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TULE TEMPPELIIN
On monia syitä, joiden vuoksi meillä pitäisi olla halu tulla
temppeliin. Jo temppelin ulkomuoto viittaa sen syvästi hengelliseen tarkoitukseen, mutta vielä paljon selvemmin se käy ilmi
temppelin sisällä. Temppelin oven yläpuolelle on kirjoitettu
sanat: ”Herralle pyhitetty”. Kun astut pyhitettyyn temppeliin,
olet Herran huoneessa.
Kirkolla on monenlaisia rakennuksia. Niissä me palvelemme
Jumalaa, opetamme, virkistäydymme ja luomme järjestystä. Me
voimme järjestää vaarnoja ja seurakuntia ja lähetyskenttiä ja
koorumeita ja Apuyhdistyksiä näissä rakennuksissa tai jopa
vuokratiloissa. Mutta kun me järjestämme perheitä sen järjestyksen mukaan, jonka Herra on ilmoittanut, me teemme sen
temppeleissä. Avioliiton sinetöiminen on korkein temppelissä
saatavista siunauksista.
Temppeleissä kelvolliset kirkon jäsenet voivat päästä osallisiksi kaikkein ylevimmistä lunastavista toimituksista, mitä
ihmiskunnalle on ilmoitettu. Temppelissä ihminen voi saada
pyhissä toimituksissa pesun, voitelun, opetusta, endaumentin ja
sinetöinnin. Ja saatuamme itse nämä toimitukset me voimme
toimia niiden sijaisina, jotka ovat kuolleet vastaavaa tilaisuutta
saamatta. Pyhiä toimituksia suoritetaan temppelissä sekä eläville että kuolleille. Temppelissä on kasteallas, jossa suoritetaan
sijaiskasteita kuolleille kelvollisten jäsenten toimiessa niiden
sijaisina, jotka ovat siirtyneet verhon tuolle puolen.
”Tule temppeliin.” Ellet nyt, tule pian. Rukoile palavasti,
saata elämäsi järjestykseen ja säästä niin paljon kuin voit siinä
toivossa, että se päivä koittaa. Lähde nyt parannuksen tielle,
vaikka se onkin joskus hyvin vaikeaa ja lannistavaa. Temppeli
muuttaa ihmistä ja korvaa runsain määrin kaikki ponnistelut,
joita tänne pääseminen vaatii. Kenties temppeli rakennetaan joidenkuiden täältä kaukana asuvien lähelle ennen kuin he voivat
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tulla tänne. Säilytä uskosi ja toivosi ja päätä, että tulet – että olet
kelvollinen ja tulet temppeliin.

NÄMÄ OVAT PYHIÄ ASIOITA
Jos luemme pyhiä kirjoituksia tarkkaan, huomaamme, ettei
Herra sanonut kaikkea kaikille. Ihmisten oli täytettävä tietyt
vaatimukset, ennen kuin heille ilmoitettiin pyhiä asioita. Temppelitoimitukset kuuluvat näihin.
Temppelitoimituksista ei puhuta temppelin ulkopuolella.
Mutta Jumala ei ole koskaan tarkoittanut, että tieto näistä temppeliseremonioista olisi vain harvoilla ja valituilla, jotka velvoitettaisiin huolehtimaan siitä, etteivät muut saa koskaan tietää
niistä. Oikeastaan asia on aivan päinvastoin. Me kehotamme
hartaasti jokaista sielua olemaan kelvollinen ja valmistautumaan temppeliinmenoa varten. Niille, jotka ovat olleet temppelissä, on opetettu, että jonakin päivänä jokainen nyt elävä ja
aikaisemmin elänyt sielu saa tilaisuuden kuulla evankeliumin ja
joko ottaa vastaan tai hylätä sen, mitä temppeli tarjoaa. Jos ihminen hylkää tämän tilaisuuden, vastuu siitä kuuluu hänelle itselleen.
Temppelitoimitukset ovat yksinkertaisia ja kauniita. Ne ovat
pyhiä. Niistä ei puhuta, etteivät ne joutuisi sellaisten käsiin,
jotka eivät ole valmiita. Uteliaisuus ei tee ihmisestä valmista.
Pelkkä harras kiinnostus ei tee ihmisestä valmista. Valmistautuminen näihin toimituksiin edellyttää muita vaiheita ennen niitä:
uskoa, parannusta, kastetta, konfirmointia, kelvollisuutta sekä
sellaista kypsyyttä ja arvokkuutta, joka sopii Herran huoneeseen kutsutulle vieraalle.
Meidän täytyy valmistautua, ennen kuin tulemme temppeliin. Meidän täytyy olla kelvollisia, ennen kuin tulemme temppeliin. Tässä asiassa on asetettu rajoituksia ja ehtoja. Ne eivät
ole ihmisen vaan Herran asettamia. Ja Herralla on täysi oikeus
ja valtuus määrätä, että temppeliin liittyvät asiat säilyvät pyhinä ja koskemattomina.
Jokainen, joka on kaikin puolin kelvollinen, voi tulla temppeliin ja tulla siellä itse tuntemaan pyhät menot ja toimitukset.
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KELVOLLISUUS PÄÄSTÄ TEMPPELIIN
Kun ihminen ymmärtää temppelin siunausten arvon ja siellä
suoritettavien toimitusten pyhyyden, hän ei halua asettaa
kyseenalaisiksi niitä korkeita vaatimuksia, jotka Herra on asettanut pyhään temppeliin pääsemiselle.
Voidaksesi tulla temppeliin sinulla täytyy olla voimassa oleva
temppelisuositus. Suosituksen tulee olla seurakunnan piispan
sekä vaarnanjohtajan allekirjoittama. Lähetyskentillä temppelisuosituksia antavat tietenkin seurakunnanjohtajat ja lähetysjohtajat. Temppeliin pitäisi tulla vain niiden, jotka ovat kelvollisia.
Piispan tehtävänä on esittää kysymyksiä, jotka koskevat henkilökohtaista kelvollisuuttamme. Tämä puhuttelu on erittäin tärkeä, sillä siinä kirkon jäsenellä on tilaisuus tutkistella elämäänsä
tehtävään asetetun Herran palvelijan kanssa. Jos elämässäsi on
jokin ongelma, niin piispa voi auttaa sinua ratkaisemaan sen.
Neuvottelemalla tällä tavoin Israelin yleisen tuomarin kanssa
voit osoittaa kelvollisuutesi tai saada apua tullaksesi kelvolliseksi, niin että voit tulla temppeliin Herran hyväksymänä.
Presidentti N. Eldon Tanner, joka palveli ensimmäisenä neuvonantajana ensimmäisessä presidenttikunnassa, puhui yleiskonferenssin pappeuskokouksessa puhutteluista. Hänen neuvonsa ovat tärkeitä sekä puhutteluja suorittaville kirkon johtajille
että puhuteltaville jäsenille. Mieti tarkoin näitä neuvoja:
”Te piispat ja vaarnanjohtajat voisitte aloittaa puhuttelun
temppelisuositusta varten esimerkiksi seuraavaan tapaan:
’Sinä olet tullut luokseni saadaksesi suosituksen temppeliinmenoa varten. Minun tehtäväni on edustaa Herraa puhutellessani sinua. Puhuttelun päätyttyä minun on määrä allekirjoittaa sinun suosituksesi, mutta minun allekirjoitukseni ei
ole ainoa tärkeä allekirjoitus suosituksessasi. Ennen kuin
suosituksesi on pätevä, sinun on itsekin allekirjoitettava se.
Allekirjoittamalla suosituksesi osoitat Herralle, että olet
kelvollinen saamaan osaksesi ne etuoikeudet, jotka suodaan
niille, joilla tällainen suositus on. Esitän useita kysymyksiä,
joita käytetään arvosteluperusteena – –. Sinun tulee vastata
rehellisesti jokaiseen kysymykseen.’ – –
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Sen jälkeen kun olette esittäneet temppelisuosituksen anojalle nuo vaaditut kysymykset, haluatte kenties lisätä jotakin
seuraavaan tapaan: ’Sen, joka astuu Herran huoneeseen, on
oltava vapaa kaikista saastaisista, epäpyhistä, epäpuhtaista ja
luonnottomista tavoista.’ – –
Meidän on suoritettava puhuttelumme rakkaudessa ja
asianmukaisesti. Usein asiat voidaan korjata pelkästään sillä,
että kysytte: ’Onko mitään syytä, miksi saattaisit tuntea itsesi
vaivautuneeksi tai kenties jopa epärehelliseksi Herran edessä, jos sinun pitäisi allekirjoittaa oma temppelisuosituksesi?
Haluatko hieman aikaa saadaksesi joitakin erittäin henkilökohtaisia asioita järjestykseen, ennen kuin allekirjoitat sen?
Muista, että Herra tietää kaiken eikä salli itseään pilkattavan.
Me yritämme auttaa sinua. Älä milloinkaan valehtele, jotta
saisit kutsun, suosituksen tai siunauksen Herralta.’
Jos käsittelette asiaa edellä esitetyllä tavalla, niin jäsenen
tehtäväksi jää puhutella itse itseään. Piispalla tai vaarnanjohtajalla on oikeus erottamisen lahjaan. Hän saa tietää, onko
mitään, mikä pitäisi selvittää ennen kuin suositus myönnetään.” (Ks. ”Kirkossa pidettävien puhuttelujen suoma siunaus”, Valkeus, huhtikuu 1979, s. 81–82.)
Temppelisuosituspuhuttelu on kahdenkeskinen piispan ja
kyseisen jäsenen välillä. Puhuttelussa jäsenelle esitetään kysymyksiä, joiden tarkoituksena on tutkia hänen henkilökohtaista
käytöstään, kelvollisuuttaan ja uskollisuuttaan kirkolle ja sen
virkailijoille. Kyseisen henkilön tulee vakuuttaa, että hän on
moraalisesti puhdas, noudattaa viisauden sanaa, maksaa täydet
kymmenykset, elää kirkon opetusten mukaan eikä ole missään
tekemisissä luopioryhmien kanssa eikä ole niille myötämielinen. Piispoille opetetaan, että heidän on erittäin tärkeää säilyttää kunkin puhuteltavan asiat luottamuksellisina.
Mikäli henkilö vastaa hyväksyttävästi piispan kysymyksiin,
hänet todetaan yleensä kelvolliseksi saamaan temppelisuositus.
Ellei suosituksen anoja elä käskyjen mukaan tai mikäli hänen
elämässään on jotakin, mikä pitää saattaa järjestykseen, tuon
henkilön täytyy osoittaa totista parannusta, ennen kuin hän voi
saada temppelisuosituksen.
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Kun piispa on suorittanut puhuttelun, myös vaarnan johtokunnan jäsen puhuttelee samalla tavoin meitä jokaista ennen
kuin voimme tulla temppeliin. Jos henkilö on tulossa temppeliin ensimmäistä kertaa, puhuttelun suorittaa yleensä vaarnanjohtaja itse.
Mennessäsi temppelisuosituspuhutteluun sinun on hyväksyttävä se päätös, jonka Israelin tuomariksi asetettu antaa, sillä
hänen tehtävänään on edustaa Herraa ja päättää, onko sinun
sopivaa tulla tähän pyhään paikkaan.

ENSIMMÄISELLÄ KERRALLA JA JOKA KERTA
Ensimmäistä kertaa temppeliin tultaessa on aivan luonnollista tuntea pientä epävarmuutta. Kaikki tuntematon aiheuttaa
meissä luonnollista arkuutta. Me jännitämme usein uusia kokemuksia.
Älä huolehdi. Sinä olet tulossa temppeliin. Joku on apunasi
joka käänteessä. Sinua opastetaan tarkoin – älä huolehdi.
Tullessamme temppeliin meidän tulee olla kunnioittavia.
Mikäli keskusteleminen on välttämätöntä, sen tulee tapahtua
hyvin hiljaisella äänellä. Opetusjaksojen aikana me olemme tietenkin aivan hiljaa ja kunnioittavia.
Nykyään on harvoja paikkoja, joissa voi mietiskellä hiljaisessa kunnioituksen ilmapiirissä. Joissakin temppeleissä ryhmät
kokoontuvat usein ennen toimitustyön aloittamista rakennuksessa olevaan kappeliin. Siellä jäsenet odottavat, kunnes täysi
ryhmä on koossa. Yleensä elämässä odottaminen hermostuttaa
meitä. Toisissa olosuhteissa meitä ärsyttäisi, jos tulisimme huoneeseen ensimmäisenä ja joutuisimme sitten odottamaan viimeistäkin tulijaa, ennen kuin pääsisimme jatkamaan. Temppelissä asia on aivan päinvastoin. Siellä odottaminen on oivallinen
mahdollisuus. Mikä siunaus onkaan saada istua hiljaa ja mitään
puhumatta ja suunnata mielensä kunnioittaviin ja hengellisiin
ajatuksiin! Se virvoittaa sielua.
Kun tulet temppeliin, muista, että olet vieraana Herran huoneessa. Se on riemullinen hetki, mutta hiljaisen riemun. Toisinaan temppelivihkimisissä sukulaisia ja ystäviä täytyy muistuttaa siitä, että heidän tulee esittää hyvin hiljaa ja kuiskaten
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rakkaudenosoituksensa, onnittelunsa ja tervehdyksensä perheenjäsenille, joita he eivät ole nähneet pitkään aikaan. Äänekäs
puhe ja nauru eivät sovi Herran huoneeseen.
Noudata temppelityöntekijöiden ohjeita. Joku opastaa sinua
koko ajan.

OPETUSTA KORKEUDESTA
Ennen kuin tulet temppeliin ensimmäistä kertaa tai vielä käytyäsi temppelissä useitakin kertoja sinun on hyvä olla selvillä
siitä, että temppelin opetukset ovat vertauskuvallisia. Herra,
Mestariopettaja, opetti usein tällä tavoin.
Temppeli on suurenmoinen koulu. Se on opin huone. Temppelien ilmapiiri on ihanteellinen syvästi hengellisten asioiden
opettamiseen. Edesmennyt tri John A. Widtsoe kahdentoista
koorumista oli kunnioitettu yliopiston rehtori ja maailmankuulu tiedemies. Hän kunnioitti suuresti temppelityötä ja sanoi
kerran:
”Temppelitoimitukset käsittävät koko sen pelastussuunnitelman, jota kirkon johtajat yhä uudelleen opettavat, ja ne
valaisevat asioita, joita on vaikea ymmärtää. Temppelin opetukset sopivat suureen pelastussuunnitelmaan ilman vääristelyä ja sovittelua. Endaumentin filosofinen täydellisyys on
yksi suuri todiste temppelitoimitusten totuudesta. Edelleen,
evankeliumisuunnitelman kertaus ja selittäminen kokonaisuudessaan tekee temppelipalveluksesta yhden tehokkaimmista tavoista virkistää muistia koko evankeliumin rakennelmasta.
Toinenkin tosiasia on aina ollut minulle voimakas sisäinen
todistus temppelityön totuudesta. Herran profeetta Joseph
Smithille ilmoittama endaumentti ja temppelityö jakautuu
selkeästi neljään osaan: valmistavat toimitukset, opetus luennoin ja esityksin; liitot ja lopuksi tiedon tutkinta. En usko,
että oppimaton ja logiikkaan perehtymätön profeetta Joseph
olisi itse voinut keksiä niin loogisen täydellistä kokonaisuutta.” (John A. Widtsoe, ”Temple Worship”, The Utah Genealogical and Historical Magazine, 12. huhtikuuta 1921, s. 58.)
Lainaan edelleen vanhin Widtsoen kirjoitusta:
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”Me elämme vertauskuvien maailmassa. Saamme kaiken
tiedon vertauskuvien avulla. Teemme muutamia merkkejä
paperiin ja sanomme, että ne muodostavat sanan, joka tarkoittaa rakkautta tai vihaa tai Jumalaa tai iankaikkisuutta.
Merkit eivät ehkä näytä kauniilta, mutta kukaan ei moiti kirjan sivulla olevia merkkejä siitä syystä, etteivät ne itsessään
ole yhtä kauniita kuin ne asiat, joita ne tarkoittavat. Me
emme kiistele vertauskuvasta J-u-m-a-l-a siksi, että se ei ole
kovin kaunis vaikka tarkoittaakin Jumalan majesteettisuutta.
Me iloitsemme vertauskuvista, jos vain ymmärrämme niiden
merkityksen. Minä puhun teille tänä iltana, ettekä te ole liiemmälti vastustaneet esitystapaani tai sananvalintaani. Seuratessanne sitä ajatusta, jonka olen yrittänyt teille välittää,
olette unohtaneet sanat ja esitystavan. – –
Me elämme vertauskuvien maailmassa. Kukaan mies tai
nainen ei tule temppelistä sillä tavoin varustettuna kuin
hänen pitäisi, ellei hän ole nähnyt vertauskuvien taakse siihen ihmeelliseen todellisuuteen, jota vertauskuvat esittävät.”
(”Temple Worship”, s. 62.)
Jos temppeliin tullessasi muistat, että opetus on vertauskuvallista, ja jos tulet oikeassa hengessä, et käy temppelissä kertaakaan saamatta entistä avarampaa näkemystä, tuntematta
ylentyväsi ja saamatta lisää tietoa siitä, mikä on hengellistä.
Tämä on kaikkein suurenmoisin opetussuunnitelma. Se on
Hengen innoittama. Itse Herra, mestariopettaja, opetti aina seuraajiaan vertauskuvilla esittäen vertauskuvallisin kertomuksin
sellaista, mitä muuten olisi ehkä ollut vaikea ymmärtää. Hän
puhui opetuslastensa elämän jokapäiväisistä kokemuksista, ja
Hän kertoi kanoista ja kananpojista, linnuista, kukista, ketuista,
puista, murtovarkaista, maantierosvoista, auringonlaskuista,
rikkaista ja köyhistä, parantajista, vaatteiden paikkaamisesta,
rikkaruohojen kitkemisestä, lattian lakaisemisesta, sikojen ruokkimisesta, viljan puimisesta, viljan kokoamisesta varastoon,
talojen rakentamisesta, työmiesten palkkaamisesta ja lukemattomista muista asioista. Hän puhui sinapinsiemenestä ja helmestä. Hän halusi opettaa kuulijoitaan, ja siksi Hän puhui
yksinkertaisista asioista vertauskuvallisessa merkityksessä.
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Näissä asioissa ei ole mitään salaperäistä tai vaikeaselkoista, ja
ne kaikki ovat vertauskuvallisia.
Temppeli itsekin on vertauskuva. Jos olet nähnyt jonkin
temppelin pimeän aikaan täydessä valaistuksessa, tiedät, kuinka vaikuttava näky se on. Valoa loistava Herran huone pimeyden keskellä on kuin vertauskuva Jeesuksen Kristuksen evankeliumin voimasta ja innoituksesta. Se on kuin majakka keskellä
tätä maailmaa, joka vaipuu yhä syvempään hengelliseen
pimeyteen.
Temppeliseremoniaa ei voi ymmärtää täysin ensimmäisellä
kerralla. Ymmärrät sen vain osittain. Palaa temppeliin yhä
uudelleen. Palaa oppimaan. Saat tiedon kaikesta, mikä on kummastuttanut tai askarruttanut tai tuntunut mystiseltä. Se on
usein hiljaista henkilökohtaista tietoa, jota et oikeastaan voi
selittää kenellekään toiselle. Mutta sinulle se on oleva tietoa.
Se, mitä me temppelistä saamme, riippuu suuresti siitä, kuinka nöyriä ja kunnioittavia ja opinhaluisia me olemme temppeliin tullessamme. Jos me haluamme oppia, niin Pyhä Henki
opettaa meitä temppelissä.
Kun saat osallistua temppelissä endaumentti-istuntoon tai
olla todistamassa sinetöimistä, mietiskele näkemäsi syvällisempää merkitystä. Pidä nämä asiat mielessäsi käyntiäsi seuraavina
päivinä, muistele niitä hiljaa ja rukoillen, niin huomaat ymmärryksesi kasvavan.
Temppelikokemuksen arvokkaimpia anteja on se, että se
antaa laajan kokonaiskuvan Jumalan tarkoituksista, mitä tulee
tähän maailmaan. Käytyämme kerran temppelissä (ja me voimme palata sinne virkistämään muistiamme) elämän tapahtumat
sopivat yhteen kokonaissuunnitelmaan. Voimme nähdä oman
asemamme oikeassa valossa, ja huomaamme heti, jos olemme
poikenneet oikeasta suunnasta.
Suuntaa siis katseesi kohti temppeliä. Ohjaa lapsiasi menemään temppeliin. Suuntaa heidän huomionsa siihen pienestä
pitäen, ja ala valmistaa heitä sitä päivää varten, jolloin he voivat
astua pyhään temppeliin.
Ole sillä välin itse valmis ottamaan vastaan opetusta. Ole kunnioittava. Nauti kylliksesi niistä vertauskuvallisista ja syvästi
hengellisistä opetuksista, joita voit saada vain temppelissä.
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Temppeliavioliiton suunnittelu vaatii aikaa. Sitä kannattaa
suunnitella tarkkaan. Usein rakastunut nuoripari päättää
mennä naimisiin, ja vieläpä heti paikalla, jo parin viikon kuluttua, vastoin vanhempiensa toiveita. Joskus nuoripari luulee, etteivät vanhemmat hyväksy heidän avioliittoaan, koska nämä
pyytävät heitä varaamaan enemmän aikaa valmistautumiseen.
Nuoret pelkäävät, että jokin menee vikaan, jos he odottavat. Jotkut nuoretparit osoittavat olevansa kovin kypsymättömiä ja
epäkohteliaita, kun he vaativat kiireellisiä valmisteluja, joita on
vaikea toteuttaa. Lisäksi tämä johtaa usein temppelikokemukseen, joka ei ole läheskään niin muistettava kuin se olisi voinut
olla toisenlaisissa olosuhteissa.
Jos kaikki on liian kiireistä, ensimmäisestä temppelissäkäynnistä tai avioliiton solmimispäivästä tuntuu puuttuvan jotakin.
Tämä ensimmäinen käynti temppelissä tai avioliiton sinetöiminen on ikimuistettava tapahtuma. Siihen kannattaa valmistautua. Se on niin merkittävä, että me emme saa antaa pienten
valmistautumisen yksityiskohtien tai merkityksettömien kotitöiden pilata sitä. Tästä syystä kaikki pitäisi tehdä etukäteen.
Voi olla hyvin harmillista, jos jonkin välttämättömän asian hoitaminen jää siksi päiväksi.
Jos menet johonkin kokoukseen hyvissä ajoin ja istut hiljaa
kappelissa seuraten ihmisten saapumista, huomaat, että he tuovat jotakin tullessaan. Hengellinen ilmapiiri lämpenee, ja tyhjän
salin täyttää seurakunta, veljien ja sisarten joukko, joka on tullut
koolle odotuksen tunne mielessään.
Tänä kiireisenä aikana ei aina kokoukseen mennessä tehdä
näin. Mutta kaikki se, mitä kokouksesta saamme silloin, kun
näin tapahtuu, on kaksin verroin tärkeää tullessamme temppeliin, varsinkin jos olemme tulossa sinne ensimmäistä kertaa.
Meidän tulee tulla sinne varhain.
Ymmärrättehän, että tämä varhainen saapuminen ei ole vain
varotoimenpide, jotta voitaisiin tarkistaa suositusten ja kaiken
muun olevan kunnossa ja jotta me voisimme mukautua uuteen
kokemukseen. On kyse muustakin. Meidän täytyy olla oikeassa
paikassa oikeaan aikaan, jotta voisimme kaikessa rauhassa
päästä oikeaan henkeen – jotta voisimme valmistautua siihen,
mitä kohta tapahtuu.
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Olemme puhuneet niistä, jotka tulevat temppeliin, mutta on
myös tilanteita, jolloin suunnitellaan avioliiton sinetöimistä
temppelissä, mutta jotkut lähisukulaiset eivät ole kelvollisia
saamaan temppelisuositusta. Sulhanen tai morsian saattaa olla
käännynnäinen eivätkä hänen vanhempansa ole vielä kirkon
jäseniä; tai he saattavat olla niin uusia jäseniä, etteivät he saa
temppelisuositusta. Tai vanhemmat saattavat olla kirkon jäseniä, mutta joku heistä ei elä evankeliumin vaatimusten mukaan,
niin että saisi temppelisuosituksen. Toisinaan nämä rajoitukset
tuntuvat suurilta ongelmilta, kun suunnitellaan avioliiton sinetöimistä temppelissä. Tällaisella hetkellä perheenjäsenten tulisi
olla hyvin läheisiä toisilleen ja kokea yhdessä nämä elämän
pyhät hetket. Temppelisuosituksen evääminen sellaiselta, joka
ei ole kelvollinen, tai se, ettei kirkkoon kuulumatonta ystävää
tai sukulaista voi kutsua todistamaan sinetöimistä, aiheuttaa
helposti ongelmia. Se saattaa aiheuttaa murhetta ja riitaa juuri
silloin, kun eniten tarvittaisiin rauhaa ja sopusointua.
Mitä sellaisissa tapauksissa tehdään? Missään tapauksessa ei
pidä ryhtyä painostamaan piispaa. Israelin yleisenä tuomarina
piispa on velvollinen säilyttämään tietyn vaatimustason, eikä
hän voi rehellisesti antaa suositusta sellaiselle, joka ei ole kelvollinen. Se olisi suuri karhunpalvelus kyseisille henkilöille, eikä se
olisi oikeudenmukaista piispaa itseäänkään kohtaan.
Kun suunnitellaan temppeliavioliiton solmimista ja joku vanhemmista tai joku muu lähisukulainen ei pääse temppeliin, niin
harkinnan ja suunnittelun avulla siitä voi tulla mahdollisuus
eikä ongelma. Miettikää seuraavia ehdotuksia. Kutsukaa kirkkoon kuulumaton vanhempi tai kirkon jäsen, joka ei voi saada
temppelisuositusta, mukaan vihkiseurueeseen. Temppelin läheisyydessä voi tuntea sellaista Hengen vaikutusta, jota ei tunne
muualla. Joidenkin temppeleiden läheisyydessä on vierailukeskuksia. Kaikkien temppeleiden ympäristö on kaunis ja hyvin
hoidettu. Se on kaiken kaikkiaan paikka, jossa voi tuntea rauhaa
ja sopusointua.
Järjestäkää niin, että joku on tämän kyseisen sukulaisen kanssa sillä aikaa, kun muut ovat temppelissä. Ettehän toki halua jättää häntä yksin. Joissakin tapauksissa sukulaiset, jotka olisivat
olleet kelvollisia tulemaan temppeliin todistamaan avioliiton
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sinetöimistä, ovat jääneet temppelin ulkopuolelle niiden kanssa,
jotka eivät ole päässeet sisälle. Siellä temppelialueella he ovat
voineet selittää, miksi nuoripari haluaa tulla sinetöidyksi Herran huoneessa.
Tällaisella tilanteella voi olla ihmisiin suuri vaikutus, jota he
eivät tuntisi muuten. Joidenkin suurimpien temppeleiden alueella järjestetään opastettuja kiertokäyntejä. Hyvissä ajoin tehdyissä suunnitelmissa voidaan ottaa huomioon sellaisenkin
sukulaisen tarpeet, joka ei syystä tai toisesta pääse temppeliin.
Tällä tavoin kirkkoon kuulumattoman tai temppelisuositusta
vailla olevan vanhemman pettymystä ja joskus jopa katkeruutta
voidaan suuresti lievittää.
Joissakin temppeleissä on huone, jossa sellaiset vanhemmat,
joilla ei ole oikeutta astua varsinaiseen temppeliin, voivat tavata
pätevän henkilön, joka osaa vastata heidän kysymyksiinsä.
Nuorenparin täytyy ymmärtää, että heidän vanhempansa
ovat ehkä odottaneet tätä hääpäivää koko sulhasen tai morsiamen eliniän. Heidän halunsa olla läsnä vihkimistoimituksessa ja
heidän katkeruutensa, jos he eivät voi olla, on osoitus vanhempien kiintymyksestä lapseensa. Nuorenparin ei pidä harmistua
siitä. Se tulee ymmärtää ja ottaa huomioon hääjuhlallisuuksia
suunniteltaessa.
Joissakin tapauksissa sellainen isä tai äiti, joka ei pääse temppeliin, loukkaantuu niin, ettei häntä voida lepyttää. Silloin nuorenparin on vain sopeuduttava tilanteeseen parhaalla mahdollisella tavalla. Saattaa myös herätä kysymys: Pitäisikö suorittaa
siviilivihkiminen, jotta he voisivat olla tilaisuudessa mukana, ja
odottaa sitten välttämätön vuosi temppeliinmenoa? Mutta se ei
olisi paras ratkaisu. Jos suunnitelmat tehdään rukoillen ja harkiten, niin ongelma muuttuu useimmissa tapauksissa kokemukseksi, joka loppujen lopuksi voi lähentää perheenjäseniä entistä
enemmän toisiinsa.
Suurta joukkoa ystäviä, seurakuntalaisia jne. ei pitäisi kutsua
todistamaan sinetöimistä. Seurueen tulee olla pieni, vain kummankin lähiomaisista ja joistakin harvoista läheisistä koostuva.
Joissakin tapauksissa seurakunnassa on ilmoitettu, että mahdollisimman monen pitäisi yrittää päästä temppeliin vihittävän
parin tueksi. Mutta sitä varten järjestetään häät. Häävastaanotolla
13
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on tilaisuus tervehtiä ystäviä ja ottaa vastaan onnentoivotukset.
Temppelivihkimisen tulee olla pyhä, ja siihen tulee osallistua
vain niiden, joilla on hyvin tärkeä sija vihittävien elämässä.
Sinetöimistoimituksen sanoja ei ilmaista temppelin ulkopuolella, mutta sinetöimishuonetta voidaan kuvailla. Se on kauniisti sisustettu, siellä on hiljainen ja rauhallinen henki, ja se on siellä suoritettavan pyhän työn pyhittämä.
Ennen kuin pari tulee alttarin ääreen sinetöitäväksi, virkailijalla on tilaisuus antaa nuorelleparille joitakin neuvoja. Nuoripari saattaa siinä tilanteessa kuulla seuraavanlaisia ajatuksia:
”Tänään on teidän hääpäivänne. Te olette avioliiton solmimiseen liittyvien tunteiden vallassa. Temppelit ovat pyhäkköjä,
jotka on rakennettu juuri tällaisia toimituksia varten. Emme ole
maailmassa. Tämä ei ole maailmallinen paikka, eikä maailmallisuudella pitäisi olla mitään vaikutusta siihen, mitä me teemme
täällä. Me olemme tulleet pois maailmasta Herran temppeliin.
Tästä tulee teidän elämänne tärkein päivä.
Te synnyitte tänne vanhempienne kutsumina. He valmistivat
kuolevaisen tomumajan teidän henkenne asunnoksi. Teidät
molemmat on kastettu. Kaste on pyhä toimitus, joka on vertauskuva puhdistumisesta, kuolemasta ja ylösnousemuksesta sekä
syntymisestä uuteen elämään. Siihen kuuluvat parannus ja syntien anteeksianto. Sakramenttia nauttiessamme me uudistamme
kasteenliittomme, ja me voimme saada syntimme anteeksi, jos
me elämme sen mukaan.
Sulhanen, sinut on asetettu pappeuteen. Sinulle annettiin
ensin Aaronin pappeus, ja olet todennäköisesti edistynyt sen
kaikkien virkojen kautta – olet ollut diakoni, opettaja ja pappi.
Sitten tuli aika, jolloin sinut havaittiin kelvolliseksi saamaan
Melkisedekin pappeus. Tätä korkeampaa pappeutta sanotaan
Jumalan pyhimmän järjestyksen mukaiseksi pappeudeksi tai
Jumalan Pojan järjestyksen mukaiseksi pappeudeksi. (Ks. Alma
13:18 ja Hel. 8:18.) Sinulle annettiin pappeuden virka. Nyt olet
vanhin.
Te kumpikin olette saaneet endaumenttinne. Siinä teille
annettiin iankaikkisia mahdollisuuksia. Mutta tämä kaikki on
tavallaan valmistanut teitä tulemaan alttarin ääreen sinetöitäviksi mieheksi ja vaimoksi ajaksi ja koko iankaikkisuudeksi.
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Nyt teistä tulee perhe, jolla on vapaus luoda elämää ja rakastavasti ja uhrautuen saattaa lapsia maailmaan ja kasvattaa ja hoivata heitä turvallisesti läpi kuolevaisen olemassaolon, niin että
saatte jonakin päivänä nähdä heidän osallistuvan näihin pyhiin
temppelitoimituksiin, niin kuin itse olette osallistuneet.
Te olette tulleet tänne omasta halustanne, ja teidät on havaittu kelvollisiksi. Tämän liiton voi sinetöidä lupauksen Pyhä
Henki.
’Ja nyt, minä lähetän teille toisen Lohduttajan, tosiaankin
teille ystävilleni, jotta se jäisi teidän sydämeenne, nimittäin
lupauksen Pyhä Henki, joka toinen Lohduttaja on sama,
jonka minä lupasin opetuslapsilleni, kuten on kirjoitettuna
Johanneksen todistuksessa.
Tämä Lohduttaja on lupaus, jonka minä annan teille iankaikkisesta elämästä, nimittäin selestisen valtakunnan kirkkaudesta.’ (OL 88:3–4.)
Toinen toisensa ottaminen aviopuolisoksi on suuri vastuu,
johon liittyy mittaamattomia siunauksia.”
Sulhanen ja morsian ovat hyvin todennäköisesti niin liikuttuneita toimituksesta, etteivät he kuuntele kovin tarkasti – he
eivät ehkä oikeastaan edes kuule sinetöimistoimituksen sanoja.
Noita sanoja ei voida toistaa temppelin ulkopuolella, mutta me
voimme aika ajoin palata temppeliin ja osallistua sijaisina sinetöimistoimituksiin. Herra on kaikessa hyvyydessään suonut
meille mahdollisuuden tehdä näin. Näissä tilanteissa, kun
emme ole kokonaan omien tunteittemme vallassa, voimme
kuunnella tarkasti toimituksen sanoja. Voimme tietenkin myös
käydä usein temppelissä tekemässä työtä kuolleiden puolesta
ja siten virkistää muistiamme endaumentin tarkoituksesta ja
hengestä.
Jos teidät on aiemmin vihitty siviiliseremoniassa, teidät voidaan nyt sinetöidä iankaikkisuudeksi, ja jos teillä on lapsia, heidät voidaan sinetöidä teihin ja iankaikkiseen perhesuhteeseen.
Jos olette kelvollisia tähän, teillä voi olla suuri etuoikeus tähän
siunaukseen.
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VALKOISISSA VAATTEISSA
Tehdessämme toimitustyötä temppelissä olemme valkoisissa
vaatteissa. Tämä vaatetus on vertauskuva puhtaudesta ja kelvollisuudesta.
Tultuasi temppeliin vaihdat tavalliset vaatteesi valkoisiin
temppelivaatteisiin. Vaatteiden vaihto tapahtuu pukuhuoneissa, joissa jokaiselle annetaan oma kaappi ja täysin yksityinen
pukukoppi. Temppelissä noudatetaan tarkoin säädyllisyyden
ihanteita. Jättäessäsi vaatteesi kaappiin jätät myös huolesi ja
murheesi ja kaikki häiritsevät ajatukset. Tullessasi ulos yksityisestä pienestä pukukopista valkoisissa vaatteissa tunnet ykseyttä ja tasavertaisuutta, sillä kaikki ympärilläsi ovat pukeutuneet
samalla tavoin.
Jos olet tulossa temppeliin ensimmäistä kertaa, kysy neuvoa
piispaltasi. Temppelisuositusta antaessaan hän selittää, millaiset
vaatteet temppelissä vaaditaan. Sinun ei tarvitse huolehtia näiden vaatteiden hankkimisesta. Voit joko ostaa ne kirkon jakelupalveluiden kautta tai joissakin tapauksissa vuokrata ne temppelistä. Jälkimmäisessä tapauksessa riittää pieni maksu, joka
kattaa vaatteiden pesulakulut. Vuokrattavia vaatteita ei ole pienissä temppeleissä.
Temppelin seremonioista ja toimituksista me emme puhu
paljon temppelin ulkopuolella. Sama koskee temppelissä käytettävää vaatetusta. Voimme sanoa, että vaatetuksella on seremonioiden tavoin suuri vertauskuvallinen merkitys.
Tullessaan temppeliin kirkon jäsen osoittaa hartautta ja kunnioitusta pukeutumalla ja siistiytymällä niin, ettei hän tuntisi oloaan vaivautuneeksi Herran kasvojen edessä. Olettakaamme, että
sinut on kutsuttu jonkun korkea-arvoisen ja suuresti kunnioitetun johtajan kotiin. Olet saanut tietää, että saat seurustella huomattavien vieraiden kanssa, jotka ovat saaneet samanlaisen kutsun. Kutsu on osoitus siitä, että isäntä pitää sinua suuressa
arvossa. Tiedät, että monet muut arvostaisivat todella paljon sellaista kutsua, mutta syystä taikka toisesta heitä ei ole kutsuttu
eivätkä he siis pääse mukaan. Siinä tilanteessa tuskin menisit
vanhoissa työvaatteissa tai vapaa-ajan asussa. Mies tuskin menisi parta ajamattomana tai nainen hiukset kampaamattomina.
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Saadessaan kutsun tärkeään kokoukseen hienostuneet ja
sivistyneet ihmiset tiedustelevat usein, millainen puku olisi paikallaan. Etkö sinäkin valmistautuisi huolellisesti tällaiseen tärkeään tilaisuuteen? Saattaisit jopa ostaa uudet vaatteet toivoen,
ettei asusi alentaisi tilaisuuden arvokkuutta.
Varmasti myös puhdistaisit ja silittäisit vaatteesi huolellisesti.
Tuntisit olosi vaivautuneeksi, ellet olisi asianmukaisesti pukeutunut.
Tilaisuutta käydä temppelissä voidaan verrata tällaiseen kutsuun.
On vain yksi tilaisuus, jolloin kirkon jäsenet voivat tulla
temppeliin ”tavallisissa” vaatteissa, ja se on silloin, kun he tulevat todistamaan vihkimistä temppeliavioliittoon. Tässä tapauksessa he riisuvat vain kenkänsä ja voivat panna tilalle valkoiset
jalkineet. Johtavat veljet antoivat vuosia sitten tällaisen luvan
niiden sukulaisten ja ystävien vuoksi, jotka eivät osallistu
endaumentti-istuntoon juuri ennen vihkimistoimitusta.
Morsian ja sulhanen tulevat temppeliin solmiakseen avioliiton ajaksi ja koko iankaikkisuudeksi. Morsiamella on valkoinen
pitkähihainen puku, vaatimaton malliltaan ja kuosiltaan ja koristelultaan. Myös sulhanen pukeutuu valkoiseen asuun. Temppelivihkimistä seuraamaan tulevilla veljillä ei ole smokkia.
Toisinaan olemme olleet ihmeissämme ja hieman murheellisia, kun olemme temppelissä huomanneet, että jotkut ovat tulleet todistamaan vihkimistoimitusta tai osallistumaan temppeliistuntoon pukeutuneina niin kuin olisivat menossa retkelle tai
urheilutapahtumaan.
Oikeus astua temppeliin on enemmän arvoinen. Herralle on
mieleen, että me peseydymme ja pukeudumme puhtaisiin vaatteisiin, olivatpa ne kuinka huokeat tahansa. Meidän tulee
pukeutua niin kuin meistä tuntuisi sopivalta pukeutua sakramenttikokoukseen tai johonkin muuhun asialliseen ja arvokkaaseen kokoukseen.
Silloin tällöin vihkimistoimitusta on ollut todistamassa joku,
joka ei ilmeisesti ole kiinnittänyt mitään huomiota johtavien
veljien neuvoihin pukeutumisesta ja siisteydestä ja siitä, ettei
meidän pitäisi jäljitellä maailmaa äärimmäisyyksiin menevissä
muotivirtauksissa, mitä tulee vaatteisiin, hiusten pituuteen,
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kampaukseen jne. Olemme kummastelleet, miksi ihminen, joka
on kyllin kypsä pääsemään temppeliin, ei ymmärrä sitä itsestään selvää seikkaa, ettei Herra voi olla mieltynyt niihin, jotka
osoittavat ilmiselvästi haluavansa mieluummin seurata maailman tapoja.
Kuinka temppelisuosituksen saanut jäsen voi tulla temppeliin säädyttömässä tai maailmallisessa asussa? Kuinka hän saattaa pitää hiuksiaan tavalla, joka ei täytä hienostuneisuuden ja
arvokkuuden vaatimuksia?
Kun sinulla on tilaisuus tulla temppeliin ja osallistua temppelitoimituksiin tai olla läsnä sinetöimisessä, niin muista, missä
olet. Sinä olet vieraana Herran huoneessa. Hiustesi ja asusi tulee
olla sellainen, ettet tuntisi oloasi vaivautuneeksi, jos Isäntäsi
ilmestyisi paikalle.
Niiden, jotka ovat saaneet pappeuden siunaukset, tulee peittää ruumiinsa niin kuin profeetta Joseph Smithille ilmoitettiin
silloin, kun hänelle annettiin endaumentti-seremoniat.
Jäsenet, jotka ovat saaneet temppelitoimituksensa, pitävät siitä
lähtien erityistä alusvaatetta eli garmenttia. Garmenttien valmistuksesta huolehtii kirkon laitos, ja kirkon jäsenet voivat kaikkialla maailmassa hankkia niitä kirkon jakelujärjestelmän kautta.
Garmentti kuvaa pyhiä liittoja. Se edistää säädyllisyyttä ja on
kilpenä ja suojana kantajalleen.
Garmentin käyttö ei estä jäseniä pukeutumasta sellaisiin
muodikkaisiin vaatteisiin, joita maailman eri maissa yleensä
pidetään. Ainoastaan säädytön tai äärimmäisyyksiin menevä
vaatetus ei sovi yhteen garmentin käytön kanssa. Jokainen
oikeassa hengessä oleva kirkon jäsen haluaa välttää äärimmäisyyksiin menevää tai paljastavaa muotia, olipa hän käynyt
temppelissä tai ei.
Joissakin tilanteissa endaumentin saaneilta kirkon jäseniltä
saatetaan kysellä garmentista.
Kerran eräs johtavista veljistä kutsuttiin puhumaan Newportissa Rhode Islandissa sijaitsevan laivaston sotilaspastorien koulutuskeskuksen opettajille ja vakituisessa palveluksessa oleville.
Kuulijoiden joukossa oli monia korkea-arvoisia katolisia, protestanttisia ja juutalaisia sotilaspappeja.
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Kun oli aika esittää kysymyksiä, eräs sotilaspapeista kysyi:
”Voitteko kertoa jotakin siitä erikoisesta alusvaatteesta, jota jotkut mormonisotilaat käyttävät?” Hän halusi epäsuorasti kysyä:
”Miksi te teette niin? Eikö se ole outoa? Eikö se aiheuta ongelmia?”
Puhuja vastasi kysymyksen esittäneelle sotilaspapeille vastakysymyksellä: ”Mitä kirkkoa te edustatte?” Sotilaspappi mainitsi erään protestanttisen kirkon.
Puhuja sanoi: ”Siviilielämässä ja myös pitäessänne kokouksia sotilaille te käytätte papin pukua, vai kuinka?” Sotilaspappi
myönsi tekevänsä niin.
Puhuja jatkoi: ”Oletan, että sillä on teille jotakin merkitystä,
että se tavallaan erottaa teidät kuulijoistanne. Se on tavallaan
pappisvirkaan kuuluva univormu. Oletan myös, että sillä voi
olla paljon suurempikin merkitys. Se muistuttaa teitä siitä, kuka
olette ja millaisia velvoituksia ja sitoumuksia teillä on. Se muistuttaa teiltä alati siitä, että te kuulutte papistoon, että te pidätte
itseänne Herran palvelijana ja että teidän velvollisuutenanne on
elää niin, että olette pappisvihkimyksenne arvoinen.”
Sitten puhuja sanoi: ”Teidän pitäisi ymmärtää ainakin yksi
syy, miksi myöhempien aikojen pyhillä on syvä hengellinen
vakaumus garmentista. Tärkeä ero teidän kirkkojenne ja meidän kirkkomme välillä on se, että meillä ei ole ammattipapistoa
niin kuin teillä. Maallikkojohtajat johtavat kaikkia seurakuntia.
Näihin tehtäviin kutsuttuja miehiä on kaikilta elämän aloilta.
Mutta heidät on asetettu pappeuteen. Heillä on pappeudessa
erilaisia virkoja. Heidät asetetaan johtotehtäviin presidenteiksi,
neuvonantajiksi ja erilaisiksi johtajiksi. Naiset kantavat samaa
vastuuta ja osallistuvat tehtäviin. Mies, joka sunnuntaina johtaa
piispana seurakuntaamme, saattaa maanantaina mennä työhön
postimiehenä, virkamiehenä, maanviljelijänä tai lääkärinä, tai
hän saattaa olla ilmavoimien lentäjä tai laivaston upseeri. Meidän mittapuidemme mukaan hän on samassa merkityksessä
virkaan asetettu pappi kuin te olette omien mittapuidenne
mukaan. Useimpien maiden viranomaiset tunnustavat hänet
sellaiseksi. Tämä erikoinen vaate merkitsee meille tavallaan
samaa kuin papin vaatteet teille. Erona on se, että me käytämme
vaatettamme muiden vaatteiden alla eikä päällä, koska me toi21
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mimme monissa eri ammateissa kirkon tehtävien lisäksi. Me
emme halua esitellä näitä pyhiä vaatteita maailmalle.”
Sitten hän selitti, että tämä garmentin käyttö liittyy syvällisemmässä hengellisessä merkityksessä myös niihin liittoihin,
joita tehdään temppelissä. Emme pidä tarpeellisena puhua niistä – ”ei siksi, että ne olisivat salaisia”, hän toisti, ”vaan siksi, että
ne ovat pyhiä”.
Kehoamme peittävä garmentti on näkyvä ja konkreettinen
muistuttaja näistä liitoista. Monille kirkon jäsenille garmentti on
ollut suojana heidän joutuessaan kiusaukseen. Se on muun
muassa vertauskuva siitä, että me kunnioitamme syvästi Jumalan lakeja – kuten moraalisia tasovaatimuksia.

SINETÖIMISVALTUUS
Jotta me ymmärtäisimme temppelityön historian ja opin,
meidän täytyy ymmärtää, mikä on sinetöimisvaltuus. Meidän
täytyy muodostaa itsellemme ainakin jonkinlainen kuva siitä,
miksi valtuuden avaimet sinetöimisvoiman käyttämiseksi ovat
välttämättömät.
Lähes yhdeksänsataa vuotta ennen Kristusta profeetta Elia
tuli Israelin kuninkaan hoviin. Hänellä oli pyhä valtuus: sinetöimisvaltuus.
Elia toimitti palvelutehtäväänsä, asetti ja voiteli Elisan seuraajakseen, mutta – ja tämä on tärkeää – hän ei kuollut. Mooseksen tavoin hänet otettiin pois.
Sen jälkeen hänen nimensä mainitaan vain kerran Vanhassa
testamentissa, Vanhan testamentin viimeisen luvun toiseksi viimeisessä jakeessa. Siinä Malakia profetoi, että Elia palaa ja että
”hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet
isien puoleen”, jottei maata tuomittaisi perikatoon (ks. Mal.
3:23–24).
”Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän
kysyi opetuslapsiltaan: ’Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat?’
He vastasivat: ’Toisten mielestä hän on Johannes Kastaja,
toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu
profeetoista.”
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’Entä te?’ kysyi Jeesus. ’Kuka minä teidän mielestänne
olen?’
Simon Pietari vastasi: ’Sinä olet Messias, elävän Jumalan
poika.’
Jeesus sanoi hänelle: ’Autuas olet sinä, Simon, Joonan
poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan
minun Isäni, joka on taivaissa.
Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle
minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita.
Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet.
Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja
minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa
vapautettu.’” (Matt. 16:13–19.)
Kun Pietari, Jaakob ja Johannes nousivat Herran kanssa Kirkastusvuorelle, siellä oli kirkastetun Herran kanssa kaksi persoonaa. Apostolit tunnistivat heidät Moosekseksi ja Eliaksi,
jotka olivat tulleet antamaan tuolle presidenttikunnalle sinetöimisvaltuuden. (Ks. Matt. 17:1–8.)
Pietari oli saava avaimet. Pietari oli saava sinetöimisvaltuuden, johon kuuluu valta sitoa eli sinetöidä tai päästää maan
päällä, niin että sinetöinti olisi voimassa myös taivaissa.
Vuonna 34 jKr. Herra kävi ristiinnaulitsemisensa jälkeen nefiläisten luona. Hän saneli heille – ja tämä on merkillepantavaa
pyhien kirjoitusten historiassa – Malakian kirjan viimeisen
luvun (joka sisälsi ennustuksen siitä, että Elia oli palaava), käski
heidän kirjoittaa sen muistiin ja selitti sitä sitten heille.
Kun enkeli Moroni ilmestyi profeetta Joseph Smithille kertoakseen hänelle levyistä, hän lainasi Malakian ennustusta Elian
palaamisesta. Tämä lainaus on nykyään Opin ja liittojen luvussa
kaksi.
Kolmetoista vuotta Moronin ilmestymisen jälkeen oli rakennettu temppeli, joka oli tarkoitukseen sopiva, ja Herra ilmestyi
jälleen, ja Elia tuli Hänen kanssaan ja antoi sinetöimisvaltuuden
avaimet.
Nuo avaimet kuuluvat kirkon presidentille – profeetalle,
näkijälle ja ilmoituksensaajalle. Tuo pyhä sinetöimisvaltuus on
kirkossa nykyäänkin. Ne, jotka ymmärtävät tämän valtuuden
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merkityksen, pitävät sitä pyhempänä kuin mitään muuta. Sitä
pidetään kaikkea muuta kallisarvoisempana. Maan päällä on
kerrallaan vain verrattain harvoja miehiä, joilla on tämä sinetöimisvaltuus; jokaisessa temppelissä on veljiä, joille sinetöimisvaltuus on annettu. Kukaan ei voi saada sitä muuten kuin profeetalta, näkijältä ja ilmoituksensaajalta ja Myöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentiltä tai niiltä,
jotka hän on valtuuttanut antamaan sen muille.

”ME NÄIMME HERRAN”
Elian palaamisen hetki koitti sunnuntaina iltapäivällä 3. huhtikuuta 1836. Kirtlandin temppelissä oli pidetty sakramenttikokous. Profeetta kertoi tuon iltapäivän tapahtumista seuraavin
yksinkertaisin sanoin:
”Iltapäivällä avustin muita presidenttejä Herran ehtoollisen jakamisessa seurakunnalle. Saimme sen kahdeltatoista,
joiden etuoikeutena oli toimittaa pyhää pöytäpalvelusta tänä
päivänä. Suoritettuani tämän palveluksen veljilleni vetäydyin korokkeelle verhojen ollessa alas laskettuina ja kumarruin Oliver Cowderyn kanssa vakavaan ja hiljaiseen rukoukseen. Noustuamme rukouksesta seuraava näky avattiin
meille molemmille.” (OL 110:johdanto.)
”Verho poistettiin mielestämme, ja ymmärryksemme silmät avattiin.
Me näimme Herran seisomassa korokkeen kaiteella edessämme; ja hänen jalkojensa alla oli puhtaalla kullalla päällystetty alusta, väriltään kuin meripihka.
Hänen silmänsä olivat kuin tulenliekki; hänen päänsä
hiukset olivat valkoiset kuin puhdas lumi; hänen kasvonsa
loistivat kirkkaammin kuin aurinko; ja hänen äänensä oli
kuin suurten vesien pauhu, nimittäin Jehovan ääni, joka
sanoi:
Minä olen ensimmäinen ja viimeinen; minä olen hän, joka
elää, minä olen hän, joka teurastettiin; minä olen teidän puolustajanne Isän luona.
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Katso, teidän syntinne on annettu teille anteeksi; te olette
puhtaita minun edessäni; nostakaa siis päänne ja riemuitkaa.
Veljienne sydämet riemuitkoot, ja kaiken kansani, joka on
kaikin voimin rakentanut tämän huoneen minun nimelleni,
sydämet riemuitkoot.
Sillä katso, minä olen hyväksynyt tämän huoneen, ja
minun nimeni on oleva täällä; ja minä ilmoitan itseni kansalleni armollisesti tässä huoneessa.
Niin, minä ilmestyn palvelijoilleni ja puhun heille omalla
äänelläni, jos minun kansani pitää minun käskyni eikä saastuta tätä pyhää huonetta.
Niin, tuhansien ja kymmenientuhansien sydämet riemuitsevat suuresti siunausten tähden, jotka vuodatetaan, ja
endaumentin tähden, joka palvelijoilleni on suotu tässä huoneessa.
Ja tämän huoneen maine leviää vieraisiin maihin; ja tämä
on sen siunauksen alku, joka vuodatetaan minun kansani
päälle. Aivan niin. Aamen.
Tämän näyn sulkeuduttua taivaat aukenivat meille uudestaan; ja Mooses ilmestyi eteemme ja antoi meidän haltuumme avaimet Israelin kokoamiseksi maan neljältä ääreltä ja
kymmenen heimon johdattamiseksi pohjoisesta maasta.
Tämän jälkeen Elias ilmestyi ja antoi Abrahamin evankeliumin taloudenhoitokauden ja sanoi, että meidän ja meidän
jälkeläistemme kautta siunattaisiin kaikkia sukupolvia meidän jälkeemme.
Kun tämä näky oli sulkeutunut, vielä yksi suuri ja kirkkauden näky puhkesi meille; sillä profeetta Elia, joka otettiin
taivaaseen maistamatta kuolemaa, seisoi meidän edessämme
ja sanoi:
Katso, on tullut täysin aika, josta Malakian suu puhui –
todistaen, että hänet [Elia] lähetettäisiin, ennen kuin Herran
suuri ja pelottava päivä tulee
kääntämään isien sydämet lasten puoleen ja lapset isien
puoleen, jottei koko maata lyötäisi kirouksella – sen tähden
tämän taloudenhoitokauden avaimet on annettu teidän
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käsiinne; ja tästä te voitte tietää, että Herran suuri ja pelottava päivä on lähellä, aivan ovella. ” (OL 110:1–16.)
Se oli tapahtunut! Tämä merkkitapaus jäi maailmalta huomaamatta, mutta se oli vaikuttava jokaisen jo eläneen tai vielä
joskus elävän sielun kohtaloon. Tapahtumat alkoivat miltei huomaamatta. Kirkosta tuli temppeleitä rakentava kirkko.
Maailmassa nousi siellä täällä ikään kuin itsestään esiin ihmisiä ja järjestöjä, jotka olivat kiinnostuneita sukututkimuksesta.
Tämä kaikki on tapahtunut sen jälkeen, kun Elia ilmestyi Kirtlandin temppelissä.
Juuri tuosta huhtikuun 3. päivästä vuonna 1836 lasten sydämet alkoivat kääntyä heidän isiensä puoleen. Sen jälkeen toimitukset eivät olleet tilapäisiä vaan pysyviä. Sinetöimisvaltuus oli
keskuudessamme. Se on arvokkaampi kuin mikään muu valtuus. Tämä valtuus antaa merkityksen ja iankaikkisen pysyvyyden kaikille toimituksille – niin eläville kuin kuolleillekin –
jotka suoritetaan oikealla valtuudella.

KAIKKI TAPAHTUU JÄRJESTYKSESSÄ
Kirtlandin temppelin dramaattisten tapahtumien jälkeen vaikeudet ja vainot pakottivat pyhät muuttamaan. Kaikkialla,
minne he asettuivat asumaan, Herra ilmoitti heille suunnitelmat
temppelin rakentamiseksi. Näin tapahtui sekä Independencessä
että Far Westissä Missourissa. Näihin aikoihin pyhiä vainottiin
ennennäkemättömän ankarasti, ja lopulta he pakenivat Nauvooseen Illinoisiin. Siellä annettiin jälleen ilmoitus ja käsky
rakentaa Herran huone.
Herra selitti, että temppelin rakentamisen tarkoitus oli toimitusten ilmoittaminen. ”Tämä huone rakennettakoon minun
nimelleni, jotta minä voin ilmoittaa toimitukseni siinä kansalleni, sillä minä näen hyväksi ilmoittaa kirkolleni sellaista, mikä
on pidetty kätkettynä jo ennen maailman perustamista, sellaista, mikä kuuluu aikojen täyttymisen taloudenhoitokauteen.”
(OL 124:40–41.)
Herra oli sanonut, että temppeli olisi oleva paikka, jossa suoritettaisiin ”teidän voitelunne ja teidän pesunne ja teidän kasteenne kuolleiden puolesta ja teidän juhlakokouksenne ja teidän
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muistouhrinne, jotka Leevin pojat uhraavat, ja teidän ilmoituksenne kaikkeinpyhimmissänne, joissa te saatte sanomanne, ja
säädöksenne ja tuomionne Siionin ilmoitusten ja perustuksen
aluksi ja sen kaikkien osien ylistykseksi ja kunniaksi ja endaumentiksi – – toimituksella minun pyhässä huoneessani, joka
kansaani aina käsketään rakentamaan minun pyhälle nimelleni”
(OL 124:39).
Kirkossa suoritetaan mm. seuraavia toimituksia: kaste, sakramentti, nimen ja siunauksen antaminen lapselle, sairaan siunaaminen ja voiteleminen, kirkon tehtäviin erottaminen ja virkoihin asettaminen. Näiden lisäksi on korkeampia toimituksia,
jotka suoritetaan temppeleissä. Niitä ovat pesut, voitelut,
endaumentti ja sinetöimistoimitus, jota yleensä sanotaan temppelivihkimiseksi.
Kuinka tärkeitä nämä toimitukset ovat meille kirkon jäsenille?
Voitko olla onnellinen, voitko tulla lunastetuksi, voitko saada
korotuksen ilman niitä? Vastaus: Ne ovat enemmän kuin suositeltavia tai toivottavia ja vieläpä enemmän kuin tarpeellisia.
Ne ovat jopa enemmän kuin tärkeitä. Ne ovat meille jokaiselle
aivan ratkaisevia.
Profeetta Joseph Smith sanoi, että häneltä kysyttiin usein:
”’Emmekö me voi pelastua ilman, että käymme läpi kaikki
nuo toimitukset?’ Vastaisin: Emme, emme voi saada pelastuksen täyteyttä. Jeesus sanoi: Minun Isäni kodissa on monta
asuinsijaa, ja minä menen ja valmistan teille sijaa. Sana koti
olisi pitänyt kääntää valtakunta, ja jokaisen, joka korotetaan
korkeimpaan asuinsijaan, on noudatettava selestistä lakia
kokonaisuudessaan.” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, 1985,
s. 329.)
Presidentti Joseph Fielding Smith sanoi:
”Olipa teillä tässä kirkossa mikä virka tahansa, olipa se
apostoli, patriarkka, ylipappi tai mikä muu tahansa, niin te
ette voi saada pappeuden täyteyttä, ellette mene Herran
temppeliin saadaksenne nämä toimitukset, joista profeetta
puhuu. Kukaan ei voi saada pappeuden täyteyttä Herran
temppelin ulkopuolella.” (Joseph Fielding Smith, Elijah the
Prophet and His Mission, 1957, s. 46.)
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Mainitsimme aiemmin temppelissä suoritettavat korkeammat toimitukset. Yksi niistä on endaumentti. Sana tarkoittaa
suuriarvoista ja kestävää lahjaa. Temppeliendaumentissa ihmiselle annetaan kolmenlaisia lahjoja: a) Toimituksen vastaanottaja saa voimaa Jumalalta. ”Vastaanottajille annetaan voimaa
korkeudesta.” b) Vastaanottajalle annettaan myös tietoa. ”He
saavat opetusta Herran tarkoituksista ja suunnitelmista” (Bruce
R. McConkie, Mormon Doctrine, 1966, s. 227). c) Kun ihminen
sinetöidään alttarilla, hän saa ihmeellisiä siunauksia, voimia ja
suosionosoituksia osana endaumenttiaan.
Endaumentista on julkaistu kaksi määritelmää tai kuvausta.
Ensimmäisen niistä on esittänyt presidentti Brigham Young:
”Saanen esittää teille lyhyen määritelmän. Teidän endaumenttinne tarkoittaa sitä, että te saatte Herran huoneessa
kaikki ne toimitukset, jotka ovat teille välttämättömät lähdettyänne tästä elämästä, niin että voitte kulkea takaisin Isän
kasvojen eteen ohi vartijoina seisovien enkelien, pystytte esittämään heille pyhään pappeuteen kuuluvat avainsanat, merkit ja tunnukset ja saatte iankaikkisen korotuksenne maasta ja
helvetistä huolimatta.” (Discourses of Brigham Young, toim.
John A. Widtsoe, 1971, s. 416; ks. myös Kirkon presidenttien
opetuksia: Brigham Young, 1997, s. 302.)
Vanhin James E. Talmage on kuvaillut endaumenttia seuraavasti:
”Nykyisissä temppeleissä annettava temppeliendaumentti
sisältää opetusta menneiden taloudenhoitokausien merkityksestä ja järjestyksestä sekä nykyisen tärkeydestä ihmiskunnan historian suurenmoisimpana ja ylevimpänä aikakautena.
Tähän opetussarjaan kuuluu selvitys luomiskauden huomattavimmista tapahtumista: ensimmäisten vanhempiemme tilasta Eedenin puutarhassa; heidän tottelemattomuudestaan
ja siitä aiheutuneesta karkottamisestaan pois tuosta autuaallisesta asuinpaikasta; heidän tilastaan yksinäisessä ja kolkossa
maailmassa, kun heidät oli tuomittu hankkimaan elantonsa
hiellä ja vaivalla; lunastussuunnitelmasta, jonka avulla suuri
rikkomus voidaan sovittaa; suuren luopumuksen ajanjaksosta; evankeliumin ynnä kaikkien sen muinaisten voimien ja
etuoikeuksien palauttamisesta; siitä ehdottomasta ja välttä31

mättömästä vaatimuksesta, että ihmisen on oltava puhdas ja
omistauduttava kaikelle oikealle nykyisessä elämässä sekä
tinkimättömästä mukautumisesta evankeliumin vaatimuksiin.” (Ks. James E. Talmage, Herran huone, 1975, s. 87.)
Nämä vanhin Talmagen sanat osoittavat, että saadessaan
endaumenttinsa ihminen saa opetusta Herran tarkoituksista ja
suunnitelmista Hänen luodessaan ja asuttaessaan maan. Hän
saa myös opetusta siitä, mitä hänen pitää tehdä, jotta hän saisi
korotuksen.
Täydellisen korotuksen saamiseksi vaaditaan endaumentin
siunaus. Jokaisen myöhempien aikojen pyhän tulee pyrkiä olemaan tämän siunauksen arvoinen ja saamaan se.
Pesu- ja voitelutoimituksia nimitetään temppelissä usein valmistaviksi toimituksiksi. Tässä yhteydessä riittää, että sanomme
seuraavaa: Endaumenttiin liittyy pesuja ja voiteluja, jotka ovat
luonteeltaan enimmäkseen vertauskuvallisia mutta joissa luvataan tiettyjä välittömiä siunauksia samoin kuin tuleviakin siunauksia.
Näiden toimitusten yhteydessä sinut puetaan temppelissä
virallisesti garmenttiin ja sinulle luvataan siihen liittyviä suurenmoisia siunauksia. On tärkeää, että kuuntelet näiden toimitusten aikana tarkasti luvatut siunaukset ja ehdot, joilla ne
toteutuvat, sekä yrität painaa ne mieleesi.
Sinetöimistoimitus on se toimitus, joka liittää perheet iankaikkisesti yhteen. Temppelivihkiminen on sinetöimistoimitus.
Kun aviopari sinetöidään temppelissä siviilivihkimisen jälkeen,
ne lapset, joita heille on syntynyt ennen temppelisinetöimistä ja
jotka eivät siis ole syntyneet liitossa, sinetöidään heihin lyhyellä
ja pyhällä toimituksella.
Pidä huoli siitä, että elämäsi on täysin järjestyksessä. Se on
mahdollista vasta, kun saat temppelisiunauksesi ja toimituksesi,
sillä ”toimituksissa ilmenee jumalisuuden voima” (OL 84:20).

PYHÄT LIITOT
Herra on ilmoittanut ilmoituksessa, joka on nykyään Opin ja
liittojen luvussa 132, seuraavaa:
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”Sillä katso, minä ilmoitan sinulle uuden ja ikuisen liiton,
ja ellette te pysy siinä liitossa, te olette tuomittuja, sillä
kukaan ei voi tämän liiton hylättyään päästä minun kirkkauteeni.
Sillä kaikki, jotka haluavat saada siunauksen minun käsistäni, pysykööt laissa, joka on määrätty sen siunauksen saamiseksi, ja sen ehdoissa, niin kuin on säädetty ennen maailman
perustamista.” (OL 132:4–5.)
Presidentti Joseph Fielding Smith on määritellyt uuden ja
iankaikkisen liiton seuraavasti:
”Mikä on uusi ja iankaikkinen liitto? Valitettavasti minun
täytyy sanoa, että on muutamia kirkon jäseniä, jotka ovat joutuneet harhaan ja ymmärtäneet väärin sen, mikä uusi ja iankaikkinen liitto tosiasiassa on. Uusi ja iankaikkinen liitto on
kaikkien evankeliumin liittojen ja velvoitusten yhteissumma.”
(Joseph Fielding Smith, Pelastuksen oppeja, 3 osaa, 1977–1982,
osa 1, s. 154.)
Tämä liitto sisältää kaikki evankeliumin toimitukset, joista
korkeimmat suoritetaan temppelissä. Lainaamme edelleen presidentti Smithin sanoja:
”Tässä on selvä ja yksityiskohtainen määritelmä uudesta ja
iankaikkisesta liitosta. Se käsittää kaikki – se on evankeliumin
täyteys. Siten asianmukainen avioliittoon vihkiminen, kaste,
pappeuteen asettaminen, kaikki muu – jokainen sopimus, jokainen velvoite, jokainen toimitus, joka kuuluu Jeesuksen Kristuksen
evankeliumiin ja jonka sinetöi lupauksen Pyhä Henki, on tässä
annetun lain mukaan osa uutta ja iankaikkista liittoa.” (Pelastuksen oppeja, osa 1, s. 156.)
Edellä lainatussa jakeessa (OL 132:4) Herra puhuu niin selvästi, ettei siitä voi erehtyä: ”Kukaan ei voi tämän liiton hylättyään päästä minun kirkkauteeni.”
Ne, jotka menevät temppeliin, saavat ottaa päällensä tiettyjä
liittoja ja velvoituksia, jotka koskevat heidän omaa korotustaan
ja muiden korotusta. Vanhin James E. Talmage on kirjoittanut:
”Endaumenttiin kuuluvissa toimituksissa asianomainen
henkilö ottaa täyttääkseen tiettyjä velvoitteita, kuten liiton ja
lupauksen, että hän noudattaa ehdottoman hyveellisyyden ja
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siveyden lakia, on laupias, lempeä, suvaitsevainen ja puhdas;
omistaa sekä kykynsä että aineelliset varansa totuuden levittämiseen ja ihmissuvun kohottamiseen; on jatkuvasti uskollinen totuuden asialle ja pyrkii kaikin tavoin edistämään
suurta valmistustyötä, jotta maa saatettaisiin valmiiksi vastaanottamaan Kuninkaansa – Herran Jeesuksen Kristuksen.
Kunkin liiton solmimisen ja kunkin velvoitteen vastaanottamisen yhteydessä julistetaan luvattu siunaus, joka on
riippuvainen ehtojen uskollisesta täyttämisestä.” (Herran
huone, s. 88.)
Me teemme Herran kanssa liiton, että omistamme aikamme,
kykymme ja varamme Hänen valtakuntansa rakentamiseen.
Me olemme liittokansa. Me teemme liiton, että annamme
aikamme ja varamme ja kykymme – kaiken, mitä olemme ja
mitä omistamme – Jumalan valtakunnan rakentamiseksi maan
päällä. Yksinkertaisesti sanoen me teemme liiton, että teemme
hyvää. Me olemme liittokansa, ja temppeli on meidän liittojemme keskipiste. Se on liiton alkulähde.
Tule temppeliin. Sinun pitäisi tulla temppeliin. Toimiessasi
temppelissä sijaisena jonkun kuolleen puolesta voit samalla itse
kerrata niitä liittoja, jotka olet tehnyt. Voit painaa entistä lujemmin mieleesi ne suuret hengelliset siunaukset, jotka liittyvät
Herran huoneeseen.
Ole uskollinen evankeliumin liitoille ja toimituksille. Pyri
askel askeleelta olemaan yhä kelvollisempi näihin pyhiin toimituksiin koko elämäsi ajan. Pidä niihin kuuluvat liitot kunniassa.
Jos teet näin, olet onnellinen.
Silloin elämäsi on järjestyksessä – kaikki on kohdallaan. Perheesi on liitetty yhteen sellaiseen järjestykseen, jota ei voi koskaan hajottaa.
Ne siunaukset, jotka voit saada pyhässä temppelissä, keskittyvät liittoihin ja toimituksiin. Varmasti Herra on mieltynyt
meihin, jos meistä voidaan sanoa: Hän pitää liittonsa.

EI ILMAN VASTUSTUSTA
Temppelit ovat kirkon hengellisen voiman keskus. On odotettavaa, että vastustaja yrittää vaikuttaa meihin kirkkona ja
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yksilöinä, kun pyrimme osallistumaan tähän pyhään ja innoitettuun työhön. Hänen keinonsa vaihtelevat menneitten aikojen
hirvittävistä vainoista välinpitämättömyyteen työtä kohtaan.
Viimeksi mainittu on kenties kaikkein vaarallisin ja heikentävin
temppelityön vastustuksen muoto.
Temppelityö aiheuttaa paljon vastustusta, koska se on myöhempien aikojen pyhille ja koko kirkolle suuri hengellisen voiman lähde.
Loganin temppelin peruskiven pyhittämistilaisuudessa presidentti George Q. Cannon sanoi seuraavasti:
”Jokainen peruskivi, joka lasketaan temppeliä varten, ja
jokainen Herran pyhälle pappeudelleen ilmoittaman järjestyksen mukaan valmistunut temppeli vähentää Saatanan voimaa maan päällä ja lisää Jumalan ja jumalisuuden voimaa,
saa taivaan mahtavat voimat liikkeelle meidän hyväksemme
ja kutsuu päällemme iankaikkisten Jumalien ja heidän edessään asuvien siunaukset” (artikkelissa ”The Logan Temple”,
Millennial Star, 12. marraskuuta 1877, s. 743).
Kun huolet tai tärkeät päätökset painavat raskaasti kirkon
jäsenten mieltä, on tavallista, että he tulevat temppeliin. Temppeliin on hyvä tuoda huolensa. Temppelissä me voimme nähdä
asiat hengellisestä näkökulmasta. Temppelissä me olemme
temppelipalveluksen aikana ”poissa maailmasta”.
Yksi arvokkaimpia asioita näissä tilanteissa on se, että me
teemme jonkun toisen puolesta jotakin, mitä hän itse ei voi
tehdä. Suorittaessamme endaumenttia jonkun kuolleen puolesta meistä tuntuu, että tohdimme rohkeammin rukoilla palavasti
Herralta apua itsellemme. Kun nuoren avioparin täytyy tehdä
tärkeitä päätöksiä, on erittäin hyödyllistä tulla istuntoon, jos
temppeli on lähellä. Temppelin hengellisessä ilmapiirissä on
jotakin puhdistavaa ja selventävää.
Joskus ajatuksemme ovat niin kiinni ongelmissamme ja niin
monet asiat vaativat samanaikaisesti huomiotamme, ettemme
me yksinkertaisesti pysty ajattelemaan ja näkemään selkeästi.
Hämmingin nostattama tomupilvi näyttää laskeutuvan temppelissä, sumu ja usva hälvenevät, ja me ”näemme” sellaista,
mitä emme ennen pystyneet huomaamaan, ja löydämme ongelmistamme ulospääsyn, jota emme ennen tienneet.
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Herra siunaa meitä meidän osallistuessamme temppelien
pyhään toimitustyöhön. Temppelissä saatavat siunaukset eivät
rajoitu ainoastaan temppelipalvelukseen. Meitä siunataan kaikissa toimissamme. Me olemme kelvolliset saamaan Herran
avun niin hengellisissä kuin ajallisissa asioissamme.

KOHTI VÄLIVERHOA
Meidän täytyy oppia ymmärtämään, miksi me rakennamme
temppeleitä ja miksi meiltä vaaditaan toimituksia. Sen jälkeen
me saamme jatkuvasti opetusta ja valistusta hengellisesti tärkeissä asioissa. Se tulee rivinä rivin päälle, käskynä käskyn
päälle, kunnes me saamme valon ja tiedon täyteyden. Siitä tulee
meille jokaiselle henkilökohtaisesti suurenmoinen suoja, ja se
suojaa myös kirkkoa.
Mikään muu työ ei ole tälle kirkolle parempi suoja kuin
temppelityö ja sitä tukeva sukututkimus. Mikään muu työ ei ole
hengellisesti jalostavampaa. Mikään muu työ ei anna meille
enemmän voimaa. Mikään muu työ ei vaadi korkeampaa vanhurskauden ihannetta.
Temppelityö antaa meille kilven ja suojan sekä yksilöinä että
kansana.
Temppelitoimituksissa meidät asetetaan liiton alaisiksi – siellä meistä tulee liittokansaa.
Jos me hyväksymme temppelitoimituksia koskevan ilmoituksen, jos me teemme liittomme varauksetta ja ilman puolusteluja, Herra on suojeleva meitä. Me saamme elämän vaikeuksissa
tarvitsemaamme innoitusta.
Temppeleihin liittyvä työ on totta. Se ilmoitettiin verhon toiselta puolelta, ja ilmoitusta saadaan edelleen.
Jokainen kirkon jäsen voi saada henkilökohtaista ilmoitusta
temppelityöstä.
Tule siis temppeliin – tule saamaan siunauksesi. Se on pyhää
työtä.
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