa tässä elämässä ja palata elämään
Jumalan luona (ks. Alma 18:36; 22:12–14).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Puutarhassa

2. Nefi 2 Moos. 3:15–17 1. Moos. 1:26–31
Moos. 2:26–31 Moos. 5:11 1. Moos. 2:15–17

Lankeemus

2. Nefi 2:25 Moos. 4 1. Moos. 3
Alma 12:22–34 Moos. 5:10–12

Elämämme maan päällä
Elämä maan päällä on mahdollisuus ja siunaus. Tarkoituksemme tässä elämässä on

kokea iloa ja valmistautua palaamaan Jumalan eteen. Kuolevaisuudessa me elämme
olotilassa, jossa olemme sekä fyysisen että hengellisen kuoleman alaisia. Jumalalla on
täydellinen, kirkastettu, kuolematon liha- ja luuruumis. Jotta meistä tulisi Jumalan
kaltaisia ja palaisimme Hänen eteensä, meidänkin täytyy saada täydellinen, kuolematon
liha- ja luuruumis. Aadamin ja Eevan lankeemuksen tähden jokaisella ihmisellä maan
päällä on kuitenkin epätäydellinen, kuolevainen ruumis, ja lopulta hän kuolee. Ilman
Vapahtajaa Jeesusta Kristusta kuolema päättäisi kaiken toivon tulevasta olemassaolosta
taivaallisen Isän kanssa.

Fyysisen kuoleman lisäksi synti on suuri este, jonka vuoksi me emme voi tulla
taivaallisen Isämme kaltaisiksi ja palata Hänen eteensä. Kuolevaisessa tilassamme
annamme usein periksi kiusaukselle, rikomme Jumalan käskyjä ja teemme syntiä.
Eläessään maan päällä kukin meistä tekee virheitä. Vaikka joskus näyttääkin olevan
toisin, synti johtaa aina kurjuuteen. Synti aiheuttaa syyllisyyden ja häpeän tunteita.
Syntiemme tähden emme kykene palaamaan elämään taivaallisen Isän luokse, ellemme
saa ensin anteeksi ja ellei meitä puhdisteta.

Ollessamme kuolevaisuudessa me saamme kokemuksia, jotka tuovat meille onnea.
Meillä on myös kokemuksia, jotka tuottavat meille tuskaa ja surua, joista osa johtuu
muiden syntisistä teoista. Nämä kokemukset antavat meille mahdollisuuksia oppia ja
kasvaa, erottaa hyvän pahasta ja tehdä valintoja. Jumalan vaikutus saa meidät tekemään
hyvää, Saatana houkuttelee meitä tekemään syntiä. Kuten fyysistä kuolemaa, me emme
voi voittaa itse synnin vaikutuksiakaan. Me olemme avuttomia ilman Jeesuksen
Kristuksen sovitusta.
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Koetusaika

2. Nefi 2:21 Alma 12:21–24 Abr. 3:25–26
2. Nefi 9:27 Alma 34:31–35
Moosia 3:19 Alma 42:2–10

Valinnat

2. Nefi 2:26–29 Nuorten voimaksi,
Joos. 24:15 ”Tahdonvapaus ja vastuu”

Hyvä ja paha

Moroni 7:12–19

Synti

Room. 3:23 1. Joh. 1:8–10 1. Joh. 3:4

Epäpuhdas ei voi olla Jumalan luona

1. Nefi 10:20–21 3. Nefi 27:19 Moos. 6:57
Alma 41:10–11

Sovitus
Ennen kuin maailma järjestettiin, taivaallinen Isä

valitsi Jeesuksen Kristuksen meidän Vapahtajaksemme
ja Lunastajaksemme. Jeesuksen Kristuksen sovitusuhrin
ansiosta me voimme voittaa lankeemuksen seuraukset.
Kaikki profeetat maailman alusta asti ovat todistaneet
Jeesuksesta Kristuksesta Lunastajanamme.

Fyysinen kuolema tulee meidän kaikkien osaksi,
mutta Jeesus Kristus voitti fyysisen kuoleman esteen
meidän puolestamme. Kun Hän kuoli ristillä, Hänen
Henkensä erkani Hänen ruumiistaan. Kolmantena
päivänä Hänen Henkensä ja ruumiinsa yhdistettiin
iankaikkisuudeksi, eikä niitä enää koskaan eroteta. Hän
ilmestyi monille ihmisille näyttäen heille, että Hänellä oli kuolematon liha- ja luuruumis.
Ruumiin ja hengen yhdistämistä sanotaan ylösnousemukseksi, ja se on lahja, joka on
luvattu meille jokaiselle. Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen ansiosta me kaikki
nousemme kuolleista, olimmepa tehneet tässä elämässä hyvää tai pahaa. Me saamme
täydellisen, kuolemattoman liha- ja luuruumiin, joka ei koskaan enää ole alttiina
sairauksille, tuskalle tai kuolemalle. Ylösnousemuksen ansiosta me voimme palata
Jumalan eteen tuomittaviksi, mutta se ei takaa, että me kykenemme elämään Hänen
luonaan. Saadaksemme sellaisen siunauksen meidät pitää myös puhdistaa synnistä.

Jumala lähetti rakkaan Poikansa Jeesuksen Kristuksen voittamaan fyysisen kuoleman
esteen lisäksi myös synnin esteen. Me emme ole vastuussa Aadamin ja Eevan
lankeemuksesta, mutta me olemme vastuussa omista synneistämme. Jumala ei voi katsoa
syntiä vähimmässäkään määrin hyväksyvästi, ja synti estää meitä elämästä Hänen
luonaan. Vain Vapahtajan armon ja laupeuden ansiosta me voimme tulla puhtaiksi
synnistä, niin että me voimme elää jälleen Jumalan luona. Se on mahdollista uskomalla
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Jeesukseen Kristukseen, tekemällä parannus, ottamalla vastaan kaste ja Pyhän Hengen
lahja sekä kestämällä loppuun asti.

Toteuttaakseen pelastussuunnitelman Kristus maksoi syntiemme rangaistuksen. Hän
yksin pystyi sen tekemään. Hänet kutsuttiin ja Häntä valmistettiin maanpäällistä elämää
edeltävässä elämässä. Hän oli kirjaimellinen Jumalan Poika lihassa. Hän oli synnitön ja
täydellisen kuuliainen Isälleen. Vaikka Häntä kiusattiin, Hän ei koskaan antautunut
kiusaukseen. Kun Isä pyysi rakasta Poikaansa maksamaan maailman syntien hinnan,
Jeesus oli valmis ja halukas. Sovitukseen sisältyi Hänen kärsimisensä Getsemanen puu-
tarhassa ja Hänen kärsimisensä ja kuolemansa ristillä, ja se päättyi Hänen ylösnousemuk-
seensa. Vaikka Hän kärsi käsittämättömällä tavalla – jopa niin paljon, että Hän vuoti
verta joka huokosestaan ja kysyi, olisiko mahdollista, että tuo taakka otettaisiin Häneltä –
Hän alistui Isän tahtoon osoittaen ylimaallista rakkautta Isäänsä ja meitä kohtaan. Tätä
Jeesuksen Kristuksen kärsimisellään saamaa voittoa hengellisestä kuolemasta ja
ylösnousemuksellaan saamaansa voittoa fyysisestä kuolemasta sanotaan sovitukseksi.

Kristus lupaa antaa anteeksi syntimme sillä ehdolla, että me otamme Hänet
vastaan uskomalla Häneen, tekemällä parannuksen, ottamalla upotuskasteen ja
kätten päällepanon Pyhän Hengen lahjan saamiseksi ja pyrimme uskollisesti pitämään
Hänen käskynsä elämämme loppuun asti. Tekemällä jatkuvasti parannusta me voimme
saada anteeksi ja Pyhän Hengen voima voi puhdistaa meidät synneistämme. Meidät
vapautetaan syyllisyyden ja häpeän kuormasta, ja Jeesuksen Kristuksen ansiosta meistä
tulee kelvollisia palaamaan Jumalan eteen.

Kun me luotamme Jeesuksen Kristuksen sovitukseen, Hän voi auttaa meitä kestämään
koettelemuksemme, sairautemme ja tuskamme. Me voimme täyttyä ilolla, rauhalla ja
lohdutuksella. Jeesuksen Kristuksen sovitus voi oikaista kaiken sen, mikä on elämässä
epäoikeudenmukaista.

Maksaessaan rangaistuksen meidän synneistämme Jeesus ei kuitenkaan poistanut
omaa vastuutamme. Meidän on osoitettava, että me otamme Hänet vastaan ja että me
noudatamme Hänen käskyjään. Vain sovituksen lahjan ansiosta me voimme palata
elämään Jumalan luona.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Ylösnousemus

2. Nefi 9:6–7 OL 88:27–32 Pyhien kirjoitusten opas, ”Kuolema, 
Alma 11:42–45 Luuk. 24:1–10, 36–39 fyysinen”, ”Kuolema, hengellinen”, 
Alma 40:23 1. Kor. 15:20–23 ”Ylösnousemus”
Hel. 14:15–19 JSR 1. Kor. 15:40

Sovitus

2. Nefi 2:6–8 OL 19:15–19 1. Joh. 1:7
Alma 7:11–13 OL 45:3–5 Pyhien kirjoitusten opas, ”Sovitus”
Alma 34:8–10 Joh. 3:16–17

Evankeliumi – tie

2. Nefi 9:1–24 Alma 11:40 3. Nefi 27
2. Nefi 31 3. Nefi 11:31–41 Moroni 7:27–28
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Henkimaailma
Vaikka Kristus voitti fyysisen kuoleman, kaikkien ihmisten täytyy kuolla, sillä kuolema

on osa sitä tapahtumasarjaa, jossa meidät muutetaan kuolevaisuudesta kuolemattomuu-
teen. Kuollessamme henkemme menee henkimaailmaan. Kuolema ei muuta persoonalli-
suuttamme eikä haluamme hyvään tai pahaan. Ne, jotka päättivät tässä elämässä totella
Jumalaa, elävät onnen, rauhan ja levon tilassa vailla vaikeuksia ja huolia. Ne, jotka eivät
tässä elämässä halunneet totella eivätkä tehneet parannusta, elävät kurjuuden tilassa.
Evankeliumia saarnataan henkimaailmassa niille, jotka eivät olleet kuuliaisia evankeliu-
min opetuksille tai joilla ei ollut mahdollisuutta kuulla siitä heidän ollessaan maan päällä.
Me olemme henkimaailmassa siihen asti, kunnes nousemme kuolleista.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Evankeliumia saarnataan kuolleille

OL 138 1. Piet. 3:19–20 1. Piet. 4:6

Kuolema ja henkimaailma

Alma 34:34 Alma 40:11–14 Saarn. 12:7

Ylösnousemus, tuomio ja kuolemattomuus
Kun ruumiimme ja henkemme yhdistetään jälleen ylösnousemuksessa, meidät

tuodaan Jumalan eteen tuomittaviksi. Me muistamme täydellisesti vanhurskautemme ja
syyllisyytemme. Jos olemme tehneet parannuksen, me saamme armon. Meidät palkitaan
tekojemme ja halujemme mukaan.

Ylösnousemuksessa kaikista ihmisistä tulee kuolemattomia – he elävät ikuisesti.
Kuolemattomuus on ilmainen lahja kaikille ihmisille, olivatpa he vanhurskaita tai
jumalattomia. Iankaikkinen elämä ei kuitenkaan ole samaa kuin kuolemattomuus.
Iankaikkinen elämä on lahja, jonka Jumala antaa vain niille, jotka noudattavat Hänen
evankeliumiaan. Se on korkein tila, jonka me voimme saavuttaa. Sen saavat vain ne, jotka
ovat vapautuneet synnistä ja kärsimyksestä Kristuksen sovituksen kautta. Se on korotus,
mikä merkitsee elämistä Jumalan kanssa ikuisesti iankaikkisina perheinä. Se on Jumalan
ja Jeesuksen Kristuksen tuntemista ja sellaisen elämän kokemista, jota He elävät.

Ylösnousemus ja sielunvaellus

Jotkut ihmiset saattavat sekoittaa ylösnousemuksen opin sielunvaelluksen käsitteeseen.
Sielunvaelluksella tarkoitetaan syntymistä maailmaan uudelleen eri muodossa, ja se on
väärä oppi. Ylösnousemuksen oppi tarkoittaa kuolemattoman luu- ja liharuumiin iankaikkisen
palkinnon saamista. Se on tosi oppi. Varmista, että ne, joita opetat, ymmärtävät selkeästi
ylösnousemuksen opin.

Kirkkauden valtakunnat
Eläessämme kuolevaisuudessa me teemme valintoja hyvän ja pahan suhteen. Jumala

palkitsee meidät tekojemme ja halujemme mukaan. Koska Jumala palkitsee jokaisen
ruumiissa tehtyjen tekojen mukaan, on olemassa eri kirkkauden valtakuntia, joihin
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Pelastus on mahdollinen Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta.

� � �
Kuolevaisuutta
edeltävä elämä

Maanpäällinen
elämä Henkimaailma Telestinen

Ylösnousemus
ja tuomio

Fyysinen
kuolema

Usko Jeesukseen
Kristukseen
Parannus
Kaste
Pyhän Hengen lahja
Kestäminen loppuun asti

Luominen ja
lankeemus

Terrestrinen

Selestinen

Pelastussuunnitelma

meidät voidaan määrätä tuomion jälkeen. Ne, jotka ovat tehneet parannuksen
synneistään ja saaneet evankeliumin toimitukset ja pitäneet niihin liittyvät liitot,
puhdistetaan Kristuksen sovituksen kautta. He saavat korotuksen korkeimmassa
valtakunnassa, joka tunnetaan myös selestisenä valtakuntana. He tulevat elämään
Jumalan edessä, heistä tulee Hänen kaltaisiaan ja he saavat ilon täyteyden. He tulevat
elämään yhdessä iankaikkisesti niiden perheensä jäsenten kanssa, jotka pääsevät sinne.
Pyhissä kirjoituksissa tätä valtakuntaa verrataan auringon loistoon tai kirkkauteen.

Ihmiset, jotka eivät ota vastaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyttä mutta
elävät kunniallisen elämän, saavat paikan terrestrisessä valtakunnassa. Tätä valtakuntaa
verrataan kuun kirkkauteen.

Ne, jotka jatkoivat synneissään eivätkä tehneet parannusta tässä elämässä, saavat
palkintonsa alhaisimmassa valtakunnassa, jota kutsutaan telestiseksi valtakunnaksi.
Tätä valtakuntaa verrataan tähtien kirkkauteen.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Ylösnousemus ja palautus

2. Nefi 9:14–15 MK Jaak. 6:8–9 Alma 42:13–15, 22–23

Tuomio

2. Nefi 28:23 Alma 5:15–21 OL 132:12; 137:9
Moosia 3:23–25 Alma 12:12–14 Joh. 5:22

Kirkkauden valtakunnat

3. Nefi 28:10 OL 137 1. Kor. 15:40–42
OL 76: Johdanto Matt. 5:48
OL 76 JSR 1. Kor. 15:40

Iankaikkinen elämä

2. Nefi 31:17–21 OL 45:8 Joh. 3:16
OL 14:7 OL 93:19 Joh. 17:3
OL 29:43–44

Kastekutsu

Kaste- ja konfirmointikutsun tulee olla yksiselitteinen ja suora: ”Noudatatko Jeesuksen
Kristuksen esimerkkiä ottamalla kasteen sellaisen henkilön toimittamana, jolla on Jumalan
pappeuden valtuus? Järjestämme kastetilaisuuden [päivä]. Valmistaudutko ottamaan kasteen
tuona päivänä?”
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Muistiinpanoja
Tässä kohdassa on ideoita, joita voit käyttää valmistaessasi ja opettaessasi tätä
oppiaihetta. Noudata rukoillen Henkeä, kun päätät, kuinka käytät näitä ideoita.
Lisää valitsemasi ideat oppiaihesuunnitelmaasi. Pidä mielessä, että nämä ideat
ovat ehdotuksia – eivät vaatimuksia – jotka auttavat sinua vastaamaan opetetta-
viesi tarpeisiin.

Lyhyt oppiaihesuunnitelma (3–5 minuuttia)

Pelastussuunnitelma opettaa meille, mistä me olemme tulleet, miksi
me olemme täällä maan päällä ja minne me menemme tämän elämän
jälkeen. Se kartoittaa iankaikkisen matkamme kuolevaisuutta edeltävästä
elämästä kuolevaisuuteen, kuolemaan, ylösnousemukseen ja elämäämme
iankaikkisuuksissa. Suunnitelmassa selitetään myös, mitä rakastava
taivaallinen Isämme tekee auttaakseen meitä menestymään matkallamme
niin, että me voimme palata Hänen eteensä ja tulla Hänen kaltaisikseen.
Suunnitelma keskittyy Jeesuksen Kristuksen palvelutehtävään ja sovi-
tukseen Hänen voittaessaan lankeemuksen vaikutukset ja tehdessään
iankaikkisen elämän mahdolliseksi meille. Kutsumme sinut pohtimaan
tätä sanomaa ja rukoilemaan sen johdosta.

• Maanpäällistä elämää edeltävä elämä: Jumalan tarkoitus ja
suunnitelma meitä varten

• Luominen

• Tahdonvapaus sekä Aadamin ja Eevan lankeemus

• Elämämme maan päällä

• Sovitus

• Henkimaailma

• Ylösnousemus, tuomio ja kuolemattomuus

• Kirkkauden valtakunnat

Sitoumuksia

• Rukoiletko saadaksesi tietää, että se, mitä olemme opettaneet, on totta?

• Teetkö parannuksen synneistäsi?

• Tuletko kanssamme kirkkoon tänä sunnuntaina?

• Noudatatko Vapahtajan esimerkkiä ja otat kasteen [päivä]?

• Voimmeko sopia seuraavan käyntimme ajankohdan?

• Oppiaiheen 4 käskyt, jotka päätät ottaa mukaan.

Keskipitkä oppiaihesuunnitelma (10–15 minuuttia)

Sanomamme auttaa meitä ymmärtämään elämän tarkoituksen ja sen,
keitä me olemme. Se antaa meille toivoa ja auttaa meitä löytämään
rauhaa, iloa ja onnea. Se kertoo meille, mistä me olemme tulleet, miksi
me olemme täällä maan päällä ja minne menemme tämän elämän
jälkeen. Jumala on Isämme, ja Hän rakastaa meitä. Me olemme Hänen
lapsiaan. Me kuulumme Hänen perheeseensä ja me elimme Hänen
luonaan ennen kuin synnyimme tänne maan päälle. Hänellä on
onnensuunnitelma, jonka ansiosta me voimme palata Hänen eteensä
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tämän elämän jälkeen. Edistymisemme riippuu siitä, kuinka me
käytämme Jumalalta saamaamme tahdonvapauttamme eli kykyä valita.
Suunnitelmaan kuului Aadamin lankeemus, jonka ansiosta me voimme
tulla maan päälle, saada fyysisen ruumiin, kokemusta ja oman perheen.
Mutta lankeemus toi myös fyysisen kuoleman, joka on hengen ero
ruumiista, ja hengellisen kuoleman, joka on ero Jumalasta.

Jeesus Kristus on keskeisellä sijalla Jumalan suunnitelmassa. Kristuksen
sovitusuhri voitti sekä fyysisen että hengellisen kuoleman seuraukset.
Me kaikki nousemme kuolleista ja elämme ikuisesti fyysisessä ruumiissa
vapaina kivusta ja sairaudesta. Kristus teki myös mahdolliseksi voittaa
hengellisen kuoleman. Kun me elämme Hänen evankeliuminsa mukaan,
Hän antaa armossaan meille anteeksi syntimme. Hän parantaa meidät ja
korvaa syyllisyyden ja häpeän rauhalla ja onnella tässä elämässä.

Jumalan armolliseen suunnitelmaan kuuluu, että fyysinen kuolema
tulee meidän kaikkien osaksi. Henkemme erotetaan ruumiistamme, ja
se elää jonkin aikaa henkimaailmassa. Sitten me nousemme kuolleista
kuolemattomassa ruumiissa, ruumiimme ja henkemme iankaikkisesti
yhdistettyinä. Meidät tuomitaan tekojemme ja halujemme mukaan. Ne,
jotka ovat eläneet evankeliumin mukaan, saavat taivaallisen Isämme
suurimman lahjan, iankaikkisen elämän lahjan Hänen luonaan.

Taivaallinen Isämme on jälleen kääntynyt lastensa puoleen rakkaudessa
ilmoittamaan onnensuunnitelmansa. Saamme tietää tästä suurenmoisesta
suunnitelmasta Mormonin kirjasta, jota voit lukea ja pohtia ja jonka
johdosta voit rukoilla. Kutsumme sinut kanssamme kirkkoon
jumalanpalvelukseen.

Sitoumuksia

• Rukoiletko saadaksesi tietää, että se, mitä olemme opettaneet, on totta?

• Teetkö parannuksen synneistäsi?

• Tuletko kanssamme kirkkoon tänä sunnuntaina?

• Noudatatko Vapahtajan esimerkkiä ja otat kasteen [päivä]?

• Voimmeko sopia seuraavan käyntimme ajankohdan?

• Oppiaiheen 4 käskyt, jotka päätät ottaa mukaan.

Täysimittainen oppiaihesuunnitelma (30–45 minuuttia)

• Maanpäällistä elämää edeltävä elämä: Jumalan tarkoitus ja
suunnitelma meitä varten

– Jumala on taivaallinen Isämme, ja me olemme Hänen lapsiaan
(ks. Ap. t. 17:16–34; Hepr. 12:9).

– Jumalalla on suunnitelma onneamme varten. Jeesus Kristus on
keskeisellä sijalla tuossa suunnitelmassa.

– Jumalan onnensuunnitelman ansiosta on mahdollista palata Hänen
eteensä (ks. Moos. 1:39).

– Iankaikkinen edistymisemme riippuu siitä, kuinka käytämme
tahdonvapauttamme (ks. 2. Nefi 2:27–29).
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• Luominen

– Jeesus Kristus loi maailman Isän johdolla (ks. Hepr. 1:1–3).

• Tahdonvapaus sekä Aadamin ja Eevan lankeemus

– Aadam ja Eeva luotiin Jumalan kuvaksi (ks. 1. Moos. 1:26–27).

– Eedenin puutarhassa he olivat viattomia ja elivät Jumalan edessä.

– Koska he nauttivat kiellettyä hedelmää, heidät karkotettiin
puutarhasta (ks. Moos. 4:19–31). Tuota tapahtumaa sanotaan
lankeemukseksi.

– Heistä tuli kuolevaisia, he kykenivät saamaan lapsia ja tulivat myös
synnin ja kuoleman alaisiksi (ks. 2. Nefi 2:22–25; Moos. 5:11).

• Elämämme maan päällä

– Tarkoituksemme elämässä on löytää kestävää rauhaa, iloa ja onnea
perheinä ja valmistautua palaamaan elämään Jumalan kanssa.

– Me olemme tulleet maan päälle koeteltaviksi (ks. Abr. 3:24–25).

– Me saamme liha- ja luuruumiin, mutta olemme fyysisen kuoleman
alaisia.

– Jumala antaa käskyjä. Jos me tottelemme, meitä siunataan.
Ellemme tottele, teemme syntiä ja saamme osaksemme
seuraukset.

– Kaikki synnit on sovitettava; joko teemme sen itse, tai Kristus tekee
sen (ks. OL 19:15–20).

– Me teemme valintoja, ja me kaikki teemme syntiä (ks. Room. 3:23).

– Me saamme kokemuksia, jotka tuovat meille onnea ja myös surua.

– Me emme voi voittaa fyysistä emmekä hengellistä kuolemaa
ilman Kristusta.

• Sovitus

– Koska Jeesus Kristus voitti fyysisen kuoleman, me kaikki
nousemme kuolleista (ks. Alma 11:41–43).

– Kristuksen sovituksen kautta me voimme tulla puhtaiksi synnistä, niin
että me voimme palata elämään Jumalan edessä (ks. 2. Nefi 9:8–9).

– Kristus antaa anteeksi syntimme, jos me uskomme Häneen,
teemme parannuksen, otamme vastaan kasteen ja Pyhän Hengen
lahjan ja kestämme loppuun asti.

• Henkimaailma

– Kaikkien ihmisten on kuoltava.

– Kuollessamme henkemme menee henkimaailmaan.

– Me elämme joko kurjuuden tilassa tai rauhan ja levon tilassa
riippuen siitä, kuinka elimme tässä elämässä.

• Ylösnousemus, tuomio ja kuolemattomuus

– Henkemme ja ruumiimme yhdistetään ylösnousemuksessa
(ks. Alma 11:42–45; 40:23).
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– Me palaamme Jumalan eteen tuomittaviksi tekojemme ja
halujemme mukaan.

– Jos olemme tehneet parannuksen, me saamme armon.

– Iankaikkinen elämä on Jumalan antama lahja niille, jotka elävät
täysin Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan (ks. OL 14:7).

• Kirkkauden valtakunnat (ks. OL 76; 137; 1. Kor. 15:40–42).

– Me saamme palkintoja tekojemme ja halujemme mukaan
(ks. OL 137:9).

– Ne, jotka ottavat vastaan evankeliumin ja elävät uskollisesti koko
elämänsä ajan sen mukaan, pääsevät selestiseen valtakuntaan
(ks. OL 76:50–70).

– Kunnialliset ihmiset, jotka ”ihmisten viekkaus sokaisi” ja jotka ”eivät
ole rohkeita todistuksessa Jeesuksesta [Kristuksesta]”, pääsevät
terrestriseen valtakuntaan (ks. OL 76:75, 79).

– Ne, jotka tekevät syntiä eivätkä tee parannusta, saavat telestisen
kirkkauden kärsittyään ja maksettuaan synneistään.

Sitoumuksia

• Rukoiletko saadaksesi tietää, että se, mitä olemme opettaneet, on totta?

• Teetkö parannuksen synneistäsi?

• Tuletko kanssamme kirkkoon tänä sunnuntaina?

• Noudatatko Vapahtajan esimerkkiä ja otat kasteen [päivä]?

• Voimmeko sopia seuraavan käyntimme ajankohdan?

• Oppiaiheen 4 käskyt, jotka päätät ottaa mukaan.

Opetuksen jälkeen esitettäviä kysymyksiä

• Mitä kysyttävää sinulla on siitä, mitä olemme opettaneet?

• Mikä on käsityksesi suunnitelmasta, joka Jumalalla on sinua ja perhettäsi varten?

• Mikä on käsityksesi Jeesuksen Kristuksen tehtävästä sen perusteella, mitä
olemme opettaneet sinulle? Mitä se merkitsee sinulle?

Tärkeitä määritelmiä

Seuraavassa on termejä, joita ei useinkaan ymmärretä. Huolehdi siitä, että selität ne
selkeästi, ja ota selville, ymmärtävätkö opettamasi henkilöt ne.

• Fyysinen kuolema: Fyysisen ruumiimme ero hengestämme, joka elää ikuisesti
eikä voi kuolla.

• Hengellinen kuolema: Ero Jumalasta ja Hänen vaikutuksestaan; kuoleminen
sille, mikä kuuluu vanhurskauteen. Aadamin lankeemus toi maailmaan
hengellisen kuoleman (ks. Alma 42:6–7). Kuolevaiset pahoine ajatuksineen,
sanoineen ja tekoineen ovat hengellisesti kuolleita, vaikka elävätkin vielä
maan päällä (ks. 2. Nefi 9:39). Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta ja
kuuliaisuudesta evankeliumin periaatteille ja toimituksille miehet ja naiset
voivat tulla puhtaiksi synnistä ja voittaa hengellisen kuoleman.

• Korotus: Iankaikkinen elämä Jumalan luona; tulla taivaallisen Isämme kaltaiseksi
ja elää Hänen edessään. Suurin kaikista Jumalan lahjoista. Korotus tulee
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Kristuksen sovituksen kautta ja kuuliaisuudesta kaikille evankeliumin laeille ja
toimituksille.

• Kuolemattomuus: Tila, jossa elämme ikuisesti ylösnousemuksen tilassa emmekä
ole fyysisen kuoleman alaisia.

• Kuolevaisuus: Aika syntymästä fyysiseen kuolemaan.

• Kuolevaisuutta edeltävä elämä (maanpäällistä elämää edeltävä elämä):
Taivaallisen Isämme henkilapsina me elimme Hänen edessään ennen kuin
synnyimme tänne maan päälle. Kuolevaisuutta edeltävässä elämässä meillä
ei ollut fyysistä ruumista.

• Lankeemus (Aadamin ja Eevan): Kun Aadam ja Eeva söivät kiellettyä hedelmää,
heistä tuli kuolevaisia – eli synnin ja kuoleman alaisia. Aadamista tuli ”ensim-
mäinen liha” maan päällä (Moos. 3:7). Myöhempien aikojen ilmoitus tekee
selväksi, että lankeemus on siunaus ja että Aadamia ja Eevaa tulee kunnioittaa
koko ihmiskunnan ensimmäisinä vanhempina.

• Lunastus: Vapauttaminen, ostaminen tai lunnaiden maksaminen, kuten ihmisen
ostaminen vapaaksi orjuudesta. Lunastus tarkoittaa Jeesuksen Kristuksen
sovitusta ja vapautusta synnistä. Jeesuksen sovitus lunastaa koko ihmiskunnan
fyysisestä kuolemasta. Hänen sovituksensa ansiosta ne, jotka uskovat Häneen
ja jotka tekevät parannuksen, lunastetaan myös hengellisestä kuolemasta.

• Pelastus: Pelastuminen fyysisestä ja hengellisestä kuolemasta. Kaikki ihmiset
pelastuvat fyysisestä kuolemasta Jumalan armosta Jeesuksen Kristuksen
kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Jokainen ihminen voi pelastua myös
hengellisestä kuolemasta samalla tavoin Jumalan armosta uskomalla Jeesukseen
Kristukseen. Tämä usko käy ilmi kuuliaisessa elämässä evankeliumin laeille ja
toimituksille ja Kristuksen palvelemisessa.

• Sovitus: Pyhien kirjoitusten mukaan sovittaminen tarkoittaa 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 rangaistuksen
synneistämme Getsemanessa ja kuoli ristillä. Hän otti päälleen kaikkien
meidän kipumme, sairautemme, kiusauksemme, ahdistuksemme ja
heikkoutemme (ks. Alma 7:11–12).

• Tuomio: Jumala tuomitsee meidät yksilöllisesti Jeesuksen Kristuksen kautta
päättääkseen, minkä kirkkauden asteen me saamme. Tuo tuomio perustuu
kuuliaisuuteemme Jumalan käskyille, mukaan lukien se, että otamme vastaan
Jeesuksen Kristuksen sovitusuhrin. Me saamme iankaikkisen palkkamme sen
perusteella, ovatko tekomme ja halumme olleet hyviä vaiko pahoja.

• Ylösnousemus: Henkiruumiin yhdistäminen uudelleen fyysiseen liha- ja luuruu-
miiseen kuoleman jälkeen. Ylösnousemuksen jälkeen henkeä ja ruumista ei enää
koskaan eroteta, ja ihminen on kuolematon. Jokainen maan päälle syntynyt
ihminen nousee kuolleista, koska Jeesus Kristus on voittanut kuoleman.

Muita termejä, jotka on ehkä tarpeen määritellä opetettaville

• Anteeksianto [synnistä]
• Eedenin puutarha
• Fyysinen kuolema
• Henkimaailma
• Hyvän- ja

pahantiedon puu
• Iankaikkinen

edistyminen

• Iankaikkinen elämä
• Kielletty hedelmä
• Kirkkauden valtakunnat
• Koetusaika
• Luominen
• Parannus
• Pelastussuunnitelma
• Puhdistettu [synnistä]

• Selestinen
• Synti
• Telestinen
• Terrestrinen
• Upotuskaste
• Usko
• Vastakohtaisuus
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Muistiinpanoja
Jeesuksen Kristuksen evankeliumi

Tarkoituksesi

Kun opetat, valmista tutkijoitasi täyttämään kastevaatimukset, jotka opetetaan Opin ja liittojen
kohdassa 20:37 ja kastepuhuttelukysymyksissä. Se tapahtuu parhaiten siten, että kutsut
tutkijoitasi tekemään alla luetellut sitoumukset ja pitämään ne.

Kastepuhuttelukysymyksiä

• Uskotko, että Jumala on iankaikkinen Isämme?

• Uskotko, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika, maailman Vapahtaja ja Lunastaja?

• Uskotko, että Jeesuksen Kristuksen kirkko ja evankeliumi on palautettu profeetta
Joseph Smithin kautta?

Sitoumuksia

• Vahvistatko edelleenkin uskoasi Jeesukseen Kristukseen jatkamalla Hänen 
evankeliuminsa tutkimista?

• Teetkö parannuksen ja rukoiletko syntien anteeksiantoa?

• Otatko kasteen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseneksi
[päivänä]? Otatko vastaan konfirmoinnin ja Pyhän Hengen lahjan?

• Tuletko kanssamme kirkkoon tänä sunnuntaina?

• Voimmeko sopia seuraavan käyntimme ajankohdan?

• Oppiaiheen 4 käskyt, jotka päätät ottaa mukaan.

Me voimme puhdistua synnistä Kristuksen kautta
Jumala lähetti rakkaan Poikansa Jeesuksen Kristuksen maailmaan, jotta kaikki

Jumalan lapset saisivat kuoltuaan mahdollisuuden palata elämään Hänen luonaan.
Vain Vapahtajan armon ja laupeuden ansiosta me voimme tulla puhtaiksi synnistä, niin
että me voimme elää jälleen Jumalan luona. Puhdistuminen synnistä tarkoittaa hengel-
listä parantumista (ks. 3. Nefi 9:13; 18:32).

Kristuksen sovituksen ja ylösnousemuksen ansiosta kaikki ihmiset tuodaan
takaisin Herran eteen tuomittaviksi tekojensa ja halujensa mukaan (ks. 2. Nefi 9:10–16;
Hel. 14:15–18; 3. Nefi 27:14–22; OL 137:9). Meidät tuomitaan oikeudenmukaisuuden ja
armon lakien mukaan.
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Oikeudenmukaisuus on muuttumaton laki, joka saa aikaan tekojen seuraukset –
siunauksia kuuliaisuudesta Jumalan käskyille ja rangaistuksia tottelemattomuudesta.
Me kaikki teemme syntiä. Synti tekee meistä epäpuhtaita, eikä mikään epäpuhdas voi
asua Jumalan edessä (ks. 1. Nefi 10:21; 3. Nefi 27:19; Moos. 6:57).

Niiden osalta, jotka tekevät parannuksen synneistään ja pyrkivät pitämään kaikki
Vapahtajan käskyt, Hän tyydytti oikeudenmukaisuuden vaatimukset asettumalla
meidän paikallemme ja kärsimällä rangaistuksen synneistämme. Tätä tekoa sanotaan
sovitukseksi. Tämän epäitsekkään teon vuoksi Kristus voi vedota Isään meidän
puolestamme. Taivaallinen Isä voi armosta jättää meidät rankaisematta ja ottaa meidät
luokseen asumaan. Taivaallinen Isämme osoittaa armoa, kun Hän antaa meille anteeksi
syntimme ja auttaa meitä palaamaan Hänen luokseen asumaan.

Jeesus ei kuitenkaan poistanut henkilökohtaista vastuutamme. Hän antaa anteeksi
syntimme, kun me otamme Hänet vastaan, teemme parannuksen ja noudatamme Hänen
käskyjään. Sovituksen kautta ja elämällä evankeliumin mukaan meistä tulee kelvollisia
pääsemään taivaallisen Isämme luo pysyvästi. Meidän täytyy osoittaa, että me otamme
Kristuksen vastaan ja että me uskomme Häneen siten, että me pidämme Hänen käskynsä
ja noudatamme evankeliumin ensimmäisiä periaatteita ja toimituksia.

Synti

Käsite ”synti” merkitsee eri asioita eri kulttuureissa. Joissakin kulttuureissa se liittyy läheisesti
rikoksen tekemiseen. Toisissa ihminen tekee syntiä vain silloin, kun hänet saadaan kiinni jonkin
väärän tekemisestä ja hän tuottaa siten häpeää perheelle tai yhteisölle. Selvennä, että synti on
Jumalan käskyjen rikkomista ja johtaa eroon Jumalasta. Jumala tietää kaiken, mitä teemme ja
ajattelemme, ja me pahoitamme Hänen mielensä, kun me teemme syntiä. Älä keskustele
menneistä rikkomuksistasi. Älä rohkaise äläkä pyydä tutkijoita keskustelemaan rikkomuksistaan.

Jumala lähetti Poikansa

Alma 11:40 Joh. 3:16–17

Pelastus Kristuksen kautta

2. Nefi 2:6–8 Alma 34:8–9, 14–16
2. Nefi 9:21–24

Kristus ajaa asiaamme

OL 45:3–5

Armo ja oikeudenmukaisuus

Moosia 15:9 Alma 42:22–25

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Usko Jeesukseen Kristukseen
Evankeliumin ensimmäinen periaate on usko Herraan Jeesukseen Kristukseen. Uskoon

Kristukseen sisältyy luja luottamus siihen, että Hän on Jumalan ainosyntyinen Poika sekä
maailman Vapahtaja ja Lunastaja. Me tunnustamme, että me voimme palata elämään
taivaallisen Isämme luona vain luottamalla Hänen Poikansa armoon. Kun meillä on
uskoa Kristukseen, me hyväksymme Hänen sovituksensa ja opetuksensa ja sovellamme
niitä käytäntöön. Me luotamme Häneen ja siihen, mitä Hän sanoo. Me tiedämme, että
Hänellä on voima pitää lupauksensa. Taivaallinen Isä siunaa niitä, joilla on uskoa olla
kuuliaisia Hänen Pojalleen.
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Usko Kristukseen johtaa tekoihin. Se johtaa
vilpittömään ja kestävään parannukseen. Usko saa
meidät pyrkimään kaikkine voiminemme saamaan
opetusta Vapahtajastamme ja tulemaan enemmän
Hänen kaltaisikseen. Me haluamme tietää, mitkä
Hänen käskynsä ovat, ja sitten noudattaa niitä.
Vaikka me teemmekin vielä virheitä, me osoitamme
rakkautemme Häntä kohtaan pyrkimällä pitämään
Hänen käskynsä ja välttämään syntiä.

Me uskomme Kristukseen ja me uskomme, että
Hän haluaa meidän pitävän kaikki Hänen käskynsä.
Me haluamme osoittaa uskomme olemalla kuuliaisia
Hänelle. Me rukoilemme uskossa voimaa voittaa
kiusaukset. Me voimme myös kasvattaa uskoa johonkin tiettyyn periaatteeseen, kuten
viisauden sanaan tai kymmenyksiin, uskomalla ensin Jeesukseen Kristukseen niin paljon,
että noudatamme Hänen käskyjään. Kun me elämme jonkin tietyn käskyn mukaan, me
opimme kokemuksen kautta, että se on tosi (ks. Joh. 7:17). Me kasvamme myös uskossa
kuulemalla Jumalan sanaa (ks. Room. 10:17) ja lukemalla Jumalan sanaa (ks. Hel. 15:7–8).

Kun me olemme kuuliaisia Jumalalle, Hän siunaa meitä. Hän antaa meille voimaa
kohdata elämän haasteita. Hän auttaa meitä muuttamaan sydämemme halut. Kun
uskomme Jeesukseen Kristukseen, Hän voi parantaa meidät sekä fyysisesti että
hengellisesti.

Parannus
Evankeliumin toinen periaate on parannus. Uskomme Kristukseen ja rakkautemme

Häntä kohtaan johtaa meidät tekemään parannuksen eli muuttamaan ne ajatuksemme,
uskonkäsityksemme ja käyttäytymistapamme, jotka eivät ole sopusoinnussa Hänen tahtonsa
kanssa. Parannukseen sisältyy uuden näkemyksen muodostaminen Jumalasta, itsestämme
ja maailmasta. Kun me teemme parannuksen, me tunnemme Jumalan mielen mukaista
murhetta, sitten lakkaamme tekemästä sitä, mikä on väärin, ja jatkamme sen tekemistä,
mikä on oikein. Elämämme saattaminen sopusointuun Jumalan tahdon kanssa parannusta
tekemällä on elämämme keskeinen tarkoitus. Me voimme palata Isä Jumalan luo vain
Kristuksen armon kautta ja me saamme Kristuksen armon vain parannuksen ehdolla.

Parannusta tehdessämme me myönnämme syntimme ja tunnemme katumusta eli
Jumalan mielen mukaista murhetta. Me tunnustamme syntimme Jumalalle. Me tun-
nustamme hyvin vakavat synnit myös Jumalan valtuuttamille kirkon johtajille, jotka
voivat auttaa meitä tekemään parannuksen. Me pyydämme rukouksessa Jumalaa

Usko, voima ja pelastus

1. Nefi 7:12 Moroni 7:33–34
2. Nefi 9:23 Moroni 10:7
2. Nefi 25:23

Oppi uskosta

Alma 32 Pyhien kirjoitusten opas, 
Ef. 2:8 ”Usko”

Esimerkkejä uskosta

Et. 12 Hepr. 11

Teot ja kuuliaisuus

1. Nefi 3:7 Jaak. 2:17–26
OL 130:20–21

Parannukseen johtava usko

Alma 34

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
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antamaan meille anteeksi. Me teemme kaikkemme korjataksemme ongelmat, jotka
tekomme ehkä ovat aiheuttaneet. Sitä sanotaan hyvittämiseksi. Kun me teemme
parannuksen, käsityksemme itsestämme ja maailmasta muuttuu. Muuttuessamme me
huomaamme, että olemme Jumalan lapsia ja ettei meidän tarvitse enää tehdä samoja
virheitä yhä uudelleen. Jos me teemme vilpittömän parannuksen, me käännymme
synneistämme emmekä enää tee niitä. Me vastustamme kaikkea halua tehdä syntiä.
Halumme seurata Jumalaa vahvistuu ja syvenee.

Vilpitön parannus tuo useita tuloksia. Me tunnemme Jumalan anteeksiannon ja Hänen
rauhaansa elämässämme. Syyllisyytemme ja surumme pyyhitään pois. Me tunnemme
suuremmassa määrin Hengen vaikutuksen. Ja kun me lähdemme tästä elämästä, me
olemme valmiimpia elämään taivaallisen Isämme ja Hänen Poikansa luona.

Senkin jälkeen kun olemme ottaneet vastaan Kristuksen ja tehneet parannuksen
synneistämme, me saatamme langeta ja tehdä taas syntiä. Meidän tulee jatkuvasti yrittää
korjata nämä rikkomukset. Lisäksi meidän tulee jatkuvasti edistyä – kehittää Kristuksen
kaltaisia ominaisuuksia, kasvaa tiedossa ja palvella tehokkaammin. Kun me saamme
enemmän tietoa siitä, mitä Vapahtaja odottaa meiltä, me haluamme osoittaa rakkauttamme
tottelemalla Häntä. Kun me siis teemme parannusta päivittäin, me huomaamme elämämme
muuttuvan ja paranevan. Sydämestämme ja käytöksestämme tulee enemmän Kristuksen
kaltaista. Me tunnemme suurta iloa päivittäisestä parannuksenteosta.

Me kaikki teemme syntiä

Room. 3:23 1. Joh. 1:7–8

Parannus

Alma 34:8–17 2. Kor. 7:9–10
OL 58:42–43 Pyhien kirjoitusten 
OL 61:2 opas, ”Parannus”

Lunastus ja anteeksianto

Hel. 5:10–11

Armo vaatii katuvan

Alma 12:32–35 OL 18:10–13
Alma 42:13, 21–24

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Kaste, ensimmäinen liittomme
Usko Jeesukseen Kristukseen ja parannus val-

mistavat meitä kaste- ja konfirmointitoimituksiin.
Toimitus on pyhä seremonia, joka osoittaa, että
me olemme solmineet liiton Jumalan kanssa.

Jumala on aina vaatinut lapsiaan tekemään
liittoja. Liitto on sitova ja juhlallinen sopimus
Jumalan ja ihmisen välillä. Jumala lupaa siunata
meitä, ja me lupaamme olla kuuliaisia Hänelle.
Jumala asettaa evankeliumin liittojen ehdot, jotka
me joko hyväksymme tai hylkäämme. Liittojen
pitäminen tuo siunauksia tässä elämässä ja
korotuksen tulevassa elämässä.

Liitot asettavat meille vakavan velvoituksen
kunnioittaa Jumalalle antamiamme lupauksia.
Jotta pitäisimme liittomme, meidän on luovuttava
sellaisista toimista ja harrastuksista, jotka estävät meitä kunnioittamasta noita liittoja.
Luovumme esimerkiksi kaupankäynnistä ja huvittelusta sunnuntaina, jotta voimme
pyhittää lepopäivän. Meillä tulee olla halu ottaa kelvollisina vastaan ne liitot, jotka
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Jumala tarjoaa meille, ja pyrkiä sitten pitämään ne. Liittomme muistuttavat meitä siitä,
että meidän tulee tehdä parannusta elämämme jokaisena päivänä. Pitämällä käskyt ja
palvelemalla muita me saamme anteeksiannon synneistämme ja säilytämme sen.

Liitot solmitaan yleensä pyhien toimitusten kuten kasteen kautta. Nämä toimitukset
suoritetaan pappeuden valtuudella. Esimerkiksi kastetoimituksen kautta me teemme
liiton ottaa päällemme Jeesuksen Kristuksen nimi, muistaa Hänet aina ja pitää Hänen
käskynsä. Kun me pidämme oman osamme liitosta, Jumala lupaa Pyhän Hengen
jatkuvan toveruuden, anteeksiannon synneistämme ja uudestisyntymisen.

Pyhien toimitusten kuten kasteen ja konfirmoinnin kautta me saamme tietää
Jumalan voimasta ja koemme sen (ks. OL 84:20). Jeesus opetti, että meidät täytyy
kastaa upottamalla, jotta saamme syntimme anteeksi. Kaste on välttämätön pelastuksen
toimitus. Yksikään ihminen ei voi päästä Jumalan valtakuntaan ottamatta kastetta.
Kristus antoi meille esimerkin ottamalla kasteen.

Upotuskaste on vertauskuva Vapahtajan kuolemasta, hautaamisesta ja
ylösnousemuksesta. Samalla tavoin se kuvaa vanhan syntisen elämämme päättymistä
ja sitoutumista elämään uutta elämää Kristuksen opetuslapsena. Vapahtaja opetti, että
kaste on uudestisyntymistä. Kun meidät kastetaan, me aloitamme uudestisyntymisen
tapahtumasarjan, jossa meistä tulee Kristuksen hengellisiä poikia ja tyttäriä (ks. Moosia
5:7–8; Room. 8:14–17).

Meidät on kastettava, jotta meistä voi tulla Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen
Kristuksen Kirkon jäseniä ja jotta voimme lopulta päästä taivaan valtakuntaan.
Tämä toimitus on Jumalan laki, ja se täytyy suorittaa Hänen valtuudellaan. Piispan tai
lähetysjohtajan on annettava pappeudenhaltijalle lupa suorittaa kaste tai konfirmointi.

Pieniä lapsia ei tarvitse kastaa, ja heidät on lunastettu Jeesuksen Kristuksen armon
kautta (ks. Moroni 8:4–24). Heitä ei tule kastaa ennen kuin he ovat saavuttaneet
vastuullisen iän, mikä on kahdeksan vuoden ikä (ks. OL 68:27).

Ennen kastetta me osoitamme halukkuutemme solmia liiton pitää kaikki käskyt koko
loppuelämämme ajan. Kasteen jälkeen me osoitamme uskomme pitämällä liittomme. Me
myös uudistamme säännöllisesti kasteessa solmimamme liitot nauttimalla sakramentin.
Sakramentin nauttiminen viikoittain on käsky. Se auttaa meitä pysymään kelvollisina
pitämään Hengen kanssamme aina. Se muistuttaa meitä viikoittain liitoistamme. Jeesus
Kristus antoi tämän toimituksen apostoleilleen juuri ennen sovitustaan. Hän palautti sen
profeetta Joseph Smithin kautta. Vapahtaja antoi käskyn, että pappeudenhaltijoiden tulee
antaa sakramentti muistoksi Hänen ruumiistaan ja Hänen verestään, joka vuodatettiin
meidän puolestamme. Nauttimalla sakramentin kelvollisesti me lupaamme muistaa aina
Hänen uhrinsa, me uudistamme antamamme lupaukset ja saamme uudelleen lupauksen,
että Henki on aina kanssamme.

Ennen kastetta

”Varmista, että [tutkijat] ovat saaneet uskon Kristukseen, tehneet parannuksen synneistään
ja tehneet elämässään tarpeeksi muutoksia ollakseen kelvollisia sen mukaisesti, mitä Opin ja
liittojen kohdassa 20:37 sanotaan. Tutkijoiden tulisi elää moraalisen kelvollisuuden ja viisauden
sanan periaatteiden mukaisesti ja sitoutua maksamaan kymmenykset. Jos lähetyssaarnaajien
mielestä tarvitaan lisää valmistelua, kastetta tulisi lykätä, kunnes tutkija elää näiden
tasovaatimusten mukaisesti.

Ennen kastetta kunkin tutkijan tulisi saada kaikki lähetystyö[oppiaiheet], tavata piispa tai
seurakunnanjohtaja ja käydä muutamassa sakramenttikokouksessa.” (Ks. ”Lähetystyötä
koskeva tiedotus”, ensimmäisen presidenttikunnan kirje, 11. joulukuuta 2002.)
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Kristuksen esimerkki

2. Nefi 31:4–18 Matt. 3:13–17

Kasteenliitto

Moosia 5:8–10 OL 20:37
Moosia 18:8–10

Kastevaatimukset

2. Nefi 9:23 Moroni 6:1–4
Moosia 18:8–10 OL 20:37
Alma 7:14–15 Ap. t. 2:37–39
3. Nefi 11:23–27

Herra asettaa sakramentin

3. Nefi 18:1–18 Luuk. 22:15–20

Kasteesta luvattuja siunauksia

Moosia 4:11–12, 26 Joh. 3:5
Moroni 8:25–26 Room. 6:4

Sakramenttirukoukset

Moroni 4 ja 5 OL 20:75–79

Sakramentin nauttiminen

OL 27:2 1. Kor. 11:23–29

Valtuuden välttämättömyys

OL 22 Hepr. 5:4

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Pyhän Hengen lahja
Jeesus opetti, että meidät täytyy kastaa vedellä ja myös Hengellä. Vesikastetta täytyy

seurata kaste Hengellä, tai se on vaillinainen. Vasta kun me saamme kasteen ja Pyhän
Hengen lahjan, me voimme saada syntimme anteeksi ja tulla hengellisesti täysin
uudestisyntyneiksi. Silloin me aloitamme uuden hengellisen elämän Kristuksen
opetuslapsina.

Kun henkilö on kastettu vedellä, yksi tai useampi valtuutettu pappeudenhaltija panee
kätensä henkilön pään päälle ja konfirmoi hänet Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen
Kristuksen Kirkon jäseneksi. Sitten he antavat Pyhän Hengen lahjan.

Ne, jotka ottavat vastaan Pyhän Hengen lahjan ja pysyvät kelvollisina, voivat nauttia
Hänen toveruudestaan koko elämänsä ajan. Pyhällä Hengellä on meihin pyhittävä,
puhdistava vaikutus. Pyhä Henki todistaa Kristuksesta ja auttaa meitä tunnistamaan
totuuden. Hän antaa hengellistä voimaa ja auttaa meitä tekemään oikein. Hän lohduttaa
meitä koettelemuksen ja surun aikoina. Hän varoittaa meitä hengellisestä tai fyysisestä
vaarasta. Pyhä Henki antaa voimaa, jolla me opetamme ja opimme. Pyhän Hengen lahja
on yksi taivaallisen Isämme kallisarvoisimmista lahjoista. Pyhän Hengen voiman kautta
me voimme tuntea Jumalan rakkauden ja meille antaman ohjauksen. Tämä lahja on
esimakua iankaikkisesta ilosta ja lupaus iankaikkisesta elämästä.

Tämän toimituksen suorittamiseen tarvitaan pappeuden valtuutta, joka oli kadoksissa
vuosisatojen ajan luopumuksen kestäessä ja joka palautettiin profeetta Joseph Smithin
kautta. Pyhän Hengen lahjan voi saada vain kirkon jäsenenä. Tämä valtuus erottaa
kirkon kaikista muista uskonnoista maailmassa. Herra itse sanoi sen olevan ”koko maan
päällä ainoan toden ja elävän kirkon” (OL 1:30).

Pyhän Hengen johdatus

Selitä niille, joita opetat, että Saatana vastustaa Jumalaa ja houkuttelee ihmisiä tekemään syntiä.
Jotta he voisivat säilyttää hyvät tunteet, joita heillä on heidän ollessaan lähetyssaarnaajien kanssa,
heidän tulisi lukea Mormonin kirjaa, rukoilla, käydä kirkossa ja noudattaa käskyjä. Selitä, että
Pyhän Hengen jatkuvan johdatuksen saaminen on yksi kasteen ja konfirmoinnin tuomista
etuoikeuksista.
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Pyhän Hengen luonne

OL 130:22–23 Gal. 5:22–23 Pyhien kirjoitusten opas, ”Pyhä Henki”
Joh. 3:1–8

Pyhän Hengen siunauksia ja vaikutus

2. Nefi 32:1–5 Moos. 6:61 Pyhien kirjoitusten opas, ”Pyhä Henki”
2. Nefi 33:1–2 Joh. 14:26

Pyhän Hengen lahjan tärkeys

2. Nefi 31:11–12, 18, 21 3. Nefi 19:13 OL 19:31 Ap. t. 19:1–6
3. Nefi 18:36–37 3. Nefi 27:19–20 OL 33:15

Kestäminen loppuun asti
Kun me olemme astuneet kaidalle ja kapealle polulle uskomalla Jeesukseen Kristukseen,

tekemällä parannuksen ja ottamalla kaste- ja konfirmointitoimitukset, meidän on tehtävä
kaikkemme pysyäksemme polulla. Me teemme niin uskomalla jatkuvasti Jeesukseen
Kristukseen, tekemällä parannusta, tekemällä sitoumuksia ja seuraamalla Henkeä.

Kun me olemme saaneet syntimme anteeksi, meidän tulee yrittää joka päivä pysyä
vapaina synnistä niin että Pyhä Henki voi olla aina kanssamme. Kasteenliitossa me
lupaamme taivaalliselle Isällemme, että me noudatamme Hänen käskyjään loppuelämämme
ajan. Jos me lankeamme, meidän on tehtävä parannus säilyttääksemme liiton siunaukset.
Me lupaamme tehdä hyviä tekoja, palvella muita ja seurata Vapahtajan esimerkkiä. Pyhissä
kirjoituksissa tätä elinikäistä sitoumusta sanotaan usein ”kestämiseksi loppuun asti”.

Kulkemalla evankeliumin polkua me voimme päästä lähemmäs Jumalaa, voittaa
kiusaukset ja synnin ja nauttia runsaammin Pyhän Hengen lahjasta. Kun me kuljemme
tätä polkua kärsivällisesti, uskollisesti ja johdonmukaisesti koko elämämme ajan, me
voimme saada iankaikkisen elämän.

Uskosta Kristukseen, parannuksesta, liittojen solmimisesta, uudistamisesta ja pitämisestä
sekä Hengen kautta puhdistumisesta tulee elämäntapa. Nämä periaatteet muovaavat ja
hallitsevat tekojamme jokapäiväisessä elämässä. Tätä tietä seuraten me saamme rauhaa
ja iloa ja kehitymme vähitellen Kristuksen kaltaisissa ominaisuuksissa. Lopulta, kun me
seuraamme tätä tietä ja ponnistelemme ”eteenpäin kestävinä Kristuksessa” ja kestämme
”loppuun asti”, meille luvataan: ”Te saatte iankaikkisen elämän” (2. Nefi 31:20).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Kestäminen loppuun asti

2. Nefi 9:24 3. Nefi 27:16–17 Matt. 10:22
2. Nefi 31:14–20

Siunauksia niille, jotka kestävät

1. Nefi 13:37 3. Nefi 15:9 OL 14:7

Kastekutsu

Kaste- ja konfirmointikutsun tulee olla yksiselitteinen ja suora: ”Noudatatko Jeesuksen
Kristuksen esimerkkiä ottamalla kasteen sellaisen henkilön toimittamana, jolla on Jumalan
pappeuden valtuus? Järjestämme kastetilaisuuden [päivä]. Valmistaudutko ottamaan kasteen
tuona päivänä?”
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Muistiinpanoja
Tässä kohdassa on ideoita, joita voit käyttää valmistaessasi ja opettaessasi tätä
oppiaihetta. Noudata rukoillen Henkeä, kun päätät, kuinka käytät näitä ideoita.
Lisää valitsemasi ideat oppiaihesuunnitelmaasi. Pidä mielessä, että nämä ideat
ovat ehdotuksia – eivät vaatimuksia – jotka auttavat sinua vastaamaan opetetta-
viesi tarpeisiin.

Lyhyt oppiaihesuunnitelma (3–5 minuuttia)

Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on ainoa tie iankaikkiseen elämään.
Hänen evankeliuminsa ensimmäiset periaatteet ja toimitukset ovat
usko Jeesukseen Kristukseen, parannus, upotuskaste syntien anteeksi-
saamiseksi ja Pyhän Hengen lahja. Sitten meidän täytyy kestää loppuun
asti. Kun me sovellamme näitä periaatteita käytäntöön koko elämämme
ajan, me seuraamme Vapahtajan esimerkkiä, opimme elämään Hänen
käskyjensä mukaan ja kehittämään Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia.
Me voimme saada syntimme anteeksi ja kykenemme palaamaan
taivaallisen Isämme eteen asumaan.

• Me voimme puhdistua synnistä Kristuksen kautta

• Usko Jeesukseen Kristukseen

• Parannus

• Kaste, ensimmäinen liittomme

• Pyhän Hengen lahja

• Kestäminen loppuun asti

Sitoumuksia

• Vahvistatko edelleenkin uskoasi Jeesukseen Kristukseen jatkamalla
Hänen evankeliuminsa tutkimista?

• Teetkö parannuksen ja rukoiletko syntien anteeksiantoa?

• Otatko kasteen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkon jäseneksi [päivänä]? Otatko vastaan konfirmoinnin ja Pyhän
Hengen lahjan?

• Tuletko kanssamme kirkkoon tänä sunnuntaina?

• Voimmeko sopia seuraavan käyntimme ajankohdan?

• Oppiaiheen 4 käskyt, jotka päätät ottaa mukaan.

Keskipitkä oppiaihesuunnitelma (10–15 minuuttia)

Sanomamme on uskon ja toivon sanoma. Me rakastamme ja palvelemme
Jeesusta Kristusta. Hän on keskeisellä sijalla Jumalan suunnitelmassa
meidän onneksemme. Kristuksen sovitusuhrin ansiosta me voimme
saada iankaikkisen elämän Jumalan edessä. Kun me elämme Hänen
evankeliuminsa mukaan, Hän antaa armossaan meille anteeksi syntimme.
Hän parantaa meidät ja korvaa syyllisyyden ja häpeän rauhalla ja onnella
tässä elämässä.

Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on yksinkertainen. Se alkaa uskosta
Kristukseen. Me uskomme Häneen, turvaamme Häneen ja olemme
riippuvaisia Hänestä. Sellainen usko johtaa meidät tekemään parannuksen
– lopettamaan sellaisen tekemisen, mikä on väärin, ja jatkamaan sellaisen
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tekemistä, mikä on oikein. Uskomme Häneen herättää meissä myös
halun osoittaa rakkauttamme pitämällä Hänen käskynsä, kaste mukaan
lukien. Kasteen jälkeen Hän lupaa antaa meille Pyhän Hengen lahjan.
Pyhä Henki opastaa meitä, lohduttaa meitä ja auttaa meitä tuntemaan
totuuden. Me voimme tuntea sydämessämme ja mielessämme, kun
Pyhä Henki on kanssamme. Me koemme rauhan, rakkauden ja ilon
tunteita. Me haluamme palvella muita. Me pyrimme koko elämämme
ajan olemaan Herralle mieluisia.

Jeesus Kristus on palauttanut evankeliuminsa myöhempien aikojen
profeetan kautta. Saamme tietää evankeliumista lukemalla Mormonin
kirjaa, jota voit pohtia ja jonka johdosta voit rukoilla. Jumala kertoo
sinulle Pyhän Hengen voimalla, että se on totta. Kun tulet tietämään, että
se on totta, haluat tehdä parannuksen ja ottaa kasteen, niin että voit saada
syntisi anteeksi ja saada Pyhän Hengen lahjan.

Sitoumuksia

• Vahvistatko edelleenkin uskoasi Jeesukseen Kristukseen jatkamalla
Hänen evankeliuminsa tutkimista?

• Teetkö parannuksen ja rukoiletko syntien anteeksiantoa?

• Otatko kasteen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkon jäseneksi [päivänä]? Otatko vastaan konfirmoinnin ja Pyhän
Hengen lahjan?

• Tuletko kanssamme kirkkoon tänä sunnuntaina?

• Voimmeko sopia seuraavan käyntimme ajankohdan?

• Oppiaiheen 4 käskyt, jotka päätät ottaa mukaan.

Täysimittainen oppiaihesuunnitelma (30–45 minuuttia)

• Me voimme puhdistua synnistä Kristuksen kautta

– Jumala lähetti maailmaan rakkaan Poikansa Jeesuksen Kristuksen
(ks. Joh. 3:16–17).

– Vain Kristuksen armon ja laupeuden kautta me voimme puhdistua
synnistä (ks. 2. Nefi 2:6–8).

– Meillä on vastuu ottaa vastaan Kristus, tehdä parannus ja
olla kuuliaisia.

• Usko Jeesukseen Kristukseen

– Me uskomme Kristukseen maailman Vapahtajana.

– Hän haluaa meidän ottavan vastaan opetuksensa ja noudattavan niitä.

– Me saamme siunauksia, kun olemme kuuliaisia (ks. OL 130:20–21).

• Parannus

– Usko Kristukseen johtaa parannukseen (ks. Alma 34).

– Me tunnemme Jumalan mielen mukaista murhetta 
(ks. 2. Kor. 7:9–10).

– Me lakkaamme tekemästä sitä, mikä on väärin, ja jatkamme
sen tekemistä, mikä on oikein.
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– Me tunnustamme syntimme, ja me tunnustamme vakavat synnit
kirkon johtajille, jotka voivat auttaa meitä tekemään parannuksen
(ks. OL 58:43).

– Me saamme anteeksiannon; syyllisyyden ja murheen tilalle tulee
rauha (ks. Alma 36:17–21).

• Kaste, ensimmäinen liittomme

– Toimitus on pyhä seremonia, jonka kautta me teemme liittoja
Jumalan kanssa.

– Liitto on vakava sopimus Jumalan ja Hänen lastensa välillä.

– Liitot tuovat siunauksia.

– Meidät kastetaan upottamalla syntien anteeksisaamiseksi (ks. UK 4).

– Kun meidät kastetaan, me aloitamme uuden Kristukseen
sitoutuneen elämän (ks. Room. 6:3–8).

– Kasteen toimittajalla täytyy olla pappeuden valtuus.

– Me uudistamme liittomme nauttimalla viikoittain sakramentin 
(OL 20:77, 79).

• Pyhän Hengen lahja

– Upotuskastetta seuraa Hengen kaste; ne kaksi ovat erottamattomat.

– Pappeudenhaltija antaa Pyhän Hengen lahjan kätten päällepanolla.

– Pyhä Henki opettaa meitä, puhdistaa meitä, lohduttaa meitä,
todistaa totuudesta, varoittaa meitä ja ohjaa meitä (ks. 2. Nefi
32:1–5; Moosia 5:1–6; Moroni 10:5; OL 36:2).

• Kestäminen loppuun asti

– Kun meidät on kastettu ja konfirmoitu, meidän on pysyttävä polulla.

– Teemme parhaamme pysyäksemme vapaina synnistä, jotta voimme
nauttia Pyhän Hengen lahjasta.

– Kun kuljemme uskollisesti evankeliumin polkua uskomalla,
tekemällä parannusta, solmimalla liittoja ja pitämällä ne sekä
ottamalla vastaan Pyhän Hengen, me voimme saada iankaikkisen
elämän (ks. 2. Nefi 31:14–20).

– Meidän on tehtävä parannusta jatkuvasti koko elämämme ajan
(ks. OL 19:15–20).

Sitoumuksia

• Vahvistatko edelleenkin uskoasi Jeesukseen Kristukseen jatkamalla
Hänen evankeliuminsa tutkimista?

• Teetkö parannuksen ja rukoiletko syntien anteeksiantoa?

• Otatko kasteen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkon jäseneksi [päivänä]? Otatko vastaan konfirmoinnin ja Pyhän
Hengen lahjan?

• Tuletko kanssamme kirkkoon tänä sunnuntaina?

• Voimmeko sopia seuraavan käyntimme ajankohdan?

• Oppiaiheen 4 käskyt, jotka päätät ottaa mukaan.
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Opetuksen jälkeen esitettäviä kysymyksiä

• Mitä kysyttävää sinulla on siitä, mitä olemme opettaneet?

• Mitä parannuksen tekeminen sinulle merkitsee?

• Miksi Pyhän Hengen lahja on olennainen osa evankeliumia?

• Miksi sinun on tärkeää ottaa vastaan kaste ja Pyhän Hengen lahja?

• Oliko kirkkomme kokouksissa jotakin sellaista, mitä et ymmärtänyt?

• Mitä pidit kirkkomme kokouksista?

Tärkeitä määritelmiä

• Armo: Jeesuksen Kristuksen voima, jonka ansiosta meillä on mahdollisuus
saada siunauksia tässä elämässä ja iankaikkinen elämä ja korotus, kun olemme
osoittaneet uskoa, tehneet parannuksen ja yrittäneet parhaamme pitääksemme
käskyt. Sellaista jumalallista apua tai voimaa saadaan Jeesuksen Kristuksen
armon ja rakkauden kautta. Me kaikki tarvitsemme jumalallista armoa Aadamin
lankeemuksen ja omien heikkouksiemme tähden.

• Evankeliumi: Jumalan pelastussuunnitelma, jonka Jeesuksen Kristuksen sovitus
teki mahdolliseksi. Evankeliumiin sisältyvät ne iankaikkiset totuudet eli lait, liitot ja
toimitukset, joita ihmiskunta tarvitsee palatakseen Jumalan eteen.

• Hyvittäminen: Jonkin sellaisen kohdalleen tai entiselleen palauttamista, joka on
viety tai menetetty.

• Iankaikkinen elämä: Eläminen ikuisesti perheinä Jumalan edessä (ks. OL
132:19–20). Iankaikkinen elämä on Jumalan suurin lahja ihmiselle.

• Kestäminen loppuun asti: Pysyminen uskollisena Jumalan käskyille koko elämän
ajan kiusauksista, vastustuksesta ja vastoinkäymisistä huolimatta.

• Konfirmointi: Melkisedekin pappeuden haltijoiden kätten päällepano kirkon
jäsenyyden ja Pyhän Hengen lahjan antamiseksi.

• Laupeus: Myötätunnon, hellyyden ja anteeksiantamuksen henki. Laupeus on yksi
Jumalan ominaisuuksista. Jeesus Kristus tarjoaa meille laupeutta sovitusuhrinsa
kautta parannuksen ehdoilla.

• Liitto: Sopimus Jumalan ja Hänen lastensa välillä. Me emme ole sopimuksessa
tasavertaisia. Jumala esittää liiton ehdot, ja me suostumme tekemään sen, mitä
Hän pyytää meitä tekemään. Sitten Jumala lupaa meille tiettyjä siunauksia
kuuliaisuudestamme. Me saamme toimituksia liiton kautta. Kun me solmimme
sellaisia liittoja, me lupaamme kunnioittaa niitä. Esimerkiksi kirkon jäsenet
solmivat Herran kanssa liiton kasteessa ja uudistavat sen nauttimalla sakramentin.
Me teemme lisää liittoja temppelissä. Herran kansa on liittokansaa. Meitä
siunataan runsaasti, kun me pidämme liittomme Herran kanssa.

Muita termejä, jotka on ehkä tarpeen määritellä opetettaville

• Anteeksianto

• Kaita ja kapea polku

• Kiusaus

• Rukous

• Sakramentti

• Synnistä puhdas

• Tunnustaminen
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Muistiinpanoja
Käskyt
Valmistautuminen kasteeseen ja konfirmointiin

Tämän oppiaiheen opettaminen

On monia tapoja opettaa tässä oppiaiheessa olevat käskyt. Voit esimerkiksi opettaa muutaman
käskyn tästä oppiaiheesta osana kolmea ensimmäistä oppiaihetta tai voit opettaa useampia
käskyjä yhtenä oppiaiheena. Sen, mitä teet, pitäisi perustua tutkijoiden tarpeisiin ja Hengen
johdatukseen.

Valmistaudu opettamaan
Tarkoituksesi opettaessasi käskyjä on auttaa ihmisiä elämään evankeliumin mukaan

uskomalla Jeesukseen Kristukseen ja tekemällä parannusta heidän valmistautuessaan
kasteeseen ja konfirmointiin. Käskyjä noudattamalla ihmiset kasvavat todistuksessaan
evankeliumista, osoittavat, että heillä on ”särkynyt sydän ja murtunut mieli” ja alkavat
tehdä parannusta kaikista synneistään (ks. Moroni 6:1–4; OL 20:37).

Tämä oppiaihe on järjestetty eri tavoin kuin kolme ensimmäistä. Kolmessa
ensimmäisessä oppiaiheessa selitetään Jeesuksen Kristuksen evankeliumin opillinen
perusta. Tässä oppiaiheessa selitetään erityisiä käskyjä, joita Jumala on antanut
auttaakseen meitä soveltamaan evankeliumin periaatteita elämäämme.

On monia tapoja opettaa tämä oppiaihe. Valitsemasi opetustavan pitäisi perustua
tutkijoiden tarpeisiin ja Hengen johdatukseen. Mieti jatkuvasti sitä, kuinka autat
tutkijoita elämään evankeliumin mukaan, ja rukoile sen johdosta. Opetustapoja ovat:

• Yhden tai useamman käskyn opettaminen osana kolmea ensimmäistä oppiaihetta.
Kun teet niin, harkitse periaatetta, joka on opetettu kohdassa Alma 12:32: ”Ilmaistuaan
heille lunastussuunnitelman Jumala antoi heille käskyjä” (kursivointi lisätty). Saattaisi
olla parasta opettaa tiettyjä käskyjä, kuten rukous ja pyhien kirjoitusten tutkiminen,
osana kolmea ensimmäistä oppiaihetta. Muut käskyt saattaisi olla parasta opettaa sen
jälkeen, kun olet rakentanut evankeliumin opillisen perustan, joka on kolmessa
ensimmäisessä oppiaiheessa.

• Kahden tai kolmen käskyn opettaminen yhtenä oppiaiheena.
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• Yhden käskyn opettaminen yhtenä oppiaiheena.

• Käskyjen opettaminen evankeliumin yhteydessä. Käy lyhyesti läpi oppiaihe, joka
käsittelee Jeesuksen Kristuksen evankeliumia, ennen kuin opetat yhden tai useamman
käskyistä. Kun teet niin, voit auttaa tutkijoita näkemään, kuinka käskyt sopivat
laajempaan kuvaan uskon osoittamisesta Vapahtajaan ja parannuksen tekemisestä
valmistauduttaessa kasteeseen ja konfirmointiin. He voivat saada siunauksia elämäänsä
nähdessään Jeesuksen Kristuksen evankeliumin elämäntapana.

Voit kyetä opettamaan joitakin tutkijoita muutamalla käyntikerralla; toisten kanssa
saatetaan tarvita useampia käyntejä. Voit opettaa oppiaiheet joustavasti millä tahansa
sellaisella tavalla, joka auttaa parhaiten ihmisiä valmistautumaan täysin kasteeseensa ja
konfirmointiinsa. Tarkoituksesi ei ole pelkästään käydä läpi aineistoa; se on auttaa muita
tulemaan Kristuksen luokse uskomalla Jeesukseen Kristukseen, tekemällä parannus,
ottamalla vastaan kaste ja Pyhän Hengen lahja ja kestämällä loppuun asti.

Oppiaiheen ei pitäisi juuri koskaan olla kestoltaan yli 45 minuuttia. Saatat huomata,
että tilanne sallii vain lyhyempiä opetustapaamisia. Siinä tapauksessa tarvitset useita
lyhyitä opetustapaamisia pienempien aineiston osien opettamiseen.

On monia keinoja, joilla voit lähestyä tämän oppiaiheen opettamista. Se, minkä
käskyn opetat, milloin sen opetat ja kuinka paljon aikaa sille omistat, ratkeaa parhaiten
tutkijoiden tarpeiden ja Hengen johdatuksen avulla.

Ota selvää käskyistä ja sitoumuksista
Kun tutkit tätä oppiaihetta, noudata seuraavaa kaavaa:

• Tutki kohta, jossa käsky selitetään, ja kirjoita yksinkertainen oppiaihesuunnitelma,
jossa on kolmesta viiteen pääkohtaa.

• Opeta kahdesta kolmeen minuutin versio toverillesi. Harjoittele, kuinka laajennat
kutakin sitoumuskutsua ja kuinka ratkaiset huolia.

• Keskustelkaa keinoista seurata kunkin sellaisen sitoumuksen noudattamista, jonka
tutkijat ovat hyväksyneet.

Kuuliaisuus
Jumala antaa meille hyödyksemme käskyjä. Ne ovat rakastavan taivaallisen

Isän ohjeita, jotka auttavat meitä elämään onnellisina. Hän antaa meille myös
tahdonvapauden eli kyvyn ja mahdollisuuden valita hyvän ja pahan välillä. Kun me
olemme kuuliaisia Jumalalle, me seuraamme Hengen vaikutusta ja teemme valinnan
mukautua Hänen tahtoonsa. Käskyjen noudattaminen tuo meille rauhaa tässä elämässä
ja iankaikkisen elämän tulevassa maailmassa. Kuuliaisuus osoittaa rakkauttamme
Jumalaa kohtaan. Tottelemattomuus tuo meille surua.

Taivaallinen Isä tuntee heikkoutemme ja on kärsivällinen meitä kohtaan. Hän siunaa
meitä, kun pyrimme noudattamaan Hänen käskyjään. Hän odottaa meidän olevan
kuuliaisia Hänelle, niin että Hän voi siunata meitä.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Tahdonvapaus

2. Nefi 2:26–29 OL 58:26–29 Pyhien kirjoitusten opas, ”Tahdonvapaus”
Alma 12:31 OL 82:8–10
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Kuuliaisuus

OL 130:20–21 Joh. 14:15, 21 Saarn. 12:13

Sitoumus

• Noudatatko Jumalan lakeja?

Rukoile usein
Jumala käskee meitä rukoilemaan Häntä. Voit rukoilla milloin ja missä tahansa.

Herra on opettanut meitä polvistumaan rukoukseen aamuin ja illoin yksin ja perheemme
kanssa. Taivaallinen Isämme kuulee rukouksemme ja vastaa niihin. Rukoilemalla
päivittäin me saamme jumalallista johdatusta ja siunauksia. Meidän tulee aina rukoilla
vilpittömästi. Meidän tulee rukoilla myös ”vakain aikein”, mikä tarkoittaa sitä, että me
olemme sitoutuneita toimimaan saamamme vastauksen mukaan.

Me rukoilemme uskossa taivaallista Isäämme Jeesuksen Kristuksen nimessä (ks.
Moos. 5:8). Koska Hän on Isämme ja me olemme Hänen lapsiaan, Hän vastaa
rukouksiimme. Me aloitamme rukouksemme puhuttelemalla Isäämme taivaassa.
Me päätämme rukouksemme sanomalla ”Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.”

Rukouksessa me puhumme avoimesti ja rehellisesti rakastavan taivaallisen Isämme
kanssa. Me ilmaisemme kiitollisuutemme ja kiitämme siunauksistamme. Me voimme
kertoa rakkaudestamme Häntä kohtaan. Me myös pyydämme apua, suojelusta ja
ohjausta tarpeidemme mukaan.

Kun me rukoilemme uskossa, vilpittömästi ja vakain aikein, me näemme Jumalan
vaikutuksen elämässämme. Hän opastaa meitä päivittäisessä elämässämme ja auttaa
meitä tekemään hyviä päätöksiä. Hän siunaa meitä lohdun ja rauhan tunteilla. Hän
varoittaa meitä vaarasta ja vahvistaa meitä vastustamaan kiusausta. Hän antaa anteeksi
syntimme. Tunnemme olevamme lähempänä Häntä. Meidän on opittava tunnistamaan
Hänen vaikutuksensa elämässämme. Meidän on opittava kuuntelemaan hiljaista vienoa
Hengen ääntä.

Me voimme tunnistaa, milloin Pyhä Henki opettaa meille totuutta. Mielemme
täyttyy innoittavista ja kohottavista ajatuksista. Me valistumme eli saamme uutta tietoa.
Sydämessämme on rauhan, ilon ja rakkauden tunteita. Me haluamme tehdä hyvää ja
auttaa muita. Näitä tunteita on vaikeaa kuvailla, mutta voimme tunnistaa ne
kokiessamme niitä.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

2. Nefi 32:8–9 OL 6:22–23 OL 19:28
En. 1–12 OL 8:2–3 1. Kun. 19:11–12
Alma 34:17–28 OL 9:7–9 Pyhien kirjoitusten opas, ”Rukous”
Moroni 10:3–5

Sitoumus

• Polvistutko päivittäin rukoilemaan yksin ja perheesi kanssa?
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Tutki pyhiä kirjoituksia
Pyhät kirjoitukset ovat kirjallisia aikakirjoja Jumalan kanssakäymisestä lastensa kanssa

sellaisena kuin profeetat ovat sen Pyhän Hengen vaikutuksesta merkinneet muistiin.
Me osoitamme uskomme Jumalaan tutkimalla Hänen ilmoitettua sanaansa, uskomalla
siihen ja noudattamalla sitä. Me tutkimme ahkerasti pyhiä kirjoituksia ymmärtääksemme
totuuden. Me kestitsemme niillä itseämme, koska ne avaavat oven ilmoitukseen ja
osoittavat meille, mitä meidän on tehtävä ja millaisiksi tultava. Me tutkimme pyhiä
kirjoituksia saadaksemme lisää tietoa Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen evankeliumistaan.
Usko Jeesukseen Kristukseen on lahja Jumalalta, ja se saadaan tutkimalla Hänen sanaansa
ja Hänen evankeliumiaan ja elämällä sen mukaan. Kirkon viralliset pyhät kirjoitukset ovat
Pyhä raamattu, Mormonin kirja, Oppi ja liitot ja Kallisarvoinen helmi. Meidän tulee tutkia
näitä pyhiä kirjoja päivittäin.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

1. Nefi 19:22–23 2. Nefi 31:19–20 Joh. 20:31
2. Nefi 9:50–51 2. Nefi 32:3–5 2. Tim. 3:14–17
2. Nefi 25:26 Alma 32:28–30 2. Piet. 1:20–21
2. Nefi 29:1–13 Joh. 5:39

Sitoumus

• Luetko pyhiä kirjoituksia päivittäin yksiksesi ja koko perhe yhdessä?

Pyhitä lepopäivä
Käytöksemme lepopäivänä kuvastaa sitoutumistamme kunnioittaa ja palvella Jumalaa.

Pyhittämällä lepopäivän me osoitamme Jumalalle halukkuutemme pitää liittomme. Joka
lepopäivä me menemme Herran huoneeseen palvelemaan Häntä. Siellä ollessamme me
nautimme sakramentin muistaaksemme Jeesuksen Kristuksen ja Hänen sovituksensa.
Me uudistamme liittomme ja osoitamme, että olemme halukkaita tekemään parannusta
synneistämme ja virheistämme.

Lepopäivänä me saamme levätä työstämme. Kun käymme kirkon kokouksissa ja
palvelemme yhdessä Jumalaa, me vahvistamme toisiamme. Saamme uutta voimaa
ollessamme yhdessä ystävien ja perheen kanssa. Uskomme vahvistuu, kun tutkimme
pyhiä kirjoituksia ja opimme lisää palautetusta evankeliumista.

Kun yhteisö tai kansakunta tulee huolimattomaksi lepopäivän vietossa, sen
uskonnollinen elämä rappeutuu, ja se vaikuttaa kielteisesti kaikkiin elämän osa-alueisiin.
Lepopäivän pyhittämiseen liittyvät siunaukset menetetään. Meidän ei pidä käydä
lepopäivänä ostoksilla eikä osallistua muihin kaupallisiin ja urheilutapahtumiin, jotka
nykyään yleisesti loukkaavat lepopäivän pyhyyttä.

Myöhempien aikojen pyhien tulee erottaa tämä pyhä päivä maailman toimista
omaksumalla lepopäivälle sopiva Jumalan palvelemisen, kiitollisuuden, palvelun ja
perhekeskeisen toiminnan henki. Kun kirkon jäsenet pyrkivät saattamaan lepopäivän
toimintansa Herran Hengen ja tarkoituksen mukaisiksi, heidän elämänsä täyttää ilo ja rauha.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

3. Nefi 18:1–25 2. Moos. 20:8–11 Jes. 58:13–14
OL 59:9–15 2. Moos. 31:12–17
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Istu tutkijoiden tai jäsenten kanssa kirkossa

Kun lähetyssaarnaajaparit osallistuvat sakramenttikokouksiin tai vaarnakonferensseihin, heidän
tulee istua tutkijoiden, uusien käännynnäisten tai jäsenten kanssa. Heidän ei pitäisi istua muiden
lähetyssaarnaajien kanssa.

Sitoumuksia

• Pyhitätkö lepopäivän?

• Valmistaudutko nauttimaan sakramentin kelvollisesti?

Soveltuvia kastepuhuttelukysymyksiä

• Mitä lepopäivä, mukaan lukien sakramentin nauttiminen viikoittain ja muiden palveleminen,
mielestäsi tarkoittaa? Oletko halukas noudattamaan tätä lakia [ennen kastettasi]?

Kaste ja konfirmointi
Tapa, jolla me osoitamme halumme kulkea Jumalan tietä, on kaste ja konfirmointi. Kun

meidät kastetaan ja konfirmoidaan, me solmimme Jumalan kanssa liiton, että me otamme
päällemme Jeesuksen Kristuksen nimen ja että me muistamme Hänet aina ja pidämme
Hänen käskynsä. Me lupaamme myös olla Jumalan todistajina kaikkina aikoina ja auttaa
tarvitsevia (ks. Moosia 18:8–9). Vastaavasti Jumala lupaa Pyhän Hengen jatkuvan
toveruuden, syntiemme anteeksiannon ja uudestisyntymisen.

Sitoumuksia

• Otatko kasteen ja konfirmoinnin?

• Kutsutko tutkijoita osallistumaan kastetilaisuuteen?

• Jos mahdollista, kutsu tutkijoita sakramenttikokoukseen, jossa joku konfirmoidaan.

Soveltuvia kastepuhuttelukysymyksiä

• Kaikki kastepuhuttelukysymykset.

Kastekutsu

Kaste- ja konfirmointikutsun tulee olla yksiselitteinen ja suora: ”Noudatatko Jeesuksen
Kristuksen esimerkkiä ottamalla kasteen sellaisen henkilön toimittamana, jolla on Jumalan
pappeuden valtuus? Järjestämme kastetilaisuuden [päivä]. Valmistaudutko ottamaan kasteen
tuona päivänä?”

Seuraa profeettaa
Totuus on tietoa asioista sellaisina kuin ne ovat, ovat olleet ja tulevat olemaan. Totuus

ei muutu olosuhteiden eikä ajankohdan mukaan. Totuus on sama jokaisena aikakautena
ja jokaisessa kulttuurissa. Jumala on kaiken totuuden lähde. Me voimme uskoa Häneen,
koska me tiedämme, että Hän opettaa meille vain totuutta. Jumala haluaa kaikkien
lastensa tuntevan totuuden. Siksi Hän ilmoittaa pelastukselle välttämättömät totuudet
profeettojen ja apostolien kautta. Hän ilmoittaa totuutta meille henkilökohtaisesti pyhien
kirjoitusten ja henkilökohtaisen ilmoituksen kautta.

Profeetta on Jumalan kutsuma ja valitsema, ja hän on vanhurskas mies, jolla on suuri
usko. Herra ilmoittaa hänelle totuutta Pyhän Hengen kautta. Hän käskee profeettansa
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opettaa totuutta kaikille ihmisille. Niitä siunataan, jotka uskovat Jumalan sanat sellaisina
kuin ne ilmoitetaan Hänen profeettansa kautta.

Kristuksen kirkko on rakennettu apostolien ja profeettojen perustukselle. He joh-
tavat kirkkoa ilmoituksen kautta. Herra kutsui Joseph Smithin tämän viimeisen
taloudenhoitokauden ensimmäiseksi profeetaksi ja johtajaksi. Myös hänen seuraajansa,
jotka johtavat Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoa tänä aikana,
ovat profeettoja ja apostoleita. Kirkon presidentti tänä aikana on elävä profeetta. Meidän
on osoitettava uskoa Jumalan valittuun profeettaan, saatava vakaumus hänen jumalal-
lisesta kutsumuksestaan ja noudatettava hänen opetuksiaan.

Meillä on usein mahdollisuuksia osoittaa julkisesti tukemme kirkon johtajille.
Meidän on valmistauduttava niin, että kun profeetat ja apostolit puhuvat, Pyhä Henki
voi vahvistaa heidän opettamansa totuudet, ja me voimme sitten päättää noudattaa
heidän meille antamiaan neuvoja.

Ne, jotka kuuntelevat ja noudattavat elävien profeettojen ja apostolien neuvoja,
eivät kulje harhaan. Elävien profeettojen opetukset antavat iankaikkisen totuuden
ankkurin vaihtuvien arvojen maailmassa ja auttavat meitä välttämään kurjuutta ja
surua. Maailman hämmennys ja kiistat eivät lannista meitä, ja me voimme nauttia
varmuudesta, että olemme sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Moosia 15:11–12 OL 21:1–7 Ef. 2:19–20
Alma 13:1–16 OL 136:37–38 Ef. 4:11–14
3. Nefi 12:1–2 Joh. 15:16 Hepr. 5:4
OL 1:37–38 Ap. t. 10:34–44 Aam. 3:7

Sitoumuksia

• Tapaatko piispan?

• Hyväksytkö kirkon johtajat ja noudatatko heidän neuvojaan?

Soveltuvia kastepuhuttelukysymyksiä

• Uskotko, että [nykyinen kirkon presidentti] on Jumalan profeetta? Mitä se sinulle merkitsee?

Pidä kymmenen käskyn laki 
Taivaallinen Isä antaa meille käskyjä, jotta me tiedämme, mitä tehdä ja mitä

olla tekemättä saadaksemme siunaukset, joita Hän haluaa antaa meille (iloa,
omantunnonrauhaa, kestävää onnea). Jumala ilmoitti Moosekselle kymmenen
käskyä ohjatakseen kansaansa:

• ”Sinulla ei saa olla muita jumalia” (2. Moos. 20:3). Muut ”jumalat” voivat olla
omaisuutta, valtaa tai kuuluisuutta.

• ”Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa” (2. Moos. 20:4).

• ”Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä” (2. Moos. 20:7).

• ”Muista pyhittää lepopäivä” (2. Moos. 20:8).

• ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi” (2. Moos. 20:12).

• ”Älä tapa” (2. Moos. 20:13).

• ”Älä tee aviorikosta” (2. Moos. 20:14).
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• ”Älä varasta” (2. Moos. 20:15).

• ”Älä todista valheellisesti toista ihmistä vastaan” (2. Moos. 20:16).

• ”Älä tavoittele toisen taloa – – äläkä mitään, mikä on hänen” (ks. 2. Moos. 20:17).

Kymmenen käskyä ovat voimassa yhä tänä päivänä. Ne opettavat meidät palvelemaan
Jumalaa ja osoittamaan kunnioitusta Häntä kohtaan. Ne opettavat meille myös, kuinka
kohdella toisiamme.

Ei muita jumalia

Monissa kulttuureissa ihmiset omistavat tai kunnioittavat esineitä, jotka muistuttavat heitä
Jumalasta tai esivanhemmista. Joskus nuo esineet kuten patsaat, uskonnolliset kuvat tai pienet
alttarit voivat myös olla heidän palvontansa kohteina. Auta heitä ymmärtämään, että Herra on
kieltänyt meitä palvelemasta epäjumalia. Kannusta heitä poistamaan kodistaan sellaiset esineet,
joita he palvovat tai joita he rukoilevat. Auta heitä kohdistamaan uskonsa ja jumalanpalveluksensa
taivaalliseen Isäänsä ja Jeesukseen Kristukseen. Opeta heille, että Jeesuksen Kristuksen palautettu
evankeliumi keskittyy elävään Kristukseen.

Palautetussa evankeliumissa Herra on opettanut meille, kuinka voimme muistaa Häntä.
Me muistamme Häntä rukoilemalla, nauttimalla sakramentin ja palvelemalla temppelissä.
Lähetysjohtajasi antaa ohjeita erityiskysymyksissä.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Moosia 13 Matt. 22:36–40 5. Moos. 5:6–21
OL 59:5–6 2. Moos. 20:1–17

Sitoumus

• Pidätkö kymmenen käskyn lain?

Elä siveyden lain mukaan
Jumala iloitsee siveydestä ja vihaa sukupuolisyntiä. Siveyteen sisältyy ehdoton

pidättäytyminen sukupuolisuhteista ennen avioliittoa ja täydellinen uskollisuus ja
lojaalisuus puolisolle avioliiton solmimisen jälkeen. Ne, jotka elävät siveyden lain
mukaan, nauttivat itsehillinnän tuomasta voimasta. He nauttivat luottamuksesta ja
varmuudesta perhesuhteissaan. He voivat nauttia täydemmin Pyhän Hengen
vaikutuksesta elämässään. Ne, jotka rikkovat tämän lain, ovat alttiina pysyvälle
häpeän ja syyllisyyden tunteelle, joka rasittaa heidän elämäänsä.

Siveys edellyttää uskollisuutta ajatuksissa ja teoissa. Meidän on pidettävä
ajatuksemme puhtaina ja oltava säädyllisiä pukeutumisessamme, puheissamme ja
teoissamme. Meidän on vältettävä pornografiaa sen kaikissa muodoissa. Meidän tulee
kohdella Jumalan antamaa lisääntymisvoimaa ja kehoamme pyhänä. Kasteelle aikovien
tulee elää siveyden lain mukaan, joka kieltää kaikki sukupuolisuhteet miehen ja naisen
välisen laillisen avioliiton ulkopuolella. He eivät saa olla osallisina aborteissa eivätkä
homoseksuaalisissa suhteissa. Ne, jotka ovat tehneet sukupuolisyntiä, voivat tehdä
parannuksen ja saada anteeksi.
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Avoparit

Miehiä ja naisia, jotka asuvat yhdessä mutta eivät ole naimisissa, ei voi kastaa, elleivät he
ensin mene naimisiin tai eroa. Niitä, jotka ovat samaan aikaan naimisissa useamman kuin yhden
henkilön kanssa, ei voi kastaa. Pyydä neuvoa lähetysjohtajaltasi, joka antaa sinulle kussakin
tapauksessa yksityiskohtaisia ohjeita.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

MK Jaak. 2:28 3. Nefi 12:27–30 Matt. 5:27–28
Moosia 13:22 OL 42:22–24 Room. 1:26–32
Alma 39:3–5 OL 63:16 Ef. 5:3–5

Sitoumus

• Elätkö siveyden lain mukaan?

Soveltuvia kastepuhuttelukysymyksiä

• Mikä on käsityksesi siveyden laista, joka kieltää kaikki sukupuolisuhteet miehen ja naisen
välisen laillisen avioliiton siteiden ulkopuolella? Oletko halukas noudattamaan tätä lakia
[ennen kastettasi]?

• Oletko koskaan ollut osallisena abortissa? Homoseksuaalisessa suhteessa? [Huom.
Lähetysjohtajan täytyy puhutella henkilöä, joka vastaa myöntävästi jompaankumpaan tai
molempiin edellisistä kysymyksistä, ennen kuin henkilö voidaan kastaa.]

Noudata viisauden sanaa
Herra ilmoitti profeetta Joseph Smithille viisauden sanaksi kutsutun terveyslain.

Tämä laki opettaa meille, mitä ruokia ja aineita meidän tulee ja mitä meidän ei tule
käyttää säilyttääksemme kehomme terveyden ja pitääksemme itsemme vapaina aineista,
joilla on pahoja vaikutuksia. Herra lupaa siunauksina terveyttä, voimaa, suojaa pahaa
vastaan ja suuremman kyvyn ottaa vastaan hengellisiä totuuksia.

Muista, että ruumiimme on pyhä. Meidän tulee kohdella sitä arvostaen ja
kunnioittaen. Viisauden sana opettaa, että meidän tulee syödä terveellistä ruokaa. Se
opettaa hyvin yksityiskohtaisesti, että meidän tulee välttää vahingollisia aineita, mukaan
lukien alkoholi, tupakka, tee ja kahvi. Meidän on vältettävä myös huumeita kaikissa
muodoissaan. Jotta opetettavasi voidaan kastaa ja konfirmoida, heidän täytyy luopua
näistä aineista. Ihmiset, jotka noudattavat viisauden sanaa, ovat vastaanottavaisempia
hengellisille totuuksille.

Lähetysjohtajasi vastaa kysymyksiin siitä, kuuluvatko jotkin muut kulttuurissasi
käytettävät aineet viisauden sanan piiriin.

Riippuvuuden voittaminen

Voit auttaa parhaiten niitä, joiden on vaikeaa voittaa tupakointi, alkoholinkäyttö ja muut
riippuvuudet, noudattamalla seuraavia periaatteita. Alla olevat ehdotukset soveltuvat erityisesti
viisauden sanaan, mutta niitä voidaan soveltaa muihinkin riippuvuuksiin.

1. Auta ihmisiä asettamaan tavoitteita siitä, milloin ja kuinka he alkavat elää viisauden 
sanan mukaan.

2. Rukoile heidän puolestaan omissa rukouksissasi ja kun olet heidän kanssaan.

3. Ole myönteinen ja anna tukesi – silloinkin, kun he lankeavat.
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4. Jatka evankeliumin opettamista heille. Opeta heille, kuinka rukousta ja uskoa voi käyttää
voimanlähteinä.

5. Auta heitä osallistumaan säännöllisesti kirkon kokouksiin ja ystävystymään ihmisiin, jotka
elävät viisauden sanan mukaan ja ovat voittaneet saman riippuvuuden.

6. Mikäli on sopivaa, tarjoudu antamaan heille pappeuden siunauksia.

7. Kannusta heitä hävittämään vahingolliset aineet kotoaan.

Katso luvusta 10 lisää ohjeita siitä, kuinka voit auttaa ihmisiä voittamaan riippuvuuksia.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

OL 89 1. Kor. 3:16–17 1. Kor. 6:19–20

Sitoumus

• Elätkö viisauden sanan mukaan?

Soveltuvia kastepuhuttelukysymyksiä

• Mikä on käsityksesi viisauden sanasta? Oletko halukas noudattamaan tätä lakia [ennen
kastettasi]?

Pidä kymmenysten laki
Yksi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenyyden suurista

siunauksista on etuoikeus vaikuttaa Jumalan valtakunnan kasvuun maksamalla
kymmenykset. Kymmenysten laki on ikivanha, jumalallinen laki. Esimerkiksi Vanhan
testamentin profeetta Abraham maksoi kymmenykset kaikesta omaisuudestaan (ks. 
Alma 13:15).

Niille, jotka maksavat kymmenykset, Herra lupaa: ”Minä avaan taivaan ikkunat ja
vuodatan teille – – runsaan siunauksen” (Mal. 3:10). Tämä siunaus voi olla luonteeltaan
ajallista tai hengellistä, mutta sitä saavat ne, jotka noudattavat tätä jumalallista lakia.

Kymmenykset tarkoittaa kymmenettä osaa, ja Herra on käskenyt meitä antamaan
kymmenennen osan vuotuisista tuloistamme, jotta meitä siunattaisiin. Kymmenysten
laki antaa meille mahdollisuuden auttaa Hänen valtakuntansa rakentamisessa.
Kymmenyksemme pyhitetään Herralle, ja me kunnioitamme Häntä maksamalla
kymmenykset. Jumala lupaa siunata runsaasti niitä, jotka maksavat rehelliset
kymmenykset. Ne, jotka eivät maksa kymmenyksiä, riistävät Jumalalta (ks. Mal. 3:8).
He pitävät itsellään sellaista, mikä oikeutetusti kuuluu Hänelle. Meidän tulee etsiä
ensin Jumalan valtakuntaa, ja kymmenykset ovat siinä tärkeällä sijalla. Kymmenysten
maksaminen on osoitus uskostamme. Se on ulkoinen merkki uskostamme Jumalaan
ja Hänen työhönsä.

Kymmenysvaroilla kustannetaan kirkon toiminta kuten temppeleiden ja seurakun-
takeskusten rakentaminen ja ylläpito, evankeliumin vieminen kaikkeen maailmaan,
temppeli- ja sukututkimustyön tekeminen ja monia muita maailmanlaajuisia toiminta-
muotoja. Kymmenyksillä ei makseta paikallisten kirkon johtajien palkkaa, koska he
palvelevat saamatta minkäänlaista rahallista korvausta.

Paikalliset kirkon johtajat lähettävät tilitykset saaduista kymmenyksistä joka
viikko suoraan kirkon keskuspaikkaan. Neuvosto, joka koostuu ensimmäisestä
presidenttikunnasta, kahdentoista koorumista ja johtavasta piispakunnasta, päättää,
mihin tarkoituksiin pyhiä kymmenysvaroja käytetään.



Muistiinpanoja

Oppiaihe 4:
Käskyt

3 Opiskele ja opeta

80

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Kymmenykset

OL 119 Hepr. 7:1–2 3. Moos. 27:30–33
OL 120 1. Moos. 14:18–20 Mal. 3:7–12

Usko

3. Nefi 13:33 Et. 12:6

Sitoumus

• Elätkö kymmenysten lain mukaan, kun sinut on kastettu?

Soveltuvia kastepuhuttelukysymyksiä

• Mitä kymmenysten laki sinusta tarkoittaa? Oletko halukas noudattamaan tätä lakia?

Noudata paaston lakia
Niiden, jotka noudattavat Jumalan käskyä paastota, on mahdollista saada suuria

siunauksia. Paastoaminen tarkoittaa sitä, että on tietyn aikaa syömättä ja juomatta.
Yleensä kunkin kuukauden ensimmäinen sunnuntai on varattu erityiseksi päiväksi,
jolloin paastotaan kahden peräkkäisen aterian ajan, rukoillaan ja todistetaan. Paasto
ja rukous kuuluvat yhteen. Kun me paastoamme ja rukoilemme uskossa, me olemme
herkempiä ottamaan vastaan vastauksia rukouksiimme ja siunauksia Herralta. Hän
lupaa meille, että Hän opastaa meitä jatkuvasti. Meidän tulisi paastota ja rukoilla jotakin
erityistä tarkoitusta varten. Paastoaminen on henkilökohtaista ja hengellistä, emmekä
saisi kiinnittää muiden huomiota siihen, että paastoamme.

Puhtaaseen uskontoon sisältyy köyhistä huolehtiminen. Meidän tulee auttaa heitä
täyttämään fyysiset ja hengelliset tarpeensa. Kun me paastoamme, me lahjoitamme
rahaa kirkolle köyhistä ja tarvitsevista huolehtimiseen. Me sanomme sitä paastouhriksi.
Me annamme uhrina ainakin sen summan, jonka säästämme paastoamalla kahden
aterian ajan. Meidän ei kuitenkaan tarvitse rajoittaa lahjoitustamme kahden aterian
kustannuksiin. Meitä kehotetaan olemaan niin anteliaita kuin varamme sallivat.
Pitämällä huolta köyhistä me autamme täyttämään kasteenliittomme ja säilyttämään
syntiemme anteeksiannon.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Paastoaminen

Omni 26 Alma 17:2–3 OL 88:76
Alma 5:45–46 Moroni 6:5 Matt. 6:1–4, 16–18
Alma 6:6 OL 59:12–16 Jes. 58:6–11

Köyhistä huolehtiminen

Moosia 4:16–27 Alma 4:12–13 Jaak. 1:27
Moosia 18:8–10 Matt. 25:34–46 Jes. 58:3–12

Sitoumuksia

• Paastoatko ja rukoiletko seuraavana paastosunnuntaina jonkin erityisen tarpeen vuoksi?

• Lahjoitatko runsaan paastouhrin [kasteesi jälkeen]?
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Kuinka kymmenykset ja uhrit lahjoitetaan
Kymmenykset ja uhrit maksetaan vapaaehtoisesti ja yksityisesti. Jäsenet voivat maksaa

kymmenyksiä ja uhreja milloin tahansa, mutta yleensä on parasta maksaa kymmenykset
tuloista silloin, kun ne saadaan, ja paastouhrit paastopäivänä. Jäsenet tekevät lahjoituksia
täyttämällä lahjoituslipukkeen, joita saa piispakunnalta. Jäsen pitää itse keltaisen
kappaleen ja sulkee mukana olevaan kuoreen valkoisen kappaleen ja lahjoituksen. Kuori
annetaan piispakunnan jäsenelle. Näitä lahjoituksia pidetään pyhinä, ja ne kuuluvat
Herralle. Piispakunnan jäsen ja kirjuri pitävät tarkkaa, luottamuksellista tiliä kaikista
lahjoituksista.

Jäsenet osallistuvat aina vuoden lopussa kymmenysselvitykseen piispan kanssa
ilmoittaakseen uskollisuutensa kymmenysten maksamisessa. Tässä kahdenkeskisessä
tapaamisessa jäsenet saavat kokoomaraportin vuoden kaikista lahjoituksistaan. Kaikki
raha-asioita koskevat tiedot pidetään ehdottoman luottamuksellisina.

Opeta, kuinka kymmenyksiä ja uhreja lahjoitetaan 

Näytä lahjoituslipuketta ja selitä, kuinka sitä käytetään. Kun käännynnäiset on kastettu, sinun on
ehkä autettava heitä täyttämään lipuke.

Noudata ja kunnioita lakia
Myöhempien aikojen pyhät kaikkialla uskovat sen maan lakien noudattamiseen,

jossa he asuvat. Kirkon jäseniä neuvotaan olemaan hyviä kansalaisia, osallistumaan
siviilihallintoon ja poliittiseen toimintaan ja palvelemaan yhteiskunnassa. He tekevät
sen kuitenkin osallistuvina kansalaisina, eivät kirkon edustajina.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

OL 58:21 OL 130:20–21 UK 12
OL 98:5 OL 134

Sitoumus

• Noudatatko asuinmaasi lakeja?

Soveltuvia kastepuhuttelukysymyksiä

• Oletko joskus tehnyt vakavan rikoksen? Jos olet, oletko nyt koeajalla tai ehdonalaisessa
vapaudessa? [Huom. Lähetysjohtajan täytyy puhutella henkilöä, joka vastaa myöntävästi
jompaankumpaan tai molempiin edellisistä kysymyksistä, ennen kuin henkilö voidaan kastaa.]

Toiminta

Laadi luettelo jokaista tässä oppiaiheessa olevaa käskyä koskevista lupauksista, joita Herra
antaa pyhissä kirjoituksissa kyseisen käskyn pitäville. Kirjoita opiskelupäiväkirjaasi lupaukset,
jotka ovat toteutuneet elämässäsi.
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Lakeja ja toimituksia
Kasteen ja konfirmoinnin jälkeen

Valmistaudu opettamaan
Kun käännynnäiset on kastettu ja konfirmoitu, seurakunnan johtohenkilöt päättävät,

johtavatko seurakuntalähetyssaarnaajat vai kokoaikaiset lähetyssaarnaajat opettamista ja
kuinka kauan kokoaikaiset lähetyssaarnaajat ovat mukana. Tämä oppiaihe tulee opettaa
uusille jäsenille pian sen jälkeen kun heidät on kastettu ja konfirmoitu. Voit alkaa opettaa
heille näitä lakeja ja toimituksia heidän kasteensa jälkeen ennen konfirmointia tai jo
ennen kastetta. Kastettavien pitäisi ennen kastetta olla ainakin tietoisia näistä laeista ja
toimituksista.

Tämä oppiaihe toimii paljolti samoin kuin oppiaihe 4. Valitsemasi opetustavan tulee
perustua uusien käännynnäisten tarpeisiin ja Hengen johdatukseen. Mieti jatkuvasti sitä,
kuinka voit auttaa uusia käännynnäisiä elämään evankeliumin mukaan, ja rukoile sen
johdosta. Opetustapoja ovat:

• Tässä oppiaiheessa olevien lakien ja toimitusten opettaminen uudelle jäsenelle
kerrattaessa samalla oppiaiheet ”Palautuksen sanoma”, ”Pelastussuunnitelma” ja
”Jeesuksen Kristuksen evankeliumi”. Kun esimerkiksi kertaat palautuksen sanomaa, voit
halutessasi opettaa pappeudesta ja lähetystyöstä. Kun kertaat pelastussuunnitelmaa, voit
opettaa iankaikkisesta avioliitosta, temppeli- ja sukututkimustyöstä sekä opettamisesta ja
oppimisesta kirkossa. Kun kertaat oppiaihetta Jeesuksen Kristuksen evankeliumista, voit
halutessasi opettaa kaidasta ja kapeasta tiestä ja palvelemisesta kirkossa.

• Kahden tai kolmen lain ja toimituksen opettaminen yhtenä oppiaiheena.

• Yhden lain tai toimituksen opettaminen yhtenä oppiaiheena.

Tee yhteistyötä jäsenten kanssa auttaaksesi uusia jäseniä hyväksymään nämä lait ja
toimitukset ja alkamaan elää niiden mukaan. Auta uusia jäseniä oivaltamaan, että
pitämällä Jumalan lait he säilyttävät syntiensä anteeksiannon ja pysyvät iankaikkiseen
elämään johtavalla polulla. He kokevat suurempaa rauhaa ja iloa. He löytävät vastauksia
elämän kysymyksiin ja turvaa tiedosta, että he kuuluvat Jeesuksen Kristuksen tosi
kirkkoon. Lait ja toimitukset palvelevat ohjeina ilon täyttämään elämään, tuovat uskoa
Jeesukseen Kristukseen ja lujan toivon iankaikkisen elämän saamisesta taivaallisen
Isämme luona.
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Ota selvää laeista, toimituksista ja sitoumuksista
Kun tutkit ”Lakeja ja toimituksia”, on hyödyllistä noudattaa alla olevaa kaavaa.

• Tutki kohta, jossa oppi selitetään, ja kirjoita yksinkertainen oppiaihesuunnitelma, jossa
on kolmesta viiteen pääkohtaa.

• Opeta kahdesta kolmeen minuutin versio toverillesi. Harjoittele laajentamaan kutakin
sitoumuspyyntöä ja ratkaisemaan huolia.

• Keskustelkaa tehokkaista tavoista seurata, kuinka uudet käännynnäiset noudattavat
kutakin hyväksymäänsä sitoumusta.

Pappeus ja apujärjestöt
Pappeus on ihmiselle annettu voima ja valtuus toimia Jumalan nimessä Hänen

lastensa pelastukseksi. Pappeuden kautta me saamme pelastuksen toimitukset sekä
parantamisen, lohdun ja neuvon siunauksia.

Jeesus Kristus johtaa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoa
apostolien ja profeettojen kautta. He ovat vanhurskaita miehiä, jotka Jumala on kutsunut
ja joille pappeus on annettu. Muinoin Kristus asetti apostolinsa ja antoi heille pappeuden.
Tuo valtuus menetettiin, kun ihmiset hylkäsivät evankeliumin ja surmasivat Kristuksen
ja apostolit.

Pappeuden valtuus palautettiin vuonna 1829, kun Johannes Kastaja ilmestyi profeetta
Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle. Hän pani kätensä heidän päänsä päälle ja antoi
heille Aaronin pappeuden (ks. OL 13). Hieman myöhemmin Pietari, Jaakob ja Johannes,
kolme kahdestatoista alkuperäisestä apostolista, panivat kätensä Joseph Smithin ja Oliver
Cowderyn päälle ja antoivat heille Melkisedekin pappeuden, jonka Pietari, Jaakob ja
Johannes olivat saaneet Jeesukselta Kristukselta (ks. OL 27:12–13).

Mies voi saada pappeuden valtuuden vain, kun hänet asettaa asianmukaisesti kätten
päällepanolla henkilö, jolla on valtuus. Mies, joka saa pappeuden, saa ihmeellisen
mahdollisuuden. Hän solmii liiton täyttää pyhiä tehtäviä, palvella muita ja auttaa kirkon
rakentamisessa. Hänellä täytyy olla halu palvella Jumalaa, ja hänet täytyy asettaa tähän
valtuuteen (ks. OL 4:3; 63:57). On myös välttämätöntä, että pappeudenhaltijat suorittavat
pyhiä toimituksia kuten kasteen ja konfirmoinnin. Kun pappeuden valtuutta käytetään
kelvollisesti, siinä ilmenee Jumalan voima. Pappeuden voimaa voidaan käyttää vain
vanhurskaudessa, rakkaudessa ja kärsivällisyydessä.

Kaikki pappeus on peräisin Jumalalta. Kirkossa on kaksi pappeutta: Aaronin pappeus
ja Melkisedekin pappeus. Aaronin pappeus huolehtii sellaisista toimituksista kuten kaste
ja sakramentti. Kelvolliset yli 12-vuotiaat pojat ja miehet saavat Aaronin pappeuden pian
kasteen ja konfirmoinnin jälkeen.

Kelvolliset aikuiset miehet saavat lopulta Melkisedekin pappeuden eli korkeamman
pappeuden. Kirkon jäsenet saavat monia hengellisiä ja ajallisia siunauksia tämän pap-
peuden voiman kautta. Kelvolliset Melkisedekin pappeuden haltijat voivat antaa Pyhän
Hengen lahjan, asettaa muita pappeuteen kun se annetaan heidän tehtäväkseen, voidella
sairaita pyhitetyllä öljyllä ja antaa parantumisen ja lohdun siunauksia. Kelvolliset avio-
miehet ja isät, joilla on Melkisedekin pappeus, voivat antaa erityisiä siunauksia puolisol-
leen, lapsilleen ja muille perheenjäsenille. Kotiopettajat käyvät kirkon jäsenten kodeissa
ja pitävät huolta näistä henkilöistä ja perheistä. Piispat ja vaarnanjohtajat ovat tuomarei-
ta kirkossa. Heillä on valtuus auttaa pyhiä, jotka ovat tehneet syntiä, tekemään
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parannus ja nauttimaan kirkon jäsenyyden täysistä siunauksista. He puhuttelevat
ihmisiä varmistaakseen näiden kelvollisuuden päästä temppeliin.

Apujärjestöt auttavat pappeuden johdolla jäsenten vahvistamisessa. Ne ovat suuri
voimavara lähetystyössä auttaessaan löytämään ja opettamaan tutkijoita ja perehdyttämään
uusia käännynnäisiä. Naiset, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta, ovat jäseniä Apuyhdistyksessä,
joka pyrkii palvelemaan perheitä, yksilöitä ja yhteiskuntaa. Nuoret 12–17-vuotiaat naiset
kuuluvat Nuorten Naisten ohjelmaan. Samanikäiset pojat osallistuvat Nuorten Miesten
ohjelmaan. Kaikki 3–11-vuotiaat lapset kuuluvat Alkeisyhdistyksen järjestöön. Kaikki 12
vuotta täyttäneet jäsenet ovat pyhäkoulun jonkin luokan jäseniä.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Moosia 18:17 OL 84:19–20 Luuk. 9:1–6
Alma 13:1–19 OL 107 Joh. 15:16
OL 20:38–65 OL 121:34–46 Jaak. 5:14–15

Sitoumuksia

• Valmistaudutko ottamaan vastaan Aaronin pappeuden (ehdot täyttävät ja kelvolliset 12 vuotta
täyttäneet pojat ja miehet)?

• Valmistaudutko ottamaan vastaan Melkisedekin pappeuden (ehdot täyttävät ja kelvolliset
aikuiset miehet)?

• Osallistutko aktiivisesti siihen apujärjestöön, johon kuulut?

Lähetystyö
Jäsenet, jotka kertovat evankeliumista muille, kokevat iloa ja saavat runsaammin

Herran Henkeä. Kun me kerromme evankeliumista muille, me arvostamme sitä, kuinka
kallisarvoinen ja merkityksellinen se on meille, ja me tunnemme suurempaa rakkautta
Jumalaa ja toisia ihmisiä kohtaan. Herra käski seuraajiaan saarnaamaan evankeliumia
kaikessa maailmassa antaen jokaiselle ihmiselle mahdollisuuden joko hyväksyä tai hylätä
se. Kun ihmiset kastetaan, he solmivat liiton olla aina Jumalan todistajia. Heitä käsketään
kertomaan evankeliumista niille, jotka eivät ole vielä ottaneet sitä vastaan. Kun he elävät
uskollisesti evankeliumin mukaan, he näyttävät esimerkkiä osoittaen perheensä jäsenille,
sukulaisilleen ja ystävilleen ne suuret siunaukset, joita evankeliumin mukaan eläminen
tuo tullessaan. Heidän tulee myös käyttää hyväkseen mahdollisuudet vastata kysymyk-
siin, jakaa painotuotteita tai audiovisuaalista aineistoa ja kutsua muita kuulemaan lisää
palautetun evankeliumin sanomasta. Jäsenten tulee rukoilla niiden puolesta, jotka eivät
ole kirkon jäseniä. Heidän tulee rukoilla lähetystyömahdollisuuksia – palvella niitä, jotka
eivät ole meidän uskoamme, ja kertoa siitä, mihin he uskovat. Herra lupaa auttaa jäseniä
tietämään, mitä sanoa ja tehdä, kun he kertovat evankeliumista muille.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

MK Jaak. 5:70–75 OL 19:29 OL 84:74–76, 88
Moosia 28:3 OL 33:8–11 OL 88:81
OL 18:10–16 OL 38:40–42 OL 100:5–8
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Sitoumuksia

• Valmistaudutko kutsumaan kirkkoon kuulumattomia ystäviä ja sukulaisia tapaamaan
lähetyssaarnaajat ja saamaan opetusta evankeliumista?

• Rukoiletko lähetyssaarnaajien puolesta ja että saisit tilaisuuksia kertoa evankeliumista muille?

• Valmistaudutko palvelemaan lähetystyössä?

Iankaikkinen avioliitto
Kirkon perusyksikkö on perhe. Perheessä ihmiset kokevat monia elämän suurimmista

iloista ja suruista. Avioliitto miehen ja naisen välillä on Jumalan säätämä ja keskeisellä
sijalla Jumalan iankaikkisessa suunnitelmassa Hänen lastensa pelastukseksi. Keino, jolla
kuolevainen elämä luodaan, on Jumalan säätämä, ja avioliitto suojelee sitä. Jumalallinen
onnensuunnitelma mahdollistaa sen, että perhesuhteet säilyvät haudan tuolle puolen.
Avioliitto voi kuitenkin olla iankaikkinen vain silloin, kun valtuutettu pappeudenhaltija
suorittaa sinetöintitoimituksen pyhässä temppelissä ja kun aviomies ja vaimo, jotka on
sinetöity yhteen, pitävät solmimansa liitot. Aviomiehen ja vaimon tulee rakastaa toisiaan.
Kun he pitävät käskyt ja elävät evankeliumin periaatteiden mukaan, heidän tulee
kunnioittaa aviolupauksiaan olemalla täysin uskollisia. (Ks. ”Perhe – julistus
maailmalle”, Valkeus, lokakuu 1998, s. 24; ks. myös OL 42:22.)

Perhe-elämän onni saavutetaan todennäköisimmin silloin, kun sen perustana ovat
Jeesuksen Kristuksen opetukset ja kun vanhemmat asettavat perheen tärkeimmälle
sijalle. ”Jumalallisen suunnitelman mukaan isän on määrä johtaa perhettään rakkaudessa
ja vanhurskaudessa, ja hän on velvollinen suojelemaan perhettään ja huolehtimaan sen
toimeentulosta. Äiti on ensisijaisesti vastuussa lastensa hoivaamisesta. Näissä pyhissä
tehtävissä isillä ja äideillä on velvollisuus auttaa toisiaan tasavertaisina kumppaneina.”
(”Perhe – julistus maailmalle”, s. 24.) Yhdessä vanhempien tulee opettaa lapsilleen
Jeesuksen Kristuksen evankeliumia ja auttaa heitä elämään sen mukaan.

Saatana hyökkää keskitetysti perhettä vastaan. Vuosia sitten kirkon johtajat varasivat
maanantai-illan perheiltaa varten. Vanhempien tulee käyttää tämä aika opettaen
lapsilleen evankeliumia, vahvistaen suhdettaan heihin ja pitäen hauskaa yhdessä. Muihin
keinoihin vahvistaa perhettä sisältyvät päivittäinen perherukous ja pyhien kirjoitusten
tutkiminen perheenä, kirkossakäynti perheenä ja muiden palveleminen. Taivas on jatkoa
ihannekodille. Pappeuden toimitusten kautta ja elämällä vanhurskaasti me voimme elää
perheinä Jumalan edessä iankaikkisesti.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Avioliitto

OL 42:22 OL 132:7 ”Perhe – julistus maailmalle”
OL 49:15 1. Moos. 2:24
OL 131:1–4 Ef. 5:25

Perhe

Moosia 4:14–15 OL 130:2 ”Perhe – julistus maailmalle”
3. Nefi 18:21 1. Tim. 5:8

Opeta lapsia

Alma 56:47 OL 68:25–30 Ef. 6:4
Alma 57:21 Moos. 6:55–62 Sananl. 22:6
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Sitoumuksia

• Pidättekö viikoittain perheillan, päivittäin perherukouksen, tutkitteko pyhiä kirjoituksia päivittäin
perheenä ja järjestätte muuta perheen toimintaa?

• Valmistaudutteko menemään temppeliin 1) saamaan endaumenttinne 2) solmimaan avioliiton
ajaksi ja iankaikkisuudeksi 3) jos olette naimisissa, sinetöitäviksi iankaikkisuudeksi miehenä
ja vaimona sekä 4) sinetöitäviksi yhteen lastenne kanssa?

• Palveletteko lepopäivänä Jumalaa perheenä?

• Palveletteko muita?

Temppelit ja sukututkimus
Jumala on käskenyt kansansa rakentaa temppeleitä. Temppelissä me teemme pyhiä

liittoja ja meille lahjoitetaan voimaa ja tietoa korkeudesta. Tämä voima auttaa meitä
jokapäiväisessä elämässämme ja tekee meidät kykeneviksi rakentamaan Jumalan valta-
kuntaa. Temppelissä me voimme myös solmia avioliiton ajaksi ja iankaikkisuudeksi ja
mahdollistaa näin sen, että perhe voi olla yhdessä ikuisesti Jumalan edessä. Kun kelvol-
liset aikuiset ovat olleet jäseninä ainakin yhden vuoden, he voivat saada piispaltaan
suosituksen omaa endaumenttiaan varten. Endaumentin jälkeen aviopari voidaan
sinetöidä eli vihkiä avioliittoon iankaikkisuudeksi.

Vapahtaja rakastaa kaikkia ihmisiä ja toivoo heidän pelastustaan. Silti miljoonat
ihmiset ovat kuolleet saamatta mahdollisuutta kuulla Jeesuksen Kristuksen palautetun
evankeliumin sanomaa tai saamatta pelastavia toimituksia. Rakastavassa armossaan ja
laupeudessaan Herra tekee pelastuksen mahdolliseksi kaikille, joilla ei ollut tilaisuutta
ottaa vastaan, ymmärtää ja noudattaa evankeliumia kuolevaisen elämänsä aikana.
Evankeliumia saarnataan näille kuolleille henkilöille henkimaailmassa. Kirkon jäsenet
maan päällä suorittavat pelastavia toimituksia edesmenneiden esivanhempiensa ja
muiden puolesta. Kuolleilla henkilöillä on henkimaailmassa mahdollisuus hyväksyä
tai hylätä evankeliumi ja heidän puolestaan suoritetut toimitukset.

Tästä syystä kirkon jäsenet etsivät tietoa esivanhemmistaan. He täyttävät
esivanhempientauluja ja perheryhmälomakkeita ja lähettävät pyhiin temppeleihin
sellaisten edesmenneiden sukulaistensa nimiä, joiden puolesta siellä on tarpeen suorittaa
pelastavat toimitukset. Se on sukututkimustyötä. Kelvolliset 12 vuotta täyttäneet jäsenet,
myös uudet jäsenet, voivat saada piispaltaan suosituksen kasteiden toimittamiseksi
kuolleiden puolesta.

Sukututkimus

Kehota uusia jäseniä tutustumaan sukututkimustyöhön ja ulottuvillaan oleviin lähteisiin
keskustelemalla jonkun jäsenen kanssa tai menemällä paikalliseen sukututkimuskeskukseen
(missä sellainen on). Hanki heille sukututkimusaineistoa.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

OL 43:16 OL 131 1. Piet. 3:18–21
OL 95:8–9 OL 132 1. Kor. 15:29
OL 124:22–42 OL 138 Lehtinen Tervetuloa sukututkimuskeskukseen
OL 128 Ps. 65:4
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Sitoumuksia

• Valmistaudutko ottamaan vastaan temppelitoimitukset? (Pian kasteen ja konfirmoinnin
jälkeen kelvolliset 12 vuotta täyttäneet jäsenet voivat saada suosituksen mennä temppeliin
osallistumaan kasteisiin kuolleiden puolesta.)

• Osallistutko sukututkimustyöhön ja lähetätkö temppeliin esivanhempien nimiä, jotta he voivat
saada temppelitoimitukset sijaisten kautta?

Palveleminen
Yksi suurista jäsenyyden siunauksista kirkossa on mahdollisuus palvella. Kun me

palvelemme rakastaen muita, me palvelemme Jumalaa. Kun meidät kastetaan, me
solmimme liiton palvella sillä tavoin (ks. Moosia 18:8–10). Meidän on tultava tietoisiksi
muiden fyysisistä ja hengellisistä tarpeista. Sitten annamme aikaamme, kykyjämme ja
varojamme noihin tarpeisiin vastaamiseksi. Me seuraamme esimerkkiä, jonka Vapahtaja,
joka tuli palvelemaan muita, antoi. Meidän on tehtävä, mitä Jeesus teki, ja tultava
Hänen kaltaisikseen.

Pian kasteen jälkeen uudet jäsenet saavat pappeusjohtajilta siunauksekseen tehtävän
auttaa kirkossa. Kaikki työ kirkossa on vapaaehtoista. Kukaan ei saa palkkaa sellaisesta
palvelemisesta. Kun me otamme vastaan tehtäviä, meidät esitetään hyväksyttäväksi
tehtäväämme julkisesti kirkon kokouksessa, jotta muut jäsenet voivat tietää tehtäväs-
tämme ja antaa tukea. Pappeusjohtaja myös erottaa meidät tehtävään ja antaa erityisiä
siunauksia auttaakseen meitä täyttämään sen. Kirkko tarvitsee jokaisen jäsenen lahjoja
ja kykyjä täyttääkseen suuren määrän erilaisia tehtäviä. Kaikki tehtävät ovat tärkeitä ja
auttavat rakentamaan Jumalan valtakuntaa. Meidän tulee ottaa sellaiset tehtävät vastaan
ja tehdä ahkerasti työtä oppiaksemme velvollisuutemme ja täyttääksemme ne. Kun me
teemme niin, me kasvamme uskossa, kehitämme uusia lahjoja ja suuremman kyvyn
palvella ja saamme lukuisia muita siunauksia.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Rakkaus

Moroni 7:43–48 OL 88:125 Matt. 22:36–40 1. Kor. 13:1–8

Köyhistä huolehtiminen

Moosia 4:26 Alma 34:28–29 OL 52:40 Matt. 25:40

Meidän tulee palvella

Moosia 2:17 Moosia 18:8–10 OL 42:29 OL 107:99–100

Sitoumuksia

• Otatko vastaan tehtävän (mukaan lukien tehtävän kotiopettajana tai kotikäyntiopettajana) ja
täytät siihen liittyvät velvollisuudet?

• Tuetko muita heidän tehtävissään?
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Opettaminen ja oppiminen kirkossa
Kirkko on järjestetty tekemään jäsenet täysin valmiiksi ja siunaamaan heitä heidän

elämässään. Se antaa meille mahdollisuuksia opettaa toisillemme evankeliumia,
perehdyttää ja palvella toisiamme ja tukea toisiamme pelastuksen tavoittelussamme.
Perheessä ja kaikkialla kirkossa jokaiselle jäsenelle opetetaan evankeliumin oppeja.
Kun jäseniä kutsutaan opetustehtäviin, he saavat aineistoa ja apua, jotka auttavat heitä
onnistumaan.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

OL 88:77–79 Ef. 4:11–14

Sitoumus

• Käytkö kirkossa?

Kestäminen loppuun asti
Kun me elämme jatkuvasti evankeliumin mukaan, me pääsemme lähemmäs

taivaallista Isäämme. Me nautimme enemmän Vapahtajan sovituksesta ja arvostamme
sitä enemmän. Perheenjäsenet tulevat toisilleen läheisemmiksi. Me koemme suurempia
rakkauden, ilon ja rauhan tunteita, jotka sovitus saa aikaan. Sydämemme muuttuu, ja
me löydämme turvaa eläessämme palautetun evankeliumin mukaan.

Kun osoitamme koko ajan uskoa Kristukseen, teemme parannusta ja uudistamme
liittomme, me saamme jatkuvasti Pyhän Hengen johdatusta. Jos me kestämme uskollisina
liitoillemme elämämme loppuun asti, me saamme iankaikkisen elämän.

Muutamat jäsenet eivät kestä eli pysy täysin aktiivisina. Kestäminen loppuun asti on
kuitenkin jokaisen omalla vastuulla. Me teemme ”työtä pelastuaksemme” (ks. Fil. 2:12) ja
me palvelemme ja rakastamme niitä, joiden usko on heikentynyt epäaktiivisuuden myötä.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

2. Nefi 31:20–21 OL 20:37 Joh. 14:15, 21 Fil. 2:12
Moroni 6:4 UK 3 Ef. 4:11–14

Sitoumus

• Elätkö jatkuvasti evankeliumin mukaan pitämällä kasteenliittosi koko elämäsi ajan?
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4 Tunnista Henki

Kuinka tunnistan
Hengen ja ymmärrän
Häntä?

Mieti tätä

• Miksi minä tarvitsen henkilökohtaista ilmoitusta?

• Kuka on Pyhä Henki ja kuinka Hän toimii?

• Miksi minun on rukoiltava uskossa?

• Mikä tehtävä Hengellä on lähetystyössä?

• Kuinka voin tunnistaa Hengen kehotukset?

Henkilökohtainen ilmoitus

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). Menestyt työssäsi, kun opit ottamaan vastaan henkilökohtaista ilmoitusta
ja noudattamaan sitä. Joseph Smith on myös opettanut, että ilmoitus on välttämätöntä
päivittäisessä työssäsi: ”Tämän periaatteen perusteella taivasta hallitaan ilmoituksen
nojalla, joka on sovellettu niiden olojen mukaan, joihin valtakunnan lapset on asetettu”
(Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 254).

Jumala rakastaa sinua ja kaikkia lapsiaan. Hän haluaa tukea sinua arkisissa ja
erityisissä haasteissasi. Sinulle on luvattu innoitusta tietää, mitä tehdä, ja sinulle on
annettu voimaa tehdä se (ks. OL 43:15–16). Hän auttaa sinua, kun pyrit tunnistamaan
Hengen ja ymmärtämään Häntä tutkimalla uutterasti pyhiä kirjoituksia. Hän opastaa
sinua ihmisten luo, jotka ottavat vastaan palautuksen sanoman. Hän antaa sinulle
voimaa viedä heille sanoma ja todistaa Kristuksesta ja Hänen evankeliumistaan. Hän
vuodattaa yllesi siunauksiaan Pyhän Hengen lahjan kautta. Hän pyytää, että pysyt
tämän lahjan arvoisena ja että pyydät, etsit ja kolkutat (ks. OL 4:7; Matt. 7:7–8).
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Elämme aikaa, josta Mormonin kirjan profeetat profetoivat – aikaa, jolloin ihmiset
”kiistelevät keskenänsä, ja – – opettavat omalla tietämyksellään ja kieltävät Pyhän
Hengen, joka antaa sanat” (2. Nefi 28:4; ks. myös 3. Nefi 29:6; Morm. 9:7–8). Siitä
huolimatta monet ihmiset kaipaavat myös hengellisiä asioita. Kun opit ottamaan vastaan
henkilökohtaista ilmoitusta, opetat voimalla ja valtuudella (ks. Alma 17:3), koska Pyhä
Henki antaa sinulle voimaa puhua (ks. 1. Nefi 10:22).

Sinun täytyy etsiä ja ottaa vastaan henkilökohtaista ilmoitusta Pyhän Hengen
kautta, kun autat ihmisiä ottamaan kasteen ja konfirmoinnin. Usko siihen, että saat
henkilökohtaista ilmoitusta johdatukseksesi päivästä toiseen. Pyhä Henki auttaa sinua
kaikilla työsi osa-alueilla.

Toiminta: Opiskelu yksin

Viimeisessä todistuksessaan Moroni kirjoitti ”muutamia sanoja kehotuksena” (Moroni 10:2).
Lue Moroni 10 ja kirjoita omin sanoin, mitä Moroni kehottaa Mormonin kirjan lukijaa tekemään.

Kristuksen valo
Ihminen kykenee ottamaan vastaan hengellistä johdatusta ennen kuin hänet on kastettu ja

konfirmoitu. Tämä hengellinen vaikutus alkaa Kristuksen valona, joka ”on annettu jokaiselle
ihmiselle, jotta hän voi erottaa hyvän pahasta” (Moroni 7:16; ks. myös jakeet 14–19).

Kristuksen valo on ”jumalallinen energia, voima tai vaikutus, joka lähtee Jumalasta
Kristuksen kautta ja tekee eläväksi ja valaisee kaiken. Se on laki, jolla hallitaan kaikkea
taivaassa ja maan päällä. Se auttaa myös ihmisiä ymmärtämään evankeliumin totuuksia
ja auttaa heitä lähtemään sille evankeliumin polulle, joka johtaa pelastukseen.

Kristuksen valoa ei pidä sekoittaa Pyhään Henkeen. Kristuksen valo ei ole henkilö,
vaan se on vaikutus, joka tulee Jumalalta ja valmistaa ihmistä ottamaan vastaan Pyhän
Hengen. Se on hyvään vaikuttava voima kaikkien ihmisten elämässä. Yksi Kristuksen
valon ilmenemismuoto on omatunto, joka auttaa ihmistä valitsemaan oikean ja väärän
välillä. Kun ihmiset oppivat evankeliumista, heidän omatuntonsa käy herkemmäksi.
Henki valaisee jokaisen ihmisen, joka kuulee Hengen ääntä, ja johdattaa heidät
Jeesuksen Kristuksen evankeliumin tuntemukseen.” (Pyhien kirjoitusten opas, ”Valo,
Kristuksen valo”; ks. myös OL 84:46–47.)

Presidentti Boyd K. Packer on sanonut: ”Lähetyssaarnaajan – – on tärkeää – – tietää, että
Pyhä Henki voi toimia Kristuksen valon kautta. Evankeliumin totuuksien opettaja ei kylvä
aikuisen tai lapsen mieleen mitään outoa tai edes uutta. Pikemminkin lähetyssaarnaaja tai
opettaja solmii yhteyden Kristuksen Henkeen, joka on jo siellä. Evankeliumi tuntuu heistä
’tutulta’.” (”The Light of Christ”, uusien lähetysjohtajien seminaarissa pidetty puhe, 22.
kesäkuuta 2004, s. 2.)

Pyhä Henki

Pyhän Hengen persoona. Pyhä Henki on jumaluuden kolmas jäsen. Hän on henkipersoona,
eikä Hänellä ole liha- ja luuruumista (ks. OL 130:22). Hän on Puolustaja, jonka Vapahtaja
lupasi opettavan seuraajilleen kaiken ja palauttavan heidän mieleensä kaiken, mitä Hän
oli heille opettanut (ks. Joh. 14:26).

Pyhän Hengen voima. Todistus, jonka vilpittömät tutkijat saavat ennen kastetta, tulee Pyhän
Hengen voiman kautta. ”Pyhän Hengen voima voi tulla ihmisen päälle jo ennen kastetta
ja todistaa, että evankeliumi on tosi” (Pyhien kirjoitusten opas, ”Pyhä Henki”).
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Se todistaa ihmiselle Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen työstään sekä Hänen
palvelijoidensa työstä maan päällä. Pyhä Henki todistaa totuudesta. Kaikki ihmiset
voivat tietää Pyhän Hengen voiman kautta, että Mormonin kirja on totta. ”Pyhän Hengen
voimalla te voitte tietää totuuden kaikesta” (Moroni 10:5).

Pyhän Hengen lahja. Tutkijat, jotka saavat
todistuksen, eivät ole vielä saaneet lupausta
Pyhän Hengen jatkuvasta toveruudesta. Joseph
Smith on sanonut: ”Pyhän Hengen ja Pyhän
Hengen lahjan välillä on ero. [Cornelius] sai
Pyhän Hengen ennen kuin hänet kastettiin,
ja se oli hänelle Jumalan vakuuttava voima
evankeliumin totuudesta, mutta hän ei voinut
saada Pyhän Hengen lahjaa ennen kuin hänet
oli kastettu. Ellei hän olisi ottanut päälleen tätä
merkkiä eli toimitusta, niin Pyhä Henki, joka sai
hänet vakuuttuneeksi Jumalan totuudesta, olisi
jättänyt hänet.” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia,
s. 198.)

”– – oikeus Pyhän Hengen jatkuvaan
toveruuteen, kelvollisuuden ehdolla, on lahja,
joka voidaan saada ainoastaan Melkisedekin
pappeuden haltijan kätten päällepanemisella,
valtuudella suoritetun kasteen jälkeen Jeesuksen
Kristuksen tosi kirkon jäseneksi” (Pyhien
kirjoitusten opas, ”Pyhä Henki”).

Kirkon jäsenenä olet saanut Pyhän Hengen lahjan pappeuden valtuudella. Tämän
lahjan ansiosta voit saada Pyhän Hengen jatkuvan toveruuden, kun pysyt sen arvoisena.
Rukoile Hengen johdatusta ja noudata uskollisesti saamaasi ilmoitusta.

Lupauksen Pyhä Henki. Pyhää Henkeä sanotaan myös lupauksen Pyhäksi Hengeksi
(ks. OL 88:3). Sinetöiminen lupauksen Pyhällä Hengellä tarkoittaa sitä, että Pyhä Henki
vahvistaa vanhurskaiden tekojen, toimitusten ja liittojen olevan Herran hyväksymiä.
Lupauksen Pyhä Henki todistaa Isälle, että pelastavat toimitukset on suoritettu oikein ja
että niihin liittyvät liitot on pidetty. Ne, jotka sinetöidään lupauksen Pyhällä Hengellä,
saavat kaiken, mitä Isällä on (ks. OL 76:51–60; Ef. 1:13–14). Lupauksen Pyhän Hengen
on sinetöitävä kaikki liitot ja toimitukset, jotta ne olisivat voimassa tämän elämän jälkeen
(ks. OL 132:7, 18–19, 26). Liittojen rikkominen voi poistaa sinetöinnin.

Hengen lahjat. Hengen lahjat ovat erityisiä hengellisiä siunauksia, joita Herra antaa
kelvollisille ihmisille heidän omaksi hyödykseen ja käytettäväksi muiden siunaukseksi.
Esimerkiksi lähetyssaarnaajat, joiden on opittava uusi kieli, voivat saada kielillä
puhumisen lahjan, joka antaa heille jumalallista apua kielen oppimisessa. Kohdissa
Moroni 10:8–18; OL 46:11–33 ja 1. Kor. 12:1–12 kerrotaan useista Hengen lahjoista. Ne
ovat vain joitakin esimerkkejä monista Hengen lahjoista. Herra voi siunata sinua monin
tavoin uskollisuudestasi, tarpeistasi ja palvelemiesi ihmisten tarpeista riippuen. Sinulla
tulee olla halu saada hengellisiä lahjoja ja tavoitella niitä vilpittömästi (ks. OL 46:8; 1. Kor.
12:31; 14:1, 12). Nämä lahjat tulevat rukouksen, uskon ja tekojen myötä Jumalan tahdon
mukaan (ks. OL 63:9–12; 84:64–73).

”Pyhän Hengen lahja tulee
sen jälkeen, kun ihminen

tekee parannuksen ja tulee
kelvolliseksi. – – Pyhä Henki
todistaa totuudesta ja antaa

sielulle niin syvällisen tiedon
Isän Jumalan ja Hänen

Poikansa Jeesuksen
Kristuksen todellisuudesta,

ettei mikään maallinen voima
tai valta voi erottaa häntä

siitä tiedosta.”

– PRESIDENTTI JAMES E. FAUST
”PYHÄN HENGEN LAHJA – VARMA KOMPASSI”, VALKEUS,

HUHTIKUU 1996, S. 5
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Toiminta: Opiskelu yksin tai toverin kanssa

Lue seuraavat viitteet:

• Pyhien kirjoitusten opas, ”Pyhä Henki”, ”Valo, Kristuksen valo” ja ”Henki”.

• Our Search for Happiness, s. 84–86, 91–92.

• Lujana uskossa, ”Pyhä Henki” ja ”Hengen lahjat”.

Kirjoita kuvaus Pyhän Hengen luonteesta ja tehtävästä.

Lue Ap. t. 4:23–33.

• Kuinka Pietari ja Johannes tavoittelivat hengellisiä lahjoja?

• Kuinka Herra vastasi heidän rukouksiinsa?

• Mitä voit oppia tämän kokemuksen perusteella omasta työstäsi?

Hengen voima kääntymisessä
Pyhän Hengen voima on keskeinen kääntymisessä. Pyri ymmärtämään kääntymisen

oppi ja myös kääntymiskokemus. Vanhin Boyd K. Packer selitti Hengen keskeistä
tehtävää kääntymisessä:

”Kun kääntyminen tapahtuu, se tapahtuu Hengen voiman kautta. Lähetystyön
onnistuminen edellyttää näiden kolmen seikan tapahtumista:

Meidän on ymmärrettävä, miltä tutkijasta täytyy tuntua, jotta hän kokisi kääntymisen.
Meidän on ymmärrettävä, miltä lähetyssaarnaajasta täytyy tuntua, jotta hän opettaisi

Hengen käännyttävällä voimalla.
Ja sitten meidän on ymmärrettävä, miltä jäsenestä täytyy tuntua, jotta hän olisi

menestyksekkäästi mukana kääntymiskokemuksessa.” (Lähetysjohtajien konferenssi,
3. huhtikuuta 1985.)

Mitä paremmin ymmärrät, miltä
tutkijoista, lähetyssaarnaajista ja jäsenistä
tuntuu, kun he saavat Hengen todistuksen,
sitä paremmin ymmärrät oman tehtäväsi:

• Sinun tulee rakentua eli vahvistua
hengellisesti ja saada mielesi
valistumaan, kun tutkit pyhiä
kirjoituksia ja opetat oppia.

• Luo opettaessasi ilmapiiri, jossa Pyhä
Henki voi todistaa. Teet sen opettamalla
ja todistamalla palautuksen sanomasta.
Opeta Hengen johdolla ja todista, että
tiedät Pyhän Hengen voimasta, että se,
mitä opetat, on totta.

• Noudata Hengen johdatusta soveltaessasi
sanoman kunkin henkilön tarpeisiin.

• Pyydä ihmisiä toimimaan. Heidän uskonsa kasvaa, kun he tekevät parannusta,
noudattavat käskyjä sekä tekevät liittoja ja pitävät ne.

Vanhin M. Russell Ballard on puhunut Hengen voimasta: ”Todellinen kääntymys tulee
Hengen voimasta. Kun Henki koskettaa sydäntä, sydämet muuttuvat. Kun yksityiset
ihmiset – – tuntevat Hengen tekevän työtä heidän kanssaan tai kun he näkevät osoituksia
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Herran rakkaudesta ja armosta elämässään, he ylentyvät ja rakentuvat hengellisesti ja
heidän uskonsa Häneen vahvistuu. Nämä kokemukset Hengen kanssa seuraavat
luonnollisesti, kun ihminen on halukas koettelemaan sanaa. Tällä tavalla me tulemme
tuntemaan, että evankeliumi on tosi.” (”Nyt on aika”, Liahona, tammikuu 2001, s. 89.)

Pyhä Henki tekee työtä ihmisten sydämessä saaden aikaan nämä muutokset. Kun
ihmiset päättävät pitää sitoumukset, he tuntevat Pyhän Hengen voiman vahvemmin
ja he saavat uskoa totella Kristusta. Sinun tulee siis auttaa ihmisiä, joiden kanssa
työskentelet, vahvistumaan uskossa kutsumalla heitä tekemään parannus sekä tekemään
sitoumuksia ja pitämään ne.

Toiminta: Opiskelu yksin

• Lue yksi tai kaksi seuraavista kohdista ja mieti, miltä tutkijasta täytyy tuntua, jotta hän kokisi
kääntymisen. Kirjoita tunteesi ja vaikutelmasi opiskelupäiväkirjaasi. Keskustele ajatuksistasi
muiden lähetyssaarnaajien ja jäsenten kanssa.

2. Nefi 4:16–35; En.; Moosia 4–5; 18:7–14; 27–28; Alma 5; 17–22; 32; 36; 38

• Lue yksi tai kaksi seuraavista kohdista ja pohdi, miltä sinusta lähetyssaarnaajana ja jäsenenä
täytyy tuntua, että voit opettaa käännyttävällä voimalla. Kirjoita tunteesi ja vaikutelmasi
opiskelupäiväkirjaasi. Keskustele ajatuksistasi muiden lähetyssaarnaajien ja jäsenten kanssa.

1. Nefi 8:11–12; Moosia 28:1–4; Alma 26; 29; 31:26–38; 32; Moroni 7:43–48; OL 4;
18:10–16; 50:21–22

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Mitä nämä pyhien kirjoitusten kohdat opettavat Hengen voimasta työssäsi?

2. Nefi 33:1–2 OL 50:13–22 1. Kor. 2:11–14
OL 42:11–17 Ap. t. 2:37–38 Pyhien kirjoitusten opas, ”Kääntyminen”

Mitä sinä voit tehdä, jotta voisit kokea Hengen voimaa työssäsi?

Alma 32:27–28 OL 42:14 Joh. 7:17

Miksi on tärkeää opettaa sitä, minkä tiedät ja mihin uskot?

Alma 5:43–47 OL 52:9 OL 80:4

Rukoile uskoen
Voit opettaa Herran tavalla vain Hengen voimasta ja saat Hengen uskon rukouksen

kautta. Herra on sanonut: ”Ja Henki annetaan teille uskon rukouksen kautta; ja ellette
saa Henkeä, teidän ei tule opettaa” (OL 42:14). Kun rukoilet apua opetukseesi, Pyhän
Hengen voima vie opetuksesi ”ihmislasten sydämiin” (2. Nefi 33:1).

Presidentti Gordon B. Hinckley havainnollisti tätä periaatetta kertomalla erään
kokemuksen lähetystyöstään:

”Muistan aina kaksi nuorta miestä, jotka palvelivat lähetyskentälläni. Toinen oli
tähtiainesta. Hän oli saanut koulutusta. Hän oli älykäs. Hän oli nokkela. Hän oli
hieman ylimielinen. Meillä oli toinen, joka oli kylttimaalari. Hän oli ollut työssä
kylttimyymälässä ja oli saanut hyvin vähän koulutusta, mutta hän tunsi
riittämättömyytensä ja turvasi Herraan. Kun hän rukoili, hänen tiesi puhuvan Herran
kanssa. Se ei ollut ulkoa opittu asia vaan keskustelua, ja tuo nuori mies sai aikaan
ihmeitä, kun taas toinen nuori mies teki vain sen, mitä käskettiin. Voima, joka oli toisessa,
ja voiman puute toisessa oli hyvin ilmeinen. Kääntykää Herran puoleen. Hän on esittänyt
kutsun, ja Hän vastaa.” (Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997, s. 469.)



Muistiinpanoja

4 Tunnista Henki

94

Muistiinpanoja

4 Tunnista Henki

94

Pyri rukoilemaan vilpittömästi, vakain
aikein ja ”koko sydämen voimalla”
(Moroni 7:48). Tehokas rukous vaatii
suuria ponnistuksia (ks. Moroni 10:3–4;
OL 8:10; 9:7). Mieti vakavasti asennettasi ja
käyttämiäsi sanoja. Harkitse rukoillessasi
seuraavaa:

• Käytä rukouksen kieltä, mikä osoittaa, että
rakastat taivaallista Isääsi ja kunnioitat
Häntä. Käytä asianmukaista ja
kunnioittavaa kieltä, puhuit sitten millä
kielellä tahansa.

• Ilmaise aina kiitollisuutesi siunauksistasi.
Se, että yrität tietoisesti olla kiitollinen,
auttaa sinua huomaamaan, kuinka
armollinen Herra on ollut elämässäsi.

• Rukoile erityisesti Pyhän Hengen johdatusta ja apua. Osoita arvostavasi tätä siunausta
olemalla herkkä Hengen kehotuksille ja tietoinen niistä. Noudata sitten rohkeasti noita
kehotuksia.

• Rukoile rakastaen. Rukoile ihmis-
ten puolesta mainiten heidät ni-
meltä. Pyydä innoitusta avuksesi,
jotta ymmärtäisit heidän tarpeensa
ja vastaisit niihin. Rukoile tapaa-
miesi ihmisten, tutkijoiden, uusien
käännynnäisten ja vähemmän ak-
tiivisten jäsenten hyvinvoinnin
puolesta. Rukoile alueellasi ole-
vien jäsenten, apujärjestöjen johta-
jien ja pappeusjohtajien puolesta.
Rukoile kotona olevan perheesi
puolesta. Rukoile toverisi, muiden
lähetyssaarnaajien ja lähetysjohta-
jasi puolesta. Rukoile, että osaisit
auttaa muita, ja ole sitten halukas
uhrautumaan heidän hyväkseen.

• Rukoile, että sinulle näytettäisiin,
minne mennä ja mitä tehdä.
Rukoile, että sinut johdatettaisiin
niiden ihmisten luo, jotka ovat
valmistautuneet ottamaan vastaan
palautuksen sanoman. Rukoile,
että tunnistaisit heidät.

”Joka aamu – – lähetyssaarnaajien

tulee polvistua ja pyytää Herraa

vapauttamaan heidän kielensä ja

puhumaan heidän kauttaan niiden

ihmisten siunaukseksi, joita he

opettavat. Jos he tekevät näin, he

saavat elämäänsä uutta valoa. He

ovat innokkaampia tekemään työtä.

He tulevat tietämään, että he ovat hyvin

todellisessa mielessä Herran palvelijoita

puhuessaan Hänen puolestaan. He

huomaavat, että heidän opettamiensa

ihmisten suhtautuminen muuttuu.

Kun he opettavat näin Hengen avulla,

heidän tutkijansa reagoivat opetukseen

saman Hengen vaikutuksesta.”

– PRESIDENTTI GORDON B. HINCKLEY
”LÄHETYSTYÖPALVELU”, ENSIMMÄINEN MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJIEN

KOULUTUSKOKOUS, 11. TAMMIKUUTA 2003
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• Tunnusta, että taivaallinen Isä tietää, paremmin kuin sinä itse, mitä tarvitset. Luota
siihen, että Henki tietää, mitä rukoilla (ks. 3. Nefi 19:24; OL 46:28, 30).

• Anna iltarukouksessa Herralle selonteko päivän toimistasi. Tarkastele sitten Hänen
kanssaan suunnitelmaasi seuraavalle päivälle. Kuuntele Hengen ilmoitusta.

• Rukoile, että voittaisit kiusauksen. Kiusaukseen lankeaminen on este Hengelle.

• Rukoile tilanteen mukaan ja paastoa saadaksesi erityisiä siunauksia.

• Rukoile pyhien kirjoitusten johdosta ja pohdi niitä. Pyhät kirjoitukset avaavat ikkunan
ilmoitukselle.

• Usko, että Jumala vastaa rukouksiisi. Tunnusta, että Jumalan ajatukset eivät ole sinun
ajatuksiasi (ks. Jes. 55:8–9), ja luota siihen, että Jumala vastaa rukouksiisi omalla
tavallaan ja omana aikanaan.

Toiminta: Opiskelu yksin

Pohdi seuraavia ajatuksia vilpittömästä rukouksesta:

”Ongelma useimmissa rukouksissamme on, että me pidämme ne aivan kuin tarttuisimme
puhelimeen ja tilaisimme ruokatavaroita – teemme tilauksemme ja suljemme puhelimen. Meidän
on mietiskeltävä, pohdittava, ajateltava, mitä rukoilemme ja miksi, ja sitten puhuttava Herralle niin
kuin ihminen puhuu toiselle.” (Gordon B. Hinckley, Teachings of Gordon B. Hinckley, s. 469.)

”Jos rukoileminen on vain äkillistä huutoa kriisin hetkellä, niin se on täysin itsekästä, ja me
opimme pitämään Jumalaa huoltomiehenä tai palvelutoimistona, joka auttaa meitä vain
hätätilanteissamme. Meidän tulee muistaa Korkeinta päivin ja öin – aina – ei vain niinä hetkinä,
jolloin kaikki muu apu on pettänyt ja me tarvitsemme epätoivoisesti apua.” (Howard W. Hunter,
The Teachings of Howard W. Hunter, toim. Clyde J. Williams, 1997, s. 39.)

Arvioi itseksesi seuraavan asteikon avulla omia rukouksiasi. Kirjoita opiskelupäiväkirjaasi
vastauksia seuraavanlaisiin kysymyksiin: Mihin kohtaan asettaisit itsesi tällä asteikolla? Missä
kohdassa haluaisit olla tällä asteikolla? Miten aiot muuttua?

Huono Kohtalainen Hyvä

Heikko usko Kristukseen ����������� Luja usko Kristukseen

Ei kiitollinen ����������� Täynnä kiitollisuutta

Ajatukset eivät keskity työhön ����������� Ajatukset keskittyvät työhön

Ei yhteyttä tekoihin ����������� Teot täydentävät rukouksia

Samanlaisena toistuvaa ����������� Keskittyy tämän päivän tarpeisiin

Laimeita tunteita ����������� Mieltä ylentävää, virkistävää

Keskittyminen epäpuhtaisiin
����������� Keskittyminen puhtaisiin ajatuksiinajatuksiin

Itsekeskeistä ����������� Muut ihmiset huomioon ottavaa

Yleisluontoista, ei yksityiskohtaista����������� Yksityiskohtaista, ei yleisluontoista

Henki on poissa ����������� Henki ohjaa rukousta

Ei vastausten tunnistamista �����������
Luottamus siihen, että Jumala 
vastaa rukouksiin
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Miksi sinun on rukoiltava Henkeä?

2. Nefi 32:8–9 OL 42:14 OL 50:13–22

Mitä sinun pitäisi rukoilla?

Alma 6:6 Alma 37:36–37 OL 50:29–30
Alma 13:28 3. Nefi 18:20 Pyhien kirjoitusten opas, ”Rukous”
Alma 34:17–27 3. Nefi 19:9

Opi tunnistamaan Hengen ilmoitus
Henki on aina valmis opastamaan ja ohjaamaan sinua. Henki puhuu kuitenkin

hiljaisella äänellä yhtä hyvin tunteittesi kuin mielesikin välityksellä. Yksi suuri haaste
itsellesi ja niille, joiden kanssa työskentelet, onkin tunnistaa Pyhän Hengen hiljainen,
hienovarainen ilmoitus.

Vanhin Boyd K. Packer on opettanut: ”Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan, ettei Hengen
ääni ole ’kova’ eikä ’ankara’. Se ei ole ’ukkosen ääni eikä mikään ankarasti pauhaava ja
raju ääni’, vaan ’hiljainen ääni, josta kuvastui täydellinen lempeys, ikään kuin se olisi
ollut kuiskaus’, ja se voi tunkeutua ’sieluun asti’ ja ’saada sydämen palamaan’. (3. Ne.
11:3; He. 5:30; LK 85:6–7.) Muistakaa, kuinka Elia sai tietää, ettei Herran ääni ollut
myrskyssä eikä maanjäristyksessä eikä tulessa, vaan se oli ’hiljainen tuulen hyminä’. 
(1. Kun. 19:12)

Henki ei kiinnitä huomiotamme huutamalla tai ravistelemalla meitä kovakouraisesti.
Se kuiskaa. Se hyväilee niin lempeästi, että ellemme ole varuillamme, emme ehkä tunne
sitä lainkaan. (Ei ole mikään ihme, että meille on ilmoitettu viisauden sana, sillä kuinka
juoppo tai huumeiden käyttäjä voisi tuntea sellaisen äänen?)

Joskus se painostaa juuri sen verran, että huomaisimme sen. Mutta useimmiten käy niin,
että jos emme ota vaarin lempeästä tunteesta, Henki vetäytyy pois ja odottaa, kunnes
tulemme etsien ja kuunnellen ja sanomme omalla tavallamme ja omilla sanoillamme niin
kuin Samuel entisinä aikoina: ’Puhu [Herra], palvelijasi kuulee.’ (1 Sam. 3:10)” (”Herran
lamppu”, Valkeus, heinäkuu 1983, s. 30–31.)

Monet äänet maailmassa kilpailevat huomiostasi, ja ne voivat helposti hukuttaa
hengelliset vaikutelmat, ellet ole tarkkaavainen.

Toiminta: Opiskelu yksin tai toverin kanssa

Tutki seuraavaa taulukkoa. Mieti kertoja, jolloin olet kokenut joitakin sellaisia tunteita, ajatuksia
tai vaikutelmia, joita alla olevissa kohdissa kuvataan. Kun tutkit ja saat kokemusta, lisää tähän
luetteloon muita kohtia. Mieti, kuinka voit näiden periaatteiden avulla auttaa muita tuntemaan ja
tunnistamaan Hengen.

OL 6:23; 11:12–14; | Herättää rakkauden, ilon, rauhan,
Room. 15:13; Gal. 5:22–23 | kärsivällisyyden, lempeyden, ystävällisyyden,

| uskollisuuden ja toivon tunteita.

OL 8:2–3 | Tuo ajatuksia mieleen, tunteita sydämeen.

OL 128:1 | Askarruttaa mieltä ja vaikuttaa tunteisiin.

JS–H 11–12 | Auttaa pyhiä kirjoituksia vaikuttamaan voimakkaasti.
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OL 9:8–9 | Antaa hyviä tunteita opettaa, jos jokin on totta.

Alma 32:28; OL 6:14–15; 1. Kor. 2:9–11 | Valaisee mielen.

Alma 19:6 | Korvaa pimeyden valolla.

Moosia 5:2–5 | Vahvistaa halua karttaa pahaa 
| ja noudattaa käskyjä.

Joh. 14:26 | Opettaa totuutta ja palauttaa sen mieleen.

Joh. 14:27 | Herättää rauhan ja lohdun tunteita.

Joh. 16:13 | Johdattaa totuuteen ja ilmoittaa tulevia asioita.

Moroni 10:5 | Ilmoittaa totuuden.

OL 45:57 | Opastaa ja suojaa eksytykseltä.

2. Nefi 31:18; OL 20:27; | Kirkastaa Isä Jumalan ja Jeesuksen
Joh. 16:14 | Kristuksen ja todistaa Heistä.

OL 42:16; 84:85; 100:5–8; Luuk. 12:11–12 | Ohjaa nöyrien opettajien sanoja.

Joh. 16:8 | Paljastaa synnin ja nuhtelee siitä.

Moroni 10:8–17; OL 46:8–26; 1. Kor. 12 | Antaa Hengen lahjoja.

Alma 10:17; 12:3; 18:16, 20, 32, 35; OL 63:41 | Auttaa ymmärtämään tai tunnistamaan muiden 
| ajatukset.

OL 46:30; 50:29–30 | Kertoo, mitä tulee rukoilla.

2. Nefi 32:1–5; OL 28:15 | Kertoo, mitä tulee tehdä.

1. Nefi 10:22; Alma 18:35 | Auttaa vanhurskaita puhumaan voimalla ja valtuudella.

OL 21:9; 100:8; Joh. 15:26 | Todistaa totuudesta.

2. Nefi 31:17; Alma 13:12; 3. Nefi 27:20 | Pyhittää ja tuo syntien anteeksiannon.

1. Nefi 2:16–17; 2. Nefi 33:1; Alma 24:8 | Vie totuuden kuulijan sydämeen.

1. Nefi 1:1–3; 2. Moos. 31:3–5 | Lisää taitoja ja kykyjä.

1. Nefi 7:15; 2. Nefi 28:1; 32:7; | Pakottaa (eteenpäin) tai
Alma 14:11; Morm. 3:16; Et. 12:2 | estää (menemästä taaksepäin).

OL 50:13–22 | Rakentaa sekä opettajaa että opetettavia.

OL 88:3; Joh. 14:26 | Lohduttaa.

|
|
|
|

Vastauksena kysymykseen ”Kuinka me tunnistamme Hengen kehotukset?” presidentti
Gordon B. Hinckley luki kohdan Moroni 7:13, 16–17 ja sanoi sitten: ”Loppujen lopuksi
siinä se testi on. Houkutteleeko se tekemään hyvää, kohoamaan, seisomaan pystypäin,
tekemään oikein, olemaan ystävällinen, olemaan antelias? Silloin se on Jumalan
Hengestä. – –

Jos se kutsuu tekemään hyvää, se on Jumalasta. Jos se kutsuu tekemään pahaa, se
on paholaisesta. – – Ja jos teet sitä, mikä on oikein, ja elät niin kuin on oikein, tiedät
sydämessäsi, mitä Henki sanoo sinulle.

Tunnistat Hengen ilmoituksen Hengen hedelmistä – se mikä valaisee, se mikä
rakentaa, se mikä on myönteistä ja kannustavaa ja ylentävää ja johtaa meitä parempiin
ajatuksiin ja parempiin sanoihin ja parempiin tekoihin, on Jumalan Hengestä.” (Teachings
of Gordon B. Hinckley, s. 260–261.)

Jumala vastaa rukouksiisi antamalla henkilökohtaista innoitusta ja ilmoitusta.
Pyhän Hengen kautta Hän opastaa sinua etsiessäsi ihmisiä, opettaessasi palautettua
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evankeliumia ja vahvistaessasi vähemmän aktiivisia jäseniä ja uusia käännynnäisiä.
Tehtäväsi on elää kelvollisesti, rukoilla palavasti ja oppia tunnistamaan Hengen johdatus
ja noudattamaan sitä rohkeasti.

Henkeen turvaaminen
Herran palvelijana sinun tulee tehdä Hänen työtään Hänen tavallaan ja Hänen

voimallaan. Jotkut lähetyssaarnaajat luottavat siihen, että he tietävät, kuinka menestyä.
Toisilta tällainen luottamus puuttuu. Muista kuitenkin, että luottamuksesi ja uskosi
pitäisi perustua Kristukseen, ei sinuun itseesi. Turvaa Henkeen äläkä omiin lahjoihisi
ja kykyihisi. Turvaa siihen, että Henki opastaa sinua jokaisella osa-alueella työssäsi.
Profeetta Joseph Smith opetti, että Henki on opettamisen ja saarnaamisen perusta:

”Kukaan ei voi saarnata evankeliumia ilman Pyhää Henkeä” (Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, 1985, s. 110).

”Jotkut harvat kutsuttiin ja asetettiin ilmoituksen ja profetian Hengellä, ja he alkoivat
saarnata Hengen antaessa heille sanat, ja vaikka he olivat heikkoja, Jumalan voima
vahvisti heitä” (History of the Church, osa 4, s. 538).

”[Joseph Smith] jatkoi antaen vanhimmille opetusta koskien evankeliumin
saarnaamista ja tähdensi heille, että on välttämätöntä saada Henki, jotta he voisivat
saarnata taivaasta lähetetyn Pyhän Hengen avulla” (History of the Church, osa 4, s. 13).

Viikoittaisissa ja päivittäisissä suunnittelutuokioissa sinun on esitettävä itsellesi joitakin
peruskysymyksiä joka päivä – jopa moneen kertaan joka päivä (katso seuraavasta Pyhien
kirjoitusten tutkiminen -ruudusta esimerkkejä kysymyksistä). Etsi innoitusta vastata
näihin kysymyksiin tavalla, josta on apua kussakin tilanteessa. Sitten vastausten tulee
näkyä suunnitelmissasi. Mutta sinun pitäisi olla myös halukas seuraamaan Henkeä ja
muuttamaan suunnitelmiasi, kun eteen tulee odottamattomia tilaisuuksia.

Tutki seuraavia pyhien kirjoitusten kohtia ja mieti, kuinka ne vastaavat näihin
tärkeisiin kysymyksiin, joita sinun pitäisi esittää joka päivä. Mieti, mitä nämä kohdat
merkitsevät etsiessäsi tutkijoita, suunnittelutuokioissa ja opiskellessasi yksin ja toverin
kanssa. Mieti myös, mitä merkitystä niillä on silloin, kun opetat oppiaiheita, kutsut
ihmisiä tekemään sitoumuksia, seuraat sitoumusten noudattamista, vahvistat uusia
jäseniä ja vähemmän aktiivisia jäseniä ja työskentelet jäsenten kanssa.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Minne minun pitäisi mennä?

Hel. 10:17 OL 75:26–27
OL 31:11 OL 79:1–2

Mitä minun pitäisi tehdä?

1. Nefi 4:6 OL 28:15
2. Nefi 32:2–5 OL 52:3–4

Mitä minun pitäisi sanoa?

2. Nefi 33:1 OL 33:8–10 Matt. 10:19–20
Alma 5:43–46 OL 50:13–22 Mark. 13:11
Alma 11:22 OL 68:1–4 1. Kor. 2:4–5, 12–13
Hel. 5:18 OL 75:3–11 2. Moos. 4:10–12
Hel. 13:3–5 OL 100:5–8
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Kuinka voin mukauttaa opetukseni tutkijoideni tarpeisiin?

Alma 12:7 3. Nefi 17:2–3 OL 84:85
Alma 41:1 OL 71:1

Mitä pyhien kirjoitusten kohtia minun pitäisi käyttää ja kuinka minun pitäisi käyttää niitä?

Moosia 18:19–20 OL 32:4 OL 71:1
Moosia 27:35 OL 42:11–17 OL 80:4
OL 18:32–36 OL 68:1–4 Luuk. 24:13–32

Varoituksen sana
Kun rukoilet innoitusta, sinun pitäisi myös varmistaa saamiesi tunteiden aitous.

Vertaa esimerkiksi päätöksiäsi pyhiin kirjoituksiin ja elävien profeettojen opetuksiin.
Varmista, että tunteesi ovat sopusoinnussa tehtäväsi kanssa; et esimerkiksi saa ilmoitusta
paikallista piispaa varten siitä, kuinka hänen pitäisi toimia kutsumuksessaan. Keskustele
päätöksistäsi ja päätelmistäsi toverisi, piirijohtajasi tai lähetysjohtajasi kanssa silloin kun
se on asianmukaista.

Presidentti Howard W. Hunter on esittänyt seuraavat neuvot: ”Saanen esittää
varoituksen sanan. – – Arvelen, että ellemme ole varovaisia, – – saatamme yrittää
jäljitellä Herran Hengen todellista vaikutusta
kelvottomin ja manipuloivin keinoin. Huolestun,
kun näyttää siltä, että vahva tunne tai vuolaat
kyyneleet rinnastetaan Hengen läsnäoloon.
Tietenkin Herran Henki voi herättää vahvoja
emotionaalisia tunteita mukaan lukien kyyneleet,
mutta sellaista ulkoista ilmausta ei pitäisi
sekoittaa itse Hengen läsnäoloon.” (The Teachings
of Howard W. Hunter, s. 184.) Herran Hengellä on
aina rakentava vaikutus.

Ilmoitus ja hengelliset kokemukset ovat
pyhiä. Ne tulisi pitää yksityisinä ja niistä
tulisi keskustella vain sopivissa tilanteissa.
Lähetyssaarnaajana saatat olla tietoisempi
hengellisistä kokemuksista kuin olet ollut
aiemmin elämässäsi. Vastusta kiusausta
puhua vapaasti näistä kokemuksista.

Vanhin Boyd K. Packer on neuvonut:
”Olen oppinut, että me emme saa kovin usein
voimakkaita, vaikuttavia hengellisiä kokemuksia.
Ja kun sellaisia saamme, ne on yleensä

tarkoitettu omaksi valistukseksemme, opetukseksemme ja ojennukseksemme.
Ellei asianmukainen auktoriteetti sitä pyydä, ne eivät anna meille oikeutta neuvoa
tai ojentaa toisia.

Uskon myös niin, ettei ole viisasta puhua jatkuvasti epätavallisista hengellisistä
kokemuksista. Niitä on suojeltava huolellisesti, ja niistä tulee kertoa vain silloin, kun
Henki itse kehottaa tekemään niin toisten siunaukseksi.” (”Herran lamppu”, s. 31.)

”Jos olemme kelvollisia, 

me olemme oikeutettuja

saamaan ilmoituksia

itseämme varten,

vanhemmat lapsiaan varten

ja kirkon jäsenet omissa

tehtävissään. Mutta

oikeus ilmoitukseen muita

varten ei ulotu oman

[taloudenhoitotehtävämme]

ulkopuolelle.”

– PRESIDENTTI JAMES E. FAUST
”YHTEYS PYHÄÄN HENKEEN”, 

LIAHONA, MAALISKUU 2002, S. 4
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Henkeen turvaaminen on niin tärkeää, että Herra varoittaa meitä erittäin voimakkaasti olemaan
kieltämättä tai tukahduttamasta Henkeä. Mitä opit seuraavista pyhien kirjoitusten kohdista?

MK Jaak. 6:8–9 Morm. 9:7–9 OL 11:25–26
3. Nefi 29:5–6 Moroni 10:7–8 1. Tess. 5:19–20

Muista tämä

• Rukoile uskoen, että rukouksiisi vastataan.

• Opi ymmärtämään Hengen kehotuksia, tunnistamaan ne ja noudattamaan niitä.

• Opi luottamaan siihen, että Henki näyttää, minne sinun tulee mennä, mitä tehdä ja mitä sanoa.

• Opeta muita tunnistamaan Henki.



Tutkimis- ja soveltamisideoita

Opiskelu yksin

• Tallenna päiväkirjaasi hengellisiä kokemuksiasi. Vastaa esimerkiksi seuraavanlai-
siin kysymyksiin: Olenko ymmärtänyt jotakin paremmin, kun olen tutkinut pyhiä
kirjoituksia? Onko minulla ollut epätavallisia tilaisuuksia tavata ihmisiä, joille voin
kertoa sanomasta? Olenko saanut sanoja sillä hetkellä, kun olen tarvinnut niitä?
Onko minulla ollut voimakkaita rakkauden tunteita ihmisiä kohtaan, joita olen ta-
vannut? Kuinka rukouksiini on vastattu?

• Jaa sivu kahteen sarakkeeseen. Kirjoita toisen sarakkeen otsikoksi ”Mitä Herra
teki” ja toisen ”Mitä Lehi tai Nefi teki”. Lue kertomus Liahonasta ja rikkoontunees-
ta jousesta (1. Nefi 16:9–30) tai kertomus Nefistä rakentamassa laivaa (1. Nefi
17:7–16; 18:1–6). Kun luet, tee luettelo kertomuksen tapahtumista oikeisiin sa-
rakkeisiin. Mieti, mitä kertomus voi opettaa sinulle innoituksen luonteesta.

• Silmäile päiväkirjaasi ja etsi tapauksia, jolloin Henki on johdattanut sinua tai jolloin
olet kokenut saaneesi ilmoitusta tai jonkin muun Hengen lahjan. Mieti milloin,
missä ja miksi nuo kokemukset tapahtuivat. Teitkö jotakin erityistä valmistau-
tuaksesi sellaiseen kokemukseen? Kuinka Herran käsi ilmeni kokemuksessa?
Miltä sinusta tuntui? Mitä voit tehdä, että saisit samanlaisia kokemuksia?
Näiden kokemusten muistaminen voi auttaa sinua tunnistamaan ja saamaan
Hengen jälleen kerran.

• Raamatussa olevaa Apostolien tekojen kirjaa on sanottu ”Pyhän Hengen
apostolien kautta tekemien tekojen kirjaksi”. Lue Apostolien tekojen kirjasta
lukujen otsikot ja selitä, miksi sellainen nimi saattaisi olla sopiva. Etsi todisteita
selityksesi tueksi.

• Tutki ja pohdi seuraavia neuvoja. Miten ne liittyvät päivittäisiin käännytystoimiisi?

”Käske veljiä olemaan nöyriä ja uskollisia ja huolehtimaan siitä, että heillä on
Herran Henki, niin se johtaa heitä oikeaan. Varokaa, ettette käännytä pois hil-
jaista ääntä; se opettaa heille, mitä tehdä ja minne mennä; se tuottaa valtakun-
nan hedelmät. Käske veljiä pitämään sydämensä avoinna vakaumukselle, niin
että kun Pyhä Henki tulee heille, heidän sydämensä on valmis ottamaan sen
vastaan. He voivat erottaa Herran Hengen kaikista muista hengistä – se kuis-
kailee heidän sielulleen rauhaa ja iloa; se vie heidän sydämestään pois pahan-
suopuuden, vihan, riidan ja pahuuden, ja heidän ainoa halunsa on oleva tehdä
hyvää.” (Lainattuna julkaisussa Juvenile Instructor, 19. heinäkuuta 1873, s.
114; ks. myös ”Pyrkiminen osallisiksi parhaista lahjoista”, Valkeus, helmikuu
1997, s. 24.)

Profeetta Joseph Smith antoi nämä neuvot Brigham Youngille unessa miltei kolme
vuotta kuolemansa jälkeen. Mitä tekisit, jos olisit Brigham Youngin asemassa ja
saisit nämä neuvot?

• Tutki kohdat Alma 33:1–12; 34:17–29, 38. Mihin kysymyksiin Alma vastaa?
(Kertaa Alma 33:1–2.) Mitä Alma vastaa näihin kysymyksiin? Mitä vakuutuksia
hän antaa siitä, että Jumala kuulee rukoukset ja vastaa niihin?

• Herra on luvannut, että Henki johtaa meitä monella tärkeällä tavalla. Kun
luet seuraavia kohtia, etsi työstäsi alueita, joilla tarvitset Hengen johdatusta.
Mitä seuraaviin pyhien kirjoitusten kohtiin sisältyvät käskyt ja lupaukset
merkitsevät opiskellessasi yksin ja toverin kanssa? Entä piirikokouksissa,
vyöhykekonferensseissa, kastetilaisuuksissa ja muissa kokouksissa?

Rukoileminen

3. Nefi 19:24 OL 50:30
OL 46:30 Room. 8:26
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Kokousten johtaminen

Moroni 6:9 OL 20:45 OL 46:2

Kirjoittaminen

OL 9:9 OL 47:4 OL 124:4
OL 24:6 OL 104:81 Moos. 6:6

• Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat (myös näiden lukujen johdannot).

OL 60:1–5 OL 61:1–4, 21–22 OL 62:4–8

Mikä tässä kohdassa oli hyvin tärkeää Herralle?

Millä ei ollut merkitystä Herralle?

Mieti seuraavia vanhin Dallin H. Oaksin sanoja:

”[Henkilöllä voi olla] voimakas halu olla Herran Hengen johtamana mutta – –
epäviisaasti [hän] laajentaa tätä haluaan siihen pisteeseen, että hän haluaa
saada johdatusta kaikessa. Halu saada Herran johdatusta on vahvuus, mutta
sen kumppanina täytyy olla ymmärrys siitä, että taivaallinen Isä jättää monia
päätöksiä omaan harkintaamme. Päätösten tekeminen itsenäisesti on yksi niistä
kasvun lähteistä, joita meidän on tarkoitus kokea kuolevaisuudessa. Ihmiset,
jotka yrittävät siir tää kaiken päätöksenteon Herralle ja pyytävät ilmoitusta
jokaiseen valintaan, huomaavat pian olevansa tilanteessa, jossa he rukoilevat
opastusta saamatta sitä. Näin käy todennäköisesti niissä lukemattomissa
tilanteissa, joissa valinnat ovat toisarvoisia tai kumpikin valinta on hyväksyttävä.

Meidän tulee harkita näitä asioita mielessämme käyttäen järkeä, jonka Luojamme
on meille antanut. Sitten meidän tulee rukoilla opastusta ja toimia sen mukaan,
jos me sitä saamme. Ellemme me saa opastusta, meidän tulee toimia parhaan
ymmärryksemme mukaan. Ihmiset, jotka etsivät jatkuvasti ilmoituksen opastusta
asioissa, joissa Herra ei ole katsonut hyväksi opastaa meitä, voivat sepitellä
vastauksen omasta mielikuvituksestaan tai harhoistaan, tai he voivat jopa saada
vastauksen väärän ilmoituksen tietä.” (”Vahvuutemme voivat kukistaa meidät”,
Valkeus, toukokuu 1995, s. 15.)

Millainen suhde on omaan harkintaan luottamisen ja Henkeen luottamisen välillä?

Opiskelu toverin kanssa

• Puhukaa rukouksista, joita pidätte tovereina. Ovatko ne Pyhän Hengen johtamia?
Oletteko saaneet vastauksia rukouksiinne? Rukoillessanne tovereina

– uskotteko, että Jumala antaa teille sen, mitä pyydätte vanhurskaudessa?

– huomaatteko rukouksiinne saamanne vastaukset ja kiitättekö niistä?

– rukoiletteko ihmisten puolesta mainiten heidät nimeltä ja mietittekö heidän
tarpeitaan?

– rukoiletteko toistenne puolesta ja että saisitte Hengen johdatusta?

– saatteko vastauksia rukouksiinne?

Keskustelkaa tovereina siitä, kuinka voitte tavoitella hartaammin Henkeä.

• Keskustelkaa eri tavoista, joilla ihmiset kuvailevat Pyhän Hengen vaikutusta.
Kirjoittakaa muistiin kommentit, joita tutkijat ovat esittäneet Henkeen liittyvistä
kokemuksistaan tutkiessaan evankeliumia ja yrittäessään pitää sitoumukset.
Kuinka voitte auttaa muita tunnistamaan tämän pyhän vaikutuksen? Kuinka
voitte välttää manipuloimasta tehdessänne niin?
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• Pohtikaa, kuinka seuraavat neuvot sopivat teihin, ja keskustelkaa siitä: ”Ette voi
saada väkisin hengellisiä asioita. Sellaiset sanat kuin pakottaa, painostaa ja vaatia
eivät kuvaa sitä, mitä oikeuksia meillä on Hengen todistukseen. Ette voi pakottaa
Henkeä vastaamaan sen enempää kuin voitte pakottaa papua itämään tai munaa
kuoriutumaan ennen aikaansa. Voitte luoda kasvulle otollisen, ravitsevan ja
suojaisan ilmapiirin, mutta ette voi pakottaa. Teidän on odotettava kasvua.”
(Boyd K. Packer, ”Herran lamppu”, s. 31.)

• Keskustelkaa seuraavista lainauksista ja siitä, kuinka nämä periaatteet voivat
muuttaa sekä rukouksianne että työtänne. Kuinka rukouksenne voivat vaikuttaa
suunnitteluunne, tavoitteiden asettamiseenne, työhönne ja toimintaanne joka päivä?

”Tekomme ovat suurelta osin rukoustemme seurausta. Rukoiltuamme me
toimimme; oikeaa asiaa koskeva rukouksemme saa aikaan sen, että ryhdymme
vanhurskaaseen tekoon.” (Bruce R. McConkie, ”Miksi Herra asetti rukouksen”,
Valkeus, elokuu 1976, s. 12.)

”Vilpitön rukous merkitsee sitä, että kun me pyydämme jotakin siunausta tai
hyvettä, meidän tulee tehdä työtä sen siunauksen eteen ja vaalia tuota hyvettä”
(David O. McKay, Secrets of a Happy Life, s. 114–115).

”Pyytäkää [Jumalaa] asettamaan teidät juuri sinne, missä Hän haluaa teidän
olevan, sekä sanomaan teille, mitä Hän haluaa teidän tekevän, ja olkaa valmiina
tekemään se” (Kirkon presidenttien opetuksia: Brigham Young, 1997, s. 46).

Piirikokoukset ja vyöhykekonferenssit

• Pidä oppiaihe asianmukaisesta ja kunnioittavasta kielenkäytöstä rukouksessa.

• Jos on sopivaa, pyydä lähetyssaarnaajia esittämään kertomus tai kokemus,
jonka he ovat kuulleet äskettäisessä todistuskokouksessa, opetuksen yhteydessä
tai muussa tilanteessa. Muiden ihmisten esittämät hengelliset kertomukset ja
kokemukset voivat auttaa teitä vahvistamaan uskoa ja huomaamaan, että Hengen
vaikutus ilmenee laajalti ja usein.

• Ilmaise kiitollisuutesi Herran käden näkymisestä työssäsi (ks. OL 59:21).
Keskustelkaa siitä, kuinka kiitollisuuden ilmaiseminen auttaa teitä näkemään
niitä pieniä mutta hyvin merkittäviä tapoja, joilla Herra siunaa teitä (ks. Et. 3:5).

• Pyydä lähetyssaarnaajia pitämään puheita Pyhän Hengen tehtävästä ja voimasta.

• Pyydä uutta käännynnäistä puhumaan siitä, kuinka Henki vaikutti häneen tutkijana.

Lähetysjohtaja

• Pyydä silloin tällöin lähetyssaarnaajia sisällyttämään sinulle viikoittain
lähettämäänsä kirjeeseen sopivia hengellisiä kokemuksia.

• Tiedustele puhutteluissa toisinaan lähetyssaarnaajilta heidän aamu- ja
iltarukouksistaan. Kysy heiltä, tuntuuko heistä siltä, että heidän rukouksensa
ovat merkityksellisiä.

• Kysy lähetyssaarnaajilta, kuinka he auttavat tutkijoita tuntemaan ja tunnistamaan
Hengen.

• Kerro sopivassa tilaisuudessa lähetyssaarnaajille, kuinka saat ilmoitusta siirroista,
sääntöjä rikkovista tai apua tarvitsevista lähetyssaarnaajista ja opetettavista
opeista.
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MuistiinpanojaMikä on Mormonin
kirjan tehtävä?

Mieti tätä

• Millä tavoin Mormonin kirja on uskontomme lakikivi?

• Millä tavoin Mormonin kirja vastaa sielun suuriin kysymyksiin?

• Miksi Mormonin kirja on niin vaikuttava tekijä kääntymisessä?

• Kuinka minun pitäisi käyttää Mormonin kirjaa niin, että usko vahvistuisi ja auttaisin muita
pääsemään lähemmäs Jumalaa?

• Miksi kohdan Moroni 10:3–5 lupaus on keskeinen lähetystyössä?

Mormonin kirja on vaikuttava todiste Kristuksen jumalallisuudesta. Se on myös todiste
palautuksesta profeetta Joseph Smithin kautta. Yksi tärkeä osa kääntymisessä on se,

että saa Pyhältä Hengeltä todistuksen siitä, että Mormonin kirja on totta. Lähetyssaarnaajana
sinulla itselläsi täytyy ensin olla todistus siitä, että Mormonin kirja on totta. Tämä todistus
voi johtaa syvään ja kestävään uskoon Mormonin kirjan voimaan kääntymisessä. Luota
siihen, että Pyhä Henki todistaa kenelle tahansa, joka lukee Mormonin kirjaa ja pohtii sitä
ja kysyy Jumalalta vilpittömin sydämin, vakain aikein ja Kristukseen uskoen, onko se totta.
Tämän Pyhän Hengen todistuksen pitäisi olla opetuksesi keskeisin asia.

Mormonin kirja on uskontomme lakikivi
Profeetta Joseph Smith opetti, että Mormonin kirja on

”uskontomme lakikivi” (Mormonin kirjan johdanto). Eräässä
toisessa tilanteessa hän sanoi: ”Poistakaa Mormonin Kirja ja
ilmoitukset. Missä on silloin uskontomme? Meillä ei ole sitä.”
(Profeetta Joseph Smithin opetuksia, 1985, s. 70.)

Holvikaari on luja arkkitehtoninen rakennelma, joka on
tehty kiilanmuotoisista toisiaan vasten nojaavista paloista.
Keskimmäinen pala eli lakikivi on yleensä suurempi kuin
muut kiilat ja lukitsee muut kivet paikoilleen. Sanoessaan Mormonin kirjaa uskontomme

LAKIKIVI
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lakikiveksi Joseph Smith opetti, että Mormonin kirja pitää uskontomme koossa.
Presidentti Ezra Taft Benson sanoi, että Mormonin kirja on lakikivi ainakin kolmessa
mielessä:

Todistus Kristuksesta. ”Mormonin kirja on lakikivi todistuksessamme Jeesuksesta
Kristuksesta, joka itse on kulmakivenä kaikessa, mitä teemme. Se todistaa Hänestä
selkeästi ja voimallisesti.”

Opin täyteys. ”Herra itse on sanonut, että Mormonin kirja sisältää ’Jeesuksen Kristuksen
evankeliumin täyteyden’ (OL 20:9). – – Mormonin kirjasta löytyy niiden oppien täyteys,
joita me tarvitsemme pelastuaksemme. Ja niitä opetetaan selkeästi ja yksinkertaisesti,
niin että lapsikin voi oppia tien pelastukseen ja korotukseen.”

Todistuksen perusta. ”Aivan niin kuin holvi sortuu, jos
lakikivi otetaan pois, niin koko kirkko seisoo tai kaatuu
Mormonin kirjan totuuden mukana. Kirkon viholliset
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 väitteittemme pappeuden avaimista ja
ilmoituksesta ja palautetusta kirkosta. Mutta samalla
tavoin, jos Mormonin kirja on tosi – ja miljoonat ovat
todistaneet saaneensa Hengen todistuksen siitä, että se
todella on – silloin on uskottava väitteet palautuksesta
ja kaikesta, mikä siihen liittyy.” (Ks. ”Mormonin kirja –
uskontomme lakikivi”, Valkeus, tammikuu 1987, s. 3, 4.)

Mormonin kirja yhdessä Hengen kanssa on voimallisin apuvälineesi kääntymisessä.
Se on ”virheettömin kaikista kirjoista maan päällä” (Mormonin kirjan johdanto).
Se opettaa Kristuksen opin selkeästi, erityisesti oppiaiheissa, joita opetat tutkijoille.
Käytä sitä tärkeimpänä lähteenä opettaessasi palautettua evankeliumia. Seuraavassa on
esimerkkejä totuuksista, joita tulet opettamaan tutkijoille ja jotka opetetaan selkeästi
Mormonin kirjassa.

Viitteet

1. Nefi 12–14
2. Nefi 3; 26–29
Moosia 18

2. Nefi 2; 9
Moosia 3; 15
Alma 12; 40–42

2. Nefi 31–32
3. Nefi 11; 27

3. Nefi 11:22–28; 18
Moroni 2–6

Opit

Luopumus, palautus, Joseph
Smith, pappeuden valtuus

Iankaikkisen Jumalan suuri
suunnitelma, johon kuuluu
Aadamin lankeemus, sovitus,
ylösnousemus ja tuomio

Usko Kristukseen, parannus,
kaste, Pyhän Hengen lahja ja
kestäminen loppuun asti

Toimitukset kuten kaste,
konfirmointi, pappeuteen
asettaminen ja sakramentti

Lähetystyöoppiaihe

Jeesuksen Kristuksen
evankeliumin palautuksen
sanoma

Pelastussuunnitelma

Jeesuksen Kristuksen
evankeliumi

Käskyt, Lakeja ja toimituksia
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Toiminta: Opiskelu yksin

Kirjoita opiskelupäiväkirjaasi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

• Kuinka Mormonin kirjan tutkimisesi on vaikuttanut todistukseesi Jeesuksesta Kristuksesta?

• Kuinka voit käyttää Mormonin kirjaa niin, että se vahvistaa muiden todistusta?

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Mitä Vapahtaja sanoo Mormonin kirjasta?

OL 1:29 OL 19:26–27 OL 42:12
OL 3:19–20 OL 20:5–16 Moos. 7:62
OL 17:6 OL 33:16

Mormonin kirja todistaa Kristuksesta
Mormonin kirjan keskeinen tarkoitus on saada

kaikki ihmiset vakuuttuneiksi siitä, että Jeesus on
Kristus (ks. Mormonin kirjan nimisivu). Se todistaa
Kristuksesta vahvistamalla Hänen elämänsä,
palvelutehtävänsä ja voimansa todellisuuden.
Se opettaa totuudenmukaista oppia sovituksesta –
pelastussuunnitelman perustuksesta. Useat niistä,
joiden kirjoituksia Mormonin kirjassa on, näkivät
Kristuksen henkilökohtaisesti. Jeredin veli, Nefi
ja Jaakob näkivät Kristuksen kuolevaisuutta
edeltäneessä tilassa. Mormon ja Moroni näkivät
ylösnousseen Kristuksen. Sen lisäksi Vapahtajan
lyhyen mutta vaikuttavan palvelutehtävän aikana
nefiläisten keskuudessa paikalla oli valtava joukko
ihmisiä (ks. 3. Nefi 11–28). Ne, jotka eivät tiedä
mitään tai tietävät hyvin vähän Vapahtajasta,

oppivat tuntemaan Hänet lukemalla ja pohtimalla Mormonin kirjaa ja rukoilemalla
sen johdosta.

Mormonin kirjan todistus vahvistaa Raamatun todistuksen siitä, että Jeesus on
Jumalan ainosyntyinen Poika ja maailman Vapahtaja. Kun opetat Jeesuksen Kristuksen
evankeliumin täyteyttä, todistat usein maailman Vapahtajasta ja Lunastajasta. Voit esittää
oman elävän todistuksesi tämän sanoman totuudesta Pyhän Hengen voimalla.
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Mitä syitä Mormonin kirjan profeetat esittivät siihen, että ovat kirjoittaneet aikakirjojaan?

1. Nefi 6:4–6 2. Nefi 33:13–15 Morm. s. 3–8
1. Nefi 9:3–5 MK Jaak. 1:4–7 Alma 37:2, 14
2. Nefi 4:15–16 MK Jaak. 4:1–6, 12 3. Nefi 5:14–15
2. Nefi 25:23–29 En. 13 Morm. 8:35
2. Nefi 26:15–16 Jar. 2 OL 3:16–20
2. Nefi 29:11–14 Omni 25–26 OL 10:46–48
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Mormonin kirja ja Raamattu tukevat toisiaan
Ihmisten käsitykset Raamatusta vaihtelevat suuresti. Jotkut uskovat, että Raamattu

on ehdottoman täydellinen ja virheetön ja että se on kaikki, mitä me tarvitsemme
pelastuaksemme. Toiset ajattelevat, että Raamattu on tutkimisen arvoista kirjallisuutta,
mutta kieltävät sen olevan todiste Kristuksen jumalallisuudesta ja ihmeteoista tai suoraa
ilmoitusta Jumalalta. Jotkut ovat päättäneet olla välittämättä Raamatusta, ja sitten on
niitä, jotka eivät ole koskaan nähneet Raamattua tai saaneet tilaisuutta lukea sitä.

Myöhempien aikojen pyhät uskovat, ”että Raamattu on Jumalan sanaa, sikäli kuin se
on oikein käännetty” (UK 8). Mormonin kirja ei suinkaan kilpaile Raamatun kanssa vaan
tukee sitä, kehottaa meitä lukemaan sitä ja todistaa sen sanoman totuudellisuudesta.
Sinun tulee käyttää Mormonin kirjaa ja Raamattua toistensa tukena.

Mormonin kirja kertoo muinaisista liitoista, joita Jumala solmi lastensa kanssa; Raa-
mattu kertoo suurista profeetoista, jotka myös saivat uskonsa vuoksi nämä liitot. Mormo-
nin kirja todistaa Kristuksesta ja Hänen sovituksestaan; Raamattu kertoo Hänen synty-
mästään, palvelutehtävästään, kuolemastaan, sovituksestaan ja ylösnousemuksestaan.
Siten Raamattu ja Mormonin kirja täydentävät ja rikastuttavat toisiaan.

Englanninkielisen kuningas Jaakon raamatunkäännöksen MAP-laitoksessa ja Mormonin
kirjassa on rinnakkaisviitteitä ja tutkimisen apuneuvoja, joiden ansiosta Juudan sauva (Raa-
mattu) ja Joosefin sauva (Mormonin kirja) yhdistyvät kädessämme (ks. Hes. 37:15–17;
ks. myös 1. Nefi 13:34–41; 2. Nefi 3:12; 29:8). Anna opettaessasi etusija Mormonin kirjan
kohdille, mutta osoita myös, että Mormonin kirja ja Raamattu opettavat samoja periaatteita.

Käytä Mormonin kirjaa selventämään ja selittämään Raamatun kohtia. Esimerkiksi
Uudessa testamentissa sanotaan, että Kristus kastettiin, jotta täytettäisiin ”kaikki van-
hurskaus” (Matt. 3:14–15, vuoden 1938 käännös). Mormonin kirjassa selitetään, mitä
kaiken vanhurskauden täyttäminen tarkoittaa (ks. 2. Nefi 31:5–9).

Kun käytät Mormonin kirjaa ja Raamattua rinnakkaisina pyhinä kirjoituksina, ne
lopettavat riitoja ja kumoavat vääriä oppeja (ks. 2. Nefi 3:12).

Raamattu opettaa todistajien laista seuraavaa: ”Jokainen asia on vahvistettava kahden
tai kolmen todistajan sanalla” (2. Kor. 13:1). Sopusoinnussa tämän lain kanssa Mormonin
kirja ja Raamattu todistavat Jeesuksesta Kristuksesta.

Toiminta: Opiskelu yksin tai toverin kanssa

Etsi rinnakkaisviitteitä seuraavista aiheista Mormonin kirjasta ja Raamatusta. Esimerkkejä
kustakin aiheesta on suluissa. Lisää omia kohtiasi ja aiheitasi.

• Profeetat (Aam. 3:7 ja MK Jaak. 4:4–6)

• Luopumus (2. Tim. 4:3–4 ja 2. Nefi 28)

• Palautus (Ap. t. 3:19–21 ja 1. Nefi 13:34–42)

• Jumalan lapset (Ap. t. 17:29 ja 1. Nefi 17:36)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Mitä Raamattu sanoo Mormonin kirjasta?

Joh. 10:16 Hes. 37:15–17 
Jes. 29:4, 11–18 Pyhien kirjoitusten opas, ”Efraim”, alaotsikko 

Efraimin tai Joosefin sauva
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Mitä Mormonin kirja sanoo Raamatusta?

1. Nefi 13:20–29, 40–41 Morm. 7:8–9 2. Nefi 29:3–14
3. Nefi 23:1

Millä tavoin molemmat kirjat ovat todistuksena Kristuksesta?

2. Nefi 29:8 Joh. 20:31 Ap. t. 10:43

Mormonin kirja vastaa sielun kysymyksiin
Presidentti Ezra Taft Benson sanoi, että lähetyssaarnaajien ”täytyy osoittaa, kuinka

[Mormonin kirja] vastaa sielun suuriin kysymyksiin” (”Täyttäkäämme maailma
Mormonin Kirjoilla”, Valkeus, tammikuu 1989, s. 4).

”Sielun suuria kysymyksiä” saattavat olla seuraavankaltaiset kysymykset: Onko
Jumala todella olemassa? Olinko olemassa ennen syntymääni? Elänkö sen jälkeen kun
kuolen? Mikä on elämän tarkoitus? Onko Jeesus todella Vapahtaja?

Toiset kysymykset saattavat kohdistua ajalli-
sempiin tarpeisiin: Kuinka voin parantaa suhdet-
tani puolisooni? Kuinka voin auttaa teini-ikäisiä-
ni karttamaan huumeita ja moraalittomuutta?
Kuinka voin löytää työtä elättääkseni perheeni?

Jeesuksen Kristuksen evankeliumi auttaa
meitä vastaamaan kummankinlaisiin
kysymyksiin. Kun me saamme uskoa siihen,
että Mormonin kirja on totta, me voimme alkaa
vastata kysymyksiin elämän tarkoituksesta ja
iankaikkisen elämän toivosta. Mormonin kirja
kuvaa onnensuunnitelmaa, joka antaa tarkoitusta
ja näkökulmaa elämään. Mormonin kirjassa
opetetaan selkeästi vastauksia
seuraavankaltaisiin kysymyksiin.

• Onko Jumala olemassa? (Alma 22)

• Mitä Jeesus Kristus odottaa minulta? (2. Nefi 9)

• Kuinka usko Jeesukseen Kristukseen voi auttaa minua? (Alma 36)

• Onko kuoleman jälkeen elämää? (Alma 40)

• Mikä on elämän tarkoitus? (Alma 34)

• Miksi Jumala sallii jumalattomuutta ja kärsimystä? (2. Nefi 2; Alma 14:9–11; 60:13)

• Tarvitseeko vastasyntynyt lapseni kasteen? (Moroni 8)

• Tunteeko Jumala minut? (Alma 5:38, 58)

• Vastaako Jumala rukouksiin? (En.)

• Kuinka voin löytää rauhaa ja iloa? (Moosia 2; 4)

• Kuinka perheeni voi olla onnellisempi ja yhtenäisempi? (Moosia 2)

• Kuinka voin pitää perheeni ja urani tasapainossa? (3. Nefi 13)

• Kuinka voin lujittaa suhdettani puolisooni? (3. Nefi 14)
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• Kuinka voin välttää pahuuden, joka uhkaa perhettäni? (Alma 39)

• Kuinka voin karttaa syntiä? (Hel. 5)

Kun luemme Mormonin kirjaa Hengen opastuksella, se auttaa meitä vastaamaan
henkilökohtaisiin kysymyksiin. Se opettaa, että rukous ja ilmoitus ovat avain yksilöllisten
ongelmien ratkaisemiseen. Se auttaa meitä uskomaan siihen, että Jumala vastaa
rukouksiimme.

Mormonin kirja auttaa meitä myös
ymmärtämään, että Jumalan käskyt eivät ole
rajoittava luettelo siitä, mitä saa tehdä ja mitä
ei, vaan tienviittoja onnelliseen, yltäkylläiseen
elämään. Kun alamme ymmärtää, että
evankeliumin ensimmäiset periaatteet ja
toimitukset ovat tie yltäkylläiseen elämään, me
opimme arvostamaan sitä, että nämä periaatteet
auttavat vastaamaan mihin tahansa kysymykseen
ja täyttämään minkä tahansa tarpeen.
Ymmärrämme esimerkiksi, että parannus,
anteeksianto ja liitto palvella muita ovat
välttämättömiä parantaaksemme suhdettamme
puolisoomme. Näemme, että usko Kristukseen,
liittojen vastaanottaminen ja hyväksyminen ja
Hengen ilmoituksen noudattaminen voivat auttaa
teini-ikäisiä välttämään ne voimakkaat kiusaukset, jotka ympäröivät heitä.

Evankeliumi voi ratkaista miltei minkä tahansa kysymyksen tai tarpeen. Siksi sinun
tehtäväsi on ”opettaa minun evankeliumini periaatteita, jotka ovat Raamatussa ja
Mormonin kirjassa, jossa on evankeliumin täyteys” (OL 42:12).

”Maailmassa, joka on 

[yhä] vaarallisempi, – –

Mormonin Kirja – toinen

todistus Jeesuksesta

Kristuksesta – sisältää

ravitsevan voiman, joka

parantaa maailman

nälkää näkevät sielut.”

– PRESIDENTTI BOYD K. PACKER
”MORMONIN KIRJA – TOINEN TODISTUS JEESUKSESTA

KRISTUKSESTA”, LIAHONA, TAMMIKUU 2002, S. 73

Toiminta: Opiskelu yksin tai toverin kanssa

Tee luettelo joistakin ”sielun suurista kysymyksistä”, joita tutkijat ovat esittäneet. Etsi Mormonin
kirjasta jakeita, jotka vastaavat näihin kysymyksiin. Kirjoita vastaukset opiskelupäiväkirjaasi ja
käytä niitä opettaessasi.

Mormonin kirja lähentää ihmisiä Jumalaan
Profeetta Joseph Smith sanoi Mormonin kirjasta, että ”ihminen pääsee lähemmäksi

Jumalaa noudattamalla sen opetuksia kuin minkään muun kirjan avulla” (Mormonin
kirjan johdanto). Mormonin kirja on ponnahduslauta todistukseen ja henkilökohtaiseen
ilmoitukseen. Auta ihmisiä saamaan Mormonin kirjan avulla hengellisiä kokemuksia,
erityisesti Pyhän Hengen todistus siitä, että itse kirja on totta. Kun kutsut johdonmukaisesti
ihmisiä elämään Mormonin kirjasta löytyvien periaatteiden mukaan, autat heitä saamaan
uskoa Jeesukseen Kristukseen ja pääsemään lähemmäs Jumalaa.

Presidentti Gordon B. Hinckley on julistanut: ”Ne, jotka ovat lukeneet [Mormonin
kirjan] rukoillen, ovat kasvaneet sen voimasta, olivatpa he rikkaita tai köyhiä, oppineita
tai oppimattomia. – – Lupaan teille varauksetta, että jos luette Mormonin kirjan rukoillen,
riippumatta siitä, kuinka monta kertaa olette aikaisemmin lukeneet sen, sydämeenne
tulee – – Herran Henkeä. Haluatte entistä päättäväisemmin vaeltaa kuuliaisina Hänen
käskyilleen, ja saatte lujemman todistuksen Jumalan Pojan elävästä todellisuudesta.”
(Ks. ”Mormonin Kirja”, Valkeus, lokakuu 1988, s. 7.)
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Vastaa Mormonin kirjan avulla vastaväitteisiin
Monet ihmiset eivät usko kaikkea, mitä opetat. Presidentti Ezra Taft Benson opetti,

kuinka Mormonin kirja voi olla keskeinen apukeino toimia sellaisissa tilanteissa:
”Meidän tulee käyttää Mormonin kirjaa käsitellessämme kirkkoon kohdistettuja

väitteitä. – –
– – Kaikissa väitteissä, koskivatpa ne aborttia, pluraaliavioliittoa, seitsemännen päivän

jumalanpalvelusta tms., on pohjimmiltaan kysymys siitä, olivatko ja ovatko Joseph Smith
ja hänen seuraajansa Jumalan profeettoja, jotka saavat jumalallista ilmoitusta. – –

– – Ainoa ongelma, joka vastustajan on selvitettävä
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 profeetta 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 ottamaan
siinä kantaa.” (A Witness and a Warning, s. 4–5; ks. myös
”Mormonin Kirja on Jumalan sanaa”, Valkeus, toukokuu
1988, s. 5–6.)

Vilpittömät tutkijat saattavat esimerkiksi vastustaa
sitä, mitä olet opettanut viisauden sanasta. Auta heitä
näkemään, että heidän todellinen kysymyksensä on se,
puhuiko Joseph Smith Jumalan profeettana, kun tämä
käsky annettiin uudelleen tällä taloudenhoitokaudella.
Voisit sanoa: ”Usko hyväksyä tämä opetus edellyttää
varmuutta siitä, että tämä käsky on tullut meille
ilmoituksena Jumalalta profeetta Joseph Smithille. Voit tulla tietämään, että Joseph Smith
on Jumalan profeetta, kun luet Mormonin kirjaa ja rukoilet sen johdosta.”

Tutkijoiden täytyy selvittää huolensa ja vastaväitteensä itselleen. Voit auttaa,
kun keskität heidän huomionsa siihen, mikä vahvistaa heidän uskoaan Jeesukseen
Kristukseen – Mormonin kirjan lukemiseen ja sen johdosta rukoilemiseen. Kun heidän
todistuksensa palautuksesta vahvistuu, he saavat voimaa ratkaista vastaväitteensä ja
huolensa.

Kun vastaat heidän huoliinsa, muista, että ymmärryksemme on peräisin nykyajan
profeetoilta – Joseph Smithiltä ja hänen seuraajiltaan – jotka saavat suoraa ilmoitusta
Jumalalta. Siksi ensimmäinen kysymys, johon tutkijan on saatava vastaus, on se, oliko
Joseph Smith profeetta, ja hän voi saada vastauksen tähän kysymykseen lukemalla
Mormonin kirjaa ja rukoilemalla sen johdosta.
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Joseph Smith ja Mormonin kirja

Yksi keino, jolla voi tietää, että Joseph Smith on Jumalan profeetta, on lukea Mormonin kirjaa ja
rukoilla sen johdosta.
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Toiminta: Opiskelu yksin

Kirjoita opiskelupäiväkirjaasi, kuinka viittaisit Joseph Smithiin ja Mormonin kirjaan vastauksena
seuraaviin vastaväitteisiin tai huoliin:

• ”En usko, että Jumala puhuu enää ihmisille.”

• ”Uskon, että voin palvella Jumalaa omalla tavallani enkä minkään järjestäytyneen
uskonnon avulla.”

• ”Miksi minun on jätettävä aterioidessani viinin juominen, jos liityn kirkkoonne?”

• ”Miksi minä tarvitsen uskontoa?”

Kuinka sinun pitäisi käyttää Mormonin kirjaa?
Monet tutkijat eivät joko lue Mormonin kirjaa tai eivät ymmärrä lukemaansa.

Niillä, jotka eivät lue tai ymmärrä Mormonin kirjaa, on vaikeuksia saada todistus siitä,
että se on tosi.

Lue Mormonin kirjaa tutkijoidesi kanssa

Kun luette yhdessä, rukoile, että Pyhä Henki todistaa tutkijoille, että Mormonin kirja on tosi.

Voit auttaa tutkijoita lukemalla Mormonin
kirjaa heidän kanssaan. Rukoile apua, kun
valitset kohtia, jotka antavat vastauksen
heidän huoliinsa ja ongelmiinsa. Voit lukea
heidän kanssaan opettaessasi heitä tai
seurantakäynnin aikana. Voit myös järjestää
niin, että jäsenet lukevat tutkijoiden kanssa.

Joitakin erityisen tärkeitä kohtia ovat
nimisivu, johdanto (etenkin kaksi viimeistä
kappaletta) ja Moroni 10:3–5. Nämä kohdat
auttavat tutkijoita ymmärtämään, kuinka he

voivat saada todistuksen Mormonin kirjasta. Kannusta heitä lukemaan Mormonin kirjaa
alusta asti, mukaan lukien kolmen ja kahdeksan silminnäkijän todistukset ja profeetta
Joseph Smithin todistus.

Lukekaa lyhyitä kohtia (kuten 1. Nefi 3:7 tai Moosia 2:17) ja keskustelkaa niistä, sekä
pidempiä kohtia tai kokonaisia lukuja (kuten 2. Nefi 31, Alma 7 tai 3. Nefi 18).
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Kun luet tutkijoidesi kanssa, pysähdy
välillä keskustelemaan lukemastanne. Kun
luet heidän kanssaan, kiinnitä huomiota
keskeisiin sanomiin tai tärkeisiin oppeihin,
joita etsiä. Kerro sopivista oivalluksista ja
henkilökohtaisista kokemuksista, ilmaise
tunteitasi ja todista. Auta muita tuntemaan
Mormonin kirjan hengellinen voima. Tällä
tavoin voit opettaa heille totuudenmukaista
oppia suoraan Mormonin kirjasta. Jatka
tätä tapaa seuraavilla käynneillä, niin että
opettamasi ihmiset voivat kehittää kykyään
lukea ja rukoilla itsekseen.

Opeta periaatteita ja oppeja käyttämällä
Mormonin kirjan profeettojen sanoja ja
ilmauksia. Selitä kyseisen kohdan taustaa ja
asiayhteyttä. Selitä outoja sanoja ja ilmauksia.

Sovella itseesi ja tutkijoihisi sitä, mitä olette
lukeneet, etsimällä sovelluksia, jotka ovat
tärkeitä sinulle itsellesi ja tutkijoillesi (ks. 1. Nefi 19:23). Soveltaminen tarkoittaa henkisen
sillan rakentamista opin ymmärtämisen ja opin mukaan elämisen välille. Vilpitön, vakain
aikein tapahtuva lukeminen edellyttää, että sinun ja opetettaviesi on oltava halukkaita
toimimaan opin mukaan, ottamaan se osaksi arkielämäänne ja tekemään tarpeen
vaatiessa parannusta. Elämällä opin mukaan saa varmuuden siitä, että oppi on tosi.
Voisit esimerkiksi sanoa tutkijalle:

• ”Nefillä kuten sinullakin oli edessään vaikea haaste. Mutta kun hän osoitti uskoa ja
meni ja teki, mitä Herra käski, hän onnistui. (Lukekaa 1. Nefi 3:7.) Tiedän, että Jumala
valmistaa sinulle keinon elää viisauden sanan mukaan.”

• ”Juha, on hyvä, että haluat vapautua tuntemastasi syyllisyydestä. Aivan kuten
Vapahtaja lupasi nefiläisille, niin jos teet parannuksen, otat vastaan kasteen ja Pyhän
Hengen lahjan, voit olla syytön Isän edessä.” (Lukekaa 3. Nefi 27:16.)

Luota kohdassa Moroni 10:3–5 olevaan lupaukseen. Jokainen ihminen, joka vilpittömästi
lukee tätä kirjaa ja rukoilee sen johdosta, voi tietää varmasti sen olevan totta Pyhän
Hengen voiman avulla. Tee kaikkesi auttaaksesi tutkijoita

• lukemaan Mormonin kirjaa ja pohtimaan sen sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta

• rukoilemaan Jeesukseen Kristukseen uskoen todistusta siitä, että Mormonin kirja on
totta ja että Joseph Smith on palautuksen profeetta

• rukoilemaan vilpittömästi ja vakain aikein, mikä tarkoittaa sitä, että he aikovat toimia
Jumalalta saamansa vastauksen mukaan.

Sinunkin tulee soveltaa tätä lupausta säännöllisesti vahvistaaksesi ja uudistaaksesi omaa
todistustasi Mormonin kirjasta. Sellainen uudistunut todistus auttaa sinua säilyttämään
lujan luottamuksen siihen, että kuka tahansa, joka soveltaa tätä lupausta käytäntöön, saa
vastauksen.

”Älkää pitäkö 
Mormonin kirjaa itsestään
selvänä asiana. Rukoilkaa
näkemystä siitä, kuinka

voitte käyttää Mormonin
kirjaa tehokkaammin

lähetystyössänne. Lupaan,
että kun teette niin,
mieltänne valaistaan

suunnalla, johon teidän 
tulee kulkea.”

– VANHIN JOSEPH B. WIRTHLIN
UUSIEN LÄHETYSJOHTAJIEN SEMINAARI, 

23. KESÄKUUTA 1999
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Käytä Mormonin kirjaa työsi jokaisella osa-alueella

Mormonin kirja on voimallinen apukeino kääntymisessä. Käytä sitä tärkeimpänä lähteenä
opettaessasi palautettua evankeliumia.

Muista tämä

• Mormonin kirja on Kristusta koskevan todistuksemme, oppimme ja vakaumuksemme lakikivi.

• Mormonin kirja opettaa selkeästi lähetystyöoppiaiheissa olevan opin.

• Vastaa Mormonin kirjan avulla sielun kysymyksiin ja kirkkoon kohdistuviin vastaväitteisiin.

• Lue jatkuvasti Mormonin kirjaa tutkijoidesi ja uusien käännynnäisten kanssa. Tee kaikki
voitavasi auttaaksesi heitä lukemaan joka päivä itsekseen ja soveltamaan oppimaansa
elämäänsä.

• Luota Herran lupaukseen, että jokainen ihminen, joka vilpittömästi lukee Mormonin kirjaa
ja rukoilee sen johdosta, tulee Pyhän Hengen voiman avulla tietämään, että se on totta.



Tutkimis- ja soveltamisideoita

Opiskelu yksin

• Lue 2. Nefi 2, 9, 30, 31 ja 32 ja merkitse jokainen viittaus Jeesukseen Kristukseen.
Tee luettelo eri nimistä, joita Kristuksesta näissä luvuissa käytetään. Alleviivaa
Kristuksen lausumat sanat. Korosta värikynällä Hänen ominaisuuksiaan ja Hänen
tekojaan. Voit halutessasi jatkaa samaa tapaa lukiessasi koko Mormonin kirjan.

• Kirjoita opiskelupäiväkirjaasi, miltä sinusta tuntui, kun sait ensimmäisen kerran
hengellisen todistuksen siitä, että Mormonin kirja on totta.

• Kohdassa OL 20:17 käytetään ilmaisua ”näistä asioista me tiedämme”, kun
esitellään Mormonin kirjassa opetettuja ja selvennettyjä oppeja. Lue OL 20:15–35
ja tee luettelo mainituista opeista. Valitse yksi näistä opeista ja vertaa Pyhien
kirjoitusten oppaan avulla luetteloasi siihen, mitä Raamattu opettaa näistä opeista.

• Vertaa vuorisaarnaa kohdassa Matt. 5–7 ja Kristuksen saarnaa temppelin luona
kohdassa 3. Nefi 12–14. Tee luettelo niistä selkeistä ja kallisarvoisista totuuksista,
jotka on palautettu Mormonin kirjan kautta.

• Tee luettelo kysymyksistä, joita tutkijat ovat esittäneet. Etsi Mormonin kirjasta
kohtia, jotka vastaavat noihin kysymyksiin, ja käytä niitä tarvittaessa päivittäisessä
opetuksessasi.

• Etsi Mormonin kirjasta yksi kohta, joka on muuttanut elämäsi. Kirjoita ajatuksiasi
tästä pyhien kirjoitusten kohdasta opiskelupäiväkirjaasi.

• Etsi Mormonin kirjasta kaikki tapaukset, joissa jonkun henkilön rukouksen
sanat on kirjoitettu muistiin. Kirjoita opiskelupäiväkirjaasi näiden rukousten
yhteiset tekijät.

• Lue 2. Nefi 33:10–15 ja Moroni 10:27–29, 34. Mitä kerrot Jumalan tuomiois-
tuimen edessä siitä, kuinka olet käyttänyt Mormonin kirjaa? Kirjoita vastauksesi ja
aseta edistymistavoitteita.

• Kirjoita lukujen Moosia 11–16 katsausten perusteella yhteenveto siitä, mitä
Abinadi opetti. Lue nämä luvut ja laajenna yhteenvetoasi.

• Kirjoita lukujen Moosia 2–5 katsausten perusteella yhteenveto siitä, mitä kuningas
Benjamin opetti. Lue nämä luvut ja laajenna yhteenvetoasi.

• Kun luet päivittäin Mormonin kirjaa, merkitse opiskelupäiväkirjaasi kohdat, jotka
tekevät sinuun vaikutuksen. Kirjoita, kuinka aiot soveltaa niitä elämääsi.

Opiskelu toverin kanssa

• Lukekaa yhdessä Mormonin kirjan kohtia. Kertokaa toisillenne, mitä olette
oppineet ja tunteneet. Todistakaa myös toisillenne.

• Kenen Mormonin kirjan profeetan tai lähetyssaarnaajan kaltainen haluaisit olla
ja miksi? Kerro vastauksesi toverillesi.

• Lukekaa yhdessä Alma 26 ja 29. Kertokaa toisillenne, mitä ajattelette
lähetystyöstänne. Kirjoita tunteistasi opiskelupäiväkirjaasi.

• Lukekaa Alma 37:9 ja keskustelkaa siitä, miten tärkeitä pyhät kirjoitukset olivat
Ammonille ja hänen lähetyssaarnaajatovereilleen. Etsikää viitteitä, joissa
kerrotaan, miten he käyttivät pyhiä kirjoituksia.
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• Lue toverisi kanssa Alma 11–14 niin, että toinen lukee Alman ja Amulekin sanat ja
toinen vastustajien sanat. Pankaa merkille, kuinka nämä lähetyssaarnaajat
vastasivat vaikeisiin kysymyksiin.

• Lukekaa seuraava tosikertomus ja keskustelkaa siitä, mitä opitte Mormonin kirjan
tärkeydestä ja voimasta (nimet on muutettu).

”Kun esitimme Suomisille kaste- ja konfirmointikutsun, sisar Suominen oli valmis,
mutta veli Suominen sanoi: ’Älkää toivoko liikoja, vanhimmat. En usko, että voin
koskaan tehdä sitä!’ Vaikka veli Suominen hyväksyi sen, mitä olimme opettaneet,
ja oli aina mukava ja ystävällinen, hän oli hyvin huolissaan siitä, kuinka hänen
sukunsa suhtautuisi, jos hän liittyisi toiseen kirkkoon.

Seurattuamme muutamia viikkoja veli Suomisen kamppailua toverini ja minä
tunsimme, että meidän pitäisi lukea jälleen Suomisten kanssa 3. Nefin luku 11.
En koskaan unohda, mitä sinä iltana tapahtui. Kun avasimme Mormonin kirjan,
toverini selitti: ’Tämä luku, kuten ehkä muistatte, kertoo Vapahtajan käynnistä
Mormonin kirjan kansan luona. Tässä me luemme Vapahtajan rakkaudesta näitä
ihmisiä kohtaan ja siitä, mitä Hän opetti heille.’ Me jokainen luimme vuorotellen
jakeen tai pari. Luettuamme jakeeseen 5 asti toverini keskeytti ja sanoi: ’Minuun
on aina tehnyt vaikutuksen kuvaus, joka tässä annetaan heidän kuulemastaan
äänestä. Ääni ei ollut terävä eikä se ollut kova, ja vaikka se oli vieno ääni, se
vaikutti heihin voimakkaasti. He eivät kuulleet sitä ääntä vain korvillaan, vaan
se puhui heidän sydämelleen.’ Seurasin, miten Suomiset kuuntelivat tarkkaan
toveriani.

Keskusteltuamme jonkin aikaa rukouksesta ja Hengen kuuntelemisesta oli veli
Suomisen vuoro lukea: ’Ja katso, kolmannella kerralla he ymmärsivät kuulemansa
äänen, ja se sanoi heille: Nähkää minun rakas Poikani, johon minä olen
mielistynyt, jossa minä olen kirkastanut nimeni – kuulkaa häntä.’ Veli Suominen
pysähtyi katsoen keskittyneesti Mormonin kirjaansa. Sitten hän kohotti katseensa
minuun ja sanoi: ’Taivaallinen Isä oli todella ylpeä Pojastaan, eikö ollutkin?’ ’Oli’,
minä vastasin. Veli Suominen katsoi taas kirjaansa ja tuijotti avoimia sivuja aivan
kuin syvissä mietteissä. Lopulta hän sanoi: ’Haluaisin, että taivaallinen Isä olisi
ylpeä minustakin. Kuinkahan Hän esittelisi minut? Taitaa olla niin, että jos minä...
tuota, jos haluan, että Hän on ylpeä minusta, niin minun lienee parasta tehdä niin
kuin Hän haluaa minun tekevän.’ ’Niin, luulen, että se olisi tärkeää’, minä vastasin.
’No’, veli Suominen jatkoi, ’olen tainnut olla liian huolissani siitä, mitä kaikki muut
ajattelevat, enkä riittävän huolissani siitä, mitä Jumala ajattelee.’ Lyhyen tauon
jälkeen veli Suominen nyökkäsi ja sanoi päättäväisen näköisenä: ’Minun taitaa olla
parasta ottaa kaste.’ Hänen vastauksensa oli niin odottamaton, että toverini ja
minä tuijotimme häntä mykkinä. Viimein toverini sanoi: ’Niin, se olisi oikein. Itse
asiassa myöhemmin tässä luvussa Vapahtaja opettaa...’ Toverini puhuessa tunsin
sydämeni palavan rinnassani ja olin kiitollinen Mormonin kirjan voimasta.”

Kuinka nämä lähetyssaarnaajat käyttivät Mormonin kirjaa? Kuinka sinä ja toverisi
käytätte sitä tehokkaammin lähetystyöponnisteluissanne?

Piirikokoukset ja vyöhykekonferenssit

• Harjoitelkaa Mormonin kirjan käyttämistä kullakin tämän luvun pääotsikoissa
mainitulla tavalla.

• Tehkää luettelo tutkijoiden esittämistä vastaväitteistä ja kysymyksistä. Selittäkää
toisillenne, kuinka vastaisitte näihin kysymyksiin Mormonin kirjaa käyttäen.

• Lukekaa yhdessä Mormonin kirjan kohtia. Kertokaa toisillenne tiedoista ja
tunteista ja todistakaa.

• Harjoitelkaa Mormonin kirjan käyttämistä palautuksen sanoman vahvistamiseen.
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• Valitkaa yksi Mormonin kirjan suurista lähetyssaarnaajista. Keskustelkaa tämän
lähetyssaarnaajan ominaisuuksista, ja pyydä lähetyssaarnaajia tekemään niistä
luettelo. Kehota kutakin lähetyssaarnaajaa asettamaan tavoitteekseen omaksua
jokin näistä ominaisuuksista. Käyttäkää tätä toimintaa säännöllisesti eri Mormonin
kirjan lähetyssaarnaajista.

• Kehota lähetyssaarnaajia kertomaan kokemuksia, jolloin Mormonin kirja on
auttanut heidän tutkijoitaan kääntymisen aikana.

• Pyydä lähetyssaarnaajia esittämään paras Mormonin kirjasta saamansa vastaus
sielun kysymykseen.

Lähetysjohtaja

• Opeta lähetyssaarnaajille, kuinka Mormonin kirjaa käytetään vahvistamaan
palautuksen sanoman totuudellisuus.

• Lue 1. Nefi 1 lähetyssaarnaajien kanssa ja vertaa sitä Joseph Smithin
kokemukseen.

• Anna lähetyssaarnaajille uusi pehmeäkantinen Mormonin kirja. Pyydä heitä
merkitsemään eri väreillä seuraavia kohtia:

– jokainen maininta Jeesuksesta Kristuksesta (jollakin Hänen nimistään tai jollakin
Häneen viittaavalla pronominilla)

– Hänen sanansa (joko Hänen lausuminaan tai profeettojen lausumina, kun he
sanovat ’Näin sanoo Herra’)

– Hänen ominaisuutensa

– Mormonin kirjan sisältämät opit ja periaatteet.

Pyydä lähetyssaarnaajia laskemaan kunkin sivun alalaitaan merkittyjen kohtien
yhteismäärä. Pyydä lähetyssaarnaajia kertomaan toisilleen puhutteluissa ja
piirikokouksissa, mitä he ovat oppineet 2–3 kuukauden aikana tästä toiminnasta.
Voit halutessasi järjestää koko lähetyskentällä samanlaisen toiminnan merkitä
esimerkiksi maininnat uskosta Jeesukseen Kristukseen, parannuksesta, kasteesta,
Pyhän Hengen lahjasta tai mistä tahansa muista evankeliumin perusperiaatteista.

• Kehota lähetyssaarnaajia kertomaan puhutteluissa sinulle niistä Mormonin kirjan
kohdista, jotka ovat muuttaneet heidän elämäänsä.

• Auta lähetyssaarnaajia näkemään, kuinka Mormonin kirja opettaa
lähetystyöoppiaiheissa olevia oppeja. Jos esimerkiksi aiheena olisi sovitus,
pyydä lähetyssaarnaajia kirjoittamaan yhteen sarakkeeseen jokainen sovitukseen
kuuluva osa, jota opetetaan Mormonin kirjassa, myös viitteet. Pyydä heitä sitten
tekemään toiseen sarakkeeseen rinnakkaisluettelo samoista asioista siten kuin
niitä opetetaan Raamatussa. Pyydä lähetyssaarnaajiasi jättämään tyhjäksi ne
kohdat, jotka puuttuvat tai joita ei opeteta Raamatussa. Lähetyssaarnaajille käy
hyvin selväksi, kuinka Mormonin kirja on oppimme lakikivi. Tämä sama toiminta
voidaan tehdä muistakin lähetyssaarnaajien opettamista opeista.

• Ota esiin sielun kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä lähetyskentälläsi oleville ihmisille.
Kehota lähetyssaarnaajia etsimään niihin vastauksia Mormonin kirjasta.
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6 Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia

MuistiinpanojaKuinka kehitän itses-
säni Kristuksen kaltai-
sia ominaisuuksia?

Mieti tätä

• Kuinka voin kehittää itsessäni ominaisuuksia, jotka tekevät minusta vaikuttavamman
ja tehokkaamman Jeesuksen Kristuksen evankeliumin julistajan?

• Kuinka Kristuksen kaltaisten ominaisuuksien kehittäminen auttaa minua täyttämään
tarkoitukseni lähetyssaarnaajana?

• Mitä ominaisuutta minun on kehitettävä itsessäni eniten?

Kuolevaisuuden palvelutehtävänsä alussa Jeesus Kristus kulki pitkin Galileanjärven
rantaa ja kutsui palvelukseen kaksi kalastajaa, Pietarin ja Andreaksen. ”Lähtekää

minun mukaani”, Hän sanoi. ”Minä teen teistä ihmisten kalastajia.” (Matt. 4:19; ks. myös
Mark. 1:17.) Herra on kutsunut työhönsä myös sinut, ja Hän kutsuu sinua lähtemään
mukaansa. Kutsu lähteä Kristuksen mukaan on kutsu seurata Hänen esimerkkiään ja
tulla Hänen kaltaisekseen.

Muutamat luvut oppaassa Saarnatkaa minun evankeliumiani keskittyvät siihen, mitä
sinun on tehtävä lähetyssaarnaajana – kuinka opiskella, kuinka opettaa ja kuinka käyttää
viisaasti aikaa. Aivan yhtä tärkeää kuin se, mitä teet, on kuitenkin se, kuka olet.

Sinusta voi tulla taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen kaltainen palautetun
evankeliumin avulla. Vapahtaja on näyttänyt tien. Hän on antanut täydellisen esimerkin,
ja Hän käskee meitä tulemaan sellaisiksi kuin Hän on (ks. 3. Nefi 27:27). Opi Hänestä ja
pyri omaksumaan Hänen ominaisuuksiaan elämääsi. Voit saavuttaa tämän tavoitteen ja
johdattaa muitakin saavuttamaan sen Hänen sovituksensa voiman kautta.

Pyhissä kirjoituksissa kuvataan Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia, joita sinun on
ennen pitkää kehitettävä itsessäsi lähetyssaarnaajana ja koko elämäsi ajan. Tutki tämän
luvun pyhien kirjoitusten kohtia ja etsi muita esimerkkejä Kristuksen kaltaisista
ominaisuuksista opiskellessasi toisia kohtia.
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Kristuksen kaltaiset ominaisuudet ovat lahjoja Jumalalta. Sinä saat niitä käyttäessäsi
tahdonvapauttasi vanhurskaasti. Pyydä taivaallista Isääsi siunaamaan sinua näillä
ominaisuuksilla; et voi kehittää niitä itsessäsi ilman Hänen apuaan. Ole Jumalan mielen
mukainen tunnistamalla heikkoutesi ja olemalla halukas ja innokas kehittymään.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Mitä näissä pyhien kirjoitusten kohdissa sanotaan Jeesuksen Kristuksen 
esimerkin noudattamisesta?

3. Nefi 12:48 Joh. 13:1–16 1. Piet. 2:21
3. Nefi 27:21, 27

Miten evankeliumin ensimmäiset periaatteet ja Kristuksen kaltaiset 
ominaisuudet liittyvät toisiinsa?

Moroni 8:25–26

Ideoita tämän luvun opiskelemiseen

Tätä lukua voi opiskella monella tavalla. Kokeile yhtä seuraavista ideoista:

• Kun olet täyttänyt tämän luvun lopussa olevan ”Ominaisuuskyselyn”, valitse se
ominaisuus, jota sinun täytyy kehittää tai jota haluat eniten kehittää itsessäsi. Tutki
kohtaa, jossa kyseistä ominaisuutta käsitellään, ja aseta tavoitteita sen kehittämiseksi
itsessäsi.

• Lue luku tutkimatta pyhien kirjoitusten kohtia ja päätä, mitä ominaisuutta haluat
tutkia syvällisemmin. Tutki sitten kyseiseen ominaisuuteen liittyvät keskeiset pyhien
kirjoitusten kohdat. Etsi lisää sellaisia pyhien kirjoitusten kohtia, joita luvussa ei ole
lueteltu, mutta jotka opettavat samasta ominaisuudesta. Kirjoita opiskelupäiväkirjaasi
ideoita ominaisuuden kehittämiseksi itsessäsi.

• Valitse ominaisuus, jota haluat tutkia. Noudata kaavaa, joka on tämän luvun lopun
otsikossa ”Kristuksen kaltaisten ominaisuuksien kehittäminen”.

Usko Jeesukseen Kristukseen
Kun sinulla on uskoa Kristukseen, uskot Häneen

Jumalan Poikana, Isän Ainosyntyisenä lihassa. Hyväksyt
Hänet Vapahtajanasi ja Lunastajanasi ja noudatat Hänen
opetuksiaan. Uskot, että voit saada syntisi anteeksi Hänen
sovituksensa kautta. Usko Häneen tarkoittaa sitä, että
luotat Häneen ja olet varma siitä, että Hän rakastaa sinua.

Usko johtaa tekoihin, mukaan lukien parannus,
kuuliaisuus 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
elämässäsi ja muiden elämässä. Kykenet tekemään
ihmeitä Herran tahdon mukaan. Uskosi ilmenee
ahkeruutena ja työntekona.
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Usko on voiman periaate. Jumala toimii voiman kautta, mutta Hänen voimansa
ilmenee yleensä uskon seurauksena (ks. Moroni 10:7). Hän toimii lastensa uskon
mukaan. Epäilys ja pelko ovat uskon vastakohtia.

Uskosi vahvistuu, kun tutkit uutterasti, rukoilet, palvelet omistautuneesti ja olet
kuuliainen Pyhän Hengen ilmoitukselle ja käskyille.

Uskosi Jeesukseen Kristukseen kasvaa, kun tutustut paremmin Häneen ja Hänen
opetuksiinsa. Tutkiessasi pyhiä kirjoituksia saat tietoa Hänen teistään, Hänen
rakkaudestaan kaikkia ihmisiä kohtaan ja Hänen käskyistään.

Uskoon sisältyy luottamus Pyhän Hengen tehtävään ja voimaan. Uskon kautta saat
vastauksia rukouksiisi ja henkilökohtaista innoitusta, joka opastaa sinua Herran työssä.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Mitä usko on?

Alma 32:21 Hepr. 11:1; ks. JSR Hepr. 11:1 Lujana uskossa, ”Usko”
Et. 12:6 Pyhien kirjoitusten opas, 

”Usko”

Kuinka saat uskoa ja mitä voit tehdä uskon avulla?

2. Nefi 25:29 Alma 32 Moroni 7:33
2. Nefi 26:13 Hel. 15:7–8 Room. 10:17
Moosia 4:6–12 Et. 12:7–22 Hepr. 11

Mitä siunauksia usko tuo tullessaan?

Moosia 3:17 Hel. 5:9–12
Moosia 5:1–15 Joh. 14:6

Toivo
Toivo on horjumatonta luottamusta siihen,

että Herra täyttää sinulle antamansa lupaukset.
Se ilmenee luottavaisuutena, myönteisyytenä,
innostuksena ja kärsivällisenä sinnikkyytenä.
Se on uskomista siihen, että jotakin tapahtuu,
ja sen odottamista. Kun sinulla on toivoa,
selviydyt koettelemuksista ja vaikeuksista
luottaen varmana siihen, että kaikki yhdessä
koituu parhaaksesi. Toivo auttaa sinua
voittamaan masennuksen. Pyhät kirjoitukset
kuvaavat usein toivoa Jeesukseen Kristukseen
varmuudeksi siitä, että perit iankaikkisen
elämän selestisessä valtakunnassa.

Presidentti James E. Faust on opettanut:
”Toivo on sielumme ankkuri. – –
Toivo on luottamusta Jumalan lupauksiin,

uskoa siihen, että jos me toimimme nyt, niin halutut siunaukset saavat täyttymyksen
tulevaisuudessa. – –

Toivomme pettämätön lähde on se, että me olemme Jumalan poikia ja tyttäriä ja että
Hänen Poikansa, Herra Jeesus Kristus, on pelastanut meidät kuolemalta.” (”Toivo, sielun
ankkuri”, Liahona, tammikuu 2000, s. 70–72.)

”Koska meitä on siunattu
toivolla, ojentautukaamme
opetuslapsina muita kohti,

jotka syystä tai toisesta ovat
horjahtaneet pois evankeliumin

toivosta (Kol. 1:23).
Ryhtykäämme kohottamaan

käsiä, jotka riippuvat
toivottomasti alaspäin.”

– VANHIN NEAL A. MAXWELL
”TOIVON KIRKKAUS”, VALKEUS, TAMMIKUU 1995, S. 34
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Mitä toivo on ja mitä me toivomme?

2. Nefi 31:20 Moroni 7:40–48 Room. 8:24–25
Alma 58:10–11 OL 59:23 Hepr. 6:10–20
Et. 12:4, 32 OL 138:14 Pyhien kirjoitusten opas, ”Toivo”

Rakkaus
Eräs mies kysyi kerran Jeesukselta:

”Mikä on lain suurin käsky?” Jeesus
vastasi: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko
sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi.
Tämä on käskyistä suurin ja tärkein.
Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.”
(Matt. 22:36–39.)

Aito rakkaus on ”Kristuksen puhdasta
rakkautta” (Moroni 7:47). Siihen sisältyy
Jumalan iankaikkinen rakkaus kaikkia
lapsiaan kohtaan. Meidän tulee pyrkiä
kehittämään itsessämme sellaista
rakkautta. Kun olet täynnä rakkautta,
noudatat Jumalan käskyjä ja teet kaikkesi
palvellaksesi muita ja auttaaksesi heitä ottamaan vastaan palautetun evankeliumin.

Rakkaus on lahja Jumalalta. Profeetta Mormon sanoi, että meidän tulee rukoilla
”Isää koko sydämen voimalla, että [täyttyisimme] tällä rakkaudella” (Moroni 7:48).
Kun noudatat tätä neuvoa ja pyrit tekemään vanhurskaita tekoja, lisääntyy rakkautesi
kaikkia ihmisiä kohtaan, etenkin niitä kohtaan, joiden parissa työskentelet. Alat huolehtia
vilpittömästi muiden ihmisten iankaikkisesta hyvinvoinnista ja onnesta. Näet heidät
Jumalan lapsina, joilla on mahdollisuus tulla taivaallisen Isämme kaltaisiksi, ja teet työtä
heidän hyväkseen. Vältät kielteisiä tunteita kuten vihaa, kateutta ja himoitsemista.
Vältät tuomitsemasta muita, arvostelemasta heitä ja sanomasta heistä mitään kielteistä.
Yrität ymmärtää heitä ja heidän näkökantojaan. Olet kärsivällinen heitä kohtaan ja yrität
auttaa heitä, kun heillä on vaikeaa tai kun he ovat masentuneita. Rakkaus, kuten usko,
johtaa tekoihin. Kehität itsessäsi rakkautta, kun etsit tilaisuuksia palvella muita ja antaa
itsestäsi.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Mitä rakkaus on?

Moroni 7:45–48 1. Kor. 13 Pyhien kirjoitusten opas, ”Rakkaus”

Kuinka Jeesus Kristus osoitti rakkautta?

1. Nefi 19:9 Et. 12:33–34 Luuk. 7:12–15
Alma 7:11–13
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Mitä nämä jakeet opettavat sinulle rakkaudesta?

2. Nefi 26:30 Alma 7:24 1. Tim. 4:12
Moosia 2:17 Et. 12:28 1. Piet. 4:8; ks. JSR 1. Piet. 4:8
Moosia 28:3 OL 88:125

Hyveellisyys
Hyveellisyys on lähtöisin sisimmistä ajatuksistasi ja haluistasi. Se on korkeisiin

moraalin tasovaatimuksiin perustuva ajattelu- ja käyttäytymismalli. Koska Pyhä Henki ei
asu epäpuhtaissa temppeleissä, hyveellisyys on Hengen johdatuksen saamisen edellytys.
Se, mitä päätät ajatella ja tehdä, kun olet yksin ja uskot, ettei kukaan ole katsomassa, on
hyveellisyytesi varma mitta.

Hyveelliset ihmiset ovat hengellisesti puhtaita. He keskittyvät vanhurskaisiin,
kohottaviin ajatuksiin ja karkottavat mielestään arvottomat ajatukset, jotka johtavat
sopimattomiin tekoihin. He tottelevat Jumalan käskyjä ja noudattavat kirkon johtajien
neuvoja. He rukoilevat voimaa vastustaa kiusausta ja tehdä oikein. He tekevät nopeasti
parannuksen kaikista synneistä ja rikkomuksista. He elävät kelvollisina pitämään
hallussaan temppelisuositusta.

Mielesi on kuin teatterin näyttämö. Mielesi teatterin näyttämöllä voi olla kuitenkin
vain yksi näyttelijä kerrallaan. Jos näyttämö jätetään tyhjäksi, sinne ilmestyy usein
houkuttelevia pimeitä ja syntisiä ajatuksia. Mutta sellaisilla ajatuksilla ei ole voimaa,
jos mielesi näyttämö täyttyy tervehenkisistä ajatuksista kuten ulkoa opitusta laulusta
tai pyhien kirjoitusten jakeesta, jonka voit palauttaa mieleesi kiusauksen hetkellä.
Hallitsemalla mielesi näyttämöä voit menestyksellä vastustaa sitkeitä yllykkeitä antaa
periksi kiusaukselle ja langeta syntiin. Sinusta voi tulla puhdas ja hyveellinen.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Mitä tarkoittaa olla hyveellinen?

OL 4:6 OL 46:33 2. Piet. 1:3–8
OL 25:2 OL 121:45–46 Pyhien kirjoitusten opas, ”Hyveellisyys”
OL 38:24 UK 13

Tieto
Herra on käskenyt: ”Etsikää oppia vieläpä tutkimalla sekä uskon kautta” (OL 88:118).

Hän on myös varoittanut: ”Ihmisen on mahdotonta pelastua tietämättömyydessä”
(OL 131:6). Etsi tietoa, etenkin hengellistä tietoa. Tutki pyhiä kirjoituksia joka päivä ja
tutki myös elävien profeettojen sanoja. Etsi tutkimalla ja rukoilemalla apua erityisiin
kysymyksiisi, haasteisiisi ja mahdollisuuksiisi. Kiinnitä erityistä huomiota niihin
pyhien kirjoitusten kohtiin, joita voit käyttää opettaessasi ja vastatessasi palautettua
evankeliumia koskeviin kysymyksiin.

Mieti, kuinka voit soveltaa evankeliumin periaatteita elämääsi. Kun opiskelet
uutterasti, rukoillen ja puhtain aikein, Pyhä Henki valaisee mielesi, opettaa sinua ja
auttaa sinua ymmärtämään, mitä pyhät kirjoitukset ja elävien profeettojen opetukset
tarkoittavat. Voit myös hankkia tietoa seuraamalla ja kuuntelemalla muita, etenkin



Muistiinpanoja

6 Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia

124

kirkon johtajia. Voit sanoa Nefin tavoin: ”Minun sieluni iloitsee kirjoituksista, ja minun
sydämeni pohdiskelee niitä – –. Katso, minun sieluni iloitsee siitä, mikä on Herran, ja
minun sydämeni pohdiskelee alati sitä, mitä olen nähnyt ja kuullut.” (2. Nefi 4:15–16.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Kuinka tieto auttaa Herran työn tekemisessä?

Alma 17:2–3 OL 88:77–80

Kuinka voit hankkia tietoa?

2. Nefi 32:1–5 OL 42:61 OL 88:118
Moroni 10:5 OL 76:5–10 Pyhien kirjoitusten opas, ”Tieto”

Kärsivällisyys
Kärsivällisyys on kykyä kestää viivytyksiä,

vaikeuksia, vastustusta ja kärsimystä tule-
matta vihaiseksi, turhautuneeksi tai levotto-
maksi. Se on kykyä tehdä Jumalan tahto ja
hyväksyä Hänen aikataulunsa. Kun olet kär-
sivällinen, kestät paineen alla ja kykenet koh-
taamaan vastoinkäymiset rauhallisesti ja toi-
veikkaasti. Kärsivällisyys on sukua toivolle ja
uskolle – sinun on odotettava Herran lupaa-
mien siunausten täyttymistä.

Tarvitset kärsivällisyyttä jokapäiväisissä
kokemuksissasi ja ihmissuhteissasi etenkin
toverisi kanssa. Sinun on oltava kärsivällinen
kaikkia ihmisiä kohtaan, itsesi mukaan
lukien, kun teet työtä vikojen ja heikkouksien
voittamiseksi.

”Elämä on täynnä vaikeuksia,
joista toiset ovat pieniä ja toiset

luonteeltaan vakavampia.
Haasteita tuntuu riittävän

loputtomasti kaikille.
Ongelmamme on, että me
odotamme usein sellaisiin

haasteisiin välittömiä ratkaisuja
unohtaen, että monta kertaa
tarvitaan kärsivällisyyden

taivaallista hyvettä.”

– PRESIDENTTI THOMAS S. MONSON
”KÄRSIVÄLLISYYS – TAIVAALLINEN HYVE”, 

VALKEUS, TAMMIKUU 1996, S. 58

Toiminta: Opiskelu yksin

• Tutki kohtaa Moosia 28:1–9. Mitä Moosian pojat halusivat?

• Mitkä olivat Herran neuvot noille lähetyssaarnaajille? (Ks. Alma 17:10–11 ja 26:27.)

• Mitä heidän kärsivällisyytensä ja ahkeruutensa sai aikaan? (Ks. Alma 26.)

• Kirjoita vastauksesi opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Miksi kärsivällisyys on tärkeää? Kuinka kärsivällisyys ja usko liittyvät toisiinsa?

Moosia 23:21 Alma 34:40–41 2. Kor. 6:1–10
Moosia 24:9–16 OL 101:38 Jaak. 5:10–11
Alma 31:31 Room. 5:3–5 Ps. 46:10
Alma 32:41–43 Room. 8:24–25 Pyhien kirjoitusten opas, ”Kärsivällisyys”
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Nöyryys
Nöyryys on halukkuutta alistua Herran tahtoon ja

antaa Herralle kunnia siitä, mitä on saanut aikaan.
Siihen sisältyy kiitollisuus Hänen siunauksistaan ja
sen tunnustaminen, että tarvitsee jatkuvasti Hänen
jumalallista apuaan. Nöyryys ei ole heikkouden
merkki; se on merkki hengellisestä voimasta. Kun
turvaat nöyrästi Häneen ja tunnustat Hänen voi-
mansa ja armollisuutensa, voit saada varmuuden
siitä, että Hänen käskynsä ovat sinulle hyväksi. Luo-
tat siihen, että voit tehdä mitä tahansa Herra pyytää
sinulta, jos turvaat Häneen. Olet myös halukas luot-
tamaan Hänen valittuihin palvelijoihinsa ja noudat-
tamaan heidän neuvojaan. Nöyryys auttaa sinua,
kun pyrit olemaan kuuliainen, työskentelemään
ahkerasti ja palvelemaan epäitsekkäästi.

Nöyryyden vastakohta on ylpeys, joka tuomitaan pyhissä kirjoituksissa. Ylpeä ihminen
luottaa enemmän itseensä kuin Jumalaan tai Hänen palvelijoihinsa. Ylpeä ihminen
asettaa myös sen, mikä on maailmasta, sen edelle, mikä on Jumalasta. Ylpeät ihmiset
ottavat kunnian itselleen eivätkä anna sitä Jumalalle. Ylpeys on kilpailevaa; ne, jotka ovat
ylpeitä, haluavat yhä lisää ja kuvittelevat olevansa parempia kuin toiset ihmiset. Ylpeys
johtaa yleensä suuttumuksen ja vihamielisyyden tunteisiin ja on suuri kompastuskivi.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Mitä tarkoittaa olla nöyrä?

2. Nefi 9:28–29 Alma 5:26–29 Matt. 26:39
Moosia 4:11–12 Alma 26:12 Pyhien kirjoitusten opas, ”Nöyryys”

Mitä siunauksia saat nöyrtymällä?

Alma 32:1–16 OL 67:10 Matt. 23:12
Et. 12:27 OL 112:10
OL 12:8 OL 136:32–33

Kuinka voit tunnistaa ylpeyden itsessäsi?

1. Nefi 15:7–11 2. Tim. 3:1–4 Sananl. 15:10
1. Nefi 16:1–3 Sananl. 13:10
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Ahkeruus
Ahkeruus on jatkuvaa, johdonmu-

kaista, vilpitöntä ja tarmokasta toimin-
taa Herran työssä. Herra odottaa sinulta
ahkeraa työntekoa – sinnikkyyttä,
hyvää yritystä ja huolellisuutta. Ahkera
lähetyssaarnaaja työskentelee tehok-
kaasti ja aikaansaavasti. Ahkeruus lähe-
tystyössä on osoitus rakkaudestasi Her-
raa 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
säännöllisesti ja tehokkaasti. Vältä
kaikkea, mikä häiritsee ajatuksiasi tai
tekojasi.

”Olen usein sanonut, että yksi
suurimmista lähetystyön
salaisuuksista on työ! Jos

lähetyssaarnaaja 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 tyydyttävää korviketta,
ei varsinkaan lähetystyössä.”

– PRESIDENTTI EZRA TAFT BENSON
THE TEACHINGS OF EZRA TAFT BENSON, 1988, S. 200; KS. MYÖS JAMES E.

FAUST, ”MITÄ HALUAN POIKANI TIETÄVÄN ENNEN KUIN HÄN LÄHTEE
LÄHETYSTYÖHÖN”, VALKEUS, HEINÄKUU 1996, S. 42

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Mitä tarkoittaa olla ahkera?

Moroni 9:6 OL 107:99–100 Pyhien kirjoitusten opas, ”Ahkeruus”
OL 10:4

Miksi Herra odottaa sinun olevan ahkera?

OL 75:2–5 OL 127:4 OL 130:20–21
OL 123:12–14

Kuinka ahkeruus liittyy tahdonvapauteen?

Moosia 4:26–27 OL 58:26–29
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Kuuliaisuus
Lähetyssaarnaajana sinun odotetaan

pitävän käskyt auliisti, noudattavan
lähetystyön sääntöjä ja seuraavan johtajiesi
neuvoja. Kuuliaisuus on taivaan ensimmäinen
laki. Se on uskon osoitus. Sinua saatetaan
joskus vaatia tekemään asioita, joita et
täysin ymmärrä. Kun tottelet, uskosi, tietosi,
viisautesi, todistuksesi, suojeluksesi ja
vapautesi lisääntyvät. Pyri olemaan
kuuliainen Herralle, elävälle profeetalle ja
lähetysjohtajallesi.

”Päivittäisen kuuliaisuuden
sekä puhtaan ja terveen elämän
kautta kehitetty kurinalaisuus
rakentaa ympärillesi suojaavan

ja turvallisuutta antavan
haarniskan kiusauksia vastaan,

jotka ympäröivät sinua
kuolevaisen elämäsi aikana.”

– VANHIN L. TOM PERRY
”KUTSUTTU PALVELEMAAN”, VALKEUS, HEINÄKUU 1991, S. 39

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Mitä tarkoittaa olla kuuliainen?

1. Nefi 2:3 OL 82:8–10 Joh. 14:15
Moosia 5:8 Matt. 7:24–27 Pyhien kirjoitusten opas, ”Kuuliaisuus”
Moosia 15:7 Joh. 7:17

Mitä voit oppia kuuliaisuudesta näistä pyhien kirjoitusten kohdista?

1. Nefi 3:7 OL 105:6 2. Kun. 5:1–14

Miksi Helamanin sotajoukon nuoret soturit tottelivat täsmällisesti?
Kuinka heitä siunattiin?

Alma 56:45–48 Alma 57:21–27

Kristuksen kaltaisten ominaisuuksien kehittäminen
Kun opiskelet ja pyrit kehittämään itsessäsi tässä luvussa kuvattuja ominaisuuksia

ja muita pyhissä kirjoituksissa mainittuja ominaisuuksia, seuraava kaava voi olla
hyödyllinen:

• Valitse ominaisuus, jota haluat tutkia.

• Kirjoita ominaisuudesta määritelmä ja kuvaus.

• Kirjoita kysymyksiä, joihin etsit vastausta opiskellessasi.

• Tee luettelo pyhien kirjoitusten kohdista, jotka opettavat kyseisestä ominaisuudesta,
ja tutki ne perin pohjin.

• Merkitse muistiin tunteitasi ja vaikutelmiasi.

• Aseta tavoitteita ja tee suunnitelmia siitä, kuinka sovellat kyseistä ominaisuutta
elämääsi.

• Rukoile Herralta apua kyseisen ominaisuuden kehittämiseen itsessäsi.

• Arvioi aika ajoin edistymistäsi kunkin ominaisuuden kehittymisessä.
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Toiminta: Opiskelu yksin

Valitse yksi ominaisuus tästä luvusta tai pyhistä kirjoituksista. Noudata yllä olevaa kaavaa
ymmärtää ominaisuutta paremmin ja suunnitella sen kehittämistä itsessäsi.

Katso nimilappuasi. Kuinka nimilappusi eroaa jonkin
yrityksen työntekijän käyttämästä nimilapusta?
Huomaa, että kaksi näkyvintä osaa ovat sinun
nimesi ja Vapahtajan nimi. Kuinka voit varmistua
siitä, että edustat Vapahtajaa yhtenä Hänen
opetuslapsistaan? Miksi ihmisten on tärkeää
yhdistää sinun nimesi Vapahtajan nimeen
myönteisessä mielessä? Kirjoita ajatuksiasi
opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Mitä ominaisuuksia pyhissä kirjoituksissa on mainittu?

Moosia 3:19 OL 121:41–45 2. Piet. 1:5–8
Alma 7:23 UK 13
OL 4 Fil. 4:8

Muista tämä

• Sinun on oltava Kristuksen kaltainen lähetyssaarnaaja, ei vain tehtävä sitä, mitä
lähetyssaarnaajat tekevät.

• Kristuksen kaltaiseksi tuleminen on elinikäinen pyrkimys.

• Seuraat Kristuksen esimerkkiä – kehität Hänen ominaisuuksiaan itsessäsi – yksi teko
ja päätös kerrallaan.

• Kristuksen kaltaiseksi muuttuminen edellyttää uskoa, parannusta, liittojen pitämistä,
Pyhän Hengen vastaanottamista yhä lisääntyvässä määrin ja kestämistä loppuun asti.



Tutkimis- ja soveltamisideoita

Opiskelu yksin

• Valmistele viiden minuutin puhe yhdestä tässä luvussa käsitellystä
ominaisuudesta.

• Etsi Pyhien kirjoitusten oppaan avulla tapoja, joilla Vapahtaja on ollut esimerkkinä
tässä luvussa kuvatuista ominaisuuksista. Kirjoita opiskelupäiväkirjaasi, mitä opit.

• Tee aika ajoin tämän luvun lopussa oleva ”Ominaisuuskysely”.

• Valitse yksi ominaisuus tästä luvusta. Kysy itseltäsi:

– Kuinka voin kehittää itsessäni tätä ominaisuutta?

– Minkä sydämessäni, mielessäni ja teoissani on muututtava, että tämä
ominaisuus kehittyisi minussa?

– Kuinka liittojen pitäminen auttaa minua kehittämään tätä ominaisuutta?

– Kuinka tämän ominaisuuden kehittäminen auttaa minua olemaan Pyhän
Hengen toveruuden arvoinen ja tulemaan vaikuttavammaksi Jeesuksen
Kristuksen evankeliumin julistajaksi?

• Etsi esimerkkejä Kristuksen kaltaisista ominaisuuksista pyhien kirjoitusten miesten
ja naisten elämästä. Kirjoita vaikutelmiasi opiskelupäiväkirjaasi.

Opiskelu toverin kanssa

• Tutkikaa lähetyssaarnaajan lukemistoon kuuluvien kirjojen kohtia Kristuksen
kaltaisista ominaisuuksista.

• Keskustelkaa siitä, millainen suhde eri ominaisuuksilla on toisiinsa. Esimerkiksi:

– Kuinka usko liittyy ahkeruuteen?

– Millä tavoin nöyryys ja rakkaus ovat sukua toisilleen?

– Kuinka tieto vahvistaa kärsivällisyyttä?

Piirikokoukset ja vyöhykekonferenssit

• Pyydä muutama päivä ennen piirikokousta tai vyöhykekonferenssia kutakin
lähetyssaarnaajaa valitsemaan yksi tässä luvussa tai sen pyhien kirjoitusten
kohdissa olevista ominaisuuksista ja valmistamaan kyseisestä ominaisuudesta
viiden minuutin puhe mukaan lukien pyhien kirjoitusten kohtia, jotka ovat
auttaneet häntä.

Anna kokouksessa muutamalle lähetyssaarnaajalle aikaa pitää puheensa.

• Jaa lähetyssaarnaajat kolmeen ryhmään ja anna heille seuraavat tehtävät:

Ryhmä 1: Lukekaa 1. Nefi 17:7–16 ja vastatkaa seuraaviin kysymyksiin:

– Kuinka Nefi osoitti uskoa?

– Mitä Kristuksen kaltaista Nefi teki?

– Mitä lupauksia Herra antoi Nefille, jos hän olisi uskollinen ja pitäisi käskyt?

– Kuinka tämä kohta soveltuu lähetystyöhön?

Ryhmä 2: Lukekaa MK Jaak. 7:1–15 ja vastatkaa seuraaviin kysymyksiin:

– Miksi Jaakobin usko oli riittävän vahva vastustamaan Seremin hyökkäystä?

– Kuinka Jaakob osoitti uskoa puhuessaan Seremin kanssa?
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– Millä tavoin Jaakobin toiminta oli Kristuksen kaltaista?

– Kuinka me voimme kehittää itsessämme sellaista uskoa kuin Jaakobilla oli?

Ryhmä 3: Lukekaa JS–H 8–18 ja vastatkaa seuraaviin kysymyksiin:

– Millä tavoin Joseph Smith osoitti uskoa Jeesukseen Kristukseen?

– Kuinka hänen uskoaan koeteltiin?

– Mitä Kristuksen kaltaista Joseph Smith teki?

– Kuinka me voimme noudattaa Joseph Smithin esimerkkiä?

Kun ryhmät ovat saaneet tehtävänsä valmiiksi, kokoa lähetyssaarnaajat yhteen
ja pyydä heitä kertomaan, mitä he ovat keskustelleet.

• Kerro kokemus, jolloin jonkun toisen henkilön usko on ollut siunauksena tai
innoituksena sinulle.

• Pyydä lähetyssaarnaajia ottamaan esiin ”Ominaisuuskysely”. Anna jokaiselle
lähetyssaarnaajalle paperi, johon hän voi kirjoittaa vastauksensa.

Kun he ovat täyttäneet kyselyn, pyydä heitä asettamaan henkilökohtaisia
tavoitteita.

Pyydä muutamaa lähetyssaarnaajaa kertomaan, mitä he ovat oppineet ja
tunteneet vastatessaan kyselyyn.

Todista siitä, miten tärkeää on kehittää itsessämme Kristuksen kaltaisia
ominaisuuksia.

Lähetysjohtaja

• Pyydä lähetyssaarnaajia lukemaan yksi Uuden testamentin neljästä evankeliumista
tai 3. Nefi 11–28. Pyydä heitä alleviivaamaan kohdat, joissa Vapahtaja teki jotakin
sellaista, mitä hekin voivat tehdä.

• Opeta lähetyssaarnaajille ahkeruutta tavoitteiden asettamisen ja suunnittelemisen
avulla. Osoita, kuinka ahkeruus ihmisiin keskittymisessä on rakkauden
osoittamista.

• Pyydä puhutteluissa lähetyssaarnaajia kertomaan ominaisuudesta, jota he yrittävät
kehittää itsessään.

• Kehota vyöhykekonferenssissa lähetyssaarnaajia kertomaan Kristuksen kaltaisista
ominaisuuksista, joita he ihailevat toverissaan.
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OMINAISUUSKYSELY
Lue jokainen alla oleva kohta huolella. Päätä, kuinka hyvin kohta sopii sinuun, ja valitse vastausvaihtoehdoista sopivin. Kirjoita opiskelupäiväkirjaa-
si vastauksesi kuhunkin kohtaan. Hengellinen kasvu tapahtuu vähän kerrallaan eikä kukaan ole täydellinen, joten on odotettavissa, että arvioit on-
nistuvasi joidenkin kohtien kohdalla paremmin kuin toisten.

Vastausvaihtoehdot    1 = en koskaan    2 = joskus    3 = usein    4 = melkein aina    5 = aina

Usko
_____ 1. Uskon Kristukseen ja hyväksyn Hänet

Vapahtajakseni. (2. Nefi 25:29)
_____ 2. Olen varma siitä, että Jumala rakastaa

minua. (1. Nefi 11:17)
_____ 3. Luotan Vapahtajaan niin paljon, että hy-

väksyn Hänen tahtonsa ja teen, mitä ta-
hansa Hän pyytää. (1. Nefi 3:7)

_____ 4. Uskon lujasti, että Jeesuksen Kristuksen
sovituksen kautta voin saada anteeksi
kaikki syntini. (En. 5–8)

_____ 5. Minulla on sen verran uskoa Kristukseen,
että saan vastauksia rukouksiini.
(Moosia 27:14)

_____ 6. Ajattelen Vapahtajaa päivän aikana ja
muistan, mitä Hän on tehnyt puolestani.
(OL 20:77, 79)

_____ 7. Minulla on niin paljon uskoa, että saan ai-
kaan hyvää omassa elämässäni ja muiden
elämässä. (Et. 12:12)

_____ 8. Tiedän Pyhän Hengen voimasta, että
Mormonin kirja on totta. (Moroni 10:3–5)

_____ 9. Minulla on kylliksi uskoa Kristukseen, että
voin tehdä mitä tahansa, mitä Hän haluaa
minun tekevän – jopa ihmeitä, jos tarvi-
taan. (Moroni 7:33)

Toivo
_____ 10. Yksi suurimpia toiveitani on periä iankaik-

kinen elämä Jumalan selestisessä valta-
kunnassa. (Moroni 7:41)

_____ 11. Olen varma siitä, että lähetystyöaikani on
onnellinen ja menestyksekäs. (OL 31:3–5)

_____ 12. Suhtaudun tulevaisuuteen rauhallisesti ja
toiveikkaasti. (OL 59:23)

_____ 13. Uskon lujasti, että jonakin päivänä asun
Jumalan luona ja minusta tulee Hänen kal-
taisensa. (Et. 12:4)

Rakkaus
_____ 14. Haluan vilpittömästi muiden ihmisten 

iankaikkista hyvinvointia ja onnea.
(Moosia 28:3)

_____ 15. Kun rukoilen, pyydän rakkautta –
Kristuksen puhdasta rakkautta. 
(Moroni 7:47–48)

_____ 16. Yritän ymmärtää muiden tunteita ja nähdä
heidän näkökantansa. (Juud. 22)

_____ 17. Annan anteeksi niille, jotka ovat loukan-
neet minua tai rikkoneet minua vastaan.
(Ef. 4:32)

_____ 39. Olen kärsivällinen itseäni kohtaan ja luotan
Herraan, kun teen työtä heikkouksieni voit-
tamiseksi. (Et. 12:27)

_____ 40. Kohtaan vastoinkäymiset ja koettelemuk-
set rauhallisesti ja toiveikkaana.
(Alma 34:40–41)

Nöyryys
_____ 41. Olen sävyisä ja sydämeltäni nöyrä.

(Matt. 11:29)
_____ 42. Turvaudun Herran apuun. (Alma 26:12)
_____ 43. Olen vilpittömän kiitollinen siunauksista,

jotka olen saanut Herralta. (Alma 7:23)
_____ 44. Rukoukseni ovat hartaita ja rehellisiä.

(En. 4)
_____ 45. Arvostan ohjausta, jota saan johtajiltani ja

opettajiltani. (2. Nefi 9:28)
_____ 46. Pyrin alistumaan Herran tahtoon, olipa se

millainen tahansa. (Moosia 24:15)

Ahkeruus
_____ 47. Työskentelen tehokkaasti silloinkin, kun

minua ei painosteta tai valvota tarkkaan.
(OL 58:26–27)

_____ 48. Keskitän ponnisteluni tärkeimpiin asioihin.
(Matt. 23:23)

_____ 49. Rukoilen itsekseni ainakin kahdesti päi-
vässä. (Alma 34:18–27)

_____ 50. Keskitän ajatukseni kutsumukseeni lähe-
tyssaarnaajana. (OL 4:2, 5)

_____ 51. Asetan tavoitteita ja teen suunnitelmia
säännöllisesti. (OL 88:119)

_____ 52. Työskentelen lujasti, kunnes tehtävä on
suoritettu menestyksellisesti loppuun. 
(OL 10:4)

_____ 53. Saan iloa ja tyydytystä työstäni.
(Alma 36:24–25)

Kuuliaisuus
_____ 54. Kun rukoilen, pyydän voimaa vastustaa

kiusausta ja tehdä sitä, mikä on oikein. 
(3. Nefi 18:15)

_____ 55. Pidän käskyt, niin että olen kelvollinen
saamaan temppelisuosituksen. (OL 97:8)

_____ 56. Noudatan mielelläni lähetystyön sääntöjä
ja seuraan johtajieni neuvoja. (Hepr. 13:17)

_____ 57. Pyrin elämään sopusoinnussa evankeliumin
lakien ja periaatteiden kanssa. (OL 41:5)

_____ 18. Yritän auttaa muita, kun heillä on
vaikeaa tai kun he ovat masentuneita.
(Moosia 18:9)

_____ 19. Kerron muille sopivan tilaisuuden tullen,
että rakastan heitä ja välitän heistä.
(Luuk. 7:12–15)

_____ 20. Etsin tilaisuuksia palvella muita ihmisiä.
(Moosia 2:17)

_____ 21. Puhun muista myönteiseen sävyyn.
(OL 42:27)

_____ 22. Olen ystävällinen ja kärsivällinen muita
kohtaan silloinkin kun heidän kanssaan
on vaikeaa tulla toimeen. (Moroni 7:45)

_____ 23. Iloitsen muiden saavutuksista.
(Alma 17:2–4)

Hyveellisyys
_____ 24. Olen puhdas sydämeltäni. (Ps. 24:3–4)
_____ 25. Minulla ei ole halua tehdä pahaa vaan halu

tehdä hyvää. (Moosia 5:2)
_____ 26. Olen luotettava – teen, mitä lupaan.

(Alma 53:20)
_____ 27. Keskityn vanhurskaisiin, kohottaviin aja-

tuksiin ja karkotan mielestäni epäterveet
ajatukset. (OL 121:45)

_____ 28. Teen parannusta synneistäni ja pyrin voit-
tamaan heikkouteni. (OL 49:26–28)

_____ 29. Tunnen Pyhän Hengen vaikutuksen elä-
mässäni. (OL 11:12–13)

Tieto
_____ 30. Olen varma siitä, että ymmärrän evanke-

liumin opit ja periaatteet. (Et. 3:19–20)
_____ 31. Tutkin pyhiä kirjoituksia päivittäin.

(Joh. 5:39)
_____ 32. Pyrin vilpittömästi ymmärtämään totuuden

ja etsimään vastauksia kysymyksiini. 
(OL 6:7)

_____ 33. Saan tietoa ja johdatusta Hengen kautta.
(1. Nefi 4:6)

_____ 34. Rakastan evankeliumin oppeja ja periaat-
teita ja pidän niitä arvossa. (2. Nefi 4:15)

Kärsivällisyys
_____ 35. Odotan kärsivällisesti Herran siunausten ja

lupausten täyttymistä. (2. Nefi 10:17)
_____ 36. Pystyn odottamaan hermostumatta tai tur-

hautumatta. (Room. 8:25)
_____ 37. Olen kärsivällinen ja pitkämielinen lähetys-

saarnaajana kokemissani haasteissa.
(Alma 17:11)

_____ 38. Olen kärsivällinen muiden vikoja ja heik-
kouksia kohtaan. (Room. 15:1)
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Kuinka voin
oppia paremmin
lähetyskenttäni kieltä?

Mieti tätä

• Miksi minun on parannettava jatkuvasti kielitaitoani?

• Kuinka voin parantaa kykyäni puhua ja opettaa lähetyskenttäni kielellä?

• Kuinka voin saada itselleni kielillä puhumisen lahjan?

Valmistaudu hengellisesti

Herra on julistanut: ”Jokainen saa kuulla evankeliumin täyteyden oman puhetapansa
mukaan ja omalla kielellään niiltä, jotka on asetettu tähän voimaan” (OL 90:11).

Vahvista omaa todistustasi siihen, että saat käännyttävää voimaa sanoihisi. Tutki ensin
oppeja ja oppiaiheita omalla äidinkielelläsi. Niiden ymmärtäminen vahvistaa todistustasi
ja kykyäsi opettaa ja todistaa vakuuttavasti. Sitten voit opetella ilmaisemaan palautuksen
sanoman lähetyskenttäsi kielellä Hengen johdatuksen mukaan.

Alla on keinoja, joilla voit vahvistaa uskoasi siihen, että Herra auttaa sinua opettamaan
ja todistamaan lähetyskenttäsi kielellä:

• Ymmärrä, että Jumala on kutsunut sinut profeetan kautta.

• Elä kelvollisena saamaan Pyhän Hengen toveruus.

• Noudata käskyjä ja lähetyssaarnaajan tasovaatimuksia.

• Rukoile vilpittömästi jumalallista apua.

• Opiskele, harjoittele ja käytä lähetyskenttäsi kieltä joka päivä.
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Ole omistautunut ja ahkera
Se, että opit opettamaan tehokkaasti lähetyskenttäsi kielellä, edellyttää ahkeraa

ponnistelua. Älä ylläty, jos tehtävä vaikuttaa aluksi vaikealta. Uuden kielen oppiminen
vie aikaa. Ole kärsivällinen itseäsi kohtaan. Pyydä apua toveriltasi, jäseniltä, tutkijoilta ja
toisilta lähetyssaarnaajilta.

Älä lakkaa kehittämästä kielitaitoasi, kun ihmiset alkavat ymmärtää sinua. Kun taitosi
puhua kieltä kehittyy, ihmiset kuuntelevat enemmän sitä, mitä sinulla on sanottavaa,
kuin sitä, kuinka sanot sen. Olet vähemmän huolissasi siitä, kuinka kertoisit sydämesi
tunteista. Kykenet vastaamaan paremmin tutkijoiden tarpeisiin ja Hengen ilmoitukseen.

Pyri oppimaan kieltä koko lähetystyösi ajan ja sen jälkeenkin. Herra on sijoittanut si-
nuun paljon, ja Hänellä saattaa olla käyttöä kielitaidollesi myöhemmin elämässäsi. Van-
hin Jeffrey R. Holland on selittänyt: ”Me – – toivoisimme, että jokainen uutta lähetystyö-
kieltä opiskellessaan pyrkisi hallitsemaan sitä kaikin mahdollisin tavoin. – – Ja kun teette
niin, taitonne saarnata ja todistaa kehittyvät. Tutkijanne ottavat teidät paremmin vastaan
ja olette hengellisesti vaikuttavampia. – – Älkää tyytykö vain siihen, mitä me kutsumme
lähetyssaarnaajasanastoksi. Laajentakaa kielitaitoanne, niin pääsette paremmin ihmisten
sydämeen.” (Lähetystyötä koskeva satelliittilähetys, elokuu 1998.)

Et ole yksin opiskellessasi lähetyskenttäsi kieltä. Aina kun Herra antaa jonkin käskyn,
Hän valmistaa keinon täyttää sen (ks. 1. Nefi 3:7). Etsi Hänen apuaan. Omistaudu
opiskelullesi. Aikanaan saat riittävän kielitaidon täyttääksesi tarkoituksesi
lähetyssaarnaajana.

Opettele englantia
Ellet puhu englantia, sinun tulee opiskella sitä lähetyssaarnaajana. Se on siunaukseksi

lähetystyössäsi ja koko elämäsi ajan. Englannin opiskelu auttaa sinua rakentamaan
Herran valtakuntaa muilla tavoin ja on siunaukseksi sinulle ja perheellesi. Monet tässä
luvussa olevista ehdotuksista auttavat sinua. Keskity erityisesti seuraaviin:

• Aseta tavoite puhua englantia toverisi kanssa. Jos toverisi osaa jo englantia ja yrittää
opetella omaa äidinkieltäsi, voitte päättää puhua englantia asunnolla ja lähetyskentän
kieltä, kun lähdette ulos.

• Lue toverisi kanssa englanninkielistä Mormonin kirjaa. Voitte valita myös
vaihtoehdon: Sinä luet jakeen englanniksi, ja sitten toverisi lukee jakeen lähetyskentän
kielellä. Korjatkaa toistenne ääntämistä ja intonaatiota.

• Pyydä lähetysjohtajaasi suosittelemaan jotakin yksinkertaista englannin kielioppia,
ellei sinulla jo ole sellaista.

Kielen oppimisen periaatteita
Tässä kohdassa kuvataan periaatteita, jotka auttavat sinua opiskelemaan ja oppimaan
kieltä tehokkaammin.

• Ota vastuu. Laadi säännöllisesti oppimistavoitteita ja opiskelusuunnitelma kielen
oppimiselle tai tarkista entisiä. Pyri käyttämään kieltä aina kun siihen on tilaisuus.

• Tee opiskelustasi merkityksellistä. Kysy itseltäsi: Miksi minä opiskelen tätä asiaa?
Kuinka se auttaa minua kommunikoimaan paremmin? Yhdistä opiskelemiasi asioita
tosielämän tilanteisiin ja päivittäisiin toimiin. Opiskele kielestä sellaisia asioita, jotka



Muistiinpanoja

7 Opi kieltä

135

auttavat sinua sanomaan, mitä haluat sanoa. Jos esimerkiksi haluat sisällyttää
opetukseesi jonkin pyhien kirjoitusten kertomuksen, opettele sen kertomiseen
tarvittava sanasto ja kielioppiasiat.

• Etsi tilaisuuksia puhua. Pyri löytämään sopiva tasapaino kieliopin ja kielen rakenteen
opiskelemisen ja toisaalta päivittäisten toimien kautta tapahtuvan oppimisen välillä.
Mikään ei korvaa kielen puhumista sitä äidinkielenään puhuvien kanssa.

• Opettele perusteellisesti uudet käsitteet. Kykenet palauttamaan mieleesi kielen periaatteita
ja käyttämään niitä tehokkaasti, jos kertaat säännöllisesti sitä, mitä olet opiskellut, ja
jos harjoittelet sitä uudelleen uusissa tilanteissa.

Laadi suunnitelma kielenopiskelua varten
Kielenopiskelun suunnitelma auttaa sekä uusia että kokeneita lähetyssaarnaajia

keskittymään siihen, mitä he voivat joka päivä tehdä parantaakseen taitoaan puhua
lähetyskentän kieltä. Suunnitelmaasi sisältyy se, mitä teet kielenopiskeluun varattuna
aikana ja mitä teet muuten päivän aikana.

Käytä tarvittaessa osa kielenopiskeluun tarkoitettua opiskeluaikaa
opiskelusuunnitelmasi laatimiseen tai tarkistamiseen. Opettele sitten joka aamu
kielenopiskeluun tarkoitettuna aikana niitä asioita, joita tarvitset sen päivän toimissa.
Seuraavat ohjeet auttavat sinua laatimaan oman suunnitelmasi kielenopiskelua varten:

1. Aseta tavoitteita. Viikko- ja päivätavoitteet auttavat sinua oppimaan lähetyskenttäsi
kieltä. Keskity tavoitteisiin parantaa kykyäsi kommunikoida ja opettaa suunniteltujen
toimien aikana kuten opetustapaamisissa, opetettavien etsimisessä ja
seurakuntaneuvoston kokouksissa. Tarkastele edistymistäsi kielitavoitteidesi
saavuttamisessa. Kysy itseltäsi, mitä voit tehdä kommunikoidaksesi selkeämmin ja
vaikuttavammin päiväksi suunniteltujen toimien aikana.

2. Valitse käytettävät työkalut. Tarkastele seuraavia kielenopiskelun työkaluja ja päätä, mitä
voit käyttää tavoitteidesi saavuttamiseen:

• pyhät kirjoitukset lähetyskenttäsi
kielellä

• oppiaiheet lähetyskenttäsi kielellä

• taskukokoinen sanakirja

• pieni kielioppikirja

• lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksen
kieliaineisto

• muistiinpanokortit

• taskukokoinen muistikirja

• muuta kirkon aineistoa
lähetyskenttäsi kielellä.

3. Opettele ulkoa sanoja ja ilmauksia. Etsi sanoja ja ilmauksia, jotka auttavat sinua
saavuttamaan tavoitteesi. Kielenopiskelusuunnitelmaasi voisi sisältyä seuraavia ideoita:

• Etsi oppiaiheista, lehtisistä, pyhistä kirjoituksista ja muista kirkon julkaisuista sanoja ja
ilmauksia, joita voit käyttää opettaessasi.
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• Kirjoita muistikirjaasi ne sanat tai ilmaukset, joita et tiedä. Pidä mukanasi pientä
sanakirjaa ja etsi sanat sieltä.

• Pidä mukanasi muistikortteja, joita voit opiskella päivän aikana. Kirjoita sana tai
ilmaus toiselle puolelle ja sen määritelmä toiselle puolelle. Pane syrjään sanat, jotka
opit. Opettele jäljelle jääneitä sanoja, kunnes osaat ne kaikki.

• Käytä uusia sanoja ja ilmauksia lauseissa opiskellessasi yksin, opettaessasi ja
päivän aikana.

• Harjoittele ääntämistä sanomalla uusia sanoja ja ilmauksia ääneen.

• Opettele ulkoa keskeisiä pyhien kirjoitusten kohtia lähetyskentän kielellä.

• Opettele ulkoa oppiaiheista tai lehtisistä sellaisia yksinkertaisia lauseita, jotka
sisältävät keskeisiä evankeliumin periaatteita. Etsi muita tapoja ilmaista nämä
ajatukset.

4. Opettele kielioppia. Etsi kielenopiskelun työkalujen avulla kieliopin periaatteita, jotka
auttavat sinua saavuttamaan tavoitteesi. Pyydä tarvittaessa apua toveriltasi, joltakulta
kokeneelta lähetyssaarnaajalta tai jäseneltä. Harkitse joidenkin seuraavien ideoiden
käyttämistä:

• Opettele lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksessa saamasi kieliopin tai lähetysjohtajasi
hyväksymän kieliopin avulla ymmärtämään oppiaiheista, lehtisistä ja pyhistä
kirjoituksista löytämiäsi kielioppi- ja lauserakenteita.

• Valmistele suunnitelluissa päivän toimissa käytettäväksi lauseita, joissa tarvitaan näitä
kielioppiasioita. Harjoittele sanomaan ja kirjoittamaan lauseet.

• Kiinnitä huomiota kielen lauserakenteisiin, sanoihin ja niiden päätteisiin ja tunnuksiin.

• Etsi joka päivä tilaisuuksia harjoitella ja soveltaa oppimaasi kielioppia käytäntöön.

5. Kuuntele aktiivisesti. Harkitse seuraavien asioiden tekemistä:

• Kuuntele tarkoin kieltä äidinkielenään puhuvia. Jäljittele kuulemaasi.

• Kun kuulet jotakin, mitä et ymmärrä, kirjoita se muistiin ja ota selvää, mitä se
tarkoittaa. Harjoittele sanojen ja lauserakenteiden käyttämistä.

• Tunnista kuunnellessasi sanoja ja lauserakenteita, joita olet äskettäin oppinut.

• Kun kuulet ilmauksen, joka ilmaistaan eri tavoin kuin sinä sanoisit sen, kirjoita se
muistiin ja harjoittele sitä. Käytä kuitenkin Herran palvelijana aina hyvää yleiskieltä,
älä slangia.

• Tee luettelo asioista, joita ihmiset saattaisivat sanoa sinulle suunnittelemissasi toimissa.
Etsi sanoja ja ilmauksia, jotka liittyvät näihin ihmisten vastauksiin. Suunnittele ja
harjoittele, miten voisit vastata niihin.

6. Paranna taitoasi lukea ja kirjoittaa. Lue Mormonin kirjaa lähetyskenttäsi kielellä, jotta
oppisit sanoja ja ilmauksia ja harjoittelisit kielioppia, ääntämistä ja sujuvuutta. Pyhien
kirjoitusten käyttäminen kieltä opiskellessasi tuo suurta voimaa. Harkitse myös
seuraavia ideoita:

• Opettele lukemaan ja kirjoittamaan käsin kielen kirjaimia ja sanoja tai
kirjoitusmerkkejä. Kun kirjoittaminen perustuu kirjainmerkkijärjestelmään, keskity
lukutaitoon kuten pyhien kirjoitusten lukemiseen, joka auttaa sinua opettaessasi.
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• Lue ääneen Mormonin kirjaa, muita pyhiä kirjoituksia tai kirkon lehtiä lähetyskenttäsi
kielellä. Kiinnitä huomiota vieraisiin sanoihin, ilmauksiin ja kielioppiseikkoihin. Ellet
ymmärrä sanaa, yritä ymmärtää sen merkitys asiayhteydestä ennen kuin etsit sen
sanakirjasta. Lisää sana muistikortteihisi. Käytä tarvittaessa rinnakkain molempia
pyhiä kirjoituksia, sekä niitä, jotka ovat äidinkielelläsi, että niitä, jotka ovat
lähetyskentän kielellä.

• Kun luet, pyydä jotakuta valmentamaan sinua ääntämisessä, intonaatiossa ja
tauotuksessa.

• Harjoittele lähetyskenttäsi kielellä kirjoittamista – esimerkiksi omia muistiinpanoja ja
muistutuksia, kirjeitä, kiitoskortteja ja rohkaisevia viestejä. Kirjoita todistuksesi niihin
Mormonin kirjoihin, joita annat ihmisille.

7. Pyydä muilta apua. Harkitse seuraavien ideoiden toteuttamista:

• Jos toverisi puhuu äidinkielenään
lähetyskentän kieltä, hyödynnä tätä
suurta mahdollisuutta esittämällä
jatkuvasti kysymyksiä ja pyytämällä
palautetta.

• Pyydä toveriasi ja äidinkielenään
lähetyskentän kieltä puhuvia
korjaamaan puhettasi ja ehdottamaan,
miten parantaisit sitä. Jos he käyttävät
sanaa, jota et ymmärrä, pyydä heitä
määrittelemään se sinulle. Lapset ja
isovanhemmat ovat usein halukkaita
auttamaan.

• Pyydä opetettaviltasi apua. Selitä: ”Opettelen kieltänne. Auttaisitteko minua? Jos
minun on vaikeaa löytää sanaa, auttakaa minua siinä.”

• Älä epäröi pyytää yksityiskohtaista apua: ”Miten sanot ____________?” ”Kuinka
äännät ____________?” ”Mitä ____________ tarkoittaa?” ”Voisitko toistaa äskeisen?”
Kirjoita vastaukset muistiin ja tutki niitä.

• Pyydä jäseniä kyselemään sinulta muistikorteissasi tai sanalistoissasi olevia sanoja ja
auttamaan, kun luet pyhiä kirjoituksia ääneen.

8. Arvioi opiskelusuunnitelmaasi ja tarkista sitä. Tarkastele opiskelusuunnitelmaasi joka viikko
ja arvioi sen toimivuutta. Pyydä toveriltasi ja lähetystyön johtohenkilöiltä ehdotuksia,
miten voisit parantaa sitä.

Käytä lähetyskenttäsi kieltä aina kun siihen on tilaisuus. Puhu kieltä toverisi kanssa
mahdollisimman paljon päivän aikana. Pidä rukoukset yksin ja muiden kanssa
lähetyskentän kielellä, jotta oppisit rukoukseen sopivan kielenkäytön ja ilmaisemaan
sen, mitä sydämessäsi on.

Älä pelkää virheiden tekemistä. Jokainen, joka opettelee uutta kieltä, tekee virheitä.
Ihmiset ymmärtävät ja arvostavat ponnistuksiasi opetella heidän kieltään. Ilmausten ja
pyhien kirjoitusten kohtien ulkoa opetteleminen auttaa sinua välttämään virheitä, mutta
älä käytä pitkiä ulkoa opeteltuja tai valmisteltuja käsikirjoituksia keinona välttää virheitä.



Muistiinpanoja

7 Opi kieltä

138

Toiminta: Opiskelu yksin

Laadi edellä olevien ohjeiden avulla opiskelusuunnitelma. Tarkastele suunnitelmaasi toverisi tai
jonkun lähetystyön johtohenkilön kanssa.

Opiskele toveriesi kanssa
Auta tovereitasi kokemaan menestystä ja saamaan itseluottamusta uuden kielen

oppimisessa mahdollisimman nopeasti. Kiittele vilpittömästi ja usein tovereitasi ja muita
lähetyssaarnaajia heidän edistymisestään. Varo sanomasta tai tekemästä mitään, mikä
heikentäisi heidän itseluottamustaan, mutta älä suojele heitä niin paljon, etteivät he opi.
Älä kieltäydy antamasta apua, kun sitä tarvitaan. Anna heille monia mahdollisuuksia
opettaa ja todistaa menestyksekkäästi. Harkitse seuraavia ideoita opiskellessasi toveriesi
kanssa:

• Opettakaa toisillenne kielioppia ja sanoja, joita olette oppineet.

• Harjoitelkaa opettamista lähetyskentän kielellä. Uudet lähetyssaarnaajat voisivat
opettaa ensin hyvin yksinkertaisesti, esittää lyhyen todistuksen ja toistaa ulkoa
opettelemiaan pyhien kirjoitusten kohtia. Kun heidän itseluottamuksensa ja
kielitaitonsa lisääntyy, he kykenevät osallistumaan enemmän tutkijoiden opettamiseen.

• Harjoitelkaa kielen käyttämistä tavallisissa lähetystyötilanteissa.

• Antakaa toisillenne helppotajuista ja käytännöllistä palautetta ystävällisesti. On myös
tärkeää, että otatte vastaan palautetta loukkaantumatta.

Pane merkille, kuinka kokeneempi lähetyssaarnaaja auttoi toveriaan seuraavassa
tosikertomuksessa.

Olin juuri saapunut toiselle alueelleni, kun toverini sanoi minulle, että oli minun vuoroni esittää
hengellinen ajatus, kun meidät oli kutsuttu syömään jäsenperheen luo. Olin enemmän kuin vähän
peloissani. Ensimmäinen toverini oli aina hoitanut mielellään opettamisen, ja minä olin tottunut
esittämään pienen osani oppiaiheesta ja sitten kuuntelemaan, kun hän laajensi sitä ja vastasi
mahdollisiin kysymyksiin.

Yritin saada toverini vakuuttuneeksi siitä, että hänen pitäisi esittää hengellinen ajatus, mutta hän
rohkaisi minua hoitamaan tehtävän. Harjoittelin hänen avullaan.

Kun hetki oli käsillä, avasin pyhät kirjoitukseni ja luin kohtia 3. Nefin luvuista 5 ja 7. Minulla oli
vaikeuksia, mutta onnistuin selittämään, miksi valitsemani kohdat olivat mielestäni merkittäviä, ja olin
helpottunut, kun sain sen tehtyä. Kun minulle esitettiin kysymys, katsoin toveriani ja odotin hänen
vastaavan, mutta hän ei avannut suutaan. Silloin yllätin itseni vastaamalla siihen ymmärrettävällä
ranskan kielellä. Vielä enemmän hämmästyin, kun jäsen ei näyttänyt tajuavan, että olin epävarma
kommunikointitaidostani. Sain itseluottamusta ja oivalsin, että ranskani oli parempaa kuin olin
itse uskonut.

Viikot kuluivat, ja toverini antoi minun edelleenkin opettaa – silloinkin, kun en uskonut
pystyväni siihen, silloinkin, kun hän luultavasti mietti, pystyisinkö siihen. Ja koska hän kannusti
minua puhumaan, kuuntelemaan ja opettamaan, kielitaitoni alkoi kohentua nopeammin ja tunsin, että
minusta oli tullut työkalu taivaallisen Isämme kädessä sen sijaan että olisin ollut vain toisen vanhimman
hiljainen toveri.
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Toiminta: Opiskelu yksin tai toverin kanssa

• Jos teet työtä uuden lähetyssaarnaajan kanssa, kuinka voit auttaa paremmin toveriasi kielen
oppimisessa?

• Jos olet uusi lähetyssaarnaaja, millaista apua voisit pyytää vanhemmalta toveriltasi?

Kulttuurin ja kielen oppiminen
Kulttuuri ja kieli liittyvät läheisesti yhteen. Kulttuurin ymmärtäminen auttaa

selittämään, miksi kieltä käytetään siten kuin sitä käytetään. Pyri ymmärtämään
ihmisten kulttuuria, niin että voit välittää palautuksen sanoman ainutlaatuiset kohdat
tavalla, joka on heille selkeä.

Yksi suurimpia asioita, joita voit tehdä saadaksesi ihmisten luottamuksen ja
rakkauden, on hyväksyä heidän kulttuurinsa sopivalla tavalla. Monet suuret
lähetyssaarnaajat ovat tehneet niin (ks. 1. Kor. 9:20–23). Pyri siihen, että ihmiset
tuntisivat olonsa mukavaksi sinun ja kielitaitosi kanssa.

Toiminta: Opiskelu yksin tai toverin kanssa

• Kuvittele, että palvelet lähetystyössä Aasiassa. Valmistaudut opettamaan jotakuta
ylösnousemuksesta ja tiedät, että buddhalaiset uskovat sielunvaellukseen. Kuinka opetat
ylösnousemuksesta niin, että tutkija ymmärtää tämän opin olevan selkeästi erilainen kuin
sielunvaelluksen oppi? Mitä sanoja ja ilmauksia sinun olisi ehkä opeteltava selviytyäksesi
tästä tehtävästä?

• Ajattele opettamiesi ihmisten uskonnollista ja kulttuuritaustaa. Tunnista heidän taustastaan
jokin sellainen puoli, joka saattaisi johtaa heidät ymmärtämään evankeliumin opit väärin.
Suunnittele keinoja opettaa nämä opit selkeästi.

Kielillä puhumisen lahja
Tavoittele Hengen lahjoja, mukaan lukien kielillä puhumisen ja kielten tulkitsemisen

lahja. Se auttaa sinua enemmän kuin mikään muu puhumaan ja ymmärtämään
lähetyskenttäsi ihmisten kieltä. Et saa tätä lahjaa, ellet tee omaa osaasi; sinun on
tavoiteltava sitä aktiivisesti. Tavoitellessasi kielillä puhumisen lahjaa sinun on tehtävä
työtä ja ponnisteltava ja tehtävä kaikkesi oppiaksesi kielen. Luota siihen, että Henki
auttaa sinua, kun elät siten kuin sinun pitäisi ja teet aivan parhaasi. Usko siihen, että
voit saada kielillä puhumisen lahjan sen todellisessa ja laajimmassa mielessä.

Kun sinusta tuntuu, että sinun on vaikeaa ilmaista itseäsi niin selkeästi kuin haluaisit,
muista, että Henki kykenee puhumaan kaikkien Jumalan lasten sydämelle. Presidentti
Thomas S. Monson on opettanut: ”On – – olemassa yksi kieli, joka on yhteinen kaikille
lähetyssaarnaajille: Hengen kieli. Sitä ei opita oppineiden kirjoittamista kirjoista eikä
yleensäkään lukemalla tai ulkoa opettelemalla. Hengen kieltä osaa se, joka pyrkii koko
sydämestään tuntemaan Jumalan ja pitämään Hänen käskynsä. Tämän kielen taito auttaa
rikkomaan raja-aitoja, ylittämään esteitä ja koskettamaan ihmissydäntä.” (”Henki tekee
eläväksi”, Valkeus, kesäkuu 1997, s. 4.)
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Muista tämä

• Opiskele opettamasi opit ja oppiaiheet ensin omalla äidinkielelläsi.

• Opettele ilmaisemaan nämä opit ja ajatuksiasi niistä lähetyskenttäsi kielellä.

• Laadi kielen opiskeluohjelma ja kokeile säännöllisesti uusia ideoita, kun pyrit oppimaan
paremmin lähetyskenttäsi kieltä.

• Tavoittele Hengen johdatusta, jotta ymmärtäisit lähetyskenttäsi ihmisiä ja pystyisit
kommunikoimaan heidän kanssaan.



Tutkimis- ja soveltamisideoita

Opiskelu yksin

• Kertaa tämän luvun ehdotukset. Valitse ehdotus, jota et ole vielä kokeillut, ja aseta
tavoite kokeilla sitä muutaman seuraavan päivän aikana.

• Kysy seuraavassa piirikokouksessa joltakulta kokeneelta lähetyssaarnaajalta, joka
osaa puhua kieltä hyvin, mitä hän on tehnyt oppiakseen kielen.

• Lue seuraavat vanhin Richard G. Scottin sanat ja pohdi niitä: ”Milloin – – perinteet
tai tavat ovat ristiriidassa Jumalan opetusten kanssa, pankaa ne syrjään. Milloin
perinteet ja tavat ovat sopusoinnussa Hänen opetustensa kanssa, niitä tulisi
vaalia.” (”Onnen esteiden poistaminen”, Valkeus, heinäkuu 1998, s. 99.) Mieti,
millä tavoin palvelualueesi kulttuuri poikkeaa omastasi. Tee luettelo eroista.
Yliviivaa sitten ne, jotka ovat ristiriidassa evankeliumin opetusten kanssa. Pohdi
kutakin jäljelle jäänyttä eroa ja mieti, miten voit omaksua nämä tavat elämääsi.

• Laadi opiskelusuunnitelma, joka auttaa sinua tekemään yhden seuraavista asioista
lähetyskenttäsi kielellä:

– esittämään Joseph Smithin kertomuksen

– tekemään yhteenvedon 3. Nefin luvusta 11

– tekemään yhteenvedon Alman luvusta 32

– esittämään kertomuksen Nefistä ja pronssilevyistä (ks. 1. Nefi 3–5)

– selittämään, mitä ovat taloudenhoitokaudet

– kertomaan jonkin henkilökohtaisen kokemuksen.

• Tee muistikortteja yhden oppiaiheen sanoista, joita et tunne. Pidä kortteja
mukanasi, kunnes olet oppinut kaikki sanat.

Opiskelu toverin kanssa

• Harjoitelkaa lähetystyöoppiaiheiden opettamista toisillenne lähetyskenttänne
kielellä.

• Pyydä toveriasi kuuntelemaan ääntämistäsi ja auttamaan sinua parantamaan sitä.

• Valitkaa pyhien kirjoitusten kertomuksia tai kohtia, joita haluaisitte käyttää
opetuksessa. Harjoitelkaa yhteenvedon tekemistä niistä omin sanoin.

• Kerratkaa tämän luvun ideat. Keskustelkaa siitä, mitä ehdotuksia voisitte käyttää
opiskellessanne yhdessä ensi viikon aikana.

• Jos koulutat uutta lähetyssaarnaajaa, pane merkille tilanteita, jolloin toverisi ei
ymmärrä. Tee luettelo keskeisistä sanoista, ilmauksista tai kielioppiasioista, joista
olisi apua toverillesi. Selitä, kuinka listasi kohtia käytetään suunnittelemissanne
tulevissa toimissa, ja harjoitelkaa niitä.

Piirikokoukset ja vyöhykekonferenssit

• Kutsu kokoukseen syntyperäisiä kielenpuhujia. Järjestä niin, että lähetyssaarnaajat
opettavat heitä pienissä ryhmissä. Pyydä syntyperäisiä kielenpuhujia tekemään
muistiinpanoja ja antamaan palautetta lähetyssaarnaajien käyttämästä kielestä.

• Anna yhdelle tai kahdelle lähetyssaarnaajalle etukäteen tehtäväksi kertoa
menestyksestä, jota heillä on ollut kieltä opiskellessaan. Pyydä heitä kertomaan
ideoistaan.
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• Anna jollekulle kokeneelle lähetyssaarnaajalle tehtäväksi esitellä lyhyesti jokin kielen
osa-alue, joka on yleensä lähetyssaarnaajille vaikea. Esitä esimerkkejä oikeasta
tavasta ja pane lähetyssaarnaajat harjoittelemaan niitä.

• Pyydä syntyperäisiä lähetyssaarnaajia esittämään hyödyllisiä näkökulmia.

Lähetysjohtaja

• Pidä toisinaan lähetyssaarnaajien puhuttelu kielellä, jota he opiskelevat.

• Pyydä paikallisilta pappeusjohtajilta ideoita siitä, kuinka lähetyssaarnaajat voivat
parantaa kielitaitoaan.

• Tunnista yleisimmät virheet, joita lähetyskenttäsi kieltä opettelevat
lähetyssaarnaajat tekevät. Anna vyöhykekonferenssissa ohjeita näiden virheiden
korjaamiseksi.

• Opeta lähetyssaarnaajille oppi hengellisistä lahjoista.

• Tarkkaile lähetyssaarnaajiasi, kun he opettavat lähetyskentän kielellä.

• Etsi tilaisuuksia käyttää kieltä lähetyssaarnaajiesi kanssa.
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MuistiinpanojaKuinka käytän
aikaa viisaasti?

Mieti tätä

• Kuinka tavoitteet voivat auttaa minua olemaan tehokkaampi lähetyssaarnaaja?

• Mihin minun pitäisi keskittyä tavoitteissani?

• Mitä suunnittelun työkaluja ja keinoja minulla on ja kuinka käytän niitä?

• Miksi aluekirja on tärkeä?

• Kuinka pidän viikoittaisia ja päivittäisiä suunnittelutuokioita?

• Mistä tiedän, edistävätkö tavoitteeni ja suunnitelmani Herran työtä?

Sinulle on annettu tehtäväksi tehdä Herran työtä tietyllä alueella. Hän haluaa sinun
pitävän huolta alueestasi rakastavasti ja hyvin huolehtivaisesti. Tarkoituksesi on

auttaa muita tulemaan Hänen luoksensa kasteen ja konfirmoinnin kautta.
Tee kaikkesi jättääksesi alueesi vahvemmaksi kuin se oli silloin, kun sait sen. Merki-

tykselliset tavoitteet ja huolellinen suunnittelu auttavat sinua suoriutumaan siitä, mitä
Herra vaatii sinulta. Pitäessäsi huolta alueesi ihmisistä teet tiliä Hänelle ja lähetystyön
johtohenkilöille.

Lähetyskutsukirjeessäsi sanotaan: ”Sinun odotetaan myös omistavan kaiken aikasi ja
huomiosi Herran palvelemiseen jättäen taaksesi kaikki muut henkilökohtaiset asiat. Kun
teet niin, Herra siunaa sinua ja sinusta tulee tehokas totuuden asian ajaja ja sanansaattaja.
Me luotamme sinuun ja rukoilemme, että Herra auttaa sinua hoitamaan velvollisuutesi
täyttäessäsi tätä pyhää tehtävää.” Tämä luku auttaa sinua ymmärtämään, miten tavoittei-
den asettaminen, suunnittelu ja tilinteko voivat auttaa monia ihmisiä ottamaan vastaan
palautetun evankeliumin.
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Toiminta: Opiskelu yksin tai toverin kanssa

Lue MK Jaak. 5:11–13, 61–64, 74–75 ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

• Mitä Herra ajattelee lapsistaan?

• Millaisia ponnisteluja Herra vaatii palvelijoiltaan?

Kääntymisen keskeiset kehityssuuntaluvut
Ehkä olet miettinyt, mitkä monista velvollisuuksistasi ovat tärkeimmät. Jotta voisit

vastata tähän kysymykseen, sinun on ymmärrettävä tarkoituksesi ja tiedettävä, kuinka
tehokas ajankäyttö voi auttaa sinua täyttämään tuon tarkoituksen.

Tarkoituksesi on kutsua muita tulemaan Kristuksen luokse auttamalla heitä ottamaan
vastaan palautettu evankeliumi uskomalla Jeesukseen Kristukseen ja Hänen sovitukseensa,
tekemällä parannus, ottamalla vastaan kaste ja Pyhän Hengen lahja sekä kestämällä lop-
puun asti. Kirkon johtajat ovat esittäneet keskeiset kehityssuuntaluvut, jotta voit keskittyä
tähän tarkoitukseen. Kun keskityt näihin kehityssuuntalukuihin, autat ihmisiä edistymään
kohti kastetta, konfirmointia, jatkuvaa aktiivisuutta kirkossa ja kestävää kääntymistä.

Keskeiset muistiin merkittävät ja raportoitavat kehityssuuntaluvut

• Kastetut ja konfirmoidut tutkijat

• Tutkijat, joilla on kastepäivä

• Sakramenttikokoukseen osallistuneet tutkijat

• Tutkijoille jäsenen kanssa opetetut oppiaiheet

• Muut opetetut oppiaiheet

• Edistyvät tutkijat

• Saadut nimiviitteet, jotka ovat johtaneet yhteydenottoon

• Uudet tutkijat

• Uusille käännynnäisille ja vähemmän aktiivisille jäsenille opetetut oppiaiheet

Nämä kehityssuuntaluvut ilmaisevat tapahtumia ja olosuhteita, jotka osoittavat
henkilön edistymisen kohti kestävää kääntymistä. Lyhyt kuvaus kustakin keskeisestä
kehityssuuntaluvusta on seuraavassa:

Kastetut ja konfirmoidut käännynnäiset: Jokainen käännynnäinen, joka on saanut kaste- ja
konfirmointitoimitukset.

Tutkijat, joilla on kastepäivä: Jokainen tutkija, joka on lupautunut ottamaan kasteen ja
konfirmoinnin tiettynä päivänä.

Sakramenttikokoukseen osallistuneet tutkijat: Jokainen tutkija, joka on ollut läsnä
sakramenttikokouksessa.

Tutkijoille jäsenen kanssa opetetut oppiaiheet: Niiden oppiaiheiden kokonaismäärä, jotka on
opetettu kaikille tutkijoille jäsenen ollessa mukana. Oppiaiheeseen sisältyy yleensä yhden
tai useamman evankeliumin periaatteen opettaminen oppiaiheista, alku- ja loppurukous
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sekä pyyntö tehdä sitoumuksia. Ei ole välttämätöntä opettaa kaikkia oppiaiheen
periaatteita, jotta oppiaihetta pidettäisiin kokonaisena oppiaiheena. Opetuksesi
tehokkuutta voidaan mitata sillä, edistyvätkö tutkijat uskossaan Vapahtajaan, tekevätkö
he parannusta synneistään ja valmistautuvatko he vilpittömästi ottamaan kaste- ja
konfirmointitoimitukset.

Muut opetetut oppiaiheet: Niiden oppiaiheiden kokonaismäärä, jotka on opetettu kaikille
tutkijoille niin, ettei jäsen ole ollut mukana.

Edistyvät tutkijat: Niiden tutkijoiden kokonaismäärä, joille on opetettu kaksi tai useampia
oppiaiheita ja jotka pitävät sitoumuksensa, kuten rukoilevat, lukevat Mormonin kirjaa,
käyvät kirkossa ja valmistautuvat kasteeseen ja konfirmointiin. Tutkijat, jotka ovat
halukkaita jatkamaan evankeliumin opiskelua mutta joiden on vaikeaa pitää sitoumuksia,
eivät ole tämän määritelmän mukaisia edistyviä tutkijoita. Heidät lasketaan joko uusiksi
tutkijoiksi tai muiksi tutkijoiksi.

Saadut nimiviitteet, jotka ovat johtaneet yhteydenottoon: Niiden henkilöiden kokonaismäärä,
joista on saatu nimiviite ja joihin olet ottanut yhteyttä ja joko opettanut tai sopinut
uudesta tapaamisesta. Kun olet ottanut yhteyttä henkilöön, josta on saatu nimiviite,
hänet siirretään pois nimiviitekohdasta ja hänestä tulee joko uusi tutkija, hänet merkitään
seurattavaksi tai hänet merkitään henkilöksi, jota ei opeteta. Tähän kohtaan merkitään
myös henkilöt, joista on saatu nimiviite, mutta joihin et ole saanut yhteyttä monien
yritysten jälkeen tai joiden osoitteen olet todennut vääräksi. Nämä nimiviitteet lähetetään
takaisin lähetystoimistoon ja niiden mukaan liitetään viesti, jossa kerrot, miksi yhteyttä ei
ole voitu ottaa.

Saatujen nimiviitteiden kokonaismäärä tarkoittaa kaikkia saamiasi nimiviitteitä, joita
koskeviin henkilöihin ei ole vielä otettu yhteyttä (nimiviitteet jäseniltä, tutkijoilta, kirkon
keskuspaikasta jne.).

Uudet tutkijat: Niiden ihmisten kokonaismäärä, joille on opetettu yksi oppiaihe ja jotka
ovat sopineet uudesta tapaamiskerrasta.

Uusille käännynnäisille ja vähemmän aktiivisille jäsenille opetetut oppiaiheet: Niiden oppiaiheiden
kokonaismäärä, jotka on opetettu vähemmän kuin vuoden jäseninä olleille käännynnäisille
ja vähemmän aktiivisille jäsenille.

Kun asetat tavoitteita ja teet suunnitelmia, arvioi toimintaasi sen perusteella,
kuinka työsi lisää kunkin keskeisen kehityssuuntaluvun edustamien ihmisten määrää.
Tavoitteenasi pitäisi olla lisätä lukumäärää jokaisen keskeisen kehityssuuntaluvun osalta.

Teet paljon sellaista, mitä keskeiset kehityssuuntaluvut eivät ilmaise, kuten otat
yhteyttä ihmisiin kadulla tai opiskelet yksin ja toverisi kanssa. Nämä tärkeät toimet
vaikuttavat yhteen tai useampaan keskeiseen kehityssuuntalukuun. Kun esimerkiksi
opetat henkilöitä, joita löydät omien ponnistelujesi tuloksena, lisäät uusia tutkijoita
opetettaviesi joukkoon. Myös se, miten laadukkaasti opiskelet yksin ja toverisi kanssa,
parantaa kykyäsi opettaa Hengen avulla, mikä taas siunaa uusia ja edistyviä tutkijoitasi.
Voimasi etsiä ja opettaa vaikuttaa jokaiseen keskeiseen kehityssuuntalukuun. Arvioi
kaikkea, mitä teet, sen perusteella, lisääkö se näissä keskeisissä kohdissa olevien ihmisten
lukumäärää. Ellette sinä ja toverisi pysty näkemään, kuinka jokin käännytystoimi auttaisi
lisäämään ihmisten lukumäärää yhden tai useamman keskeisen kehityssuuntaluvun
kohdalla, teidän on kysyttävä itseltänne, kannattaako teidän käyttää siihen aikaanne.
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Toiminta: Opiskelu toverin kanssa

Tee opiskelupäiväkirjaasi luettelo jokaisesta käännytystoimesta, jota olette tehneet kolmen
edellisen päivän aikana. Päätä kunkin toimen kohdalla, vaikuttiko se johonkin keskeisistä
kehityssuuntaluvuista. Mikäli se vaikutti, kirjoita sen viereen kyllä. Ellei se vaikuttanut, kirjoita ei.
Kirjoita jokaisen kyllä-toimen kohdalle, kuinka se vaikutti. Mieti jokaisen ei-toimen kohdalla, miksi
ryhdyitte kyseiseen toimeen, ja päätä, aiotteko jatkaa sitä tulevaisuudessa. Keskustele luettelosta
toverisi kanssa ja selitä, miksi merkitsit joihinkin toimiin kyllä ja joihinkin ei. Keskustelkaa siitä,
mihin toimiin teidän on ehkä lakattava ryhtymästä.

Aluekirja ja suunnittelu- ja raportointityökalut
Moroni opetti niistä, jotka hänen aikanaan oli otettu kirkkoon kasteen ja konfirmoin-

nin kautta: ”Heidän nimensä merkittiin muistiin, jotta heitä muistettaisiin ja ravittaisiin
Jumalan hyvällä sanalla, heidän pitämisekseen oikealla tiellä” (Moroni 6:4).

Sinulle on annettu työkaluja, jotta voisit pitää kirjaa tärkeistä, opettamiasi ihmisiä
koskevista tiedoista. Näiden työkalujen avulla voit myös antaa oikean määrän tietoa
niille, jotka tarvitsevat sitä, kuten seuraava kaavio osoittaa.

Nämä työkalut ja kaikki tiedot, joita tarvitset tehdäksesi työtäsi, pidetään aluekirjassa ja
Lähetyssaarnaajan päiväkalenterissa. Aluekirja on järjestetty seuraavasti:

• Alueen kartta
– Kartta alueesta aluerajoineen

• Edistymistaulukot
– Edistymistaulukkolomakkeet

• Tutkijat, joilla on kaste- ja konfirmointipäivä
– Opetustaulukkolomakkeet

• Edistyvät tutkijat
– Opetustaulukkolomakkeet

• Uudet ja muut tutkijat
– Opetustaulukkolomakkeet

• Mahdolliset tutkijat
– Mahdollisia tutkijoita koskevat

lomakkeet
– Tiedotusvälineistä ja muualta saadut

nimiviitelomakkeet

• Entiset tutkijat
– Opetustaulukkolomakkeet

• Uudet käännynnäiset ja vähemmän 
aktiiviset jäsenet
– Opetustaulukkolomakkeet
– Käännynnäisiä koskevat

toimenpideluettelot

• Seurakuntaa ja lähetyskenttää 
koskevia tietoja
– Seurakunnan osoitehakemisto
– Seurakunnan virkailijaluettelo
– Seurakunnan ja lähetyssaarnaajien

kokousten ajankohdat
– Luettelo osajäsenperheistä
– Hakemisto piirissä tai vyöhykkeellä

toimivista lähetyssaarnaajista

Tiedon
määrä

Lähetysjohtaja

Lähetystyön johtohenkilöt

Seurakuntaneuvosto

Lähetyssaarnaajat

Tietopyramidi

Lähetyssaarnaajan
päiväkalenteri, aluekirja

Edistymistaulukko

Puhelimitse annettava
yhteenvetoraportti

Lähetyssaarnaajan
viikkoraportti

Työkalut:
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• Johtaminen
– Puhelimitse annettava

yhteenvetoraportti

• Tietoa alueesta
– Tiedot asunnosta
– Julkiset kulkuvälineet

– Parturi
– Pesula
– Ostospaikat
– Vältettävät paikat
– Yhteyshenkilöt

Aluekirja

Jokaisesta lähetystyöalueesta on olemassa aluekirja, josta tulee pysyvä aikakirja päivittäisestä
työstänne. Päivittäkää keskeiset tiedot päivittäin ja käyttäkää aluekirjaa pitäessänne viikoittaista
suunnittelutuokiotanne. Pitäkää se siistinä, ajan tasalla ja tiedot täsmällisinä, niin että kuka
tahansa tuleva lähetyssaarnaaja voi rakentaa innoitetun palvelunne varaan. Kun pyydetään,
ottakaa aluekirja puhutteluihin tai vyöhykekonferensseihin, joissa lähetystyön johtohenkilöt voivat
tarkastella sitä ja opettaa teitä käyttämään sitä tehokkaimmin.

Teidän tulee käyttää joitakin osia aluekirjasta joka päivä, kun päivitätte ja tarkistatte
suunnitelmianne. Tuokaa aluekirjanne vyöhykekonferensseihin ja puhutteluihin, jotta
lähetystyön johtohenkilöt voivat tarkastella sitä. Kun saatte siirron, aluekirjan tulee
jäädä asuntoonne, niin että tulevat lähetyssaarnaajat voivat käyttää sen tietoja.

Säilyttäkää aluekirjassanne täsmälliset, täydet ja viimeisimmät tiedot kaikista
ihmisistä, joiden kanssa työskentelette. Selvitys työkaluista, jotka ovat käytössänne,
on seuraavassa.
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(Etupuoli)

• Henkilötiedot. • Kaste- ja konfirmointipäivät.

• Tiedot siitä, milloin opetitte
kunkin viiden oppiaiheen
periaatteet ja oliko jäsen
mukana. Voitte seurata tämän
kohdan avulla joustavasti, mitä
opetatte, riippumatta siitä,
missä järjestyksessä opetatte
periaatteet.

• Tiedot siitä, mitä
sitoumuksia tutkijoiden
on pidettävä. Merkitkää
tähän kohtaan päivä,
jolloin pyysitte
sitoumusta, ja mer-
kitkää, pitävätkö
he sitoumuksen
jatkuvasti.

• Voitte seurata
ennen kastetta ja
kasteen jälkeen
opetettuja
oppiaiheita.

Opetustaulukko: Tämä lomake auttaa teitä merkitsemään muistiin yksityiskohtaiset tiedot
tutkijoiden edistymisestä, uusista käännynnäisistä ja vähemmän aktiivisista jäsenistä,
joita opetatte.
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Edistymistaulukko: Tämä lomake auttaa teitä tekemään yhteenvedon niiden tutkijoiden,
uusien käännynnäisten ja vähemmän aktiivisten jäsenten edistymisestä, joita opetatte.
Sen avulla pystytte myös raportoimaan keskeisistä kehityssuuntaluvuista. Koordinoikaa
taulukon avulla työnne seurakunnan ja vaarnan johtohenkilöiden kanssa lähetystyön
koordinointi- ja seurakuntaneuvoston kokouksissa. Päivittäkää tämä taulukko

(Kääntöpuoli)

• Kohta, johon merkitsette taustatietoja
henkilöstä tai perheestä. Älkää
kirjoittako hyvin henkilökohtaisia
tai kielteisiä asioita.

• Kohta, johon kirjoitatte tärkeää tietoa
opetustapaamisista. Voitte kirjoittaa
huolista, joita ihmiset ovat esittäneet,
sitoumuksista, joita heidän on
vaikeaa pitää, ja menestyksestä,
jota heillä on ollut lukemisessa tai
rukoilemisessa. Voitte myös merkitä,
ovatko he olleet kirkossa ja mitä he
ovat lukemassa Mormonin kirjasta.

• Kohta, jonka avulla voitte pitää kirjaa
seurantakäynneistä, jos henkilö tai
perhe on lakannut tutkimasta
kirkkoa.

Kun Opetustaulukko on tehty, sen tulee
pysyä aluekirjassa, kunnes henkilö tai
perhe on täysin aktiivinen kirkossa,
muuttaa paikkakunnalta tai kuolee.]
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viikoittaisessa suunnittelutuokiossanne tai ennen seurakuntaneuvoston kokousta. Mikäli
mahdollista, antakaa kopio tästä taulukosta piispalle, seurakunnan lähetystyönjohtajalle
ja muille seurakuntaneuvoston jäsenille joka viikko tai niin usein kuin on tarpeen.
Huolehtikaa siitä, että täytätte Edistymistaulukkolomakkeen joka kohdan, että tiedot
pitävät paikkansa ja että ne on kirjoitettu siististi. Näin vahvistatte seurakuntaneuvoston
luottamusta itseenne.

Mahdolliset tutkijat: Tämän lomakkeen avulla voitte pitää kirjaa ihmisistä, joista kenties voi
tulla tutkijoita.

Kopioikaa Mahdolliset tutkijat -lomakkeeseen tärkeät tiedot Lähetyssaarnaajan päiväka-
lenterin kohdasta ”Mahdolliset tutkijat”. Käyttäkää näitä tietoja suunnitellessanne seuran-
takäyntejä, tarkastellessanne jäsenlähetystyötä seurakunnan lähetystyönjohtajan kanssa ja
suunnitellessanne muita toimia, jotka voivat auttaa näitä ihmisiä ryhtymään tutkimaan
palautettua evankeliumia. Tämä lomake on myös historia-aikakirja lähetyssaarnaajille,
jotka määrätään alueelle tulevaisuudessa. Kun saatte siirron toiselle alueelle, huolehtikaa
siitä, että kopioitte siihen kaikki tiedot omasta Lähetyssaarnaajan päiväkalenteristanne.

• Mahdollisen
tutkijan tila.
(Onko opetta-
minen lopetettu,
opetetaanko
henkilöä par-
haillaan vai
onko tilannetta
vielä seurattava?)

• Onko henkilön
nimi saatu
nimiviitteenä,
vai ovatko
lähetyssaarnaajat
löytäneet hänet?

• Päivämäärä, jolloin
henkilöön otettiin
yhteyttä.

• Tärkeitä
huomautuksia.]
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Puhelimitse annettava yhteenvetoraportti:
Kerätkää tähän raporttiin viikoittain
tiedot jokaisesta keskeisestä kehitys-
suuntaluvusta. Jokainen lähetyssaar-
naajapari käyttää Puhelimitse annetta-
vaa yhteenvetoraporttia, joka on hei-
dän Lähetyssaarnaajan päiväkalente-
rinsa lopussa, näiden tietojen antami-
seen piirijohtajalle. Piirijohtaja kirjoit-
taa kunkin lähetyssaarnaajaparin
nimen omaan piirin Puhelimitse annet-
tavaan yhteenvetoraporttiinsa sekä
viikoittaiset kokonaismääränsä jokai-
sesta keskeisestä kehityssuuntaluvusta.
Sitten hän laskee yhteen piirin tulokset
ja merkitsee ne alimmaiseksi. Tiedot
siirtyvät ylöspäin. Piirijohtajat antavat
piirin kokonaismäärät vyöhykejohtajal-
leen. Vyöhykejohtajat antavat vyöhyk-
keen kokonaismäärät lähetysjohtajan
apulaisille. Lähetysjohtajan apulaiset
antavat lähetyskentän kokonaismäärät lähetysjohtajalle.

Lähetyssaarnaajan päiväkalenteri: Tähän työkaluun sisältyy seuraavia osia:

• Kuuden viikon päiväohjelmat ja seitsemännen viikon katsaussivu.

• Viikkotavoitesivut.

• Yhteenveto suunnitteluohjeista; luettelo kasteeseen, konfirmointiin ja aktiivisuuteen
kirkossa johtavista tapahtumista; lähetystyöoppiaiheiden oppiaihesuunnitelmat;
ideoita opetettavien ihmisten etsimiseen ja kastepuhuttelukysymykset.

• Kohta, johon merkitään tietoja yhteydenotoista sekä tutkijoiden ja jäsenten osoitteita ja
puhelinnumeroita.

• Puhelimitse annettava yhteenvetoraportti viikkotulosten kirjaamiseen.



Muistiinpanoja

8 Käytä aikaa viisaasti

152

Kirjoita viikoittaisessa suunnittelutuokiossasi viikkotavoitteesi Lähetyssaarnaajan
päiväkalenterin Viikkotavoitteet-sivulle, kuten alla on kuvattu.

• Viikkotavoite jokaiselle keskeiselle
kehityssuuntaluvulle.

• Viikon todelliset tulokset. Kunkin päivän
tulokset käyvät ilmi päiväohjelmasta.
Kunkin viikon kokonaismäärä siirre-
tään tähän.

• Niiden ihmisten nimet, jotka voisivat
todennäköisimmin auttaa sinua saavuttamaan
tavoitteesi (edistyvät tutkijat, uudet tutkijat).
Aseta tavoitteita siitä, mitä toivot näiden ihmisten
kohdalla tapahtuvan (kirkossa käynti, Mormonin
kirjan lukeminen, kastepäivästä sopiminen jne.).

• Tilaa muiden omien
tai toverin kanssa
sovittujen tavoitteiden
kirjoittamiseen.
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• Päiväohjelma, johon voitte merkitä
opetussopimukset, kokoukset ja etsimistoimet.
Suunnitelkaa niin, että teillä on merkityksellistä
toimintaa päivän jokaiselle tunnille. Tilaa on
jätetty myös varasuunnitelmille.

• Tilaa luetteloille tehtävistä,
jotka teidän on hoidettava
(puhelinsoitot, henkilöt,
joihin on otettava yhteyttä,
oppiaiheiden valmistaminen,
sitoumusten seuranta jne.).

• Tilaa merkinnöille siitä, mitä opiskelette
valmistautuessanne opetussopimuksiin.

• Päivän tavoitteet ja todelliset
tulokset valituissa keskeisissä
kehityssuuntaluvuissa.]

Lähetyssaarnaajan viikkoraportti: Tämän rapor-
tin avulla sinulla on mahdollisuus tehdä suo-
raan tiliä lähetysjohtajallesi käännytysponnis-
teluistasi ja mistä tahansa henkilökohtaisista
asioista, jotka haluat hänelle kertoa. Kun kir-
joitat tätä kirjettä, mene yksityiskohtiin ja
suoraan asiaan, mutta älä ajattele, että sinun
on pakko käyttää koko tila. Hän on ainoa
henkilö, joka lukee kirjeesi, joten voit ilmaista
ajatuksiasi vapaasti.]

Käyttäkää päiväohjelmaa alla osoitetulla tavalla joka päivä suunnitellessanne ja
tehdessänne käännytystyötä:
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Kuinka asetan tavoitteita? 
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 kastamalla
heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
(ks. Matt. 28:19).

Aseta tavoitteita jokaiselle keskeiselle
kehityssuuntaluvulle. Voit myös asettaa
tavoitteita omalle henkilökohtaiselle
kehityksellesi. Tee kaikki voitavasi
saavuttaaksesi tavoitteesi, mutta kunnioita
muiden tahdonvapautta. Menestyksen
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 tunnustuksen
saamiseen.

Tarkoin mietityt tavoitteet antavat sinulle
selkeän suunnan ja auttavat sinua täyttämään päiväsi toimilla, jotka auttavat ihmisiä
vahvistamaan uskoaan Vapahtajaan ja edistymään kohti kastetta, konfirmointia ja täyttä
aktiivisuutta kirkossa. Haastavat tavoitteet auttavat sinua työskentelemään tehokkaasti ja
johtavat siihen, että venyt ja kasvat. Noudata alla olevia ohjeita, kun asetat tavoitteita:

• Seuraa Henkeä.

• Keskity keskeisiin kehityssuuntalukuihin.

• Keskity ihmisiin. Vaikka käytät numeroita, täydennä numeroitasi ihmisten nimillä aina
kun vain mahdollista.

• Ole täsmällinen ja realistinen, mutta aseta tavoitteita, jotka saavat sinut venymään.

• Aseta viikko- ja päivätavoitteita.

• Aseta tavoitteita opiskelullesi yksin ja toverin kanssa, mukaan lukien kielen opiskelu,
jos opettelet uutta kieltä.

• Mittaa edistymistäsi joka päivä, joka viikko ja jokaisen kuusiviikkoisen ajanjakson
jälkeen. Kun et saavuta tavoitettasi, arvioi ponnistuksiasi ja etsi keinoja saavuttaa
tavoite. Tarkista tarvittaessa odotuksiasi.

Aika ajoin johtajasi voivat asettaa erinomaisuuden tasovaatimuksia, joiden
tarkoituksena on kohottaa näkemystäsi ja vahvistaa uskoasi. Piirin, vyöhykkeen ja
lähetyskentän tasovaatimukset auttavat sinua venymään, työskentelemään tehokkaasti
ja yltämään parempiin suorituksiin. Niitä ei ole tarkoitus käyttää kiintiöinä, jotka
pakottaisivat sinua asettamaan täsmällisiä omia ja toverisi tavoitteita.

”Olen täysin vakuuttunut

siitä, että ellemme aseta

itsellemme tavoitteita ja opi

elämään niin, että pääsemme

tavoitteisiimme, niin vanhaksi

tultuamme voimme vain

todeta käyttäneemme murto-

osan mahdollisuuksistamme.

Kun opimme hallitsemaan

tavoitteiden asettamisen

periaatteet, niin silloin

kykenemme vaikuttamaan

merkittävällä tavalla tuloksiin,

joita saavutamme

tässä elämässä.”

– VANHIN M. RUSSELL BALLARD
SALT LAKEN ALUEEN NUORILLE AIKUISILLE PIDETTY PUHE,

18. LOKAKUUTA 1981; KS. MYÖS ”TEE SELLAISTA, MILLÄ ON
MERKITYSTÄ”, VALKEUS, JOULUKUU 1983, S. 50
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Toiminta: Opiskelu toverin kanssa

Asettakaa viikkotavoitteet jokaiselle kehityssuuntaluvulle. Kysykää jokaisen tavoitteen kohdalla
itseltänne:

• Liittyykö tähän numeroon nimiä?

• Onko tavoite yksityiskohtainen?

• Onko tavoite realistinen?

• Saako tavoite meidät venymään?

• Olemmeko sitoutuneet tähän tavoitteeseen?

Keskustelkaa kustakin tavoitteesta. Päättäkää tarvittaessa, kuinka sitä pitäisi tarkistaa ja miksi.

Viikoittainen suunnittelutuokio
Kun olet asettanut tavoitteita, päätä, kuinka saavutat ne. Sinun tulee pitää toverisi

kanssa viikoittain suunnittelutuokio sellaisena päivänä ja sellaiseen aikaan, joka on
vähemmän tuottoisaa aikaa käännytystyössä, kuten torstai- tai perjantaiaamuna.
Lähetysjohtajasi määrää viikoittaisen suunnittelutuokion päivän ja ajankohdan.
Tämä viikoittainen suunnittelu voi viedä aikaa kahdesta kolmeen tuntiin.

Keskustelunne tulee keskittyä ihmisten tarpeisiin ja siihen, kuinka autatte heitä
edistymään. Tarkastelkaa tässä viikoittaisessa suunnittelutuokiossa aiempia tavoitteita
ja asettakaa uusia tavoitteita tulevalle viikolle. Harkitkaa käännytystyönne jokaista
osa-aluetta.

Suositeltu ajankohta viikoittaisen puhelinraportin antamiseen on sunnuntai-ilta.
Sunnuntai-illan raportista saa täsmällisimmän ja ajantasaisimman selvityksen
lähetyskentän tilasta, koska useimmat kasteet ja konfirmoinnit tapahtuvat lauantaina
tai sunnuntaina.

Koska päivä, jolloin pidätte viikoittaisen suunnittelutuokion, on todennäköisesti eri
kuin raportointipäivänne, tehkää viikkosuunnitelmanne kymmenen päivän jänteellä.
Jos esimerkiksi viikoittainen suunnittelutuokionne on torstaina, tarkastelkaa edistymistä
tavoitteissanne siihen mennessä sillä viikolla ja suunnitelkaa, mitä teidän on tehtävä
saavuttaaksenne nämä tavoitteet sunnuntai-iltaan mennessä. Asettakaa sitten tavoitteita
ja tehkää suunnitelmia seuraavaksi maanantaista sunnuntaihin ulottuvaksi viikoksi.
Laskekaa sunnuntai-iltana kuluneen viikon kokonaistulokset ja raportoikaa ne, ja sitten
teillä on suunnitelma valmiina seuraavalle viikolle. Alla on kuvaus siitä, kuinka
suunnitteluohjeita voi käyttää viikoittaisessa suunnittelutuokiossa.

1. Rukoilkaa ja tavoitelkaa innoitusta. Ennen kuin aloitatte, ottakaa esiin omat
Lähetyssaarnaajan päiväkalenterinne ja aluekirja. Aloittakaa suunnittelutuokionne
rukouksella. Etsikää innoitusta, kun keskustelette ihmisten tarpeista, ja suunnitelkaa,
kuinka palvelette heitä ja autatte heitä edistymään evankeliumissa. Rukoilkaa erityisesti
tutkijoidenne puolesta. Pyytäkää uskossa taivaallista Isää siunaamaan heitä vastauksilla
heidän rukouksiinsa, halulla käydä kirkossa ja niin edelleen.

2. Asettakaa tavoitteita ja tehkää suunnitelmia tulevalla viikolla kastettavia ja konfirmoitavia
tutkijoita varten. Tarkistakaa Opetustaulukosta jokainen henkilö, joka on sitoutunut
ottamaan kasteen tai konfirmoinnin tulevalla viikolla. Keskustelkaa järjestelyistä, joita
teidän on tehtävä kastepuhutteluja sekä kaste- ja konfirmointitilaisuuksia varten.
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Keskustelkaa Opetustaulukon avulla mistä tahansa muista sitoumuksista, joita näiden
ihmisten voi olla vaikeaa pitää, ja siitä, kuinka voitte auttaa heitä. Suunnitelkaa, miten
otatte päivittäin yhteyttä heihin. Keskustelkaa siitä, kuinka voitte auttaa seurakunnan
lähetystyönjohtajaa koordinoimaan piispan kanssa heidän konfirmointinsa
sakramenttikokouksessa.

3. Asettakaa tavoitteita ja tehkää suunnitelmia niitä tutkijoita varten, joilla on kastepäivä.
Tarkastelkaa Opetustaulukosta jokaista henkilöä, joka kastetaan tulevien viikkojen
aikana. Puhukaa oppiaiheista, joita teidän pitää opettaa heille. Harkitkaa, kuinka voitte
auttaa heitä valmistautumaan kasteeseen ja konfirmointiin. Keskustelkaa tutkijoista, joita
ei ole kastettu sovittuna päivänä. Pohtikaa tarkoin heidän tarpeitaan ja keskustelkaa
niistä. Asettakaa uusia tavoitteita ja tehkää suunnitelmia, jotka auttavat heitä edistymään
kohti tiettyä päivää ja ajankohtaa, jolloin he voivat solmia kasteenliiton ja saada
konfirmointitoimituksen. Merkitkää Opetustaulukkoonne lyijykynällä periaatteet, jotka
suunnittelette opettavanne, ja sitoumukset, joita autatte heitä pitämään. Päättäkää, mitä
voitte tehdä auttaaksenne heitä ottamaan vastaan nämä oppiaiheet ja pitämään nämä
sitoumukset.

4. Asettakaa tavoitteita ja tehkää suunnitelmia
auttaaksenne tutkijoita osallistumaan
sakramenttikokoukseen. Tarkastelkaa
kutakin Opetustaulukossa olevaa tutkijaa
ja keskustelkaa heidän osallistumisestaan
sakramenttikokoukseen. Keskustelkaa,
mitä teidän on tarpeen tehdä niiden
tutkijoiden kohdalla, jotka osallistuvat
sakramenttikokoukseen säännöllisesti,
jotta auttaisitte heitä saamaan jatkuvasti
hengellisesti kohottavan kokemuksen.
Keskustelkaa siitä, mikä saattaa olla esteenä
niillä, jotka eivät ole koskaan käyneet
sakramenttikokouksessa, jotka ovat käyneet
vain kerran tai jotka käyvät silloin tällöin. He
saattaisivat esimerkiksi tarvita apua kuljetuksessa, he saattavat pelätä tai oudoksua
kirkon jumalanpalvelusta, tai heillä on ehkä ollut kielteinen kokemus aiemmin.
Keskustelkaa, mitä voitte tehdä auttaaksenne heitä voittamaan nämä esteet. Asettakaa
tavoitteita niiden tutkijoiden määrästä, jotka suunnittelette saavanne seuraavaan
sakramenttikokoukseen. Suunnitelkaa, kuka hakee nämä ihmiset kirkkoon, kuka
tervehtii heitä ja kuka istuu heidän kanssaan kokousten aikana. Suunnitelkaa ottavanne
yhteyttä kooruminjohtajiin ja apujärjestöjen johtajiin ja opettajiin, jotka ovat vastuussa
luokista, joihin tutkijat osallistuvat. Suunnitelkaa, miten informoitte piispaa. Tehkää
Edistymistaulukkoon luettelo keinoista, joilla seurakuntaneuvosto voi auttaa.
Suunnitelkaa, mitä teidän täytyy tehdä viikon kunakin päivänä valmistaaksenne
näitä ihmisiä osallistumaan.

5. Asettakaa tavoitteita ja tehkää suunnitelmia edistyville tutkijoille opetettavista oppiaiheista.
Tarkastelkaa Opetustaulukosta kutakin edistyvää tutkijaa, jota on opetettu jäsenen ollessa
läsnä. Puhukaa siitä, miten he teidän mielestänne ottavat sanoman vastaan. Tarkastelkaa
Opetustaulukon sitoumuksia ja tapahtumia, joita heidän on vaikeaa pitää tai saattaa
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päätökseen. Keskustelkaa siitä, kuinka voisitte auttaa seurakunnan jäseniä ja seurakunta-
neuvostoa pysymään mukana heidän edistymisessään. Asettakaa tavoitteita heille
opetettavista oppiaiheista; sitoumuksista, joita autatte heitä pitämään, etenkin kirkossa
käymisen suhteen; ja tärkeistä kokemuksista, joita autatte heitä saamaan muutaman
seuraavan viikon aikana.

Tarkastelkaa Opetustaulukosta kutakin edistyvää tutkijaa, jota on opetettu ilman
että jäsen on ollut läsnä. Nämä tutkijat voivat olla ihmisiä, jotka olette löytäneet
omien ponnistelujenne avulla. Keskustelkaa siitä, kuka pappeusjohtaja tai apujärjestön
johtohenkilö voitaisiin kutsua ystävystymään heihin. Tarkastelkaa oppiaiheita, jotka
opetatte, ja sitoumuksia, joita autatte heitä pitämään. Asettakaa tavoitteita opettamillenne
oppiaiheille, sille, kuinka otatte jäseniä mukaan, ja sille, kuinka autatte näitä tutkijoita
osallistumaan sakramenttikokoukseen. Merkitkää nämä tavoitteet Opetustaulukkoon
ja tehkää tarvittavat suunnitelmat.

6. Asettakaa tavoitteita ja tehkää suunnitelmia kaikille muille tutkijoille opetettavista oppiaiheista.
Tarkastelkaa Opetustaulukosta kutakin tutkijaa, joka ei edisty. Keskustelkaa siitä, miksi
nämä tutkijat eivät pidä sitoumuksia. Keskustelkaa siitä, kuinka saatte pappeusjohtajia
ja apujärjestöjen johtohenkilöitä ystävystymään näihin tutkijoihin. Keskustelkaa monista
samoista asioista, jotka on ehdotettu kohdassa 5. Asettakaa tavoitteita ja laatikaa suun-
nitelmia auttaaksenne näitä ihmisiä edistymään. Kirjoittakaa nämä tavoitteet
Opetustaulukkoon.

7. Asettakaa tavoitteita ja laatikaa suunnitelmia ottaaksenne yhteyttä henkilöihin, joiden nimiviitteen
olette saaneet jäseniltä, tutkijoilta, kirkkoon kuulumattomilta ja kirkon keskuspaikasta, opettaaksenne
heitä. Tarkastelkaa Mahdollisten tutkijoiden lomakkeita. Tarkastelkaa kaikkia saamianne
nimiviitteitä. Tarkastelkaa nimiviitteitä henkilöistä, joihin ei ole vielä otettu yhteyttä.
Asettakaa tavoitteita ja tehkää suunnitelmia ottaaksenne yhteyttä viikon aikana
mahdollisimman moneen henkilöön, josta olette saaneet nimiviitteen – mieluiten
kaikkiin. Henkilöihin, joiden nimiviite on saatu kirkon keskuspaikasta, pitäisi ottaa
yhteyttä vuorokauden kuluessa, jos suinkin mahdollista. Keskustelkaa siitä, kuinka
voisitte lähestyä kutakin henkilöä tai perhettä ja minkä sanoman opettaisitte heille.
Jos nimiviite on saatu kirkon keskuspaikasta, keskustelkaa siitä, kuinka opetatte evan-
keliumin sanoman videota, kirjaa tai muuta heidän pyytämäänsä aineistoa käyttäen.
Huolehtikaa siitä, että teillä on heidän pyytämänsä aineisto. Jos on sopivaa, ottakaa
puhelimitse yhteyttä henkilöön, josta teillä on nimiviite, ja sopikaa tapaaminen.
Keskustelkaa siitä, miten teidän pitäisi seurata tilannetta.

8. Asettakaa tavoitteita ja tehkää suunnitelmia pyytää lisää nimiviitteitä jäseniltä, tutkijoilta ja
kirkkoon kuulumattomilta. Valitkaa rukoillen muita jäseniä ja tutkijoita, joiden luona
voitte käydä. Suunnitelkaa, kuinka autatte heitä kutsumaan ystäviään ja sukulaisiaan
kuulemaan palautetusta evankeliumista. Keskustelkaa siitä, kuinka kutsutte heitä
osallistumaan lähetystyöhön. Suunnitelkaa tapaamisia ja tehkää muut tarpeelliset
suunnitelmat.

9. Asettakaa tavoitteita ja tehkää suunnitelmia uusille käännynnäisille ja vähemmän aktiivisille
jäsenille opetettavista oppiaiheista. Tarkastelkaa Opetustaulukon kutakin uutta käännyn-
näistä ja vähemmän aktiivista jäsentä, jota opetatte. Asettakaa tavoitteita ja tehkää
suunnitelmia oppiaiheista, joita tulette opettamaan. Päättäkää, kuinka autatte näitä
ihmisiä osallistumaan sakramenttikokoukseen ja pitämään muut sitoumukset.
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10. Asettakaa tavoitteita ja tehkää suunnitelmia uusien tutkijoiden löytämiseksi. Tarkastelkaa
edellisen viikon ponnisteluja uusien tutkijoiden etsimiseksi nimiviitteiden, palvelu-
tilaisuuksien ja omien etsimistoimienne avulla. Tarkastelkaa tietoja aluekirjan kohdassa
”Mahdolliset tutkijat”. Keskustelkaa siitä, miksi osasta näistä ihmisistä tuli uusia tutkijoita
ja toisista ei. Asettakaa tavoitteita siitä, kuinka monta uutta tutkijaa löydätte tällä viikolla.
Valitkaa ihmiset, joista todennäköisimmin tulee tutkijoita. Valitkaa myös jäsenet ja
osajäsenperheet, joiden luona haluatte käydä, henkilöt, joista olette saaneet nimiviitteen
ja joiden luona aiotte käydä, sekä palvelutilaisuudet, joita etsitte. Suunnitelkaa, mitä
etsimistyökaluja käytätte, kuten kampanjakortit, videot, DVD:t, pyhät kirjoitukset tai
esittelylehtiset. Keskustelkaa myös siitä, minne menette ottamaan yhteyttä ihmisiin;
kuinka moneen ihmiseen otatte yhteyttä kunakin päivänä; tutkijoista, joilta pyydätte
nimiviitteitä; aiemmista tutkijoista, joiden luona käytte; keinoista, joilla seurakun-
taneuvosto voi auttaa ja niin edelleen. Tehkää yksityiskohtaisia suunnitelmia seuraa-
vaksi päiväksi. Käyttäkää kaikki jäljelle jäävä aika etsimistoimiin, jotka auttavat teitä saa-
vuttamaan tavoitteenne. Asettakaa tavoitteita ja tehkää suunnitelmia puhua kaikkien niiden
ihmisten kanssa, joita Herra tuo tiellenne. Pyrkikää aina löytämään opetettavia ihmisiä.

11. Suunnitelkaa, kuinka teette työtä seurakuntaneuvoston kanssa. Valtuus johtaa on piispalla.
Kunnioittakaa ja arvostakaa hänen valtuuttaan. Tarkastelkaa hänen johdollaan
Edistymistaulukkoa, jota on käytetty edellisessä lähetystyön koordinointikokouksessa
tai seurakuntaneuvostossa. Keskustelkaa tehtävistä, joita olette saaneet piispalta tai
seurakunnan lähetystyönjohtajalta, ja raportoikaa, oletteko suorittaneet ne. Keskustelkaa
siitä, kuinka saisitte mukaan muita, jotka voivat auttaa, kuten seurakunnan lähetys-
työnjohtaja, pappeusjohtajat, apujärjestöjen johtajat ja muut jäsenet. Valmistelkaa
huolella Edistymistaulukko tulevaan seurakuntaneuvoston kokoukseen, pappeuden
johtajistokomitean kokoukseen tai lähetystyön koordinointikokoukseen. Huolehtikaa
siitä, että se on siististi kirjoitettu ja puhdas. Asettakaa tavoitteita ja tehkää suunnitelmia
työskennellä sopusoinnussa seurakunnan johtohenkilöiden kanssa. Milloin mahdollista,
kopioikaa Edistymistaulukko niille seurakunnan johtohenkilöille, jotka tulevat
kokoukseen.

12. Merkitkää kalenteriin kokoukset, jotka toistuvat säännöllisesti. Merkitkää Lähetyssaarnaajan
päiväkalenteriinne kokoukset, jotka toistuvat säännöllisesti, kuten piirikokoukset,
vyöhykekonferenssit, puhuttelut ja kirkon kokoukset. Keskustelkaa tehtävistä, jotka
teidän pitää suorittaa ennen mitä tahansa näistä kokouksista, ja lisätkää ne kohtaan
Muistiinpanoja/Hoidettavia asioita.

13. Pitäkää lähetyssaarnaajaparin arviointihetki. Kerro viikoittaisen suunnittelutuokion
päätteeksi toverillesi sopivista tavoitteista ja pyydä hänen apuaan niihin pääsemiseksi.
Keskustele toverisi kanssa siitä, miten luja suhteenne on. Keskustelkaa mahdollisista
haasteista, jotka saattavat estää teitä lähetyssaarnaajaparina tekemästä työtä yksimielisinä
tai olemasta kuuliaisia. Ratkaiskaa ristiriidat. Kerro toverillesi, mitkä ovat mielestäsi
hänen vahvuuksiaan. Pyydä ehdotuksia siitä, kuinka sinä voit edistyä. Asettakaa
tarvittaessa tavoitteita, jotka parantavat suhdettanne. Päättäkää hetki rukoukseen.

Päivittäinen suunnittelutuokio
Pitäkää jokaisen päivän päätteeksi suunnittelutuokio. Jos opetatte oppiaiheen, voitte

olla ulkona klo 21.30:een asti. Muutoin palatkaa asunnolle klo 21:een mennessä ja
pitäkää päivittäinen suunnittelutuokio klo 21.00–21.30. (Lähetysjohtaja voi harkintansa
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mukaan sovittaa päiväohjelmaa paikallisten olosuhteiden mukaan.) Noudattakaa
päivittäisessä suunnittelutuokiossa samoja periaatteita ja ohjeita kuin viikoittaisessa
tuokiossakin, mutta vähemmän perusteellisesti. Keskustelkaa rukouksen hengessä
niistä suunnitelmaanne auttavista oppiaiheista tai asioista, joita voitte opiskella yksin ja
toverin kanssa. Kirjoittakaa nämä asiat päiväohjelmaan varattuun kohtaan. Tarkastelkaa
päiväohjelmaanne. Suunnitelkaa merkityksellistä toimintaa päivän jokaiseksi tunniksi.
Laskekaa sunnuntai-illan suunnittelutuokiossa yhteen viikkotuloksenne ja merkitkää ne
Puhelimella annettavaan yhteenvetoraporttiin, kirjoittakaa viikoittainen kirjeenne
lähetysjohtajalle ja viimeistelkää tavoitteenne tulevalle viikolle.

Ennen kuin lähdette seuraavana päivänä asunnoltanne, tarkastelkaa tavoitteitanne,
suunnitelmianne ja ohjelmaanne. Tehkää tarvittaessa tarkistuksia. Rukoilkaa aina ennen
kuin lähdette asunnoltanne. Voitte päätellä, että päiväsuunnitelmanne ovat tehokkaita,
kun teidän ei tarvitse kysyä muilta: ”Mitä minun nyt pitäisi tehdä?”

Tilinteko
Tilinteon periaate on olennainen osa Jumalan

iankaikkista suunnitelmaa. Me kaikki seisomme
Herran edessä viimeisellä tuomiolla ja teemme tiliä
siitä, mitä olemme tehneet Hänen meille antamillaan
mahdollisuuksilla (ks. Alma 5:15–19; OL 137:9).
Voit oppia lähetystyössäsi tilinteosta paljon sellaista,
mistä on hyötyä sinulle koko elämäsi ajan. Tilinteon
periaate on sinulle siunaukseksi, jos sinä

• suhtaudut tavoitteiden asettamiseen ja
suunnitteluun ajatellen, että tulet tekemään tiliä
ponnisteluistasi lähetystyön johtohenkilöille ja
rukouksessa Herralle.

• tunnet henkilökohtaista vastuuta pyhästä
luottamustehtävästä, jonka Herra on antanut sinulle.

• asetat merkityksellisiä tavoitteita.

• päätät olla aktiivinen tehdessäsi työstäsi tiliä Herralle ja lähetystyösi johtohenkilöille.
Älä odota, että sinulta kysytään. Älä vaadi muilta, että he kyselevät jatkuvasti
suorituksistasi. Ole halukas tekemään tiliä työstäsi.

• otat täyden vastuun ponnisteluistasi. Älä koskaan syytä muita vaikeista olosuhteista
tai edistymisen puutteesta.

• pyrit oppimaan johtajiltasi ja pyydät heitä ehdottamaan keinoja, joilla voit edistyä.

• olet motivoitunut tekemään työssä parhaasi.

Tiliä ei tehdä vain lähetystyösi päättyessä. Se on periaate, joka vaikuttaa siihen, kuinka
aloitat, mitä ajattelet ja tunnet vastuusta, jonka Herra on antanut sinulle, kuinka suhtaudut
työhösi ja kuinka hyvin kestät. Asenne, joka sinulla on lähetystyökokemukseesi, kuvaa
rakkauttasi taivaalliseen Isääsi ja Hänen Poikaansa sekä kunnioitustasi pappeutta kohtaan.

”Kun suoriutumista

mitataan,

suoriutuminen paranee.

Kun suoriutumista

mitataan ja siitä

raportoidaan, kehittymisen

tahti kiihtyy.”

– VANHIN THOMAS S. MONSON
”THOU ART A TEACHER COME FROM GOD”,

IMPROVEMENT ERA, JOULUKUU 1970, S. 101
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Kun rukoilet yksin ja toverisi kanssa, etsi innoitusta siitä, mitä sinun pitäisi tehdä
kunakin päivänä. Kun noudatat suunnitelmiasi, rukoile ja pyydä Herralta johdatusta.
Pidä sydämessäsi koko päivän ajan rukous, että Henki auttaisi sinua tietämään, minne
mennä, mitä tehdä ja mitä sanoa. Kysy itseltäsi: ”Mitä vielä voin tehdä?” Tee rukouk-
sessasi päivän päätteeksi tiliä työstäsi.

Teet tiliä joka viikko lähetystyösi johtohenkilöille käyttäen Puhelimitse annettavaa
yhteenvetoraporttia. Jos olet lähetystyön johtohenkilö, saat tällaisia tietoja muilta
lähetyssaarnaajilta. Osoita mielenkiintoa heidän elämäänsä ja niiden elämää kohtaan,
joita he opettavat, äläkä pelkästään numeroihin. Älä käytä näitä työkaluja tai saamiasi
tietoja hallitsemiseen tai manipulointiin. Näiden työkalujen avulla saamasi tiedot
tarjoavat sinulle mahdollisuuksia kiittää lähetyssaarnaajia heidän omistautumisestaan
ja huomata tulevia koulutusmahdollisuuksia.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Mitä tilivelvollisuus tarkoittaa?

OL 58:26–33 OL 101:78 Hes. 33:1–6

Miksi tahdonvapaus on tärkeää tilivelvollisuudessa?

2. Nefi 2:26–29 Hel. 14:30–31

Kuinka lähetyssaarnaajan ja lähetystyön johtohenkilön tulisi työskennellä yhdessä?

OL 38:23–25 Hepr. 13:17–18

Muista tämä

• Keskitä ponnistelusi tarkoituksesi toteuttamiseen.

• Aseta tavoitteita keskeisten kehityssuuntalukujen mukaan.

• Rukoile voimallisesti tavoitteidesi ja suunnitelmiesi puolesta.

• Käytä aluekirjaa ja Lähetyssaarnaajan päiväkalenteria auttaaksesi ihmisiä vahvistamaan
uskoa, tekemään parannuksen, ottamaan vastaan kasteen ja Pyhän Hengen lahjan sekä
kestämään loppuun asti.

• Aseta jokaiselle keskeiselle kehityssuuntaluvulle tavoitteita, jotka auttavat sinua venymään,
osoittamaan uskoa ja työskentelemään tehokkaasti.

• Pidä viikoittaisia ja päivittäisiä suunnittelutuokioita ja keskity niissä auttamaan muita edistymään
evankeliumissa.

• Tee työstäsi tiliä Herralle ja lähetystyön johtohenkilöille.



Tutkimis- ja soveltamisideoita

Opiskelu yksin

• Kirjoita opiskelupäiväkirjaasi yhden lauseen vastaus kuhunkin ”Mieti tätä” -kohdan
kysymykseen.

• Kuvittele muutaman hetken ajan viimeistä päivääsi lähetyskentällä. Kun tuo
päivä tulee,

– mitä haluat sanoa tehneesi lähetyssaarnaajana?

– millaiseksi olet halunnut tulla?

– mitä eroja haluaisit muiden huomaavan sinussa?

Kirjoita opiskelupäiväkirjaasi vastaus jokaiseen edellisistä kysymyksistä. Päätä,
mitä sinun on tehtävä nyt, jotta pääsisit noihin tavoitteisiin. Kirjoita suunnitelmista,
jotka tulevat mieleesi.

Opiskelu toverin kanssa

• Vastatkaa aluekirjanne avulla seuraaviin kysymyksiin:

– Ovatko kaikki muistiinpanot ajan tasalla, pitävätkö ne paikkansa ja onko niitä
helppo lukea?

– Pystyisikö lähetyssaarnaaja, joka on uusi alueella, aluekirjaa tarkastelemalla
saamaan selville, missä vaiheessa ihmiset ovat hengellisessä edistymisessään
ja mitä vielä on tehtävä heidän auttamisekseen?

– Olisiko lähetyssaarnaajalle, joka on uusi alueella, hyötyä ponnisteluistanne
löytää uusia tutkijoita?

– Kuvitelkaa esittävänne aluekirjanne Herralle tehdessänne tiliä siitä, kuinka olette
pitäneet huolta alueellanne olevista ihmisistä. Olisiko Herra tyytyväinen
ponnisteluihinne?

• Keskustelkaa yhdestä uudesta tutkijastanne. Etsikää Lähetyssaarnaajan
päiväkalenterista sivu ”Tapahtumia, jotka johtavat kasteeseen, konfirmointiin ja
aktiivisuuteen kirkossa”. Valitkaa yksi tapahtuma ja tehkää luettelo kaikesta, mitä
teidän on tehtävä, jotta tämä tapahtuma toteutuisi. Keskustelkaa siitä, kuinka
voisitte suunnitella nämä toimenpiteet niin, että tapahtuma voi toteutua
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

• Keskustele seuraavasta rinnastuksesta toverisi kanssa. Arvioikaa, kuinka kauan
”siimanne” on vedessä kunakin päivänä.

”Kenenkään meistä ei pitäisi olla sellaisen kalastajan kaltaisia, joka luulee kalas-
taneensa koko päivän, vaikka on todellisuudessa käyttänyt suurimman osan
ajastaan kuljeskelemalla veden äärellä, syömällä lounasta ja häärimällä välineidensä
kanssa. Kalaonni on yhteydessä siihen, kuinka pitkään siimasi on ollut vedessä, ei
siihen, kuinka kauan on ollut poissa asunnoltaan. Jotkut kalastajat ovat poissa kotoa
kaksitoista tuntia, ja siitä ajasta heidän siimansa on vedessä kymmenen tuntia.
Toiset kalastajat ovat poissa kotoa kaksitoista tuntia, ja siitä ajasta heidän siimansa
on vedessä vain kaksi tuntia. Tämä viimeksi mainittu tyyppi saattaa ihmetellä, miksi
hän ei saa samoja tuloksia kuin muut.

Sama periaate pätee lähetyssaarnaajiin, joita Mestari on kutsunut ’ihmisten
kalastajiksi’. Lähetyssaarnaajan siiman pitäisi pudota kalaveteen sillä hetkellä, kun
hän lähtee asunnoltaan.” (Dallin H. Oaks, uusien lähetysjohtajien seminaari,
20. kesäkuuta 2000.)
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• Lue yksi seuraavista tilanteista lähetyssaarnaajille. Pyydä lähetyssaarnaajia
keskustelemaan pienissä ryhmissä tavoitteista ja suunnitelmista, jotka auttavat
näiden esimerkkien ihmisiä edistymään kohti kastetta ja konfirmointia. Pyydä
kutakin ryhmää kertomaan ideoistaan.

Ensimmäinen tilanne: Tapasitte Laurin ja Paulan, kun he olivat auttamassa
nälkäpäiväkeräyksessä. Olette opettaneet heille yhden oppiaiheen, ja nyt he
haluavat tietää lisää. He eivät tunne yhtään kirkon jäsentä. Paula on kristitty,
mutta Lauri ei tunnusta mitään erityistä uskontoa. He eivät ole naimisissa mutta
asuvat yhdessä. Lauri on työssä klo 16:sta keskiyöhön. Paula on päivätyössä.

Toinen tilanne: Sepolle on opetettu kaikki oppiaiheet, ja hän käy kirkossa
ainakin kahdesti kuukaudessa. Hän uskoo, että Joseph Smith on profeetta ja
että Mormonin kirja on totta. Hänen perheensä jäsenet ovat hartaita luterilaisia
eivätkä hyväksy hänen tapaamisiaan lähetyssaarnaajien kanssa.

Kolmas tilanne: Jaana opiskelee korkeakoulussa. Hänellä on ystävä, joka on
kirkon jäsen. Hänen jäsenystävänsä esitti hänelle kutsun tavata teidät. Olette
opettaneet hänelle kaksi oppiaihetta. Hänen jäsenystävänsä on ollut läsnä
molemmilla kerroilla. Jaana ei ole vielä käynyt kirkossa ja hänellä on niin
paljon opiskeltavaa, että hänen on vaikeaa lukea Mormonin kirjaa.

• Kehota lähetyssaarnaajia kertomaan kokemuksista, joissa he ovat kyenneet
tavoitteita asettamalla ja suunnitelmia tekemällä auttamaan ihmisiä:

– vahvistamaan uskoaan Vapahtajaan

– tekemään parannusta ja muutoksia, jotka ovat tuoneet heidät lähemmäs
Jumalaa

– ottamaan kasteenliiton ja konfirmoinnin

– tulemaan takaisin kirkkoon ja uudistamaan kasteenliiton.

• Jaa lähetyssaarnaajat kolmeen ryhmään. Selitä, että kukin ryhmä saa tärkeän
tehtävän. Anna sitten kullekin ryhmälle yksi seuraavista tehtävistä:

– Uuden lähetystyöalueen avaaminen.

– Vyöhykekonferenssin koulutustuokion valmistaminen aiheesta Mormonin kirjan
esitteleminen tutkijoille.

– Tutkijaperheen sopeuttaminen seurakuntaan. Perheessä on kolme lasta: 
8-vuotias tyttö, 12-vuotias tyttö ja 16-vuotias poika.

Kerro lähetyssaarnaajille, että heillä on kahdeksan minuuttia aikaa tehdä
suunnitelma. Yhden lähetyssaarnaajista tulee kirjoittaa suunnitelma muistiin
päivittäiset toimenpiteet mukaan lukien.

Pyydä kutakin ryhmää esittelemään suunnitelmansa. Kysy kunkin 
esityksen jälkeen:

– Mitä lähetyssaarnaajien oli tarpeen tietää kussakin tilanteessa?

– Millainen tilanne saattaisi olla, ellette suunnittelisi merkityksellistä toimintaa tai
ellette suunnittele lainkaan?

Kysy kaikkien esitysten jälkeen:

– Kuinka suunnitteleminen ja tavoitteiden asettaminen osoittavat rakkautta?
Entä uskoa?
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Lähetysjohtaja

• Pyydä lähetyssaarnaajia tuomaan aluekirjansa vyöhykekonferenssiin tai
puhutteluihin. Sen lisäksi, että tarkastelet aluekirjoja yksin, voisit tarkastella
niitä lähetystyön johtohenkilöiden tai vaimosi kanssa.

• Tarkkaile toisinaan lähetyssaarnaajien viikoittaisia tai päivittäisiä
suunnittelutuokioita.

• Pidä toisinaan puhuttelut lähetyssaarnaajien asunnolla. Kun teet niin, pyydä
vaimoasi tai apulaisiasi tarkastelemaan lähetyssaarnaajien aluekirjoja ja
päiväkalentereita.

• Tarkastele säännöllisesti lähetyssaarnaajien päiväkalentereita.

• Osallistu toisinaan seurakuntaneuvoston kokoukseen.

8 Käytä aikaa viisaasti
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MuistiinpanojaKuinka etsin ja löydän
ihmisiä opetettavaksi?

Mieti tätä

• Mitä tarkoittaa etsiä ja löytää ”niitä, jotka ottavat teidät vastaan” (OL 42:8)?

• Kuinka saan lujemman uskon siihen, että löydän ihmisiä opetettavaksi?

• Miksi minun pitäisi ottaa jäsenet mukaan ponnisteluihini etsiä opetettavia?

• Mikä on tiedotusvälineiden ja kirkon keskuspaikasta tulevien nimiviitteiden osuus?

• Miten etsiminen ja opettaminen liittyvät toisiinsa?

• Miten palveleminen liittyy opetettavien ihmisten löytämiseen?

• Mitä ideoita opetettavien ihmisten etsimiseksi ja löytämiseksi en ole vielä kokeillut?

Uskon vahvistaminen siihen, että löytää

Tämän luvun opit ja periaatteet vahvistavat uskoasi siihen, että Herra valmistaa ihmisiä
ottamaan vastaan sinut ja palautetun evankeliumin. Hän johtaa sinut heidän luokseen

tai Hän johtaa heidät sinun luoksesi. Etsiminen on erilaista eri puolilla maailmaa.
Lähetyssaarnaajien ja lähetysjohtajien on sopeuduttava olosuhteisiin. Eroista huolimatta
etsimisen ja löytämisen periaatteet ovat kuitenkin yleismaailmallisia.

Jumalan perhe. Kaikki ihmiset maan päällä olivat Jumalan perheen jäseniä kuolevaisuutta
edeltävässä olemassaolossa (ks. Ap. t. 17:26–29; Hepr. 12:9). Olemme osa Jumalan perhet-
tä tässä elämässä ja voimme nauttia vielä suuremmista siunauksista Hänen perheensä jä-
seninä tulevassa elämässä. Me kaikki olemme veljiä ja sisaria Jumalan perheessä. Tämä
tieto antaa meille tunteen siitä, keitä me olemme ja mihin me kuulumme. Se antaa meille
syyn toivoa iankaikkista elämää Jumalan edessä. Me ymmärrämme nämä perustotuudet
palautuksen ansiosta. Palautettujen totuuksien opettaminen veljillesi ja sisarillesi on vel-
vollisuutesi ja siunauksesi. Voit rukoilla kuten Alma etsiessään apua luopumuksessa ole-
ville soramilaisille: ”Oi Herra, suo meille menestystä heidän tuomisessaan jälleen sinun
luoksesi Kristuksessa. Katso, oi Herra, heidän sielunsa ovat kallisarvoisia, – – anna meille
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sen tähden, oi Herra, voimaa ja viisautta, jotta voimme tuoda nämä veljemme jälleen
sinun luoksesi.” (Alma 31:34–35.)

Etsikää ”niitä, jotka ottavat teidät vastaan”. Teidän tulee rakentaa kirkkoa etsimällä ”niitä,
jotka ottavat teidät vastaan” (OL 42:8). Sellaiset ihmiset tunnistavat teidät Herran
palvelijoiksi. He ovat halukkaita toimimaan sanomanne mukaan. Monet näistä ihmisistä
”ovat erossa totuudesta vain siksi, että eivät tiedä, mistä sen löytäisivät” (OL 123:12).

Yleensä sinä et tiedä, keitä nämä ihmiset ovat. He eivät ehkä heti tunnista teitä Herran
palvelijoiksi. He eivät ehkä ymmärrä, että suurempi rauha, suunta ja tarkoitus elämässä
tulee nimenomaan palautetun evankeliumin eikä minkään muun kautta. Useinkaan
he eivät ymmärrä etsivänsä palautettua evankeliumia ennen kuin he ovat löytäneet sen.
Esimerkiksi yksi käännynnäinen sanoi: ”Kun kuulin evankeliumista, se täytti
sydämessäni aukon, jota en tiennyt olevan.” Toinen sanoi: ”Etsimiseni on päättynyt,
vaikka en edes tiennyt etsiväni.”

Olitpa saanut tehtävän palvella missä tahansa, muista, että Herra on ”sallinut
[sinun] tulla tähän paikkaan; sillä se oli [Hänestä] välttämätöntä sielujen pelastukseksi”.
Työskentele tehokkaasti korottaaksesi äänesi tälle kansalle. Puhu ajatuksia, joita Herra
panee sydämeesi. Jos teet niin, saat lupauksen, että et ”joudu häpeään ihmisten edessä”
ja sinulle annetaan ”tuossa silmänräpäyksessä, mitä [sinun] tulee sanoa”. (OL 100:4–6.)
Hengen avulla etsiminen on yhtä tärkeää kuin Hengen avulla opettaminen. Kuten
opettamisessa, ponnistelusi etsimisessäkin ovat tehokkaita, jos Henki johtaa sinua.
Usko siihen, että osaat opettaa ja osaat löytää ne, jotka ottavat sinut vastaan.

Toiminta: Opiskelu toverin kanssa

Monet jäsenistä, joiden luona käyt, ovat ehkä kirkon käännynnäisiä. Tee suunnitelma, milloin
kysyt heiltä, kuinka he tutustuivat kirkkoon ja kuinka he ymmärsivät, että lähetyssaarnaajat
opettivat heille totuutta. Tee heidän kokemuksistaan yhteenveto opiskelupäiväkirjaasi.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Kuinka Jumalan lapsia valmistetaan ja johdetaan palautetun evankeliumin luo?

Alma 13:24 OL 29:7 OL 84:45–47, 88
Alma 16:16–17 OL 33:6 OL 136:32–33

Puhu kaikkien kanssa
Profeetta Joseph Smithin matkustaessa

lähetyssaarnaajaryhmän kanssa Missourijoella
Herra ilmoitti, ettei ”vanhinteni joukon tarvitse
kulkea nopeasti – –, samalla kun asukkaat
kummallakin puolella menehtyvät
epäuskossa” (OL 61:3). Kun ”kuljet nopeasti”
suunnitelluissa toimissasi, rukoile kykyä nähdä
suunnittelemattomia tilaisuuksia palvella ja
opettaa niitä, jotka ovat ehkä menehtymässä
epäuskossa. Rukoile hengellistä herkkyyttä
tunnistaa tilaisuuksia. Huomaat, että Jumala
asettaa polullesi lapsiaan, jotka ovat valmiita
ottamaan vastaan palautetun evankeliumin.
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Lähetystyössä ei tapahdu mitään ennen kuin löydät jonkun, jota opettaa. Puhu joka
päivä niin monen ihmisen kanssa kuin voit. On luonnollista arkailla jonkin verran
ihmisille puhumista, mutta voit rukoilla uskoa ja voimaa olla rohkeampi avaamaan
suusi julistaaksesi palautettua evankeliumia. Kokeile seuraavien ideoiden käyttämistä,
kun pyrit puhumaan jokaisen tapaamasi ihmisen kanssa:

• Puhu ihmisille heidän perheestään. Auta heitä näkemään, kuinka palautettu
evankeliumi voi olla siunaus heidän perheelleen.

• Etsi vihjeitä – kuten esineitä kodissa tai pihalla, vaatteissa olevia tekstejä tai merkkejä
lapsista – jotta tietäisit, kuinka aloittaa puhuminen ihmisten kanssa.

• Kuuntele vilpittömästi, mitä ihmiset sanovat sinulle.

• Ole lämmin, ystävällinen ja iloinen. Tarjoudu auttamaan.

• Luota siihen, että Henki sanoo sydämellesi ja mielellesi, mitä opettaa.

• Kutsu jokaista kuulemaan palautettua evankeliumia.

• Tarjoa kampanjakortteja.

• Kysy ihmisiltä heidän tuttaviaan, jotka saattaisivat olla kiinnostuneita sanomastasi.

Kun luet seuraavaa tosikertomusta, ota selville, kuinka kertomuksen mies valmistautui
ottamaan vastaan lähetyssaarnaajat ja kuinka lähetyssaarnaajat käyttivät hyväkseen
odottamatonta tilaisuutta opettaa hänelle evankeliumia.

Lapsena minua ei koskaan opetettu lukemaan Raamattua. Kävin sunnuntaisin kirkossa, mutta
en antanut mitään enkä myöskään itse tuntenut mitään. Minulla ei ollut uskonnostani mitään
harhakuvitelmia. – – Etsin – – Jumalaa – halusin tietää, oliko Häntä edes olemassa. Kaipasin saada
tuntea Hänet ja Hänen sanansa. Mutta minusta tuntui, etten pystynyt löytämään etsimääni.

Oli hetkiä, jolloin tunsin miltei pystyväni sammuttamaan janoni. Kun ensimmäistä kertaa pitelin
sylissäni ensimmäistä lastamme, tytärtä, minulla oli tunne siitä, että Jumala todella oli olemassa.
Monta vuotta myöhemmin, kun toinen tyttäremme syntyi, koin saman tunteen. – – Suurimman
osan aikaa sieluani painoi kuitenkin selittämätön uupumus. Tunsin hengellistä janoa enkä kyennyt
löytämään juotavaa mistään.

Huhtikuussa 1994 asuin Monterreyn kaupungissa Meksikossa ja ansaitsin elantoni
taksinkuljettajana. Eräänä päivänä oli satanut tuntikaupalla, minkä vuoksi vuorenrinteiltä ryöppysi
vettä putouksina. Ajettuani sateessa ympäriinsä tuntikausia huomasin joutuneeni pieneen kaupunkiin,
joka oli noin kahdeksan kilometrin päässä Monterreysta. – – Oli miltei aika palata kotiin. Yhtäkkiä
näin kaksi nuorta miestä, jotka kulkivat jalkaisin. Heillä oli yllään tummat housut ja valkoiset paidat,
ja he olivat aivan läpimärkiä.

Kun lähestyin heitä, avasin taksin oven ja huusin: ”Hypätkää kyytiin! Olen menossa
Monterreyhin.”

Miehistä pidempi, jolla oli hyvin vaalea iho, vastasi: ”Meillä ei ole yhtään rahaa.”
”En ota mitään maksua”, vastasin.
Nopeasti he nousivat taksiin.
Juttelimme ajaessani. He kysyivät, voisivatko he esittää minulle sanoman Jeesuksesta Kristuksesta.

Suostuin ja annoin heille kotiosoitteeni.
Kun pääsin kotiin, herätin vaimoni ja kerroin hänelle niistä kahdesta nuorukaisesta. ”Melkoinen

sattuma”, sanoin. ”Toinen oli meksikolainen ja toinen amerikkalainen, ja kummankin nimi oli Vanhin.”
”Vanhin tarkoittaa lähetyssaarnaajaa”, vaimoni vastasi, koska hän tiesi jonkin verran kirkosta.
Tunsin värähdyksen syvällä sisimmässäni. Nuo nuorukaiset olivat jättäneet sydämeeni voimakkaan

ihmetyksen tunteen. Tunsin olevani lähellä sitä vettä, joka sammuttaisi janoni – että se oli ulottuvillani.
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Lähetyssaarnaajat tulivat kotiimme 5. kesäkuuta, ja kuuntelin heitä mielelläni. Kaksi viikkoa
myöhemmin, 19. kesäkuuta, minut kastettiin. Vaimoni kastettiin neljä kuukautta myöhemmin
lokakuussa. Vanhin tyttäremme oli saanut uskonnonopetusta koulussa. Kun hän oli kirkossa ensi
kertaa, hän huudahti: ”Isi, tämä on niin paljon parempaa kuin mitä meille opetetaan koulussa!”
Hänetkin kastettiin lokakuussa.

Joulukuussa 1995 meidän koko
perheemme sinetöitiin yhteen tämän
elämän ajaksi ja iankaikkisuudeksi Méxicon
temppelissä Meksikossa. Nykyään koko
perheemme nauttii sopusoinnusta, rauhasta
ja onnesta. Tiedämme, ketä palvelemme.
Tiedämme, mistä olemme tulleet ja mihin
olemme menossa. Rakastamme Jumalan
sanaa, varsinkin Mormonin kirjaa, ja
rakastamme Hänen kirkkoaan, Myöhempien
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkkoa. Näiden lahjojen kautta olemme
löytäneet sen elävän veden lähteen, josta
Vapahtaja puhui samarialaiselle naiselle: ”Joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole
janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.”
(Joh. 4:14.) [Ks. Victor Manuel Cabrera, ”Elävän veden jano”, Liahona, elokuu 2001, s. 43–44.]

Toiminta: Opiskelu yksin tai toverin kanssa

• Kuinka tätä miestä oli valmistettu palautettuun evankeliumiin?

• Mitä olisi tapahtunut, elleivät vanhimmat olisi avanneet suutaan ja kertoneet evankeliumin
sanomasta?

• Kerratkaa, mitä teitte eilen. Puhuitteko niin monelle ihmiselle kuin mahdollista? Ellette, tehkää
suunnitelmia ja asettakaa tavoitteita tehdä niin tänään.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Mitä Herra sanoo suusi avaamisesta? Mitä sinun pitäisi opettaa? Mitä sinulle luvataan?

OL 24:12 OL 33:7–15 OL 60:2–3, 7–8
OL 28:16

Opeta etsiessäsi, etsi opettaessasi
Etsiminen ja opettaminen ovat läheisesti toisiinsa liittyvää toimintaa. Kun tapaat

ihmisiä, valmistaudu opettamaan lyhyitä yhteenvetoja palautetusta totuudesta, niin
että Pyhä Henki voi todistaa, että olette Herran palvelijoita. Monissa tilanteissa sinun
on kyettävä esittämään sanoma minuutissa tai sitä lyhyemmässä ajassa. Ihmiset ovat
tottuneita lyhyisiin, vaikuttaviin esityksiin. Voit esimerkiksi todistaa palautuksen
sanomasta vain parilla, kolmella lauseella:

Vuosisatojen pimeyden jälkeen rakastava Jumala on palauttanut alkuperäiset totuutensa (Jeesuksen
Kristuksen evankeliumin) elävän profeetan kautta. Meillä on siitä todiste, jota voitte pitää kädessänne,
lukea, pohtia sydämessänne ja jonka johdosta voitte rukoilla saadaksenne tietää itse, onko se totta.
Saammeko...
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Jos aikaa on vähän enemmän, saattaisit sanoa enemmän:

Sanomamme on yksinkertainen. Jumala on Isämme. Me olemme Hänen lapsiaan. Me kuulumme
Hänen perheeseensä. Hän rakastaa meitä. Hän on rakastanut ihmisiä maailman alusta asti ja pitänyt
heistä huolen. Hän on ojentanut monta kertaa rakastavan kätensä ja ilmoittanut Jeesuksen Kristuksen
evankeliumin, jotta Hänen lapsensa voivat tietää, kuinka he voivat palata Hänen luokseen. Hän on
ilmoittanut sen sellaisille profeetoille kuin Aadam, Nooa, Abraham ja Mooses. Mutta ihmiset ovat
toistuvasti päättäneet hylätä tuon evankeliumin. Kaksi tuhatta vuotta sitten Jeesus Kristus opetti itse
evankeliumiaan. Uskomatonta kyllä, ihmiset torjuivat jopa Jeesuksen. Aina kun ihmiset hylkäävät
todet opit ja toimitukset tai vääristelevät niitä, Jumala ottaa pois valtuutensa johtaa kirkkoa.

Haluamme kertoa teille enemmän niistä totuuksista, joita jo pidätte arvossa. Tutustukaa
todisteeseemme siitä, että taivaallinen Isämme on jälleen katsonut lastensa puoleen rakkaudessa ja
ilmoittanut todet opit ja toimitukset profeetalle. Tuon profeetan nimi on Joseph Smith. Todiste tästä
suurenmoisesta totuudesta löytyy eräästä kirjasta – Mormonin kirjasta. Voitte pitää sitä käsissänne,
lukea sitä ja pohtia sen todenperäisyyttä mielessänne ja sydämessänne.

Vältä taipumusta sanoa jotakin sellaista kuin ”Onko sinulla muutama minuutti
aikaa, niin että voisimme opettaa sinulle sanoman...” Omaksu sen sijaan tapa aloittaa
opettaminen ja todistaminen heti, kun tapaat ihmisiä. Löydät enemmän opetettavia
ihmisiä, kun todistat ja annat heidän tuntea Pyhän Hengen voiman.

Aloititpa miten tahansa, siirry nopeasti puhumaan yksinkertaisella tavalla
evankeliumin palautuksesta, sillä se on ainutlaatuinen sanomamme maailmalle.
Opettamillasi ihmisillä on usein ystäviä tai sukulaisia, jotka ovat valmiita ottamaan
vastaan palautetun evankeliumin. Kaikissa opetustilanteissa – kuten etsiessäsi,
opettaessasi tutkijoita, työskennellessäsi jäsenten kanssa – kysy: ”Kuka tuttavasi
olisi kiinnostunut tästä sanomasta ja kenelle siitä voisi olla hyötyä?” Kun olet saanut
nimiviitteen, kysy: ”Kenelle muulle voi olla hyötyä sanomastamme?” Älä epäröi tuoda
tätä asiaa esiin yhä uudelleen myöhemmissä tapaamisissa. Kun opettamasi ihmiset
kokevat evankeliumin siunauksia, heidän halunsa kertoa evankeliumista lisääntyy
(ks. 1. Nefi 8:12). Usein he saavat uusia ystäviä tutustuessaan evankeliumiin.
Lähetyssaarnaajilla, jotka noudattavat tätä periaatetta, on yleensä monia opetettavia.

Toiminta: Opiskelu toverin kanssa

• Valmista minuutin mittainen sanoma, joka perustuu yhteen oppiaiheista. Mieti tapoja opettaa
tämä oppiaihe etsimistilanteessa.

• Päätä, kuinka voit nopeasti yhdistää tämän sanoman palautukseen.

• Esitä sanoma toverillesi.

• Aseta tavoite opettaa tämä sanoma sopivalla hetkellä tänään lisätäksesi uuden tutkijan
opetettaviesi joukkoon.

• Tarkastelkaa luetteloa ihmisistä, joita parhaillaan opetatte. Tehkää luettelo niistä, joilta
olette pyytäneet nimiviitteitä, ja niistä, joilta ette ole. Harjoitelkaa esittämään nimiviitepyyntö
kumpaankin ryhmään kuuluville. Tehkää päiväkalenteriinne merkintä pyynnön esittämisestä
seuraavilla käynneillänne.
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Perheen tärkeydestä puhuminen
Jeesuksen Kristuksen evanke-

liumin palautus on siunaus
perheille. Elämällä palautetun
evankeliumin periaatteiden mukaan
perheet voivat vahvistua ja kokea
rauhaa, iloa ja tunteen siitä, keitä
he ovat ja minne he kuuluvat.

Perheen tärkeydestä puhuminen
niiden kanssa, joita tapaat joka
päivä, auttaa sinua löytämään
opetettavia. Useimmilla ihmisillä on
luontainen kiinnostus perheeseen.
Monissa etsimistilanteissa voit nopeasti yhdistää palautuksen sanomaan useimpien
ihmisten käsityksen perheestä. Etsiessäsi saattaisit sanoa jotakin seuraavankaltaista:

Mikään ei ole meille tärkeämpää kuin perheemme. Perheemme sitoo meidät yhteen, antaa
meille nimen ja auttaa meitä tuntemaan itsemme tarpeellisiksi ja rakastetuiksi. Olemme perineet
perheeltämme persoonallisuudenpiirteitä, ominaisuuksia ja fyysisiä piirteitä, joista ainutlaatuinen
identiteettimme koostuu.

Luja, onnellinen perhe on tärkein asia monille ihmisille kautta maailman. Sellaisen tavoitteen
saavuttaminen on usein vaikeaa. Lasten kasvattaminen ja kestävä avioliitto nykyajan maailmassa voivat
tuntua toisinaan miltei mahdottomilta asioilta, kun kaikkialla ympärillämme on niin paljon pahaa. 

Voisit sitten siirtyä palautuksen sanomaan:

Rakkauden ja huolen tunteet, joita meillä on perhettämme kohtaan, ovat iankaikkisia, ja niillä
on juurensa syvällä sielussamme. Ne keskittyvät jumalasuhteeseemme. Olette kuulunut Jumalan
perheeseen jo ennen syntymäänne. Hän on Isämme. Koska Hän on Isämme, me olemme veljiä ja
sisaria. Taivaallinen Isä haluaa meidän palaavan elämään Hänen luonaan Hänen perheensä jäseninä.
Täällä maan päällä perheet sitovat meidät Jumalan perheeseen. Perheet voivat elää yhdessä tämän
elämän jälkeen. Tiedämme sen, koska vuosisatojen pimeyden jälkeen rakastava taivaallinen Isämme on
palauttanut maan päälle elävän profeetan kautta todet opit ja toimitukset kuten upotuskasteen. Nämä
palautetut totuudet auttavat meitä ymmärtämään paikkamme Jumalan perheessä, ja ne ovat myös
suurin toivomme saada luja, onnellinen perhe tässä elämässä. Saammeko opettaa teille enemmän... 

Samoin voidaan tehdä muiden aiheiden kohdalla, kuten onni, vastoinkäymiset,
elämän tarkoitus ja kuolema. Menettelitpä miten tahansa, muista yhdistää etsiminen
nopeasti ainutlaatuiseen sanomaamme maailmalle.

Jäsenten tärkeys
Työskentele kirkon jäsenten kanssa löytääksesi ihmisiä opetettavaksi. Ihannetilanteessa

jäsenet kutsuvat muita saamaan opetusta ja ovat läsnä opetuksen aikana. Kun jäsenet
tekevät näin, kastetaan enemmän ihmisiä ja he pysyvät aktiivisempina kirkossa. Yhteys
jäseniin on tärkeää, koska se pehmittää ihmisten sydäntä ja johtaa usein siihen, että he
alkavat tutkia palautettua evankeliumia. Se merkitsee usein sitä, että heidät tuodaan
kirkon jäsenten ystäväpiiriin, johon kuuluu aktiivisia ja vähemmän aktiivisia jäseniä,
uusia käännynnäisiä ja osajäsenperheitä.
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Presidentti Gordon B. Hinckley on opettanut:
”Niin monet meistä ajattelevat lähetystyön olevan
yksinkertaisesti ovelta ovelle kulkemista. Jokainen,
joka tuntee tätä työtä, tietää, että on olemassa
parempikin tapa. Tuo tapa on toimiminen kirkon
jäsenten kautta. Aina kun on olemassa jäsen, joka
on tutustuttanut tutkijan kirkkoon, on olemassa
valmis tukijärjestelmä. Jäsen lausuu todistuksensa
tuon työn totuudesta. 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. – – Uusien ihmisten kirkkoon
tuominen ei ole pelkästään lähetyssaarnaajien tehtävä. He onnistuvat parhaiten, kun
jäsenistä tulee se lähde, josta he löytävät uudet tutkijat.” (”Etsikää karitsoita, ruokkikaa
lampaita”, Liahona, heinäkuu 1999, s. 119–120.)

Aloituspiste lujan suhteen rakentamiseksi jäseniin on piispa. Tarjoudu auttamaan ja
palvelemaan millä tahansa vanhurskaalla tavalla, jota hän pyytää. Kysy säännöllisesti
itseltäsi: ”Olenko minä siunaus vaiko taakka piispalle?” Omaksu ”Kuinka voin auttaa?”
-asenne. Jos etsit mahdollisuuksia rakastaa, palvella ja opettaa, piispa ja seurakunnan
jäsenet uskovat todennäköisemmin sukulaisiaan ja ystäviään hoiviisi.

Mieti seuraavaa katkelmaa kirjeestä, jonka eräs lähetyssaarnaaja kirjoitti
lähetysjohtajalleen:

Rakas lähetysjohtaja
Apulaiset soittivat minulle tänään kertoen, että minut siirretään muualle. Minusta tuntui, että

minun pitäisi kirjoittaa ja kiittää sinua siitä, että lähetit minut tälle alueelle. Tuntuu siltä kuin vasta
eilen olisit kertonut minulle haasteista, jotka olivat edessä.

Ensimmäinen sunnuntaimme vahvisti sen, mitä olit kertonut minulle. Me saimme penseän
vastaanoton seurakunnassa. Ainoa valonsäde sinä ensimmäisenä sunnuntaina oli Scott, uusi
seurakunnan lähetystyönjohtaja. Hän oli saanut siirron lentotukikohtaan kuukautta aiemmin ja hän
oli palvellut seurakunnan lähetystyönjohtajana kahden viikon ajan. Scott kutsui meidät ensimmäisenä
sunnuntainamme kotiinsa päivälliselle keskustelemaan siitä, mitä voitaisiin tehdä, jotta työ alkaisi
edetä. Päivällisen jälkeen polvistuimme rukoukseen ja pyysimme taivaalliselta Isältä johdatusta.
Rukoillessamme tunsimme rauhaa ja päättäväisyyttä. Päätimme, että paras tapa viedä työtä eteenpäin
oli saavuttaa jäsenten luottamus. Päätimme noudattaa Ammonin esimerkkiä ja palvella heitä.

Aloitimme piispasta. Koska alueella ei ollut ollut kasteita eivätkä aiemmat lähetyssaarnaajat
olleet ponnistelleet, hän suhtautui ymmärrettävästi vähemmän innokkaasti pyyntöömme tavata
hänet. Lopulta hän kutsui meidät kotiinsa päivälliselle. Saimme tietää, että piispa aikoi poistaa
olohuoneestaan kokolattiamaton ja ottaa uudestaan käyttöön sen alla olevan jalopuulattian.
Tarjouduimme auttamaan, ja hän suostui. Projektin päättyessä piispa pyysi meitä puhumaan
sakramenttikokouksessa. Pidimme sitä osoituksena siitä, että hän alkoi luottaa meihin.

Noudatimme tätä samaa palvelun kaavaa tavatessamme muita jäseniä. Löysimme tilaisuuksia
auttaa heitä monin yksinkertaisin tavoin. Kun emme olleet jäsenten kanssa, koputimme ovia ja
puhuimme palautetusta evankeliumista niin monien ihmisten kanssa kuin saatoimme. Meitä siunattiin
opetettavilla ihmisillä, ja jäsenet näkivät meidän tuovan kirkkoon ihmisiä, jotka olimme löytäneet itse.
Koko seurakunnan asenne alkoi muuttua. Lähetystyö herätti lisääntyvää innostusta. Kun jäsenet
luottivat meihin, työ vauhdittui. Seurasi monia kasteita.

”Kaiken sen jälkeen, mitä

on sanottu, suurin ja

tärkein velvollisuus on

saarnata evankeliumia.”

– PROFEETTA JOSEPH SMITH
PROFEETTA JOSEPH SMITHIN OPETUKSIA, S. 111



Muistiinpanoja

9 Ihmisten etsiminen ja löytäminen 

172

Monilla kirkon jäsenillä on pelkoja
lähetystyön tekemistä kohtaan. Monet
eivät tiedä, mistä alkaa ja mitä sanoa.
Monet pelkäävät menettävänsä läheisiä
ystäviä, jos he yrittävät kertoa näille
evankeliumista. On monia tapoja auttaa
jäseniä. Auta esimerkiksi vahvistamaan
heidän uskoaan opettamalla heille
palautuksen sanoma ja muita oppeja
oppiaiheista. Auta heitä tuntemaan
Henki ja sanoman voima. Se, että vahvistat heidän ymmärrystään Kristuksen opista, lisää
heidän luottamustaan sinuun ja innostaa heitä tekemään lähetystyötä enemmän kuin
mikään muu, mitä voit tehdä. Auta heitä ymmärtämään, että palautetun evankeliumin
tarjoaminen käy luontevammin silloin, kun he pyrkivät rakastamaan ja palvelemaan
sukulaisiaan ja ystäviään. Opeta heille periaatteet, jotka ovat tämän luvun kohdassa
”Kulje ympäri hyvää tehden”. Kannusta jäseniä ”liittymään paastoon ja voimalliseen
rukoukseen niiden sielun hyvinvoinnin puolesta, jotka eivät [tunne] Jumalaa” (Alma 6:6).
Kaikessa, mitä teet jäsenten kanssa, pyri kohottamaan ja vahvistamaan heidän uskoaan,
jotta voit auttaa heitä tekemään lähetystyötä.

Sen lisäksi että työskentelet aktiivisten jäsenten kanssa, pyri etsimään opetettavia
ihmisiä tulevien vanhinten, vähemmän aktiivisten jäsenten ja uusien jäsenten avulla.
Näillä jäsenillä on todennäköisesti monia muihin uskontokuntiin kuuluvia ystäviä, ja he
saavat siunauksia kertoessaan palautetusta evankeliumista sukulaisilleen ja ystävilleen.

Aina kun käyt jäsenten luona, tee kaikkesi rohkaistaksesi heitä

• rukoilemaan ja seuraamaan Henkeä

• palvelemaan

• luomaan ystävyyssuhteita

• avaamaan suunsa ja kertomaan palautetusta evankeliumista

• kutsumaan muita tekemään sellaista, mikä vahvistaa heidän uskoaan Kristukseen.

Pidä jokaista jäseneltä saamaasi nimiviitettä kallisarvoisena. Kun jäsen antaa sinulle
ystävänsä nimen ja pyytää soittamaan hänelle tai käymään hänen luonaan, toimi
nopeasti ja kerro sitten jäsenelle tuloksista.

Ideoita jäsenten auttamiseksi

On monia tapoja rohkaista jäseniä osallistumaan enemmän lähetystyöhön. Harkitse seuraavia
ideoita:

• Pyydä opastusta piispalta ja muilta seurakunnan johtohenkilöiltä. Katso luvusta 13 lisäapua
tähän asiaan.

• Opeta seurakunnan johtohenkilöille ja jäsenille palautuksen sanoma ja muita oppiaiheita.

• Opeta heitä rakastamaan ja palvelemaan naapureitaan ja ystäviään.

• Kannusta heitä paastoamaan ja rukoilemaan lähetystyömahdollisuuksien johdosta.
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• Kannusta heitä ottamaan yhteyttä tuttaviin, jotka ovat kokeneet äskettäin elämänmuutoksen
(syntymän, kuolemantapauksen perheessä, avioliiton tai äskettäisen muuton).

• Kutsu heitä auttamaan, kun opetat. Ihannetilanteessa apunasi on kirkon jäsen, joka on
kuulunut ennen samaan kirkkoon kuin tutkija.

• Auta heitä asettamaan päivämäärä, jolloin he kutsuvat ystäviään kuulemaan 
palautuksen sanomaa.

• Näytä heille aineistoa, jota he voivat antaa muille, kuten Mormonin kirjan, videoita ja
kampanjakortteja.

• Kannusta heitä kutsumaan ystäviään kirkkoon tai perheiltaan, katsomaan kirkon tuottamaa
videota tai osallistumaan evankeliumiaiheiseen keskusteluun.

• Auta heitä harjoittelemaan, mitä he voisivat sanoa ystävilleen.

• Opeta heille, miksi on arvokasta kertoa evankeliumista tuloksesta riippumatta.

On monia muita tapoja auttaa jäseniä osallistumaan enemmän. Pyri jatkamaan tätä luetteloa
koko lähetystyösi ajan. Kerro ideoistasi muille lähetyssaarnaajille.

Toiminta: Opiskelu toverin kanssa

Kertaa toverisi kanssa, miten olette palvelleet ja auttaneet piispaa ja muita johtohenkilöitä ja
jäseniä kuluneen kuukauden aikana. Keskustelkaa siitä, mitä voitte tehdä tulevan kuukauden
aikana vahvistaaksenne suhdettanne heihin, ja tehkää siitä suunnitelma.

Kerratkaa ideat, jotka ovat ruudussa ”Ideoita jäsenten auttamiseksi”. Valitkaa joitakin ideoita,
joita ette ole vielä kokeilleet. Tehkää päiväkalenterinne avulla suunnitelmia ja kokeilkaa joitakin
ideoista seuraavan viikon aikana.

Tiedotusvälineet ja kirkon keskuspaikasta saatavat nimiviitteet
Nimiviitteet ovat yksi keino löytää henkilöitä, jotka ovat valmiita ottamaan vastaan

palautetun evankeliumin. Jäseniltä saatavien nimiviitteiden lisäksi kirkko yrittää monin
tavoin aktiivisesti tavoittaa Jumalan lapsia. Kirkko pyrkii herättämään kiinnostusta
sellaisten hankkeiden ja kohteiden avulla kuten mainokset tiedotusvälineissä, vierailu-
keskukset, historialliset tutustumiskohteet, huoltotyö ja humanitaarinen apu sekä
Internet (www.mormon.org, www.lds.org, www.familysearch.org). Tiedotusvälineiden
ja kirkon keskuspaikan kautta saadut nimiviitteet ovat ihmisiltä, jotka ovat ilmaisseet
halukkuutensa ottaa vastaan kirkon edustajien tuomaa aineistoa (kuten Raamatun tai
Mormonin kirjan) ja lisää opetusta kirkosta. Lähetyssaarnaajien tulee pitää näitä
opetustilaisuuksia pyhänä ja vastuunalaisena tehtävänä.

Ennen kuin menet tapaamaan henkilöä, josta olet saanut nimiviitteen, varmista, että
tunnet aineiston, jota on pyydetty. Suunnittele lyhyt oppiaihe, jossa siirryt aineistosta
opettamaan palautuksen sanomaa. Joissakin tapauksissa nimiviite johtaa sinut muiden
luo, joita Jumala valmistaa. Jos ihmiset, joihin otat yhteyttä, eivät ole kiinnostuneita,
kysy heiltä, tietävätkö he jonkun, joka saattaisi olla kiinnostunut. Puhu myös muiden
talonväkeen kuuluvien ja heidän naapureidensa kanssa. Kysy jokaiselta heistä, kuka muu
saattaisi olla kiinnostunut sanomastanne. Ehkäpä sinut on johdatettu tämän henkilön luo,
koska joku toinen kodissa tai lähistöllä on valmis kuulemaan evankeliumia.
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Kun työskentelet henkilöiden kanssa, joista olet saanut nimiviitteen, muista

• ottaa yhteyttä heihin vuorokauden kuluessa.

• soittaa etukäteen, jos mahdollista, ja sopia tapaamisesta. Elleivät he ole kotona, kokeile
eri aikoihin päivällä.

• toimittaa pyydetty aineisto ja muistuttaa heille, että he ovat pyytäneet teitä käymään.
Kokoa kaikki talonväkeen kuuluvat kuuntelemaan.

• opettaa palautuksen sanomaa.

• esittää kutsuja, jotka vahvistavat heidän uskoaan Kristukseen.

• pyytää nimiviitteitä.

• sopia seuraavasta tapaamisesta.

• suunnitella työskentelyä lähistöllä, kun tapaamisenne on ohi.

• puhua naapureiden kanssa, ellei henkilö ole kotona.

Toiminta: Opiskelu toverin kanssa

Käykää läpi kaikki nimiviitteet, joita olette saaneet alueellenne kuluneen kuukauden aikana.
Selvittäkää, keihin ei ole otettu yhteyttä, ja käykää heidän luonaan. Päättäkää, keiden sellaisten
luona, joihin on aiemmin otettu yhteyttä, pitäisi käydä uudelleen.

Sukututkimus
Sukututkimus tarjoaa yhden tavan löytää ihmisiä opetettavaksi. Sukututkimus on

nykyään yksi laajimmalle levinneistä harrastuksista maailmassa. Elian henki vaikuttaa
miljooniin ihmisiin ympäri maailman ja saa heidät etsimään esivanhempiaan. Monet
haluavat lujempaa yhteyttä sukulaisiinsa. Tämä voi johtaa haluun löytää yhteys Jumalan
perheeseen ja tunne kuulumisesta siihen.

Ota selvää, millaisia mahdollisuuksia
sukututkimukseen alueellanne on. Voit
esimerkiksi kutsua ihmisiä paikalliseen
sukututkimuskeskukseen tai esitellä heidät
jäsenille, jotka voivat auttaa heitä pääsemään
alkuun esivanhempiensa etsimisessä. Sinun
ei tarvitse tietää kovinkaan paljon sukututki-
muksesta voidaksesi tarjota tätä palvelua, jos
saat apua kirkon jäseniltä. Useimmilla alueilla
maailmaa on jäseniä, jotka voivat auttaa muita
sukujuuriensa etsimisessä. Pyydä mukaan
jäseniä, niin että mahdolliset tutkijat tapaavat
ihmisiä, joihin he voivat ystävystyä. Selitä,
että sukututkimuskeskusten käyttäminen
on maksutonta.

Kun kuljet ovelta ovelle, voisit antaa ihmisille
sukututkimukseen liittyviä kampanjakortteja,
joissa on paikallisen sukututkimuskeskuksen
puhelinnumero, ja tarjota maksutonta apua sukujuurien etsinnän aloittamiseen. Käy
päivän parin päästä kodeissa, joihin jätit kampanjakortin. Anna näitä kortteja tutkijoille,
jotka voivat antaa niitä ystävilleen ja sukulaisilleen. On myös hyvä idea pitää mukanasi

”Toivon meidän hävittävän
sen keinotekoisen rajan,

jonka me niin usein
mielessämme vedämme

lähetystyön ja
temppelityön sekä

sukututkimustyön välille,
koska se on samaa suurta

lunastustyötä!”

– PRESIDENTTI SPENCER W. KIMBALL
”IANKAIKKISUUDEN ASIAT – ANTAUDUMMEKO ME

VAARAAN?”, VALKEUS, TOUKOKUU 1977, S. 2
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omaa neljän polven esivanhempien tauluasi esimerkkinä ja näyttää sitä niille, joilla
saattaa olla sama sukunimi kuin sinulla.

Harkitse seuraavaa alkuun pääsemiseksi:

• Käy sukututkimuskeskuksessa, jos alueellasi on sellainen.

• Keskustele piispan ja seurakuntaneuvoston kanssa halustasi tarjota sukututkimusapua
ihmisille, joita joka päivä tapaat.

• Keskustele seurakunnan johtohenkilöiden kanssa parhaasta tavasta koordinoida tämä
pyrkimys:

– Sopiiko piispalle, että tarjoat seurakunnan jäsenten apua?

– Ketkä seurakunnan jäsenet palvelevat sukututkimuskeskuksessa tai ovat kokeneita
sukututkijoita?

– Mikä on paras tapa pyytää näiltä jäseniltä apua?

– Kuka voi tulla mukaasi, kun viet ihmisille esivanhempien tauluja tai
perheryhmälomakkeita?

Lue seuraava tapaus, jonka on kertonut eräs vanhempi lähetyssaarnaaja. Pane merkille,
miten sukututkimus vaikutti avioparin kääntymiseen.

Mildred Schultz oli uskollinen jäsen kirkossaan. Ei ollut yllätys, että kun lähetyssaarnaajat
koputtivat hänen oveensa, hän kutsui heidät heti sisään, jotta voisi opettaa heille ”totuuden”.
Lähetyssaarnaajien opettaessa palautetun evankeliumin totuudet koskettivat häntä, ja hänet kastettiin.
Hänen miehensä Frank ei halunnut koko aikana kuunnella opetusta.

Siinä vaiheessa minä tulin mukaan kuvaan. Vanhimmat esittelivät meidät sisar Schultzille.
Autoimme häntä saamaan alulle sukupuun ja kutsuimme hänet sitten sukututkimuskeskukseen
tapaamaan meitä. Kun tapaamispäivä tuli, Frank kysyi, voisiko hän tulla mukaan, niin että hänkin
voisi etsiä omia sukulaisiaan. Tietenkin sisar Schultz oli innoissaan ajatuksesta, ja he lähtivät
keskukseen.

Vanhimmat olivat suunnitelleet tapaavansa meidät siellä myöhemmin päivällä. Ennen heidän
tuloaan näytimme Frankille ja Mildredille kirjastoa ja esittelimme heidät sisar Wrightille. Sisar Wright
oli sukututkimusyhdyshenkilö, ja hän tarjoutui auttamaan Frankin isää koskevien tietojen etsimisessä.
Hän löysi Frankin isän nimen eräästä kirjasta ja saattoi myös näyttää Frankille Saksan kartan, jossa
näkyi Frankin isän syntymäpaikka. Frank oli niin innoissaan näistä löydöistä, että kun vanhimmat
tulivat, hän kutsui heidät päivälliselle näyttääkseen heille kuvia ja kertoakseen suvustaan. Elian henki
oli koskettanut ja pehmittänyt hänen sydäntään ja avannut oven, niin että evankeliumi saattoi täyttää
hänen elämänsä.

Sinä iltana Mildred pohti, mitä hän voisi sanoa saadakseen Frankin kiinnostumaan enemmän
evankeliumista. Hänen mieleensä tuli kysymys. ”Frank”, hän aloitti, ”haluatko olla minun kanssani
ikuisesti, vielä senkin jälkeen, kun tämä elämä päättyy? Haluatko sinä iankaikkisen perheen?” Frank
vastasi heti: ”Voi Mildred, tietenkin minä haluan. Kuinka minä voin sen saada?” Kysymys oli juuri
sellainen, jollaisen Mildred oli rukoillut Frankin esittävän. ”Kuuntele, mitä lähetyssaarnaajilla on
sanottavaa”, hän vastasi. Frank suostui. Vanhimpien opettaessa palautuksen sanoman lämpö sulatti
hänen epäilyksensä ja pelkonsa. Hän otti auliisti vastaan lähetyssaarnaajien kertomat totuudet. Hän
otti vastaan kastekutsun. Frank ja Mildred ovat olleet vahvoja ja aktiivisia kirkossa siitä lähtien.

Frank ja Mildred tekivät lujasti töitä saadakseen kaiken valmiiksi, niin että pelastavat toimitukset
voitaisiin suorittaa heidän sukunsa puolesta. Päivä, jolloin heidät kastettiin sukulaistensa puolesta, oli
jännittävä. Niiden päivien aikana, jolloin temppelitoimituksia tehtiin, veli Schultz näki unta isästään.
Hän näki isänsä maatilalla, joka oli hänen lapsuudenkotinsa. Hänen isänsä seisoi kuistilla
keinutuolinsa vieressä valkoisiin puettuna ja otti avosylin vastaan poikansa. Frank heräsi unesta
itkien. Hän tiesi, että hänen isänsä oli ottanut vastaan heidän tekemänsä työn.
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Toiminta: Opiskelu toverin kanssa

• Mikä sai Frankin päättämään, että hän haluaa lähetyssaarnaajien opettavan häntä?

• Kuinka voitte yhdistää paremmin sukututkimustyön Jumalan perheitä koskevaan
suunnitelmaan?

• Kuinka käytätte sukututkimusta etsimistyökaluna? Millä tavoin voitte tarjota tietoa
sukututkimuksesta ihmisille, joita tapaatte kunakin päivänä? Suunnitelkaa, kuinka alatte
käyttää sukututkimusta merkittävämpänä työkaluna etsimisponnisteluissanne.

Sukututkimus on vaikuttava apukeino löytää ihmisiä, joita Herra valmistaa ottamaan
vastaan palautetun evankeliumin. Rukoile, että huomaisit mahdollisuuksia käyttää
sukututkimusta etsimisponnisteluissasi. Ihmisillä on yleensä hengellisiä tuntemuksia,
kun he puhuvat suvusta. Ihmiset tuntevat myös Hengen, kun heille opetetaan oppi
siitä, miksi me teemme sukututkimustyötä. Myös käännynnäiset pysyvät paremmin
aktiivisina, kun he pystyvät tutkimaan sukujuuriaan ja suorittamaan pyhiä toimituksia
esivanhempiensa puolesta.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Mitä Herra on palauttanut maan päälle Elian kautta?

OL 110:14–16 OL 138:32–34 Mal. 3:23–24
OL 128:16–18

Toiminta: Opiskelu yksin ja toverin kanssa

Järjestä käynti paikalliseen sukututkimuskeskukseen jäsenen kanssa, jolla on kokemusta
sukututkimuksesta. Kun tutustut sukututkimuskeskukseen, ota selville, minkä tyyppisiä palveluja
on tarjolla. Ota selville muitakin tietoja, kuten milloin keskus on auki, kuka siellä palvelee ja mitä
tarjota ihmisille, joita tapaat kunakin päivänä.

Harjoittele tarjoamaan tapaamillesi ihmisille apua sukututkimuksessa. Suunnittele, miten tuot
esiin sukututkimusta etsimisponnisteluissasi.

Lue kohta ”Sukututkimustyö” julkaisusta Lujana uskossa, ja keskustelkaa siitä, jotta ymmärtäisit
paremmin sukututkimustyötä. Kirjoita opiskelupäiväkirjaasi, mitä opit.

Entiset tutkijat
Entiset tutkijat ovat arvokas keino löytää

opetettavia ihmisiä. On monia syitä, miksi
ihmiset lakkaavat tutkimasta kirkkoa. Niitä ovat
lähetyssaarnaajien saamat siirrot, tutkijoiden lähtö
lomalle, lähetyssaarnaajien käyntien loppuminen,
vaikka tutkijat odottavat niitä edelleen, ja se, että
tutkijat luulevat, ettei lähetyssaarnaajilla ole heille
mitään uutta opetettavaa. Monet entiset tutkijat
sanovat olevansa valmiita tapaamaan
lähetyssaarnaajat uudelleen.

Tarkastele aluekirjaanne usein, jotta tunnistat
entisiä tutkijoita. Tarkastele rukoillen aluekirjan
tietoja siitä, kuinka tutkijat saivat ensikosketuksen
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kirkkoon, mitä heille on opetettu, kuinka he ovat suhtautuneet ja miksi he lakkasivat
tutkimasta evankeliumia. Jos jäsenet ovat olleet mukana entisten tutkijoiden opetuksessa
ja ystävystyneet heihin, kysy jäseniltä, mitä he muistavat kokemuksesta. Suunnittele,
miten otat uudelleen yhteyttä tutkijoihin näiden tietojen perusteella.

Jos joku, jota opetat, päättää lopettaa evankeliumin tutkimisen, merkitse aluekirjaan
tietoja, joista on apua niille lähetyssaarnaajille, jotka ottavat heihin yhteyttä tulevaisuudessa.

Kun luet seuraavan kokemuksen, mieti entisiin tutkijoihin yhteyden ottamisen voimaa.

Suureksi yllätyksekseni minut kutsuttiin työskentelemään samalla lähetyskentällä, jolla vanhempi
sisareni oli palvellut vuotta aiemmin. Oltuani lähetyskentällä muutaman kuukauden sain siirron
yhdelle alueista, joilla sisareni oli palvellut. Kuultuaan siirrostani sisareni kirjoitti ja pyysi minua
käymään erään perheen luona, jota hän ja hänen toverinsa olivat opettaneet. Hän kertoi tunteneensa
rakkautta ja läheisyyttä Normanin perheeseen ja kuinka pettynyt hän oli ollut, kun he lakkasivat
tutkimasta kirkkoa.

Etsimme toverini kanssa Normanit, ja he ottivat meidät lämpimästi vastaan. He hyväksyivät
kutsumme kuunnella jälleen palautettua evankeliumia. En ole varma, mikä oli erona tällä kertaa,
mutta he olivat täysin valmiita hyväksymään sanomamme. Koko perhe kastettiin ja konfirmoitiin.

Pohdin tuon kokemuksen jälkeen muita entisiä tutkijoita, joiden kanssa sisareni oli työskennellyt.
Ajattelin: ”Jos näin kävi Normanien kohdalla, niin ehkä niin käy muidenkin kohdalla, joita hän
opetti.” Päätin kirjoittaa sisarelleni ajatuksesta ottaa yhteyttä muihin ihmisiin, joita hän oli opettanut.
Hän tutki päiväkirjaansa ja lähetti minulle muiden alueella asuvien entisten tutkijoiden nimiä.

Toverini ja minä käytimme seuraavan viikon ottamalla yhteyttä näihin ihmisiin. Iloksemme melkein
puolet heistä hyväksyi kutsun kuulla uudelleen palautettua evankeliumia. Muutamia tähän ryhmään
kuuluvia kastettiin ja konfirmoitiin. Tavatessamme näitä entisiä tutkijoita pyysimme heiltä myös
nimiviitteitä heidän ystävistään ja tutuistaan, jotka olisivat kiinnostuneita sanomastamme.
Sillä tavoin löysimme lisää ihmisiä opetettavaksi. Se oli lähetystyöni kiireisintä aikaa.

Toiminta: Opiskelu toverin kanssa

• Etsikää aluekirjastanne kaikki entiset tutkijat.

• Tehkää suunnitelma ottaa yhteyttä mahdollisimman moneen seuraavan vuorokauden aikana.

Tutkijoiden löytäminen omalla työllä
Pyri vahvistamaan uskoasi siihen, että Jumala valmistaa lapsiaan ottamaan vastaan

palautuksen sanoman. Kun teet kaiken voitavasi löytääksesi Pyhän Hengen johdolla
ihmisiä opetettavaksi, Herra tuo sellaisia ihmisiä tiellesi.

On monia kunniallisia tapoja etsiä ihmisiä, joita valmistetaan palautettua
evankeliumia varten. Sinun on tehtävä kaikkesi osuaksesi niiden polulle, joita
valmistetaan. Lähetyssaarnaajat ovat huomanneet, että seuraavat ideat ovat auttaneet
heitä löytämään opetettavia ihmisiä omien ponnistelujensa tuloksena. Kun tarkastelet
luetteloa, suunnittele, miten kokeilet joitakin ideoista, jotka ovat sinulle uusia.
Tämä luettelo on myös aloituspiste, kun mietit muita kunniallisia tapoja etsiä
opetettavia ihmisiä.
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• Tee yhteistyötä piispan ja seurakuntaneuvoston
kanssa löytääksenne ihmisiä, jotka ovat äskettäin
saaneet vauvan, muuttaneet paikkakunnalle tai
joiden perheessä on ollut kuolemantapaus, ja
ottaaksenne yhteyttä heihin.

• Etsi tilaisuuksia palvella jollakin pienellä tavalla.

• Opeta palautuksen sanoma jäsenille – mukaan
lukien aktiiviset ja vähemmän aktiiviset jäsenet,
uudet käännynnäiset ja osajäsenperheet.
Pyydä heitä esittelemään sinut ihmisille, joita
voit opettaa.

• Järjestä jäseniltoja, joihin jäsenet voivat tuoda
ystäviään tai joissa voit opettaa evankeliumia
ja pyytää nimiviitteitä.

• Tarjoudu opettamaan ihmisille, kuinka perheilta pidetään.

• Tarjoudu viemään tapaamasi ihmiset tutustumaan paikalliseen seurakuntakeskukseen.

• Tarjoudu järjestämään kokous piispan kanssa.

• Kutsu ihmisiä käymään Internet-sivulla www.mormon.org.

• Järjestä pyhien kirjoitusten tutkimiskurssi.

• Opeta englantia vieraana kielenä.

• Kutsu sopivanikäisiä ihmisiä osallistumaan seminaariin tai instituuttiin.

• Etsi tutkijoita kulkemalla kodista kotiin tai puhumalla ihmisille kadulla.

• Käytä kampanjakortteja, DVD-levyjä, videoita ja esittelylehtisiä.

• Pyydä nimiviitteitä nykyisiltä tutkijoilta, entisiltä tutkijoilta, vähemmän aktiivisilta
jäseniltä, tulevilta vanhimmilta ja kaikilta, joita tapaat.

• Sovi tiiviissä yhteistyössä kirkon paikallisten tiedottajien kanssa mahdollisuuksista saada
lähetystyötäsi koskevia artikkeleita julkaistuksi paikallisessa sanomalehdessä.

• Kutsu ihmisiä kirkon kokouksiin, toimintaan ja tutustumistilaisuuksiin.

• Kutsu ihmisiä kastetilaisuuksiin. Ne ovat erinomainen keino esitellä kirkkoa ja tarjoavat
tutkijoille hyviä tilaisuuksia tuntea Hengen vaikutus.

Kulje ympäri hyvää tehden
Uskosi löytää ihmisiä opetettavaksi näkyy teoissasi. Kuolevaisuuden palvelutehtävänsä

aikana Vapahtaja ”otti orjan muodon” (Fil. 2:7). Hän kulki ympäriinsä hyvää tehden
(ks. Ap. t. 10:38) ja ilosanomaa julistaen (ks. Matt. 4:23). Kun seuraat tätä esimerkkiä,
löydät niitä, jotka ottavat sinut vastaan.

Palveleminen on vaikuttava ja innoittava tapa, jolla sinä ja ne, jotka ovat halukkaita
ottamaan vastaan palautetun evankeliumin, löydätte toisenne. Hyvät tekosi auttavat
ihmisiä näkemään sinut Jumalan palvelijana ja johtavat mahdollisuuksiin opettaa
palautettua evankeliumia.
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Monien lähetyssaarnaajien
kokemukset palvelemisesta ennen
lähetystyötä ovat olleet suunniteltuja
”palveluprojekteja”, kuten jonkun
auttaminen muutossa, työskentely
kirkon maatilalla tai pihan siivoaminen.
Lähetyssaarnaajana palvelet tällä tavoin
suunnitellusti joka viikko (ks. lisätietoja
Lähetyssaarnaajan käsikirjasta).

Tässä osassa kuvattu palveleminen
keskittyy suunnittelemattomiin tilanteisiin. Tämäntyyppinen palvelu tarkoittaa Hengen
kuuntelemista, jotta huomaisit mahdollisuudet osoittaa ystävällisyyttä Jumalan lapsille
pienillä, yksinkertaisilla teoilla. Rukoile joka päivä mahdollisuuksia tehdä hyvää ja
huomaa ne päivän aikana. Kun pyrit tekemään hyvää, sinut johdetaan ihmisten luo,
joita valmistetaan ottamaan vastaan palautettu evankeliumi.

Kun luet seuraavaa kertomusta, pane merkille, kuinka lähetyssaarnaajat tekivät hyvää
ja julistivat evankeliumia.

Pablo kävi säännöllisesti viikoittain pitämällämme
englannintunnilla. Hän oli eläkkeellä oleva herra, joka
opetteli englantia saadakseen muutakin ajateltavaa kuin
huolet sairaalloisesta vaimostaan. Kerran hän ei enää
tullutkaan. Kukaan ei tuntunut tietävän syytä. Noin
kuukautta myöhemmin hän tuli taas tunnille. Hän näytti
erilaiselta. Hän oli laihtunut ja näytti masentuneelta. Hän
ei osallistunut opetukseen kuten ennen ja lähti tunnilta
ennen kuin ehdimme puhua hänen kanssaan.

Seuraavalla viikolla toverini ja minä rukoilimme,
että Pablo tulisi tunnille, jotta voisimme puhua hänen
kanssaan. Rukouksiimme vastattiin, kun hän tuli
seuraavalle tunnille. Puhuessamme hänen kanssaan
tunnin jälkeen hän kertoi, että hänen vaimonsa oli kuollut.
Hän kertoi meille vähän kokemastaan, ja me ilmaisimme
myötätuntomme. Me sanoimme hänelle, että halusimme
auttaa häntä ymmärtämään, kuinka hän voisi olla taas
vaimonsa kanssa. Hän kohotti päätään, katsoi minua
silmiin ja sanoi suuttumuksen ja surun kyynelten lävitse:
”Jos haluaisitte todella auttaa minua, niin tulisitte talolleni
ja auttaisitte minua saamaan elämäni takaisin
järjestykseen. Eikö se ole lähetyssaarnaajien työtä? Minä
tarvitsen apua saadakseni taloni ja asiani järjestykseen.”

Pablon sanat yllättivät meidät ja tekivät meidät
nöyräksi. Tarjouduimme auttamaan, missä tahansa hän apua tarvitsi. Luulen, että se oli käännekohta,
jonka jälkeen hän alkoi luottaa aikeisiimme. Hän pyysi meitä tulemaan talolleen seuraavana päivänä
auttamaan häntä puiden karsimisessa. Menimme hänen talolleen sovittuun aikaan ja aloimme
työskennellä hänen rinnallaan. Niiden kuukausien aikana, jolloin hän oli hoitanut vaimoaan, hän oli
laiminlyönyt töitään pihalla ja sisällä talossa. Meille kolmelle riitti työtä. Aloimme käydä auttamassa
hänen kotonaan joka viikko. Karsimme puita, kitkimme rikkaruohoja ja poimimme hedelmiä. Emme
alkaneet opettaa – aina kun yritimme, hän päätti nopeasti keskustelumme. Hän tuntui viihtyvän
parhaiten, kun puhuimme hänen elämästään ja perheestään. Enimmäkseen me vain kuuntelimme.

”Haluatko olla onnellinen?

Unohda itsesi ja kadota

itsesi tämän suuren

asian hyväksi.

Pyri auttamaan ihmisiä.

– – Seiso suorempana,

vahvista niitä, joiden

polvet ovat voimattomat,

nosta niiden käsiä,

jotka ovat hervonneet.

Elä Jeesuksen Kristuksen

evankeliumin mukaan.”

– PRESIDENTTI GORDON B. HINCKLEY
TEACHINGS OF GORDON B. HINCKLEY, S. 597
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Noin puolentoista kuukauden kuluttua Pablo yllätti meidät kysymällä: ”Saanko tosiaan nähdä vielä
vaimoni?” Vastasimme riemuiten, että hän saisi. Todistimme iankaikkisista perheistä ja teimme parhaam-
me vastataksemme hänen kysymyksiinsä.

Opetimme Pablolle pelastussuunnitelmaa. Oppi liikutti häntä. Ennen kuin lähdimme, hänellä oli
lista kysymyksistä, joihin hän halusi vastauksen, kuten: ”Onko vaimollani ruumis, kun näen hänet
jälleen?” ja ”Olemmeko vapaita sairauksista ja tuskasta?” Vastasimme hänen kysymyksiinsä ja
sovimme uuden tapaamisen keskustellaksemme Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin
periaatteista.

Pian sen jälkeen Pablon koko olemus muuttui. Hän hymyili useammin ja näytti rauhallisemmalta.
Hänellä oli todellakin toivo paremmasta maailmasta (ks. Et. 12:4). Palvelemisemme auttoi häntä
luottamaan asioihin, joita opetimme.

Toiminta: Opiskelu yksin tai toverin kanssa

• Millä tavoin lähetyssaarnaajat tekivät tässä tapauksessa hyvää?

• Miten palveleminen vaikutti Pablon päätökseen ottaa vastaan evankeliumin opetusta?

• Etsitkö kunkin päivän aikana mahdollisuuksia tehdä hyvää? Kuinka voit edistyä tällä alueella?

Kirjoita opiskelupäiväkirjaasi tai keskustele toverisi kanssa siitä, kuinka voitte tehdä enemmän
hyvää päivän aikana etsiessänne lisää opetettavia ihmisiä.

Usko, että ihmisiä, joita valmistetaan
ottamaan vastaan palautuksen sanoma, tuodaan
polullesi. Jumala asettaa sinut myös tilanteisiin,
joissa hyvät tekosi ja sanasi valmistavat ihmisiä
ottamaan vastaan lähetyssaarnaajat ja kirkon
jäsenet. Kaikissa etsimisponnisteluissasi rukoile
ja etsi mahdollisuuksia palvella, auttaa ja
kohottaa muita. Kun palvelet, puhu jokaisen
tapaamasi ihmisen kanssa. Usko siihen, että
voit kertoa palautetusta evankeliumista.

Aina kun palvelet, sinun pitäisi tehdä se
siksi, että rakastat veljiäsi ja sisariasi ja sen
vuoksi toivot ja rukoilet ja haluat vilpittömästi,
että saisit opettaa heille palautettua
evankeliumia.

Ohjeita

Muista seuraavat ohjeet, kun pyrit tekemään hyvää:

• Pysy toverisi kanssa.

• Säilytä kutsumuksesi pyhä luonne.

• Noudata lähetyssaarnaajan sääntöjä äläkä lahjoita tai käytä rahojasi.

• Katso Lähetyssaarnaajan käsikirjasta viikoittaista yhteiskunnallista palvelua koskevia ohjeita.
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Mikä osuus palvelemisella oli Vapahtajan elämässä?

3. Nefi 17:7, 21 Matt. 9:1–8 Joh. 4:46–54
Matt. 8:1–4 Mark. 1:21–28

Mikä osuus palvelemisella oli Ammonin ja Aaronin lähetystyössä?

Alma 17:19–25 Alma 18:8–10 Alma 22:3

Mitä Herra pyytää sinua tekemään?

3. Nefi 27:21

Työ ei mene milloinkaan hukkaan
Kun ihmiset päättävät olla tutkimatta palautettua evankeliumia, työsi ei ole mennyt

hukkaan. Jatkuvat pyrkimyksesi palvella ja opettaa mahdollisimman monia ihmisiä on
yksi tapa, jolla Jumala valmistaa lapsiaan ottamaan lopulta vastaan palvelijansa. Usein
Hän kääntyy lastensa puoleen sinun kauttasi. Silloinkin, kun ihmiset eivät ota vastaan
tilaisuutta kuulla evankeliumia, palvelusi ja sanasi ovat osoitus Jumalan rakkaudesta
heitä kohtaan ja voivat kylvää siemeniä, joiden sadon tulevat lähetyssaarnaajat ja kirkon
jäsenet korjaavat.

Älä masennu, kun ihmiset eivät ota vastaan evankeliumia. Olet korottanut varoittavan
äänen. Olet antanut heille selkeän valinnanmahdollisuuden. Kristuksen opetuslapset
tuntevat surua, kun ihmiset päättävät olla tekemättä parannusta, mutta he säilyttävät
näkemyksen siitä, keitä he itse ovat ja mitä he ovat tekemässä. He jatkavat ahkerasti
eteenpäin.

Muista tämä

• Rakenna kirkkoa etsimällä niitä, jotka ottavat sinut vastaan (ks. OL 42:8).

• Tavoittele Henkeä ja seuraa sitä etsiessäsi tutkijoita.

• Alueellasi olevia ihmisiä valmistetaan ottamaan vastaan palautettu evankeliumi.

• Kirkon jäsenet – mukaan lukien aktiiviset, vähemmän aktiiviset, tulevat vanhimmat ja
uudet käännynnäiset – ovat paras keinosi löytää ihmisiä opetettavaksi, kastettavaksi ja
konfirmoitavaksi.

• Luo luja suhde piispaan ja jäseniin.

• Opeta etsiessäsi ja etsi opettaessasi.

• Huomaa suunnittelemattomat etsimismahdollisuudet.

• Rukoile tilaisuuksia tehdä hyvää ja saarnata sanomaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumin
palautuksesta.

• On monia keinoja etsiä ihmisiä opetettavaksi. Älä keskity vain yhteen tai kahteen
toimintatapaan.



Opiskelu yksin

• Lue seuraava kirje, jonka eräs lähetyssaarnaajasisar kirjoitti vanhemmilleen: ”Opetin
tänään bussissa suurenmoista naista. Olimme palaamassa piirikokouksesta, ja se
oli ainoa vapaa paikka, joten istuuduin ja aloin katsella postiani. Tietenkin luin
ensimmäiseksi teidän kirjeenne, ja siinä oli valokuvia Evan-vauvasta. Huomasin,
että myös vierustoverini katseli kuvia, ja katsoessani sivulleni kohtasin vanhemman
naisen katseen. Hän hymyili minulle hieman ja alkoi katsella ulos ikkunasta. Sitten
hän sulki silmänsä aivan kuin aikoisi nukkua. Rukoilin: ’Taivaallinen Isä, haluan
puhua hänen kanssaan. Auta minua.’ Minuuttia myöhemmin nainen avasi silmänsä
ja suoristi ryhtiään, ja minä sanoin nopeasti: ’Eikö hän olekin suloinen?’ Näytin
hänelle kuvia Evan-vauvasta ja aloin puhua hänen kanssaan perheistä. Kyselin
hänen lapsistaan, ja hänen silmiinsä kihosivat kyyneleet ja hän kertoi minulle, miten
hänen tyttärensä vihaa häntä eikä halua olla missään tekemisissä hänen kanssaan.
Hän itki, ja minä itkin hänen kanssaan. Kerroin hänelle pelastussuunnitelmasta ja
siitä, kuinka taivaallinen Isä tuntee hänet ja tietää, mitä hän joutuu kokemaan. Itkien
kerroin hänelle, että tiedän hänen tyttärensä rakastavan häntä, koska minä olen tytär,
jolla on äiti, joka rakastaa minua ja jota minä rakastan. Selitin, että joskus ihmiset
tekevät huonoja valintoja ja että hänen tyttärellään on tahdonvapaus. Hän sanoi
minulle hymyillen: ’Olen varma, että äitisi kaipaa sinua kovasti eikä päästä sinua
luotaan, kun näkee sinut taas.’ Hän kiitti minua siitä, että juttelin hänen kanssaan, ja
antoi minulle kotiosoitteensa, niin että voimme kertoa hänelle evankeliumista. Kun
hän oli poistumassa bussista, hän sanoi: ’Nousin väärään bussiin, mutta en lähtenyt
pois. Kukaan ei istunut viereeni, kunnes sinä tulit... ja katso, mitä tapahtui.’ Jumalan
suunnitelma on täydellinen!”

Mitä tämän luvun periaatteita huomaat tässä kertomuksessa? Kertaa luku ja tee
luettelo periaatteista opiskelupäiväkirjaasi. Mitä näistä periaatteista voit kokeilla
käytännössä tänään?

• Lue Joh. 15:12–13; 21:15–17; 1. Tess. 2; ja Moosia 18:8–10. Kuinka hyvin täytät
tehtäväsi rakastaa ja palvella muita? Kuinka voit edistyä? Kirjoita vastauksesi
opiskelupäiväkirjaasi.

• Mistä ihmiset tietävät, että olet Herran palvelija? Kun pohdit tätä kysymystä,
tutki kohtia Moroni 7:3–5; Matt. 7:20; Joh. 13:34–35. Kirjoita ajatuksiasi
opiskelupäiväkirjaasi.

• Lue 3. Nefi 18:31–32; Alma 8:16; Alma 24:7–8; ja Alma 32:41. Mieti, mitä nämä
jakeet opettavat työskentelemisestä entisten tutkijoiden kanssa. Kirjoita oppimasi
opiskelupäiväkirjaasi ja opeta se toverillesi.

Opiskelu toverin kanssa

• Tehkää päiväkalenterin avulla suunnitelma tavata uusia käännynnäisiä.
Pyytäkää heitä kertomaan, kuinka heitä valmistettiin evankeliumiin. Esittäkää
seuraavankaltaisia kysymyksiä: Milloin saitte ensikosketuksen kirkkoon? Mikä sai
teidät lopulta lupautumaan tapaamiseen lähetyssaarnaajien kanssa? Kirjoittakaa
opiskelupäiväkirjaanne, mitä saitte tietää.

• Tarkastelkaa kutakin seuraavista aiheista. Valmistelkaa yksinkertainen
menettelytapa etsiäksenne ihmisiä oppiaiheita käyttäen. Harjoitelkaa opettamista
etsimistilanteessa ja sitä, miten voi nopeasti yhdistää kunkin aiheen palautukseen.

– Tarve tuntea enemmän johdatusta ja tarkoitusta elämässä.

– Halu päästä lähemmäksi Jumalaa.

– Avuntarve tärkeitä päätöksiä tehdessä.

Tutkimis- ja soveltamisideoita
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• Lue julkaisuista Our Search for Happiness sivut 66–68 ja Lujana uskossa kohdat
”Perhe” ja ”Sukututkimustyö”, jotta ymmärtäisit paremmin sukututkimustyön
opillisen perustan. Valmistele puhe sukututkimustyöstä ja esitä se toverillesi.

• Kuvittele, että sinä ja toverisi saatte siirron uudelle alueelle. Löydätte aluekirjan,
jota on pidetty hyvin, mutta teillä ei ole yhtään tutkijaa. Mitä tekisitte saadaksenne
opetettavia ihmisiä mahdollisimman nopeasti? Tehkää suunnitelma, miten käytätte
joitakin noista ideoista tänään.

• Monet lähetyssaarnaajat ja jäsenet ovat käyttäneet seuraavaa ideaa
menestyksekkäästi. Lue tämä idea toverisi kanssa, ja tutkikaa sitä.

– Auttakaa jäseniä tekemään luettelo ystävistä, sukulaisista ja tuttavista, joille
he voisivat kertoa evankeliumista. Tarkastelkaa tätä luetteloa jäsenten kanssa
ja auttakaa heitä valitsemaan rukoillen joku, jota he haluaisivat valmistaa
kuulemaan evankeliumia.

– Auttakaa heitä asettamaan päivämäärä, johon mennessä he a) tekevät
työtä, että henkilö tai perhe olisi valmis opetettavaksi heidän kodissaan, tai
b) toimivat jollakin muulla perehdyttämiseen liittyvällä tavalla valmistaakseen
näitä ihmisiä. Päivämäärän asettaminen antaa jäsenille tavoitteen ja auttaa
heitä osoittamaan uskoa.

– Auttakaa heitä suunnittelemaan, mitä he tekevät tästä hetkestä siihen päivään
asti, jonka he ovat asettaneet.

– Tarkastelkaa tilannetta heidän kanssaan säännöllisesti tukeaksenne ja
rohkaistaksenne heitä. Pyytäkää heitä kertomaan menestyksestään ja
huolistaan.

Keskustelkaa siitä, kuinka voitte soveltaa tätä ideaa alueella, jossa palvelette.

Piirikokoukset ja vyöhykekonferenssit

• Lukekaa kohta ”Tutkijoiden löytäminen omalla työllä” ja keskustelkaa siitä.

– Keskustelkaa siitä, kuinka nämä ideat ovat auttaneet lähetyssaarnaajia
löytämään opetettavia ihmisiä.

– Tehkää taululle luettelo muista ideoista, miten voi etsiä ihmisiä opetettavaksi.
Kehota lähetyssaarnaajia havainnollistamaan ideansa.

– Kehota lähetyssaarnaajia asettamaan henkilökohtaisia tavoitteita
etsimistoimintansa parantamiseksi.

• Tehkää luettelo etsimistilanteista.

– Anna kullekin lähetyssaarnaajalle yksi tilanteista. Anna kullekin lähetyssaarnaajalle
viisi minuuttia aikaa valmistautua esittämään, kuinka hän opettaisi palautuksen
sanoman. Kehota heitä tarvittaessa katsomaan oppiaihetta ”Jeesuksen Kristuksen
evankeliumin palautuksen sanoma”.

– Tähdennä sitä, miten tärkeää on sovittaa sanoman pituus tilanteeseen.
Lähetyssaarnaajat saattavat esimerkiksi käyttää enemmän aikaa opettaessaan
jäsenen kotona kuin jos he opettaisivat jotakuta kaupassa.

– Anna niin monen lähetyssaarnaajan kuin aika sallii opettaa palautuksen sanoma
saamassaan tilanteessa.
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• Opeta periaatteet kohdasta ”Opeta etsiessäsi, etsi opettaessasi”.

– Anna kullekin lähetyssaarnaajalle tehtäväksi valmistella minuutin mittainen
sanoma, jonka hän voi esittää etsimistilanteessa. Näiden sanomien tulee
perustua lähetystyöoppiaiheista löytyvään oppiin.

– Kehota lähetyssaarnaajia harjoittelemaan minuutin mittaisen sanomansa
esittämistä toistensa kanssa. Voit järjestää erilaisia etsimistilanteita kuten
opettaminen jäsenen kotona, opettaminen ovella, opettaminen jalkakäytävällä
tai yhteydenotto henkilöön, josta on saatu nimiviite. Pyydä lähetyssaarnaajia
harjoittelemaan opettamista kussakin näistä tilanteista.

Lähetysjohtaja

• Näytä esimerkkiä jäsenlähetystyöstä omassa perheessäsi. Kerro kokemuksistasi
lähetyssaarnaajille ja jäsenille.

• Neuvottele pappeusjohtajien kanssa, millä tavoin lähetyssaarnaajien olisi parasta
etsiä ihmisiä opetettavaksi lähetyskentälläsi.

• Järjestä lähetystyöhön liittyviä yleisötilaisuuksia, joissa voit puhua
lähetyskenttäsi tutkijoille. Koordinoi paikallisten pappeusjohtajien kanssa
yleisötilaisuuksien ajankohdat niin, että jäsenet voivat tuoda sinne ystäviään.
Pyydä näissä yleisötilaisuuksissa uusia käännynnäisiä todistamaan ja kertomaan
kääntymisestään ennen kuin puhut itse. Keskity sanoissasi palautuksen
sanomaan.

• Näytä lähetyssaarnaajille omaa neljän polven esivanhempien tauluasi ja selitä,
kuinka käytät sitä etsiessäsi tutkijoita.

• Lähde toisinaan lähetyssaarnaajien mukaan auttamaan heitä opetettavien ihmisten
etsimisessä.

9 Ihmisten etsiminen ja löytäminen 
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MuistiinpanojaKuinka voin parantaa
opetustaitojani?

Mieti tätä

• Kuinka minun pitäisi opettaa pyhiä kirjoituksia käyttäen?

• Miksi minun pitäisi opettaessani esittää kysymyksiä?

• Minkä tyyppisiä kysymyksiä minun pitäisi esittää?

• Kuinka voin kuunnella paremmin opetettaviani ja Henkeä?

• Kuinka voin auttaa ihmisiä selvittämään huoliaan?

• Kuinka voin auttaa muita voittamaan huonoja tapoja ja riippuvuuksia?

Sinut on kutsuttu opettamaan palautettua evankeliumia kaikille niille ihmisille, jotka
ottavat sinut vastaan. Opettaminen on keskeistä kaikessa, mitä teet. Jotta voisit

opettaa vakuuttavalla voimalla, kehitä itsessäsi Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia,
opiskele lähetystyöoppiaiheita, paranna taitoasi puhua lähetyskenttäsi kieltä ja turvaa
Henkeen. Herra on sanonut sen hyvin yksinkertaisesti käskyssä, johon liittyy lupaus:

”Älä pyri julistamaan minun sanaani, vaan pyri ensiksi saamaan minun sanani, niin
silloin kielesi kirpoaa; silloin, jos tahdot, sinä saat minun Henkeni ja minun sanani, niin,
Jumalan voiman saada ihmiset vakuuttuneiksi” (OL 11:21).

”Älkääkä olko etukäteen huolissanne siitä, mitä sanotte; vaan kootkaa mieleenne
alati elämän sanoja, niin teille annetaan tuona hetkenä se osa, mikä mitataan kullekin
ihmiselle” (OL 84:85).

Ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi ovat lausuneet:
”Meidän tarkoituksemme on opettaa palautetun evankeliumin sanomaa sellaisella
tavalla, joka antaa Hengelle mahdollisuuden ohjata sekä lähetyssaarnaajia että
opetettavia henkilöitä. On välttämätöntä opetella lähetystyö[oppiaiheet], mutta niitä
ei pitäisi opettaa ulkomuistista. Lähetyssaarnaajan tulisi puhua omin sanoin Hengen
johdatuksen mukaisesti. Hänen ei pidä lukea ulkoa vaan puhua sydämestään, omin
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sanoin. Hän voi poiketa oppiaiheiden järjestyksestä saamansa innoituksen, tutkijan
mielenkiinnon ja tarpeiden mukaan. Hänen tulisi todistaa opetuksensa totuudesta omia
sanoja käyttäen, oman vakaumuksensa mukaisesti.” (”Lähetystyötä koskeva tiedotus”,
ensimmäisen presidenttikunnan kirje, 11. joulukuuta 2002.)

Opi luottamaan siihen, että Henki antaa sinulle sen, mitä sinun tulee sanoa ja tehdä.
Opiskelemalla, kehittämällä ja käyttämällä tämän luvun opetustaitoja sinusta tulee
kykenevämpi väline Herran käsissä. Henki käyttää hyväkseen hankkimiasi tietoja ja
taitoja auttaakseen sinua opettamaan vaikuttavammin. Opetuksesi laatu ja voima
auttavat muita ymmärtämään ja tuntemaan palautetun evankeliumin tärkeyden omalla
kohdallaan. Sinun oma kelvollisuutesi vaikuttaa heidän ymmärrykseensä. Heidän ymmär-
rykseensä vaikuttaa myös se, kuinka hyvin keskität huomiosi heihin, kuinka hyvin
selität evankeliumia, käytät pyhiä kirjoituksia, todistat, esität kysymyksiä ja kutsut heitä
tekemään sitoumuksia ja pitämään ne.

Seuraa Henkeä

”Henki on tärkein yksittäinen tekijä tässä työssä. Kun Henki vahvistaa sinua kutsumuksessasi, voit
tehdä ihmeitä Herralle lähetyskentällä. Ilman Henkeä et koskaan menesty, olivatpa lahjasi ja kykysi
millaiset tahansa.” (Ezra Taft Benson, uusien lähetysjohtajien seminaari, 25. kesäkuuta 1986.)

Kutsu Henkeä

Seuraavat ehdotukset auttavat sinua kutsumaan Henkeä opetukseesi:

– Rukoile. – Kerro kokemuksista.
– Käytä pyhiä kirjoituksia. – Osoita rakkautta Herraa ja muita kohtaan.
– Todista.

Opetuksen aloittaminen
Ensihetket tutkijoiden kanssa ovat hyvin tärkeitä. Tutkijoiden on opittava luottamaan

sinuun. Aloita ensimmäinen tapaaminen lämpimällä, kunnioittavalla ja aidolla tavalla.
Esitä muutama yksinkertainen kysymys, jotka auttavat sinua ymmärtämään heidän
uskonnollista taustaansa ja heidän odotuksiaan käynneistäsi. Kysy esimerkiksi: ”Mikä
merkitys uskonnolla on ollut elämässänne?” Älä kuitenkaan esitä niin henkilökohtaisia
kysymyksiä, että ne saavat heidät vaivautuneiksi.

Ennen kuin aloitat, pyydä kaikkia läsnä olevia osallistumaan opetukseen. Kehota heitä
sulkemaan televisio ja poistamaan muut häiriötekijät, jotta Herran Henki voi esteettä vallita.

Selitä, että haluaisit aloittaa ja päättää kunkin oppiaiheen rukouksella. Ehdota, että
pidät itse alkurukouksen. Rukoile yksinkertaisesti mutta hartaasti, että Herra siunaa
opettamiasi ihmisiä kaikissa asioissa heidän elämässään ja etenkin, että he voivat tuntea,
että se, mitä opetat, on totta.

Osoita vilpitöntä kiinnostusta ja rakkautta tutkijoita kohtaan ja uskoa evankeliumin
käännyttävään voimaan (ks. Moroni 7:43–48). Voit ilmaista seuraavankaltaisia ajatuksia
tutkijoillesi sen mukaan kuin Henki johdattaa:

• Koska Jumala on taivaallinen Isämme, me kaikki olemme veljiä ja sisaria. Haluaisimme
puhutella teitä veljiksi ja sisariksi.

• Jokaisella henkilöllä, jota opetamme, on omia haasteita ja huolia. Olivatpa teidän
tarpeenne tai huolenne mitä tahansa, Vapahtaja ja Hänen opetuksensa – evankeliumi –
auttavat teitä.
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• Sanomamme auttaa teitä parantamaan elämänne laatua. Se auttaa teitä selviytymään
ongelmista ja haasteista, joita me kaikki kohtaamme elämässä.

• Sanomamme, joka keskittyy Jeesukseen Kristukseen, on hyvin arvokas ja tärkeä.

• Me kaikki teemme virheitä elämässä, ja nuo virheet aiheuttavat syyllisyyden ja häpeän
tunteita. Sellaisista tunteista ei voi päästä eroon ilman parannusta ja anteeksiantoa.
Niistä voi parantua kokonaan Kristuksen sovituksen kautta.

• Koko sanomaamme ei voi omaksua yhdellä kertaa. Ymmärrys kasvaa vähitellen, kun
rukoilee, tutkii, saa kokemuksia ja pitää Jumalan käskyt.

• Meillä, niin kuin kaikilla, on heikkouksia. Me emme ehkä puhu kieltä kovin hyvin tai
kykene vastaamaan jokaiseen kysymykseen, joka teillä on. Mutta Jumalan profeetta
on kutsunut meidät kertomaan sen, mitä tiedämme. Me tiedämme, että sanomamme
on totta.

• Olemme oppaina, niin että voitte ottaa itse selville, onko sanomamme totta. On teidän
valinnassanne, otatteko vastaan sanomamme ja toimitteko sen perusteella. Esittäkää
siksi vapaasti kysymyksiä.

• Kun pyritte vilpittömästi ymmärtämään sanomamme, saatatte kohdata haasteita,
mutta Jumala auttaa teitä.

• Ottaessanne vastaan sanomamme saatte tietää, kuinka Jumalan kanssa solmitaan liittoja
eli annetaan Hänelle lupauksia. Saatte tietää, kuinka voitte tehdä muutoksia saattaaksenne
elämänne paremmin sopusointuun Hänen opetustensa kanssa. Haluatte noudattaa
Jeesuksen Kristuksen opetuksia ja saada kasteen oikealla valtuudella (ks. Joh. 3:5).

Ennen kuin opetat oppiaiheessa olevat opit, voit harkintasi mukaan esittää lyhyen
katsauksen siihen, mitä aiot opettaa. Auta ihmisiä näkemään, että sillä on heille
henkilökohtaista merkitystä. Herra on valmistanut monia tutkijoista, joita opetat
(ks. Alma 16:16–17). Kun kerrotte toisillenne hengellisistä kokemuksista ensitapaamisella,
he huomaavat sinun olevan Herran palvelija.

Toiminta: Opiskelu toverin kanssa

Harjoittele toverisi kanssa eri tapoja aloittaa oppiaihe käyttämällä joitakin näistä ehdotuksista.

Mukauta opetustasi tarpeita vastaavaksi
Jokainen opettamasi henkilö tai

perhe on ainutlaatuinen. Vaikka et ym-
märräkään kaikkea heidän kiinnostuk-
senkohteistaan, saavutuksistaan, tar-
peistaan tai huolenaiheistaan, sinun pi-
täisi pyrkiä olemaan herkkä heidän ti-
lanteelleen. Olivatpa tarpeet tai ongel-
mat mitä tahansa, kaikki ihmiset tule-
vat parhaiten autetuiksi, kun he ottavat
vastaan evankeliumin ja elävät sen mu-
kaan. Kykenet sopeuttamaan opetusta-
si, kun kuuntelet Hengen ilmoitusta.
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Voit vaihtaa oppiaiheiden esittämisjärjestystä, kun tunnet innoitusta mukautua
tutkijoiden kiinnostukseen ja tarpeisiin. Voit käyttää yhdessä oppiaiheessa olevien
periaatteiden opettamiseen useamman kuin yhden tapaamiskerran, ja toisinaan saatat
opettaa kahden oppiaiheen asiat yhden tapaamisen aikana. Taivaallinen Isä tuntee
lapsensa, joten luota innoitukseen, kun opettaessasi teet näitä päätöksiä. Rukoile
erottamisen lahjaa ja kiinnitä huomiota mieleesi tuleviin ajatuksiin tai kokemiisi
tunteisiin tietääksesi, mitä sinun tulisi opettaa.

Sinun on hyvä sopeuttaa opetustasi niin, että kiinnität enemmän huomiota niihin
sitoumuksiin, joita tutkijan on vaikeampi pitää. Joku voi esimerkiksi hyväksyä helposti
Mormonin kirjan Jumalan sanaksi, kun taas jonkun toisen voi olla vaikeaa hyväksyä
mitään muuta kuin Raamattu. Jollakulla voi olla vaikeuksia luopua tupakoinnista, mutta
hän hyväksyy auliisti kymmenysten lain.

Kun suunnittelet, milloin opetat tiettyjä oppeja, mieti tarkkaan, kuinka paljon uutta
tietoa sinun kannattaa antaa. Opeta siihen tahtiin, joka sopii tutkijoille. Jotkut edistyvät
nopeammin, toiset taas hitaammin. Huolehdi siitä, että esität riittävästi kysymyksiä ja
kuuntelet tarkoin heidän vastauksiaan, niin että ymmärrät varmasti, kuinka nopeasti ja
missä määrin tutkija oppii ja soveltaa käytäntöön esittämiäsi oppeja.

Pidä huolta ajankäytöstä. Useimpien opetussopimusten ei pitäisi kestää kauemmin
kuin 45 minuuttia. Opetustapaaminen voidaan kuitenkin tarvittaessa saattaa päätökseen
15 tai 20 minuutissa. Jos henkilöllä on vain 15 minuuttia aikaa tavata sinut, mukauta
opetuksesi siihen ja pidä kiinni aikarajasta.

Luota lupaukseen, että Henki antaa sinulle ”tuona hetkenä, niin, tuossa
silmänräpäyksessä, mitä [sinun] tulee sanoa” (OL 100:6).

Toiminta: Opiskelu yksin

Kuvittele, että kävelet kadulla ja huomaat vanhemmalla miehellä olevan vaikeuksia nostaa
raskaita pusseja roskalaatikkoon. Sinä ja toverisi autatte häntä, ja niinpä hän kysyy, keitä te
olette. Keskusteltuanne jonkin aikaa hän kutsuu teidät kotiinsa ja lupautuu kuuntelemaan
sanomanne. Alustavassa keskustelussa hän kertoo teille, että

• hänen vaimonsa kuoli vuosi sitten, ja hän kaipaa kovasti vaimoaan

• hän väsyy helposti, koska hänellä on sydänvika

• hän pohtii enemmän kuin koskaan ennen, onko Jumalaa olemassa.

Mitä opettaisit hänelle? Kuinka voisit sopeuttaa opetustasi vastaamaan parhaiten miehen tarpeita
ja huolia?

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Mitä tarkoittaa antaa ”se osa, mikä mitataan kullekin ihmiselle”? 

Alma 29:8 OL 84:85

Mitä Herra on luvannut uskollisille lähetyssaarnaajille?

OL 68:2–4 OL 100:5–8 Matt. 10:19–20
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Opeta yksimielisyydessä toverisi kanssa
Herra on käskenyt: ”Teidän tulee

lähteä maailmaan minun Henkeni
voimassa saarnaamaan minun
evankeliumiani kaksittain” (OL 42:6).
Opetuksesi on vaikuttavampaa ja
kiinnostavampaa, jos sinä ja toverisi
teette työtä yhdessä ja yksimielisinä.
Kun suunnittelette kutakin päivää ja
opiskelette yhdessä, keskustelkaa
siitä, kuinka voitte opettaa niin, että
voitte olla yhtä ja opettaa
yksimielisinä.

Opetuksenne on vaikuttavampaa, jos sinä ja toverisi opetatte vuorotellen lyhyitä osia
oppiaiheesta. Välttäkää lankeamasta rutiiniin esittäessänne sanomaa. Tue toveriasi
esittämällä toinen todistus totuuksista, joista hän on todistanut. Kun Henki kehottaa
sinua sanomaan jotakin, toimi saamiesi vaikutelmien mukaan. Olkaa tovereina valmiita
antamaan tilaa toisillenne, niin ettette ole esteenä Hengen johdatukselle. Kun puhut,
säilytä katsekontakti tutkijaan. Kun et puhu, rukoile toverisi puolesta ja seuraa tarkoin
tutkijan reaktioita.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Kuinka toverit tukevat toisiaan?

Alma 12:1 OL 42:6 OL 52:9–10

Kutsu jäseniä auttamaan opetuksessa
Aina kun vain mahdollista, kutsu jäseniä, mieluimmin uusia käännynnäisiä,

auttamaan opetuksessa. Ihannetilanteessa saat mukaan kirkon jäseniä, jotka ovat
kuuluneet aikaisemmin samaan kirkkoon kuin tutkijat. Näytä jäsenille oppiaihetta,
ja keskustelkaa siitä, mitä haluat heidän opettavan. Keskustelkaa siitä, kuinka teette
yhteistyötä. Mikäli on tarkoituksenmukaista, pyydä esimerkiksi jäseniä kertomaan,
kuinka he kykenivät oppimaan ja hyväksymään jonkin tietyn periaatteen oppiaiheessa
ja elämään sen mukaan. Pyydä heitä selittämään, kuinka he tekivät päätöksen liittyä
kirkkoon. Kun jäsenet ovat mukana opetuksessa, heillä on tilaisuus tuntea lähetystyön
iloa. Näin he myös ystävystyvät tutkijan kanssa. Presidentti Thomas S. Monson on
opettanut:

Opetuksen aikana tutkijat voivat hyötyä sellaisen avioparin todistuksen voimasta, joka on joitakin
vuosia aiemmin ottanut kasteelle ja jäsenyyteen vievän askeleen. Kanadan lähetyskentällä Ontariossa ja
Quebecissä, jossa perheemme asui johtaessani lähetyskenttää, huomasimme, että suurin osa väestöstä
kuului johonkin kolmesta vallitsevasta uskontokunnasta: roomalaiskatolisiin, anglikaaneihin ja Kanadan
yhdistyneeseen kirkkoon. Jokaisessa lähetyskentän kaupungissa järjestimme niin, että jokainen näihin
uskontokuntiin aiemmin kuulunut mutta äskettäin kastettu perhe oli lähetyssaarnaajien käytettävissä
heidän ollessaan opettamassa uusia tutkijoita, niin että tällainen jäsenpariskunta saattoi lähteä
lähetyssaarnaajaparin kanssa heidän ehkä toiselle tai kolmannelle käynnilleen.
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Osaatteko arvostaa esimerkiksi Kanadan yhdistyneestä kirkosta tulleiden veli ja sisar William
Stonemanin todistuksen voimaa lähetyssaarnaajien työskennellessä Kanadan yhdistyneeseen kirkkoon
kuuluvien kanssa? Veli Stoneman, joka oli kirjanpainaja, saattoi sanoa: ”Liittyessäni Myöhempien
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon olin Yhdistyneen kirkon johtava kirjanpainaja. Menetin
työpaikkani. Mutta löysin paremman työn. Vielä tärkeämpää oli, että löysin totuuden kokonaisuudessaan.
Tekin voitte tehdä muutoksia. Tekin voitte tehdä saman päätöksen. Itse asiassa voisimme käydä hakemassa
teidät sunnuntaiaamuna kirkkoon, niin että voimme istua siellä yhdessä. Silloin voitte kuulla ja tuntea
itse. Olemme siinä vierellänne.”

Anthony ja Edith Belfigliosta tuli tällainen perehdyttäjäpari niille, joilla oli roomalaiskatoliset juuret.
Tulos oli sama. Näin voidaan tehdä. Ja sellaiset käännynnäiset pysyvät kääntyneinä. Lisäksi avioparit,
jotka on valittu tähän tehtävään, juurtuvat itse yhä syvemmälle evankeliumin hedelmälliseen maaperään.
Sekä veli Stoneman että veli Belfiglio asetettiin aikanaan patriarkaksi. Jäsenten ja lähetyssaarnaajien
yhteiset ponnistelut sellaisen yhteistyön muodossa johtavat kallisarvoisten sielujen runsaaseen
kokoamiseen. (Lähetyssaarnaajien satelliittikoulutuslähetys, 25. huhtikuuta 2003.)

Toiminta: Opiskelu yksin

Kuvittele, että teillä on jäsenen kodissa ensimmäinen tapaaminen perheen kanssa, jolle on
tarkoitus opettaa oppiaihe. Päätä, kuinka valmistaisit kutakin seuraavista jäsenistä auttamaan
sinua opetuksessa:

• seurakuntalähetyssaarnaaja, joka on palannut äskettäin kokoaikaisesta lähetystyöstä

• pappi-ikäinen nuorimies

• uusi käännynnäinen

• piispa.

Käytä pyhiä kirjoituksia
Kirkon hyväksytyt pyhät kirjoitukset ovat tärkein lähteesi Jeesuksen Kristuksen

palautetun evankeliumin opettamiseen. Voit myös käyttää elävien profeettojen sanoja.
On monia syitä siihen, miksi sinun on ratkaisevan tärkeää käyttää pyhiä kirjoituksia
opetuksesi perustana. Esimerkiksi:

• Herra ja Hänen profeettansa ovat käskeneet meidän tehdä niin (ks. OL 42:12, 56–58;
71:1). Eräs myöhempien aikojen profeetta on neuvonut: ”Opettaessamme evankeliumin
periaatteita – – meidän tulee käyttää Mormonin kirjan sanoja ja sitä, kuinka Herra niitä
siinä käyttää” (Ezra Taft Benson, ”The Book of Mormon and the Doctrine and
Covenants”, Ensign, toukokuu 1987, s. 84).

• Pyhät kirjoitukset kutsuvat Pyhän Hengen mukaan opetukseesi. Ne opettavat Jumalan
sanaa voimallisesti (ks. Alma 31:5).

• Pyhät kirjoitukset vastaavat sielun suuriin kysymyksiin (ks. 2. Nefi 32:3; MK Jaak. 2:8).

• Pyhät kirjoitukset tuovat opetukseesi arvovaltaa ja pätevyyttä jopa alueilla, joilla ei ole
kristillistä taustaa.
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Kykysi opettaa voimallisesti pyhiä kir-
joituksia on suurelta osin riippuvainen
siitä ajasta, jonka käytät niiden tutkimi-
seen. Kun kestitset itseäsi päivittäin sa-
nalla, kykysi opettaa pyhiä kirjoituksia
kohenee. Lisäksi esittämäsi kutsu tutkia
ja pohtia pyhiä kirjoituksia on voimalli-
sempi, koska teet samoin omassa elä-
mässäsi. Auta ihmisiä saamaan uskoa
pyhiin kirjoituksiin – etenkin Mormonin
kirjaan – ilmoitetun totuuden lähteenä.
Kun ihmiset alkavat uskoa pyhiin kirjoi-
tuksiin, kykenet paremmin auttamaan
heitä ymmärtämään opit oikein. Seuraa-
vista ehdotuksista voi olla apua.

Esittele pyhien kirjoitusten kohta. Kuvaile
lyhyesti käyttämäsi kohdan taustaa ja sisältöä. Kehota tutkijaa etsimään kohdasta tärkeitä
seikkoja. Kun opetat ihmisiä, jotka tuntevat huonosti pyhiä kirjoituksia, sinun on ehkä
aloitettava kertomalla kohdan sisällöstä ja käytettävä kieltä, jota he ymmärtävät.
Seuraavassa on esimerkkejä pyhien kirjoitusten kohdan esittelemisestä:

• ”Tässä Joseph Smithin historiassa Joseph kertoo omin sanoin, mitä hänelle tapahtui,
kun hän meni lehtoon rukoilemaan. Hän sanoi: ’Minä näin valopatsaan...’”

• ”Tässä kohdassa profeetta Alma opettaa köyhiä ihmisiä osoittamaan uskoaan Jumalan
sanaan. Hän vertaa Jumalan sanaa siemeneen, joka voidaan kylvää sydämeemme.
Alkaisitko lukea jakeesta...”

Lue kohta. Lue jakeet ääneen tai pyydä tutkijaa lukemaan ääneen. Ole hienotunteinen niitä
kohtaan, joiden on vaikeaa lukea. Jos heillä on hankaluuksia ymmärtää kohtaa, lue se
heidän kanssaan huolella ja auta heitä ymmärtämään vaikeammat kohdat. Tai anna heille
helpompi kohta luettavaksi. Voisit myös määritellä vaikeita sanoja tai ilmauksia:

• ”Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän
on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta
[’soimaamatta’ tarkoittaa sitä, ettei Jumala syytä tai moiti]” (Jaak. 1:5).

Jotkin pyhien kirjoitusten kohdat ovat selkeitä eivätkä tarvitse selityksiä. Toisten
luettujen kohtien selittämiseen sinun on käytettävä aikaa.

Sovella pyhien kirjoitusten kohtaa käytäntöön. ”Sovella” pyhiä kirjoituksia itseesi ja tutkijoihin
osoittamalla, kuinka periaatteet ovat merkityksellisiä tänä aikana (ks. 1. Nefi 19:23).
Osoita tutkijoille, kuinka he voivat soveltaa periaatteita omaan elämäänsä. Kun he
tekevät niin, he tulevat tietämään, että oppi on totta. Todista periaatteesta ja lupaa heille
siunauksia. Esimerkiksi:

• ”Alman kansalla niin kuin teilläkin oli raskaita kuormia kannettavanaan, melkein
enemmän kuin he jaksoivat kantaa. Mutta kun he osoittivat uskoa ja huusivat
voimallisesti Jumalan puoleen, Hän vahvisti heitä niin, että he kestivät haasteensa, ja
sitten Hän vapautti heidät heidän koettelemuksistaan. Tiedän, että Jumala auttaa teitä
koettelemuksissanne aivan kuten Hän auttoi näitä ihmisiä, kun te...”
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• ”Alman opetus kansalle Mormonin vesien äärellä soveltuu meihin tänä aikana.
Jukka, haluatko sinä...”

Opettamasi ihmiset eroavat hyvin paljon toisistaan siinä, kuinka he suhtautuvat
pyhiin kirjoituksiin, kuinka paljon he tuntevat Raamattua, kuinka hyvin he ymmärtävät
pyhien kirjoitusten kieltä ja kuinka syvästi he uskovat, että Raamattu on Jumalan sanaa.
Auta kaikkia tutkijoita arvostamaan pyhiä kirjoituksia. Kun käytät pyhiä kirjoituksia
tehokkaasti opetuksessasi, voit auttaa tutkijoita aloittamaan niiden opiskelemisen
omaehtoisesti. Ehdota jokaisen käynnin lopussa heille luettavaksi erityisiä lukuja tai
jakeita. Voit antaa heille lukemisen aikana mietittäväksi kysymyksiä, joista voitte
keskustella seuraavan kerran tavatessanne. Se kannustaa heitä tutkimaan pyhiä
kirjoituksia päivittäin kotonaan ja osallistumaan kirkon kokouksiin ja luokkiin,
joissa käytetään pyhiä kirjoituksia.

Kulttuurikäsityksiä pyhistä kirjoituksista

Useimmissa uskonnoissa on pyhiä tekstejä tai kirjoja, mutta niiden käyttö ja käsitys niistä voi
olla erilainen kuin kirkon jäsenten näkemys pyhistä kirjoituksista. Sinun on ehkä esimerkiksi
selitettävä, että se, että teet merkintöjä pyhiin kirjoituksiin, kertoo halustasi ymmärtää pyhien
kirjoitusten opetuksia ja soveltaa niitä käytäntöön eikä osoita kunnioituksen puutetta. Auta
opetettaviasi näkemään, että pyhät kirjoitukset ovat tärkeitä, koska ne sisältävät Herran sanan
sellaisena kuin Jumalan profeetat ovat sen kirjoittaneet, ja että me hyväksymme ne totuudeksi.

Toiminta: Opiskelu toverin kanssa

Tarkastele yhtä seuraavista kohdista. Päätä, miten

• esittelisit kohdan

• kertoisit taustasta ja asiayhteydestä

• lukisit kohdan ja selittäisit sen merkityksen

• selittäisit vaikeita sanoja

• auttaisit tutkijoita soveltamaan kohtaa omaan elämäänsä.

Mormonin kirjan nimisivu; 3. Nefi 11; Moroni 10:3–8; Joh. 17:3; Room. 8:16–17; 1. Kor. 15:29;
Jaak. 1:5; 1. Piet. 3:19–20; Aam. 3:7.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Miksi on tärkeää opettaa pyhiä kirjoituksia?

1. Nefi 19:23 OL 20:7–12 2. Tim. 3:15–17
2. Nefi 4:15–16
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Opeta ymmärrettävästi
Ihmiset kykenevät uskomaan paremmin

evankeliumin palautuksen sanoman, kun he
ymmärtävät sen sanoman. Presidentti James
E. Faust on sanonut: ”Opiskele, pohdi ja
opeta käyttäen pyhiä kirjoituksia, varsinkin
Mormonin kirjaa ja Uutta testamenttia.
Tunne totuus niin hyvin, että voit esittää sen
selkeästi. B. H. Roberts kirjoitti: ’Jotta totuus
voidaan tunnistaa, se on esitettävä, ja mitä
selkeämmin ja täydellisemmin se esitetään,
sitä paremmin Pyhä Henki voi todistaa
ihmisten sielulle, että työ on totta.’ [New
Witnesses of God, 3 osaa, 1909, osa 2, s. vii.] Et voi käännyttää ihmisiä yhtään pitemmälle
kuin itse olet kääntynyt.” (”Mitä haluan poikani tietävän ennen kuin hän lähtee
lähetystyöhön”, Valkeus, heinäkuu 1996, s. 43.)

Sinua käsketään opettamaan keskustellen ja selittäen kirjoituksia (ks. OL 68:1).
Selittäminen tarkoittaa selvemmäksi ja ymmärrettävämmäksi tekemistä. Evankeliumin
selittäminen tarkoittaa, että selität oppien ja pyhien kirjoitusten kohtien tarkoituksen
yksinkertaisesti ja selkeästi luottaen siihen, että Henki ohjaa sanojasi. Käytä huoliteltua
puhekieltä auttaaksesi ihmisiä ymmärtämään opillisen periaatteen. Esitä kysymyksiä
auttaaksesi heitä ajattelemaan periaatetta ja nähdäksesi, ymmärtävätkö ja hyväksyvätkö
he sen, mitä olet opettanut.

Kunkin kolmen ensimmäisen oppiaiheen lopussa luvussa 3 on luettelo sanoista, jotka
saattavat olla vieraita opettamillesi ihmisille. Ymmärrettävästi opettamiseen kuuluu, että
muistat selittää sanoja, ilmauksia ja ajatuksia, niin että muut ihmiset ymmärtävät sinua
paremmin. Voit kehittää kykyäsi selittää evankeliumia

• käyttämällä ymmärrettäviä sanoja.

• määrittelemällä sanat, joita toiset eivät ehkä ymmärrä. Monet sanat, joilla on erityinen
merkitys kirkon jäsenille, on selitetty yksinkertaisesti Pyhien kirjoitusten oppaassa ja
julkaisussa Lujana uskossa.

• esittämällä ihmisille sellaisia kysymyksiä kuten ”Tiedättekö, mitä tarkoitamme, kun
sanomme...?” tai ”Voitko ilmaista omin sanoin sen, mistä juuri puhuimme?”

Kun opiskelet oppia luvussa 3, etsi sanat, joiden ymmärtämisen arvelet olevan vaikeaa
tutkijoille. Opettaessasi oppia luvusta 3 tee muistiinpanoja sanoista, ilmauksista ja
ajatuksista, joita tutkijoiden on vaikeaa ymmärtää. Määrittele sanat käyttäen edellä
mainittuja lähteitä. Testaa määritelmiäsi tutkijoilla ja uusilla käännynnäisillä.

”Todellista älykkyyttä on 

se, että avaa ja yksinkertaistaa

sinällään arvoituksellista ja

suurta asiaa niin, että lapsikin

voi sen ymmärtää.”

– PRESIDENTTI JOHN TAYLOR
THE GOSPEL KINGDOM, TOIM. G. HOMER DURHAM, 1943, S. 270

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Miksi meidän pitäisi selittää oppeja tarkoin?

Moosia 8:3 Alma 12:1 OL 68:1–5
Moosia 27:35 3. Nefi 26:1 OL 71:1



Muistiinpanoja

10 Opetustaidot

194

Kuinka me opimme? Miksi on tärkeää avata asiaa eli tuoda tietoa siitä esiin vähitellen?

2. Nefi 28:30 Moosia 2:9 OL 98:11–12
MK Jaak. 4:13

Miksi selkeys on tärkeää?

2. Nefi 25:4, 7, 28 Alma 13:23 Neh. 8:8
2. Nefi 32:7

Kuinka Herra kommunikoi lastensa kanssa?

2. Nefi 31:3 OL 1:24

Esitä kysymyksiä
Jeesus Kristus esitti usein

kysymyksiä auttaakseen ihmisiä
pohtimaan periaatteita ja soveltamaan
niitä käytäntöön. Hänen kysymyksensä
herättivät ajatuksia, saivat tutkimaan
sielua ja sitoutumaan.

Hyvät kysymykset auttavat sinua
ymmärtämään kiinnostuksenkohteita,
huolia tai kysymyksiä, joita muilla on.
Ne voivat tehostaa opetustasi, kutsua
Hengen ja auttaa tutkijoitasi oppimaan.

Huonot kysymykset voivat
säikäyttää, ärsyttää tai loukata tutkijoita. Ne voivat myös saada sinut menettämään
opetustilanteen hallinnan. Yritä esittää kysymyksiä, jotka

• ovat yksinkertaisia ja helppoja ymmärtää

• auttavat ihmisiä ajattelemaan sitä, mitä opetat

• auttavat sinua saamaan selville, kuinka hyvin tutkija ymmärtää sen, mitä opetat

• auttavat ihmisiä soveltamaan oppimaansa käytäntöön.

Kun opetettavat vastaavat tämäntyyppisiin kysymyksiin, heistä tuntuu, että he voivat
puhua avoimesti. Hyvät kysymykset voivat johtaa siihen, että tutkijat kysyvät sinulta,
kun he eivät ymmärrä, kun heillä on huolia tai kun he haluavat tietää, mitä tehdä.
Hyvät kysymykset voivat auttaa opetettaviasi kertomaan tunteistaan ja sillä tavoin
huomaamaan vahvistuvan todistuksen. Esimerkkejä tehokkaista kysymyksistä ovat:

• Mitä kysyttävää sinulla on siitä, mitä olemme opettaneet?

• Uskotko, että taivaallinen Isä rakastaa sinua? Miksi?

• Miten me joskus teemme saman erehdyksen kuin ihmiset tässä kertomuksessa?

Auttaaksesi opetettaviasi valmistautumaan vastaamaan kysymyksiin voit halutessasi
sanoa: ”Kun selitän, miksi on tärkeää pyhittää lepopäivä, kysy itseltäsi: ’Mitä tämä käsky
minulle merkitsee?’” Älä esitä kysymyksiä, jotka
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• sisältävät enemmän kuin yhden ajatuksen

• sisältävät oppeja, joita et ole vielä opettanut

• eivät tähtää selkeästi mihinkään

• kuulustelevat tai utelevat tarpeettomia.

Liian monien kysymysten esittäminen etenkin ensimmäisellä käynnilläsi antaa
kuulustelumaisen vaikutelman. Älä pyydä tutkijoita vastaamaan merkityksettömiin tai
päivänselviin yksityiskohtiin. Se muuttaa hyvän opetustilanteen arvausleikiksi. Kun
tarvitset tarkan vastauksen, on parasta esittää sitä koskeva suora kysymys tai esittää tieto
jollakin toisella tavalla. Vältä kysymyksiä, jotka saattaisivat nolostuttaa henkilöä, jos hän
ei tiedä vastausta. Kysymykset ovat hyödyllisimpiä, kun esität ne sen jälkeen, kun olet
opettanut ja todistanut jostakin keskeisestä periaatteesta. Seuraavat ovat esimerkkejä
vähemmän tehokkaista kysymyksistä:

• Kuka oli ensimmäinen profeetta? (Kysyttäessä ennen kuin on opetettu mitään
taloudenhoitokausista.)

• Kuinka se, että pidämme ruumiimme puhtaana, auttaa meitä saamaan Hengen ja
osoittaa, että olemme halukkaita seuraamaan Jumalan profeettaa? (Sisältää enemmän
kuin yhden ajatuksen.)

• Onko tärkeää tietää Jumalan käskyistä? (Kyllä–ei-vastaus ja liian itsestään selvä.)

• Mitä ajattelette Mormonin kirjasta? (Ennen kuin ovat lukeneet sitä.)

• Mitä sellaista me voimme tehdä joka päivä, mikä auttaa meitä tuntemaan, että olemme
lähellä Jumalaa? (Epämääräinen kysymys, jolla haetaan tiettyä vastausta: rukoilla.)

• Kuka oli seuraava profeetta Nooan jälkeen? (Pyydät heitä arvaamaan.)

Opi esittämään kysymyksiä Hengen
ilmoituksen mukaan. Oikean tyyppinen
kysymys oikeaan aikaan voi auttaa suuresti
opetettaviasi oppimaan evankeliumia ja
tuntemaan Hengen. Samalla tavoin väärän
tyyppinen kysymys tai kysymys väärään
aikaan voi estää heitä oppimasta. Sopivien
kysymysten esittäminen oikeaan aikaan
edellyttää, että olet sopusoinnussa Hengen
kanssa, että kuuntelet opetettaviasi ja että
olet keskittynyt koko opetustilanteen ajan.
Tehokas opettaminen voi olla kovaa työtä ja
edellyttää sinun ja toverisi keskittymistä ja
ponnistelua.

Toiminta: Opiskelu yksin tai toverin kanssa

Mitä tutkijan edistymiselle saattaisi tapahtua, jos hän kohtaisi seuraavat tilanteet etkä koskaan
saisi tietää niistä?

• Työtoverit, jotka tekevät jatkuvasti pilaa hengellisistä asioista.

• Sukulaiset, jotka ovat vahvoja jäseniä toisessa kirkossa.
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• Ystävät, jotka uskovat, että mormonismi on epäkristillinen kultti.

• Hengellinen kokemus Mormonin kirjaa lukiessa.

Mieti, mitä kysyisit saadaksesi tietää enemmän kustakin edellisestä tilanteesta. Kirjoita
kysymyksesi opiskelupäiväkirjaasi. Keskustele toverisi kanssa siitä, kuinka voisitte parantaa
kysymyksiä, jotka kumpikin kirjoititte tässä toiminnassa.

Kuuntele
Kun kuuntelet tarkoin muita, ymmärrät heitä paremmin. Kun he tietävät, että heidän

ajatuksensa ja tunteensa ovat sinulle tärkeitä, he ovat todennäköisemmin vastaanottavaisia
opetuksillesi, kertovat omista kokemuksistaan ja tekevät sitoumuksia. Kun kuuntelet,
kykenet tehokkaammin mukauttamaan opetustasi heidän tarpeidensa ja kiinnostuksensa
mukaan.

Kuuntele etenkin Hengen kuiskauksia. Kun muut kertovat sinulle tunteistaan, mieleesi
saattaa tulla Hengen innoittamia ajatuksia ja ideoita. Kykenet myös ymmärtämään, mitä
muut yrittävät ilmaista.

Kun muut puhuvat sinulle, vältä taipumusta miettiä, mitä sanoisit seuraavaksi.
Huolehdi siitä, että keskityt todella henkilöön, joka puhuu, etkä suunnittele omaa
vastaustasi. Vanhin Jeffrey R. Holland on opettanut: ”Vielä tärkeämpää 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 mielestään heidän elämästään puuttuu. Lupaan teille, että
jokin, mitä he sanovat, tähdentää aina jotakin sellaista evankeliumin totuutta, josta voitte
todistaa ja josta teillä sitten on tarjottavana enemmän. – – Jos kuuntelemme rakastavasti,
meidän ei tarvitse miettiä mitä sanoa. Sen antavat meille Henki ja ystävämme.”
(”Te olette minun todistajani”, Liahona, heinäkuu 2001, s. 16, kursivointi alkuperäinen.)

Ihmiset viestivät myös sillä, miten he istuvat tai mitä he tekevät käsillään. He viestivät
kasvonilmeillään, äänensävyllään ja silmänliikkeillään. Tarkkaile näitä sanattomia
viestejä; ne voivat auttaa sinua ymmärtämään opetettaviesi tunteita. Ole myös tietoinen
omasta kehonkielestäsi. Lähetä kiinnostuksen ja innostuksen sanomaa kuuntelemalla
vilpittömästi.

Älä pelkää hiljaisuutta. Ihmiset tarvitsevat usein aikaa ajatella kysymyksiä ja vastata
niihin tai ilmaista tunteitaan. Voisit pitää tauon, kun olet esittänyt kysymyksen, kertonut
hengellisen kokemuksen tai kun ihmisten on vaikeaa ilmaista itseään. Huolehdi siitä,
että annat ihmisille aikaa ajatella loppuun ennen kuin reagoit, äläkä keskeytä, kun he
puhuvat.

Kun tunnet ymmärtäväsi, mitä sanotaan, sano jotakin sellaista, joka osoittaa sinun
ymmärtävän, kuten ”Tarkoitatte siis, että Niinkö se oli?” tai ”Jos
ymmärrän oikein, sinusta tuntuu, että ” Kun et ole varma, että ymmärrät,
pyydä henkilöä selventämään.

On ihmisiä, joilla on taipumus hallita keskustelua ja estää sinua opettamasta
palautettua evankeliumia. Sellaisissa tapauksissa sinun on opeteltava ottamaan tilanne
haltuusi tahdikkaasti. Esimerkiksi: ”Kiitos siitä, mitä kerroitte, mutta se on asia, josta
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haluaisimme keskustella myöhemmin. Pyydän toveriani kirjoittamaan sen muistiin, niin
ettemme unohda käsitellä sitä jollakin myöhemmällä käynnillä.” Muista, että autat
ihmisiä eniten opettamalla heille Jeesuksen Kristuksen evankeliumia.

Kun kuuntelet tarkkaavaisesti, Henki auttaa sinua tietämään, mitä sanoa. Kuunteleminen
vaatii ponnistelua ja keskittymistä. Eräs lähetyssaarnaaja kertoi seuraavan tositapauksen
(nimet on muutettu):

Toverini ja minä opetimme Santalan perhettä. Oli kuuma, ja lapset pitivät paljon meteliä. Kysyin
sisar Santalalta hänen Mormonin kirjan lukemisestaan. Kun hän alkoi selittää, huomasin, että heidän
poikansa oli siepannut toverini muistikirjan ja juoksi ympäri huonetta heiluttaen sitä ilmassa. Vaikka
katsoin sisar Santalaa, ajatukseni olivat muualla. Ajattelin mielessäni: ”On niin kuuma, ja toivon, että
heidän pikkupoikansa rauhoittuisi. Ei tästä mitään tule.” Ajatusteni vaeltaessa huomasin, että sisar
Santalan oli vaikeaa puhua. Mieleeni tuli hienoinen ajatus, että minun pitäisi kuunnella. Yritin
karkottaa mielestäni kuumuuden ja melun. Katsoin tarkoin hänen kasvojaan hänen puhuessaan. Hän
katseli lattiaa, sitten taas toveriani ja minua. Hänen miehensä yritti epätoivoisesti hiljentää lapsia.
Sisar Santala oli hetken hiljaa ja sanoi sitten ääni väristen: ”Minä tein, mitä pyysitte. Luin ne luvut,
jotka halusitte minun lukevan, ja rukoilin.” Jälleen hän vaikeni ja katsoi lattiaa. Hän vilkaisi lapsiaan,
ja sitten hän katsoi minua. ”Minä sain vastauksen”, hän sanoi hymyillen kyyneleet silmissään. ”Se on
totta. Tiedän, että se on totta.” Henki täytti huoneen. Sydän täynnä kiitollisuutta siitä, että olin
kuunnellut, minä sanoin hymyillen: ”Niin on.”

Toiminta: Opiskelu yksin tai toverin kanssa

Kun olet lukenut uudelleen yllä olevan kertomuksen, kirjoita opiskelupäiväkirjaasi vastaus
seuraaviin kysymyksiin tai keskustele niistä toverisi kanssa.

• Mitä olisi voinut tapahtua, jos lähetyssaarnaaja olisi ollut huolestuneempi omasta
mukavuudestaan tai toverinsa muistikirjasta?

• Kuinka tätä tutkijaa siunattiin sen vuoksi, että lähetyssaarnaaja kuunteli?

Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

A = Ei koskaan totta minun kohdallani C = Yleensä totta kohdallani
B = Joskus totta kohdallani D = Aina totta kohdallani

• Kun puhun muiden kanssa, ajattelen samanlaisia kokemuksia, joista voin kertoa, enkä
kuuntele tarkkaavaisesti.

• Kun muut kertovat minulle tunteistaan, yritän asettua heidän asemaansa ymmärtääkseni,
miltä itsestäni tuntuisi.

• Kun opetan tutkijoita, olen huolissani siitä, mitä sanoisin tai opettaisin seuraavaksi.

• Turhaudun, kun tutkijat haluavat puhua paljon.

• Minun on vaikeaa seurata ja ymmärtää, mitä muut yrittävät kertoa minulle.

• Ajatukseni ovat usein jossakin muualla, kun toverini opettaa.

• Hermostun, jos joku puhuu minulle ja muut keskeyttävät tai häiritsevät keskittymistäni.

• Saan hengellistä ilmoitusta sanoa tai tehdä jotakin, mutta en välitä siitä.

Päätä, mitä voit tehdä parantaaksesi kykyäsi kuunnella.

Luo hyvä suhde tutkijoihin

Jotkut ihmiset vastaavat kiusallisia tilanteita välttääkseen kysymyksiin niin kuin he luulevat sinun
haluavan heidän vastaavan eivätkä kerrokaan todellisista tunteistaan. Pyri luomaan sellainen
suhde, että he kokevat voivansa vapaasti kertoa sinulle todellisista tunteistaan.
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Auta ihmisiä selvittämään huoliaan
Joiltakuilta opetettaviltasi puuttuu uskoa pitää

sitoumukset, toiset kohtaavat vastustusta, eivätkä
kaikki aina hyväksy kaikkea, mitä opetat. Heidän
on tehtävä omat valintansa, mutta haluat varmasti
tehdä kaiken voitavasi vastataksesi heidän
kysymyksiinsä, auttaaksesi heitä selvittämään
huoliaan ja selviytymään vastustuksesta.

Joskus ihmisten huolet ovat kuin jäävuori.
Vain pieni osa on näkyvissä pinnan yläpuolella.
Tällaiset huolet voivat olla monimutkaisia ja
vaikeita selvittää. Siitä syystä sinun on seurattava
Henkeä ja reagoitava tavalla, joka sopii tilanteeseen
parhaiten. Rukoile erottamisen lahjaa ja seuraa
vaikutelmiasi. Taivaallinen Isä tuntee kaikkien
ihmisten sydämen ja kokemukset (koko jäävuoren)
ja auttaa sinua tietämään, mikä on parasta kullekin
ihmiselle.

Kun autat muita selvittämään huoliaan, pyri ensin ymmärtämään heidän huolensa
esittämällä kysymyksiä ja kuuntelemalla. Luota siihen, että Henki auttaa sinua tietämään,
kuinka voit auttaa heitä ratkaisemaan huolensa. Voit esimerkiksi käyttää pyhien kirjoi-
tusten kohtaa käsitellessäsi huolta kasteen tarpeellisuudesta tai voisit lausua oman
todistuksesi profeetta Joseph Smithistä.

Usein huolet ovat enemmän sosiaalisia kuin opillisia. Tutkijat saattavat esimerkiksi
pelätä sukulaistensa vastustusta, jos he liittyvät kirkkoon. Tai he saattavat pelätä, että
heidän työtoverinsa hylkäävät heidät. Olipa huolenaihe mikä tahansa, tutkijoillasi saattaa
olla entisiä kokemuksia tai muita asioita, jotka liittyvät huoleen ja joita sinä et ymmärrä.
Monissa tapauksissa jäsenet voivat ehkä auttaa sinua ymmärtämään tutkijoiden huolia ja
auttaa heitä niissä.

Se, miten lähestyt tutkijan huolta, riippuu huolen luonteesta. Päätä, johtuuko huoli
siitä, että henkilöllä ei ole hengellistä vahvistusta siitä, että palautus on totta, vai siitä,
ettei henkilö halua sitoutua elämään jonkin totuuden periaatteen mukaan. Kun ymmärrät
ongelman lähteen tällä tavoin, sinun on helpompaa tietää, keskittyäkö todistukseen vaiko
sitoumukseen.

Toiminta: Opiskelu toverin kanssa

Valitkaa yksi sitoumuspyyntö, jonka esitätte opettaessanne oppiaiheita. Miettikää sitten erilaisia
huolia, jotka saattaisivat estää jotakuta hyväksymästä tai pitämästä kyseistä sitoumusta.
Keskustelkaa siitä, kuinka voitte auttaa parhaiten ihmisiä, kun he pyrkivät selvittämään huoliaan,
ja harjoitelkaa sitä.

Parannus ja riippuvuudesta vapautuminen
Parannus on hengellinen tapahtumasarja, johon kuuluu nöyrtyminen, tunnustaminen,

hyvittäminen ja synnin hylkääminen. Se on pysyvä muutos ajatuksissa ja teoissa.
Ihannetapauksessa parannuksen tekemisen jostakin tietystä synnistä pitäisi olla
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tarpeellista vain kerran. Jos syntiä tehdään kuitenkin uudelleen, paraneminen on
mahdollista parannusta tekemällä (ks. Moosia 26:30; Moroni 6:8; OL 1:31–32).

Parannukseen voi kuulua emotionaalinen ja fyysinen prosessi. Ihmisten on päästävä
eroon entisistä, syvään juurtuneista, sopimattomista käyttäytymistavoista. Hylättävät
tavat on korvattava terveellä ja soveliaalla käytöksellä.

Siksi sekä parannuksen tekeminen että tavoista irti pääseminen voi viedä aikaa.
Joskus käännynnäiset, vaikka heillä olisi mitä parhaimmat aikeet, lankeavat
kiusaukseen edetessään kohti parempaa itsekuria. Sellaisissa tapauksissa uudet
käännynnäiset työskentelevät pappeusjohtajiensa eivätkä lähetyssaarnaajien kanssa
pyrkiessään voittamaan kiusauksen ja tekemään täyden parannuksen.

Ottamalla kasteen ja konfirmoinnin ihmiset saavat Pyhän Hengen lahjan,
joka vahvistaa heidän kykyään voittaa nämä haasteet. Mutta kaste ja konfirmointi
eivät ehkä täysin poista emotionaalisia ja fyysisiä haluja, jotka liittyvät tällaisiin
käyttäytymistapoihin. Vaikka henkilö saattaakin aluksi kokea onnistumisia, täydellinen
parannus ja vapautuminen saattavat edelleen edellyttää emotionaalista paranemista.

Toiminta: Opiskelu yksin tai toverin kanssa

• Ajattele tutkijaa, uutta käännynnäistä tai vähemmän aktiivista jäsentä, joka yrittää voittaa
jonkin riippuvuuden.

• Kertaa luvun 3 oppiaiheesta ”Jeesuksen Kristuksen evankeliumi” kohdat ”Usko Jeesukseen
Kristukseen” ja ”Parannus”.

• Mitä sellaista voisit opettaa tälle henkilölle tämän oppiaiheen ja tämän luvun perusteella, mikä
auttaisi häntä voittamaan riippuvuuden?

• Laadi oppiaihesuunnitelma, joka auttaisi tätä henkilöä.

Auta tutkijoita ja uusia käännynnäisiä ymmärtämään parannusta
ja riippuvuudesta vapautumista

Sinua saatetaan pyytää vastaamaan riippuvuutta koskeviin kysymyksiin ja huoliin.
Haluat myös auttaa ihmisiä löytämään vastauksia näihin ongelmiin liittyviin vaikeisiin
kysymyksiin. Seuraavat ideat voivat olla hyödyllisiä:

• Todista evankeliumin, etenkin
sovituksen, parantavasta voimasta
(ks. Alma 7:11–13).

• Todista, että vain Jumala voi saada
aikaan hengellisen parantumisen
ihmeen (ks. Ps. 147:3).

• Selitä, että parantumisen lahja
ulottuu niin ruumiiseen kuin
henkeenkin.

Niihin perusvaiheisiin, jotka
auttavat ihmisiä emotionaalisessa
paranemisessa, kuuluvat

• ongelman tunnistaminen ja tunnustaminen. Se vaatii perusteellista ja rehellistä
itsetutkistelua.
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• sen tunnustaminen, että käytös on vahingollista. Se vaikuttaa muihin ja kaipaa
muutosta.

• nöyrtyminen ja surun tunteminen.

• anteeksi pyytäminen niiltä, jotka ovat joutuneet kärsimään, ja opettelu antamaan
anteeksi itselle.

• riippuvuutta aiheuttavan käytöksen lopettaminen ja se, että alkaa tehdä sitä, mikä
on terveellistä.

• pysyminen uskollisena – kasteenliiton pitäminen, palveleminen, Pyhän Hengen
avun rukoileminen ja se, että osoittaa halua pitää Jumalan käskyt.

• ymmärrys siitä, että Herra rakastaa aina lapsiaan – silloinkin, kun he tekevät virheen
ja antavat myöten entisille himoille. Parannus ja tie toipumiseen ovat aina ulottuvilla.

Suunnitelma riippuvuutta aiheuttavan käytöksen voittamiseksi
Tutkijat sekä uudet ja vähemmän aktiiviset jäsenet saattavat kysyä, mitä he voivat

tehdä voittaakseen jonkin riippuvuuden. He luottavat kykyysi opastaa ja tukea.
Seuraavat ehdotukset voivat olla hyödyllisiä:

• Pyydä heitä miettimään ajankohtia, paikkoja ja ihmisiä, jotka tukevat riippuvuutta.
Keskustelkaa sitten luettelosta puolison, piispan, seurakuntalähetyssaarnaajan tai
muun luotettavan ystävän kanssa. Puhukaa siitä, mitä heidän on tehtävä
muuttaakseen tai välttääkseen luettelossa olevia kohtia.

• Pyydä heitä kirjoittamaan paperille, mitä he menettävät nyt riippuvuuden takia ja ellei
tilannetta korjata, mitä he menettävät tulevaisuudessa.

• Pyydä heitä kirjoittamaan paperille eri asioita, joita he voivat tehdä välttääkseen tai
vastustaakseen sopimatonta käyttäytymistapaa. Siihen voi sisältyä puhuminen puolison
kanssa, soittaminen piispalle tai ystävälle tuen saamiseksi, kuntoilu ja mikä tahansa muu
toiminta, joka auttaa heitä välttämään kiusausta.

• Kannusta heitä säännöllisesti rukoilemaan, tutkimaan pyhiä kirjoituksia, kuuntelemaan
kohottavaa musiikkia ja lukemaan tervehenkisiä kirjoja.

• Kannusta heitä pyytämään pappeuden
siunausta.

• Kannusta heitä olemaan edelleen aktiivisia
kirkossa, joka on olemassa auttaakseen
heitä voittamaan ongelmansa ja
pääsemään lähemmäksi Jumalaa.

• Kannusta heitä osallistumaan
sopivaan tukiryhmään tai hankkimaan
ammattiapua. Joissakin paikoissa on
mahdollista käyttää MAP-perhepalveluita.

• Kannusta heitä olemaan koskaan
luovuttamatta! Herra auttaa heitä, vaikka
se veisikin aikaa.

Aktiiviset myöhempien aikojen pyhät voivat auttaa uusia jäseniä parhaiten pysymään
aktiivisina olemalla heidän ystäviään. Jäsenten tulee hakeutua tutkijoiden ja uusien
jäsenten seuraan ystävällisesti ja myönteisesti asennoituen. Tutkijat ja uudet
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käännynnäiset suhtautuvat suotuisasti, kun heitä tervehtii hymyillen, kun kysyy
vilpittömästi, mitä heille kuuluu, kun istuu heidän vieressään kokouksissa ja kun heitä
kutsuu kotiinsa syömään tai perheiltaan.

Koska on todennäköistä, että jotkut palaavat riippuvuuteen, pappeusjohtajien ja jäsenten
ei pitäisi järkyttyä eikä masentua, jos he saavat tietää, että tutkijalla tai uudella jäsenellä
saattaa olla vaikeuksia sellaisten ongelmien kanssa. Heidän tulee osoittaa luottamusta
tuohon henkilöön eikä tuomita häntä, jos hän antaa periksi vanhalle himolle. Heidän tulee
pitää sitä väliaikaisena ja ymmärrettävänä takaiskuna. Riippuvuudesta kärsivän tutkijan tai
uuden käännynnäisen tuomitsemisesta ei ole koskaan hyötyä, ja se johtaa todennäköisesti
masennukseen, epäonnistumiseen ja epäaktiivisuuteen. Uusi käännynnäinen, joka lakkaa
yllättäen käymästä kirkossa, on voinut antaa periksi vanhalle riippuvuudelle ja tuntee
itsensä kelvottomaksi ja masentuneeksi. Välitön käynti rohkaisun ja tuen antamiseksi voi
auttaa häntä onnistumaan. Jäsenten tulee osoittaa sanoin ja teoin, että he hyväksyvät
käännynnäiset (ks. 3. Nefi 18:32).

Pysyminen aktiivisena kirkossa ja pyrkimys elää uskollisesti ovat tärkeimpiä asioita,
mitä kukaan voi tehdä voittaakseen riippuvuuden ongelmat.

Toiminta: Opiskelu yksin

Ajattele joitakin tapojasi – jotakin, mitä teet usein ajattelematta kuten naksuttelet niveliä, korjailet
silmälasien asentoa, syöt liikaa tai nukut liian myöhään. Yritä sitten yhden päivän ajan olla
kertaakaan tekemättä niin. Kun onnistut siinä, yritä olla kokonainen viikko tekemättä niin.
Keskustele kokemuksestasi toverisi kanssa. Yritä sitten kuvitella, kuinka paljon vaikeampaa
tutkijan on voittaa jokin riippuvuus, kuten tupakointi tai alkoholinkäyttö.

Jätä jotakin jälkeesi
Jätä kunkin opetustapaamisen päätteeksi tutkijalle jotakin luettavaa ja pohdittavaa

seuraavaan tapaamiseen valmistautumiseksi. Voit pyytää heitä lukemaan lukuja Mormonin
kirjasta. Voit antaa heille esittelylehtisen, jossa käsitellään opetettua asiaa tai sitä, mitä aiot
opettaa seuraavalla käynnilläsi, tai se voi olla muuta kirjallisuutta tai videonauha tai DVD.
Jos heillä on mahdollisuus käydä Internetissä, kannusta heitä vierailemaan osoitteessa
www.mormon.org. Heille pitäisi aina antaa jotakin ajateltavaa ja pohdittavaa sekä jotakin,
minkä johdosta rukoilla. Siitä voi tulla aihe, josta keskustelu käynnistyy seuraavan kerran,
kun tapaatte.

Toiminta: Opiskelu toverin kanssa

Tarkastelkaa aineistoa, jota voitte jättää tutkijoille, mukaan lukien esittelylehtiset, videonauhat ja
DVD:t. Onko muuta aineistoa, jota teidän on hankittava, niin että voitte antaa sitä tutkijallenne?
Tehkää päiväkalenteriinne luettelo aineistosta, joka teidän on syytä tilata.

Miettikää kutakin tutkijaa, jota olette sopineet opettavanne tällä viikolla. Mistä Mormonin kirjan
luvuista on heille eniten hyötyä? Mistä muusta aineistosta olisi heille apua? Merkitkää
päiväkalenterinne kohtaan Muistiinpanoja / Hoidettavia asioita, mitä aiotte viedä kullekin tutkijalle
ja kuinka kysytte niistä seuraavalla käynnillänne.



Muistiinpanoja

10 Opetustaidot

202

Opeta palautettua evankeliumia niille, joilla ei ole kristillistä taustaa
Jotkut niistä, joita opetat, eivät ehkä usko taivaalliseen Isään ja Jeesukseen Kristukseen,

tai heillä ei ole kristillistä pohjaa. Monilla näistä ihmisistä on kuitenkin uskonkäsityksiä
sekä menoja ja paikkoja, joita he pitävät pyhinä. Jumalan palvelijana sinun on erittäin
tärkeää osoittaa asianmukaista kunnioitusta heidän uskonnollisia käsityksiään ja
perinteitään kohtaan. Älä tee mitään, mikä osoittaisi kunnioituksen puutetta sitä kohtaan,
mikä on tärkeää heille.

Saatat ihmetellä, kuinka sinun pitäisi mukauttaa opetustapaasi näiden ihmisten
kohdalla. On hyödyllistä muistaa, että kääntyminen edellyttää, että kaikkien Jumalan
lasten taustastaan riippumatta on saatava usko Jeesukseen Kristukseen, tehtävä
parannus, otettava kaste- ja konfirmointitoimitukset sekä kestettävä loppuun saakka
pitämällä käskyt ja palvelemalla. Periaatteet, jotka auttavat ihmisiä vahvistamaan uskoa
Jeesukseen Kristukseen, ovat samat kaikissa kulttuureissa.

Voit auttaa ihmisiä saamaan oikean ymmärryksen Jumalasta taivaallisena Isänämme ja
uskomaan Jeesukseen Kristukseen auttamalla heitä saamaan hengellisiä kokemuksia eikä
vain niin, että kerrot heille siitä, millainen Jumala on. Autat ihmisiä saamaan tällaisen
ymmärryksen esimerkiksi, kun he

• saavat hengellisen vakaumuksen siitä, että Isä Jumala ja Hänen Poikansa Jeesus
Kristus ilmestyivät profeetta Joseph Smithille

• kuulevat sinun opettavan ja todistavan vilpittömästi evankeliumista mukaan lukien
sen, miksi päätit seurata Jeesusta Kristusta

• kuulevat usein sinun ja muiden jäsenten puhuvan taivaalliselle Isälle yksinkertaisessa,
sydämestä kumpuavassa rukouksessa

• kuulevat sinun todistavan voimallisesti

• rukoilevat sinun kanssasi ja yksikseen

• saavat tietää, mitä ajattelet pyhistä kirjoituksista lukiessasi niitä ja puhuessasi niistä

• lukevat Jumalan sanaa pyhistä kirjoituksista päivittäin (etenkin Mormonin kirjaa)

• käyvät kirkossa, niin että he voivat nähdä, kuinka me palvelemme Jumalaa

• tapaavat kirkon jäseniä, jotka voivat selittää, kuinka heissä heräsi usko taivaalliseen
Isään ja Jeesukseen Kristukseen

• pitävät käskyt.

Nämä asiat ovat hyödyllisiä kaikille ihmisille, joita opetat, mutta ne ovat välttämättömiä,
kun opetat ihmisiä, joilla ei ole kristillistä taustaa, koska on vähemmän todennäköistä, että
heillä on ollut sellaisia kokemuksia aiemmin.

Monet käännynnäiset, joilla ei ole ollut kristillistä taustaa, kertovat, että he eivät
ymmärtäneet paljonkaan siitä, mitä lähetyssaarnaajat sanoivat, mutta he tunsivat Hengen
ja halusivat tehdä sen, mitä lähetyssaarnaajat pyysivät. Sinun täytyy tehdä kaikki voitavasi
auttaaksesi tutkijoita ymmärtämään evankeliumin opit. Ole kärsivällinen ja anna tukeasi,
sillä voi viedä jonkin aikaa ennen kuin ihmiset oppivat tunnistamaan ja ilmaisemaan
sisimmässään olevia tunteita. Sinun on ehkä tarpeen edetä opetuksessasi hitaammin ja
helppotajuisemmin auttaaksesi heitä ymmärtämään. Kun valmistaudut opettamaan
ihmisiä, joilla ei ole kristillistä taustaa, seuraavista ehdotuksista voi olla hyötyä:

• Esitä jokaisesta oppiaiheesta lyhyitä katsauksia ja kertauksia.

• Pyydä heitä kertomaan, mitä he ymmärtävät ja mitä he ovat kokeneet.
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• Varaa aikaa tärkeiden sanojen ja periaatteiden määrittelemiseen. Monet sanat, joita
käytät opettaessasi, saattavat olla tuntemattomia ihmisille, joita opetat.

• Palaa aiemmin opetettuun oppiaiheeseen ja opeta oppi selkeämmin. Tämä voi olla
tarpeellista missä opetuksen vaiheessa tahansa.

Esimerkkejä pyhistä kirjoituksista

Pyhissä kirjoituksissa on esimerkkejä lähetyssaarnaajista, jotka opettivat ihmisiä, jotka eivät
uskoneet Jumalaan tai eivät ymmärtäneet, millainen Hän todella on. Tutki alla olevia pyhien
kirjoitusten kohtia ja selitä sitten toverillesi tai kirjoita opiskelupäiväkirjaasi, kuinka nämä
lähetyssaarnaajat auttoivat ihmisiä saamaan todistuksen Jumalan olemassaolosta.

• Alma ja Amulek (Alma 9–12; 15)

• Ammon ja Aaron (Alma 17–22)

• Alma (Alma 30)

• Alma ja muut (Alma 31–35)

• Paavali (Ap. t. 17:16–34)

Toiminta: Opiskelu toverin kanssa

Etsikää mahdollisuuksien mukaan käännynnäinen, jolla ei ollut kristillisiä perinteitä ennen
kuin hän tapasi lähetyssaarnaajat. Sopikaa tapaamisesta hänen kanssaan ja kysykää hänen
kääntymiskokemuksestaan. Voisitte esimerkiksi kysyä, mikä sai hänet uskomaan Jumalaan,
ensimmäisestä kerrasta, kun hän rukoili, ensimmäisestä kerrasta, kun hän tunsi saavansa
vastauksen rukoukseen, pyhien kirjoitusten merkityksestä hänen kääntymisessään ja siitä,
millaista oli osallistua sunnuntain jumalanpalvelukseen. Kirjoittakaa kumpikin
opiskelupäiväkirjaanne, mitä saitte tietää.

Muista tämä

• Kun ihmisille opetetaan palautettua evankeliumia ja he elävät sen mukaan, heidän 
tarpeisiinsa vastataan.

• Suunnittele ja opiskele joka päivä toverisi kanssa sitä, kuinka voitte olla yksimielisiä ja 
opettaa yhdellä äänellä.

• Todista usein.

• Pyhät kirjoitukset, varsinkin Mormonin kirja, ovat opetuksesi peruslähteet.

• Rukoile erottamisen lahjaa tietääksesi, milloin voit käyttää tässä luvussa esiteltyjä taitoja.



Opiskelu yksin

• Oleta, että joudut seuraaviin tilanteisiin. Kuinka voisit käyttää tämän luvun
periaatteita ja taitoja auttaaksesi näitä ihmisiä edistymään? Suunnittele, kuinka
soveltaisit niitä kussakin tilanteessa.

– Kävellessäsi puiston halki näet naisen ja pienen pojan istuvan kahdestaan
penkillä. Nainen itkee.

– Saavut tutkijoiden luo, jotka ovat valmistautuneet kastetta varten, ja he kertovat
sinulle, etteivät he halua enää tavata teitä.

– Tapaat seitsemättä kertaa tutkijan, jota useat lähetyssaarnaajat ovat opettaneet
yli kahden vuoden ajan. Edistymisestä on näkynyt tuskin mitään merkkejä.

– Alat opettaa jäsenperheelle evankeliumin sanomaa, ja he sanovat: ”Olemme jo
pyytäneet jokaista tuttuamme tapaamaan lähetyssaarnaajat, ja he kaikki ovat
sanoneet ei.”

• Valitse yksi lähetystyöoppiaiheista. Etsi yksi tai kaksi pyhien kirjoitusten kohtaa
kustakin pääperiaatteesta. Harjoittele opettamista näiden kohtien avulla, kuten
esitetään tämän luvun kohdassa ”Käytä pyhiä kirjoituksia”.

• Tarkastele muutaman seuraavan viikon aikana Vapahtajan opetuksia
evankeliumeissa (Matteus, Markus, Luukas, Johannes) ja 3. Nefissä.
Tee opiskelupäiväkirjaasi luettelo kysymyksistä, joita Hän esitti. Vertaa
näitä kysymyksiä niihin kysymyksiin, joita itse yleensä esität.

• Lue kertomus Ammonista ja kuningas Lamonista Alman luvusta 18 ja kertomus
Aaronista Alman kirjan kohdasta 22:4–18. Ota lukiessasi selville ja kuvaile, kuinka
Ammon ja Aaron

– seurasivat Henkeä ja opettivat rakkaudessa

– alkoivat opettaa

– sovelsivat opetustaan vastatakseen tarpeisiin

– todistivat

– käyttivät pyhiä kirjoituksia

– esittivät kysymyksiä, kuuntelivat ja selvittivät huolia

– kannustivat opetettaviaan tekemään sitoumuksia.

• Pohdi seuraavia presidentti Harold B. Leen sanoja siitä, kuinka opettaa
ymmärrettävästi. Arvioi, kuinka selkeästi sinä opetat evankeliumin oppeja.
Kirjoita opiskelupäiväkirjaasi, mitä saat tietää.

”Pitäydyttehän pyhien kirjoitusten asiayhteyteen ja yksinkertaistatte sen
ymmärrettäväksi tekstiksi” (The Teachings of Harold B. Lee, toim. Clyde J.
Williams, 1996, s. 444).

”Teitä opettajia ei ole lähetetty opettamaan uutta oppia. Teidän tulee opettaa
vanhoja oppeja, 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, s. 458).

Opiskelu toverin kanssa

• Tarkastele jonkin äskettäin opettamasi oppiaiheen oppiaihesuunnitelmaa.
Kirjoita yksi kysymys kustakin keskeisestä periaatteesta, jotka on jäsennelty
suunnitelmassasi. Tarkastele sitten kysymyksiäsi nähdäksesi, ovatko ne sopu-
soinnussa sen kanssa, mitä tässä luvussa opetetaan. Vastaa sitten kuhunkin

Tutkimis- ja soveltamisideoita
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kysymykseen aivan kuin olisit tutkija. Muuta tarvittaessa kysymyksiäsi. Näytä kysy-
myksesi toverillesi. Arvioikaa yhdessä kysymyksiäsi.

Miettikää jonkun opettamanne tutkijan tarpeita. Keskustelkaa siitä, kuinka hän
vastaisi kysymyksiisi. Keskustelkaa myös siitä, kuinka nämä kysymykset
kutsuisivat Hengen ja auttaisivat tutkijaa oppimaan evankeliumia.

• Ajatelkaa kutakin uutta tutkijaanne. Keskustelkaa siitä, mitä voitte tehdä
auttaaksenne häntä tulemaan edistyväksi tutkijaksi. Kirjoittakaa ideanne
opiskelupäiväkirjaanne ja tehkää suunnitelmia päiväkalenteriinne.

Piirikokoukset ja vyöhykekonferenssit

• Kutsu jäseniä tai tämänhetkisiä tutkijoita kokoukseenne. Selitä ryhmälle, että te
lähetyssaarnaajat haluatte parantaa kykyänne kertoa tärkeää sanomaanne. Valitse
yksi oppiaihe ja yksi taito. Pyydä lähetyssaarnaajia opettamaan 20 minuutissa
jäsenille tai tutkijoille valitsemasi oppiaihe käyttäen erityisesti valitsemaasi taitoa.
Pyydä heitä vaihtamaan opettajaa 20 minuutin kuluttua. Kun lähetyssaarnaajilla
on ollut tilaisuus opettaa, kokoa ryhmä yhteen ja pyydä jäseniä ja tutkijoita
kertomaan lähetyssaarnaajille, mikä oli tehokkainta, ja yksi tapa, jolla he voivat
kohentaa opetustaan.

• Näytä videonauhalta esimerkkejä lähetyssaarnaajista, jotka opettavat ihmisiä tai
ottavat yhteyttä ihmisiin. Valitse jokin taito, ja keskustelkaa ryhmänä siitä, kuinka
hyvin videon lähetyssaarnaajat sovelsivat tuon taidon periaatteita.

• Valitse jokin taito tai tärkeä osa jotakin taitoa ja etsi oppi tai pyhien kirjoitusten
kohtia, jotka tukevat kyseistä taitoa. Opeta taidon opillinen perusta
lähetyssaarnaajille.

Lähetysjohtaja

• Lähde toisinaan lähetyssaarnaajien mukaan, kun he opettavat. Suunnittele heidän
kanssaan, kuinka voit osallistua opettamiseen.

• Kannusta pappeusjohtajia lähtemään lähetyssaarnaajien mukaan heidän
opetustapaamisilleen ja antamaan palautetta.

• Näytä havainnollisesti tehokkaita tapoja käyttää pyhiä kirjoituksia, kysyä ja
kuunnella, kun opetat lähetyssaarnaajia vyöhykekonferensseissa ja puhutteluissa.
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Kuinka autan ihmisiä
tekemään sitoumuksia
ja pitämään ne?

Mieti tätä

• Miksi minun pitäisi keskittyä siihen, että pyydän ihmisiä tekemään sitoumuksia?

• Kuinka sitoumukset liittyvät kääntymiseen?

• Kuinka voin todistaa nöyrästi?

• Mitä siunauksia voin luvata?

• Kun ihmiset tekevät sitoumuksia, miksi on tärkeää, että seuraan, kuinka he pitävät ne?

Pyydä sitoumuksia

Lähetyssaarnaajana haluat sielujen pelastusta (ks. Moosia 28:3). Tiedät, että
ihmiset voivat tulla Kristuksen luokse ja pelastua vain parannuksen ehdoilla

(ks. OL 18:10–16). Yksi keino, jolla voit saada toiveesi toteutumaan, on se, että huudat
parannusta (ks. Alma 5:49; OL 15:6; 16:6) ja kutsut rohkeasti ihmisiä osoittamaan
parannukseen johtavaa uskoa, ottamaan veden ja Hengen kasteen ja kestämään
uskollisesti loppuun asti (ks. 3. Nefi 17:16–20; Morm. 7:10).

Sitoutuminen on olennainen osa parannusta. Se on sitä, että velvoittaa itsensä toimimaan
tietyllä tavalla ja sitten elää ahkerasti tuon päätöksensä mukaan. Kun ihmiset ovat aidosti
sitoutuneita, heidän aikeensa ovat vakaat, mikä tarkoittaa sitä, että he aikovat todella tehdä
sen, mitä he ovat sitoutuneet tekemään. He tekevät horjumattoman ja vilpittömän päätöksen
muuttua. He omistautuvat Kristukselle ja Hänen evankeliumilleen. Sitoumusten pitäminen
on sitä, että he ”osoittavat teoillaan, että he ovat saaneet Kristuksen Hengen syntiensä
anteeksi saamiseksi” (OL 20:37). Kun pyydät tutkijaa tekemään sitoumuksia opettaessasi
häntä, kutsut häntä tekemään parannusta.
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Yksi parhaista tavoista auttaa ihmisiä tekemään sitoumuksia ja pitämään ne on pyytää
sitä heiltä. Sitoutumisen pyytäminen ja sitoumusten pitämisen seuranta ovat ratkaisevan
tärkeitä, koska

• ihmiset kääntyvät, kun he elävät
oppimiensa periaatteiden mukaan
(ks. Joh. 7:17) ja tuntevat Hengen
vahvistavan, että se, mitä he tekevät, on
mieluisaa heidän taivaalliselle Isälleen

• parannus ja muutos auttavat ihmisiä
voittamaan haasteita, pääsemään
eroon häpeästä ja syyllisyydestä ja
kokemaan Jumalan anteeksiannon
tuomaa rauhaa ja iloa

• sitoumusten pitäminen valmistaa ihmisiä solmimaan pyhiä liittoja ja pitämään ne.

Voit osoittaa rakkautesi ihmisiä kohtaan ja uskosi Jumalan lupauksiin sekä auttaa
ihmisiä tekemään parannusta ja pitämään sitoumuksensa seuraamalla niiden pitämistä.

Kasteen edellyttämät sitoumukset on lueteltu neljässä ensimmäisessä oppiaiheessa.
Kasteen ja konfirmoinnin jälkeiseen hengelliseen edistymiseen liittyvät sitoumukset on
lueteltu oppiaiheessa 5. Ole jatkuvasti tietoinen tarpeesta pyytää ihmisiä tekemään
sellaista, mikä vahvistaa heidän uskoaan Kristukseen. Muista seuraavat periaatteet:

• Jokaisen etsimismahdollisuuden – jäsenten kanssa, nimiviitteiden avulla tai solmiessasi
itse ensikosketuksen – tulee johtaa kehotukseen toimia, yleensä kehotukseen hankkia
enemmän tietoa palautuksen sanomasta.

• Sinun tulee puhua ihmisille tai opettaa heitä aina tai lähestulkoon aina pyytämällä
heitä tekemään jotakin, mikä vahvistaa heidän uskoaan Kristukseen.

• Keskity opettaessasi yhteen tai useampaan sitoumukseen. Ellet pyydä ihmisiä
sitoutumaan näin, et pyydä heitä tekemään parannusta ja tulemaan Kristuksen luokse.

• Kun valmistaudut toverisi kanssa opiskellessasi opettamaan oppiaihetta, mieti kunkin
tutkijan tarpeita ja tilannetta ja sisällytä oppiaihesuunnitelmaasi yksi tai useampia
sitoumuksia.

• Oppiaiheen aikana voit tuntea innoitusta pyytää muita sitoumuksia kuin ne, jotka olet
suunnitellut. Kutsu aina ihmisiä tekemään parannusta.

• Ole rohkea ja luottavainen, kun pyydät ihmisiltä sitoumuksia (ks. Alma 38:12).
Rohkeus osoittaa uskosi siihen, että kuuliaisuus Herran käskyille tuo siunauksia.

• Ihmiset eivät todennäköisesti muutu, ellei heitä kehoteta siihen.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Miksi on ratkaisevan tärkeää pyytää sitoutumista?

Alma 5:62 Moroni 7:13

Miksi sitoumukset ovat niin tärkeitä?

2. Nefi 31 Alma 32:27 Joh. 7:17
Moosia 2:41 OL 14:7
Alma 7:14–16 OL 20:37
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Kysy suoraan
Sitoutumista pyydetään usein esittämällä kysymys, johon on vastattava joko kyllä

tai ei. Sitoutumista tulee pyytää yksityiskohtaisesti, suoraan ja selkeästi. Sitoutuminen
saa ihmisen päättämään, miten toimia. Paitsi sitoutumaan se saa heidät osoittamaan
aktiivista uskoa periaatteisiin, joita olet opettanut heille.

Seuraavassa on joitakin hyviä tapoja pyytää sitoutumista ja tapoja, kuinka aloittaa niitä
seuraava lupaus ja todistus:

• Luetko [3. Nefin luvun 11, kohdan Moroni 10:3–5, tämän esitteen] siihen mennessä, kun
tulemme huomenna klo 19? Tiedän, että kun teet niin... Todistan, että Mormonin kirja on...

• Kysytkö rukoillen Jumalalta, oliko Joseph Smith profeetta? Tiedän, että kun rukoilet,
Jumala... Tiedän, että Joseph Smith oli profeetta...

• Tuletko kanssamme kirkkoon tänä sunnuntaina klo 10? Jos teet niin, sinä... Tiedän,
että Kristuksen kirkko on palautettu...

• Alatko nyt elää siveyden lain mukaan siten kuin olemme selittäneet sen? Eläminen tämän
lain mukaan tuo... Herran palvelijana todistan, että eläminen siveyden lain mukaan...

• Kutsutko ennen perjantaita [henkilön nimi] tapaamaan meidät ja aloittamaan
evankeliumin opiskelemisen? Henki auttaa sinua... Evankeliumista kertominen muille
on siunaukseksi elämässäsi...

• Voimmeko tulla kotiinne ja kertoa teille enemmän siitä, että Herra on kutsunut
profeetan meidän aikanamme kuten entisinä aikoina? Saatte elämäänne enemmän
tarkoitusta, johdatusta ja rauhaa, kun opitte ymmärtämään... Todistan, että Jumala
on kutsunut jälleen...

Toiminta: Opiskelu yksin tai toverin kanssa

Kirjoita opiskelupäiväkirjaasi jokaisesta oppiaiheessa olevasta sitoumuksesta yksinkertainen,
suora ja selkeä pyyntö. Jos olet tehnyt tämän toiminnan jo aiemmin, tee se uudelleen ja vertaa
uusia pyyntöjäsi aiempiin pyyntöihin. Kysy itseltäsi, onko kykysi pyytää sitoutumista kohentunut.

Tarkastele toverisi kanssa pyyntöjä, jotka olet kirjoittanut. Keskustelkaa kunkin pyynnön kohdalla
seuraavista kysymyksistä:

• Selitänkö Herran lupaamia siunauksia pyytäessäni sitoutumista? Jos en, niin miksi en?

• Välttelenkö tämän sitoumuksen pyytämistä? Jos, niin miksi?

• Tuntuuko minusta kiusalliselta pyytää sitoutumista tähän? Kuinka voin kehittyä?

• Kuinka tärkeää tämän sitoumuksen pyytäminen on minulle henkilökohtaisesti?

• Kuinka usein muistan seurata pyytämieni sitoumusten täyttämistä? Kuinka voin kehittyä?

Mieti tutkijoita tai tuntemiasi vähemmän aktiivisia jäseniä ja harjoittele näiden sitoumusten
pyytämistä aivan kuin puhuisit näille ihmisille.

Muuta oppiaihesuunnitelmassasi olevia sitoutumispyyntöjä tarvittaessa. Aseta täsmällisiä
tavoitteita, jotka auttavat sinua pyytämään sitoumuksia koko päivän ja viikon ajan.

Lupaa ihmisille siunauksia
Ihmiset tarvitsevat syyn muuttaa ajatuksiaan ja tekojaan. Siunausten lupaaminen

kannustaa usein voimakkaasti kuuliaisuuteen Jumalaa kohtaan. Kun Herra antaa käskyn,
Hän lupaa usein siunauksia tuon käskyn pitämisestä (ks. OL 130:20–21). Kun valmistat
ihmisiä noudattamaan tiettyä käskyä, opeta heille, että
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• eläminen käskyjen mukaan osoittaa rakkautta Jumalaa ja Hänen Poikaansa kohtaan

• he osoittavat luottavansa Jumalaan olemalla kuuliaisia Hänen käskyilleen

• he saavat vastaavasti siunauksia, joita Hän on luvannut.

Kun todistat jostakin käskystä, puhu siunauksista, joita olet saanut, kun olet elänyt
tuon käskyn mukaan. Lupaa opettamillesi ihmisille, että he voivat nauttia samanlaisista
siunauksista.

Kun ihmiset pyrkivät pitämään jonkin sitoumuksen, pyydä heitä kertomaan
siunauksista, joita taivaallinen Isä on antanut heille. Vakuuta heille, että vaikka heidän
elämäänsä tuleekin vaikeuksia, Hän antaa jatkuvasti siunauksiaan, kun he noudattavat
Hänen tahtoaan.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Mitä Herra sanoo halustaan siunata meitä?

Alma 37:17 OL 1:37 OL 76:5–10

Toiminta: Opiskelu yksin

Lue OL 82:10 ja 130:20–21. Tutki sitten seuraavia pyhien kirjoitusten kohtia. Tee
opiskelupäiväkirjaasi kaksi saraketta. Kirjoita ensimmäiseen käsky, jonka löydät kustakin
kohdasta. Kirjoita toiseen lupaus, joka on annettu tuon käskyn pitämisestä.

OL 11:21 OL 89:18–21 OL 100:5–8
OL 84:85 OL 95:8–9 Mal. 3:10–12

Tarkastele yhdessä lähetystyöoppiaiheessa lueteltuja sitoumuksia. Vastaa kunkin sitoumuksen
kohdalla näihin kysymyksiin:

• Mitä siunauksia Herra on luvannut niille, jotka pitävät tämän sitoumuksen?

• Kuinka tämän periaatteen noudattaminen auttaa ihmisiä saamaan uskoa ja todistuksen?

• Kuinka tämä sitoumus auttaa ihmisiä tekemään parannuksen ja tuntemaan herkemmin
Hengen innoitusta?

Todista usein
Todistus on Pyhän Hengen antama hengel-

linen vahvistus ja varmuus. Todistaminen on
sitä, että kertoo yksinkertaisesti ja suoraan
uskostaan, evankeliumin totuudesta saamas-
taan tunteesta, varmuudesta, vakaumuksesta.
Todistaminen on usein yksi voimallisimmista
keinoista kutsua Henkeä ja auttaa muita tun-
temaan Henki. Se on tämänhetkinen, henkilö-
kohtainen todistus lisänä niihin totuuksiin,
joita olet opettanut pyhien kirjoitusten perus-
teella. Tehokas lähetyssaarnaaja opettaa, to-
distaa ja kutsuu muita tekemään sellaista,
mikä rakentaa uskoa Jeesukseen Kristukseen.
Siihen sisältyy lupausten antaminen siitä,
mitä tosi periaatteiden mukaan eläminen tuo

”Mitä ihmisen todistukseen

tulee, niin muistakaa, että se

joka auliisti todistaa muille,

säilyttää todistuksensa, kun

taas se joka itsekkäästi pitää

sen itsellään, menettää sen.

– – Opettakaa ja todistakaa.

Parempaa yhdistelmää ei ole.”

– VANHIN THOMAS S. MONSON
PATHWAYS TO PERFECTION, 1973, S. 100–101
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tullessaan. Lähetyssaarnaaja voisi esimerkiksi sanoa: ”Tiedän, että kun pyhität lepo-
päivän, saat sydämeesi suuremman rauhan.”

Jotta todistuksessasi olisi vakuuttavaa voimaa, sinun on oltava vilpitön.
Voimallinen todistus ei riipu kaunopuheisuudesta tai äänesi voimakkuudesta vaan
sydämesi vakaumuksesta. Pyri päivittäin vahvistamaan ymmärrystäsi ja vakaumustasi
niistä opeista ja periaatteista, joita sinun on määrä opettaa. Todista usein vahvistaaksesi
niiden periaatteiden ja oppien totuuden, joita opetat. Opeta ja sitten todista, ja todista
opettaessasi niin usein kuin mahdollista.

Todistuksesi voi olla niinkin
yksinkertainen kuin: ”Jeesus Kristus
on Jumalan Poika” tai ”Olen saanut itse
tietää, että Mormonin kirja on totta”.
Voit myös kertoa lyhyen kokemuksen
siitä, kuinka sait sen tiedon. Todista
jokaista oppiaihetta opettaessasi useaan
kertaan, älä vain lopuksi. Todista, että
se, mitä toverisi on opettanut, on
Jumalasta. Todista, että periaate,
jonka aiot opettaa, koituu siunaukseksi
tutkijoiden elämässä, jos he noudattavat
sitä. Puhu siitä, kuinka eläminen jonkin
periaatteen mukaan on ollut
siunaukseksi elämässäsi.

Joskus ihmiset saattavat älyllisesti asettaa kyseenalaiseksi sen, mitä opetat, mutta
vilpitöntä, sydämestä lähtevää todistusta on vaikeaa asettaa kyseenalaiseksi.
Kun todistat, rukoile, että opettamasi ihmiset tuntisivat Pyhän Hengen vahvistavan
todistuksen. Kun todistat, autat luomaan tutkijoille ympäristön, jossa he voivat tuntea
Pyhän Hengen vahvistavan todistuksesi totuudesta. Se valmistaa heitä hyväksymään
sitoumukset, joita esität.

Brigham Youngia ei kastettu Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkkoon ensimmäisenä vuonna, jona hän kuuli palautetusta evankeliumista. Mutta hän
on sanonut kääntymisestään: ”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 viisauden kautta, ne olisivat olleet minulle kuin nouseva
savu, joka häviää olemattomiin. Mutta kun näin miehen vailla kaunopuheisuutta tai
lahjoja julkiseen puhumiseen, miehen, joka voi sanoa vain: ’Tiedän Pyhän Hengen
voimasta, että Mormonin kirja on tosi, että Joseph Smith on Herran profeetta’, tuosta
yksityisestä ihmisestä lähtevä Pyhä Henki valaisi ymmärrykseni, ja edessäni olivat
valkeus, 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.)
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Toiminta: Opiskelu yksin

Seuraavat kohdat ovat esimerkkejä todistamisesta. Lue kaikki kysymykset ja pyhien kirjoitusten
kohdat. Kirjoita vastauksesi opiskelupäiväkirjaasi.

• Mistä apostolit ja profeetat todistavat näissä jakeissa?

• Kuinka vahvasti he uskovat siihen, mitä he sanovat? Mistä voit päätellä, että he ovat
vakuuttuneita totuudesta?

• Mitä tarkoitat sanoessasi: ”Tiedän, että ________ on totta”? Mitä muita sanoja voit käyttää
ilmaistaksesi vakaumuksesi?

MK Jaak. 7:7–12 OL 76:22–24 Ap. t. 2:14–38
Alma 5:45–48 Joh. 3:3–11 Ap. t. 10:34–44
Alma 34:1, 8

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Mitä periaatteita ja lupauksia liittyy todistamiseen?

2. Nefi 33:1 OL 84:61 Joh. 15:26
OL 62:3 OL 100:5–8

Seuraa esittämiesi sitoumusten pitämistä
Sitoutumisen pyytäminen ilman seurantaa on kuin lähtisi matkalle mutta jättäisi sen

kesken tai ostaisi lipun konserttiin mutta ei menisi sinne. Sitoumus on sisällyksetön, ellei
sitä seuraa toiminta.

Muutos voi olla vaikea. Tehtäväsi on auttaa vahvistamaan ihmisiä heidän
päätöksessään muuttua. Sinun tulee tehdä kaikkesi auttaaksesi ihmisiä pitämään
sitoumuksensa.

Aito parannus näkyy parhaiten vanhurskaissa teoissa ajan kuluessa, varsinkin sellaisten
käskyjen pitämisessä kuin siveyden laki, viisauden sana ja kymmenykset. Kun sinä ja
seurakunnan johtohenkilöt työskentelette ihmisten kanssa auttaaksenne heitä pitämään
sitoumuksensa, osoita ymmärtämystä. Ole kärsivällinen mutta sinnikäs. Et ole suorittanut
palvelutehtävääsi loppuun ennen kuin ihmiset elävät näiden sitoumusten mukaan eli
toisin sanoen ennen kuin he ovat tehneet parannuksen (ks. 3. Nefi 18:32). Joskus saattaa
olla tarpeen, että käyt monta kertaa auttamassa ihmisiä saamaan riittävästi uskoa
periaatteeseen, joka johtaa parannukseen.

Seuranta alkaa, kun käyt ensin ihmisten luona ja opetat heitä:

• Pyydä heitä kirjoittamaan sitoumuksensa johonkin, minkä jätät heille, kuten
esitteeseen tai korttiin, jossa on nimenne ja puhelinnumeronne.

• Huolehdi siitä, että ihmiset tietävät teidän käyvän pikaisesti päivittäin heidän luonaan
opetussopimusten välillä. Selitä, että tarkoituksenne on tukea ja auttaa heitä. Anna heille
käsitys siitä, mitä teette noilla käynneillä.

• Merkitse päiväkalenterisi kohtaan Muistiinpanoja / Hoidettavia asioita huomiselle
päivälle huomautus jokaisen tänään pyytämänne sitoumuksen seurannasta.

Käy usein, jos mahdollista niin päivittäin, ottamassa selvää, kuinka ihmiset edistyvät
sitoumuksissaan, vastaa kysymyksiin, opeta lisää oppiaiheita, lukekaa yhdessä Mormonin
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kirjaa, esittele muita pyhien kirjoitusten kohtia tai käytä videoita tai DVD:itä. Kun käyt
ihmisten luona usein, vahvistat hengellisiä tunteita, joita he tunsivat opettaessasi heille
Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautuksen sanomaa. Tämä Hengen vahvistava
vaikutus on erittäin tärkeää. Joskus voit myös soittaa tutkijoille muistuttaaksesi heitä
sitoumuksesta ja kannustaaksesi heitä pitämään sen.

Auta tutkijoita huomaamaan siunaukset, jotka he ovat saaneet pitäessään
sitoumuksensa. Auta heitä varsinkin kuvailemaan, millaisia tunteita heillä on ollut
Hengen todistaessa sanoman totuudesta.

Kiitä ja kannusta ihmisiä, jotka onnistuvat sitoumustensa pitämisessä. Tutkijat ovat
muuttamassa elämäänsä. Heillä on paljon opittavaa ja tehtävää. Kiitä heitä vilpittömästi
ja usein. Ilmaise kiitollisuutesi heidän edistymisestään ja luottamuksesi siihen, että he
voivat onnistua. Kannusta heitä aina kun olet heidän kanssaan.

Ilmaise huolesi ja pettymyksesi, kun ihmiset eivät ole pitäneet sitoumuksiaan eivätkä
siis ole kokeneet siunauksia.

Toiminta: Opiskelu yksin tai toverin kanssa

Kirjoita päiväkalenteriisi suunnitelmasi päivittäisestä yhteydenotosta kuhunkin tutkijaan.
Suunnitelkaa muutama päivä eteenpäin, miten hoidatte tutkijoiden seurannan.

Valitkaa yksi sitoumuspyyntö, jonka tulette esittämään opettaessanne oppiaiheita. Miettikää
sitten eri huolia, jotka saattaisivat estää jotakuta hyväksymästä tai pitämästä kyseistä
sitoumusta. Keskustelkaa siitä, kuinka voitte auttaa parhaiten ihmisiä, jotka yrittävät ratkaista
ongelmiaan, ja harjoitelkaa sitä.

Muista tämä

• Keskity siihen, että pyydät ihmisiä tekemään sitoumuksia jokaisessa etsimis- tai
opetustilanteessa sekä kirkkoon kuulumattomien että kirkon jäsenten kanssa.

• Pyydä sitoutumista auttaaksesi ihmisiä kokemaan kääntyminen.

• Lupaa siunauksia.

• Todista.

• Seuraa sitoumusten pitämistä auttaaksesi ihmisiä pitämään ne.



Opiskelu yksin
• Valitse yksi käsky, joka on lueteltu joko oppiaiheessa 4 tai 5. Ajattele siunauksia,

joita olet saanut noudattamalla kyseistä käskyä, ja kirjoita ne päiväkirjaasi.

• Kysy kirjeessä perheesi jäseniltä, kuinka heitä on siunattu, kun he ovat
noudattaneet jotakin tiettyä käskyä (esimerkiksi kymmenykset).

• Kirjoita, miltä sitoumusten pyytäminen sinusta tuntuu. Oletko rohkea vaiko
arka? Luotatko siihen, että ihmisiä siunataan, vai onko sinulla epäilyksiä?
Oletko johdonmukainen, kärsivällinen ja avulias päivittäisissä yhteydenotoissasi?
Tietävätkö ihmiset, että rakastat heitä? Kuinka voit korjata mahdollisia heikkouksia,
joita tunnistat sitoumuspyynnöissäsi?

• Tarkastele oppiaihesuunnitelmiasi kutakin oppiaihetta varten. Sisältyykö niihin
yksityiskohtaisia sitoumuksia? Johtavatko oppiaihesuunnitelmasi selkeästi
sitoumuksiin?

Opiskelu toverin kanssa
• Tehkää päiväkalenterinne perusteella luettelo ihmisistä, joihin olette ottaneet

yhteyttä viimeisten kahden päivän aikana, mukaan lukien tutkijat ja jäsenet.
Kirjoittakaa kunkin henkilön kohdalla sitoumus tai sitoumukset, joita he ovat
tehneet, ja muita sitoumuksia, joita olisitte voineet tai jotka olisi pitänyt pyytää.
Keskustelkaa siitä, miksi kykenitte saamaan sitoumukset joiltakuilta näistä
henkilöistä, ja mikä esti teitä saamasta sitoumuksia muilta. Miten hoidatte
näiden sitoumusten seurannan?

• Katsokaa päiväkalenterianne ja kirjoittakaa paperille niiden tutkijoiden nimet,
joita opetatte seuraavana päivänä tai kahtena seuraavana päivänä. Miettikää,
minkä oppiaiheissa 4 ja 5 lueteltujen käskyjen mukaan kutsutte heitä elämään.
Keskustelkaa siitä, kuinka pyydätte sitoumuksen ja mitä erityisiä siunauksia
lupaatte kuuliaisuudesta.

• Voitte harkintanne mukaan näyttää Opetustaulukon tutkijoille osoittaaksenne heille,
mitä heiltä odotetaan. Jos tilanteeseen sopii, jättäkää heille siitä kopio.

• Tarkastelkaa päiväkalenterinne kohtaa Muistiinpanoja / Hoidettavia asioita
kuluneiden kolmen päivän osalta nähdäksenne, oletteko kirjoittaneet
seurantatehtävän jokaisesta sitoumuksesta, jota olette pyytäneet.

Piirikokoukset ja vyöhykekonferenssit
• Keskustelkaa tehokkaista ja luovista ideoista ottaa päivittäin yhteyttä tutkijoihin.

Kuinka lähetyssaarnaajat ovat työskennelleet tehokkaasti jäsenten kanssa? Mitkä
painotuotteet tai videot ja DVD:t ovat hyödyllisiä? Mitä voitte tehdä, kun ihmiset
eivät ole kotona tai ovat liian kiireisiä tapaamaan teitä?

• Keskustelkaa keinoista, joilla lähetyssaarnaajat ovat opettaneet tehokkaasti
oppiaiheissa 4 ja 5 olevia käskyjä.

• Keskustelkaa joidenkuiden tämänhetkisten tutkijoiden huolista. Mikä on näiden
huolten todellinen syy? Miten lähetyssaarnaajat voivat selvittää huolia?

Lähetysjohtaja
• Lähde toisinaan lähetyssaarnaajien mukaan, kun he opettavat. Auta heitä

keskittymään siihen, miten he auttavat ihmisiä tekemään sitoumuksia ja
pitämään ne.

• Kannusta pappeusjohtajia ja jäseniä pitämään aktiivisesti päivittäin yhteyttä
tutkijoihin.

• Näytä esimerkkiä sitoutumisen pyytämisestä lähetystyöpyrkimyksissäsi ja niiden
lähetyssaarnaajien kanssa, joita palvelet.

Tutkimis- ja soveltamisideoita
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Kuinka valmistan
ihmisiä kasteeseen
ja konfirmointiin?

Mieti tätä

• Mitä minun on tehtävä auttaakseni ihmisiä valmistautumaan kasteeseen ja konfirmointiin?

• Kuinka pidän tehokkaan kastepuhuttelun?

• Kuinka hengellinen kastetilaisuus suunnitellaan ja pidetään?

• Kuinka työskentelen läheisesti piispan kanssa varmistaakseni, että käännynnäiset
konfirmoidaan?

• Miksi on tärkeää täyttää kaste- ja konfirmointilomakkeet?

Valmista ihmisiä kasteeseen ja konfirmointiin

Opetuksesi tarkoitus on auttaa muita uskomaan Jeesukseen Kristukseen ja tekemään
parannus synneistään. Kuten Mormon opetti, ”parannuksen ensi hedelmä on kaste”

(Moroni 8:25). Kastepuhuttelu on kirkon säätämä tapa varmistaa, että jokainen kasteelle
haluava täyttää Herran kastetta koskevat vaatimukset ja on valmistautunut ottamaan
vastaan Pyhän Hengen lahjan. Tässä puhuttelussa ne, jotka haluavat kasteen, täyttävät
pyhien kirjoitusten vaatimuksen, että he todistavat kirkon valtuutetun edustajan edessä,
”että he ovat todella tehneet parannuksen kaikista synneistään” (OL 20:37). Tutkijoiden
tekemät sitoumukset valmistavat heitä solmimaan kasteenliiton ja pitämään sen. Ihmiset,
jotka ovat pitäneet sitoumukset, joita olet heiltä pyytänyt, ovat valmistautuneet hyvin
puhutteluun sekä jäsenyyteen ja aktiivisuuteen kirkossa.

Kun opetat tutkijoita ja valmistat heitä kasteeseen ja konfirmointiin, huolehdi siitä, että
he täyttävät kastevaatimukset.
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Kastevaatimukset

OL 20:37:

• nöyrtyminen Jumalan edessä

• halu ottaa kaste

• tuleminen esiin särkynein sydämin ja murtunein mielin

• parannus kaikista synneistä

• halukkuus ottaa päälleen Jeesuksen Kristuksen nimi

• päättäväisyys palvella Kristusta loppuun asti

• teoillaan osoittaminen, että on saanut Kristuksen Hengen syntiensä anteeksi saamiseksi.

Ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista koorumi:

• riittävien muutosten tekeminen elämässä, niin että täyttää kohdassa OL 20:37 esitetyn käskyn

• uskon osoittaminen Kristukseen

• parannus synneistä

• eläminen moraalisen kelvollisuuden periaatteiden mukaan

• eläminen viisauden sanan mukaan

• sitoutuminen kymmenysten maksamiseen

• kaikkiin lähetystyöoppiaiheisiin osallistuminen [oppiaiheet 1–4 Opetustaulukossa ja niihin
liittyvät sitoumukset]

• tapaaminen piispan tai seurakunnanjohtajan kanssa

• joihinkin sakramenttikokouksiin osallistuminen.

(”Lähetystyötä koskeva tiedotus”, ensimmäisen presidenttikunnan kirje, 11. joulukuuta 2002.)

Kun tutkija on asettanut varman kastepäivän, suunnittele, milloin saat hoidetuksi
kaikki päiväkalenterissasi luetellut kasteeseen ja konfirmointiin johtavat tapahtumat.
Tarkastele huolella Opetustaulukkoa varmistaaksesi, että olet opettanut perusopit ja että
kasteelle aikovat ovat valmiita vastaamaan kastepuhuttelussa kaikkiin kysymyksiin.
Tarkastele tätä suunnitelmaa henkilön kanssa seuraavalla käynnillänne. Jos mahdollista,
henkilön pitäisi osallistua kastetilaisuuteen ennen omaa kastettaan.

Jos sinusta tuntuu, että henkilö, jota opetat, tarvitsee lisää valmistautumista, älä
sovi kastepuhuttelua ennen kuin tutkija täyttää vaatimukset. Jos kasteelle aikova on
alaikäinen, varmista, että hänen vanhempansa tai huoltajansa ovat antaneet luvan
hänen kastamiseensa, mieluimmin kirjallisena.

Kun autat ihmisiä valmistautumaan kastepuhutteluun, puhu heille puhuttelun
tarkoituksesta. Opeta heitä ja todista kasteen ja Pyhän Hengen lahjan saamisen pyhyydestä.
Selitä, että haluat varmistua siitä, että he ymmärtävät opettamasi periaatteet ja liiton, jonka
he tulevat solmimaan. Selitä myös, että puhuttelu on heille mahdollisuus osoittaa Herran
edustajan edessä, että he ovat valmiita näihin pyhiin toimituksiin. Kun he pitävät kasteessa
ja konfirmoinnissa solmimansa liitot, he saavat syntinsä anteeksi. Kerro, mitä puhuttelija
kysyy heidän uskostaan tärkeisiin oppeihin, heidän parannuksenteostaan aiemmista
synneistä ja heidän halukkuudestaan solmia liitto, että he ovat kuuliaisia Jeesukselle
Kristukselle koko elämänsä ajan. Tähdennä, että vesikaste on epätäydellinen ilman
konfirmointia ja Pyhän Hengen lahjaa.
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Toiminta: Opiskelu yksin tai toverin kanssa

• Lue kukin seuraavista kohdista ja tee yhteenveto hengellisistä vaatimuksista, joita kaste ja
konfirmointi edellyttävät.

2. Nefi 9:23; 31:4–13 3. Nefi 27:13–21 OL 20:37
Moosia 18:8–10 Moroni 6:1–4 OL 22
Alma 7:14–15 Moroni 8:25–26 Ap. t. 2:37–39

• Kastepuhuttelussa kasteelle aikovilta kysytään, ovatko he halukkaita ottamaan päälleen
Kristuksen nimen. Miten voit auttaa heitä ymmärtämään tämän kysymyksen? Kun pohdit tätä
kysymystä, tutki seuraavia pyhien kirjoitusten kohtia:

Moosia 4–5 Moosia 26:18, 21–27 3. Nefi 27:1–10
Moosia 18:1–11

Voit myös halutessasi etsiä muita kohtia, jotka auttavat sinua ymmärtämään tämän
periaatteen.

Kuinka pidän puhuttelun? 
Puhuttelun pitävän henkilön tulee käyttää kastepuhuttelukysymyksiä Hengen johda-

tuksella päättääkseen, täyttääkö kasteelle aikova henkilö kohdassa OL 20:37 esitetyt
vaatimukset. Hänen täytyy myös sovittaa kysymykset kasteelle aikovan ikää ja
kypsyystasoa vastaaviksi.

Ellei kasteelle aikova täytä vaatimuksia kastepuhuttelukysymysten mukaisesti, kaste ja
konfirmointi tulee siirtää myöhempään ajankohtaan. Kokoaikaisten lähetyssaarnaajien
tulee opettaa tutkijaa lisää, ja seurakunnan jäsenten tulee perehdyttää häntä enemmän.

Puhuttelua pitävän piirijohtajan tai vyöhykejohtajan tulee menetellä seuraavalla tavalla:

• Pidä puhuttelu kahden kesken sellaisessa miellyttävässä paikassa, joka edistää Herran
Hengen tuntemista. Toverisi tulee olla lähellä.

• Aloita rukouksella.

• Auta kasteelle aikovaa tuntemaan olonsa mukavaksi.

• Tee puhuttelusta hengellisesti kohottava kokemus.

• Huolehdi siitä, että kasteelle aikova henkilö ymmärtää puhuttelun tarkoituksen.

• Esitä kastepuhuttelukysymykset. Käytä seurantakysymyksiä saadaksesi tuntuman
henkilön todistuksen lujuudesta ja henkilön parannuksen vilpittömyydestä.

• Vastaa kasteelle aikovan henkilön kysymyksiin.

• Pyydä henkilöä todistamaan ja kertomaan tunteistaan.

• Jos henkilöllä on todistukseen tai kelvollisuuteen liittyviä ongelmia, selitä, että olisi
parasta lykätä kastetta, kunnes hän on valmistautunut paremmin.
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1. Uskotko, että Jumala on iankaikkinen Isämme? Uskotko, että Jeesus Kristus on Jumalan
Poika, maailman Vapahtaja ja Lunastaja?

2. Uskotko, että kirkko ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on palautettu profeetta Joseph
Smithin kautta? Uskotko, että [nykyinen kirkon presidentti] on Jumalan profeetta? Mitä se
sinulle merkitsee?

3. Mitä parannuksen tekeminen sinulle merkitsee? Tunnetko, että olet tehnyt parannuksen
aiemmista synneistäsi?

4. Oletko koskaan tehnyt vakavaa rikosta? Jos olet, oletko nyt koeajalla tai ehdonalaisessa
vapaudessa? Oletko koskaan ollut osallisena abortissa? Entä homoseksuaalisessa
suhteessa?

5. Sinulle on opetettu, että jäsenyyteen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkossa sisältyy eläminen evankeliumin tasovaatimusten mukaan. Ymmärrätkö seuraavat
tasovaatimukset? Oletko halukas noudattamaan niitä?
a. siveyden laki, joka kieltää kaikki sukupuolisuhteet miehen ja naisen välisen laillisen

avioliiton siteiden ulkopuolella
b. kymmenysten laki
c. viisauden sana
d. lepopäivän pyhittäminen mukaan lukien sakramentin nauttiminen viikoittain ja muiden

jäsenten palveleminen.

6. Kun sinut kastetaan, solmit Jumalan kanssa liiton, että olet halukas ottamaan päällesi
Kristuksen nimen ja pitämään Hänen käskynsä koko elämäsi ajan. Oletko valmis solmimaan
tämän liiton ja pyrkimään siihen, että olet sille uskollinen?

Kun puhuttelu on sujunut hyvin, onnittele kasteelle aikovaa henkilöä. Liittykää
muiden lähetyssaarnaajien seuraan, ja selitä, mitä kastetilaisuudessa tapahtuu.

Selitä, että konfirmointi tapahtuu piispan johdolla sen seurakunnan sakramenttiko-
kouksessa, jonka alueella kasteelle aikova asuu.

Kun kastetta joudutaan siirtämään, piirijohtajan tai vyöhykejohtajan ja muiden
lähetyssaarnaajien tulee hoitaa tilanne hienotunteisesti ja luottamuksellisesti. Vakuuta
kasteelle aikovalle, että hän onnistuu, ja selitä, että täydellisen parannuksen tekeminen
joistakin synneistä vie enemmän aikaa. Selitä, että koska toimitus on luonteeltaan pyhä,
se edellyttää korkeita kelvollisuuden tasovaatimuksia. Vakuuta kasteelle aikovalle, että
sinä ja muut teette kaiken voitavanne tukeaksenne häntä. Pidä sitten uskollisesti
lupauksesi.

Kaste ja konfirmointi: kysymyksiä ja vastauksia

Kuka pitää kaste- ja konfirmointipuhuttelun?

Yleensä piirijohtaja puhuttelee oman piirinsä lähetyssaarnaajien opettamat kasteelle aikovat,
mukaan lukien ne, joita hänen vyöhykejohtajansa ovat opettaneet. Vyöhykejohtaja puhuttelee
piirijohtajien opettamat kasteelle aikovat. Lähetysjohtajan tai jonkun hänen määräämänsä
henkilön on puhuteltava ihmiset, jotka ovat tehneet vakavaa syntiä. Piiri- tai vyöhykejohtajat
eivät puhuttele kasteelle aikovia oman piirinsä tai vyöhykkeensä ulkopuolella, ellei lähetysjohtaja
pyydä heitä tekemään niin.

Mikä on käännynnäiskasteen määritelmä?

Käännynnäiskasteena pidetään sellaisen henkilön kastetta, joka

• on täyttänyt 9 vuotta ja jota ei ole koskaan aiemmin kastettu eikä konfirmoitu kirkon jäseneksi
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• on 8-vuotias lapsi, jonka äiti ja isä eivät kuulu kirkkoon tai jonka vanhemmat kastetaan ja
konfirmoidaan samaan aikaan kuin lapsi.

Tarvitsenko luvan alaikäisen lapsen kastamiseen?

Ennen kuin voit opettaa alaikäistä tutkijaa ja kastaa hänet, sinun on hankittava lupa hänen
vanhemmiltaan tai holhoojiltaan, mieluimmin kirjallisena. Lisäksi sinulla tulee olla hyvät perusteet
uskoa, että lapsi ymmärtää kasteenliiton ja tekee kaikkensa pitääkseen sen olemalla kuuliainen
evankeliumille, mukaan lukien uskollinen osallistuminen kirkon kokouksiin.

Tarvitsenko aviopuolison luvan kastaakseni aviomiehen tai -vaimon?

Kyllä. Älä kasta naimisissa olevaa henkilöä ilman hänen puolisonsa suostumusta.

Ellei perheen isä ole valmis ottamaan kastetta, pitäisikö minun kastaa perhe vai odottaa,
kunnes isä on valmis?

Ellei perheen isä ole valmis ottamaan kastetta ja konfirmointia mutta muut perheenjäsenet
ovat, voit kertoa isälle, että et mielelläsi kasta perhettä ilman häntä, koska kirkko kunnioittaa
perheenpäätä ja koska perheenjäsenet edistyvät evankeliumissa parhaiten perheyksikkönä. Jos
isä kieltäytyy edelleen, voit kastaa ja konfirmoida muut perheenjäsenet hänen suostumuksellaan.

Onko hyvä ajatus asettaa isä Aaronin pappeuteen heti kasteen jälkeen, niin että hän voi
kastaa muut perheenjäsenet?

Ei. Isä on konfirmoitava sakramenttikokouksessa, ja sen jälkeen kun piispa on puhutellut häntä,
hänet on esitettävä hyväksyttäväksi, jotta hän voi saada Aaronin pappeuden. Perheenjäsenten
kastetta ei pidä viivyttää siitä syystä, että isä voisi kastaa heidät itse.

Voinko opettaa henkilöä, joka on aiemmin erotettu kirkosta, ja kastaa hänet?

Kirkosta erotettujen henkilöiden kasteet eivät ole käännynnäiskasteita, eivätkä lähetyssaarnaajat
hoida sellaisten henkilöiden kastepuhutteluja. Voit työskennellä sellaisten henkilöiden kanssa vain
lähetysjohtajan ja piispan tiiviissä valvonnassa.

Entä jos henkilöllä on sovittu kastepäivä, mutta hän ei pidä kaikkia sitoumuksia?

Jos sinusta tuntuu, että joku, jota opetat, tarvitsee lisää valmistautumista, älä sovi
kastepuhuttelua ennen kuin tutkija pitää sitoumukset ja täyttää vaatimukset.

Mitä teen, kun ihmiset haluavat ottaa kasteen mutta asuvat avoliitossa?

Kasteelle aikovien henkilöiden, jotka ovat eläneet vastakkaista sukupuolta olevan kanssa
avoliitossa, on joko mentävä naimisiin tai lakattava asumasta yhdessä ennen kuin heidät
voidaan kastaa.

Kastepuhuttelun kysymyksessä 4 kysytään, onko henkilö ollut osallisena vakavassa
synnissä kuten abortissa, homoseksuaalisessa suhteessa tai vakavassa rikoksessa.
Mitä minun pitäisi tehdä, jos joku tunnustaa sellaisen synnin?

1. Ohjeita opettaville lähetyssaarnaajille. Joskus tutkijat voivat omasta aloitteestaan kertoa
sellaisista synneistä, kun opetat käskyjä ja pyydät heiltä sitoumuksia. Elleivät he kuitenkaan
sano mitään, mutta luulet, että heillä saattaa olla ongelma, valmista heitä kastepuhutteluun
kysymällä heiltä, ovatko he olleet osallisena jossakin tällaisessa synnissä. Jos saat tietää
vakavasta synnistä, älä kysy heiltä synnin yksityiskohtia. Älä sovi kastepäivää äläkä anna
mitään lupauksia siitä, hyväksytäänkö heidät kastettaviksi ja konfirmoitaviksi. Ilmaise
rakkautesi ja kertaa parannuksen periaate. Selitä ystävällisesti, että nämä synnit ovat
vakavia ja että henkilö, joka on kypsempi ja kokeneempi (lähetysjohtajasi tai joku hänen
määräämänsä), puhuu heidän kanssaan ja auttaa heitä näissä asioissa. Lähetä sitten
kastepuhuttelupyyntö suoraan lähetysjohtajalle.
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2. Ohjeita kaste- ja konfirmointipuhuttelun pitävälle henkilölle. Jos lähetyssaarnaajat ovat
opettaneet tutkijaa asianmukaisesti ennen kastepuhuttelua, nämä asiat, jos niitä on, olisi
pitänyt ohjata lähetysjohtajalle. Jos niitä tulee esiin, ilmaise rakkautesi ja kertaa käskyt ja
parannuksen periaate. Selitä ystävällisesti, että nämä synnit ovat vakavia ja että henkilö, joka
on kypsempi ja kokeneempi (lähetysjohtajasi tai joku hänen määräämänsä), puhuu heidän
kanssaan ja auttaa heitä näissä asioissa. Toimita sitten kastepuhuttelupyyntö suoraan
lähetysjohtajalle.

Toiminta: Opiskelu yksin

Mieti, miltä sinusta mahtaisi tuntua, jos olisit puhuttelussa. Harkitse seuraavia kysymyksiä:

• Mitkä kohdat puhuttelussa saattaisivat olla sinulle outoja? Mitä puhuttelija voisi tehdä tai
sanoa rauhoittaakseen sinua?

• Kuinka haluaisit puhuttelijan toimivan kanssasi?

• Kuinka haluaisit puhuttelijan vastaavan, jos ilmaisisit epäilyksiä tai väärinkäsityksiä tai jos
tunnustaisit vakavia syntejä?

Kirjoita opiskelupäiväkirjaasi vastauksesi näihin kysymyksiin.

Täytä kaste- ja konfirmointilomakkeet
Puhuttelun pitävän lähetyssaarnaajan tulee täyttää voimassa oleva kastekortti

lomakkeessa olevien ohjeiden mukaan. Hänen tulee selittää, että kastekortin perusteella
tehdään jäsenkortti, joka sisältää tärkeää tietoa uusista jäsenistä ja heidän saamistaan
toimituksista. Aina kun jäsenet muuttavat, jäsenkortti lähetetään uuteen yksikköön, niin
että heidän uusi piispansa voi perehdyttää ja auttaa heitä. Lähetyssaarnaajan tulee pyytää
kasteelle aikovaa henkilöä tarkistamaan puhuttelun aikana lomakkeessa olevat tiedot.
Henkilö ei voi saada temppelisuositusta ilman jäsenkorttia.

Piispa huolehtii siitä, että kustakin konfirmoitavasta täytetään konfirmointilomake
siinä olevien ohjeiden mukaan.

Toiminta: Opiskelu yksin tai toverin kanssa

Tutki kohdat Moosia 6:1–3 ja Moroni 6:1–4. Kuinka nämä kohdat liittyvät velvollisuuteesi pitää
täsmällisiä aikakirjoja kasteista ja konfirmoinneista?

Kastetilaisuus
Henki ilmenee voimakkaana, kun suoritetaan pyhiä kaste- ja konfirmointitoimituksia.

Kastetilaisuuden ja sitä seuraavan konfirmoinnin pitäisi olla hengellisiä kohokohtia
uusille käännynnäisille. Sinun ja seurakunnan lähetystyönjohtajan tulee tehdä kaikki
voitavanne varmistaaksenne, että kastetilaisuus on hyvin järjestetty, innoittava ja
mieleen painuva. Näiden tilaisuuksien tulee vahvistaa uusia käännynnäisiä heidän
sitoumuksessaan pysyä aktiivisina.
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Kutsu piispakunta, kooruminjohtajat ja apujärjes-
töjen johtajat sekä kotiopettajat ja kotikäyntiopettajat
(jos heidät on jo määrätty) kastetilaisuuteen. Kään-
nynnäisen ystävät ja sukulaiset ja kaikki nykyiset tut-
kijasi tulee kutsua kastetilaisuuteen ja sakramenttiko-
koukseen, jossa konfirmointi tapahtuu. Nämä koke-
mukset auttavat heitä tuntemaan Hengen ja valmista-
vat heitä ottamaan vastaan kutsun oppia lisää evan-
keliumista. Työskentele kasteelle aikovan henkilön ja
seurakunnan lähetystyönjohtajan kanssa kutsuaksen-
ne kasteelle aikovan henkilön ystäviä ja sukulaisia ti-
laisuuteen. Hoida sitten tilaisuuden jälkeen seuranta
keskustelemalla heidän kokemuksestaan ja tarjoa
heille mahdollisuutta saada tietää, miksi heidän ystä-
vänsä päätti ottaa kasteen.

Lähetyssaarnaajat, jotka ovat opettaneet kastettavaa, sopivat seurakunnan lähetys-
työnjohtajan kanssa tilaisuuden järjestämisestä. Selitä kastettavalle, mitä suunnitellaan ja
miksi. Keskustelkaa sopivasta pukeutumisesta ja siitä, että kastettavalle annetaan valkoi-
set vaatteet kasteen ajaksi. Sopikaa kastepaikka ja ajankohta. Yleensä tilaisuuden johtaa
piispakunnan jäsen tai seurakunnan lähetystyönjohtaja. Seuraavat asiat on tärkeää suun-
nitella ja järjestää.

Kastetilaisuudessa voi olla

1. alkumusiikkia

2. tilaisuutta johtavan pappeusjohtajan (johtavana virkailijana tulee olla piispakunnan
jäsenen) lyhyt tervetulotoivotus

3. alkulaulu ja -rukous

4. yksi tai kaksi lyhyttä puhetta evankeliumin aiheista kuten kasteesta ja Pyhän 
Hengen lahjasta

5. musiikkiesitys

6. kastetoimitus

7. hartaushetki sillä aikaa kun kastetoimitukseen osallistuvat vaihtavat ylleen
kuivat vaatteet. Tähän voi sisältyä musiikin kuuntelua, tuttujen kirkon laulujen
ja Alkeisyhdistyksen laulujen laulamista, kirkon videon tai DVD:n katsomista
tai todistuksia

8. uusille jäsenille annettu mahdollisuus todistaa, jos he haluavat

9. loppulaulu ja -rukous

10. loppumusiikkia.



Muistiinpanoja

12 Kaste ja konfirmointi

222

Konfirmointi
Henkilö saa konfirmointitoimituksen sen jälkeen,

kun hänet on kastettu (ks. OL 20:41). Uutta käännyn-
näistä pidetään kirkon jäsenenä sen jälkeen, kun
kaste- ja konfirmointitoimitukset on suoritettu
(ks. Joh. 3:5; OL 33:11). Uudet käännynnäiset konfir-
moidaan sen seurakunnan sakramenttikokouksessa,
jonka alueella he asuvat, ei kastetilaisuudessa. Piispa
on vastuussa siitä, että konfirmointi tapahtuu koh-
tuullisen pian kasteen jälkeen. Piispa tai toinen hänen
neuvonantajistaan on mukana konfirmoinnissa. Piis-
pa voi kutsua konfirmointitilaisuuteen mukaan lähe-
tyssaarnaajavanhimmat, jotka auttoivat käännynnäi-
sen opettamisessa. Työskentele tiiviisti piispan ja seu-
rakunnan lähetystyönjohtajan kanssa varmistaaksesi,
että tämä välttämätön toimitus suoritetaan.

Kasteen ja konfirmoinnin jälkeen
Lähetyssaarnaajat voivat jatkaa uusien jäsenten perehdyttämistä piispan ohjeiden

mukaan. Jatka heidän opettamistaan ja kertaa, mitä heille on opetettu. Kannusta ja tue
heitä, lue heidän kanssaan Mormonin kirjaa ja auta heitä kertomaan evankeliumista
sukulaisilleen ja ystävilleen. Mikäli on sopivaa, pidä koko elämäsi ajan yhteyttä niihin,
joita olet opettanut, ja kannusta ja tue heitä.

Jatka Opetustaulukon käyttöä konfirmoinnin jälkeen ja merkitse siihen, miten edistyt
oppiaiheiden 1–4 opettamisessa uudelleen ja oppiaiheen 5 opettamisessa. Työskentele
tiiviisti seurakunnan lähetystyönjohtajan ja seurakunnan johtohenkilöiden kanssa
auttaaksesi uutta käännynnäistä pysymään aktiivisena ja saamaan kaikki Jeesuksen
Kristuksen sovituksen siunaukset.

Muista tämä

• Valmista kasteelle aikovia henkilöitä asianmukaisesti kaste- ja konfirmointipuhutteluun.

• Huolehdi siitä, että kasteelle aikova täyttää kaste- ja konfirmointivaatimukset.

• Huolehdi osaltasi siitä, että kastetilaisuudet ovat hengellisesti kohottavia.

• Käytä kaste- ja konfirmointitilaisuuksia etsimismahdollisuuksina.

• Täytä täsmällisesti kaste- ja konfirmointilomakkeet.



Tutkimis- ja soveltamisideoita

Opiskelu yksin

• Tee luettelo haasteista, joita kasteelle aikova henkilö saattaisi kohdata. Miksi
on tärkeää, että kasteelle aikovat henkilöt tuntevat kirkon jäsenten rakkautta
ja ystävyyttä?

• Tutki kohtia Moroni 6 ja OL 20:68–69. Mitä opit näiden kohtien perusteella
ihmisten valmistamisesta kasteeseen ja konfirmointiin? Kirjoita muistiin,
mitä opit, ja kerro ajatuksistasi toverillesi, kun opiskelet hänen kanssaan.

Opiskelu toverin kanssa

• Vanhin Henry B. Eyring on selittänyt, miksi korkeat tasovaatimukset ovat tärkeitä.
Keskustele näistä neuvoista toverisi kanssa, ja arvioikaa, miten rohkeasti autatte
ihmisiä täyttämään nämä tasovaatimukset. ”Herra asettaa tasovaatimuksensa
voidakseen siunata meitä. Ajatelkaa noita siunauksia. Hän lupaa auttaa niitä, jotka
pitävät tasovaatimukset, Pyhän Hengen avulla. Hän lupaa henkilökohtaisen
rauhan. Hän lupaa mahdollisuuden saada pyhiä toimituksia Hänen huoneessaan.
Ja Hän lupaa niille, jotka elävät jatkuvasti Hänen antamiensa tasovaatimusten
mukaan, että he saavat iankaikkisen elämän. – – Koska me rakastamme ihmisiä,
joita palvelemme, me kaikki haluamme tehdä entistä enemmän kohottaaksemme
taivaallisen Isämme lapsia uskollisuuteen ja siveelliseen puhtauteen, joita he
tarvitsevat saadakseen kaikki Herran siunaukset. – – On aloitettava pitämällä
Herran tasovaatimukset selkeästi ja anteeksi pyytelemättä. Ja mitä kauemmas
maailma niistä ajautuu ja mitä enemmän se niitä pilkkaa, sitä rohkeammin meidän
on toimittava niiden mukaan.” (”Kelvollisuuden tasovaatimukset”, ensimmäinen
maailmanlaajuinen johtajien koulutuskokous, tammikuu 2003.)

• Kerro toverillesi, mitä olet oppinut tämän luvun perusteella ihmisten
valmistamisesta kasteeseen ja konfirmointiin.

• Tarkastelkaa viimeisintä kastetilaisuutta, johon olette osallistuneet. Verratkaa sitä
kohdan ”Kastetilaisuus” ohjeisiin. Mikä meni hyvin? Mitä olisi voitu parantaa?
Keskustelkaa siitä, kuinka varmistatte, että suunnittelemanne tilaisuudet ovat
hengellisiä ja kohottavia.

• Harjoitelkaa sitä, kuinka valmistatte tiettyä tutkijaa kastepuhutteluun.

• Kerratkaa kastepuhuttelukysymykset. Harkitkaa, kuinka hoitaisitte vaikeita tilanteita
kuten seuraavia:

– Kasteelle aikova henkilö ei ole kertonut teille, että hän on koeajalla aiemmin
tekemänsä rikoksen vuoksi.

– Henkilö ei ole saanut vankkaa vastausta rukouksessa esittämäänsä
kysymykseen, oliko Joseph Smith profeetta.

– Kasteelle aikova henkilö poltti savukkeen kaksi päivää sitten.

– Kasteelle aikova henkilö ei ole varma, onko hän saanut vastauksen
rukouksiinsa.

– Ystävät ovat painostaneet perhettä, eivätkä perheen jäsenet ole varmoja,
ovatko he valmiita ottamaan kasteen.

• Tarkastelkaa Kastekorttia sekä Konfirmointikortti / Kaste- ja konfirmointitodistusta.
Kuinka voitte varmistua siitä, että antamanne tiedot ovat oikeita ja että kaikki tiedot
on annettu?

12 Kaste ja konfirmointi
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Piirikokoukset ja vyöhykekonferenssit

• Tarkastelkaa kastepuhuttelun tärkeyttä. Keskustelkaa siitä, kuinka
lähetyssaarnaajien tulee valmistaa tutkijoita puhutteluun.

• Keskustelkaa siitä, kuinka kaste- ja konfirmointitilaisuuksia voi käyttää
etsimismahdollisuuksina.

Lähetysjohtaja

• Työskentele paikallisten pappeusjohtajien kanssa varmistaaksesi, että
Edistymistaulukkoa käytetään tehokkaasti.

• Pidä toisinaan ensimmäinen kastepuhuttelu.

• Opeta piirijohtajille ja vyöhykejohtajille, kuinka kastepuhutteluja pidetään.

• Opeta lähetyshallituksen jäsenille ja pappeusjohtajille, kuinka pidetään
kastepuhuttelu sellaisten kasteelle aikovien henkilöiden kanssa, jotka ovat
tehneet vakavaa syntiä.

12 Kaste ja konfirmointi
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MuistiinpanojaKuinka työskentelen
vaarnan ja seurakunnan
johtohenkilöiden kanssa?

Mieti tätä

• Mitä uudet käännynnäiset ja vähemmän aktiiviset jäsenet tarvitsevat, jotta heistä tulisi
aktiivisia kirkon jäseniä?

• Mitkä ovat vaarnan ja seurakunnan johtohenkilöiden lähetystyötä, aktiivisena pitämistä ja
aktivointia koskevat velvollisuudet?

• Kuinka voin auttaa seurakunnan johtohenkilöitä vahvistamaan kirkkoa?

• Mitä viikoittaisessa korrelaatiokokouksessa seurakunnan lähetystyönjohtajan kanssa pitäisi
tapahtua?

Sinulla on suuri mahdollisuus työskennellä monien johtajien ja jäsenten kanssa
lähetystyösi aikana. Yhdessä te vahvistatte ja vakiinnutatte Myöhempien Aikojen

Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoa. Suhteet, jotka solmit kirkon johtajiin, ovat
siunauksenasi koko loppuelämäsi ajan. Ne ovat tärkeitä ihmissuhteita, kun sinä ja
kirkon jäsenet pyritte tuomaan palautetun evankeliumin taivaallisen Isän lapsille.
Perusasioiden ymmärtäminen siitä, kuinka seurakuntaorganisaatiossa toimitaan,
auttaa sinua etenemään keskittyneemmin ja voimallisemmin.

Vahvista uusia käännynnäisiä ja vähemmän aktiivisia jäseniä
Kun käännynnäiset kastetaan ja konfirmoidaan, he antavat pyhiä lupauksia totella ja

palvella Jumalaa ja muita loppuelämänsä ajan. Heillä on mahdollisuus saada pelastus
selestisessä valtakunnassa. Jotta he saisivat luvatut siunaukset, heidän on kestettävä
loppuun asti uskossa Jeesukseen Kristukseen. Kirkon jäsenten apu uusien käännynnäisten
pysymisessä aktiivisina ja uskollisina on keskeistä.
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Presidentti Gordon B. Hinckley on sanonut: ”Lähetystyön tekemisessä ei ole kerta
kaikkiaan mitään mieltä, ellemme säilytä tuon työn hedelmiä. Nämä kaksi kuuluvat
erottamattomasti yhteen. – – Meillä on suuri ja vakava vastuu heistä jokaisesta.”
(Ks. ”Etsikää karitsoita, ruokkikaa lampaita”, Liahona, heinäkuu 1999, s. 122.)

Seurakuntaneuvostolla on piispan johdolla suurin vastuu uusien jäsenten ja vähemmän
aktiivisten jäsenten vahvistamisesta. He huolehtivat siitä, että uusilla käännynnäisillä ja
vähemmän aktiivisilla jäsenillä on ystäviä, että heitä ravitaan Jumalan sanalla ja että he
saavat tehtäviä ja vastuuta. He voivat pyytää, että kokoaikaiset lähetyssaarnaajat auttavat
kotiopetuksessa (tai sisarlähetyssaarnaajat kotikäyntiopetuksessa) ja käyvät uusien
jäsenten, vähemmän aktiivisten jäsenten ja tulevien vanhinten luona. Olisi hyvä, jos olisit
sellaisilla käynneillä jonkun jäsenen parina.

Myös sinä olet vastuussa näistä ihmisistä. Presidentti Hinckley on sanonut: ”Teille
lähetyssaarnaajille kuuluu vastuu käännynnäisten vahvistamisesta kirkossa. Ette
kenties voi käydä jatkuvasti heidän luonaan, mutta voitte kirjoittaa heille silloin
tällöin ja kannustaa heitä. – – Kun menette kotiin, älkää unohtako heitä. Eläkää aina
heidän luottamuksensa arvoisesti. Kirjoittakaa heille silloin tällöin vakuuttaen heille
rakkauttanne.” (”Etsikää karitsoita, ruokkikaa lampaita”, s. 123.)

Kun osallistut kirkon kokouksiin, sinun ja
toverisi pitäisi istua tutkijoidesi kanssa tai niiden
jäsenten kanssa, joita olette perehdyttäneet,
tukeaksenne ja vahvistaaksenne heitä. Teidän ei
pitäisi istua muiden lähetyssaarnaajien kanssa.

Ratkaisevan tärkeä osa lähetystyötäsi on
vakiinnuttaa kirkkoa ja vahvistaa sitä yksikköä,
jossa palvelet. Teet sen osittain siten, että autat
uusia käännynnäisiä pysymään aktiivisina ja
autat vähemmän aktiivisia jäseniä tulemaan
taas aktiivisiksi. Yksi velvollisuuksistasi on
opettaa yhdessä seurakuntalähetyssaarnaajien kanssa uudelleen neljä ensimmäistä
oppiaihetta ja opettaa oppiaihe 5. Myös seurakuntalähetyssaarnaajat, kotiopettajat ja
kotikäyntiopettajat voivat auttaa näiden periaatteiden opettamisessa.

Presidentti Gordon B. Hinckley on kertonut seuraavaa niistä haasteista, joita monet
käännynnäiset kohtaavat:

Sain eräänä päivänä hyvin mielenkiintoisen kirjeen. Sen oli kirjoittanut vuosi sitten kirkkoon
liittynyt nainen. Hän kirjoittaa:

”Matkani kirkkoon oli ainutlaatuinen ja jokseenkin haasteellinen. Tämä kulunut vuosi on ollut
kovin vuosi, jonka olen elämäni aikana elänyt. Se on ollut myös antoisin. Uutena jäsenenä minulla on
edelleen haasteita joka päivä.”

Hän jatkaa sanoen, että kun hän liittyi kirkkoon, hän ei tuntenut saavansa tukea seurakuntansa
johdolta. Hänen piispansa ei näyttänyt piittaavan hänestä uutena jäsenenä. Tuntien itsensä torjutuksi
hän kääntyi uudestaan lähetysjohtajansa puoleen, joka avasi hänelle mahdollisuuksia.

Hän sanoo, etteivät ”kirkon jäsenet tiedä, millaista on olla uusi kirkon jäsen. Siksi heidän on miltei
mahdotonta tietää, kuinka he voisivat tukea meitä.”

Kehotan teitä, veljeni ja sisareni, ellette tiedä, millaista se on, yrittämään kuvitella, millaista se on.
Se voi olla hyvin yksinäistä. Pettymyksen tunne voi olla suuri. Se voi olla pelottavaa. Me tähän
kirkkoon kuuluvat poikkeamme maailmasta paljon enemmän kuin tulemme ajatelleeksi. Tämä nainen
jatkaa: ”Kun me tutkijat tulemme kirkon jäseniksi, hämmästykseksemme huomaamme astuneemme
kokonaan vieraaseen maailmaan, maailmaan, jolla on omat perinteensä, oma kulttuurinsa ja kielensä.
Huomaamme, ettei ole ketään ihmistä eikä mitään paikkaa, josta voisimme pyytää opastusta
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matkallamme tähän uuteen maailmaan. Aluksi matka on jännittävä, virheemme jopa huvittavia,
mutta sitten siitä tulee turhauttava, ja lopulta turhautuminen vaihtuu suuttumukseksi. Ja näissä
turhautumisen ja suuttumuksen vaiheissa me lähdemme. Palaamme takaisin maailmaan, josta olemme
tulleet, jossa tiesimme, keitä olimme, jossa tunsimme roolimme, jossa teimme osamme ja jonka kieltä
osasimme puhua.” (”Etsikää karitsoita, ruokkikaa lampaita”, s. 122.)

Toiminta: Opiskelu yksin tai toverin kanssa

Lue edellinen kertomus. Kirjoita opiskelupäiväkirjaasi seuraavat kysymykset tai keskustele niistä
toverisi kanssa. Tee asianmukaisia tavoitteita ja suunnitelmia.

• Mitkä ovat tämän kertomuksen mukaan joitakin tekijöitä, joiden vuoksi uusien jäsenten on
vaikeaa pysyä aktiivisina?

• Kuinka se, että jäsenet ovat mukana opetuksessa alusta asti, auttaa näissä haasteissa?

• Mieti ihmisiä, joita opetat. Kuinka voit ottaa jäsenet paremmin mukaan auttamaan tutkijoita
näiden aloittaessa sosiaalisen sopeutumisen kirkkoon?

Koti- ja kotikäyntiopetus
Vaarnanjohtajat ja piispat voivat lähetysjohtajan kanssa asiasta sovittuaan pyytää

lähetyssaarnaajia käymään vähemmän aktiivisten ja osajäsenperheiden luona.
He voivat pyytää, että sopivissa tilanteissa kokoaikaiset lähetyssaarnaajat osallistuvat
kotiopetukseen ja kotikäyntiopetukseen. Näiden opetustilaisuuksien pitäisi vahvistaa
jäseniä, lisätä lähetyssaarnaajien kykyä opettaa ja auttaa lähetyssaarnaajia hankkimaan
nimiviitteitä (ks. ”Lähetystyötä koskeva tiedotus”, ensimmäisen presidenttikunnan kirje,
11. joulukuuta 2002).

Työskentele seurakuntaneuvoston kanssa vahvistaaksesi uusia ja vähemmän
aktiivisia jäseniä

Tutkijoiden opettaminen ja kastaminen
tapahtuu lähetysjohtajasi johdolla. Evankeliumin
saarnaamiseen liittyvä työ etenee kuitenkin voi-
mallisemmin, kun kokoaikaiset lähetyssaarnaajat
ja jäsenet yhdistävät ponnistelunsa ja tekevät
yhteistyötä yksimielisinä. Sinua saatetaan pyytää
osallistumaan usein seurakuntaneuvoston ja
pappeuden johtajistokomitean kokouksiin.
Ensimmäinen ja tärkein tehtäväsi on huolehtia
siitä, että tutkijasi ovat kirkossa. Usein se mer-
kitsee sitä, että sinä olet siellä heidän kanssaan.
Jos joudut ristiriitaan siitä, osallistuako seura-
kuntaneuvoston kokoukseen vai hakeako
joku kirkkoon, valitse jälkimmäinen. Kun niin käy,
toimita kopio Edistymistaulukosta seurakunnan
lähetystyönjohtajalle ja huolehdi siitä, että hänellä
on kaikki seurakuntaneuvoston tai pappeuden
johtajistokomitean tarvitsemat tiedot.
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Presidentti Gordon B. Hinckley on sanonut:

”Jokainen uusi käännynnäinen tarvitsee kolmea asiaa:
1. Kirkossa ystävän, jonka puoleen hän voi aina kääntyä, joka kulkee hänen rinnallaan,

joka vastaa hänen kysymyksiinsä, joka ymmärtää hänen ongelmiaan.
2. Tehtävän. Toiminta on tämän kirkon luonteenomainen piirre. Sen avulla me

kehitymme. Usko ja rakkaus Herraa kohtaan ovat kuin käsivarteni lihaksia. Jos käytän
niitä, ne vahvistuvat. Jos pidän ne toimettomina, ne heikentyvät. Jokainen
käännynnäinen ansaitsee tehtävän. – –

3. Jokaista käännynnäistä tulee ravita ’Jumalan hyvällä sanalla’ (Moroni 6:4). On
välttämätöntä, että hän kuuluu pappeuskoorumiin, Apuyhdistykseen, Nuoriin Naisiin,
Nuoriin Miehiin, pyhäkouluun tai Alkeisyhdistykseen. Häntä tulee rohkaista tulemaan
sakramenttikokoukseen nauttimaan sakramentti, uudistamaan kastettaessa tekemänsä
liitot.” (Ks. ”Etsikää karitsoita, ruokkikaa lampaita”, s. 122–123.)

Seurakuntaneuvosto ottaa johdon käsiinsä siinä, että uudet käännynnäiset saavat
ystävän, tehtävän ja hengellistä ravintoa. Sinä autat heitä pyydettäessä. Pappeusjohtajat
ja jäsenet huolehtivat perehdytyksestä sinun avustuksellasi.

Ystävyys

• Varmista, että ennen kastetta ja
konfirmointia jokaista oppiaihetta
opetettaessa on paikalla joku jäsen,
jos mahdollista. Näiden jäsenten
pitäisi olla tutkijoiden kanssa usein
vastaamassa heidän kysymyksiinsä,
ymmärtämässä heidän haasteitaan ja
kannustamassa heitä.

• Kutsu jäseniä osallistumaan
kastetilaisuuteen ja toivottamaan
uudet käännynnäiset tervetulleiksi
seurakuntaan. Jäsenet auttavat uusia
käännynnäisiä tuntemaan olonsa mukavaksi kirkon eri kokouksissa. Heidän tulee myös
esitellä uudet käännynnäiset muille jäsenille.

• Esittele tutkijat mahdollisimman pian piispalle, hänen neuvonantajilleen, vanhinten
koorumin ja Apuyhdistyksen johtajalle ja muille seurakunnan johtohenkilöille. Selitä
piispan ja muiden seurakunnan johtohenkilöiden tehtävää.

Tilaisuudet palvella

• Auta miespuolisia käännynnäisiä ymmärtämään Aaronin pappeutta ja Melkisedekin
pappeutta ja valmistautumaan niiden saamiseen. Selitä, että pappeuskoorumeissa he
saavat mahdollisuuksia yhdessä oppia ja palvella Jumalaa ja ihmisiä.

• Ota uudet käännynnäiset ja vähemmän aktiiviset jäsenet mukaan palvelutilaisuuksiin
kuten auttamaan leskeä tai jotakuta, joka on sairaana, tai osallistumaan
huoltotyöhankkeisiin.

• Vie käännynnäiset sukututkimusyhdyshenkilöiden luo, niin että he saisivat täytettyä
perheryhmälomakkeen ja esivanhempien taulun. Jos olosuhteet sallivat, auta heitä
valmistautumaan temppelissä suoritettaviin sijaiskasteisiin kuolleiden
esivanhempiensa puolesta.
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• Kutsu käännynnäisiä valmistamaan sukulaisiaan ja ystäviään lähetyssaarnaajien
opetettavaksi. Lähetyssaarnaajien tulee pyytää uusilta käännynnäisiltä ja vähemmän
aktiivisilta jäseniltä nimiviitteitä.

Jumalan sanalla ravitseminen

• Opeta kaikki periaatteet oppiaiheesta 4, ”Lakeja ja toimituksia”.

• Muistuta uusia käännynnäisiä ja vähemmän aktiivisia jäseniä sitoumuksista, joita
he tekivät ennen kastetta, ja liitoista, joita he solmivat, kun heidät kastettiin ja
konfirmoitiin.

• Kannusta heitä rukoilemaan päivittäin yksinään ja perheensä kanssa.

• Kannusta heitä tutkimaan päivittäin pyhiä kirjoituksia, varsinkin Mormonin kirjaa.

• Vahvista uusien käännynnäisten todistusta Jeesuksen Kristuksen evankeliumin
palautuksesta profeetta Joseph Smithin kautta. Kertaa oppiaiheet, jotka opetit ennen
kastetta ja konfirmointia, mukauttaen sitoumuspyynnöt nykyisiin tarpeisiin.

• Opeta edelleen sitä, miten tärkeää on käydä kirkossa joka sunnuntai ja nauttia
sakramentti kelvollisena. Osallistu kokouksiin uusien käännynnäisten tai vähemmän
aktiivisten jäsenten kanssa ja istu heidän vieressään.

• Kutsu heidät osallistumaan Evankeliumin periaatteet -luokkaan pyhäkoulun aikana.

• Opeta heitä pitämään perheilta maanantaisin Perheiltaopasta käyttäen.

• Kannusta heitä kertomaan palautetusta evankeliumista muille.

• Auta heitä pääsemään mukaan seminaari- tai instituuttiluokkiin.

• Esittele heille kirkon tarjoamia Internet-palveluja kuten www.mormon.org, www.lds.org ja
www.familysearch.org.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Ravitse Jumalan sanalla

Moosia 18:18–20 Alma 31:5 Moroni 6:4

Palveleminen

Moosia 2:17 Matt. 25:40 Pyhien kirjoitusten opas, ”Palveleminen”

Mikä on kokoaikaisen lähetysjohtajan tehtävä?
Kokoaikaisella lähetysjohtajalla on käännynnäiskasteiden avaimet. Kokoaikaisilla

lähetyssaarnaajilla on hänen johdollaan ensisijainen vastuu tutkijoiden opettamisesta.
Piispa kuitenkin valvoo tutkijoiden edistymistä ja perehdyttämistä heitä opetettaessa.
Seurakunnan lähetystyösuunnitelmaa toteutetaan piispan ohjeiden mukaan, sillä hänellä
on johtamisvaltuus. Lähetysjohtaja tapaa säännöllisesti vaarnanjohtajat huolehtiakseen
siitä, että kokoaikaiset lähetyssaarnaajat tekevät yhteistyötä paikallisten pappeusjohtajien
kanssa. Hän koordinoi lähetystyöponnistelut ja tarjoutuu auttamaan vaarnanjohtajaa
lähetystyötä koskevien periaatteiden ja käytäntöjen opettamisessa.

Mitkä ovat vaarnan ja seurakunnan johtohenkilöiden velvollisuudet?
Paikalliset kirkon johtajat ja jäsenet ovat parhaita liittolaisiasi. Arvosta heitä ja pyri

rakentamaan hyvät suhteet heihin. Kun työskentelet näiden johtajien kanssa, muista, että
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heillä on muitakin kutsumukseensa kuuluvia velvollisuuksia. Pyri olemaan siunaus äläkä
taakka vaarnasi ja seurakuntasi johtohenkilöille. Asenteesi pitäisi olla: ”Kuinka voimme
auttaa?” Neuvottele piispan ja seurakunnan lähetystyönjohtajan kanssa suunnitelmistasi
ja toimistasi. Varmista, että tuet seurakunnan lähetystyösuunnitelmaa.

Paikallisten pappeusjohtajien tehtävät lähetystyössä on kerrottu alla. Heidän
tehtäviensä ymmärtäminen auttaa sinua työskentelemään paremmin heidän kanssaan.

Vaarnanjohtaja
Vaarnanjohtaja valvoo piispoja heidän lähetystyötä, aktiivisena pitämistä ja aktivointia

koskevissa velvollisuuksissaan. Puhutellessaan kuukausittain piispoja hän keskustelee
tiettyjä tutkijoita ja jäseniä koskevista suunnitelmista ja heidän edistymisestään. Hän
varmistaa, että lähetystyöhön liittyviä oppeja opetetaan säännöllisesti vaarnan ja
seurakuntien kokouksissa ja että pappeusjohtajia ja muita koulutetaan heidän
lähetystyövelvollisuuksissaan.

Vaarnanjohtaja tapaa myös säännöllisesti lähetysjohtajan koordinoidakseen
lähetystyöponnisteluja mukaan lukien johtajien ja jäsenten koulutus, kokoaikaisten
lähetyssaarnaajien käyttö ja sijoittaminen ja apu aktivointiponnisteluissa.

Korkean neuvoston jäsen
Vaarnan johtokunta antaa yhdelle korkean neuvoston jäsenelle tehtäväksi edistää

lähetystyötä, aktiivisena pitämistä ja aktivointia vaarnassa. Hän raportoi säännöllisesti
tämän työn edistymisestä vaarnan johtokunnalle. Hän myös varmistaa, että seurakunnan
lähetystyönjohtajia koulutetaan asianmukaisesti heidän velvollisuuksissaan kuten
seurakunnan lähetystyösuunnitelman tekemisessä.

Piispa
Piispa on vastuussa lähetystyöhön,

aktiivisena pitämiseen ja aktivointiin
keskittyvistä ponnisteluista seurakunnassa.
Hänen oma osallistumisensa ja johtonsa
ovat erittäin tärkeitä. Tämän työn
toteuttamiseksi piispa kutsuu avukseen
kelvollisen Melkisedekin pappeuden
haltijan palvelemaan seurakunnan
lähetystyönjohtajana. Hän kutsuu myös
riittävän määrän seurakuntalähetyssaarnaajia
vastaamaan seurakunnan tarpeita.

Piispa käyttää pappeuden johtajistokomiteaa
ja seurakuntaneuvostoa koordinoimaan
lähetystyöhön, aktiivisena pitämiseen ja aktivointiin keskittyviä ponnisteluja. Hän antaa
ohjeita seurakunnan lähetystyösuunnitelman kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Toiminta: Opiskelu toverin kanssa

Sopikaa tapaamisesta piispan kanssa. Pyytäkää hänen opastustaan siitä, kuinka voitte parhaiten
palvella seurakunnassa.
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Pappeusjohtajat ja apujärjestöjen johtajat
Pappeusjohtajien ja apujärjestöjen johtajien tulee tarkastella säännöllisesti uusien jäsenten

ja vähemmän aktiivisten jäsenten tilannetta ja suunnitella, kuinka näitä henkilöitä voidaan
parhaiten perehdyttää ja vahvistaa. Heidän tulee työskennellä myös tiiviisti seurakunnan
lähetystyönjohtajan kanssa koordinoidakseen lähetystyöhön, aktiivisena pitämiseen ja
aktivointiin keskittyviä ponnisteluja seurakuntalähetyssaarnaajien ja kokoaikaisten
lähetyssaarnaajien kanssa.

Seurakunnan lähetystyönjohtaja

Piispan johdolla seurakunnan lähetystyönjohtaja

• näyttää esimerkkiä evankeliumin viemisestä muille ja tutkijoiden, uusien
käännynnäisten ja vähemmän aktiivisten jäsenten perehdyttämisestä

• koordinoi seurakuntalähetyssaarnaajien ja kokoaikaisten lähetyssaarnaajien työtä
pappeusjohtajien, apujärjestöjen johtajien ja jäsenten kanssa

• käyttää Edistymistaulukkoa, Käännynnäisiä koskevaa toimenpideluetteloa ja
Piispakunnan toimenpide- ja puhutteluluetteloa, joiden avulla tarkastellaan
tutkijoiden, uusien käännynnäisten ja vähemmän aktiivisten jäsenten edistymistä
pappeuden johtajistokomitean ja seurakuntaneuvoston kokouksissa

• johtaa viikoittaisia lähetystyön koordinointikokouksia

• järjestää käännynnäisten kastetilaisuudet seurakunnassa yhteistyössä kokoaikaisten
lähetyssaarnaajien kanssa. Yleensä nämä tilaisuudet johtaa piispakunnan jäsen tai
seurakunnan lähetystyönjohtaja.

Seurakunnan lähetystyönjohtaja palvelee myös seurakunnan pappeuden
johtajistokomiteassa, seurakuntaneuvostossa ja seurakunnan huoltokomiteassa ja
osallistuu vaarnan pappeusjohtajien ohjekokouksiin.

Seurakuntalähetyssaarnaajat
Soveliaita veljiä ja sisaria kutsutaan palvelemaan seurakuntalähetyssaarnaajina.

Seurakunnan lähetystyönjohtaja johtaa heitä.
Seurakuntalähetyssaarnaajat etsivät, perehdyttävät ja opettavat tutkijoita. He

myös opettavat ja perehdyttävät uusia käännynnäisiä ja vähemmän aktiivisia jäseniä.
Seurakuntalähetyssaarnaaja, jolla on Melkisedekin pappeus, voidaan kutsua

palvelemaan seurakunnan lähetystyönjohtajan apulaisena.

Lähetystyön koordinointi
Seurakunnan lähetystyötä koordinoidaan yleensä pappeuden johtajistokomitean ja

seurakuntaneuvoston kokouksissa käyttämällä kokoaikaisten lähetyssaarnaajien pitämää
Edistymisluetteloa. Näiden kokousten lähetystyötavoite on raportoida, suunnitella ja
koordinoida etsimiseen, opettamiseen, perehdyttämiseen ja aktivointiin liittyviä tehtäviä
seuraavissa kappaleissa selitetyllä tavalla.

Opetettavien ihmisten etsiminen. Pappeuden johtajistokomiteassa ja seurakuntaneuvostossa
keskustellaan suunnitelmista valmistaa tiettyjä ihmisiä kokoaikaisten lähetyssaarnaajien
opetettavaksi. Niissä keskustellaan tiettyjen seurakunnan jäsenten edistymisestä heidän
valmistaessaan yksittäisiä ihmisiä ja perheitä lähetystyöoppiaiheisiin.
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Opettaminen ja kastaminen. Pappeuden johtajistokomiteassa ja seurakuntaneuvostossa
tarkastellaan joka viikko Edistymistaulukkoa, joka kertoo kunkin kokoaikaisten lähetys-
saarnaajien opettaman henkilön edistymisestä. Niissä myös koordinoidaan suunnitelmat
opettamisesta jäsenten kodeissa, tutkijoiden perehdyttämisestä ja jäsenten osallistumisen
varmistamisesta kastetilaisuuksiin.

Uusien jäsenten perehdyttäminen ja opettaminen. Pappeuden johtajistokomiteassa ja
seurakuntaneuvostossa kunkin uuden jäsenen edistymistä tarkastellaan Käännynnäisiä
koskevan toimenpideluettelon avulla. Niissä myös keskustellaan siitä, kuinka uusia jäseniä
perehdytetään. Piispan pyynnöstä niissä suositellaan uusille jäsenille mahdollisia tehtäviä.

Vähemmän aktiivisten jäsenten perehdyttäminen ja opettaminen. Pappeuden johtajis-
tokomiteassa ja seurakuntaneuvostossa koordinoidaan pappeuskoorumeiden
ja kokoaikaisten lähetyssaarnaajien aktivointiponnisteluja. Niissä myös suunnitellaan,
kuinka vähemmän aktiivisia jäseniä perehdytetään etenkin kutsumalla heitä kirkon
kokouksiin ja toimintaan.

Muu koordinointi seurakunnan lähetystyönjohtajan kanssa

Lähetystyö seurakunnassa koordinoidaan tavallisesti pappeuden johtajistokomitean
ja seurakuntaneuvoston kokouksissa. Jos muu koordinointi on tarpeen, seurakunnan
lähetystyönjohtaja voi pitää lähetystyön koordinointikokouksia kokoaikaisten lähetys-
saarnaajien kanssa. Muita näihin kokouksiin kutsuttuja voivat olla seurakuntalä-
hetyssaarnaajat, ylipappien ryhmänjohtajan apulainen, toinen vanhinten koorumin
johtokunnan neuvonantajista ja toinen Apuyhdistyksen johtokunnan neuvonantajista.

Kokoukseen osallistuvat voivat tarkastella aiemman kokouksen tehtäviä ja tavoitteita
ja raportoida niistä sekä keskustella suunnitelmista tulevalle viikolle. Tarvittaessa he
voivat myös koordinoida seurakuntalähetyssaarnaajien saamia tehtäviä työskennellä
kokoaikaisten lähetyssaarnaajien kanssa ja keskustella siitä, kuinka tehdä seurakunta-
lähetyssaarnaajien ja kokoaikaisten lähetyssaarnaajien yhteisistä ponnisteluista
tehokkaampia.

Seurakunnan lähetystyösuunnitelma

Monet seurakunnat ovat huomanneet, että seurakunnan lähetystyösuunnitelman
laatiminen edistää seurakunnan lähetystyötä. Tällaiseen suunnitelmaan voi sisältyä
tavoitteita, aloitteita ja toimintoja, jotka auttavat seurakunnan jäseniä kutsumaan
ihmisiä kuulemaan evankeliumia. Myös yksittäiset ihmiset ja perheet hyötyvät sel-
laisen suunnitelman laatimisesta, sillä se ohjaa heidän lähetystyöponnistelujaan.

Jäsenten tulee käyttää jokaista kunniallista keinoa etsiä ihmisiä, jotka ovat halukkaita
kuuntelemaan palautuksen sanomaa. Heidän tulee keskittyä etsimään isiä, äitejä ja
lapsia, jotka tulevat kirkkoon perheenä. Seuraavassa on joitakin ehdotuksia harkittavaksi
lähetystyösuunnitelmaa laadittaessa.

• Rukoilkaa, että Herra valmistaa tiettyjen ihmisten sydäntä kuulemaan evankeliumia.
Rukoilkaa myös, että olisitte herkkiä huomaamaan ne, joita Herra valmistaa (ks.
Alma 6:6). ”Suuri on se päivä”, presidentti Gordon B. Hinckley on opettanut, ”jolloin
kansamme ei vain rukoile lähetyssaarnaajien puolesta ympäri maailman, vaan pyytää
Herraa siunaamaan heitä auttamaan lähetyssaarnaajia, jotka työskentelevät heidän
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omassa seurakunnassaan” (”Lähetystyöpalvelu”, ensimmäinen maailmanlaajuinen
johtajiston koulutuskokous, tammikuu 2003).

• Olkaa selvillä mahdollisuuksista lähestyä muita ihmisiä. Olkaa ystävällisiä naapureita
ja lähestykää rakkaudessa kaikkia ihmisiä.

• Pyytäkää ystäviä ja naapureita palvelemaan jäsenten rinnalla sellaisissa hankkeissa
kuten yhteiskunnallinen palvelu, aterioiden tarjoaminen tarvitseville, miniluokkien
opettaminen Apuyhdistyksen kehittämiskokouksissa, seurakunnan toiminnoissa
auttaminen, muutoissa auttaminen, partiossa työskenteleminen ja auttaminen
sukututkimuksessa tai huoltotyöhankkeissa.

• Kutsukaa kirkkoon kuulumattomia sukulaisia, ystäviä ja naapureita kaste-,
konfirmointi- ja pappeuteen asettamistilaisuuksiin.

• Kutsukaa kirkkoon kuulumattomia auttamaan erityisissä tapahtumissa, kuten jonkin
kansallisen juhlapäivän vietossa.

• Tehkää seurakunnan kokouksista, toiminnoista, yleisötilaisuuksista ja avointen ovien
tilaisuuksista niin korkeatasoisia ja mielenkiintoisia, että jäsenet tuntevat intoa kutsua
tuttuja osallistumaan.

• Kutsukaa ihmisiä perheiltoihin.

• Käykää sellaisten ihmisten luona, joiden elämässä on hiljattain tapahtunut tai tapahtuu
parhaillaan muutoksia, kuten avioliiton solmiminen, lapsen syntymä tai jonkun
läheisen kuolema.

• Käykää sellaisten ihmisten luona, jotka ovat muuttamassa naapurustoon, ja auttakaa
heitä. Antakaa tietoa paikkakunnasta, naapurustosta ja kirkosta.

• Käyttäkää hyväksenne jokaista tilaisuutta puhua evankeliumista. Keskustelkaa
sellaisista aiheista kuin Vapahtaja, Mormonin kirja, Raamattu, elämän tarkoitus, perhe
ja sukututkimus.

• Kannustakaa nuoria ystävystymään muiden nuorten kanssa ja kutsumaan heitä kirkon
kokouksiin ja toimintaan.

• Työskennelkää osajäsenperheiden kanssa.

• Suunnitelkaa hengellisesti kohottavia sakramenttikokouksia.

Toiminta: Opiskelu toverin kanssa

• Lue toverisi kanssa julkaisusta Lujana uskossa kohta ”Kirkon hallinto”, ja keskustelkaa siitä.

• Kerro toverillesi ja kirjoita opiskelupäiväkirjaasi, mitä opit.

• Keskustelkaa siitä, kuinka oivalluksenne vaikuttavat tapaan, jolla suhtaudutte työhönne kirkon
johtajien kanssa.
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Muista tämä

• Luo luja suhde piispaan ja seurakuntaneuvoston jäseniin.

• Osallistu sopivin tavoin pappeuden johtajistokomitean ja seurakuntaneuvoston kokouksissa.

• Ole avuksi seurakuntaneuvostolle. Kun neuvoston jäsenet pyytävät apuasi,

– ole halukas perehdyttämään käännynnäisiä ja vähemmän aktiivisia jäseniä, auttamaan
heitä heidän tehtävissään ja palvelutilaisuuksissa ja opettamaan uudelleen
lähetystyöoppiaiheita

– opeta jäsenten kanssa uusille käännynnäisille oppiaihe ”Lakeja ja toimituksia”.

Sitoumus pysyä aktiivisena kirkossa
Lähetystyö vaikuttaa voimakkaimmin silloin, kun ihmiset tekevät ja pitävät

sitoumuksen pysyä aktiivisena kirkossa kaikkina elämänsä päivinä. Ei riitä, että ihmiset
vain tulevat kirkkoon. Heidän on tultava jäädäkseen. Kaiken opetuksesi ja kaikkien
kutsujesi ja sitoumuspyyntöjesi on tähdättävä tähän päämäärään. Jotta jäsenet saisivat
kaikki siunaukset, jotka taivaallinen Isämme on varannut heitä varten, heidän on elettävä
jatkuvasti evankeliumin mukaan ja oltava aktiivisia kirkossa.

Nefi on opettanut: ”Ja nyt, rakkaat veljeni, kun olette päässeet tälle kaidalle ja kapealle
polulle, minä kysyn, onko kaikki tehty? Katso, minä sanon teille: Ei – –, teidän täytyy
ponnistella eteenpäin lujina Kristuksessa – – ja [jos] kestätte loppuun asti, katso, näin
sanoo Isä: Te saatte iankaikkisen elämän.” (2. Nefi 31:19–20.)

Tee parhaasi auttaaksesi ihmisiä tulemaan kelvollisiksi saamaan ”iankaikkisen elämän,
joka lahja on suurin kaikista Jumalan lahjoista” (OL 14:7).



Tutkimis- ja soveltamisideoita

Opiskelu yksin

• Tee päiväkalenterisi avulla suunnitelma puhua uusien käännynnäisten ja äskettäin
aktivoituneiden jäsenten kanssa heidän elämänsä muuttamisesta ja kirkossa
käymisestä. Mikä on auttanut heitä eniten? Kirjoita opiskelupäiväkirjaan ajatuksiasi
heidän kokemuksistaan. Mitä sellaista olet oppinut, mikä auttaa sinua
työskennellessäsi nykyisten tutkijoidesi kanssa?

• Tutki kohdat 2. Nefi 31:18–20; Alma 26:1–7 ja 32:32–43 sekä Moroni 6. Kirjoita,
mitä opit näiden jakeiden perusteella uusien käännynnäisten vahvistamisesta.

Opiskelu toverin kanssa

• Kysykää piispalta seurakuntaneuvoston kokouksessa, onko alueellanne sellaisia
vähemmän aktiivisia jäseniä, joiden luona hän haluaisi teidän käyvän tällä viikolla.
Kun käytte näiden vähemmän aktiivisten jäsenten luona, pyrkikää vahvistamaan
heidän uskoaan Jeesukseen Kristukseen. Pyytäkää heiltä nimiviitteitä.

• Tutkikaa kohdat 1. Kor. 3:2; Hepr. 5:12 ja OL 19:22. Mitä se maito on, josta
näissä kohdissa puhutaan? Mitä vahva ruoka on? Verratkaa vastauksianne
oppeihin luvussa ”Mitä opiskelen ja opetan?” Miksi teidän on tarjottava maitoa
ja vahvaa ruokaa oikeassa järjestyksessä ja oikea määrä? Kuinka teette sen?

• Lukekaa seuraavat sanat, joilla presidentti Joseph F. Smith kuvaa tunteitaan
kasteensa aikoihin:

”Tunne, joka minut valtasi, oli sulan rauhan, rakkauden ja valkeuden tunne.
Tunsin sielussani, että jos olin tehnyt syntiä – enkä varmasti ollut synnitön – se
oli annettu minulle anteeksi, että olin todella puhdistunut synnistä; sydämeni oli
liikuttunut, ja minä tunsin, etten olisi voinut vahingoittaa edes pienintä hyönteistä
jalkojeni alla. Tunsin aivan kuin haluavani tehdä hyvää kaikkialla jokaiselle ja
kaikelle. Tunsin itsessäni uuden elämän, uuden halun tehdä sitä, mikä oli oikein.
Sielussani ei ollut enää vähäisintäkään halua pahaan. – – Tällainen voima vaikutti
minuun, ja tiedän, että se oli Jumalasta ja se oli ja on aina ollut elävänä
todistuksena minulle otollisuudestani Herralle.” (Evankeliumin oppi, 1980, s. 90.)

Lukekaa nyt, mitä presidentti Smith on sanonut tunteistaan kauan kasteensa
jälkeen:

”Kunpa olisin pystynyt säilyttämään sen saman hengen ja sen saman vilpittömän
halun sydämessäni elämäni jokaisena hetkenä [kastepäivästäni] tähän päivään asti.
Kuitenkin monet meistä, jotka olemme päässeet osallisiksi tästä todistuksesta, tästä
uudestisyntymisestä, tästä sydämen muutoksesta – vaikka olemmekin saattaneet
erehtyä arvostelussamme tai tehdä monia virheitä ja useinkin elää ehkä vajavaisesti
oikeiden periaatteiden mukaan – olemme tehneet parannuksen pahasta ja anoneet
aika ajoin anteeksiantoa Herralta, niin että tähän päivään asti sama halu ja pyrkimys,
joka vallitsi sielumme joka sopessa silloin, kun meidät kastettiin ja kun saimme
syntimme anteeksi, hallitsee yhä sydäntämme ja on vallitsevana asenteena ja
tunteena sielussamme.” (Evankeliumin oppi, s. 90.)

– Mitä opitte itse presidentti Smithin avulla omasta todistuksestanne ja
sitoumuksestanne elää evankeliumin mukaan?

– Mitä opitte vaikeuksista, joita uudet käännynnäiset, jopa tulevat profeetat,
kohtaavat kasteensa jälkeen?

– Kun ajattelette uusia käännynnäisiä ja vähemmän aktiivisia jäseniä, mitä voitte
tehdä auttaaksenne heitä saamaan taas sen ”halun ja pyrkimyksen”, joka heillä
kerran oli?

13 Vaarnan ja seurakunnan johtohenkilöt
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Muistiinpanoja

Piirikokoukset ja vyöhykekonferenssit

• Kutsu piispa puhumaan haasteista työskennellä vähemmän aktiivisten jäsenten
ja uusien käännynnäisten kanssa. Pyydä häntä tähdentämään, kuinka
lähetyssaarnaajat voivat auttaa näissä haasteissa.

• Keskustelkaa vertauksista eksyneestä lampaasta, kadonneesta rahasta ja
tuhlaajapojasta (ks. Luuk. 15).

Lähetysjohtaja

• Tee työtä paikallisten pappeusjohtajien kanssa kannustaaksesi heitä auttamaan
uusia käännynnäisiä niin että he

– tulevat asetetuiksi pappeuteen

– ottavat vastaan kotiopettajat

– valmistavat jonkun esivanhemman nimen vietäväksi temppeliin ja menevät
sijaiskasteille kuolleiden puolesta

– osallistuvat oppiaiheeseen ”Lakeja ja toimituksia” kotiopettajien ollessa läsnä.

• Opeta paikallisille johtajille, kuinka lähetyssaarnaajia voi käyttää
seurakuntaneuvostossa.

• Opeta paikallisille johtajille Edistymistaulukon tarkoitus ja käyttötapoja.

• Pyydä toisinaan lähetyssaarnaajia näyttämään sinulle Edistymistaulukkoaan.

• Seuraa silloin tällöin uusien käännynnäisten vaiheita saadaksesi tietää, kuinka
he edistyvät ja kuinka lähetyssaarnaajat ja jäsenet voivat olla avuksi.

• Kutsu vaarnan ja seurakunnan johtohenkilöitä puhumaan lähetyssaarnaajillesi
ja selittämään, kuinka lähetyssaarnaajat voivat olla suurimmaksi avuksi.

• Kutsu uusia käännynnäisiä puhumaan lähetyssaarnaajille ja kertomaan
kokemuksistaan uusina kirkon jäseninä.

• Pyydä toisinaan käännynnäisjäseniä kertomaan kääntymisestään
vyöhykekonferenssissa.

13 Vaarnan ja seurakunnan johtohenkilöt

236



Hakemisto

A

Aadamin ja Eevan lankeemus, 49–50 
määritelmä, 59 

Aaronin pappeus, palautettu, 37 
Abortti ja kelvollisuus saada kaste, 219–220 
Ahkeruus, 126 
Ajankäyttö, tehokas, 143 
Alaikäiset lapset ja kaste, 219 
Alkeisyhdistys, järjestö, 84 
Aluekirja, kuvaus, 146–147 

käyttö aiempien tutkijoiden etsimiseen,
176–177

Apujärjestöjen johtajien velvollisuudet, 229–231 
Apuyhdistys, 84 
Armo, määritelmä, 70 

B

Ballard, M. Russell, Hengen voimasta, 92–93 
tavoitteista, 154 

Benson, Ezra Taft, evankeliumin viemisestä
maailmalle, 2 
Hengen tärkeydestä, 186 
kysymyksiin vastaamisesta Mormonin kirjan
avulla, 108–109 
Mormonin kirjasta lakikivenä, 106 
sielun suurista kysymyksistä, 109 
työstä, 126 

Buddha (Gautama), 46 

C

Cabrera, Victor Manuel, kääntymiskertomus,
167–168

Calvin, John, 46 

E

Edistymistaulukko, kuvaus lomakkeesta,
149–150

Eedenin puutarha, 49 
Ei kristillinen tausta, evankeliumin opettaminen

ihmisille joilla, 202–203 
Elian henki, 174–175 
Elämä maan päällä, 50 
Elämän puu, toiminta, 2 
Endaumentti, 86 
Englannin kieli, tarve oppia, 134 
Ensimmäinen presidenttikunta, lähetystyöstä, 30 
Ensimmäisen presidenttikunnan sanoma, V 
Entiset tutkijat keinona löytää opetettavia

ihmisiä, 176–177 
Epäjumalat, 77 
Etsiminen, ja opettaminen, 168–169 

Hengen avulla, 166 
jäsenten kanssa, 170–173 

Evankeliumi, 60–66 
määritelmä, 5, 70 
palautus, 36–37 
siunaa perheitä, 3, 32 
tarkoitus, 6 
vastaa ihmisten tarpeisiin, 1, 2 

F

Faust, James E., opettamisesta selkeästi, 193 
toivosta, 121 

Fyysinen kuolema, määritelmä, 58 

H

Hengellinen kuolema, määritelmä, 58 
Hengen lahjat, 91 
Henki, voima, ilmoitus, 96–98 

kääntymisessä, 92–93 
opettaminen H:n avulla, 3–4 
pitäisi johtaa opettamista, 185 

Henkilökohtainen ilmoitus, 89–90 
Henkimaailma, 53 
Hinckley, Gordon B., Hengen tunnistamisesta, 97 

jäsenten avusta lähetyssaarnaajille, 171 
käännynnäisten pitämisestä aktiivisina, 226 
lähetyssaarnaajien rukouksista, 94 
lähetyssaarnaajien vahvistettava
käännynnäisiä kirkossa, 226 
Mormonin kirjan lukemisesta rukoillen, 110 
palvelemisesta, 179 
uskosta ja rukouksesta, 93 
uusien käännynnäisten tarpeista, 226–227 

Holland, Jeffrey R., kielen oppimisesta, 134 
kuuntelemisesta, 196 
opettamisesta voimallisesti, 8 

Homoseksuaaliset suhteet, ja kelvollisuus saada
kaste, 219–220 

Hunter, Howard W., Hengen tunnistamisesta, 99 
Huolet, tarve selvittää tutkijoiden h:ia, 198 
Hyveellisyys, 123 
Hyvittäminen, määritelmä, 70 

I

Iankaikkinen avioliitto, 85 
Iankaikkinen elämä, määritelmä, 70 
Ilmoitus, henkilökohtainen, 89–90 
Isä Jumala ilmestyi Joseph Smithille, 37 
Isän velvollisuudet, 85 

J

Jeesuksen Kristuksen evankeliumi. Ks.
Evankeliumi.

Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen, 37 
Jeesus Kristus, 

ilmestyi Joseph Smithille, 37 
Lunastajana, 51–52, 60–61 
maanpäällinen palvelutehtävä, 34–35 
muiden auttaminen saamaan tietoa J. K:sta,
47–48
sovitus. Ks. Sovitus.

Joustavuus, opettamisessa, VII 
opiskelussa, VII 

Jumala, J:sta opettaminen niille, jotka eivät ole
kristittyjä, 32 

Jumala, taivaallinen Isämme, 31–32, 48 
Jumalan perhe, 31–32, 165 
Jumaluus, sovelias palveleminen, 77 
Jäsenet, auttavat etsimään tutkijoita, 170–172 

kuinka j:iä voidaan auttaa tekemään
lähetystyötä, 172 
pelko tehdä lähetystyötä, 172 

Jäävuori, huolet ovat j:n kaltaisia, 198 

K

Kaste ja konfirmointi, 9, 75 
kysymyksiä ja vastauksia, 218–220 
lomakkeet, 220 

Kaste, ei tarpeen pienille lapsille, 64 
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ensimmäinen liittomme, 63–64 
kutsu ottaa vastaan, 40, 66 
niiden, jotka eivät täytä vaatimuksia, 218 
tulella, 9
vaatimukset, 216 
valmistautuminen, 215–216 
välttämätön kirkon jäsenyydelle, 64 

Kasteet kuolleiden puolesta, 86 
Kastepuhuttelu, kuinka pitää, 217–220 

kuka pitää, 218 
kysymykset, 218 
tutkijoiden valmistaminen, 215–216 

Kastetilaisuuden johtaminen, 220–221 
Keskeiset kehityssuuntaluvut, 

kääntymistä koskevat, 144 
määritelmä, 144–145 
tavoitteiden asettaminen, 154 

Kestäminen loppuun asti, 66, 88 
määritelmä, 70 

Kielen oppiminen, ja kielioppi, 136 
ja ulkoa opetteleminen, 135–136
opiskelusuunnitelma, 135–137 
periaatteet, 134–135 
tavoitteet, 135 
tovereiden kanssa, 138 
työkalut, 135 

Kielillä puhumisen lahja, 139 
Kimball, Spencer W., erottamisesta tehtävään, 4 

lähetystyöstä ja temppelityöstä, 174 
Kirkkauden valtakunnat, 53–54 
Kirkon keskuspaikasta saadut nimiviitteet, 173 
Kirkon presidentit lähetystyöstä, 12–13 
Kirkon rakentaminen, 166 
Kirkon vahvistaminen, 10 
Kirkosta erotetut jäsenet, mahdollinen

kastaminen, 219 
Konfirmointi, 65 

Ks. myös Kaste ja konfirmointi. 
määritelmä, 70 
suorittaminen, 222 
valmistautuminen, 215–216 

Korotus, 53 
määritelmä, 58–59 

Kotikäyntiopetus, 227 
Kotiopetus, 227 
Kristuksen kaltaiset ominaisuudet, lahjoja

Jumalalta, 120 
kuinka kehittää, 122–123 
tarve kehittää, 119 

Kristuksen valo, 90 
Kristus. Ks. Jeesus Kristus. 
Kulttuuri, tarve tutustua alueen k:iin, 139 
Kungfutse, 46 
Kuolemattomuus, määritelmä, 59 

selitys, 53 
Kuolevaisuus, 50 

määritelmä, 59 
tarkoitus, 31–32 

Kuolevaisuutta edeltävä elämä, määritelmä, 59 
Kuuliaisuus, 127 

käsky, 72 
Kuunteleminen, kielitaidon parantamiseksi, 136 

käyttö, opetuksessa, 196–197 
Kymmenen käskyä, kuuliaisuus, 76–77
Kymmenykset ja uhrit, lahjoittaminen, 81 
Kymmenysten laki, 79 
Kysymykset, ja sitoumus, 207–208 

kuinka vastata, Mormonin kirjan avulla,
109–110 
käyttö, opetuksessa, 194–195 

Kärsivällisyys, 124 
Käskyt, 71–81 

kuinka opettaa, 71–72 
kuinka tutkia, 72 

Käännynnäiskaste, määritelmä, 218–219 
Kääntyminen, Hengen osuus, 92–93 

lähetyssaarnaajan osuus, 92 

L

Lain noudattaminen ja kunnioittaminen, 81 
Lait ja toimitukset, kasteen jälkeen, 82–88 

kuinka opettaa, 82 
kuinka opiskella, 83 

Laki, noudata ja kunnioita, 81 
Laupeus, määritelmä, 70 
Lee, Harold B., perheen tärkeydestä, 3 

opettamisesta ymmärrettävästi, 204 
Lepopäivän pyhittäminen, 74 
Liitto, määritelmä, 70 

selitys, 63 
Lomakkeet kastetta ja konfirmointia varten, 220 
Lujana uskossa, 22 
Lunastus, määritelmä, 59 
Luominen, maan, 49 
Luopumus, määritelmä, 33 

suuri, 35–36 
Lupauksen Pyhä Henki, 91 
Luther, Martti, 45 
Lähetysjohtajan velvollisuudet, 229 
Lähetyskentän kieli, ja äidinkieli, 133 

vaatii omistautumista, 134 
valmistautuminen oppimaan, 133 

Lähetyssaarnaajan lukemisto, IX 
Lähetyssaarnaajan menestyminen, 10–11 
Lähetyssaarnaajan osuus kääntymisessä, 92–93 
Lähetyssaarnaajan päiväkalenteri, kuvaus,

151–153
Lähetyssaarnaajan päiväohjelma, VIII 
Lähetyssaarnaajan viikkoraportti, kuvaus

lomakkeesta, 153 
Lähetystyö, jäsenten tehtävä, 84 
Lähetystyökutsumus, ja vastuu, 4 

opettaa palautettua evankeliumia, 185 
voima ja valtuus, 4–5 

Lähetystyön koordinointi, 231–232 
Lähetystyön tarkoitus edustaa

Jeesusta Kristusta, 2 

M

Maanpäällistä elämää edeltävä elämä, 48 
määritelmä, 59 

Mahdolliset tutkijat, kuvaus lomakkeesta, 150 
Maxwell, Neal A., toivosta, 121 
Melkisedekin pappeus, palautettu, 37 
Menestys, määritelmä, 10–11 
Merkintöjen tekeminen pyhiin kirjoituksiin,

24–25
Monson, Thomas S., Hengen kielestä, 139 

kärsivällisyydestä, 124 
opettamisesta jäsenten kanssa, 189–190 
suoriutumisen mittaamisesta, 159 
todistamisesta, 210 

Mormonin kirja, kuinka käyttää, 112–113 

Hakemisto
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Hakemisto

kuinka lukea tutkijoiden kanssa, 112–113 
lakikivenä, 105–106 
lukeminen lähetyskentän kielen
oppimiseksi, 136 
lähentää ihmisiä Jumalaan, 110 
tarkoitus, 38 
todistaa Jeesuksesta Kristuksesta, 107 
todiste Jeesuksen Kristuksen
jumalallisuudesta, 105 
todiste palautuksesta, 7, 38–39, 105 
tukee Raamattua, 108 
vastaa sielun kysymyksiin, 109–110 

Muhammed, 46 
Määritelmät, outojen sanojen, 22 

N

Nimiviitteet, ohjeita käytöstä, 174 
Nuoret Miehet, järjestö, 84 
Nuoret Naiset, järjestö, 84 
Nöyryys, 125 

O

Oaks, Dallin H., muiden kutsumisesta tulemaan
Kristuksen luokse, 9 

Ominaisuudet, Kristuksen, 119–120 
kuinka opiskella, 120 

Ominaisuuskysely, itsearviointi, 131 
Opetettavien ihmisten löytäminen, 165 
Opettaminen, ensimmäisen presidenttikunnan

neuvot, 185–186 
evankeliumin lähetyssaarnaajana, 185 
Hengen avulla, 3–4 
ihmisten, joilla ei ole kristillistä taustaa,
202–203
ja etsiminen, 168–169 
ja kuunteleminen, 196–197 
ja ulkoa opetteleminen, VIII 
jäsenten kanssa, 189 
kirkon tehtävässä, 88 
kuinka aloittaa, 186–187 
kysymysten avulla, 194–195 
mukauttaminen vastaamaan tarpeita, 187–188 
opetussopimusten pituus, 188 
oppiaiheiden pituus, VII–VIII 
pyhien kirjoitusten avulla, 190–192 
toverin kanssa, 189 

Opetustaulukko, kuvaus lomakkeesta, 148–149 
Opiskelu toverin kanssa, päiväohjelma, VIII 

tarkoitus, IX 
Opiskelu yksin, päiväohjelma, VIII 

tarkoitus, VIII–IX 
Opiskelu, aloittaminen rukouksella, 17, 22 

ehdotuksia tehokkaaseen, 22–24 
hyväksytyt lähteet, 23 
ohjeita, 20–21 
tehokas, 17 
valmistauduttaessa opettamaan, 19–22 

Opiskelupäiväkirja, kuvaus, X 
Oppiaiheet, käytettäväksi opiskelemista ja

koulutusta varten, 29 
tutkijoiden opettamiseksi, 29 
uusille jäsenille, 29 

Oppiminen, ilmoituksen saamiseksi, 18 
kirkon jäsenenä, 88 
Pyhän Hengen avulla, 18 

P

Paaston laki, 80 
Pablo, kertomus kääntymisestä palvelemisen

kautta, 179–180 
Packer, Boyd K., hengellisistä kokemuksista, 99 

Hengen tunnistamisesta, 96, 99 
Hengestä kääntymisen yhteydessä, 92 
kasteesta vedellä ja tulella, 9 
Kristuksen valosta, 90 
käyttäytymisen muutosten tutkimisesta, 19 
Mormonin kirjan ravitsevasta voimasta, 110 
pakottamisesta hengellisissä asioissa, 103 

Palautuksen sanoma, 31 
ja perheet, 170 
selitys, 6–7 

Palautus, sanoma, evankeliumin, 36–38 
selitys, 6–7 

Palveleminen, keinona etsiä tutkijoita, 178–179 
kirkon jäsenenä, 87 

Pappeus ja apujärjestöt, 83–84 
Pappeus, Aaronin, 83 

Melkisedekin, 83 
määritelmä, 32 
palautus, 37, 83 

Pappeusjohtajat, velvollisuudet, 229 
Parannus, 62–63, 198–200 

ja sitoutuminen, 207 
Pelastus, kaikkien ulottuvilla, 86 

määritelmä, 59 
suunnitelma, 47–54 

Pelastussuunnitelma, 47–54 
kaavio, 54 

Perehdyttäminen, uusien jäsenten, 232 
”Perhe – julistus maailmalle”, 3, 85 
Perhe, evankeliumi siunaa p:tä, 32 

palautettu evankeliumi siunaa p:tä, 3 
p:n tärkeydestä opettaminen, 170 

Perheen tarkoitus, 85 
Perheilta, 85 
Perry, L. Tom, kuuliaisuudesta, 127 
Pettymys, 10–11 
Piirikokous, ja opiskelu, VIII 

tarkoitus, IX 
Piispa, 158 

ja lähetystyö, 171 
johtaa seurakunnan
lähetystyöponnisteluja, 226 
lähetystyövelvollisuudet, 230 

Profeetallisia lausuntoja lähetystyöstä, 12–13 
Profeetta, selitys, 34 

tehtävä, 32–33 
Profeetan seuraaminen, 75–76 
Puhdistettu synnistä, 2, 5–6, 60–61 
Puhelimitse annettava yhteenvetoraportti,

kuvaus lomakkeesta, 151 
Puhuminen, etsimisen työkalu, 166–168 

ideoita p:een muiden kanssa, 167 
Pyhien kirjoitusten tutkiminen, käsky, 74 
Pyhä Henki, oppiminen P. H:n avulla, 18 
P. H:n lahja, 91 
P. H:n persoona, 90 
P. H:n voima, 90–91 
Pyhän Hengen lahja, 65, 91 
Pyhät kirjoitukset, käyttö opetuksessa, 190–192 

merkintöjen tekeminen, 24–25 
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Päivittäinen suunnittelutuokio, 159 
Päiväohjelma. Ks. Lähetyssaarnaajan

päiväohjelma.

R

Raamattu, tukee Mormonin kirjaa, 108 
Rakkaus, 122 
Riippuvuudesta irti pääseminen, 198–201 
Rukous, arviointiasteikko, 95 

ehdotuksia, 94–95 
ja usko kääntymisessä, 93–95 
keino saada selville totuus, 39 
kuinka pitää, 39 
käsky, 73 
r:n tehtävä, 39 

S

Saarnatkaa minun evankeliumiani, kuinka
käyttää, VII 
seurakuntalähetyssaarnaajien ja seurakunnan
johtohenkilöiden käytettävissä, XII 

Sakramentti, 64 
Santalat, kääntymiskertomus, 197 
Schultz, Frank ja Mildred, kääntymiskertomus,

175
Selestinen valtakunta, 54 
Seurakunnan johtohenkilöt, ja lähetystyö, 225 

velvollisuudet, 229 
Seurakunnan lähetystyönjohtajan tehtävät, 231 
Seurakunnan lähetystyösuunnitelma, 232–233 
Seurakuntalähetyssaarnaajien tehtävät, 231 

kuinka käyttää opasta Saarnatkaa minun
evankeliumiani, XII 

Seurakuntaneuvosto, 158, 227–229 
ja uusien käännynnäisten auttaminen
palvelemaan tehtävissä, 228–229 
ja uusien käännynnäisten ravitseminen, 229 
ja ystävyys uusien käännynnäisten kanssa, 228 
velvollisuus perehdyttää, 226 

Seuranta ja sitoumus, 212–213 
Sielun kysymykset ja Mormonin kirja, 109–110 
Sielunvaellus ja ylösnousemus, 53 
Sitoumukset, tarkoitus, 8 
Sitoumuspyynnöt, 207–208 
Sitoutuminen ja siunaukset, 209–210 

ja seuranta, 212 
ja suorat kysymykset, 209 
vahvistaa uskoa, 208 
välttämätön osa parannusta, 207 

Siunaukset ja sitoumukset, 209–110 
Siveyden laki, 77 
Smith, Hyrum, ensimmäisten periaatteiden

opettamisesta, 6 
Smith, Joseph, evankeliumin saarnaamisesta, 171 

Henkeen luottamisesta, 98 
ilmoituksen tarpeellisuudesta, 89 
ja ensimmäinen näky, 37 
ja palautus, 36–37 
kaikkien mahdollisten ihmisten
opettamisesta, 166 
kasteesta vedellä ja Pyhällä Hengellä, 9 
Mormonin kirjasta lakikivenä, 105 
Pyhän Hengen lahjasta, 91 

Smith, Joseph F., kasteensa herättämistä tunteista,
235

Sovitus, 31–33, 34, 48, 51–52, 60–61 
määritelmä, 59 

Sukututkimus keinona etsiä tutkijoita, 174–175 

Sukututkimuskeskus paikkana etsiä
tutkijoita, 174 

Sukututkimustyö, 86 
Suomiset, kertomus, 116
Synti, käsityksiä eri kulttuureissa, 61 

T

Tahdonvapaus, 49–50 
Taivaallinen Isä, 31–32 , 48 
Taloudenhoitokaudet, 32–34 
Taloudenhoitokausi, määritelmä, 33 
Tarkoitus, lähetyssaarnaajana, 1 
Tavoitteet ja viikoittainen suunnittelutuokio,

155–158
asettaminen, 154 

Tavoitteiden asettaminen, 143 
Taylor, John, opettamisesta yksinkertaisesti, 193 
Tee hyvää, 178–180 
Tehtävä kirkossa, 87 

Ks. myös Lähetystyökutsumus.
Telestinen valtakunta, 54 
Temppelissä palveleminen, 86 
Terrestrinen valtakunta, 54 
Tiedotusvälineiden kautta saadut nimiviitteet,

173–174
Tieto, 123–124 
Tietopyramidi, 146 
Tietoruudut, oppaassa Saarnatkaa minun

evankeliumiani, X–XI 
Tilivelvollisuus, 159–160 
Todistus, esitettävä usein, 210–211 
Toimeksianto, opettaa palautettua

evankeliumia, 1 
Toimitus, määritelmä, 63 
Toivo, 121 
Toveruuden arviointihetki, 158 
Tulevat vanhimmat lähteenä löytää tutkijoita, 172 
Tuomio, määritelmä, 59 

viimeinen, 53 
Tutkijat, luettava Mormonin kirjaa, 112–113 

lähetyssaarnaajat valmistavat
kastepuhutteluun, 216 
tavoitteiden asettaminen, 155–158 

Tutkijoiden etsiminen, ehdotuksia, 178 
Tutkimis- ja soveltamisideoita, kuinka käyttää,

XII
Tyndale, William, 46 
Ulkoa opetteleminen, ja opettaminen, VIII 
Usko, ja opetettavien ihmisten etsiminen, 165 

ja rukous, 93–95 
Jeesukseen Kristukseen, 61–62, 120–121 

Uskonpuhdistajat, 45 
Uskonpuhdistus, 35 
Uudet jäsenet, lähetyssaarnaajien

perehdytettävä, 222 
lähteenä etsiä tutkijoita, 172 
opetetaan oppiaiheet uudelleen, 222 
opetetaan oppiaiheita, 29 
vahvistaminen, 225–227 

V, W

Vaarnan johtohenkilöt, ja lähetystyö, 225 
tehtävät, 229 

Vaarnan korkean neuvoston jäsen, tehtävät, 230 
Vaarnanjohtajan tehtävät, 230 
Vakava rikos ja kelvollisuus saada kaste, 219–220 
Valtuus, lähetyssaarnaajan, 4 

Hakemisto
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Hakemisto

palautettu, 36 
pappeuden, kadonnut, 35 

Varoitus ilmoituksen saamisesta, 99 
Vastaväitteet, kuinka vastata Mormonin kirjan

avulla, 111 
Viikoittainen suunnittelutuokio, kuinka pitää,

155–158
Viisauden sana, 78 
Wirthlin, Joseph B., Mormonin kirjan

käyttämisestä, 113 
Wycliffe, John, 45 
Vyöhykekokous ja opiskelu, VIII
Vähemmän aktiiviset jäsenet, keino etsiä

tutkijoita, 172 
vahvistaminen, 225–226 

Y

Ylösnousemus, 53 
määritelmä, 51, 59 

Young, Brigham, todistuksen saamisesta, 211 

Ä

Äidin tehtävä, 85 
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• Tarkoituksesi on tuoda sieluja Kristuksen luokse.
• Valmista ihmisiä täyttämään kohdan OL 20:37 kastevaatimukset ja

kastepuhuttelukysymyksiin sisältyvät vaatimukset.

• Rukoile usein itsesi ja muiden puolesta.
• Turvaa siihen, että Henki osoittaa, minne sinun tulee mennä, mitä tehdä ja mitä

sanoa.
• Ole täsmällisen kuuliainen.
• Opiskele lähetystyökieltäsi joka päivä.

• Tee joka päivä suunnitelmia keskeisten kehityssuuntalukujen pohjalta ja
keskity niihin.

• Työskentele tehokkaasti joka päivä koko päivän ajan.

• Pyydä nimiviitteitä kaikilta!
• Opeta etsiessäsi ja etsi opettaessasi.

• Lue Mormonin kirjaa opetettaviesi kanssa.
• Opeta ihmisille, että he voivat tietää, että Joseph Smith on Jumalan profeetta,

lukemalla Mormonin kirjaa ja rukoilemalla sen johdosta.
• Pidä yhteyttä jokaiseen tutkijaan päivittäin.
• Todista usein.
• Pyydä joku jäsen mukaan jokaiseen mahdolliseen oppiaiheeseen.
• Sovi aina seuraavan oppiaiheen opetuspäivä ja ajankohta.
• Kutsu kaikki tutkijat kastetilaisuuksiin.
• Jätä tutkijoille jokaisen oppiaiheen jälkeen jotakin luettavaa ja pohdittavaa

seuraavaan tapaamiseen valmistautumiseksi.

• Luo suhteita jäseniin palvelemalla heitä ja työskentelemällä seurakunnan
johtohenkilöiden kanssa.

• Auta seurakunnan johtohenkilöitä jäsenten aktiivisena pitämiseen ja
aktivointiin liittyvässä toiminnassa.

• Auta jokaista opetettavaasi tekemään sitoumuksia, jotka saavat aikaan parannusta
ja vahvistavat heidän uskoaan Vapahtajaan.

• Rakasta Herraa ja palvele Häntä niin hyvin kuin pystyt.

Muista tämä:
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