
Opin ja Liittojen kirja - Hakemisto

Viitekohtiin on yleensä merkitty vain asian alkava jae.

Aabraham Herra juova viinipuun antia A:n kanssa, 27:10; siunasi Esaiaksen, 84:13;

sai pappeuden Melkisedekiltä, 84:14; uskollisista tuleva A:n jälkeläisiä, 84:34;

kärsivällisyyden laki annettu A:lle, 98:32; sai käskyn uhrata ainoan poikansa,

101:4, 132:36; pyhiä kuritettava ja koeteltava samoin kuin A:a, 101:4; pyhät

A:n jälkeläisiä, 103:17; rukous, että Juudan lapset palaisivat A:n maihin,

109:64 ; Elias antaa  A:n eva nkelium i-armota louden, 1 10:12; Jo seph S mith

vanhempi istuu A:n oikealla puolella, 124:19; A:lle annettu lupaus toistetaan

profeetta Josephille, 124:58, 132:31; sai kaiken ilmoituksen kautta, 132:29;

A:n siemen jatkuva, 132:30; tee A:n tekoja, 132:32; Jum ala käski, ja Saara

antoi A:lle Haagarin, 132:34; miksi ei A. ollut tuomion alainen, 132:35; Isäni

valtakunnassa A:n kanssa, 132:49; Saara palveli A:a lain mukaan, 132:65;

sai siv uva imoja , 132 :37; K aritsa n kas vojen ede ssä , 133 :55; A :n ja Iisakin  ja

Jaakobin Jumala, 136:21; Jumalan sanat annettu Aadamin päivistä A:iin,

136:37.

Aabel, sai pappeuden Aadamilta, 84:16.

Aadam , kaikkien  ruhtinas, 2 7:11; isän ne, jonka  minä loin, 29 :34; A:lle ann ettu

tahdon vapaus, 29:35; perkele kiusasi A:a, 29:36, 40; A:n rikkomus, 29:40;

A:n h engellinen  kuole ma,  29:41; enkelit julis tava t A:lle p aran nus ta ja

lunastusta, 29:42; Aabel sai pappeuden A:lta, joka oli ensimmäinen ihminen,

84:16; pa ppeud en eva nkelistojen  (patriarkk ain) järjestys  sääde ttiin A:n

aikana, 1 07:41; as etti Seetin, 10 7:42; See t aivan A:n  kaltainen, 1 07:43; as etti

Enoksen, 107:44; Kainan kohtasi A:n 107:45; asetti Mahalalelin, 107:46;

asetti Jaredin, 107:47; asetti Eenokin, 107:48; asetti Metuselahin, 107:50;

antoi viimeisen siunauksensa, 107:53; Miikael, ylienkeli, 107:54, 128:21;

Herra lohdutti A:a, 107:55; ennusti jälkeläisistään, 107:56; on käyvä

tutkimaan kansansa Aadam-ondi-Ahmanissa, 116 luku; Olaha Sineha, maa,

missä A. asui, 117:8; armotaloudet A:n ajoista nykyiseen saakka ilmoitettu,

128:18; sanat A:n päivistä Aabrahamiin, 136:37.

Aadam-ondi-Ahman, Jumala laskenut A:n perustukset, 78:15; Aadam ja hänen

jälkeläisensä A:n laaksossa, 107:53; jonne Aadam on tuleva tutkimaan

kansansa, 116 luku; A:n vuorilla tarpeeksi tilaa 117:8; Newel K. Whitneyn

tultava A:n maahan 117:11.

Aahasda, Newel K. Whitney, 78:9, 82:11, 104:39.

aallot, meren a:jen äänen todistus, 88:90.

aamuruskon poika, Lusifer, 76:26.

Aaron , A:n lahja, 8:6 ; Oliver C owde ryn oltava  kuuliainen  niin kuin A., 28 :3; A:n

suoranaisilla jälkeläisillä oikeus piispanvirkaan, 68:16; ensimmäisen

presidenttikunnan asetettava A:n suoranainen jälkeläinen, jotta tällä olisi

valtuus, 6 8:20; oike us pap peutee n periytyy  A:n suo ranaisilla jälkelä isillä isältä

pojalle, 68:21; oikeus pappeuteen vahvistettu A:lle ja hänen; jälkeläisilleen,

84:1 8; liha llisten  käskyjen laki jä tetty A :n huoneelle vo imas sa pid ettäv äks i,

84:27; Mooseksen ja A:n pojat tulevat uhraamaan otollisen uhrin Herran

huoneessa, 84:31; ja heidät tullaan täyttämään Herran kirkkaudella, 84:32;

ne, jotka ovat uskollisia, niin että saavat nämä molemmat pappeudet, tulevat

Mooseksen ja A:n pojiksi, 84:34; piispat valitaan A:n jälkeläisistä, 107:16, 69,

76; A:n jälkeläiset oikeutettuja toimimaan piispan virassa ilman

neuvonanta jia, 107:76 ; jos jok u ihm inen o n Isän kut sum a, niin  kuin A . oli,

132:59.

Aaron in pappe us, ann ettu Jos eph Sm ithille ja Oliver Co wdery lle, 13 luku; A:n

pappe utta nimitetä än ens immä iseksi pap peude ksi, 27:8; oik eus A:n

pappeuden  johtoon, 63:17 ; pys yy ian kaikkisesti, 84 :18; o petta jan ja d iakonin

virat kuuluvat täydennyksinä A:n pappeuteen, 84:30; A:n pappeuteen kuuluu

leeviläinen pappeus, 107:1, 6; n.s. toinen pappeus, 107:14; piispakunta on

A:n pap peude n johtoku nta, 107:1 5; kenellä o n lain muk ainen oik eus A:n

pappeuden  avaim ien ha llussa pitämise en, 107:1 6; A:n  papp euden vo ima ja

valtuus, 13 luku, 84:26, 107 luku, 107:20. Ks. myös pappeus.

aarre; jotta hän kokoaisi pelastuksen a:een, 6:3, 11:3, 12:3, 14:3; suurempi siunaus

kuin maailman a:t, 19:38; viisauden sanan noudattajat tulevat löytämään



tiedon a:ita, 89:19.

ahdistaa, kaikki, millä teitä on ahdistettu, tulee vaikuttamaan parhaaksenne, 98:3.

ahdistus; ole kärsivällinen a:issasi, 24:8, 31:9, 66:9; jumalattomien päälle, 29:8;

olkoon sinulla a. kaikissa hänen a:issaan,30:6; olkaa kärsivällisiä a:ssa,

54:10, 66:9; a:ssa uskollisen palkka oleva suuri, 58:2; kirkkaus seuraava

paljoa a:ta, 58:3; paljon a:n jälkeen tulee siunaus, 58:4, 103:12; a:ia tuleva

kirko n osa ksi, 7 8:14 ; Her ra ran kaiseva S iionia a nka ralla a :lla, 97 :26; k aikk i,

millä teitä on ahdistettu, tulee vaikuttamaan parhaaksenne, 98:3;

rikkomusten tähden, 101:2; a:nsa päivänä he hapuilevat minua, 101:8; paljon

a:n jakeen min ä ojen nan  käteni heitä  kohtaan , 112 :13; a :si ke stäv ät va in

lyhyen hetken, 121:7; Joseph Smithin a. oleva hänen hyväksensä, 122:4 � 7;

kers kata  a:ista  niin ku in Paava li, 127:2; ka ikissa heid än a: issaan hä nellä

(Herralla) oli a. 133:53.

ahkera, a :t siun ataa n, 59 :4; jok ainen  olkoo n a., 7 5:29 ; olkaa kak sinkerro in a:ia

127:4.

ahkeroida, jos hän ahkeroitsee, hänet siunataan, 18:8; ahkeroimisen palkka, 70:15;

tietoa ja älyä saadaan ahkeroimisella, 130:19; ahkeroikaa ja pitäkää

antamanne lupaukset, 136:20; ahkeroikaa pitää käskyt, 136:42.

ahkeruus, voitto ja kirkkaus a:n kautta, 103:36; siunaus uutteruuden kautta, 104:79;

virkaa hoidettava uutteruudella 107:99.

Ahman, myös Poika A., 78:20; sanoo Poika A., 95:17.

ahne, ahneus, he idän s ilmän sä ov at täy nnä a hneutta, 5 6:17 , 68:3 1; vo i köyh iä

ahneuden tähden, 56:17; yhdistynyt veljeskunta rikottu ahneudessa, 104:4;

lakatkaa olemasta ahneita, 88:123.

aika, on lähellä, 39:21; pakanain a:t, 45:25 28, 30; älä tuhlaa a:aasi, 60:13; a:aa ei

enää ole, 84:100, 88:110; Jumala muuttaa a:t ja vuodenajat, 121:12;

taiva ankappaleide n a:t tu llaan ilm oittam aan , 121 :31; s opim ukset a:k si ja

iankaikk isuudeksi 132 :7, 18 ; Ks. v iimeis et aja t. Vrt. h etki.

aikakauslehti, kunniaa loukkaavat kertomukset a:issä, 123:5.

aikakirja, keskuudessanne pidettäköön a:aa, 21:1, 47:3. Ks. myös asiakirja,

kirjoittaa, luettelo, muistiinpano. Vrt. myös todistaa ja todistus.

aikojen keskipäivä, Kristus tuli a. keskipäivänä, 20:26; joka tulin a. keskipäivänä,

39:3.

aikojen täyttymisen armotalous, 27:13, 112:30; a. täyttymiseen asti, kun Kristus on

alistanut kaikki viholliset jalkojensa alle, 76:106; sen ilmoittaminen, mikä

kuuluu a. täyttymisen armotalouteen, 124:41; mikä on ollut salattuna, tullaan

ilmoittamaan a. täyttymisen armotaloudessa, 128:18; a. täyttymisen

armotalouden avaimet Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen hallussa, 128:20.

Vrt. armotalous ja täyteys.

aine, aineeton aine, aineetonta ainetta ei ole olemassa, 131:7 � 8.

Ainosyntyinen, Kristus Isän A., 76:23. Ks. Poika, Ainosyntyinen.

ajaa, pakoon, ks. pako teitä tullaan ajamaan kaupungista kaupunkiin, ks. ruoskia.

ajallan sa, a ikanaan , kaik en täytyy  tapahtua  aikan aan , 64:3 2; ka ikki liikk uu om alla

hetkellänsä ja ajallansa, 88:42.

ajallinen, ensin hengellinen, sitten a. luominen, 29:31 � 32; Jumala ei ole antanut

koskaan a:ta lakia, 29:34 � 35; pyhien oltava yhdenvertaiset a:issa asioissa,

70:14; mikä on a:ta, on sen kaltaista, mikä on hengellistä, 77:2; viisauden

sana a:ksi pelastukseksi, 89:2; piispan palveltava a:issa asioissa, 107:68;

ylipappi voi palvella a:issa asioissa, 107:71.

ajanlasku, ks. ajanmitta.

ajanmitta, Jumalan, enkelin, profeetan ja ihmisen a., 130:4.

ajatus, ei kukaan muu kuin Jumala tunne a:iasi, 6:16; kääntykää minuun kaikissa

a:ssanne, 6:36; a:si tulevat hämäriksi, jos se on väärin, 9:9; hyljätkää turhat

a:nne 88:69; sydämensä a:t tullaan ilmoittamaan, 88:109; kaunistakoon hyve

a:si, 121:45.

Alam, [salanimi] 82:11.

alamainen, Jumalan asettamalle ja lähettämälle kaikki a:ta, 50:27; henget a:ia,

50:30; olkaa siis esivallalle a:t, 58:22; alistukaamme Siionin lakeihin, 105:32.

Albany, A:n asukkaita varoitettakoon, 84:114.

alentaa, joka its ensä ylen tää, s e alen neta an, 10 1:42 ; kos ka ole t alen tanu t itses i,

sinut ylennetään, 112:3; monet ylhäiset alennetaan, 112:8. Vrt. nöyrtyä.

alentua, rikkaat alentuvat, 104:16.



Alfa ja Omega, minä olen A. ja Omega, 19:1, 63:60, 68:35, 84:120, 112:34;

kuunne lkaa  A:n ja  Om egan ään tä, 35 :1, 61 :1; su uri M INÄ OLE N, A.  ja

Omega, 38:1; alku ja loppu, 45:7, 54:1; teidän Herranne ja Jumalanne, 75:1;

näm ä san at ovat hänen , joka  on A . ja Om ega , 81:7 ; Poik a Ahman  eli Alfa  eli

Omega, 95:17.

alhainen, ylhäisiä ja a:ia kehotettakoon tekemään parannus, 58:47.

alistua; alistukaamme Siionin lakeihin, 105:32.

alku; Herra puhunut a:sta asti, 8:12; liitto, joka oli a:sta asti, 22:1; Jumalan teoilla ei

ole a:a, 29:33; Herra siunasi vedet a:ssa 61:14; Herra kirosi maan a:ssa,

61:17; Jo seph S mithille ja Sidne y Rigdo nille näytetää n se, m ikä on ollut a:s ta

asti, 7 6:13 ; Pyh ällä ei o le a:a , 78:1 6; Kris tus o li a:ssa, 93 :7, 21 ; a:ss a oli

sana, 93:8; ihminen oli a:ssa Isän tykönä, 93:23, 29; ihmishenki a:ssa viaton,

93:38.

alku ja loppu, Kristus a. ja loppu 19:1, 45:7 49:12, 54. 1, 61:1, 84:120, 95:7.

almu, rukousten a:t ovat tulleet Herran Sebaotin korviin 88:2; rukousten a:t ovat

tulleet muistoon Herran edessä, 112:1.

amen, tervehdys Jumalan huoneessa, 88:135.

ankarasti, ajallansa a. nuhdellen, 121:43.

ankaruus, minä puhun sinulle a:lla, 15:2, 16:2.

anoa, ano, niin sinä saat, 4:7, 6:5, 11:5, 12:5, 14:5, 49:26 66:9, 88:63, 103:35;

olette sop ineet tästä  yhdes tä asiasta  ja olette ano neet, 42:3 ; jos sinä an ot,

sinä olet saava ilmoituksen, 42:61; anokoot, ja he saavat, 75:27; ei anottava

sellais ta, m ikä ei o le hyv äks i, 88:6 5; mitä  joku a noo  sinä p äivänä, se hän elle

annetaan, 101:27; Ks. myös pyytää ja rukoilla.

ansa, saattaa  heidä t take rtum aan  itse asetta maa nsa  a:aan, 10 :26; e ttei tuo mio

saavuttaisi heitä kuin a., 63:15; ylpeys paulaksi sielulle, 90:17.

antaa, annettu, kaikki tullaan antamaan, 11:22, 23; siltä, jolle paljon on annettu,

vaaditaan paljon, 82:3; hänet vanhurskautetaan, sillä he ovat annetut

hänelle, 132:62.

anteeksiantaminen, -saaminen, parannuksentekijälle anteeksianto, 1:32; syntien a.

kasteen kautta, 13 luku, 19:31, 49:13 55:1, 2, 84:64, 20:5, 21:8;

ristiinnaulitsivat Jeesuksen syntien anteeksiantamiseksi, 21:9; minun vereni

vuodatettiin teidän syntienne anteeksiantamiseksi, 27:2; sille, joka tappaa, ei

ole anteeksiantoa, 42:18, 79; sille, joka tekee parannuksen, annetaan

ante eks i, 42:2 5, 58 :42, 6 8:24 , 98:3 9; vanhim pien s aarn attav a usk oa ja

parannusta ja syntien anteeksisaamista, 53:3; teidän syntinne ovat

anteek siannetu t, 60:7, 62:3 ; Herra an taa antee ksi niille, jotka tunn ustava t,

61:2, 64:7; ne, joiden synnit ovat nyt anteeksiannetut, 61:2; minä olen

antanut teille syntinne anteeksi, 64:3; antakaa anteeksi toinen toisellenne,

64:9; minä, Herra, annan anteeksi kenelle minä tahdon, 64:10; kadotuksen

laps ille ei an teek sian toa, 7 6:34 ; mikä li te olet te an tane et tois illenne  anteeks i,

niin minä a nnan teille an teeksi, 82 :1; syntien a . osa va lmistava sta

evankeliumista, 84:27; niillä, jotka rikkovat liiton, ei oleva syntien

anteek siantoa, 8 4:41; ehd ollinen lupau s antaa  anteek si, 84:61; ku ritan, jotta

heidä n syntins ä ann ettais iin anteeksi, 95:1; millo in ei ole  anne ttava  anteeks i,

98:44; pilkkaa Pyhää Henkeä vastaan ei anneta anteeksi, 132:27.

apokryfiset kirjat, a:issa kirjoissa paljon totta, 91:1, 2; ei tarpeen kääntää a:ia kirjoja,

91:3.

Apollos, ne, jotka sanovat olevansa Paavalin ja A:n ja Keefaan, 76:99.

apostoli, ne, jotka eivät kuule a:ita hävitetään kansasta, 1:14; minä puhuin teille,

niin kuin puhuin a:lleni Paavalille, 18:9; teidän tulee se tietää niin kuin minun

a:eni, 19:8; Joseph Smith kutsuttu ja asetettu a:ksi, 20:2; Oliver Cowdery

kuts uttu ja  asetettu a :ksi, 2 0:3; o n van hin 20 :38; J oseph Smithiä

kutsuttakoon a:ksi, 21:1; Joseph Smithin asettakoon minun a:ni Oliver

Cow dery , 21:1 0; Joseph Sm ith ja O liver C owd ery a sete ttu Pie tarin, J aakobin

ja Johanneksen kautta a:iksi, 27:12; mistä minun a:ni puhuivat, täytyy

toteutua, 29:10; a:t tuomitsemassa Israelin huonetta, 29:12; a:ille käsky

kastaa ja toimittaa kätten päällepaneminen, niin kuin a:t muinoin, 35:6; sanoa

niin kuin m uinoin a:ni P ietari, 49:11; s anom atta mu uta kuin s en, mitä

profe etat ja  a:t ov at kirjo ittane et, 52 :9, 36 ; maa n kirk asta mine n, niin  kuin

näytettiin a:ille, 63:21; minkä tähden a:t saarnasivat kuolleiden

ylösnousemusta, 63:52; ne, jotka eivät ole a:ita, saatetaan ilmi, 64:39;

ympä rileikkaus  muinais ten a:en a ikana, 74 :2; a. Paav alin käsk y, 74:5; te



olette minun a:itani, Jumalan ylipappeja, 84:63; a:t rakensivat muinoin minun

kirkkoani, 84:108; valmistaa a:ni leikkaamaan viinitarhani, 95:4; minä käsken

teitä viipymään samoin kuin a:itani Jerusalemissa, 95:9; Herran huoneen

sisimm än salin yle mpi osa  a:ille, 95:17; kär sivällisyyd en laki ann ettu

muin aisille a :ille, 98 :32; a :t ma tkus tavan neu vos ton jäsenet, erit yisiä

todistajia, 107:23, 33; a:en koorum valtuudessa ensimmäisen

pres ident tikun nan  verta inen,  107:24; ilm oitus  a:ista , 112  luku;  Jees uksen ja

hänen a:ensa päivistä Joseph Smithiin, 136:7. Ks. myös kaksitoista.

arkisto, muistiinpanot pantava temppelin a:oon, 127:9.

arkki, joka ojentaa kätensä tukeakseen a:a, on kaatuva, 85:8.

arkk ienkeli, ks . ylienkeli.

armahtaa, minä olen armahtava teitä, 64:2.

armahtavainen, minä olen a. teitä kohtaan, 50:16, 64:4; muista, että Jumala on a.

3:10.

armo, minun a:ssani on teille kyllin, 17:8; tämä tapahtui meidän Herramme a:sta,

20:4; vanhurskauttaminen a:n kautta, 20:30; pyhitys a:n kautta, 20:31;

mahdollisuus, että ihminen lankeaa pois a:sta, 20:32; a:n käsivarsi on

sovittanut, 29:l; teidän tulee kasvaa a:ssa, 50:40; Isä täynnä a:a ja totuutta,

66:12; P oika täyn nä a:a ja totu utta, 93:11 ; selestiset tu levat saa maan  a:n

täyteydestä, 76:94; lunastanut a:nsa valinnan mukaan, 84:99; a:lla on a.

itsessänsä, 88:40; opettakaa, ja a. on oleva teidän kanssanne, 88:78; Poika

sai a:a a:n  päälle, 93:1 3; te tulette sa amaa n a:a a:n p äälle, 93:20 ; Herran  a.,

133:52.

armollinen, minä olen oleva a., 38:14; niitä kohtaan, jotka tunnustavat syntinsä,

61:2; uskollisille, 70:18; Herra laupias ja a., 76:5.

arm otalous; a :n avaime t usk ottu P ietarille , 27:13; Elia s antaa Aabra ham in

evankeliumi-a:n, 110:12; tämän a:n avaimet annetaan, 110:16; viimeisinä

päivinä toteutuva aikojen täyttymisen a., 112:30; pappeuden valta yhteinen

kaikkien kanssa, jotka aikaisemmin saaneet a:n, 112:31; tämän a:n avaimet

kulkene et isiltä polves ta polvee n, 112:32 ; kaikki tieto ilmo itetaan täm än a:n

alkuna, 121:3 1; kun aiko jen täyttym isen a . peru steta an, 128:1 8; Pie tari,

Jaakob  ja Joh annes pit ävä t hallussaa n a:n  avaim ia, 128:20 ; enkeliä

julistaneet kukin a:nsa, 128:18. Ks. myös aikojen täyttymisen armotalous.

arpa, heittämällä a:aa, 102:12.

arvo stella , lahja  a. henkiä , 46:2 3; lah ja a. er i lahjoja , 46:2 7; opetus , miten hen kiä

arvoste llaan, 50:31  � 33; esiku va, jonka  muka an arvo stella henk iä, 52:19; vr t.

myös erottaa.

ase, jokainen a. teitä vastaan oleva tehoton, 71:9.

aseenkantaja, olkaa puhtaat, te Herran a:t, 38:42, 133:5.

asettaa , asetettu, J oseph  Smith tullaa n asettam aan, 5:6, 1 7; ne kak sitoista ase tettu

kastam aan, 18:2 9; ne kak sitoista tuleva t asettam aan m uut virkam iehet,

18:32, 107:58; Joseph ja Oliver asetetaan, 13 luku, 27:12; mihin teidät on

asetettu 50:13 � 18; ne palveluksen virkaan asetetut, jotka tulevat tuntemaan

Jum alan,  67:10; Joseph Sm ith asetettu  kork eudesta , 78:2 ; mon ia ase tettu ja

kutsuttu 95:5; Ks. myös kohdalleen asettaminen ja pappeuteen asettaminen.

Ashley, Major N., kutsutaan lähetystyöhön, 75:17.

asia; ahkeroikaa Siionin a:n lujittamiseksi, 6:6; konferenssien ratkaistava a:t, 20:62;

ei voi puhua kyllin minun a:ni puolesta, 24:10; tehkää innokkaasti työtä hyvän

a:n puoles ta, 58 :27; y hdis tyne en ve ljeskunnan a: t, 104 :48 � 50; y lipapit

voidaan erottaa huolehtimaan kirkon a:ista 107:72.

asiakirja, a:t, jotk a sisältäv ät paljon m inun eva nkelium iani, 6:26; m uinaiset a:t

sisältävä t kirjoituksiani, 8:1 ; Ks. my ös asiak irja, luettelo, mu istiinpano; v rt.

myös todistaa ja todistus.

asiamies, kirkon raha-asioita hoitava a. 51:8, 12; Sidney Gilbert kirkon a., 57:6;

Kirkolle Ohioon, 58:49; a:t Herran asialla 64:29; Newel K. Whitney

hankkikoon a:n 84:113; piispa etsiköön a:n, 90:22.

astia, he ovat vihan a:ita, 76:33.

astinlauta, maa Herran a. 38:17.

astua, astui kaiken alapuolelle, 88:6.

asua, sinne, m issä  Jum ala ja K ristus  asuv at, he  eivät  voi pä ästä , 76:1 12; jo lloin

Kristus on asuva pyhien keskellä, 104:59.

asuinsijat, valmistettu, 59:2, 76:111, 98:18.



auktoriteetti, vetoaminen kirkon hengelliseen a:iin, 107:32; Ks. myös valtuus.

aurinko, pimenee, 29:14, 34:9, 45:42; peittävä kasvonsa, 38:87, 133:49; selestinen

kirkkaus a:n kirkkauden kaltainen, 76:70; Kristus on myös a:ssa ja a:n valo,

88:7.

auttaa, en  ollut voima ton auttam aan, 133 :67; tottelem attomia e i kukaan  voi a.,

133:1.

autuas, olet sinä lahjasi tähden, 6:10; olet sinä sen tähden, mitä olet tehnyt, 6:14;

a:t olette te, sillä te tulette asumaan minun tykönäni, 6:30; ne, jotka eivät

hylkää minun sanojani, ovat a:t, 6:31; olet sinä sen tähden, että olet puhunut

minun sanojani, 15:5, 16:5; olet sinä, koska uskoit, 34:4; ja koska olet

kutsuttu julistamaan evankeliumia, 34:5; te olette a:t koska minä olen oleva

armollinen, 38:14; a:t ovat ne, jotka ovat uskollisia ja pysyvät vahvana, 50:5;

a:ita olette te, sillä teidän syntinne ovat anteeksiannetut, 50:36; a:t ovat ne,

jotka ova t tulleet tähän m aahan  katse kiinn itettynä m inun kun niaani, 59:1 ; a:t

ovat ne, jotka seisovat Siionin maassa, 59:3; a:t ovat ne kuolleet, jotka

kuolevat Herrassa, 63:49; on hän, joka elää, silloin kun Herra tulee, ja on

säilyttänyt uskon, 63:50; olet sinä, koska olet ottanut vastaan minun

iankaikkisen liittoni, 66:2, 84:60; a:t olette te, jos te pysytte minun

hyvyydessäni, 86:11; a:ita ovat nöyrät totuudenetsijät, 97:1, 2.

autuus, a:n perilliset, ks. pelastus.

avain, kääntämisen lahjan a:t, 6:28; evankeliumin palveluksen a:t annetaan

Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle, 7:7; Aaronin pappeudella olevat a:t, 13

luku; Mormonille annettu Efraimin kirjan a:t, 27:5; Eliaalle annettu a:t kaiken

kohdalleen asettamiseksi, 27:6; Elialle annettu a:t valtuutetaan kääntää isien

ja lasten sydämet, 27:9; Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle minä olen

uskonut valtakuntani a:t, 27:13, 128:30; salaisuuksien a:t annettu Josephille,

28:7, 35:1 8, 115:19 ; Israelia johd atetaan n iillä a:illa, jotka minä olen  antanut,

35:25; kirkon a:t, 42:69; a:ia ei oteta pois Joseph Smithiltä, 64:5, 90:3,

112:15; a:t jätetty ihmiselle maan päällä, 65:2; a:t, mitkä aina kuuluvat

ylipappeuden presidenttikunnalle, 81:2; suuremmalla pappeudella hallussaan

a. valtakunnan salaisuuksiin, 84:19; vähäisemmällä pappeudella a. enkelten

palvelukseen, 84 :26; v altak unnan a:t , 97:1 4; Mo oses antaa a: t Israe lin

kokoamiseksi, 110:11; tämän armotalouden a:t uskottu teidän käsiinne,

110:16 ; lähetetty teille taiva asta, 112 :32; pyhä n papp euden  a:t annettu

kunnian  ja kirkkau den tähd en, 124:3 4; Hyru m Sm ithille annetaa n a:t

patriarkallisten siunausten antamiseen, 124:91, 92; a:t, joiden avulla voi

saada siunauksia, 124:97; a:t, jotka ovat niiden kahdentoista hallussa,

112:16, 124:128; virat ja niiden a:t pyhien täydelliseksi tekemiseen, 124:143;

se, jolla on nä mä a:t sa avuttaa  ymm ärrystä, 1 28:11; va ltakunna n a:t

sisältyvät tiedon a:een, 128:14; julistavat a:nsa, 128:21; kolme tärkeää a:ta,

129:9; vain yksi kerrallaan maan päällä pitää hallussaan tämän pappeuden

a:ia, 132:7.

avainsana, tämä uusi nimi on a., 130:11.

avara, on portti, joka johtaa kuolemiin, 132:25.

avaruu s, valkeu s Jum alan kas voista täy ttää äärettö män a :n, 88:12; e i ole a:ta

missä ei ole valtakuntaa, 88:37.

avioliitto, Jumalan säätämä ihmistä varten, 49:15; a:n iankaikkisuus, 132 luku.

avionrikkoja, aviorikos, aviorikosten syyllisiä älköön otettako kirkkoon, 42:76; nämä

ovat ne, jotka ovat avionrikkojia, 76:103; aviorikoksen lähempi määrittely,

132:41-45. Ks. myös huorin ja huorintekijä.

Babbitt, Almon, Almon B:n pahat pyrkimykset, 124:84.

Babylon, kukistuva, 1:16; B:n hävitykset, 35:11; Herra ei säästävä ketään, joka on

jäljellä B:ssa, 64:24; luopio, 86:3; lähtekää B:sta, 133:5, 7 14.

Baker, Jesse, vanhinten presidenttikunnan jäsen, 124:137.

Baldwin, Wheeler, matkustakoon Missouriin, 52:31.

Basset, Herman, menettää siunaukset rikkomuksen tähden, 52:37.

Baurak Ale, =Joseph Smith nuorempi, 103:21, 22, 35, 105:16, 27.

Bennett, John C., määrätään auttamaan, 124:16.

Benson, Ezra T., 136:12.

Bent, Samuel, 124:132.

Billings, Titus, 63:39.

Booth, Ezra, lähetetään Missourin, 52:23; Herra vihastunut Ezra B:iin, 64:15.



Boston, B:n asukkaita varoitettava, 84:114.

Brunson, Seymour, kutsutaan palveluksen tehtävään, 75:33, 124:132.

Burlington, William Marksin julistettava evankeliumia B:ssa, 124:88.

Burnett, Stephen, kutsutaan palveluksen tehtävään, 75:35; lähetetään

lähetystyöhön, 80:1.

Burroughs, Philip, John Whitmerin tehtävä työtä Philip B:n talossa ja sen

lähiseudulla, 30:10.

Butterfield, Josiah, seitsenkymmenien presidentti, 124:138.

Cahoon, Reynolds, matkustakoon Missouriin, 52:30; ja Samuel H. Smith olkoot

yhdessä kot iinpalu useensa saa kka , 61:35; toim ikoon yhd essä Hy rum  Smithin

kanssa palveluksen tehtävässään, 75:32; Reynolds C:n perintöosa, 94:14.

Carter, Gideon, toimikoon yhdessä Sylvester Smithin kanssa palveluksen

tehtävässään 75:34.

Carter, Jared, asetettava papiksi, 52:38; Jared C:n lähdettävä itäisille seuduille,

79:1; Jared C:n perintöosa, 94:14; korkean neuvoston jäsen, 102:3.

Carter, John S., korkean neuvoston jäsen, 102:3.

Carter, Simeon, Simeon C:n matkustettava Missouriin, 52:27; toimikoon yhdessä

Emer Harrisin kanssa palveluksen tehtävässään, 75:30.

Carter, William, matkustakoon Missouriin, 52:31.

Car thag e, evankelium ia tullaa n julistama an C :ssa , 124 :88; J osephin ja  Hyrumin

marttyyrikuolema C:ssa, 135:1.

celestinen = selestinen; ne, joiden ruumiit ovat s:t, 76:70; s:ten kirkkaus

terrestristen kirkkauteen verrattuna, 76:71; s:t palvelevat terrestrisiä, 76:87;

kirkkaus, missä Jumala, Isä, hallitsee, 76:92; s:t ovat Esikoisen seurakunta,

76:94, 88:5; ja yhdenvertaiset voimassa, 76:95; toinen on s:ten kirkkaus,

76:96; sijan saamiseksi s:ssä valtakunnassa pidettävä käskyt, 78:7; maa

valmistetaan s:tä kirkkautta varten, 88:18; s:t ruumiit omistavat maan

iankaikk isesti, 88:20 ; joka ei voi py syä s:n  kirkkau den laiss a, 88:25; s :t

henget saavat luonnollisen ruumiinsa 88:28; tehty eläviksi s:n kirkkauden

osalla, 88:2 9; jotta vehn ä kruun attaisiin s:llä kirkk audella, 10 1:65; s:n

valtakunnan lain vaatima yhteys, 105:4; Siion rakennettava s:n lain mukaan,

105:5; s:ssä kirkkaudessa kolme astetta, 131:1; tämän korkeimman asteen

saavuttamisen ehdot, 131:2.

Cincinnati, vanhimpia lähetetään C:iin, 60:6, 61:30.

Coe, Joseph, kutsuttu matkustamaan, 55:6; korkean neuvoston jäsen, 102:3.

Colesv ille; Joseph  Smith sa a ohjeen  rientää C :een, 24:3 ; vahvista a C:n

seurakuntaa, 26:1; C:n pyhät rukoilevat suuressa uskossa, 37:2; Pietarin,

Jaakobin ja Johanneksen ääni kuultiin C:n lähellä, 128:20.

Coltrin, Zebedee, matkustakoon Missouriin, 52:29.

Copley, Leman, lähetetään saarnaamaan vapisijoille, 49:1.

Corrill, John, vahvistakoon seurakuntia, 50:37, 38; lähteköön Missouriin, 52:7.

Covill, James, ilmoitus James C:lle, 39 luku; James C:n tottelemattomuus, 40 luku.

Cowdery, Oliver, ilmoituksia Oliver C:lle, 6, 7, 9, 17, 18, 23, 24, 26, 28 luvut; Oliver

C:lla ilmoituksen lahja, 6:10,11, 8:4; todistaa Mormonin Kirjan käännöksestä,

6:17, 22, 24; tieto kaikesta luvataan Oliver C:lle, 8:1; omisti Aaronin lahjan,

8:6; Oliver C:n jatkettava kirjoittamista, kunnes muistiinpanot valmiit, 9:3, 5,

10, 11; Johannes Kastajan asettama, 13 luku, 27:8; Oliver C:n todistettava

nähneensä  pyhä t levy t: 17:3 , 5; sa anut  sam an vo iman  uskon ja la hjan k uin

Joseph Smith, 17:7; kutsuttu samalla kutsumuksella kuin Paavali, 18:9; saa

osaltaan  tehtäväk seen n iiden kah dentoista  etsimise n, 18:37; O liver C:n

asetettava Joseph Smith, 21:10; kirkon ensimmäinen sananjulistaja, 21:12;

Oliver C:lle kehotus karttaa ylpeyttä, 23:1; minusta hän kerskatkoon eikä

itsestänsä, 24:11; Oliver C:a kirkko kuulee kaikessa, 28:1, 3; Peter Whitmer

nuo rem man  matk uste ttava  Olive r C:n  seur assa, 30 :5; Pa rley P . Prat tin

seu rattava O liver C :a, 32 :2; W illiam W . Phe lps O liver C :n avuks i;

koulukirjojen painamiseen 55:4, 57:13; palatkoon Ohioon 58:58; lähteköön

St. Louisista Cincinnatiin, 60:6; älköön jälleen kulkeko vesitse, 61:23; Oliver

C:n työtä tarvitaan enemmän veljien kuin jumalattomien joukkojen

keskuudessa, 61:32; ja Newel K. Whitney käykööt seurakuntien tykönä

63:46; vieköön sanomat Siionin maahan 69:1; yksi ilmoitusten ja käskyjen

haltijo iksi m äärä tyistä  ja ase tetuis ta, 70 :1; O liver C :a nim itetää n Olih aks i,

82:11, 104:28; ensimmäisen korkean neuvoston jäsen, 102:3, 34; Joseph



Smithin ja Oliver C:n näkemiä näkyjä, 110 luku; Oliver C:n paikka annetaan

Hyrum Smithille, 124:94, 95.

Cowdery, Warren A., asetettava johtavaksi ylipapiksi, 106:1.

Cutler, Alpheus, korkean neuvoston jäsen 124:132.

Daavid, orjuus otettaisiin D:n huoneelta, 109:63; sai monta vaimoa ja sivuvaimoa,

132:38; menetti korotuksensa, 132:39.

Davies, Amos 124:111.

Detroit, vanhimpien matkustettava D:n kautta, 52:8.

diakoni, d:en virka ja velvollisuudet, 20:38 57 � 59, 84:30, 111; d:n asettaminen,

20:60, 64; d:en johtajan velvollisuus, 107:85.

Dodds, Asa, matkustakoon läntisille seuduille, 75:15.

Dort, David, korkean neuvoston jäsen, 124:132.

Eames, Ruggles, kutsutaan, 75:35.

edellytykset, Herra sovittaa armonsa lahjat ihmislasten e:ten mukaan, 46:15.

edellä, ahkeroimisellaan täällä toista e. tulevassa maailmassa, 130:19.

Eedenin puutarha, annoin karkoittaa hänet E:n puutarhasta, 29:41.

Een ok, o len se , joka  olen o ttanu t E:n S iionin h elma ani, 38:4, 4 5:12 ; E:n k aupunk i,

45:11, 12, 78:4; Melkisedekin järjestyksen mukaan, joka oli E:n järjestyksen

muka an, 76:57 ; E:n seu rakunta , 76:67; m uutam at sano vat oleva nsa E:n

76:1 00; Joseph Smithiä  nimite tään  E:ks i, 78:1 , 9; ote ttiin po is, 107:49 ; oli

läsnä Aadam-ondi-Ahmanin laaksossa, 107:53; E:n kirja, 107:57; ja ne, jotka

olivat hänen kanssansa, 133:54.

Eenokin kirja, 107:57.

Eenokin seurakunta, ne, jotka ovat tulleet E:n seurakunnan tykö, 76:67.

Efra im, M oron i lähetetty s aatta maa n ilmi E :n sauva , 27:5 ; upp iniskaise t eivä t ole

E:n verta, 64:36; tuovat rikkaat aarteensa E:n lapsille, 133:30.

Egypti, joka johdatin Israelin lapset pois E:n maasta, 136:22.

ehto, joka isella lailla on mä ärätyt e:t, 88 :38, 39; siun austen  saam isen ehd ot,

130:20, 21.

elem entti, e :t ova t iankaikk iset, 9 3:33 ; ja Jum alan m aja, 93:35 ; kato ava inen e :stäk in

sulaa, 101:25.

Elia, olen ilmoittava pappeuden Elian kautta, 2:1; Elialle annettu avaimet valtuuteen

kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen, 27:9,

110:15, 128:17; Sidney Rigdon lähetetty valmistamaan tietä Elialle, 35:4;

Elian toimittama palvelus Kirtlandin temppelissä: jättää avaimet sydänten

kääntämiseen, 110:13,15, 27:9; Mooseksesta Eliaan, 133:5.

Elias, avaimet kaiken kohdalleen asettamiseksi annettu Eliaalle, 27:6; kävi

Sakariaan tykönä, 27:7; Johannes täytettäisiin Eliaan hengellä, 27:7; toiset

sanova t olevansa Eliaan, 76:10 0; antoi Aabrah amin  evan kelium i-

armotalouden, 110:12.

Elihu, sai pappeuden Jeremian käden alla, 84:9.

elonaika, on tullut, 101:64.

elonkorjuu, kesä on oleva ohi ja e. päättynyt, 45:2.

eläimet, säädetty ihmisen käytettäväksi, 49:19, 89:12, 14, 15; vilja säädetty e:ten

käytettäväksi, 89:14, 17; ohra hyödyllisiä e:iä varten 89:17; ihmisten ja e:ten

vihollisuus häviävä, 101:26.

eläm ä, ma ailma n e. ja v alkeus 10 :70, 1 1:28 ,  12:9 , 34:2 , 39:2 , 45:7 ; ihmis ten e . ja

valkeus, 93:9; kaikki e. ja kuolema, 76:59; enkelit, joilla on valta sinetöidä

e:aän 77:8; Pyhä, jolle ei ole e:n loppua, 78:16; ja pappeus pysyvät, 86:10;

valkeus antaa e:n kaikelle, 88:13; vilja annettu e:n ylläpitämiseksi, 89:14;

kuka löytävä  ianka ikkisen e:n, 98 :13; ne, jotk a antava t e:ns ä min un tähten i,

101:35; e:n kirja, 128:7; elämän jatkuminen, 132:22; Joseph ja Hyrum olivat

e:ssä yhtä, 135:3; Ks. myös iankaikkinen elämä.

elävä, kukaan ei ole koskaan nähnyt Juma laa, ilman että hänet on ensin tehty e:ksi

Jum alan H engen ka utta, 6 7:11 ; kirkk aute nne  tulee  olem aan  se kir kkaus, jo lle

ruumiinne tehdään e:ksi, 88:28; ne, jotka jäävät, tehdään myös e:iksi

88:29 � 32; tulette käsittämään Jumalan, koska olette e:iksi tehdyt, 88:49.

elää, eläkää keskenanne rakkaudessa, 42:45; ne, jotka elävät, tulevat perimään

maan, 59:2; autuas hän, joka e. silloin, kun Herra tulee, 63:50; ilman

sunrempaa pappeutta ei kukaan ihminen voi nähdä Jumalaa ja e., 84:22;

Jumalan sanasta 84:44, 98:11; ei elettävä maailman tavalla, 95:13; jos he



elävät, he elävät minulle, 42:44, 124:86.

endowm ent, m inä ole n valm istan ut suuren  e:n, 1 05:1 2, 18 ; ens imm äisille

vanhim mille suod aan he idän e:ns a, 105:33 ; tuhansie n sydä met iloitsev at siitä

e:sta, joka on suotu, 110:9.

enkeli, Moronin Joseph Smithille puhumat sanat, 2 luku; minä olen tekevä hänet

palavaksi liekiksi ja palvelevaksi e:ksi, 7:6; e:n, Johannes Kastajan, sanat

Joseph Smithille, 13 luku; avaimet enkelten palvelukseen, 13 luku, 84:26,

107:20; Joseph Smithin tehtyä parannuksen e. palveli häntä, 20:6;

evankeliumi e:en vahvistama, 20:10; e:t lähetetty uskomaan evankeliumi

ihmisille, 27:16; tuli, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen e:illensä, 29:28;

e:itä julistamaan parannusta, 29:42; e:t odottavat suurta käskyä korjata maa,

38:12; Herra on kutsunut kansoja e:en palveluksen kautta, 43:25; on

puhaltava pasunaansa, 45:45; eivät edes e:t tiedä Kristuksen tulemuksen

hetkeä, 49:7; silloin, kun e. puhaltua pasunaansa, 49:23; vanhinten todistus

kirjoite ttu muisto on e:en nä htäv äks i, 62:3 ; e:t tem paamaa n pois

jumalattomat, 63:54; te ette voi nyt kestää e:en palvelusta, 67:13; Joseph

Smith ja S idney R igdon nä kivät pyh ät e:t, 76:21 ; joka kap inoi Ainosy ntyistä

vastaan, 76:25; tuomitut kärsimään perkeleen ja hänen e:ensä kanssa,

76:33; nämä ovat ne, jotka ovat tulleet e:en lukemattoman joukon tykö,

76:6 7; tele stine n kirk kaus e:en palv eluks en ka utta, 7 6:88 ; neljä  e:ä Ilm .

7:1:s sä, 77:8; a uring onnoususta  koho ava  e., 77 :9; se itsem än e:n pas uno ihin

puhaltaminen, 77:12; Johannes Kastajan asetti Jumalan e., 84:28; minä olen

antanut e:illeni käskyn teistä, 84:42; e:t ympäröivät teidät tukeakseen teitä,

84:88; e:t h uutava t ja odottava t, että heidät läh etettäisiin kor jaamaa n vainiot,

86:5; e:t iloitsevat teistä, 88:2; e:t lentävät keskitaivaalla, 88:92; viides e.

antaa iankaikkisen evankeliurnin, 88:103; e:t kruunataan kirkkaudella,

88:107; seitsemäs e. Miikael, 88:112; murhan e. on kulkeva teidän

ohitsenne, 89:21; e:t iloitsevat parannuksen tekevistä Siionin asukkaista,

90:34; minun e:ni tulevat kulkemaan teidän edellänne, 103:20; e:t suuntasivat

esi-isiem me ka tseet viime isiin aikoihin, 121 :27; velvo llisuutemm e e:itä

kohtaan, 123:7; Moroni, taivaan e., valkeuden e:nä ilmestynyt perkele,

128:20; monien e:en ääni Aadamista nykyiseen aikaan, 128:21; e:itä, jotka

ovat ylösnousseita olentoja, 129:1; miten e:t tunnetaan, 129:4-8; e:en

ajanmitta, 1 30:4; e:t, jotka  palvelev at tätä ma ata, 130:5 ; missä e :t asuva t,

130:6, 7; v ain ajalliseen  avioliittoon vihityt m äärätää n e:iksi eli palve lusta

toimittaviks i palvelijoiksi, 132 :16; näm ä eivät vo i enentyä , 132:17; ihm iset,

jotka eivät v oi kulkea  e:iksi ja juma liksi määrä ttyjen ohitse , 132:18; ihm iset,

jotka kulkevat ohi e:iden ja jumalien, 132:19; e:t jumalille alamaisia, 132:20;

Aab raha m, Iisak ja J aakob eiv ät e:itä , vaan jum alia, 132:3 7; joka huu taa y li

keskitaivaan, 133:17; ja hänen kasvojensa e. vapahti heidät, 133:53; Joseph

Smith kutsuttiin e:en kautta, 136:37.

Enos, Aadamin asettama ja siunaama, 107:44, 53.

ensimmäinen, e:t tulevat viimeisiksi, 29:30; minä olen e. ja viimeinen, 110:4.

ensimmäinen presidenttikunta, ks. presidenttikunta, ensimmäinen.

epäjumala, maailman jumala, 1:16.

epäjumalanpalvelus, jottei e:ta harjoitettaisi, 52:39.

epäjärjestys, Jurnalan huone ei ole e:n huone, 132:8.

epäoikeudenmukainen, ks. vanhurskaus, 107:32.

epäselvä, ajatuksesi tulevat e:ksi, merkkinä erehtymisestä, 9:9.

epäuskoinen, Mooseksen lain mukaan uskovan ei pidä solmia liittoa e:n kanssa,

74:5; e:ten osa, 20:15, 63:17, 75:20-22, 84:74, 85:9, 101:90.

erimielisyys, e:iä profeettain koulussa, 95:10; Ks. myös kiista ja riita.

erityiset todistajat, 27:12, 107:23, 25.

erottaa, sekä nivelet että ytimen, 6:2, 11:2, 12:2, 14:2, 33:1; miten voidaan e. hyvät

ja pahat enkelit ja henget, 129 luku; vrt. myös arvostella; vanhurskaat

jumalattornista, 84:53.

erämaa, kolmen silminnäkijän todistus kirkon syntymisestä sen noustessa e:sta,

5:14; minä olen kutsunut kirkon pois e:sta, 33:5; Jaakob on kukoistava e:ssa,

49:24; luste ajaa kirkon e:han, 86:3; ääni, joka huutaa e:ssa, 88:66; Pietarin,

Jaakobin ja Johanneksen ääni e:ssa, 128:20.

Esaias, sai pappeuden Jumalan käden alla, 84:12; Aabraham siunasi E:n 84:13.

esikoinen, Aaronin poikien e:ia, 68:16; he ovat Kristuksen, e:ksi, 88:98.

Esikoisen seurakunta, nämä ovat ne, jotka ovat E. seurakunta, 76:54, 67, 94,



77:11, 78 :21, 93:22 ; ne, jotka as uvat Isän  kasvo jen edes sä, 76:94 ; jotta

heidät temmattaisiin E. seurakuntaan, 76:102; kaikki, jotka tahtovat tulla,

77:11; te olette E. seurakunta, 78:21; mikä kirkkaus on E. seurakunnan, 88:5;

Kristus on Esikoinen, 93:21; ja jotka ovat hänen kauttaan syntyneet, ovat E.

seurakunta, 93:22; Melkisedekin pappeudella oikeus olla yhteydessä E.

seurakunnan kanssa, 107:19.

esikuva, tämä on e. kaikille, joiden lähetystehtävänä on matkustaa, 68:2; tämä

olkoon e . kirkkoni s euraku nnalle, 72:2 3; perus tus ja e. joiden  avulla te vo itte

täyttää käskyt, 78:13; tämä on e. kaikille, vanhurskauttamiseksi, 98:38.

esipuhe, käskyjen kirjaan, 1:6.

esirippu, kehitetään auki taivaan e. 88:95.

esivalta, olkaa e:lle alamaiset, 58:22, 134:5.

Etelä-Carolina, sodat, jotka alkavat kapinalla E:ssa, 87:1, 130:12; Ks. myös

etelävaltiot.

etelävaltiot, katso, e:t tulevat riitautumaan pohjoisvaltioiden kanssa, 87:3.

Profetia v. 1832, Etelä-Carolinan eroaminen liittovaltiosta jouluk. 1860, sisäinen

sota alkoi huhtik. 1861.

Eter, ote E:n kirjasta, 135:4, 5.

etsiä, ahk eroikaa  e. minua , niin te löydätte m inut, 88:63; e tsikää pa rhaista kirjois ta

viisauden sanoja, etsikää tietoa, 88:119.

etu, katsoen lähimmäisensä e:a, 82:19.

evankelista, ks. patriarkka.

evankeliumi, julistettava, 1:23, 133:37; kätkettyjä asiakirjoja, jotka sisältävät paljon

e:a, 6 :26; u sko , että e . tulisi laarna nilaisille  ja juliste ttaisiin  myö s mu ille

kansakunnille, 10:48, 49; annetaan rakentamaan, ei hävittämään, 10:52;

annettiin nefiläisille, jotta se tuotaisiin valoon, 10:62; odota, kunnes saat

minu n e:n i, 11:1 6; min un ka llioni, jok a on m inun e :ni, 11 :24; m inun e :ni,

minun kallioni ja minun pelastukseni, 18:17; sekä pakanoille että juutalaisille,

18:26; nä mä ka ksitoista ku tsutaan  julistamaa n e:a, 18:2 8; julistama an e:a

Pyhän Hengen mukaan, 18:32; Mormomn Kirja sisältää e:n täyteyden, 20:8,

9, 27 :5; an nettu  ja juliste taan  maa ilmalle , 20:1 0; julis ta min un e:ani ala ti ja

kaikkialla, 24:12; kaikki, jotka ottavat vastaan e:n ovat poikia ja tyttäriä minun

valtakunnassani, 25:1; e:n avaimet uskottu Pietarille, 27:13; rauhan e., 27:16;

julistettava riemuitsevin äänin, 28:16, 29:4; luvattu Aadamille ja hänen

jälkeläisilleen, 29:42; tämä on minun e:ni, 33:12; e:a tullaan julistamaan

köyhille ja nöyrille, 35:15; tullaan julistamaan kaikkien kansakuntien

keskuudessa, 38:33, 42:63; mitä e. on, 39:6; e:a saarnataan niille, jotka ovat

pimey dessä , 57:10; m iten e:a sa arnattav a, 60:14; e :n lähdettäv ä Siionista

kaikkeen maailmaan, 58:64; vierivä maan ääriin saakka, 65:2; vanhimmat

kutsuttiin julistamaan iankaikkista e:a, 68:1, 99:1; menkää kaikkeen

maailmaan ja saarnatkaa e:a, 68:8, 112:28; Kristuksen e:n todistus, 76:50;

Kristus saarnasi e:a vankeudessa oleville hengille, 76:73; niiden kohtalo,

jotka kieltäytyvät vastaanottamasta e:a, 76:82; ne, jotka eivät ottaneet

vastaan e:a, 76:101; iankaikkinen e. suuren ilon hyvä sanoma, 79:1;

Melkisedekin pappeus toimittaa e:n palvelusta, 84:19; oppikaa e., 88:78;

jokainen kuuleva e:n täyteyden, 90:11; e:n julistaminen, niin kuin se

puhuttavaksi annetaan, 93:51; Elias antaa Aabrahamin e.-armotalouden,

110:12; e:n julistaminen kaikille viranomaisille, 124:3; niiden pelastus, jotka

kuo leva t tietäm ättöm inä e: sta, 1 28:5 ; Her ra läh etti ian kaikkisen e:n  enke lin

mukana, 133:36; ilon huuto, 128:19; lähetettiin, että ihmiset tulisivat

osallisiksi kirkkauksista, 133:57.

evankeliumin täyteys, jotta e. täyteys julistettaisiin, 1:23; minun täytyy saattaa e:ni

täyteys Israelin huoneelle, 14:10; Mormonin Kirja sisältää e. täyteyden, 20:9,

27:5; jotka  ovat va lmiit vastaa nottama an e. täyte yden, 3 5:12; lähe tetty

Joseph Smithin kautta, 35:17; Raamatussa ja Mormonin Kirjassa, 42:12;

valkeus, puhkeava esiin, 45:28; iankaikkinen liitto, 65:2; todistus, jonka me

annamm e, on e. täyteys, 76:14; jokainen kuuleva e. täyteyden, 90:11; Herra

lähetti e:nsa täyteyden 133:57.

Far West, F. Westin kaupunkia kutsuttakoon korkeasti-pyhäksi; 115:7; käsky

rakentaa Herran huone F. Westiin, 115:8; että F. Westin kaupunki rakentuisi

pyhien kokoamisen kautta, 115:17; William Marks johtakoon kansaa F.



Westissä, 117:10; ne kaksitoista ottakoot jäähyväiset F. Westin kaupungissa

olevilta pyhiltä, 118:5.

Fayette, Joseph lähetetään F:een, 24:3; Herran ääni F:n erämaassa, 128:20.

Foster, James, seitsenkymmenten presidentti, 124:138.

Foster, Robert D., 124:115.

Freedom, F:n maa, 106:1.

Fuller, Edson, matkustakoon Missouriin, 52:28.

Fullmer, David, korkean neuvoston jäsen, 124:132.

Gaad, sai pappeuden, 84:11.

Gabriel, G:n ääni, 128:21.

Galland, Isaac, 124:78, 79.

Gaselam, eli Eenok = Joseph Smith nuorempi, 78:9, 82:11, 104:26, 43.

Gilbert, Sidn ey, ilmoitus  Sidney  G:lle, 53 luku ; kirkon as iamies, 5 7:6, 8; Sidn ey G:n

palattava Siionin maahan, 64:18; Herra ei mielistynyt Sidney G:iin, 90:35.

Gould, John, Orson Hyde ja John G. ovat minun kädessäni, 100:14.

Granger, Oliver, Oliver G:a koskeva ilmoitus, 117:12.

Griffin, Selah J., 52:32; Selah J. G:lle annettu käsky peruutetaan, 56:6.

Grover, Thomas, korkean neuvoston jäsen, 124:132.

Haagar, annettiin Aabrahamille, 132:34, 65.

haarniska, pukeutuneina vanhurskauden h:aan, 27:16.

haava, katsokaa h:ja minun kyljessäni, 6:37; h:t Kristuksen käsissä ja jaloissa,

45:51; tupakka yrtti h:hin, 89:8.

hajallaan, Siion ei järky sijaltansa, vaikka sen lapset ovat h., 101:17; Ks. myös

hajoittaa.

hajoittaa, kun se päivä tulee, tullaan jäännös hajoittamaan kaikkien kansakuntien

keskuuteen, 45:24; Ks. myös hajallaan.

halajam inen, halata , jos te halajatte , teistä tulee vä likappaleita, 6 :8; te tulette

saamaa n hala jamis enne mu kaan, 7:8 ; niin ku in sinä  halaja t, niin s inulle

annetaan, 11:8; jos sinä halajat, olet saava minun Henkeni, 11:21; heidän

halajamisestansa te tunnette heidät, 18:38; vanhimpien halajamiset tulleet

Herran eteen, 67:1; huone pyhiä halajamisia varten, 95:16; Vrt. halu.

hallinto, ks. kirkon hallinto.

hallita, Herra hallitseva pyhiensä keskellä, kansaansa maan päällä, 1:36, 58:22,

76:63; Kristus istuva voimansa, valtaistuimella ja hallitseva, 76:108; minä,

Herra, hallitsen ylhäällä taivaissa ja maan sotajoukkojen keskellä, 60:4;

kukaan älköön luulko olevansa hallitsija, vaan hallitkoon Jumala häntä,

58:20; mitä lain kautta hallitaan, pidetään myös voirnassa lain kautta, 88:34;

hallitse huo nettasi sä vyisyy dessä , 31:9; tulette sa arnaan  minun lak ini, jotta

osaisitte h. minun kirkkoani, 41:3, 20 luku; hallitsee ja panee kaiken

täytäntöön, 88:40; pappeuden virat kirkon hallitsemiseen, 124:143.

hallitsija, jotta minun evankeliumini täyteys julistettaisiin h:iden edessä, 1:23; minä

(Kristus) olen oleva teidän h:nne, kun minä tulen, 41:4; uskollinen

huoneenhaltija, h. minun valtakunnassani, 101:61, 52:13; kukaan älköön

luulko olev ansa h ., vaan ha llitkoon Jum ala häntä , 58:20; he llittämättä

pyy täisiv ät ko rvau sta ja  hyv itystä  niiden  kaut ta, jotk a on a sete ttu h:k si,

101 :76; e ttä h:t k uulisiv at ja saisivat tietä ä, 101:94 ; vedottav a kun inka isiin ja

h:hin, 124:5.

hallitus, perustuslailliseen h:een suostumisesta ja sen tukemisesta, 98:4-10;

pappe uden v irat kirkon h allitsemise en, 124:1 43; julistus h:s ta ja laeista

yleensä, 134 luku.

haltija , se, jo ka on  uskollinen , pannaan paljo n h:ksi, 52 :13, 1 01:6 1; käsky jen ja

ilmoitusten h:t 70:3.

halu, lihalliset h:t johtavat turmioon, 3:4; se, jolla on h. palvella Jumalaa, on

kutsuttu, 4:3; koota aarteita taivaaseen, 6:27; luopukaa lihallisista h:istanne,

88:121; Vrt. halajaminen.

halveksittu, h:t tulevat puimaan kansat, 35:13.

hammasten kiristys, itku ja h. kiristys, 85:9, 124:8.

Han cock, Levi, ma tkus tako on M issouriin, 5 2:29 ; seits enkymm ente n koo rum in

johtokuntaan, 124:138.

Hancock, Solomon, matkustakoon Missouriin, 52:27.



harkinta, ratkaiskaa oman h:nne mukaan, 62:8; Vrt. ratkaista ja tuomita.

Harris, Emer, toimikoon palveluksen tehtävässään, 75:30.

Harris, George W., korkean neuvoston jäsen, 124:132.

Harris, Martin, Martin H:a sanotaan jumalattomaksi mieheksi, 3:12, 10:7; vastaus

Martin H:n levyjä koskevaan pyyntöön, 5 luku; ilmoitus Martin H:lle ennen

kuin  hän s ai näh dä lev yt, 17  luku;  Mormon in Kirja a kos keva ilmo itus M artin

H:lle 19:26, 27, 35; matkustakoon Missouriin, 52:24; Martin H:n oltava

esim erkk inä, 58:35 , 38; y ksi ilm oitus ten ja  käskyjen halt ijoista , 70:1 , 3; Martin

H:a nimitetään Mahemsoniksi, 82:11, 104:24, 26; korkean neuvoston jäsen,

102:3.

haudattu, veteen, 76:51.

hauta, h:t aukenevat, 29:26; ne, jotka ovat nukkuneet h:issaan, tulevat esiin, 88:97;

kasteallas h:n vertauskuva, 128:13; pyhien h:t aukenevat, 133:56.

Haws, Peter, Nauvoon taloa rakentavan koorumin jäsen, 124:60, 62.

hedelmä, sovelias Isän valtakunnalle, 84:58; kaikki h:t omana aikanansa, 89:11;

hyvä ihmiselle, 89:16; sellaisen puun kohtalo, joka ei tee hyvää h:ää, 97:7; se

tulee istuttamaan ja syömään h:n, 101:101.

hehku, Jumalan vihan h., ks. kiivaus.

heikko, se, mikä on h:a maailmassa, musertaa voimakkaat, 1:19; evankeliumi

julistetaan h:jen kautta, 1:23; kutsun sen, mikä on h:a maailmassa, puimaan

kansat, 35:13, 133:59; se, joka on h., tehdään väkeväksi, 50:16; auta h:ja,

81:5; ottakoon Hengessä väkevä mukaansa h:n, 84:106; viisauden sana

sovellettu h:jen kyvyn mukaan, 89:3; julistan viisauteni sen kautta, mikä on

h:a, 124:1; vahvistaakseen h:t sitä varten, mikä on tapahtuva, 133:58.

heikkous, käskyt, jotka annettiin palvelijoilleni heidän h:ssaan, 1:24; Kristus,

puo lusta janne , joka  tunte e ihm isen  h:n, 62:l.

helma, ainosyntyinen Poika Isän h:ssa, 76:13, 25, 39; Jumala on iankaikkisuuden

h:ssa, 88:13; Kristus on Isän h:ssa, 109:4.

helmi, älä heitä h:iä sikojen eteen, 41:6.

helvetti, maailma ja h. eivät voi voittaa sinua, 6:34; saatana houkuttelee, kunnes

saa sielu n alas h:iin, 10 :26; h:n po rtit eivät voita teitä, 17 :8; valmiste ttu

perkeleelle ja hänen enkeleillensä, 29:37, 38; Herra voi syöstä sielun alas

h:iin, 6 3:4; n ämä  ovat  ne, jot ka on  heitet ty alas h:iin , 76:8 4, 106; pe rkele

kokoava h:n joukot, 88:113; laupeudeton on jumalattomien kanssa kohottava

katseensa h:ssä, 104:18; ne, jotka eivät pääse h:n tuomiota pakoon, 121:23;

nostav a raivons a sinua v astaan , 122:1; pa hojen tek ojen taak ka on h :n

jalkaraudat, 123:8; pimeät teot riittävät saamaan itse h:n värisemään, 123:10.

hengellinen, kaikki on Jumalalle h:tä, 29:34; minun käskyni ovat h:iä, 29:35;

kuolema, 29:41; ruumis, 88:27; h:iä asioita koskevien riitakysymysten

lopullinen ratkaisu, 107:80.

Hen gen  vaiku tus, M orm onin K irja an nettu  H. va ikutu ksesta, 2 0:10 ; Jum ala

vaikuttaa H:nsä kautta ihmisiin, 20:11; profeetat puhuivat H:n vaikutuksesta,

20:26; Joseph Smith Pyhän H. vaikutuksen alainen, 21:2.

Henki, henki, Herran H. ei ole ainaisesti kiistelevä ihmisen kanssa, 1:33; H. antaa

todistuksen, 1:39, 59:24; tulee syntymään vedestä ja H:stä, 5:16; ilmoituksen

h., 8:3; turva udu m inun H:e eni, 11:18; o len H:ni ka utta ilmoittanu t, että

kirjoittamasi asiat ovat totta, 18:2; Jumalan sana annettu hänen H:nsä kautta,

18:35, 47, 75:1, 97:1; vaella minun H:ni nöyryydessä, 19:23; rukoile, niin olen

vuodattava H:ni, 19:38; ottakaa H:ni miekka, 27:18; luominen voimani sanan

kautta, joka on minun H:ni voima, 29:30, 31; H:ni voima tekee kaiken

eläväks i, 33:16; H. a nnetaa n usko n rukou ksen k autta, 42:1 4; te olette

pitäneet h :nne  eroa  ruum iistan ne va nkeuten a, 45 :17; e ttä tek isitte, n iin kuin

H. teille todistaa, 46:7; joka rukoilee, anoo, H:ssä, on saava H:ssä, 46:28, 30;

joka iselle o n ann ettu la hja Ju mala n H:n  kaut ta, 46 :11; to isille lah ja arv oste lla

h:iä, 4 6:23 ; jotka  ovat  väär iä h:iä , 50:2 , 15; k uinka voi t ietää , ettei h . ole

Jumalasta, 50:31-33; murtunut mieli, särjetty h., on Jurnalasta, 52:15, 16;

tehköön, niin kuin elävän Jumalan H. käskee, 61:27, 28, 62:8; Herra on

vihastun ut, pid ättää  H:ns ä ma an as ukka ilta, 63 :32; J oseph Smithille  voim a

H:n kautta erottaa, 63:41; Sidney Rigdon murehdutti H:n, 63:55; siitä, mikä

on pyhää, puhuttava H:n johdattamana, hillitsemänä, 63:64; he etsivät

sydäm essää n paha a, ja niin minä , Herra, pid ätin heiltä H:n i, 64:16; H:n

voimasta silmämme aukenivat, 76:12, 18; vankeudessa olevia ihmisten h:iä,

76:7 6; ne , jotka  pyhit etää n H:n  kaut ta he idän r uum iinsa u udis tam iseksi,



84:33; se, mikä on valkeus, on H., Jeesuksen Kristuksen H., 84:45; H.

valaisee jokaisen, 84:46; h. ja ruumis ovat ihmisen sielu, 88:15; minun ääneni

on H., minun H:ni on totuus, 88:66, 91:4, 93:23-26; h:t, jotka havaitaan

kadotustuomion alaisiksi, 88:100; olette kutsutut tekemään tämän rukoillen,

sen  muk aan  kuin H . puhuttav aks i antaa , 88:1 37; ihmine n on h ., h. ja

elementti erottamattomasti yhteen liittyneinä saavat ilon täyteyden, 93:33;

jokainen ihmish. oli alussa viaton, 93:38; että minä voin vuodattaa H:ni

kaiken lihan päälle, 95:4; kolme avainta, joiden avulla voidaan erottaa hyvät

ja pahat h:t, 129 luku; Pyhä H. on henkipersoona, 130:22; kaikki h. on

ainetta, 131:7, 8; minun H:ni on lähetetty valistamiseksi ja tuomioksi, 136:33;

kukaa n ei voi näh dä Jum alaa, ellei häntä  ole tehty elä väksi Ju malan H :n

kautta, 67:11; Ks. myös lupauksen Pyhä Henki, Pyhä Henki ja totuuden

Hen ki.

henki (merkityksessä  �elämä �), sinun ei pidä himoita lähimmäisesi h:ä, 19:25; joka

antaa h:nsä, kruunataan, 101:15; älköön kukaan peljätkö antaa h:änsä,

103:27; joka ei ole valmis antamaan h:änsä, 103:28.

henkipe rsoo na, P yhä  Hen ki on h ., 130 :22; K s. my ös H enk i, henki ja Py hä H enk i.

herjaus, maksamatta h:ta h:lla, 19:30, 31:9.

Herra, H:n viha syttynyt, 1:13; kutsui Joseph Smithin, 1:17; hallitseva, 1:36; Joseph

valittiin suorittamaan H:n työtä, 3:9; sinun H:si ja sinun Jumalasi, 10:70,

18:33; Jaredin veli puhui H:n kanssa, 17:1; antava äänensä kuulua taivaasta,

43:23, 45:49, 63:5; asettava jalkansa tälle vuorelle, 45:48; rakasta H:aa

kaikesta sydämestäsi, 59:5; kiitä H:aa joka tilassa, 59:7; uhraa H:lle, 59:8;

antaa synnit anteeksi, 61:2; vihastui, 61:20; H:n kansa, 63:1; antaa keisarille,

63:26; vihastunut jumalattomiin, 63:32; on pyhien kanssa, 63:34; H:n tavan

mukaan puhuen, 63:35, 64:24; minä, H., annan anteeksi kenelle minä

tahdon, 64:10; pidätti heiltä Henkensä, 64:16; ottaa ja maksaa, niin kuin hän

hyväk si näkee , 64:28; ky syy sy däntä, 64 :34; ruko ilkaa H:aa , 65:4, 5; H:n

lupaus lä hetyss aarnaa jille, 68:5; ei mielistyn yt laiskure ihin, 68:31; m inä, H.,

olen armollinen, 70:18; antaa anteeksi niille, jotka antavat anteeksi, 82:1;

sidottu lupauksiinsa, 82:10; H:n sormen osoittama paikka, 84:3; kuka ottaa

vastaan H:n, 84:35-37; kaikki tulevat tuntemaan H:n, 84:98; täyttää, minkä

hän puhuu, 85:10; H:n kasvot paljastuvat, 88:95; H:n käsivarsi tullaan

ilmoittamaan; 90:10; kiistelevä Siionin kanssa, 90:36; Eenok näki H:n,

107:49; Joseph Smith ja Oliver Cowdery näkivät H:n, 110:2; H:n ääni

Fay etten  eräm aassa, 128:2 0; H:n  kasv ojen e dessä kuin su lattav a tuli,

133:41; H:lla oleva punaa puvussansa, 133:48.

herra, käy pellollaan, vertaus, 88:56-59.

Herran Henki, ks. Henki, henki ja Herra.

Herran huone, ateria H. huoneessa, 58:9; tullaan rakentamaan tämän sukupolven

aikana, 84:31; tervehdys profeettain koulussa, H. huoneessa, tapahduttava

rukoillen, 88:130-137; on järjestyksen huone, 132:8, 18; paetkoot H. huoneen

vuorille, 133:13; Ks. lisäksi huone.

Herran leiri, tie H. leiriin pyhien vaellettavaksi, 61:29.

Herran mieli, Pyhä Henki puhuu H. mielen, 68:3, 4; H. mieli ja tahto, 95:13, 133:61.

Herran päivä, uhraa lahjasi Korkeimmalle ja palvele häntä H. päivänä, 59:12.

Herran toinen tuleminen, ks. tuleminen, tulemus, Herran toinen.

Herra S ebaot, m inä olen H . Sebao t, 64:24; niin että  pyhien h uuto ei en ää nou se H:n

Sebaotin korviin, 87:7; rukousten almut nousseet H:n Sebaotin korviin, 88:2,

95:7.

herraus , selestise t yhdenvertais ia voim assa , valassa  ja h:ssa, 76:95 ; joka inen s ielu

saava h:nsa  teko jensa mu kaan, 76 :111 ; Her ran tö iden h . käy  yli

ymmärryksen, 76:114; h:t ilmoitetaan kaikille, jotka ovat pysyneet väkevinä,

121:29; iankaikkinen h. luvataan, 121:46.

Herriman, Henry, seitsenkymmenten koorumin johtokuntaan 124:138

herätä, ks. ylösnousemus.

Hesekiel, H:n profetia, 29:21.

hetki, ei ole vielä, 1:35; nyt on yhdestoista h., 33:3; teille mitataan juuri sillä h:llä se

määrä, 84:85; teille annetaan samalla h:lla, 100:6; saivat herransa kasvojen

valkeuden, kukin  h:llänsä, 88:58 ; jokais en va ltaku nnan h:llansa  ja

vuorollansa, 88:61; jokaiselle ihmiselle h. määrätty, 121:25; valvokaa siis,

sillä te ette tiedä päivää ettekä h:ä; Herran tulemuksen h. on lähellä, 133:11,

17; vrt. aika.



Hicks, John A., vanhinten koorumin johtokuntaan kuuluva, 124:137.

hiljaisuus, pimeyden voimat hallitsevat, mikä saa h:n vallitsemaan, 38:12; Ks. myös

äänettömyys.

himo, ei anottava merkkejä h:jen tyydyttämiseksi, 46:9.

himoita, sinun ei pidä h., 19:25; joka katsoo naista himoiten häntä, 42:23, 63:16;

älkääkä himoitko sitä, mikä on veljenne omaa, 136:20.

historia, kirjoitettav a kirkon  h:aa, 47:1 , 69:2, 3; kiirehd ittävä tietojen h ankkim ista

h:sta, 93:53.

hius, eikä y ksikää n h. ole huo maam atta maa han pu toava, 84 :80, 116; H erran h:t

olivat valkoiset kuin puhdas lumi, 110:3.

hiuskarva, ei h:aakaan sinun päästäsi ole katoava, 9:14, 29:25.

houkutella, saatana houkuttelee, 10:25, 29.

hulluus, ks. mielettömyys.

Humphrey, Solomon, matkustakoon itään, 52:35.

Huntington, William, korkean neuvoston jäsen, 124:132.

huoata, maailma huokaa pimeyden alla 84:49, 53; jumalattomain hallitessa kansa

huokaa, 98:9; vrt. murehtia ja surra.

huolehtia, jok ainen hu olehtikoo n perhe estään , 75:28; älkä ä huoleh tiko ruum iista

vaan sielusta, 101:37; vrt. pitää huolta.

huoli, olet hyljännyt Jumalan maailman h:ten tähden, 39:9.

huominen päivä, älkää murehtiko h:sta päivästä, 84:81, 84.

huone, rakentakaa h., rukoush., paastoh., uskon h., 88:119; profeettain koulun

preside nttikunna lle, 88:127; järje stä om a h:si, 93:43 ; Herran  h:n

rakentamiskäskyn laiminlyonti, 95:3; lahjojen suominen Herran h:ssa 95:8,

105:33; käsky rakentaa Herran h., 95:11; ja toinen Siionin maahan, 97:10-16;

ja Far Westiin, 115:8-16; palvelijani muistakoot h:ni ja pitäkööt sen pyhänä,

117:16; liika omaisuus minun h:ni rakentamiseksi, 119:2; loukkaajat

erotetaan pois minun h:ni toimituksista, 121:19; rakentaa h., Korkeimman

siinä asua 124:25 � 30; Herran kansaa aina käsketty rakentaa h. hänen

nimellensä, 124:39; käsky rakentaa Herralle h. Nauvoohon 124:55;

voimallinen ja väkevä lähetetään Jumalan h:n järjestamiseksi, 85:7; Ks. myös

Herran huone, Israelin huone ja rukoushuone; vrt. koti ja talo.

huoneenhallitus, olen vaativa tilin h:sta, 70:4, 9, 124:14, 42:32, 53, 72:3, 104:12,

13.

huoneenhaltija, tilivelvollinen Jumalalle, 42:32, 53, 70:4, 9, 72:3, 104:12, 13,

124:14; uskollinen h. pääsevä Herransa iloon, 51:19; ja perivä kaiken, 78:22;

käskyjen ja ilmoitusten haltijat, 70:3; h:t, jos he eivät ole uskollisia, tuomitaan,

64:40; jos omaisuus on minun, silloin te olette h:ita, 104:56.

huoneenhaltijanpaikka, pysy h:llasi, 42:53.

huoneenhaltijanvirka, tämän Herra vaatii jokaiselta hänen h:ssaan, 70:9, 4, 72:3,

42:32, 53, 124:14, 104:12, 13; jokaiselle määrättävä hänen h:nsa, 104:11.

huorin, älä tee h., 42:24, 59:6; se, joka tekee h. jälleen, karkoitetaan pois, 42:26; jos

joku teke e h. syd ämes sään, h än tulee kie ltämään  uskon , 63:16; jos n eito

tekee h., 132:63.

huorintekijä, h:n tutkiminen, 42:80-83; h:n osa, 63:17, 76:103 � 107; Ks. myös

avionrikkoja, aviorikos.

Hyde, Orson, ilmoitus Orson H:lle ja muille, 68:1 � 12; lähteköön itäisille seuduille,

75:13; korkean neuvoston jäsen, 102:3; matkustakoon Orson Prattin kanssa,

103:40; yksi niistä kahdestatoista, 124:129.

hyljätä, jos he hylkäävät minun sanani, niin autuaita olette te, 6:29; jos he eivät

hylkää m inun san ojani, he ov at autuaa t, 6:31; voi sitä, jok a hylkää  teidät,

84:95; jos he hylkäävat evankeliumin, heidän tuomionsa hetki on lähellä,

84:115; olen antava vainoojalle osansa, jos he hylkäävät todistuksen, 124:8;

laiminlyönnit joiden perusteella kirkko kuolleinensa tulisi olemaan hyljätty,

124:32.

hyve, jokainen harjoittakoon h:ta 38:24, 46:33; h. rakastaa h:ta, 88:40;

kaunistakoon ajatuksesi h., 121:45.

hyvä, ne, jotka tekevät h:ää, pelastuvat, 6:13; älkää peljätkö tehdä h:ää, 6:33; olkaa

välikappaleita h:n tekemisessä, 11:8; Pyhä Henki ilmoittaa kaiken, mikä on

ihmislapsille h:ksi, 18:18; ei ketään, joka tekee h:ää, paitsi muutamia, 33:4;

jotka tekevät h:ää, eivät jää palkkaa vaille, 58:28; jotka ovat tehneet h:ää,

tulev at es iin van hurs kas ten y lösnouse muk sessa, 76:17 ; tuke kaa  h:ia ja

viisa ita mie hiä, 98:10 ; riippu kaa  kiinni h :ssä , 98:1 1; Ks . myö s me nes tys ja



parh aaksi.

hyöty, suuremmaksi h:ksi lähimmäisille, 81:4.

hämm ennys , se henk i, joka on täy ttänyt ma ailman h :lla, 123:7

häpeä , minä olen  saattav a h:ään n e, jotka ova t muuttan eet sinun  sanas i, 10:42; te

ette joudu h:ään, 49:27, 100:5; heidän h:nsa on tuleva ilmi, 71:7; jos joku

korottaa äänensa teitä vastaan, niin hän on joutuva h:ään, 71:10; hän

luottakoon minuun, eikä hän ole joutuva h:ään 84:116; jos te pidätte minun

sanani, te ette joudu h:ään, 93:52; päivänä, jona heikot saattavat viisaat

h:ään, 133:58.

hävittää, Herra salli laamanilaisten hävittävän veljensä, 3:18; hävittävä vitsaus

kohtaava maan asukkaita yhä uudelleen, kunnes maa on autio ja sen

asukkaat hävitetty, 5:19; monet punovat juonia sinun hävittamiseksesi, 5:33;

en salli heidän hävittävän työtäni, 10:43; en anna evankeliumiani

hävittääkseni sen, 10:52; en hävittääkseni, vaan rakentaakseni kirkon, 10:54;

taivas ja maa hävitetään, 29:23; Jumala hävittävä saastutetun temppelin,

93:3 5; He rra h.  milloin  hän h aluaa , 63:4 ; ne, jo tka rik kovat uu tta ja

iankaikkista liittoa vastaan, hävitetään, 132:26; Ks. myös tuhota.

hävitys, tullaan lähettämään jumalattomien päälle, 29:8; julistettava, että h. on

tuleva jumalattomien päälle 63:37; kauhistuksen h. 84:117, 88:85; kunnes

säädetty h. on täydellisesti tuhonnut kaikki kansakunnat, 87:6.

iankaikk inen, i. ranga istus, Jum alan rang aistus, 19 :11; Jum ala on ää retön ja i., i:sta

i:een sama, 20:17, 28; pysyy i:sta i:een, 61:1; i:sta i:een hän on sama, 76:4;

ainainen rangaistus, joka on loputon rangaistus, joka on i. rangaistus, 76:44;

elementit ovat i:t, 93:33; joka antaa elämänsä minun työssäni, on löytävä

iankaikkisen elämän, 98:13; kaikkien muiden jumalien i. Jumala, 121:32;

tämä on i:t elämät, 132:24; iankaikkinen elämä, minä annan sinulle i elämän,

5:22, 6:7, 11:7; jolla on i. elämä, on rikas, 6:7, 11:7; jotta jokainen, joka

uskoisi, saisi i:n elämän, 10:50, 14:7; suurin kaikista lahjoista, 14:7; tulevat

saamaan i:n elämän kruunun, 20:14, 66:12; kuoleman kautta ihminen

herätetä än i:een e lämään , 29:43; an o, niin olet saa va sen , mikä tuo  i:n

elämän, 42:61; annoin voiman saada i:n elämän, 45:8; jotka pysyvät

vahva na, perivä t i:n elämän , 50:5; usk ollinen huo neenh altija perivä i:n

elämän, 51:19; vanhurskauden tekojen palkka, 59:23; valta sinetöidä i:een

elämään, 68:12; Puolustaja lupaus i:sta elämästä, 88:4; joka antaa elämänsä

minu n työssäni, on  löytävä i:n  eläm än, 98 :13; e tsikä ä He rran  kasvoja  ja teillä

on oleva i. elämä, 101:38; kirkkaus ja kunnia ja i. elämä, 128:12, 23; tämä on

i:t elämät, 132:24; sille, joka tekee parannuksen, annetaan i. elämä, 133:62.

iankaikk inen e vankelium i, ks. e vankelium i.

iankaikkinen rangaistus, ks. iankaikkinen.

iankaikkinen kadotus, vielä on kirjoitettu: i. kadotus, 19:7; jotka eivät usko,

herätetään i:een kadotukseen, 29:44.

iankaikkinen liitto, ks. liitto.

iankaikkisuus, joka näki i:n mittaamattoman avaruuden, 38:1; koko i. on tuskissaan,

38:12; te tu lette omista maan  perintöos anne i:ss a, 38:20; te illä on oleva i:n

rikka ude t, 38:3 9, 78 :18; h eidät  tullaan  kokoam aan  minu n tyk öni aja ssa  ja

i:ssa, 39:22; antakaa iankaikkisuuden vakavuuden pysyä mielessänne,

43:34; eivät he etsi i:n rikkauksia, 68:31; jokaisen on tehtävä tili sekä ajassa

että i:ssa, 72:3; vieläpä i:n ihmeet he saavat tietää, 76:8; Jumala, joka istuu

i:n helmassa, 88:13; liitot sekä ajaksi että koko i:ksi, 132:7, 18, 19.

Idumea, maailma 1:36.

ihme, minä olen tekevä voimallisia tekoja tunnustekoja ja i:ita, 35:8; he tulevat

näkemään merkkeja ja i:ita, 45:40; iankaikkisuuden i:t he saavat tietää, 76:8;

te meret ja maat, kertokaa iankaikkisen Kuninkaanne i:ista, 128:23.

ihmeellinen, työ alkamassa, 4:1, 6:1, 11:1, 12:1, 14:1; minä olen tekevä i:n työn,

18:44; i:t ovat Jumalan tiet, 76:2, 114.

ihminen, kaikki, mikä tulee maasta, luotu hyödyttämään i:tä, 59:18; jokainen vaeltaa

omaa  tietänsä, 1:1 6; Henk i ei ainaisesti kiiste levä i:n kan ssa, 1:3 3; i:ta

kehoitetaan nöyryyteen, 3:4, 7; i:t ylenkatsovat Jumalan neuvot, 3:7; i:ten

tehtä vä pa rann us ja a nne ttava  kas taa itsensä, 18 :42; tu li sielullis eks i ja

perk eleellis eks i, 20:2 0; vo i lange ta pois  armosta , 20:3 2; i:t luo tiin ennen  kuin

maailma, 49:17; i:ten pitäisi tehdä innokkaasti työtä hyvän asian puolesta,

58:27; rikkoo Jumalaa vastaan, ellei tunnusta hänen kättään kaikessa, 59:21;



valtakunnan avaimet jätetty i:ille, 65:2; luonnollinen i. ei voi kestä Jumalan

kasvojen edessä, 67:12; älköön kukaan kerskatko i:stä, 76:61; luotiin maan

tomusta, 77:12; jokainen kartuttakoon leiviskäänsä, 82:18; Aadam

ensimmäinen i., 84:16; vilja hyvä i:lle 89:16, 17; i:lle suotu ylevä tila ja vapaa

tahto, 93:27 � 38; i:t tulivat jälleen, lapsen tilassaan, viattomiksi, 93:38; i:ten

ja eläinten vihollisuus häviävä, 101:26; i:ten pitäisi aina rukoilla eikä väsyä,

101 :81; p yhä t pan tu i:ten  pelas tajaksi, 103:9; jo kaisen tehtäv ä tili

huoneenhallituksestaan, 104:12; älä pelkää sitä, mitä i. voi tehdä, 122:9.

Ihmisen Poika, ks. Poika, Ihmisen.

ihmis henki, jokainen  i. oli alus sa v iaton , 93:38; Ks . myö s He nki, henk i.

ihmislapset, julistamaan minun sanojani i:lle, 5:6; suuri ja ihmeellinen työ alkamassa

i:ten keskuudessa, 4:1, 6:1, 18:44; herätettävä parannukseen, 18:6;

pime yden valla t hallits eva t i:ten k esku udessa , 38:1 1; Ks . myö s laps i.

ihmissielu, ks. sielu.

ihokas, käsky olla ottamatta mukaan kahta i:ta, 24:18 (tekstissä: vaatetta), 84:78.

Iisain juuri, 113:5, 6.

Iisain kanto, selitetään, 113:1 � 6.

Iisak, samaten I:n, teidän isänne kanssa, 27:10; laki, joka annettiin I:lle, 98:32;

Aabraham sai käskyn uhrata I:n, 132:36; pysyi minun laissani, 132:37; tulee

olemaan Karitsan kasvojen edessä, 133:55; I:n Jumala, 136:21.

ikipäivinä, sinne, missä Jumala ja Kristut asuvat, he eivät i. voi paästä, 76:112.

ikuinen, ks. iankaikkinen.

ikuinen ympyrä, Jumalan kulku on yksi ja i. ympyrä, 35:1.

ikuisuus, ks. iankaikkisuus.

ikä, lapsi ehtii ikään, joka on kuin puun i., 101:30; vastoullinen i., ks. vastuullinen.

iljettävä kirkko, 29:21, 88:94.

iljetys, i:t eivät tule hallitsem aan, 29:2 1; i:ten äiti valmis p oltettavak si, 88:94; vr t.

kauhistus.

ilmestys, myöhempien aikojen ilmoitukset yhtäpitäviä Johanneksen i:ten kanssa,

20:35.

ilmestysmaja, Mooseksen käskettiin rakentaa i., 124:38.

ilmoittaa, kapinoivien salaiset teot ilmoitetaan, 1:3; Herra ilmoittava kaikki

salaisuudet muinaisista tuleviin aikoihin, 76:7; kun Herra tulee, hän on

ilmoittava kaikki, 101:32; kaikki kirkkaudet, lait ja ajat ilmoitetaan, 121:31;

Herra lupaa i. huoneensa säädökset, 124:40, 41; se mitä ei ole koskaan

ilmoitettu, tullaan nyt ilmoittamaan 128:18; kaikki ilmoitetaan pappeuden

kautta, 132:45.

ilmoituksensaaja, oleva sinulle i., että oppisit tuntemaan, kuinka varmaa kaikki on,

100 :11; k irkon  pres ident ti i., 107 :92, 124:1 25; H yrum  Smith pro feetta , näk ijä

ja i., 124:94.

ilmoitus, vaikka ihminen saisikin monia i:ia, niin hänen täytyy kuitenkin langeta, 3:4;

älä kiellä i:n hen keä, 11 :25; my öhem pien aiko jen i:t eivät lisää e ivätkä ota

mitään pois Johanneksen profetiasta eivätkä Jumalan i:ista, 20:35; ei ketään

valittu ottam aan va staan i:ia pa itsi Joseph  Smith, 28 :2, 7, 43:2; jos  sinä ano t,

sinä  olet saava i:n i:n  paälle , 42:6 1; kuuliaise t kruu nata an ilm oituk sin

ajallansa, 59:4; saattavat näyttää toteen syntyperänsä tai saavat tietää sen

i:n kautta, 6 8:21 ; Hen gen  i:t, 70:1 3; va lmistakaa tieta  i:ille, 71 :4, 10 1:23 ; niin

että i:t voidaan julkaista ja ne voivat levitä maan ääriin, 72:21; julistaen

totuutta i:ten mukaan, 75:4; te rukoilette minun nimessäni i:ia ja minä annan

ne teille, 82:4; maa-ala pyhitettaköön taloa varten, jossa presidenttikunta voi

ottaa vastaan i:ia, 94:3; kirkon presidentti määrätään i:n kautta, 102:9; jos

syntyy  oppia ko skevia  vaikeuk sia saad aan tietää  kysym ällä Herra n tahto, i:n

kautta, 10 2:23; m uistokirjann e i:ten alkam isesta, 12 4:39; valta  annettu i:n

kautta, 123:9; kaikki liitot tapahtuvat i:n kautta, voideltuni välityksellä, 132:7;

Aabraham sai kaiken i:n ja käskyn kautta, 132:29.

ilo, sielun johdattamisesta Kristuksen tykö, 18:15, 16; ano, niin saat sen mikä tuo

i:a, 42:61; laulaen iankaikkisen i:n lauluja, 45:71, 66:11, 101:18, 133:33;

pääsevä Herransa iloon, 51:19; henki ja elementti erottamattomasti yhteen

liittyneinä saavat i:n täyteyden 93:33; ei täydellinen tässä maailmassa, vaan

Kristuksessa, 101:36; i:n huuto eläville ja kuolleille, 128:19.

iloita, tulette iloitsemaan töidenne hedelmistä, 6:31.

ilosanoma, kuolleille 128:19; vrt. sanoma.

Immanuel, kuolleet ylistäkööt I:a, 128:22.



Independence, Siionin keskuspaikka, 57:3; maata ostettava I:stä, 58:37.

Iowa, Herran tahto I:n pyhistä, 125:1.

Iso-Britannia, etelävaltiot tulevat pyytämään I:aa avukseen 87:3.

Israel, tullaan pelastamaan, 35:25, 38:33, 101:12; hajotetun I:n palauttaminen

tuleva, 45:17; Herra lunastanut I:n 84:99; I:n pelastaja, 86:11; Mooses antaa

avaimet I:n kokoamiseksi, 110:11; I:n jäännösten palattava, 113:10; siunaus

I:n sukukunnille, 133:34.

Israelin huone, evankeliumi pakanoilta I. huoneelle, 14:10, 39:11; herätettävä

parannukseen, 18:6; kansani, joka on I. huonetta 39:11.

Israelin kallio, Kristus, 50:44.

Israelin lapset, I. lapset johdatettu Punaisen meren läpi, 8:3; pystyttäkööt telttansa

niin kuin I. laps et, 61:25; M ooses  opetti I. lapsia er ämaa ssa, 64 :23; te olette I.

laps ia 103 :17; m inä ole n se jo ka joh datin  I. laps et, 13 6:22 ; Ks. m yös  lapsi.

Israelin leiri, Herran tahto I. leiristä, 136:1.

Isä, ru koilkaa Isää m inun n imes sän i, 18:1 8, 40;  Jees us K ristus  I:n an tama nim i,

18:23; tek emällä I:n ta hdon, 19 :2; minä tulin I:n ta hdon m ukaises ti, 19:24; I.,

Poika ja Pyhä Henki yksi Jumala, 20:27, 28; teidän puolustajanne I:n tykönä,

29:5, 110:4; sinun Lunastajasi I:n tahdosta, 31:13; minä olen yhtä I:ssä, 35:2;

ja minä olemme yhtä, 50:43, 93:3; minä olen tuleva alas I:n tyköä, 63:34;

iankaikkinen elämä minun I:ni oikealla puolella, 66:12; kastakaa I:n ja Pojan

ja Pyhä n Hen gen nim een, 68:8 ; kaikki ne jois ta I. todistaa, 6 8:12; m ikä oli I:n

määräämää, 76:13; me katselimme Pojan kirkkautta I:n oikealla puolella,

76:20, 23; Kristus kirkastaa I:n, 76:43; ne, jotka eivät saa I:n täyteydestä,

76:76, 77; kun hän on jättävä valtakunnan I:lle, 76:107; asuinsijat I:ni kodissa

81:6, 98:18; se, joka ottaa vastaan minut, ottaa vastaan minun I:ni 84:37, 40;

te olette niitä, jotka minun i:ni on antanut minulle, 84:63; teidän I:nne

taivaassa tietää, 84:83; maa tullaan kruunaamaan ottamalla se I:n Jumalan

kasvojen eteen, 88:19; Kristusta nimitetään I:ksi 93:4; tulla I:n tykö minun

nimes säni, 93:1 9; Kristus  kirkasteta an I:ssä , 93:20; m inä olin aluss a I:n

tykönä, 93:21; myös te olitte alussa I:n tykonä, 93:23; hylkäävä ne, jotka

hylkääv ät sinut, 99:4 ; I:llä ruumis lihaa  ja luuta, 130 :22; kuk aan ei vo i tulla I:n

tykö muutoin kuin Kristuksen kautta, 132:12; jos minun I:ni kutsuu miehen,

niin kuin hän kutsui Aaronin, 132:59.

isä, lasten sydämet tulevat kääntymään i:en puoleen, 2:2, 27:9, 98:16, 110:15;

Aadam kaikkien i., 27:11, 29:34; pappeuden järjestys i:ltä pojalle, 107:40;

armotalouden avaimet kulkeneet isiltä polvesta polveen, 112:32; yhdistävä

side i:en ja lasten välillä, 128:18; minä olen teidän i:enne Jumala, 136:21.

isä Whitmer, ks. Whitmer, Peter, vanh.

ilkeä, että itkette kuolleita, 42:45; taivaat itkevät Lusiferia, 76:26.

itku, ih misten ke skuudessa  i. ja valitu s, 29 :15; e päusko isten  jouko ssa  i. ja

hammasten kiristys, 85:9; ulkoisimmassa pimeydessä, missä on i., 101:91;

kosto on pian kohtaava, i:n päivä, 112:24.

itsekkyys, tulee tehdä parannus ylpeydestä ja i:stä, 56:8.

itäiset maat, kokoontukaa i:istä maista, 45:64.

Jaakob, kukoistava erämaassa, 49:24; maa pyhitetään J:n jäännökselle 52:2; laki

joka annettiin J:lle, 98:32; rukous J.n lasten puolesta, 109:58, 61; tulee

olemaa n Karitsa n kasv ojen ede ssä, 133 :55; Aab raham in, Iisakin ja J:n

Jumala, 136:21.

Jackson County, Missouri, maata ostettava J. Countyssa, 101:71, 105:28.

jakaa, maa tuleva sellaiseksi kuin se oli aikana, ennen kuin se jaettiin, 133:24.

jalat, katsokaa naulojen reikiä j:issani, 6:37; kirous puhdistamalla, pesemällä, tomu

j:istanne, 24:15, 60:15, 75:20, 84:92, 99:4; ol[k]oon kenkinä j:issanne rauhan

evankeliumi, 27:16; älköön pää sanoko, ettei se tarvitse j:ja, 84:109;

puhdista kaa kä tenne ja j:nn e, 88:74; h änen j:ns a alla oli alusta p uhtaas ta

kullasta, 110:2; kuinka suloiset ovat vuorilla niiden j., 128:19.

jalkojenpesemistoimitus, 88:139; Ks. myös pestä.

jalokivet, Herran j., 60:4, 101:3.

jalot, kutsutaan Herran aterialle, 58:10; tulevat etsimään neuvoa, 122:2.

James, George, asetettakoon papiksi, 52:38.

Jaques, Vienna, Vienna J:n matkustettava Siionin maahan, 90:28.

Jared, Aadam asetti ja siunasi J:n, 107:47; Aadam-ondi-Ahmanin laaksossa,

107:53.



Jaredin veli, puhui Herran kanssa, 17:1.

jatkuminen, jälkeläisten j. aina ja iankaikkisesti, 132:19; elämäin j., 132:22.

Jeesuksen Kristuksen Henki, ks. Henki, henki ja Jeesus Kristus.

Jeesus, ks. Jeesus Kristus.

Jeesus Kristus, että laamanilaiset luottaisivat J:n Kristuksen ansioihin, 3:20; luonut

taivaat ja maan, 14:9; sinun Herrasi ja Lunastajasi, 15:1, 16:1, 31:13, 34:1;

kuule J:n Kristuksen sanoja, 15:1, 16:1; teidän Herranne ja teidän

Jumalanne, 17:9, 27:1; ristiinnaulittiin, kuoli ja nousi kuolleista, 18:11,12,

21:9, 35:2, 45:52, 76:41; ottakaa päällenne Kristuksen nimi, 18:21; antakaa

kastaa itsenne J:n Kristuksen nimeen, 18:22, 41, 55:2; on se nimi, jonka Isä

on antanut, 18:23; teidän Jumalanne ja Lunastajanne, 18:47, 31:13, 34:1;

Kristus H erra, 19:1 ; tuomitse va jokaise n häne n tekojen sa mu kaan, 1 9:3; J:ta

Kristusta  sanota an Jum alaksi, 19:1 6-18; kä rsi sekä  ruumiiss aan että

henge ssään , 19:18; m inä olen J. K ristus, 19:2 4, 35:2, 49 :28, 51:20 ; J:n

Kristuksen kirkon synty, 20:1; Joseph Smith asetettu J:n Kristuksen

apostolik si, 20 :2, 21 :1; O liver C owd ery k utsu ttu J:n  Kristu ksen apo stolik si,

20:3; J:lle Kris tukselle olk oon ka ikki kunnia , 20:4; Mo rmonin  Kirja J:n

Kristuksen evankeliumin täyteys, 20:9, 76:14; koki kiusauksia, 20:22; nousi

taivaaseen, 20:24; kaikkien uskottava J:een Kristukseen, 20:29;

vanhurskauttaminen ja pyhitys oikeudenmukainen ja totinen J:n Kristuksen

armon kautta, 20:30, 31; jotka ovat valmiit ottamaan J:n Kristuksen nimen

päällensä, kastettakoon, 20:37; Kristuksen ruumiin ja veren vertauskuvat

hänen muistokseen, 20:40, 75 � 79; lapset siunattava J:n Kristuksen nimeen

20:70; kastettava J:n Kristuksen antaman valtuuden nojalla, 20:73;

sakramentillisille vertauskuville pyydettävä siunausta J:n Kristuksen nimessä,

20:77, 79 ; teidän puo lustajann e Isän tyk önä, 29:5 , 45:3 5, 62 :1, 110:4; y htä

Isässä, 35:2; tuntee kaiken, 38:1, 2; pysyy iankaikkisesta iankaikkiseen,

39:1; Pyhän Hengen kautta todistus J:sta Kristuksesta, 46:13; tulee pian,

49:28, 51:20; on korottava heidät viimeisenä päivänä, 52:44; palvele Jumalaa

J:n Kristuksen nimessä, 59:5; todistakaa J:sta Kristuksesta, 68:6; lapset

pyhitetty J:n Kristuksen sovituksen kautta, 74:7; Joseph Smith ja Sidney

Rigdon näkivät J:r. Kristuksen, joka on Poika, 76:14; saatana koetti ottaa

meidän Jumalamme ja hänen Kristuksensa valtakunnan, 76:28; he ovat

Kristuksen ja Kristus on Jumalan, 76:59; ja he asuvat Kristuksen kasvojen

edessä 76:62; vanhurskaat täydellisiksi tehtyjä Jeesuksen, uuden liiton

välimiehen, kautta, 76:69, 107:19; Karitsa, 76:85; Kristus panee viholliset

jalkojensa alle, 76:106; sinne, missä Jumala ja Kristus asuvat, he eivät

ikipäivinä voi päästä, 76:112; mikä on toteutuva ennen Kristuksen tulemusta,

77:13; valkeus on J:n Kristuksen Henki, 84:45; perilliset kätketyt Kristuksen

kanssa Jumalassa, 86:9; Esikoisen seurakunnan kirkkaus J:n Kristuksen

kautta, 88:5; Kristus, totuuden valkeus, loistaa, 88:7; niiden lunastus, jotka

ovat Kristuksen hänen tulemuksessaan, 88:99; Siionin valtakunta on

Kristuksen valtakunta, 105:32; Iisain kanto on Kristus 113:1, 2; tämä maa on

oleva Kristuksen, 130:9; iankaikkiset elämät on tuntea Jumala ja J. Kristus,

132:24; ne, jotka olivat Kristuksen kanssa hänen ylösnousemuksessaan,

133:55

Jehov a, oi Jeho va, arm ahda, 10 9:34; m uista, kuink a hän on  tehnyt liiton J:n

kanssa, 109:68; J:n näkö ja ääni, 110:1 � 3; J:n päätökset muistiinpanojen

suhteen, 128:9.

Jeremia, sai pappeuden, 84:10.

Jerusalem, Kristuksen J:a koskeva ennustus, 45:18 � 25; juutalaiset tulevat

rakentamaan J:n kaupungin, 77:15; että J:n lunastaminen voi alkaa, 109:62;

kaste kuolleiden puolesta J:ssa, 124:36; jotka ovat Juudasta, paetkoot J:iin,

133:13; Herra puhuva J:sta, 133:21; J:n maa palaava, 133:24.

Jerusa lem, Uu si, Uude n J:n paik kaa ei ilmo itettu, 28:9, 42 :9 35, 62; U uden J :n

paikka ilmoitettu, 84:3; milloin Uusi J. rakennettava, tullaan ilmoittamaan,

42:9 , 35, 6 2, 48 :5; om aisuuks ien py hittäm inen U uden J:n  rake ntam iseksi,

42:35; liitot luvataan vahvistamaan pyhien asuinsijat Uudessa J:ssa, 42:67;

sitä tu llaan k utsu maa n Uu deksi J:k si, rau han  maa ksi, tu rvak aupung iksi,

45:66; U utta J:a tullaa n kutsu maan  Siioniksi, 45:6 7; Siionin vu ori Uude n J:n

kaupunki, 84:2; Uuden J:n temppeli tullaan rakentamaan tämän sukupolven

aikana, 84:31; miksi Uutta J:a ei rakennettu, 124:51; ylösnousseet pyhät

tulevat seisomaan Uudessa J:ssa, 133:56.



Jesaja, J:n kohtia selitetään, 113 luku.

Jetro, Mooses sai pappeuden J:n käden alla, 84:6.

Johannes, jota Jeesus rakasti, käännös J:n kirjoittamasta pergamentista, 7 luku;

Herra juova viinipuun hedelmää Pietarin, Jaakobin ja J:n kanssa, 27:12;

puhuu ylösnousemuksesta, 76:15 � 17; selitys osaan J:n ilmestystä, 77 luku;

kirjoitti lupauksen toisesta Puolustajasta, 88:3; todisti Herran kirkkaudesta,

93:6, 11, J :n todistuk sen täy teys luva taan, 93:1 8; Pietarin, Ja akobin ja  J:n

ääni, 128:20.

Johannes Kastaja, asetti Joseph Smithin ja Oliver Cowderyn, 13 luku, 27:8;

täytettäisiin Eliaan hengellä, 27:7; Sidney Rigdon lähetettiin niin kuin J.

Kastaja, 35:4; lihallisten käskyjen laki voimassa J. Kastajaan saakka, 84:27;

kastettiin ja asetettiin, 84:28.

Johnson, Aaron, korkean neuvoston jäsen, 124:132.

Johnson, John, korkean neuvoston jäsen, 102:3; John J:n maan vaihtaminen,

104:24, 34.

Johnson, Luke, ilmoitus Luke J:lle, 68:7; määrätään matkustamaan, 75:9; korkean

neuvoston jäsen, 102:3.

Johnson, Lyman, ilmoitus Lyman J:lle, 68:7; lähteköön itään 75:14.

jokainen, ks. ihminen.

Joosef, anteeksiannon laki annettu J:lle, Jaakobin pojalle, 98:32; J:n huone tullaan

voittamaan evankeliumille, 90:10.

joukko, vanhimpia käsketään saarnaamaan jumalattomain j:jen keskuudessa, 60:8,

13, 14, 62:5, 68:1; heidän työtään tarvitaan nyt heidän veljiensä j:ssa, 61:32;

kunnes he ovat koonneet j:ja, taloni väkeä, lähtemään Siionin maahan,

103:30.

joutua hukkaan, ei kukaan Isän omista joutuva hukkaan, 50:42; Ks. myös kadota.

juhlakokous, kutsukaa koolle j., 88:70, 109:6, 133:6; miksi annettiin käsky kutsua

kokoon j., 95:7; odota kärsivällisesti j:een saakka, 108:4; pyhän huoneeni

säädöksellä asetettu ja kuuluu sinne, 124:39.

julistaa, julistus, julista evankeliumia suurella äänellä, 36:3, 60:7; ei kenenkään

sallita lähteä julistamaan evankeliumia, ennen kuin hänet on asetettu, 42:11;

julistakaa rauhaa maan ääriin saakka, 105:39; evankeliumin julistus

kuninkaille ja hallitsijoille, 124:2, 3, 7, 107; vrt. saarnata.

Jumala, jolloin J:n viha vuodatetaan, 1:9; J:n työt ja ominaisuudet, 3:1 � 10, 6:2, 7,

13, 16, 23 , 32; o le nuh teeto n J:n  edes sä, 4 :2; He rra s inun J :si ja Lu nas tajas i,

8:1; minä, Jumala, olen puhunut sinulle alusta asti, 8:12; minä olen J., 11:2;

J:n kutsuma, 11:4; Jeesus Kristus elävän J:n Poika, 14:9; sielut kallisarvoiset

J:n silmissä, 18:10; Jeesus Kristus teidän Herranne ja J:nne, 18:33, 27:1;

minä J., olen loputon, 19:10; minä J., olen kärsinyt, 19:16-18; sama eilen,

tänään  ja iankaikk isesti, 20:12 ; tästä me  tiedämm e että taivaa ssa on  J.,

20:17; ainoa olento, jota tulee kumartaen rukoilla, 20:19; Isä, Poika ja Pyhä

Henki yksi J., 20:28; Joseph Smithin sana otettava vastaan kuin J:n suusta,

21:5; älkää koettako neuvoa J:aa, 22:4; et voi tulla sinne, missä J. on, ellet

pidä käskyjä, 25:15; J:n teoilla ei ole loppua, 29:33; ääretön ja iankaikkinen,

20:17; mielisuosiossaan siunaava kansaansa, 41:1; kaiken luoja, 45:1; käyvä

oikeutta ihmisten kanssa, 45:15, 50:12; puhuu vain totuuden Hengen kautta,

50:17; käskee ja peruuttaa, niin kuin hän hyväksi näkee, 56:4; missä ihminen

rikkoo J:aa vastaan,  59:21; teidän pnolustajanne, 62:1; kaikki liha on tietävä,

että minä olen J., 63:6; tuomitkoon minun ja sinun välillä, 64:11; kirkastetaan

niin taivaas sa kuin m aan pä ällä, 65:6; luon nollinen ihm inen ei voi k estää J :n

kasvojen edessä, 67:12; Herra on J., eikä ole muuta Vapahtajaa kuin hän,

76:1; todistus, että hän elää, 76:22; maailmat luotiin hänen kauttaan, 76:24;

maan asukkaat J:n poikia ja tyttäriä, 76:24; he ovat jumalia, J:n poikia, 76:58;

tulevat asumaan J:n tykönä, 76:62; Siionin Pyhä, 78:15; Esaias sai

pappeuden J:lta, 84:12; jotta Israel voisi katsella J:n kasvoja, 84:23; tulee

hallitsemaan kansansa kanssa, 84:119; J:n vihastus ja kurittava käsi, 87:6;

joitakin J:n ominaisuuksia, 88:41; päivä, jolloin tulette käsittämään J:n, 88:49;

suuren J:n taistelu, 88:114; vanhurskaat tulevat näkemään J:n kasvot, 93:1;

ihminen oli alussa J:n tykönä, 93:29; ihminen J:n maja, 93:35; J:n kirkkaus

on äly, 93:36; puhdassydämiset tulevat näkemään J:n temppelissä, 97:16;

Siionin valtakunta J:n valtakunta, 105:32; olipa olemassa yksi J. tai monta,

heidät ilmoitetaan, 121:28; tuntea J. ja Jeesus Kristus on iankaikkinen elämä,

132:24; paha lausua turhaan J:n nimi, 136:21.



jumalallisuu s, j:n voima  ilmenee  sen toim ituksissa , 84:20; j:n vo imaa ei ilma ista

lihassa, 84:21.

Jumalan Henki, ks. Henki ja Jumala.

Jumalan huone, ks. Herran huone ja huone.

Jumalan Karitsa, 58:11; on voittanut, 88:106; hoosianna Jumalalle ja Karitsalle,

109:79.

Jumalan lapset, voima tulla J:n lapsiksi, 11:30, 34:3, 35:2, 39:4, 42:52, 45:8; Ks.

myo s Jumala n poja t, vrt. la psi.

Jumalan Poika, ks. Poika, Jumalan.

Jumalan pojat, jotta jokainen, joka uskoo, voisi tulla Jumalan lapseksi. Sen tähden

sinä olet minun poikani, 34:3; he ovat jumalia, niin, J:n poikia, 76:58; J:n pojat

koro ttako ot äänensä, 128:2 3; Ks . myö s Jumala n laps et ja lap si.

Jumalan valtakunta, sadonkorjaajalle luvataan pelastus J:n valtakunnassa, 6:3,

11:3 12:3, 14:3; etsi J:n valtakuntaa, 11:23; Ihmisen Poika tuleva

kohdatakseen J:n valtakunnan, 65:5, 6; ne, jotka eivät ole väkeviä, eivät saa

J:n valtakunnan kruunua, 76:79.

jumalat, on kirjoitettu: he ovat j:ia, 76:58; olipa olemassa yksi tai monta j:aa, 121:28;

kaikkien muiden j:ien Iankaikkinen Jumala, 121:32; tämän jälkeen he eivät

ole j:ia vaan enkeleitä, 132:17; enkelit ja j. on sinne määrätty, 132:18;

kulkeva  ohi en kele iden ja  j:ien, 132:19; he  tulevat olemaa n j:ia, koska heillä

ei ole loppua, 132:20; Aabraham, Iisak ja Jaakob eivät enkeleitä, vaan j:ia,

132:37.

jumalaton, Martin Harrisia nimitetaän j:ksi ihmiseksi, 3:12, 10:1; et voi aina erottaa,

kuka on j.,  10:37; ne  jotka  tekevät s itä, m ikä j:ta  on, tu leva t olem aan  kuin

oljenkorsia, 29:9, 64:24, 133:64; j:t tulevat menemään iankaikkiseen tuleen,

29:27, 28 , 41, 43:33 , 63:34, 54 ; onnettom uudet od ottavat j:ia, 34:9 ; j:t

säilytetty pimeyden kahleissa, 38:5; lähtekää pois j:ien keskeltä, 38:42; j:ien

kuolem a katke ra, 42:47 ; j:t tulevat kiroam aan Ju malaa ja  kuoleva t, 45:32; j:t

eivät tule Siioniin, 45:67; vanhimmille annetaan määräys saarnata j:ien

joukkojen keskuudessa, 60:8, 13, 14, 61:33, 62:5, 68:1; Jumalan viha

syttynyt j:ia vastaan, 63:2, 32; j:t tulevat surmaamaan j:ia, 63:33; hävitys

tuleva j:ien päälle, 63:37; enkelit tulevat erottamaan vanhurskaat j:ista, 63:54;

mistä voi erottaa vanhurskaat j:ista, 84:53, 101:95; hävitys, joka odottaa j:ia,

88:85; Siion iloitkoon, kun j:t surevat, 97:21; jumalattomain hallitessa kansa

huokaa, 98:9; j:t tuomittiin profeetan kuoleman kautta, 136:39; vrt. paha.

juma lattom uus , vaipuiva t epäuskoon  isiens ä j:n tähden, 3:1 8; evankelium ia

sisältäviä asiakirjoja, jotka ovat kätketyt j:n tähden, 6:26; opettajien pidettävä

huolta, ettei seurakunnassa ole j:ta, 20:54; jotta j:ta ei olisi maan päällä, 29:9;

kosto j:n tähden, 29:17; joka tekee j:ta, jätettäköön lain mukaan

tuomittavaksi, 42:87; käsky hävittää j., 43:11; kuritetaan, ettette hukkuisi

j:ssa, 61:8; laiskureiden lapset kasvavat j:ssa 68:31; Kaikkivaltias rankaiseva

kansakuntia niiden j:n tähden, 84:96; lähtekää j:n keskeltä, 133:14.

jumaluus, j:n salaisuus suuri, 19:10.

juoda, ei merkitse mitään, mitä te syötte tai juotte, 27:2; Herra juova viinipuun

hedelmä ä, 27 :5; älk ää m ureh tiko, m itä sö isitte ta i joisitte , 84:8 1; ei hy vä j.

väkeviä juomia, 89:5, 7.

juoma, kuumat j:t eivät ruumista varten, 89:9; ohra ja muut viljalajit mietojen j:ien

valmistamiseen, 89:17.

juosta, he juoksevat eivätkä näänny, 89:20.

Juuda, J:n lapset tulevat palaamaan, 109:64; jotka ovat J:sta, paetkoot

Jerusalemiin, 133:13; tullaan pyhittämään, 133:35.

juuri, Iisain j., 113:5, 6.

juutalaiset, ne  kaksitois ta kutsu tut julistamaa n evan keliumia s ekä pa kanoille että

j:ille, 18:26, 27, 10 7:33; laam anilaiset j:ten jää nnös, 1 9:27; tieto Va pahtajas ta

j:ten todistuksen kautta, 3:16; Mormonin Kirja j:ille, 20:9; Kristuksen

tulemisen alkuna, 45:51; evankeliumi ensin pakanoille ja sitten j:ille, 90:9,

133:8; kääntäkää j:ten sydämet, 98:17.

jälkeläinen, j:ten täyteys ja jatkuminen aina ja iankaikkisesti, 132:19; heistä tulee

Aabrahamin j:ia, 84:34; Ks. myös siemen.

järjes tys, k aikk i tehtä köön j:ss ä, 58 :55; H erran  Joseph ille anta ma j.,  78 luk u; täm ä j.

oleva iankaikkinen j., 82:20, 104:1; rakentakaa j:n huone, 88:119; Jumalan

huone j:n huone, 132:8; Ks. myös yhdistynyt veljeskunta.

järjestyä, pyhien järjestyttävä ihmisten lakien mukaan, 44:4; järjestykää, 88:119;



järjestykää komppanioiksi liitoin ja lupauksin, 136:2.

järjestää, kirkon järjestäminen, 20:1, 21:3; ohjeita siitä, kuinka kansa on

järjestettävä, 51 luku; voimallinen ja väkevä Jumalan huoneen

järjestämiseksi, 85:7; ensimmäisen presidenttikunnan järjestettävä

seurakuntia, 90:15.

järkkyä, maa on järkkyvä, 43:18.

järvi, tuli ja tulikivij., 63:17, 76:36.

jäsen, kirkon j:ten velvollisuudet kasteen jälkeen, 20:68; jokainen kirkon j. pitäköön

käsky t, 42:78; kielletä än kark oittamas ta j:ia sakram enttikoko uksista, 4 6:4; j:t

jotka määrätty matkustamaan Siioniin, 72:24; j:ksi iankaikkiseen liittoon,

88:133; vrt. kirkkoon kuulumaton.

jää, j:t sulavat heidän edessään, 133:26.

jäädä, apostoli Johannes jäävä tänne, 7:3; kaikki, jotka jäävät jäljelle, ovat täynnä

Herran tuntemusta, 84:96; ne, jotka jäävät tehdään myös eläviksi, 88:32;

lainrikkoja jää saastaiseksi, 132:14.

jäännös, ja j. kootaan tähän paikkaan, 45:43; j:t aiheuttavat pakanoille paljon

murhetta, 87:5; j:iä kehotetaan palaamaan Herran tykö, 113:10.

Kaaleb, sai pappeuden, 84:8.

kaatua, ihmiset tulevat kaatumaan maahan, 88:89.

kadota, ei hiuskarvaakaan katoava, 9:14; kaikki katoavainen tulee katoamaan,

101:24; Ks. myös joutua hukkaan.

kadotta a, kään tämisen  lahja kado tettu tilapäises ti, 10:2; jos löyd ät, mitä

lähimmäisesi on kadottanut, niin palauta se, 136:26.

kadotuksen lapset, k. lasten osa 76:32-46.

kadotus, kavala juoni koituva k:ksi, 10:23; iankaikkinen k., 19:7; Lusiferia nimitetään

K:ksi, 76:26; ketkä ovat k:n lapsia, 76:32; k:n lapsille ei mitään

anteeksiantoa, 76:34; Kristus pelastaa kaikki paitsi k:n lapsia 76:43, 44.

kadotustuomio, ks kadotus, tuomio ja tuomita.

kahdeksan vuoden ikäinen, kastettava, 68:27.

kaikkialla läsnäolevaisuus ja kaikkitietäväisyys, Jumalan, 88:6, 41.

Kainan, K:n ikä, kun hänet asetettiin, 107:45; Aadam siunasi K:n, 107:53.

Kainhannok, = New York, 104:81.

kaivaa, älä kaiva leiviskääsi maahan, 60:13.

kaiverrukset, kaivertaa, muinaisten aikakirjojen kaiverrukset, 8:1; käännettävä

kirjoitusmerkit, jotka kaiverrettu Nefin levyihin, 10:41.

kaksitoista, nämä k. tulevat olemaan minun opetuslapsiani, 18:27; ja heidät

kutsutaan lähtemään kaikkeen maailmaan julistamaan evankeliumia, 18:28;

ja nyt  minä  puhu n teille k :lle, 18 :31; O liver C owd eryn  ja Da vid W hitme rin

tehtävä etsiä ne k., 18:37; ne muinaiset k. tuomitsemassa Israelia, 29:12; ne

k. tulevat muodostamaan matkustavan johtavan korkean neuvoston, 107:33;

niiden k:n velvollisuus asettaa evankelistoja, 107:39; ja kaikki muut kirkon

virkamiehet, 107:58, 18:32; ruokkia Herran lampaita, 112:14; ne k. valtuutetut

lähettämään evankeliumin palvelijoita, 112:21; Herran tahto niistä k:sta, 118

luku ; niillä k: lla hallu ssaan av aime t valtuuden ilmo ittam iseksi ma an ne ljälle

äärelle, 124:128; Israelin leiri k:n apostolin ohjauksen alaisena, 136:3; Ks.

myö s apo stoli.

kallio, jos olet rakennettu minun k:lleni, 6:34; jokaisen, joka pysyy vahvana loppuun

asti, m inä ole n per usta va k :lleni, 10:69 ; odo ta, ku nnes saat min un sa nan i,

minun k:ni, 11:16; rakenna minun k:lleni, joka on minun evankeliumini, 11:24,

18:4, 17; tälle k:lle minä olen rakentava kirkkoni, 33:13; Israelin k., Kristus,

50:44.

kaltainen, pyhät tehdään Jumalan Karitsan k:iksi, 88:106, 107; vrt. yhdenvertainen.

kanava, lupa kulkea k:n kautta, 61:23.

kansa, kuule, oi sinä minun kirkkoni k., 1:1, 45:1, 6, 46:1, 70:1, 133:1, 136:41;

varoitus opetus kaikille k:ille, 1:4, 7:3, 42:56, 133:37; Jumala säästävä

puhtaan k:n 43:14, 100:16; vanhimpien kehoitettava k:ja tekemään parannus,

43:20; H erran vih a k:jen pä ällä, 45:47; k:t tu levat mu rehtima an, 45:49 ; k:t

tulevat pelkäämään Herran peljättävyyden tähden, 45:75; k:t tulevat

kumartamaan, 49:10; Jumala koetteleva k:ja vihallaan, 56:1, 101:98; kirkko

tuomarin kaltainen, joka tuomitsee k:ja, 64:37; ihmisiä kaikista k:ista tuleva

Siioniin, 64:42; Jumala k:nsa keskellä, 84:101; sota tullaan vuodattamaan

kaikkien k:jen ylitse, 87:2; hän, joka sai k:t juomaan haureutensa vihan viiniä,



88:105; k:t tulevat kunnioittamaan Siionia, 97:19; Aadam oleva k:jen ruhtinas,

107:55 ; Herran  tuomio k :ille, jotka unohta vat hän et, 133:2; v ähäises tä

kasvava väkevä k., 133:58; minun k:aani on koeteltava, 136:31.

kansakunta, Jumala koetteleva vihassaan k:aa, 101:89; k:t tulevat vapisemaan

Herran tulemisen päivänä, 34:8; Herran viha k:ien päällä, 45:47, 84:96,

101:11 ; k:t tulevat va pisem aan Siionin  vuoks i, 64:43; kun nes sä ädetty

hävitys on täydellisesti tuhonnut kaikki k:t, 87:6; ne kaksitoista tulevat

avaamaan evankeliumin oven k:ille, 112:21; kaikki k:t tulevat vapisemaan

Herran edessä, 133:42.

kansanheimot, kirjoituksia opetettava kaikille k:ille, 42:58; kanssakäyminen,

vahvista siis veljiäsi kaikella k:lläsi, 108:7; joissa te saatte k:nne, 124:39.

kanto, Iisain k., Kristus, 113:1.

kapina, sodat alkavat k:lla Etelä-Carolinassa, 87:1; kaikki nousee k:aan, 88:91.

kap inoida , kap inoiva t saavat osakseen paljo n mu rhetta, 1:3 ; valta  mer kitä s inetillä

kapinoivat, 1:8; enkeli kapinoi Ainosyntyistä Poikaa vastaan, 76:25; saatana

tuo vanha käärme, joka kapinoi, 76:28.

karitsa, minä menen kuin k. teurastettavaksi, 135:4; Ks. myös Jumalan Karitsa.

karja, tupakka sairasta k:aa varten, 89:8.

karkeloida, jos olet iloinen, ylistä Herraa karkeloiden, 136:28.

karkoittaa, kielletään karkoittamasta ketään julkisista kokouksista, 46:3.

Karmel, niin kuin kaste K:ssa (vertauskuvallinen), 128:19.

kastaa, se, joka kastetaan, pelastuu, 18:22, 112:29; tehkää parannus ja antakaa k.

itsenne, 18:41, 42, 33:11; ne kaksitoista asetettu kastamaan, 18:29, 20:38;

vanhimpien ja pappien velvollisuus k., 20:38, 39, 46; kaikkien, jotka

saavuttaneet vastuullisen iän, annettava k. itsensä, 18:42; lapset

kastettakoon, kun he ovat kahdeksan vuoden ikäisiä, 68:27; Johannes

Kastaja kastettiin hänen ollessaan vielä lapsi, 84:28; kastetut uskovat tulevat

saamaan Pyhän Hengen, 84:64; kastamattomat, jotka eivät usko, tuomitaan

kadotukseen, 84:74; lähtekää ja kastakaa vedellä ja valmistakaa tietä minun

kasvojeni edellä, 39:20; kastakoot vedellä ja toimittakoot kätten

päällepanemisen veden rannalla, 52:10.

kaste, Aaronin pappeudella k:n avaimet, 13 luku, 84:27; syntien anteeksiantamus

k:n kau tta, 19:31, 3 3:11, 55:2 , 68:27, 76 :52, 84:27 , 74, 107:2 0; k:lle sopiv at,

20:37, 71, 68:25-27; tulen ja Pyhän Hengen k., 20:41, 39:6; jäsenten

velvollisuudet k:n jälkeen, 20:68; k:n toimittamistapa, 20:73; parannus ja k

vedellä, 39:6; Pietarin sanoma k:sta muinoin, 49:11 � 13; lapsille opetettava

k:sta, 68:25; Kristuksen hautaamisen tapaan, 76:51; kastetoimitus kuolleiden

vertauskuva, 128:12.

kaste, niin kuin k. Karmelissa, niin Jumalan tuntemus lankeava, 128:19.

kasteallas, kuolleiden puolesta kastamista varten, 124:29; haudan vertauskuva,

128:13.

kaste kuolleiden puolesta, Herran huoneeseen kuuluva toimitus, 124:29, 30, 39;

säädettiin jo ennen maailman perustamista, 124:33; säädetty paikat, missä k.

kuolleiden puolesta toimitettava, 124:36; luettelonpitäjä olkoon läsnä k.

toimituks issa kuo lleiden puo lesta, 127:6 , 128:3; pro feetta anta a ohjeita k:s ta

kuolleiden puolesta, 128:1; k:ta kuolleiden puolesta koskevia kirjoituksia,

128:17, 18.

kasvi, kaikki terveelliset k:t ihmisen käyttöön, 89:10; kaikki k:t aikanansa, 89:11.

kasvojen edessä, kaikki on minun k:ni edessä, 38:2; luonnollinen ihminen ei voi

kestää Jumalan k. edessä, 67:12; osa Pojan k. edessä, mutta ei Isän

täyteyttä, 76:77; Esikoisen seurakunta hänen k:nsa edessä (tekstissä:

tykönään), 76:94, 62; jotta he voisivat kestää hänen kasvojensa edessä,

76:118; jolloin ihminen on astuva Jumalan k. eteen, 121:32; enkelit asuvat

Jumalan k. edessä 130:7; ilmoitus siitä, millaista on Herran k. edessä,

133:40, 52; vrt. tykö, tykönä.

kasvot, ilman pappeutta ei kukaan ihminen voi nähdä Jumalan k:ja, ja elää, 84:22;

Mooses ahkeroi pyhittää kansaa, jotta se voisi katsella Jumalan k:ja, 84:23;

hän on  paljastava  k:nsa, 88 :68, 95; m illoin ihminen v oi nähdä  Juma lan k.,

93:1; minun k:ni tulevat olemaan siellä, jos noudatatte puhtautta, 94:8, 9;

etsikää Herran k:ja, 101:38; minun k:ni tulevat kulkemaan teidän edellänne,

103:19, 20, 26; niin suuri on hänen k:jensa kirkkaus oleva, että aurinko

peittää k:nsa, 133:49; Jaredin veli puhui Herran kanssa k:ista k:hin 17:1.

kateus, saastuttanut perintöosan, 101:6.



katoavainen, kaikki k. tulee katoamaan, 101:24.

katse, kiinnitettynä vain minun kunniaani, 4:5, 59:1, 82:19.

katsoa, sillä minä en katso henkilöön, 1:35, 38:16; se, joka katsoo naista himoiten,

42:23; älköön katsoko taaksensa, ettei tuho kohtaisi, 133:15.

katua, tästä voitte tietää, katuuko ihminen syntejänsä, 58:43; Ks. myös parannus.

katumaton, miten k:n suhteen meneteltävä, 64:12.

kauhistus, nefiläiset hävitetty k:tensä vuoksi, 3:18; eräiden jumalattomien sydämet

täynnä  k:ta, 10:21 ; Herra n ähnyt k :t kirkossa , 50:4; viime isten päivie n k:n

hävitys, 84:117; k:n hävitys odottaa jumalattomia, 88:85; Herran viha on

syttynyt k:ia kohtaan, 97:24; vrt. iljetys.

kauhistuttaa, huhu kauhistuttava kaikkia, 97:23.

kauppaoikeudet, Sidney Gilbert hankkikoon k., 57:9.

kaupunki, turvak., 45:66; Siionin k:n sijaitsemispaikka, 57:2, 3; todistus lähtevä

Siionin k:n suusta, 58:13; ajetaan k:sta k:iin, 63:31; voi k:a, joka hylkää

vanhimm at 84 :93-9 5; vanhim pien lä hde ttävä  mah taviin  k:hin , 84:1 17; S iionin

k:n perustamiskäsky, 94:1; pyhät kokoontukoot ja rakentakoot k:ja, 125:2;

ylösnousseet pyhät pyhässä k:ssa, 133:56.

kaura, hevosta varten, 89:17.

kavala, perkele on käyttänyt k:aa juonta, 10:12, 23.

kehottaa, syntistä tekemäan parannuksen, 63:57; Ks. myös varoittaa ja varoitus.

kehotus , vahvista koo t seu raku ntia k :n sanoin,  50:37; vahvis ta ve ljiasi ka ikilla k: illasi,

108:7.

keisari, mikä k:n on, 63:26.

kerskailla, kerskata, ihmisen täytyy langeta, jos hän kerskaa, 3:4, 13; minusta hän

kerskatkoon, 24:11; pahoja henkiä vastaan ei pidä julistaa kerskaillen, 50:33;

ei pidä ker skailla pap peude n voima sta, 84:73 ; älkää ke rskatko  uskos ta

älkääkä voimallisista teoista, 105:24.

kertomus, kaiverrettu Nefin levyihin, 10:38; kunniaa loukkaavat k:t koottava 123:5.

keskitaivas, enkelit lentävat k:lla, 88:92; viides enkeli lentää yli k:n; 88:103.

kestävyys, kehotus k:een, 101:38; vrt. kärsivällinen, kärsivällisyys.

kestää, joka k. loppuun saakka, se pelastuu, 53:7, 101:35, 121:8; Ks. myös pysyä

vahvana.

kesä, oleva ohi, eivätkä sielut ole pelastetut, 45:2, 56:16.

kevytmielisyys, luopukaa kaikesta k:stänne, 88:121.

kielenkäyttö, olette pyrkineet tietoon ollaksenne Joseph Smithiä etevämpiä k:ssä,

67:5.

kieli, käskyt annettiin heidän k:nsa mukaan, 1:24; k:si on kirpoava, 11:21;

juma lattom ien k: t tullaa n pidä ttäm ään 2 9:19 ; lahja  puhu a k:llä , 46:2 4; lah ja

selittää k:iä, 46:25; nöyrä ja rakentava k., 52:16; jokaisen k:n tunnustettava,

76:1 10; jokainen ku uleva eva nke liumin  oma lla k:llän sa, 90:11 ; tutkis tele ja

opi ja perehdy k:iin, 90:15.

kieltää, älä kiellä ilmoituksen henkeä, 11:25; Herra ei voi k. sanaansa, 39:16;

rangaistus Pyhän Hengen kieltämisestä, 76:35; niitä, jotka kieltävät Herran,

ei pyhitetä, 101:5; muita istutettava niiden sijaan, jotka kieltävät, 114:2.

kiertoajat, taivaankappaleiden k. ilmoitetaan, 121:31.

kiertotähti, k:ien radat säädetty, 88:43, 44, 47.

kiire, älköön kokoamistyö tapahtuko k:ssä, 58:56, 101:68, 72; älköön pakonne

tapahtuko k:ssa, 133:15.

kiirehtiä, älä kiirehdi nopeammin kuin sinulle on suotu voimaa, 10:4; saarnatkoot

sanaa kiirehtimättä, 60:8; seurakunnat kootkoot rahansa, mutta ei kiirehtien,

101:72; katso, minä olen ajallansa kiirehtivä työtäni, 88:73.

kiista , vahvista akseni ev ankelium ini oike aksi,  ettei o lisi niin p aljon k :aa, 1 0:63 ; k:ja

Siionin pyhien keskuudessa, 101:6; Ks. myös erimielisyys ja riita.

kiitollinen, k iitollisuus, k iitos, k iitollisuuden palk ka, 78:19 ; ravin to käytettä vä k iitollisin

mielin, 89:1 1; raken nettaisiin kiitoks en huo neeks i, 97:13; kiitosru kous, y listä

Herraa k:lla, 136:28.

kiittää, 59:7, 46:32, 98:1; tehden kaiken kiittäen, 46:7.

kiivaus, etten löisi sinua k:llani, 19:15; Herran k:n vihan malja, 43:26; Jumalan vihan

k., 76:107, 88:106.

Kimball, Heber C., yksi kahdestatoista, 124:129.

kirja, sinetöity seitsemällä sinetillä, 77:6; pieni k., jonka Johannes söi, 77:14;

Jumalan lain k., 85:5, 7, 11; jossa on pyhitettyjen nimet, 88:2; teidän

rukoustenne almut on kirjoitettu k:aan, 88:2; etsikää k:ista viisauden sanoja,



88:118, 90:15; kaikia, jotka kumartaen rukoilevat Jumalaa, opetettakoon

parhaista k:ista, 109:14; k:t avattiin, 128:6; elämän k. avattiin, 128:7; kuolleet

tuomitaan k:jen perusteella, 128:8; joka sisältää muistiinpanot kuolleistamme,

128:24; Karitsan elämän k., 132:19; Ks. myös Käskyjen kirja, Opin ja Liittojen

Kirja, Eenokin Kirja ja Mormonin Kirja.

kirjalliset tehtävät, 72:20.

kirjanpainaja, W. W. Phelps määrätään k:ksi, 55:4, 57:11.

kirjapaino, Independencessä, 58:37; Kirtlandissa, 94:10-12.

kirjoitta a, Oliv er Co wde ryn k irjoitett ava  Jose phin a puna, 9:4 ; sinu t kuts uttiin ja

valittiin kirjoittamaan, 24:1; sinulle annetaan se, mitä sinun on kirjoitettava,

24:6; Oliver Cowderyn ei kirjoitettava käskynä, 28:5; Herra käski meidän k.

muistiin vielä Hengessä ollessamme, 76:80, 113; vrt. merkitä muistiin.

kirjoitus, mu inaiset aika kirjat sisältävä t k:ia, 8:1; Pyh än He ngen joh taman a puhu ttu

oleva pyhä k., 68:4; he vääristelevät k:t, 10:63; tutki k:iani, 11:22; todistaen

maailmalle, että k:t ovat todet, 20:11; selittääksesi kaikki k:t, 24:9; käyttäkää

aikanne k:ten tutkimiseen, 26:1; annetaan, 35:20; annettu laiksi minun

k:issani, 42 :59; Sidne y Rigdo nin k. ei otollinen , 63:56; olen  käske nyt teitä

painattamaan k:teni täyteyden, 104:58.

kirjuri, k:n velv ollisuus histo rian kirjoittam inen ja pää luettelon pitäm inen, 85:1 , 2; vrt.

luettelo, luettelonpitäjä.

kirkastaa, kirkastamisen päivä, 63:20; täydellistä kertomusta Herran

kirka stam ises ta ei v ielä sa atu, 6 3:21 ; tämä tehkää , että J uma la

kirkastettaisiin, 64:13; joka ottaa vastaan kaiken kiitollisin mielin,

kirkastetaan, 78:19; teidät kirkastetaan minussa, niin kuin minut kirkastetaan

Isässä, 93:20; kunnes hänet kirkastetaan totuudessa, 93:28; Jeesus k. Isän,

76:43.

kirkkaus, saisivat k:n uskomalla hänen nimeensä, 3:20; tulette asumaan k:ssa

minun tykönäni, 6:30; kunnes minä tulen k:ssani, 7:3; k:ssa, niin kuin minä

olen, 29:1 2; lisätään k :ta sille valtakun nalle, 43:10 ; olette kys yneet m erkeistä

päivänä, jona olen tuleva k:ssani, 45:16; Kristus puettuna suureen k:een,

45:44; ja hänen k:nsa on oleva heidän päällänsä, 45:59; ja Herran k. on

oleva siellä Uudessa Jerusalemissa, 45:67; Ihmisen Poika on ottanut

valtansa hänen k:nsa oikealla puolella, 49:6; ahdistusten jälkeen teidät

kruunataan suurella k:lla, 58:4; saisivat k:n ylenpalttisemman ja iankaikkisen

täyteyd en, 63:66 ; puettuna  kunnian sa k:een , 65:5; tulisivat o sallisiksi niistä

k:ista, jotka ilmoitetaan viimeisinä aikoina, 66:2; teidät tullaan kruunaamaan

kunnialla ja k:lla, 75:5; iankaikkinen on oleva heidän k:nsa, 76:6; Herran k.

ympäröi meidät, 76:19; katselimme Pojan k:ta Isän oikealla puolella, 76:20;

saavat hänen k:stansa, mutta eivät hänen täyteydestänsä, 76:76; k:n asteet

toisiin sa verra ttuina , 76:8 1 � 119 ; tarpe en, e ttä tee tte ka iken  minu n k:k sen i,

78:8 ; joka  ei pys y laiss a, ei voi kes tää k :ta, 82 :23 � 31; jo tka jä ivät v aille k: ia

palaavat kukin jälleen sijallensa, 88:29 � 32; pyhät täytetään hänen k:llaan,

88:107; tämä on Jumalan ja pyhitettyjen k., 88:116; Johannes näki minun k:ni

täyteyden ja todisti siitä, 93:6; Jumalan k. on äly, 93:36; Jumalan k. lepäävä

temppelin päällä, 97:15; Siion saava k:ta ylenmäärin, 97:18; hänen

leposijansa on oleva k:ssa (tekstissä: leponsa on oleva ihana), 101:31;

tulevat osallisiksi tästä k:sta, vaikkapa heidät kutsutaan antamaan elämänsä,

101:35; saatte voiton ja k:n ahkeroimisenne, uskonne rukousten kautta,

103:36; ja kunnia ja kuolemattomuus ja iankaikkinen elämä, 128:12, 23;

enkelit, jotka julistivat kunniansa, herrautensa ja k:nsa, 128:21; sama yhteys

siellä k uin täällä, m utta s iihen y hdis tyy ianka ikkinen k. , 130 :2; uu si ja

iankaikkinen liitto säädettiin minun k:ni täyteyttä varten, (tekstissä:takia),

132:6, 19, 21; niin suuri on hänen kasvojensa k. oleva, että aurinko peittää

kasvonsa, 133:49; he elivät k:n tähden, kuolivat k:n tähden, ja k. on heidän

palkkansa, 135:6; kansaani koeteltava kaikessa, jotta se olisi valmis k:een,

136:31, 37.

kirkko, ainoa totinen ja elävä k., 1:30; ne, jotka rakentavat k:ja niistä hyötyäkseen,

tulevat vapisemaan, 10:56; älkää taistelko mitään k:a vastaan, 18:20;

ilmoitus k:s ta, 20 luku ; k:n järjestäm inen, 20:1 , 21:3; Jos eph Sm ith k:n

vanhin, 21:1; k:n otettava vaarin profeetan sanoista, 21:4-6; kaikki k:ssa

tapahtukoon yhteisellä suostumuksella, 26:2, 38:34, 102:9; Oliver Cowderyn

asema k:ssa, 30:7; k:lle käsky määrätä miehiä pitämään huolta köyhistä,

38:34; kokoontuminen niin kuin k:n piispa määrää, 48:6; iljetykset k:ssa,



50:4; perintöosa k:ssa vahvistettava kirjalla, 51:4; suositustodistukset k:lta,

52:41, 72 :25; an[n]e tut lait k:n lakeja, 5 8:23; tullaan  erottam aan m uita

piispoja k:lle, 68:14; huoneenhaltijoita pitämään huolta kaikista k:n tuloista,

70:1 � 5; piispa määrättävä k:lle, 72:2; k:n velvollisuus auttaa tarvitsevia,

74:2 4, 26 ; että k . olisi riip pum aton , 76:14; yhdenverta isuus k:n  hyöd yks i,

82:17, 18; k:n lait vaimoista ja lapsista, 83 luku; perustettu pyhien

kokoam iseksi, 84 :2; pa ppeus jat kuu k :ssa , 84:1 7; pyhistä  tulee  k. ja

valta kun ta, 84 :34; tu rhuu s ja ep äusko sa attan ut koko k :n tuo mion  alaise ksi,

84:55; luopuneelle ei mitään perintöosaa k:ssa, 85:11; k:n suuri vainooja,

86:3; k:n profeettain koulun järjestys, 88:127; sanat annetaan k:lle Joseph

Smithin kautta , 90:4 ; Jos eph  Smithin joh detta va k :n as ioita, 9 0:13 ; ja

järjestettävä seurakuntia, 90:15; kaikki k:n pyhittämiseksi, 100:15; Herran

viisaus seurakuntiin nähden k:n kokoamiseksi, 101:63, 64, 72:75; ellei

rikkomuksia olisi ollut, niin k. olisi ehkä nyt lunastettu, 105:2; ylipappeuden

neuvos ton p resid enttik unta  k:n korke in neu vos to, 10 7:80 ; ellette  ole

kuuliaisia, olette k:na hyljätyt, 124:32; ensimmäinen presidenttikunta sanojen

saamise ksi koko  k:a varten , 124 :126 ; Ks. m yös  kirkk oni, k irkko nsa  ja

seurakunta.

kirkko, iljettävä, 29:21, 88:94.

kirkko, Kristuksen, Kristuksen k:n synty, 20:1; Ks. edelleen kirkko ym.

Kirkko, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen nimi annettu ilmoituksen

kautta, 115:3, 4.

kirkkoni, minun kirkkoni, kirkkonsa, hänen kirkkonsa, kuulkaa, oi te minun k:ni

jäsenet, kansa, 1:1, 45:1, 6, 46:1, 70:1, 133:1, 136:41; minun k:ni noustessa

erämaasta, 5:14; olen perustanut k:ni tämän sukupolven keskuuteen, 10:53;

en hävittääkseni k:ni vaan rakentaakseni sen, 10:54; ei kenenkään, joka

kuuluu minun k:ooni tarvitse peljätä, 10:55; jokainen, joka tekee

parannuksen, kuuluu minun k:ooni, 10:67; siihen on kirjoitettu kaikki, mikä

koskee minun k:ni perustaa, 18:4, 5; rakentaa minun k:ni laamanilaisten

keskuuteen, 30:6; tälle kalliolle minä olen rakentava k:ni, 33:13, 128:10;

kuulkaa, oi te minun k:ni vanhimmat, 41:2, 42:1, 43:1, 50:1, 57:1, 58:1, 62:1,

64:1, 67:1, 75:23; saatte lakini, jotta osaisitte hallita minun k:ani, 41:3; käsky

annettu minun k:ni laiksi, 42:2, 8; pystyttäkää minun k:ni, jokaiselle seudulle,

42:8; minun k:ni vanhimmat kutsutaan kokoon, 44:1, 45:64; Herra sanoo

k:nsa vanhimmille, että heidän tulonsa on hänelle otollinen 60:1; te minun

k:ni vanhimmat, 61:2; k:ni tuomarin kaltainen, joka istuu kukkulalla, 64:37;

minun k:ni historian kirjoittaminen, 69:3, 7; synnintekijää kohdeltakoon minun

k:ni lakien  muk aisesti, 82 :21; H erran san a hän en k: staa n, 84 :2; niin

rakensivat muinoin apostolini minun k:ani, 84:108; kirjoitusten julkaiseminen

k:ni rakentamiseksi, 104:59; että ette murehdu minun k:ni ansiosta, 112:27;

k:ni nimi, 115:3, 4; liika omaisuus minun k:ni velkojen maksamiseen, 119:1;

lähet täkä ä min un k: ni van himm at kanso jen tykö, 133:8 ; kuu lkaa  ja

kuunnelkaa, oi te maan asukkaat, kuulkaa te minun k:ni vanhimmat, 133:16.

kirkkoon kuulumaton, älkää karkoittako pois k. kuulumatonta, 46:5, 6; vrt. jäsen,

kirkko, perkeleen, ks. perkeleen kirkko.

kirkko, tämä, johdattaa tämä k. ulos synkeydestä ja pimeydestä, 1:30; tämä k. on

rakennettu Herralle, 22:3; yksi valittu ottamaan vastaan ilmoituksia tässä

k:ss a, 28 :2; ole n kut sunut täm än k:n pois  eräm aas ta, 33 :5; Jo seph Sm ithin

tehtävä tässä k:ssa, 90:16.

kirkon hallinto, k. hallintoa koskeva ilmoitus, 20 luku; k. hallinnon laki saadaan

rukouksen kautta 41:3.

kirkon järjestäminen, 20:1, 21:3.

kirkon kirjuri, luettelonpitäjä, ks. kirjuri ja luettelonpitäjä.

kirkon liitot, luvattu, 42:67.

kirkon omaisuus, miehiä määrätty huolehtimaan k. omaisuudesta, 38:36; ohjeita k.

omaisuuden hoidosta, 51:5-15.

kirkon opit, muistettava k. opit ja noudatettava niitä, 33:14, 42:13.

kirota, laki kiroaa, 24:17; olen kironnut vedet, 61:14; teidät olen kiroava

rask aimm alla ka ikista  kirou ksis ta 41:1; alussa  kiros in ma an, 61:17 ; silloin

kirotkaa Jumalan viholliset, 103:24; kirotut ovat kaikki ne, jotka nostavat

kantapäänsä minun voideltuani vastaan, 121:16; kenet hän kiroaa, hän on

oleva kirottu, 124:93; jonka sinä kiroat, minä olen kiroava, 132:47.

kirous, jättäkää k. siunauksen sijasta, 24:15; jotta koko maata ei lyötäisi k:lla, 27:9;



maa, jonka yllä ei ole k:ta oleva, 38:18; te, jotka olette tunnustaneet minun

nimeni, ettekä kuule minua teidät olen kiroava raskaammalla kaikista k:ista,

41:1; omien tekojenne kautta tuotte k:ta, 124:48; maa tullaan lyömään k:lla,

jos ei ole olemassa minkäänlaista yhdistävää sidettä, 128:18; Herra on tuleva

mukanaan k., 133:2.

Kirtland, turvapaikka K:n maassa viiden vuoden ajan, 64:21; K:a nimitetään

Sinehaksi, 82:12,13, 104:21, 40; K:ssa Siionin vaarna, 94:1; K:ssa olevaa

Siionin vaarna koskeva ilmoitus, 96 luku; rikkojia K:n seurakunnassa, 98:19;

kauppaliike K:ssa, 104:40; K:n yhdistynyt veljeskunta, 104:46; K:n omaisuus

myytäköön velkojen maksuksi, 117:5; Herra muistuttaa palvelijoitansa K:ssa,

117:16.

Kirtlan din tempp eli, lahja t ylhäältä K . temppelis sä, 105:3 3; ruk ous  K. tem ppe liä

vihittäessä, 109 luku; Joseph Smithin ja Oliver Cowderyn näyt K.

temppelissä, 110 luku.

kirves, pantu puiden juurelle, 97:7.

kirvota, sinun kielesi on kirpoava, 11:21.

kiusata, kiusattu, Kristus auttaa kiusattuja, 62:1; saadakseen sinut kiusaamaan

Herraa, 10:15, 29.

kiusaus , älä lankea  k:iin, 9:13; kirkk oa varo itetaan k:s ta, 20:33; ru koilkaa, jotta e tte

joutuisi k:een, 31:12, 61:39; tie k:ista, 95:1; patriarkallinen siunaus k:n hetken

voittamiseksi, 124:124; Kristus koki k:ia, 20:22.

kivi, s aata na vie ttelee  Hiram  Pagea k: ä välik appaleen a käy ttäen , 28:1 1, 12 ; käs in

koskematta vuoresta irroitettu k. vierii, 65:2; valkoinen k., josta puhutaan

Ilmestyskirjassa, 130:10; Ks. myös kulmakivi, vrt. kallio.

Knight, Jo seph v anhem pi, ilmoitus Jo seph K . vanhe mma lla, 12 ja 23 luvu t.

Knight, Ne wel, a sete ttava , 52:3 2; ilmo itus N ewe l K:lle, 5 4 luku ; käs ky N ewe l K:lle

peruutetaan, 56:6, 7; korkean neuvoston jäsen, 124:132.

Knight, Vinson, ohjeita Vinson K:lle, 124:74; johtavan piispakunnan jäsen, 124:141.

koetella, Herra koetteleva kansakuntaa, 101:89.

koetus, uskon k., 105:19; k:t ja ahdistukset luetellaan Joseph Smithille, 122 luku.

koetusaika, säädettiin ihmiselle, 29:43.

kohdalleen asettaminen, kaiken k. asettaminen 27:6, 86:10; Johannes Elias, joka

asettaa  kaikki k., 77 :14; papp euden  kautta as etetaan k aikki k., 132 :45; vrt.

myös palaaminen ja palauttaminen.

kohtuuton, käytettäisiin ymmärtäväisesti, ei k:sti, 59:20.

kokoaminen, toteuttakaa minun valittujeni k., 29:7, 8; vanhimpien opetettava, miten

k:n tapahduttava, 133:9; älköön kokoamistyö tapahtuko kiireessä eikä

paeten, 58:56, 101:68; pyhien k:ksi, jotta he seisoisivat Siionin vuorella, 84:2;

Uusi Jerusalem rakentuu pyhien k:n kautta, 84:4; jotta k. jatkuisi, 101:64;

maat, jotka pyhitetty k:ta varten, 105:15; Mooses antaa avaimet Israelin k:ksi

Kirtlandin temppelissa, 110:11; k:n tarkoitus, 115:6, 133:9.

kokoamistyö, ks. kokoaminen.

kokoontua, kokoontukaa itäisistä maista, 45:64; kokoontuisivat yhteen ja seisoisivat

pyhissä paikoissa, 101:22; kokoontuvat ja siten rakentavat Siionia, 101:74;

kokoontukaa kaikki, jotka ette ole saaneet käskyä jäädä, 133:4; kokoontukaa

kanso jen jouko sta, 133:7 ; missä k aksi tai kolm e on ko koontu nut, 6:32; jotta

voisitte k. yhteen vanhurskaaksi kansaksi, 38:31; sinne kokoonnutaan

jokaisesta kansasta taivaan alla, 45:69; syy, miksi Herra tahtoo pyhien

kokoo ntuvan , 63:36; vrt. k oota

kokoontumispaikka, Jumala valinnut ja pyhittänyt Missourin maan k:ksi, 57:1, 15.

kokous, johdettava k:ia, sen mukaan kuin Pyhä Henki ohjaa, 20:45, 46:2; ei

karkoitettava ketään k:ista, 46:3; k:n johtamisohjeita, 20:44-56; k:t toinen

toisensa opettamista ja rakentamista varten, 43:8; Ks. myös juhlakokous,

yhteinen kokous ja yhteiskokous.

kolkuttaa, kokulta [sic], niin sinulle avataan, 4:7, 6:5, 11:5, 14:5, 66:9, 75:27, 88:63.

komea, kuka on hän, joka astuu alas, hän joka on puvultansa k., 133:46.

komppania, järjestyttävä k:iksi lakeuksien ylittämiseksi, 136:2, 3.

konferenssi, vanhinten kokoonnuttava k:hin, 20:61; k:t joissa ratkaistava kirkon

asiat, 20:62; ja joilta jokaisen papin, opettajan ja diakonin saatava lupa,

20:64; asettaminen yleisk:n päätoksen nojalla, 20:67; opettajia lähetettävä

vanhinten k:hin, 20:81; ja heidän mukanaan seurakuntaan liittyneiden

nimiluettelot, 20:82; kokoamistyö tapahtukoon niin kuin vanhimmat neuvovat

k:issa, 58:56; k.kokous Jackson Countyssa v. 1831, 58:58; piispan



velvollisuu det ilmoitetaa n k:n pää töksellä, 72 :7; vanhim mat ku tsutaan  k:n

päätöksellä lähetystehtäviinsä, 73:2; virkamiesten nimitykset alistettava

yleisk:lle, 124:144.

konferenssikokous, Jackson Countyssa v. 1831, 58:58.

konfirmoida, kirkon jäsenille selvitettävä kaikki ennen knin heidät konfirmoidaan,

20:68; konfirmoikaa kätten paällepanemisella, 33:15.

konfirmointikokous, kirkkoon kuulumatonta älköön karkoitettako k:ista, 46:6.

koorum, kirkon presidenttikunnan k., 107:22, 124:126; kaksientoista k., 124:23, 24;

k:ien päätösten oltava yksimieliset, 107:27; enemmistö voi muodostaa k:n,

107:28; k:en päätökset tehtävä vanhurskaudessa, 107:30; k:ien

yhteiskokous, 107:32; korkeat neuvostot muodostavat k:n, 107:36.

koota, niin kuin kana kokoaa poikansa, 10:65, 29:2, 43:24; olen kokoava yhdeksi

kaikki, 27 :13; minä  olen kok oava v alittuni maan  neljältä ääre ltä, 33:6; jotta

teidät koo ttaisiin Uutee n Jerus alemiin, 42 :9; niin kuin ve rtaukse ssa ve hnästä

ja lusteesta, 101:65; jotta liiton kansa olisi koottuna yhteen, 42:36;

vanhurskaat kootaan kaikkien kansakuntien keskuudesta, 45:71; hajoitetut

tullaan kokoamaan, 101:13; jäännös kootaan, 45:53; vrt. kokoontua; kootkaa

elämän sanoja, 84:85; Ks. myös aarre.

korjata, jok a siis tahtoo  k., 6:3, 4,11 :3 , 12:3, 14:3; k orjatkaa s atoa ka ikesta

sielustanne, ..., 33:7; enkelit odottavat suurta käskyä korjatakseen, 38:12;

enkelit huutavat Herraa ja odottavat, että heidät lähetettäisiin korjaamaan

vainiot, 86:5; Ks. myös niittää.

korkea neuvosto, ks. neuvosto, korkea.

korottaa, sinut korotetaan viimeisenä päivänä, 5:35, 9:14,17:8, 75:16; minä olen

korottava heidät, 52:44; sinut tullaan korottamaan, 112:3; Jumala on

korottava sinut korkeuksiin, 121:8; vrt. ylentää.

korotus, jotta pakanat saisivat Siionin k:n, 124:9; nämä enkelit jäävät ilman k:ta,

132 :17; A abra ham , Iisak  ja Jaa kob  ovat  saan eet k :nsa , 132 :29, 3 7; sinetöin

sinulle k:si, 132:49; k:een iankaikkisissa maailmoissa, 132:63.

korskeus, paulaksi sielulle, 90:17.

korva, joka ei ole kuuleva, 1:2; kun salamat saavat kuulevien k:t soimaan, 43:22;

mitä k. ei ole kuullut, 76:10; joka on puhuva viisauden sanoja teidän k:iinne,

78:2; kuu rojen k:t, 84 :69; luettako on tämä  sen k:iin, 97 :27; ruko ilkaa, että

heidän k :nsa av autuisiva t, 101:92; ei k :iin tullut, mitä Jum ala valm istanut,

133:45.

korvaus, että karkoitetut pyhät hellittämättä pyytäisivät k:ta 101:76.

kostaa, Herra kostava jum alattomille, 29:17 � 20; pyhien veri kostetaan, 87:7; Herra

taistelisi kunnes hänen kansansa olisi kostanut, 98:37; Herra kostava, 98:45;

te kostatte minun vihollisilleni, 103:25; kosta kärsimämme vääryydet, 121:5.

kosto, vanhurskaan Jumalan k. sille, joka kerskaa, 3:4; Herran k. jumalattomien

osa, 29:17 � 20 76:105, 97:26; tulee nopeasti kuin pyörretuuli, 97:22, 112:24;

jos ihmiset lyövät teitä, ja te siedätte sen etsimättä k:a, tulette saamaan

palkkanne, 98:23  � 26; paran nuksenteko  pelas taa k :sta, 9 8:47 , 48; a lkava ja

lähtevä Herran huoneesta, 112:25.

koti, suoritettava kaikki k:n velvollisuudet, 20:47; asuinsijat Isän k:ssa, 81:6.

kotkan siivet, kohoava kuin k. siivin, 124:99.

koulu, kirk on k:t, 55:4 , 97:3, 4; pro feettain k., 88 :127, 136  � 138; pro feettain k:n

ava imet e nsim mäis ellä pr esidenttik unna lla, 90 :7; erim ielisyyks iä pro feetta in

k:ssa, 95:10; profeettain k:ssa myos apostolien k., 95:17.

Kristuksen kirkko, K. kirkon synty, 20:1; Ks. edelleen kirkko, ym.

Kristuksen nimi, Jeesus Kristus nimi annettu pelastukseksi, 18:23; ihmisten otettava

päälleen K. nimi, 18:24; sillä, joka ei tunne K. nimeä, ei sijaa valtakunnassa,

18:25; rukoile K. nimessä, 24:5; kaikki tehtavä K. nimessä, 46:31; anokaa K.

nimessä, 50:59.

Kristus, ks. Jeesus Kristus.

kruunata, teidät kruunataan kirkkaudella, 58:4; siunauksin ylhäältä, 59:4; kunnialla,

kirkkaudella kuolemattomuudella ja iankaikkisella elämälla, 75:5; Kristus

kruunataan kirkkautensa kruunulla, 76:108; enkelit kruunataan hänen

voimansa kirkkaudella, 88:107; jotka ovat antaneet henkensä minun nimeni

tähden, kruunataan, 101:15; ne, jotka ovat pohjoisissa maissa tulevat

muistoon ja kruunataan, 133:26, 32

kruunu, iankaikkisen elämän k. niille, jotka uskovat, 20:14, 59:2; sinä olet saava

vanhurskauden k:n, 25:15; olet saava k:n Isän oikealla puolella, 66:12; hyvä



perh eensä hu oleht ija ei m ene tä k:a an, 75 :28; jo tka e ivät o le väk eviä

todistuksessaan, eivät saa k:a, 76:79; voidaksenne saavuttaa k:n, 78:15; olet

saava kuolem attom uuden k:n, 81 :6; min ä, He rra, o len luv annut teille

kirkkauden k:n 104:7; olen valmistanut hänelle k:n Isäni asuinsijoilla, 106:8;

Ne kaksitoista k:t päässänsä, 29:12.

kukkula, Siion on iloitseva k:illa ja kukoistava, 35:24, 39:13, 49:25; ikuisten k:iden

perustukset tulevat vapisemaan, 133:31.

kukoistaa, autiot paikat saatetaan versoamaan ja kukoistamaan, 117:7.

kulku, Herran k. on yksi ja ikuinen ympyrä, 3:2, 35:1; oikeudenmukaisuus jatkaa

k:ansa, 88:40.

kulmakivi, Siionin k., 124:2, 60; korkea neuvosto Siionin k:ksi, 124:131.

kulta, alusta puhtaasta k:sta, väriltään meripihkan kaltainen, 110:2; kehotus

kuninkaille tulla kultineen ja hopeineen Herran kansan avuksi 124:11;

kultainen, vasikka palveltavaksi, 124:84.

kumartaa, ks. kumartaen rukoilla.

kumartaen rukoilla, langetkaa maahan ja rukoilkaa (tekstissä:palvelkaa) Isää minun

nimessäni, 18:40; k. rukoiltava (tekstissä:palveltava), 20:29; Jumala ainoa

olento, jota tulisi k . rukoilla (teks tissa: palve lla), 20:19; jotta y mmä rtaisitte

kuinka on rukoiltava ja mitä on kumarrettava (tekstissa: palveltava), 93:19; k.

ruko ilkaa ( teks tissä : palvelkaa) hä ntä, joka on  tehnyt taiv aan  ja ma an ja

vetten lähteet, 133:39.

kumartua, jos hän kumartuu minun edessäni, minä olen antava hänelle, mitä hän

halajaa, 5:24.

Kumora, ilosanoma K:lta, 128:20.

kuningas, evankeliumi julistettava k:iden edessä, 1:23, 124:3 � 11; teillä ei oleva

mitään k.ta, 38:21; pappeja ja k:ita, 76:56.

kunnia, vain Ju mala n k:aan kiin nitetty  katse, 4:5 ; vaik uttais i koko naan nim eni k: ksi,

19:7; olkoon Isälle k., 19:19; perkele sanoi: Anna minulle sinun k:si, 29:36;

lahjoista annettava k. Jumalalle, 50:34; puettuna, k:nsa kirkkauteen, 65:5;

teidät tullaan kruunaamaan k:lla ja kirkkaudella, 75:5; Herra iloitsee niiden

k:sta , jotka  palve leva t hän tä, 76 :5; kirk kaus ja k.  ja valta  ja voim a

annettak oon  Jum alalle,  84:102; k irkka us ja k . ja kuolem attom uus  ja

iankaikk inen e lämä , 128 :12, 2 3; he  pyrk ivät s aam aan  k:aa  ihmis iltä, niin

etteiv ät he  opi tät ä yhtä, 121:35 ; enkelit, jotk a julist ivat k :nsa , herr aute nsa  ja

kirkkautensa, 128:21; peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle k., 133:38.

kunnianhimo, turhamainen k. tekee murheelliseksi Herran Hengen, 121:37.

kunnioittaa, kansat tulevat kunnioittamaan Siionia, 97:19.

kunnioitus, siitä, mikä on pyhää, on puhuttava k:lla, 63:64.

kuo lema , Lunasta ja kär si k:n  lihass a, 18 :11; ensim mäin en k.  on sa ma k uin

viime inen k ., 29:4 1; viim einen  k. on  heng ellinen , 29:4 1; ei tu llut Aa dam ille

ennen  lunastus suunn itelman an tamista, 2 9:42; luon nollisen k:n  kautta

kuolemattomuuteen, 29:43; vanhurskaat eivät tule maistamaan k:aa, 42:46;

juma lattom ien k.  katk era, 4 2:47 ; se jota ei m äärä tty k:a an, tu lee te rvee ksi,

42:4 8; kuulkaa, ette i k yllätt äisi te itä, 45 :2; ne , jotka  istuv at k:n  maa ssa  ja

varjossa, 57:10; toisen k:n tarkoitus, 63:17; tuhatvuotisen valtakunnan

aikana, 63:51 ; ne, jo tka e ivät o le tehn eet s yntiä  k:ks i, 64:7 ; ainoat, joih in

toisella k:lla on valta, 76:37; he eivät enää näe k:aa, 88:116; Herra koetteleva

teitä k:aan saakka, 98:14; surua ei oleva, sillä k:aa ei ole, 101:29; älkää

peljätkö k:aakaan, 101:36; Elia ei maistanut k:aa, 110:13; uskollisuus lujempi

kuin  k:n s iteet, 1 21:4 4; mie hen  papp eus  pysyy k :n jälkeen , 124 :130 ; kaik ki,

mikä ei ole Herrasta, loppuu k:ssa, 132:13; elämässä yhtä, k:ssa ei erotettu,

135:3; Joseph Smithin k. tarpeen, 136:39.

kuolemattomuus, uskovat tullaan herättämään k:ssa, 29:43; uskolliset tullaan

kruunaamaan k:lla, 75:5, 81:6; kirkkaus ja kunnia ja k., 128:12.

kuolla, ne, jotka kuolevat Herralle, 42:44, 124:86; autuas, elipä tai kuoli, 58:2; jotka

kuoleva t, tulevat lepä ämää n vaivoista nsa, 59 :2; autuaa t ovat ne k uolleet,

jotka kuolevat Herrassa, 63:49; ne, jotka kuolivat ilman lakia, 76:72; vaikka

he kuolevat, he nousevat hengellisessä ruumiissa, 88:27; silloin pieni lapsi ei

kuole ennen kuin hän on vanha, 101:30; ne, jotka kuolevat vahvana uskossa,

tulevat osallisiksi kirkkaudesta, 101:35.

kuolleet, Herra noussut kuolleista, 18:12; ja k. tulevat esille, 29:13; tulevat

heräämään Miikaelin pasunan ääneen, 29:26; itkekää k:ita, 42:45; autuaat

ovat ne k. jotka kuolevat Herrassa, 63:49; sana k:iden ylösnousemuksesta,



76:16, 88:14; kuolleistanouseminen sielun lunastus, 88:16; muut k. eivät

virkoa eloon, ennen kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, 88:101;

armotalous työtä varten k:iden hyväksi annetaan, 110:14; maan päällä ei

kasteallasta kastetta varten k:iden puolesta, 124:29; tuomitaan kirjojen

peruste ella, 128:6, 8 ; k:iden pe lastukse n ymm ärtämin en, 128:1 1; kaste

k:iden ylösnousemuksen vertauskuva, 128:12; taivaassa tehdyt kirjat k:ista,

128:14; k:iden pelastus oleellinen meidän pelastuksellemme, 128:15; elävät

eivät voi tulla täydellisiksi ilman k:ita 128:18; ilon huuto eläville ja k:ille, 128:9;

hyväksymisen arvoiset muistiinpanot k:ista asetettava temppeliin, 128:24.

kuolleet teot, k:iden tekojen turhuus, 22:2.

kuolleistanouseminen, ks. kuolleet ja ylösnousemus.

kurittaa, heitä kuritetaan (tekstissa:rangaistaan), jotta he tekisivät parannuksen,

1:27; ennen kuin teitä on kuritettu kaikista synneistänne, 61:8; opetuslapsiani

kuritettiin, koska eivät antaneet anteeksi, 64:8; Jumalan vihastus ja kurittava

käsi, 67:6; Herra kurittava Siionia, 90:36; joita minä rakastan, minä myös

kuritan, 95:1; kuritan, elleivät tee parannusta, 98:21; Siionia kuritetaan,

100:13; on kuritettava kuin Aabrahamia, 101:4; pyhiä kuritetaan, 103:4;

kansaani on kuritettava, 105:6; vrt. nuhdella.

kuritus, vapahtamiseksi kiusauksista, 95:1; jotka eivät tahdo kärsiä k:ta eivät voi

tulla pyhitetyiksi, 101:5; syntiset tarvitsevat k:ta, 101:41; joka ei kestä k:ta, ei

ole minun valtakuntaani sovelias, 136:31.

kuts ua, kutsu ttu, se , joka  sivalt aa sir pillään , on Juma lan ku tsum a, 6:4 ; kuuntele

kaikella voimallasi, niin sinut kutsutaan, 12:9; kutsutut julistamaan

parannusta, 18:14; Joseph Smith nuorempi Jumalan kutsuma, 20:2; oliver

Cowdery Jumalan kutsuma, 20:3; monet kutsutut, mutta harvat valitut, 95:5,

121:34.

kutsuminen, valitsemisen päivä seuraa k:n päivää, 105:35.

kuts umu s, sa malla  k:lla kuin Paavali, 18 :9; jotk a usk oisivat Jumala n antamiin

lahjoihin ja k:iin, 20:27; ne, jotka pitävät k:nsa kunniassa, pyhitetään, 84:33;

jokainen tehköön työtä omassa k:ssaan, 84:109; kuinka suuri on k:nne,

112:33.

kuu, muuttuva vereksi, 29:14, 34:9, 45:42; kylpevä veressä (tekstissä: muuttuva

vereksi), 88:87; niin kuin k:n kirkkaus on toisenlainen kuin auringon, 76:71,

78; Kristus k:n valo, 88:8; tulkoon sotajoukkoni kirkkaaksi kuin k., 105:31.

kuuliainen, autuaat ovat k:t, 58:2; vanhimmat lähetetty, että he olisivat k:t, 58:6;

siunaus ja lahja k:lle, 59:3, 105:18; k:n palkka, 89:18; vrt. tottelevainen.

kuuliaisuu s, Herra  vaatii k:ta, 63:5 ; ei mitään lup austa ilm an k:ta, 82 :10; vertau s k:n

välttä mät tömyydestä  esite tään , 101:43; kansaa ku ritettava, k unnes se opp ii

k:n, 105:6; tietoa ja älyä k:lla, 130:19; siunauksia saadaan k:lla, 130:21;

välttämätön korotuksen saamiseksi, 132:37; Vrt. totella.

kuulla, te ette kuulleet minun ääntäni, 133:71; vrt. totella.

kuurot, tehdään kuuleviksi, 35:9; tulevat Karitsan häihin, 58:11; minun nimessäni he

tulevat avaamaan k:jen korvat, 84:69.

kuva, vaaran jumalan k., 1:16; ihminen Jumalan k., 20:18.

kuve, vyöttakäa k:nne, 27:15, 61:38, 73:6, 75:22.

kuvernööri, julistus evankeliumista k:ille, 124:3.

kylvää, mitä te kylvätte, sitä te myös niitätte, 6:33.

kymmenen sukukuntaa, avaimet k:n sukukunnan johdattamiseksi, 110:11, 133:26.

kymmenykset, laki k:istä valmistaa koston ja poistamisen päivän varalle, 85:3;

minun kansani k:ten paivä, 64:23; joka maksaa k:nsä, ei palava, 64:23;

huone rakennettava Siioniin kansan k:illä, 97:11; k:ia koskeva ilmoitus, 119

luku; ilmoitus joka koskee k:ina saadun omaisuuden käyttöä, 120 luku.

kysyä, jos sinä kysyt, sinä saat tietää, 6:11; sinut on jätetty kysymään, 30:3.

kyyhkynen, Pyhä Henki k:n muodossa, 93:15.

kärpänen, k:iä lähetetään maan päälle kiroukseksi, 29:18.

kärsimys, minä olen nostanut sinut k:istasi, 24:1; näky jumalattomien k:istä, 76:30,

49; k:si kestävät vain lyhyen hetken, 121:7; koottava yhteen kaikki tiedot

pyhien k:ista, 123:1.

kärs ivälline n, kä rsivä llisyys, pidä mie lessäsi kä rsivä llisyys, 4:6 ; kehoituk sia

kärsivällisyyteen, 6:19,11:19, 67:13, 101:38, 127:4; kärsivällinen

ahdistuksissa, 31:9, 54:10 98:23, 24; kärsivällisesti odottaen Herraa, 98:2.

kärsiä, Herra kärsi kuoleman lihassa, 18:11; minä, Jumala, olen kärsinyt tämän

kaikkien puolesta, 19:16, 18; mutta elleivät he tee parannusta, heidän on



kärsittävä, 19:4, 17.

käsi, Jumala olisi ojentanut k:nsa, 3:8; naulojen reiät Vapahtajan k:issa, 6:37;

Aaron in lahjaa ei vo ida ottaa k äsistänn e, 8:8; Jum alan viha  syttyy v ain niitä

kohtaan, jotka eivät tunnusta hänen k:tään kaikessa, 59:21; kohottaen pyhät

k:t heidän päällensä, 60:7; että jokainen ottaisi vanhurskauden k:iinsä, 63:37;

vuoresta irroitettu kivi vierii käsin koskematta, 65:2; ei kukaan voi pidättää

Herran k:tä, 76:3; puhdistakaa k:nne ja jalkanne, 88:74, 86; tervehdyksenne

tapahtuisivat k:t kohotettuina, 88:120, 132; tervehtivät ystävällisin käsin,

121:9; sanansaattajan tunteminen ojentamalla hänelle k:nsä, 129:4; otanko

minä vastaan teidän k:istanne sellaista, mitä minä en ole määrännyt, 132:10;

Ks. myös kätten päällepaneminen.

käsikirjoitus, jätetty Martin Harrisille, kadonnut, 3:12, 10:1, 8; k:ta muutettu, 10:10,

11.

käsittää, p imeys  ei käsitä va lkeutta, 6:21 , 10:58, 34 :2, 39:2, 45 :7, 88:49; te  tulette

käsittämään vieläpä Jumalan, koska te hänessä olette eläviksi tehdyt, 88:49;

ruumis, joka on valkeuden täyttämä, k. kaikki, 88:67.

käsivarsi, Herran k. ilmoitetaan, 1:14; ihmisen ei pidä luottaa lihan k:een, 1:19;

Jumala olisi ojentanut käsivartensa, 3:8; Herran k. kaiken maan yllä, 15:2,

16:2; armon k. sovittanut teidän syntinne, 29:1; Herran k. ei käynyt liian

lyhyeksi, 35:8; Herran k. putoava kansojen päälle 45:45, 47; Herran k.

ilmoitetaan voimassa, 90:10; Herra paljastava pyhän k:nsa kaikkien kansojen

nähden, 133:3.

käskeä, minä, Herra, olen käskenyt heitä lähtemään, 1:5; pysy paikoillasi, kunnes

minä jälleen käsken sinua, 5:34; tee, mitä olen sinun käskenyt tehdä, 9:13;

käsken  kaikk ien ihm isten  kaikk ialla tek emä än pa rann uksen, 18:9, 1 33:1 6; älä

käske sitä, joka on sinun yläpuolellasi, 28:6; lähettäkööt heidät sinne minne

minä olen käskenyt, 38:35; minä, Herra, käsken ja peruutan, 56:4, 58:32; ei

ole soveliasta, että minä käsken kaikessa, 58:26; tee kaikki, minkä minä olen

sinun käskenyt tehdä, 101:60; hän on käskevä suurta syvyyttä, 133:23.

käsky, e sipuhe k: jeni kir jaan,  1:6; k :t poik enne et min un k: istän i, 1:15 ; annettu k :ja

julistaa näit ä asio ita ma ailma lle, 1:1 7, 18;  näm ä k:t o vat m inulla,  1:24 ; ja

miksi k:t annettu, 1:24-30; tutkikaa näitä k:jä, 1:37; kuinka tarkat olivatkaan

saamasi k:t, 3:5; kuinka usein oletkaan rikkonut Jumalan k:t, 3:6; tee

parannus siitä, mikä on antamaani k:ä vastaan, 3:10; pidä

järkähtämättömästi ne k:t, 5:22; jotta sinun päiväsi pidennettäisiin minä olen

antanut sinulle nämä k:t, 5:33; jos sinä olet uskollinen minun k:jeni

pitämisessä, sinut korotetaan, 5:35; pitäkää k:ni, 6:9, 11:9, 18, 12:6, 14:6,

18:43, 43 :35, 71:11 ; ahkero i pitää Jum alan k:t, 6:20 , 30:8; olla näy ttämättä

maailm alle kään nöstyö tä, 10:34; k :jen rikkojat s aavat k ärsiä, järkk yvät,

voitetaan, eivät pelastu, 10:56, 18:46, 56:2, 58:30, 95:12, 103:8; työsi on

pitää k:t, ja niin tulet autuaaksi, 11:20, 14:7, 15:5, 17:8, 58:2, 59:1, 4, 76:52,

93:20, 28, 95:11, 124:87; tämä on suuri ja viimeinen k., 19:32; vain yksi saa

k:jä ja ilmoituksia, 28:2, 43:2, 3, 5; mitä anotte rukoukseen yhdistyneinä

minun k:ni mukaan, 29:6; Aadamille ei annettu mitään ajallista k:ä, 29:35;

pyhille k. lähteä Ohioon, 38:32; kuulkaa, koska te pidätte minun k:ni, 42:1;

minä annan teille tämän ensimmäisen k:n 42:4, 5; jos sinä rakastat minua,

sinä pidät kaikki minun k:ni, 42:29; te olette saaneet k:n ja se on oleva kirkon

laki, 43:2; ihm isk:t 45:29 ; muuta mat k:t ihm isistä, toiset riivaa jista, 46:7; te

olette saa neet k:n ru koilla kaikes sa Jum alaa, 46:7 ; ottaa vas taan k:n

epäilevin sydämin, 58:29; Jumalan viha syttyy vain niitä kohtaan, jotka eivät

ole kuuliaisia hänen k:illensä, 59:21; minä olen teidän hyväksenne antanut

tämän k:n, 61:13; vesitse matkustamista koskeva k., kielto, 61:18; Herran

kehotus  ihmis ille yrittä ä jäljitellä  pienin täkin  Herr an k: ä, 67 :4-8;  ilmoitu sten  ja

k:jen haltijoiksi, 70:3; yhdenvertaisuudesta ajallisissa, 70:15; valmistakaa

tietä niille k:ille, jotka tullaan antamaan, 71:4; julistaen totuutta k:jen mukaan,

75:4; täm ä on se  valmistu s ja esiku va, joiden a vulla te voitte tä yttää k:t,

78:13; älköön kukaan ottako mukaansa rahakukkaroa eikä laukkua, 84:86;

merkitkää muistiin tämä k. 90:32; antava rivin rivin päälle k:n k:n päälle,

96:12, 128:21; jos viholliset estävät täyttämästä k:ä, 124:49; Aabraham sai

kaiken k:n kautta, 132:29; Iisak ja Jaakob eivät myöskään tehneet mitään

muuta kuin mistä he saivat k:n, 132:37; mitä varten k:t annettu, 133:57 � 60;

pyhät järjestykööt komppanioiksi liitoin pitää k:t, 136:2; ahkeroikaa pitää

kaikki minun k:ni, etteivät tuomiot tule, 136:42; Käskyjen Kirja, esipuhe K.



Kirjaan, 1:6; etsikää K. Kirjasta pieninkin käsky, 67:6-8.

kätketty, kirjoitukset k:nä pahuuden tähden 6:27; lailliset perilliset k:t maailmalta,

86:9.

kätkö, kätköpaikka; Herra tuleva esiin kätköstään, 101:89; lupaus, joka saattava

Isän esille kätköpaikastaan, 123:6.

kätten päällepaneminen, opettajilla ja diakoneilla ei valtuutta k. päällepanemiseen,

20:58; konfirmointi k. päällepanemisella, 20:68, 33:15, toimita edelleen k.

päällepanemisia, 24:9; Pyhän Hengen saaminen k. päällepanemisella, 35:6,

39:23, 49:14, 53:3, 55:1, 3; terveeksitekeminen k. päällepanemisella, 42:44;

veden rannalla, 52:10; kasteen jälkeen lapset saakoon k. päällepanemisen,

68:27; asettamiset ja siunaukset k. päällepanemisella 107:67.

käydä  oikeutta, m inä olen kä yvä oike utta 45:10 , 15; käyk äämm e oikeutta

keskenämme, 50:10-12.

kääntäjä, Joseph Smithiä kutsuttakoon k:ksi, 21:1, 124:125; ylipappeuden

presidentin oltava k., 107:92.

kääntää, Joseph Smithille annettiin kyky k., 1:29, 20:8; Oliver Cowderylle annetaan

lahja k., 6:25 , 28; rukoile, e ttä voit k., 8:11; e i tarkoituks enmu kaista, että

Oliver Cowdery kääntäisi, 9:10; miksi kääntämisen kyky kadotettu, 101:2;

suunnitelma valheellisesti osoittaa, että Joseph oli vain kääntävinään, 10:13,

15-19, 30, 31; käännä Nefin levyissä olevat kaiverrukset, 10:41; kiirehtikää

minun k irjoitusteni kää ntämistä , 93:53; ko lmen silm innäkijän to distettava , että

Joseph Smith käänsi Mormonin Kirjan, 17:6.

kääntää, kääntäkää kaikki ajatuksenne minun puoleeni, 6:36.

käärme, saatana tuo vanha k., 76:28, 88:110; eikä k:n myrkyllä ole voimaa

vahingoittaa heitä, 84:72.

köyhät, k:ille tullaan julistamaan evankeliumia, 35:15; ovat valittaneet minun

edessäni, 38:16; ihmiset auttakoot k:iä, 38:35; k:iä muistettava ja käytävä

heidän luonaan, 42:30, 31, 34, 44:6, 52:40; voi rikkaita, jotka eivät tahdo

antaa k:ille, 56:16; voi k:iä, joiden sydän ei ole särjetty, 56:17; autuaat ovat

k., joilla on puhdas sydän, 56:18; tullaan kutsumaan Karitsan häihin, 58:8-11;

kehottakoot k:iä tekemään parannuksen, 58:47; kirkon rahat k:ille, 72:12;

järjestö hoitamaan varastohuonetta k:iä varten, 78:3, 82:11, 12, 83:6; piispa

etsiköön k:iä, 84:112; tulevat perimään maan, 88:17; tullaan ylentämään,

104:16; niiden kohtalo, jotka eivät anna k:ille, 104:18; ei anna

omaisuudestansa k:ille 105:3; Vinson Knight puhukoon k:ien puolesta,

124:75.

laamanilaiset, tieto Mormonin Kirjasta tuleva l:ille, 3:18, 20, 10:48; juutalaisten

jäännös, 19:27; Oliver Cowdery määrätään tekemään työtä l:ten

keskuudessa, 28:8, 30:6; ensimmäiset lähetyssaarnaajat l:ten keskuudessa,

32:2; tulev at puhk eama an kuk kaan k uin ruusu , 49:24; kä sky py hille paeta

l:ten rajoille saakka, 54:8.

lahja,  ks. m yös  suod a lahja , voim a; kääntää, 1:2 9, 10 :16; k ään täm isen  l.

ensimmäinen Joseph Smithille annetuista l:ista, 5:4; ei muuta l:aa, ennen

kuin kääntäminen loppuun suoritettu, 5:4, 30, 31; autuas olet sinä l:si tähden,

6:10; Oliver Cowderyn l., 6:10, 25, 8:4; käytä l:aasi, 6:11, 12; ei suurempaa

l:aa kuin pe lastus, 6:1 3; l:si pelastav a sinut, 8:4; A aronin l., 8:6; H yrum  Smith

saava  l:n, 11:10; iank aikkinen  elämä s uurin Jum alan l:ista, 14:7 ; te olette

saaneet saman voiman, uskon ja l:n, 17:7; Pyhän Hengen l., 33:15; pyrkikää

vilpittömin mielin osallisiksi parhaista l:ista, 46:8; jokaiselle annettu l., 46:11;

l:t Jumalalta, 46:11, 26; arvostelemisen l., 46:27; kirkon päämiehellä oleva

kaikki l:t, 46 :29, 1 07:9 2; l:t an nettu  teidän  parh aaksenne ja p elas tuks eks i,

84:73; ihmistä ei hyödytä, että hänelle suodaan l., ellei hän ota sitä vastaan,

88:33; Herran päivänä uhraat l:si Korkeimmalle, ks. uhrilahja.

lainata, palauta, minkä olet lainannut, 136:25.

lainsäätäjä, Kristus l., 36:22, 45:59.

laiska, älä ole l., 42:42, 60:13; palvelija, 58:26, 90:18, 107:100; älkää jääkö

paikoillenne, älkääkä olko l:ja, 75:3; älköön l:lla olko sijaa kirkossa, 75:29;

älkää enää olko l:ja, 88:124.

laiskuri, muistossa Herran edessä, 68:30; heidän joukossaan on l:ita, 68:31.

lait, maan, rikolliset jätettävä tuomittaviksi maan l:ien mukaan, 42:79, 84-86; kaikki

asiat vahvistettakoon maan l:ien mukaan, 51:6; kukaan älköön rikkoko maan

l:ja, 56:21; Jumalan sana maan l:ista, 98:4.



laittomuus, pääsevä valtaan myöhempinä aikoina, 45:27.

laki, rikkomalla lait ihminen tuli langenneeksi ihmiseksi, 20:20; hänet l. kiroaa,

24:1 7; henge llinen ja  ajalline n l., 29 :34; te illä ei tule  olem aan  muita  l:ja kuin

minun l:ni, kun minä tulen, 38:22; rukouksen kautta te tulette saamaan l:n,

41:3; Herran l. pidettäköön, 41:4, 58:19; se joka pitää minun l:ni, on minun

opetuslapseni, 41:5; kirkon l. annettu kirjoituksissa, 42:59; noudattakaa l:ja,

42:66; rikkojia kohdeltakoon Jumalan l:n mukaan, 42:81; se on oleva minun

kirkkoni l., 43:2, 8; niillä, jotka eivät mitään l:a tunteneet, oleva osa

ensimmäisessä ylösnousemuksessa, 45:54; pyhät on järjestettävä minun

l:ieni m ukaan, 51:2; J uma lalta saadut l:t kirk on l:ja , 58:2 3; pyhittäm isen  l.

velvoittaa kaikkia, 58:36, 70:10; olla vanhurskautettu l:n edessä, 64:13;

lapsia koskeva l., 68:25-28; ne jotka kuolivat ilman l:a, 76:72; liitto Herran

l:ien mukaisesti, 62:15; luopioiden nimet eivät l:n kirjassa, 85:11; valkeus

kaikke a hallitseva  l., 88:13; ne, joita e i pyhitetä l:n,ka utta, 88:21 , 22; se, m itä

l:n kautta h allitaan, pidetää n voim assa  l:n kautta, 8 8:34 ; joka  on sy nnissä ja

pyrk ii tulem aan  l:ksi its ellens ä, ei voi tulla p yhite tyks i l:n kau tta, 88 :35; k aikille

valtakunnille l., 88:36, 38; annettu kaikelle, 88:42; sitokaa l. ja sinetöikää

todistus, 88:84, 109:46, 133:72; tutkikaa Jumalan ja ihmisten l:ja, 93:53;

maan perustuslaista, 98:5-10; vihollisista, 98:25-32; taistelusta, 98:33;

kansan  l:t ja pe rustu slak i, 101 :77; y hteys jollais ta ce lestis en va ltaku nnan l.

vaatii, 105:4; alistukaamme Siionin l:hin, 105:32; piispan tuomittava l:ien

mukaan, 107:72; kukaan ei vältä Jumalan l:ja, 107:84; l. kymmenysten

maksamisesta pysyvä, 119:4; maan päällä ja taivaassa, 128:9;

peruuttamattomasti julistettu taivaassa, 130:20; määräänkö minä mitään

muuto in kuin l:n kau tta, 132:11 ; minun s anani on  minun l:ni, 13 2:12; jos te

ette pys y minun  l:ssani te ette v oi saavu ttaa tätä kirk kautta, 13 2:21; ota

vastaa n minun  l:ni, niin sinä olet pe lastuva, 1 32:32; us ko hallituks ista ja l:ista

yleensä , 134  luku;  Ks. m yös  lait, ma an ja p erus tusla ki.

Lamek, asetettiin, 107:51.

lammastarha, lampaita, jotka eivät ole tästä l:sta, 10:59.

lampaa t, myös  muita l:ita, jotka e ivät ole tästä  lamm astarha sta, 10:59 ; muut l:t

Jaakobin huoneen vesa, 10:60.

lamppu, pitäkää l:nne valmiina ja palavina, 33:17.

Lanesine-talo, = kirjapaino, 104:28.

langennut, rikkomuksen kautta ihmisesta tuli l., 20:20; toiset määrätään täyttämään

l:den paikka, 118:1.

lankeemus, heitä ei voida lunastaa hengellisestä l:sta ilman parannusta, 29:44;

Jumala lunastanut ihmiset l:sta, 93:38.

lapsi, l:t, tarkoittaen myöhempien alkojen armotalouden osallisia; Elian tehtävä

kääntää isien ja l:ten sydämet toistensa puoleen, 2:2, 27:9, 110:15, 128:17;

Israe lin l:t johdate ttu Pu naisen m eren  läpi, 8:3; l:ten  tehtä vä pa rann us ja

annettava kastaa itsensä, 18:42, 68:25, 27; vanhinten siunattava l:t, 20:70;

pienet lapset lunastetut maailman perustamisesta asti, 29:46; saatanalle ei

ole annettu valtaa vietellä pieniä l:ia, 29:47; valtakunnan l:ille kuuluvaa ei

soveliasta antaa kelvottomille, 41:6; heidän l:nsa kasvavat ilman syntiä,

45:5 8; ole tte pie niä l:ia,  ettek ä nyt  voi ke stää  kaikk ea, 50:40 , 78:1 7; kirjo ja

Jum alalle o tolliseen l:te n ope tuks een,  55:4 ; l:t tulev at elämää n van hoiksi ast i,

63:5 1; vanhempia  käsketä än op ettam aan  l:iaan , 68:2 5, 26 ; Siion in

asukk aissa l:tens a laiminlyöjiä, joih in Herra e i mielistynyt, 6 8:31; pien et l:t

pyhiä, 74 luku; lapsilla oikeus elatukseensa vanhemmiltaan ja sitten kirkolta,

63:4; ihmiset tulivat jälleen, l:n tilassaan, viattomiksi, 93:38; l:t kasvatettava

valkeudessa ja totuudessa, 93:40; l:ten laiminlyönti aiheuttaa ahdistuksia,

93:42; ahkeroikaa kääntää l:ten sydämet heidän isiensä puoleen, 98:16;

vihollisten l:ille rangaistus tai anteeksianto, 98:45-48; pieni l. ei kuole, ennen

kuin hän on ehtinyt vanhaksi, 101:30; Siionin l:ia verrataan vertaukseen

vääräs tä tuom arista, 101 :81-85; te o lette Israelin l:ia, 10 3:17; että o lisitte

valkeud en l:ia, 106:5 ; Ks. my ös ihmis lapset, Isra elin lapset, Ju malan la pset,

Siionin lapset, valkeuden lapset, valtakunnan lapset ja Jumalan pojat sekä

kadotu ksen lap set.

lapsukainen, olkaa rohkealla mielellä, l:t, 61:36; niiden kohtalo, jotka ovat

loukanneet Herran l:ia, 121:19 � 21.

lasimeri, lasinen meri, maa pyhitetyssä tilassa, 77:1; enkelit asuvat pallolla, joka

muistuttaa lasi- ja tulimerta, 130:7.



laukku, älä ota mukaasi l:a, 24:18.

laulu, Herra mielistyy l:uun, joka tulee sydämestä, 25:12; laulaen iankaikkisen ilon

l:ja, 45 :71, 6 6:11 , 101 :18; la ulavat uut ta l:a, 8 4:98 ; Ks. m yös  virsi.

lauma, älä pelkää, pieni 1., 6:34, 35:27; minä olen pitävä huolen l:stanne, 88:72;

teidän l:nne tulevat olemaan siunatut, 136:11.

laupe us, m aan  kans oja ku tsuttu  l:n ään ellä, 43 :25; m inä, H erra , teen  l:n ka ikille

nöyrille, 97:2; vihan päivänä minä olen muistava l:ta, 101:9.

Law , William , älköön pe ljätkö  perh eensä pu oles ta, 12 4:87 ; Jos eph  Smithin

neuvonantaja, 124:91, 126; saava avaimet, 124:97.

leeviläinen pappeus, kuuluu Aaronin pappeuteen, 107:1.

Leevin pojat, tulevat jälleen uhraamaan Herralle, 13 luku.

Lehi, tiennäyttäjä annettiin L:lle, 17:1.

leikattava, vainio on jo valjennut l:ksi, 4:4, 6:3, 11:3, 12:3, 14:3.

leikkiä, älä leiki pyhillä asioilla, 6:12, 8:10, 32:5.

leipä ja viini, vanhimpien ja pappien velvollisuus antaa l. ja viini, 20:40, 46;

seu raku nnan kok oonnutta va us ein na uttiak seen l:ää  ja viiniä , 20:7 5; l:n ja

viinin antamistapa, 20:76 � 79; ennen jalkojenpesemistoimitusta nautittava

l:ää ja viiniä, 88:140, 141.

leiri, ks . Her ran le iri ja Israelin le iri.

leiviskä, ei pidä kätkeä l:äänsä, 60:2, 13; l:ää kartutettava, 82:18.

lepo, jotta te, valitut, pääsisitte minun l:ooni, 19:9; mikä 1. on hänen kirkkautensa

täyteys, 84:24; jolloin jokainen on astuva hänen katoamattomnan l:oonsa,

121:32.

leski, l:istä huolehdittakoon, 83:6, 136:8.

levyt, ks. M ormon in Kirjan levy t ja Nefin levy t.

levätä, jotta heidän kanssaan saisit l. Isäni valtakunnassa, 15:6, 16:6; ne, jotka

kuolevat tulevat lepäämään kaikista vaivoistansa, 59:2; tämä päivä Herran

päivä, on määrätty levätäksenne työstänne, 59:10.

Libertyn vankila, Joseph Smithin rukous L. vankilassa, 121 luku.

liekk i, minä  olen te kevä hän et pa lavaksi l:k si, 7:6 ; Ks. m yös  tuli.

liha, ä lä luota l:n käsivartee n, 1:1 9; Kris tus kärsi k uolem an l:s sa, 18:11 ; Krist us tu li

l:aan , 20:2 6; kä rpäs et tule vat s yöm ään h eidän  l:aansa, 29:18 ; kaik ki l.

turmeltunutta, 38:11, 112:23; he kaksi tulevat yhdeksi l:ksi 49:16; l:aa

ravinnoksi, mutta sitä käytettävä säästeliäästi, 49:18, 89:12; voi sitä, joka

tuhlaa l:aa, 49:21; kaikki l. Herran kädessä, 61:6; kukaan ei ole nähnyt

Jumalaa l:ssa, 67:11; tuomitaan niin kuin ihmiset l:ssa, 76:73, 88:99;

jumalallisuuden voimaa ei ilmaista ihmisille l:ssa ilman pappeutta, 84:21;

perillisiä l:n mukaan, 86:9; eläinten ja lintujen l:aa määrätty käytettäväksi

säästeliäästi, 89:12; Kristus otti l:n majaksensa, 93:4; Henki tullaan

vuodatta maa n kaik en l:n  päälle , 95:4 ; Isällä  ja Poja lla on k umm allakin  ruum is

l:aa ja luuta, 130:22.

lihalline n, l:t him ot joh tava t lankeem ukseen,  3:4; m ahdoton ta nähdä  Jum alaa l: lla

mielellä, 67:10; se jolla on l. mieli, ei voi kestää Jumalan kasvojen edessä,

67:12; l:t käskyt, 84:27; luopukaa kaikista l:ista haluistanne, 88:121.

liika, hyljätkää l. naurunne, 88:69.

"Liite", ilmoitus, jota nimitetään "L:ksi", 133 luku.

liitto, he ovat rikkoneet minun iankaikkisen l:ni, 1:15; jotta minun iankaikkinen l:ni

saatettaisiin voimaan, 1:22; Mormonin Kirjan levyjä koskeva l., 5:3, 27, 28;

olen saa ttanut kaik ki vanha t l:t häviämä än, ja täm ä on uus i ja iankaikkin en l.,

22:1; pysy l:ssa, jonka olet tehnyt, 25:13; ei anneta mitään, joka on

ristiriidassa kirkon l:jen kanssa, 28:12; perintömaata koskeva 1., 38:20;

hankkiakseni itselleni kansani, joka on Israelin huonetta, 39:11; noudattakoot

kirkon l:ja, 42:13; kirkon l:t luvattu, 42:67; iankaikkinen l. lähetetty maailman

valkeudeksi, 45:9; perillisiä l:n mukaan, 52:2; on rikottu, nyt tyhjäksi tehty,

eikä sillä ole mitään merkitystä, 54:4; autuaat ovat ne, jotka ovat pitäneet l:n,

54:6 ; autu as ole t sinä , kos ka ole t ottan ut vastaa n min un ian kaikkisen l:ni,

66:2; Jeesus, uuden l:n välimies, 76:69, 107:19; ne eivät ottaneet vastaan

iankaikkista l:a, 76:101; sitouduttava yhteen eli tehtävä iankaikkinen l., 78:11,

82:11; liitytte yh teen liitoin, joita rikkom us ei pura  ilman, että ra ngaistus  heti

seuraa, 82:11, 15; tämä on sen l:n mukaista, joka kuuluu pappeuteen, 84:39,

41; Isän uudistama ja vahvistama l., 84:48; kunnes muistavat uuden l:n,

Morm onin Kirjan, 8 4:57; iank aikkisen  l:n merkik si ja muisto ksi mää rätty

rukous, 88:131; rukoilkaa ja muistakaa 1., 90:24; jotka ovat valmiit pitämään



l:nsa uhrein, ovat minulle otollisia, 97:8; lupaus annettu muuttumattomana

l:na, 98:3; pysyttekö te minun l:ssani aina kuolemaan saakka, 98:14, 15;

ilmoitus uu desta ja ian kaikkise sta l:sta, 132 . luku; kaikk i l:t, sopimuks et,

sitoumukset ym, joita ei sinetöi lupauksen Pyhä henki, päättyvät ihmisten

kuollessa, 132:7; evankeliumin täyteys, hänen iankaikkinen l:nsa, 133:57;

l:mme on että tahdomme vaeltaa kaikissa Herran säädöksissä, 136:2, 4.

lilja, katsokaa kedon l:ja, 84:82.

linna, kokoaminen oleva l:na, 115:6.

linnut, säädetty ravinnoksi, 49:19, 89:12; vilja l:ja varten 89:14, 17.

lippu,  koho tettav a rau han  l., 93:3 4; Ks . myö s viiri.

lisäys, Melkisedekin pappeuteen, 107:14; kuuluvat l:inä tähän pappeuteen, 107:5.

lohduttaa, lohduttaen meitä julistamalla tulevaiset, 128:21.

lohdutus, sanoen teille esimerkiksi, teidän l:ksenne, 124:53.

loppu, jos pysyt uskollisena l:uun asti, sinä pelastut, 6:13; jotka pysyvät vahvana

l:uun asti, pelastuvat, 18:22, 20:25, 29, 53:7; on tuleva 29:23; minun teoillani

ei ole l:a eikä alkua, 29:33; tuomio, mika on tuleva maan l:ssa 38:5; saatana

hallitseva  vähä n aika a, sitte n tulee ma an 1. , 43:3 1; totu us py syy , eikä  sillä

ole l:a, 88:66 ; ne, jotka eiv ät virkoa e loon enn en ma an l:a, viime istä

ylösnousem usta , 88:1 01; kaikk ien lak ien ilm oittam inen p idäte ttäisiin

maailm an l:uun s aakka , 121:32; jum alia, kosk a heillä ei ole l:a, 13 2:20; valta

kukistaa saatana maailman l:ssa, 19:3.

loputon, minä, Jumala, olen l., 19:4; L. on minun nimeni, 19:10; vaiva, 19:6, 76:44.

loukkaus, voi sitä, jonka kautta tämä l. tulee, 54:5.

luettelo, koko kirkon kaikista nimistä pidettävä l:a, 20:82; pidettäva kirkon pääl:a,

20:83; kirjat avattiin, myös elämän kirja, ja ne sisälsivat l:n ihmisten teoista,

128:7; Ks. myös aikakirja, asiakirja, kirjuri, muistiinpano, todistaa ja todistus.

luettelonpitäjä, todistajana kastetoimituksissa kuolleiden puolesta, 127:6; jokaiseen

seurakuntaan jos tarpeellista 128:3; vrt. kirjuri ja pääluettelonpitäjä.

luja, vielä lujempi profetian sana tarkoittaa sitä, että ihminen tietää, että hänet on

sinetöity, 131:5.

lukita, lain lukitseminen sinetillä, 109:46.

lunastaa, pienet lapset lunastetut maailman perustamisesta asti, 29:46; minun

kansani tullaan lunastamaan, 43:29; silloin pakanakansat lunastetaan, 45:54;

Ainosyntyinen Poika lähetetty lunastamaan maailma, 49:5; ainoat, joita ei

lunasteta, eli kadotuksen lapset, 76:32, 38; ne, joita ei lunasteta ennen

viimeistä ylösnousemusta, 76:85; lunastanut Israelin armonsa valinnan

mukaan, 84:99; Siion tullaan lunastamaan, 100:13, 101:75, 136:18; jos ei

rikkomuksia olisi ollut, olisi kansani ehkä nyt lunastettu, 105:2, 9; nyt on

minun lunastettujeni vuosi tullut, 133:52; vrt. vapahtaa ja vapauttaa.

Lunastaja, sinun L:si, sinun Herrasi ja sinun Jumalasi, 10:70; L. kärsi, jotta hän

johdattaisi kaikki tykönsä, 18:11, 12; maailman L., 19:1, 93:9.

lunastus, uskon kautta Ainosyntyiseen Poikaan, 29:42; teidän l:nne tehdään

täydellisek si, 45:46; pa kanak ansojen  1., 45:54; A inosynty inen Poik a lähetetty

maailman l:ksi, 49:5; jätetään saatanan rusikoitavaksi l:n päivään saakka,

78:12, 132:26; l:n kautta saatu aikaan kuolleistanouseminen, 88:14, 16;

sielun l. Kristuksen kautta, 84:17; niiden l., jotka ovat saaneet osansa

vankeudessa, 88:99; l:nne ahdistustenne jälkeen, 103:13; ette voi välttää

saatanan rusikoimista l:n päivään saakka, 104:9; tahtoni Siionin l:sta, 101:43,

103:15, 105:34; patriarkan sinetöimät l:n päivään saakka, 124:124.

luoda, olen Jeesus Kristus, joka olen luonut taivaan ja maan, 14:9, 45:1, 76:24,

93:10; loi miehen ja naisen, 20:18; Henkeni voiman kautta minä olen ne

luonu t, 29:3 1; jotta  maa  täyttä isi luom isensa ta rkoitu ksen, 49 :16; m aa luo tiin

celestisiä olentoja varten, 88:2; maa täyttää luomisensa tarkoituksen, 88:25;

älyä ei ole luotu, 93:29; Ks. myös luomakunta.

luoja, ensimmäisen päivän l., 95:7; Ks. myös luoda.

luomakunta, neljä olentoa kuvaavat l:n kirkkautta, 77:3; Ks. luoda.

luominen, ks. luoda ja luomakunta.

luonnollinen, ei voi nähdä Jumalaa l:lla ymmärryksellä, 67:10, 12.

luopio, pidettävä muistiinpanoja l:ista, jotka luopuvat saatuaan perintöosansa, 65:2;

Babylon, 86:3.

luopua, luopuneilla ei mitään perintöosaa Kirkossa pyhien joukossa, 65:11.

luottaa, älä luota lihan käsivarteen, 1:19; luota siihen Henkeen, joka johdattaa

tekemään hyvää, 11:12; luota minuun, niin et joudu häpeään, 84:116.



luottamus, kirkon presidenttikuntaa on kirkon l:n tuettava, 107:22.

lupa, kuka oikeutettu l:aan, 20:64; vanhinten tulee saada l:nsa, 20:63.

lupauksen maa, l. maan yllä ei oleva kirousta, 38:18.

lupauksen Pyhä Henki, ne, jotka voittava, sinetöityjä l. Pyhällä Hengellä, 76:53;

toinen Puolus taja l. P yhä  Hen ki, 88 :3; sinetöim isen  siuna ukset, l. Py hä H enk i,

jolla sin etöidyt, 12 4:12 4; liitot, jo ita ei sin etöi l. P yhä  Hen ki eivä t päte viä

ylösnousemuksen jälkeen, 132:7; l. Pyhän Hengen kautta sinetöidyt liitot

pysyvä t, 132 :26; v rt. my ös H enk i, henk i ja Pyh ä He nki.

lupaus, l:n maa, 57:2; kun te ette tee, mitä minä sanon, teillä ei ole mitään l:ta,

82:10, 12 4:47; toinen  Puolus taja, l:n Pyhä  Henk i, 88:3; suur i ja viimeinen  l.,

88:75; liitot, kun  niitä sinetöi l:n Py hä Hen ki, 132:7; kä skyihin s isältyvät l:t

tulev at täy ttym ään , 1:37 ; annettav a van hurs kaudessa, 59:11 ; ole

huolellisempi l:tesi pitämisessä, 108:3.

Lusifer, aamuruskon poika, 76:26.

luste, vertaus vehnästä ja l:sta, 86:1, 101:65; saatana kylvää l:n, 86:3; älkää repikö

l:ta, 86:6, 7; poltetaan, 86:7, 101:66.

luu, liha irtoava l:ista, 29:19; saa l:t vapise maan, 85:6; pyhillä oleva ydintä luissaan,

89:1 8; ylösnousseilla ru umis  lihaa ja  l:ta, 12 9:1; s ekä  Isällä  että P ojalla

ruumis lihaa ja l:ta, 130:22.

lyhde, uskolliset palvelijat saavat hartioillensa paljon l:itä, 75:5.

lyhennelmä, Nefin kertomuksesta kadonneessa kasikirjoituksessa, 10:44.

Lyma n, Ama sa, ylipapp ien kooru min neu vonan taja, 124:13 6; ja Geo rge A. Sm ith

järjestäkööt komppanian, 136:14.

lähimmäinen, sillä mitalla, jolla on mitannut l:lleen, 1:10; älä himoitse l:si vaimoa,

19:25; älä puhu pahaa l:stäsi, 42:27; sen, joka ei tahdo tarttua miekkaan

l:taan  vas taan , täyty y pae ta Siio niin, 45 :66; ra kas ta l:tas i niin ku in itseäsi,

59:6; kuinka olla hyödyksi l:lleen, 81:4; katso l:si etua, 82:19; pyhien tulee

varoittaa l:tään, 88:81; velvollisuudet l:tä kohtaan, 136:25.

läheisyys, ks. kasvojen edessä.

lähellä, Herra on l., 1:12; hetki on l., 29:9 � 11, 35:15, 45:38; Herran suuri päivä on

l., 43:17; kesä on nyt l., 45:37; Kristuksen tulemisen aika on l., 49:6, 104:59,

106:4.

lähetyss aarnaa ja, ohjeita eräille l:ille, 24:18 ; mitä l:ien tulee te hdä, 33:8  � 12; l:t

tulevat saamaan lyhteitä kuormaksi hartioillensa, 33:9; miten l:ien tehtävä

työtään ja saarnattava matkoillaan, 33:36, 52:10; l:ien saarnattava

evankeliumia, 36:5; l:ia tulee lähtemään kaikkien kansojen keskuuteen,

39:15; l:ien teh tävä ja m äärayk set heille, 42:6 , 11, 63; l:t lähete tty

opettamaan; tulevat saamaan opetusta korkeudesta, 43:15, 16; l:t puhukoot

kuin Pietari, 49:11; millä tavalla l:ien saarnattava evankeliumia, 50:17; älköön

kukaa n estäk ö l:ia, 50:38; l:t saa rnatkoo t sanaa  kiirehtimattä , 60:8-14 ; l:t

matkustakoot yhdessä, 61:35; l:t julistakoot hyvää sanomaa, 62:5; Orson

Hyden kutsuminen l:ksi, 68:1; esikuva kaikille l:ille, 68:2 � 8; l:ien lähetettävä

selvityks et huone enhaltijan v irastaan, 6 9:5; mitä l:ien s elitettävä, 71 :1; l:t

kohdatkoot v ihollise nsa  pelot tomasti, 71:7 � 10; y ksilö llisiä oh jeita ja

lupauksia l:ille, 75:3 � 28; l:n lähdettäva asettamisen voimassa, 79:1, 2;

Stephen Burnett kutsutaan l:ksi, 80 luku; kenen saarnattava evankeliumia;

määräyksiä l:ille, 84:76-107; l:t lähetetty todistamaan ja varoittamaan;

rohkaisu l:ille, 88:81-85; ihmiset tulevat kuulemaan evankeliumin täyteyden

l:ilta, 90:11; l:ille opetuksen huoneeksi, 97:13; l:n puhdistettava jalkansa

todistukseksi, 99:4; l:ille annetaan, mitä heidän on sanottava, 100:6; ne

kaksitoista tulevat avaamaan oven julistamalla evankeliumia, 107:35; niiden

valta, jotka lähetetään niiden kahdentoista äänestyksen kautta, 112:21; Herra

huo lehtiv a l:ien  perh eistä , 118 :3; l:t julis tako ot evankelium ia kaik ille

maallisille; hallitusmiehille ja muille ihmisille, 124:3; lähettakää vanhimmat

kansojen tykö, 133:8-37.

länsi, neuvokoon niitä, jotka lääntyvät, pakenemaan l:een, 42:64; Israelin leiri

matkalla l:een, 136:1.

läntiset maat, kokoontukaa kirkkoni vanhimmat, lähtekää läntisiin maihin, 45:64.

läsnä, ks . kasvo t.

maa, siunaus jätetty tälle m:lle, 10:50, 51; anna pois osa m:tasi 19:34, 48:2;

perintömaaksi, 38:20, 48:4; m:ta ostettava, 42:35, 63:27, 101:70, 71, 74,

105:29; sotia vieraissa maissa, 45:63; minun lakini pidettäköön tässä m:ssa,



58:19; Jumala kirosi aluksi m:n, 61:17; pyhien kokoonnuttava Siionin m:han,

63:24; hankkimaan tietoja maista ja valtakunnista, 68:79, 93:53; kun aika on

tullut, te tulette saamaan ihanan m:n, 103:20; ihana m. Siionin m., 103:24;

pyhien otettava haltuunsa ostetut m:t, 105:30; älköön peljätkö m:ssa olevan

saira uden tähden , 124 :87; s uuri s yvyys väisty vä takais in poh joisiin m :hin, ja

saaret yhdistyvät yhdeksi m:ksi, 133:23; Jerusalemin ja Siionin m:t tulevat

palaamaan takaisin, 133:24; pohjoisissa maissa olevat tulevat muistoon,

133:26; kuivunut maa ei enää oleva janoava maa, 133:29; Ks. myös

lupauksen maa.

maa (=maailma, maapallo), rauha otetaan pois m:n päältä, 1:35; katoaa, minun

sanani ei katoa, 1:38, 43:32, 56:11; koko m. täydelleen hävitettäisiin, 2:3;

Johannes palveleva niitä, jotka asuvat m:n päällä, 7:6; saatana kulkee

edestakaisin m:n päällä, 10:27; Kristus luonut m:n, 14:9; Jumala loi m:n,

20:17; Elian tehtävä m:n päällä kääntää isien sydämet, 27:9; on kypsä, 29:9;

vapiseva, 29:13; ja järkkyvä, 43:18, 45:48, 49:23, 84:118, 88:87; on oleva

uusi taivas ja uusi m., 29:23; ennen kun m. häviää, kuolleet heräävät, 29:26;

minä olen tehnyt m:n rikkaaksi, 38:17; annetaan perintöosaksi, 45:58, 56:20,

63:20, 103:7; se, mikä tulee m:sta, säädetty ihmisen käytettäväksi, 49:19;

jotka  elävä t, tulev at pe rimä än m :n, 59 :2; tulla an kir kas tamaan , 63:2 1; ku in

lasinen meri, 77:1; m:n asukkaat murehtivat, 87:6; Kristus m:n valkeus, 88:7,

10; köy hät ja säv yisät periv ät m:n, 88 :17; valm istetaan c elestistä kirk kautta

varten, 88:18; kruunataan ottamalla Isän Jumalan kasvojen eteen, 88:19;

luotiin, että celestiset sen omistaisivat, 88:20; pysyy celestisessä laissa,

88:25; kuolee mutta tehdään jälleen eläväksi, 88:26; m:n rata säädetty,

88:43; Herran kätten teko, 104:14; enkö minä ole luonut m:ta, 117:6; koko m.

huokaa pahojen tekojensa taakan alla, 123:7; tullaan lyömään kirouksella jos

ei ole yhdistävää sidettä, 128:18; enkelit, jotka palvelevat tätä m:ta, 130:5;

oleva uurimina ja tummimina, 130:9; tuleva sellaiseksi kuin ennen

jakamistaan, 133:24; Ks. myös sekä taivaat ja maa, taivas ja maa että taivaat

ja taivas.

maa (=maaperä), kaikki, mikä tuottaa sadon m:n alla tai päällä hyvä ihmiselle,

89:1 6; ku ivunut m.  ei enä ä olev a jano ava  maa , 133 :29; J oseph ja H yrum in

viaton veri huutaa m:sta 136:36.

maailma, jumalattomien jumala m:n kaltainen, 1:16; Kristus m:n elämä ja valkeus,

10:70, 11 :28; kyp syy sy nnissä, 1 8:6; saata na tullaan k ukistam aan m :n

lopussa, 19:3;  pane pois tämän m:n toimet, 25:10; ihminen luotiin ennen

kuin m. oli luotu, 49:17; sinun on luovuttava m:sta, 53:2; näky siitä, mikä on

ollut, ennen kuin m. oli, 76:12, 13; m:t luotiin Ainosyntyisen kautta, 76:24,

93:9, 10; Jeesus tuli m:aan, 76:41; koko m. synnin vallassa, 84:49; ilmoitus,

joka koskee kaikkea m:aa, 84:75; vanhimmat lähetetään koettelemaan m:aa,

84:79; kätketyt m:lta Kristuksen kanssa Jumalassa, 86:9; ilo ei täydellinen

tässä m:ssa, 101:36; mikä säädettiin, ennen kuin tätä m:aa oli, 121:32;

tämän m:n ruhtinas tulee, 127:11; tässä elämässä hankittu äly antaa

etumatkan tulevassa m:ssa, 130:19; Aabrahamin siemenellä jatkuminen

sekä m :ssa että p oissa m :sta, 132:3 0; minä o len oleva  sinun ka nssas i m:n

loppuun asti, 132:49.

maailman loppu, ks. loppu; vrt. maa.

maailman perustaminen, kaste kuolleiden puolesta määrätty ennen m.

perustamista, 124:33, 41; toimitukset valmistettu ennen m. perustamista,

128:5; laki julistettu taivaassa ennen m. perustamista, 130:20, 132:5.

maalliset, yhdenvertaiset m:ten siteissä, 78:5.

maanjäristys, m:ten äänellä, 43:25; on oleva myös m:iä monissa paikoissa, 45:32;

maan asukkaita kuritetaan m:illä 87:6; teidän todistuksenne jälkeen tulee

m:ten todistus, 88:89.

maan loppu, ks. loppu; vrt. maa.

Mahalalel, Aadam siunasi M:n, 107:46, 53.

mahdollisuudet, älä tee enemmän työtä, kuin sinulla on m:ia, 10:4.

Mahemson, Martin Harrisia nimitetään M:ksi, 82:11, 104:24, 26.

maissi, härkää varten, 89:17.

maito, m:a niille, jotka eivät voi sietää ruokaa, 19:22.

maja, Poika otti lihan m:ksensa, 93:4; elementit ovat Jumalan m., 93:35; Ks. myös

ilmestysmaja.

majatalo, käsky rakentaa talo, m., 124:22 � 24; profeetalla olkoon m:ssa sija,



124:56.

maksaa, Herra m. jokaiselle hänen työnsä mukaan, 1:10; ja hän on antava palkan

kaikille, 56:19; Herra m., niin kuin hän hyväksi näkee, 64:28; maksa siitä,

minkä saat, 42:54; maksakaa kaikki velkanne, 104:78.

Malakia, aika, josta M. puhui, tullut, 110:14; erästä M:n kohtaa Eliasta lainataan,

128:17; M:n profetia jumalattomien tuomiosta, 133:64.

malja, Kristuksen kärsimyksen katkera m., 19:18; minun vihani m. on täysi, 29:17;

kun  heidä n rikk omu sten sa m . on tä ysi, 101:1 1; että  heidä n m:n sa täyttyis i,

103:3.

mammona, väärä m., 82:22.

Marks, William, William M:a koskeva ilmoitus, 117 luku;  asettakoon Isaac

Gallandin, 124:79.

Marsh, Thomas B., ilmoitukset Thomas B. M:lle 30 ja 112 luvut; lähetetään

Missouriin, 52:22; Thomas B. M:n lähdettävä, 56:5.

marttyyrikuolema, Joseph ja Hyrum Smithin m., 135 luku.

matkustaa, ylipapit, vanhimmat ja papit matkustakoot, 84:11;  joidenkin kirkon

virkamiesten velvollisuutena ei ole m., 107:98; matkustava johtava korkea

neuvosto, ne kaksitoista, 107:33, 36.

mato, m:t kirous, 29:18; missä heidän m:nsa ei kuole 76:44.

Melkisedek, pappeja M:n järjestyksen mukaan, 76:57; saanut pappeuden isiltään,

84:14, 15.

Melk isedekin  papp eus , M. pappeuden va ltuus , 68:1 9; toim ittaa e vankelium in

palvelusta 84:19, miksi nimitetään M. pappeudeksi, 107:2, 4; kaikki muut

virat M. pappeuden alaisia, 107:5; vanhimman virka kuuluu M. pappeuteen

107:7; M. pappeuden oikeudet, 107:8 � 10; M. pappeuden oikeudet, 107:18;

M. pappeuden virkamiehille annetut avaimet, 124:123. Ks. myös pappeus.

menestys, pehmittävä heidän sydämensä teiden m:ksenne, 124:9. Ks. myös hyvä

ja par haaksi.

menneet, sana Herran edessä, 130:7.

merensaaret, te, jotka asutte m:illa, 1:1; lähettäkää vanhimmat m:ille, 133:8; Kristus

seisova m:illa, 133:20;  tulevat yhdistymään yhdeksi maaksi, 133:23.

meri, nuhtelullani minä kuivaan m:n, 133:68, lasinen m. on maa pyhitetyssä tilassa

77:1; enkelit asuvat pallolla, joka muistuttaa lasi- ja tulim:ta, 130:7.

mer kitä, v alta m . sine tillä, 1:8 ;  sadanneljänk ymm enenne ljäntuhannen  sinet illä

merkitseminen, 77:11; merkitä  muistiin ks. muistiinpano.

merkki, m:t seuraavat niitä, jotka uskovat 58:64, 35:8, 68:10, 84:65, 124:98; Herran

tulemisen m:istä, 39:23, 45:16, 39; he tulevat näkemään m:ja ja ihmeitä,

45:40; jotka anovat, mutta eivät m:a kuluttaaksensa sen himoissansa 46:9;

joka tavoittelee m:jä, on näkevä m:jä, mutta ei pelastukseksi, 63:7 � 12;

teidän ann etaa n tun tea a ikojen  m:t, 68:11 . Ks. m yös  tunnusm erkk i ja

tunnusteko.

Metuselah, Aadam asetti M:n, 107:50; asetti Nooan, 107:52; ylipappi Aadam

siunasi hänet, 107:53.

miek ka, H erran m. t aivaassa juop unu t vimm aan  1:13 , Jum alan s ana  teräv ämp i kuin

kaksiterä inen m ., 6:2, 1 1:2, 1 2:2, 1 4:2, 33:1; L aabanin m ., 17:1 ; Hen ken i m.

27:8; Herra antava m:nsa langeta heikkojen tähden, 35:14; ja kansansa

puolesta, 101:10; ihmiset nostavat m:n toinen toistansa vastaan, 45:33;

jokaisen, joka ei tahdo tarttua miekkaansa täytyy paeta Siioniin turvaan,

45:68;  m aan as ukkaa t tulevat m urehtima an m:n  tähden, 8 7:6; vihan i m.,

101:10; m:llasi kosta kärsimämme vääryydet, 121:5.

mielettömyys, tuleva ilmi, 45:49, 136:19.

mieli, sinun o n harkittav a se m :ssasi, 9:8 ; murtun ut m. Jum alasta, 52 :15, 16; vo i te

köyhät joiden m. ei ole murtunut, 56:17; olkaa rohkealla m:llä, 61:36; Herra

kysyy taipuisaa m:tä, 64:34; Herran m. ja tahto 68:3, 4, 95:13, 133:61; olkaa

turvallisella m:lla, 68:6, 78:18;  m:nne olisi kiinnitettynä vain Jumalaan, 88:66;

m:nne ovat olleet pimentyneet, 84:54; että pystytte m:ssänne lujina, 84:61;

ihmisten m:t masentuvat, sydämet menehtyvät, 88:91, 45:26; synkeys peittää

ihmisten m:t, 112:13; sokaistakseen heidän m:nsä, 121:12.

mielistyä, Herra mielistynyt pyhien uhreihin, 123:1; mies (=aviomies), sielusi

iloitkoon m iehestäs i, 25:14; m:n  ja vaimon  tultava yh deksi lihak si, 49:16; m .,

joka ei usko, pyhitetty vaimonsa kautta, 74:1, 3; naisilla oikeus saada

elatuksensa m:ltään, 83:2.

mies ja nainen, luotiin Jumalan kuvaksi, 20:18.



Miikael, Aa dam, v anhaikä inen, 27:1 1; puhaltav a pasu unaan sa, 29:26 ; tehty

ruhtinaaksi, 78:16; ylienkeli, kokoava sotajoukkonsa, 88:112; perkele tuleva

ylös taistelemaan M:a vastaan, 88:113; voittava hänet joka tavoittelee

Karits an va ltaistu inta, 8 8:11 5; Aa dam ia nim itetää n M:k si, ruh tinaaksi ja

ylienkeliksi, 107:54; kuulemme M:n äänen 128:20.

Miles, Daniel, seitsenkymmenten presidentti, 124:138.

Miller, George, George M:ssä ei petosta, 124:20; piispan virka sinetöidään George

M:n pään päälle 124:21.

MINÄ OLEN, Jeesus Kristus suuri M. OLEN, 29:1, 38:1, 39:1;  te tulette näkemään

minut ja tietämään, että m. olen, 87:10.

Miss ourin  valtio , M:s sa ole va m aa tu llaan p yhittä mää n, 52 :2 Joseph Sm ith ja

Sidney Rigdon lähetetään M:iin, 52:3;  pyhien perintömaa, 52:42; käsky

pae ta M: iin, 54 :8; maa, joka valittu pyhien kok oon tum ispa ikaksi, 57 :1; Siio nin

kaupungin sijaitsemispaikka, 57:2; uskolliset iloitsevat yhdessä M. maassa,

62:6 ; temppe lin paik ka M . valtio n läns irajoilla , 84:3 ; M:s sa surm attuja  pyhiä

koskeva lohdutus, 124:54.

mitata, jokaiselle ihmiselle sillä mitalla, millä hän on mitannut lähimmäiselleen, 1:10;

mitataan juuri sillä hetkellä kullekin määränsä, 84:85.

M'Lellin, William E., ilmoitukset William E. M'L:lle ja muille, 66 ja 68 luvut; hänen

tehtävänsä peruutetaan ja häntä nuhdellaan, 75:6, 8; Herra ei mielistynyt

William E. M'L:iin, 90:35.

monivaimoisuus, 132 luku.

Moos es, johda tti Israelin lapse t ilmoitukse n avulla, 8:3 ;  ette voi astu a portista

sisään M:n lain avulla, 22:2; Joseph Smith sai käskyjä samoin kuin M., 28:2;

riita M :n lais ta, 74 :3; M :n po jat pappeu den  muk aan , 84:6 , 31 � 34;  m iksi M .

otettiin pois Israelilta, 84:23 � 26; M:n kaltainen mies luvataan 103:16 � 18,

presidentin oltava niin kuin M., 107:91; ilmestyy Kirtlandin temppelissä,

110:11; rakensi ilmestysmajan pyhiä säädöksiä varten, 124:38; Herran

rakkaus ja sääliväisyys M:ta kohtaan, 133:54; M:n ennustus tulee

täyttymään, 133:63.

Morley, Isaac, lähetetään Missouriin, 52:23; Herra vihastunut Isaac M:hin, 64:15;

saanut anteeksi, 64:16.

Morm onin Kirja, Jo seph S mithillä oli voima  kääntä ä M. Kirja, 1 :29, 20:8, 1 35:3; M .

Kirjan ensimmäisen osan käsikirjoitus, 3 luku; M. Kirjan käsikirjoituksen

muuttaminen, 10 luku; kolmen todistajan saama M. Kirjaa koskeva ilmoitus,

17 luku; Martin Harrisin käsketään luovuttaa omaisuuttaan M. Kirjan

painatusta varten, 19:26; sisältää totuuden ja Jumalan sanan, 19:26, 27;

sisältää erään kukistuneen kansan aikakirjat sekä evankeliumin täyteyden,

20:9, 27:5, 42:12, 135:3; Joseph Smith kutsuttiin ja valittiin kääntämään M.

Kirja, 24:1;  M oroni lähe tetty saatta maan  ilmi M. Kirja, 27 :5; annettu

opetukseksi, 33:16; vanhimmat opettakoot M. Kirjasta, 42:12, 84:57; Moroni

ilmoittaa M. Kirjan, 128:20; profeetan ja patriarkan marttyyrikuolema sinetöi

M. Kirjan todistuksen, 135:3.

Morm onin Kirjan le vyt, miks i säilytettiin 3:19, 20 ; Martin H arris pyy tänyt todis tusta

M. Kirjan lev yistä, 5:1; Jo seph S mithillä oli lahja kää ntää levy jen sisältö, 5:4 ; 

lupaus, että levyt saadaan nähdä, 17:1.

Moroni, lähetetty saattamaan ilmi Mormonin Kirja, 27:5;  julistaa profetioiden

täyttymisen 128:20.

muinain en, mu inoin, tieto mu inaisista aika kirjoista, 8:1;  m uinoin taistelu ista anne ttu

laki, 98:33.

muistiinpano, muita m:ja, joita minulla on, 9:2; John Whitmer huolehtimaan kirkon

m:ista, 47 :3; kirkon p ääluettelon  pitäminen  kirjurin velvo llisuus, 85:1 ; m:t

myö s luop ioista , 85:2 ; eikä  kym men yks iä ma ksamat tom ien nim ien pid ä olla

Jumalan kansan nimien joukossa 85:3, 4; merkitkää muistiin tämä käsky,

90:32; m:t pidettäköön järjestyksessä, 127:9; mitä totisesti ja uskollisesti on

valtu uden noja lla me rkitty  mnis tiin, ei vo ida pe ruuttaa, 128:9 ; sella isia ku in

oikeat m:t kuolleista maan päällä, sellaisia myös m:t taivaassa, 128:14. Ks.

myös aikakirja, asiakirja, kirjoittaa, luettelo, todistaa ja todistus.

muisto, almut tulleet m:oon Jumalan edessä, 112:1.

muistokirja, m:t uhrilahjoista kuuluvat Herran huoneeseen, 124:39.

Murdock, John, lähetetään Missouriin, 52:8; kutsuttu itäisille seuduille, 99:1.

murehtia, maan kansat tulevat murehtimaan, 45:49, 87:6. vrt. huoata ja surra.

murhata, ei anteeksiantoa sille, joka murhaa, 42:16, 79; voi niitä, jotka murhaavat



pyhiä, 121:23.

murhe, paasto ja m. tulevat Herran korviin, 95:7; m:n paivä tulee pian, 112:24.

murheellinen, älkööt teidën sydämenne olko m:t, 98:18.

murtunut, syntien anteeksianto niille joilla on m. sydän, 21:9; mieli otollinen, 52:15,

97:8; joka tahtoo välttää vihollisensa olkoon m. Herran edessä, 54:3; Pyha

Henk i luvattu niille, jotka ov at m:ita, 55:3 ; voi te koy hät, joiden m ieli ei ole m.,

56:17; autuaat ovat köyhät, joiden mieli on m., 56:18; särjetty sydän ja m.

mieli, 59:8; Henki lähetetty m:iden valistamiseksi, 138:33.

musertaa, se, mikä on heikkoa, tulee musertamaan mahtavat, 1:19.

muuttaa, kasikirjoituksen sanoja muutettu, 10:10, 11, 29, muutetaan

silmänräpäyksessä, 43:32, 63:51.

muuttua, ks. muuttaa.

muuttumaton, Jumala, 20:17.

mykkä, saavat m:t puhumnan, 35:9; m:n kieli puhuva, 84:70.

myrkky, ei heitä vahingoita, 8:71, 72, 124:98.

myrsky, m:jen äänellä, 43:25; m:jen todistus, 88:90.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko, nimi annettu ilmoituksen

kautta, 115:3, 4. Ks. edelleen kirkko.

myöhempien aikojen pyhät, tietoa taivaasta m. aikojen pyhien pään päälle, 121:33.

määrätä, ei kukaan saa kirkossa ilmoituksia ja käskyjä, paitsi jos hänet on siihen

määrätty 43:3; Edward Partridge määrätköön kansalle sen osan, 51:2; eikä

mitään muuta paikkaa tulla määräämään pyhien kokoamistyötä varten,

101:20; määrättäköön miehiä täyttämään niiden paikka, jotka ovat

langenneet, 118:1; John Taylor John  E. Page, Wilford Woodruff ja Willard

Richards määrättäköön apostoleiksi, 118:6; jokaiseile ihmiselle on hetki

mää rätty , 121 :25; W illiam L aw m äärä tään  kirko n pre sidentin

neuvonantajaksi, 124:91; Herra ottaa vastaan vain sellaista, minkä hän on

määrännyt, 132:10; eikä hän määrää muuta kuin lain kautta, 132:11.

määräys, Jumalan m. ja tahto pyhien ajalliseksi pelastukseksi, 89 luku.

nainen, joka katsoo n:ta himoiten, tulee kieltämään uskon, 42:23, 63:16; Ihmisen

Poika ei tule n:n hahmossa, 49:22; ja väärä tuomari, 101:81; n:illa oikeus

saada elatuksensa mieheltään, 83:2.

naula, n:jen reiät Vapahtajan käsissä ja jaloissa, 6:37.

nauru, liiallisesta n:sta varoitetaan, 59:15, 88:69; luopukaa kaikesta n:sta, 88:121.

Nauvoo, Illinois, temppeli rakennettava N:hon, 124:27; Zarahemla rakennettava

vastapäätä N:ta, 125:3; pyhien otettava haltuunsa perintöosansa N:ssa,

125:4.

Nauvoon talo, 124:60.

Nefi, N:n kirja, 10:42; N:lle annettu laki, 98:32.

nefiläiset, Joseph sai n:ten aikakirjat, 1:29; tieto Vapahtajasta tuleva n:ille, 3:17;

Her ra sa lli n:ten  tulla hä vitety ksi, 3 :18; v arok aa, e ttette t ulisi n: ten kaltais iksi,

38:39.

Nefin levyt, 10:38-45.

neitsyt, vertaus kymmenestä n:stä, 45:56; tyhmiä n:itä viisaiden joukossa, 63:54.

neuvo , jos hän y lenkatso o Jum alan n:t, 3:4, 7, 1 3; sinun n euvojas i n:t on poljettu

jalkoihin, 3:15; kuunnelkaa Jumalan n:ja, 78:2, 100:2; hänen n:jensa

alaisena, joka on Pyhä, 78:16; rauhansa päivänä he pitivät halpana minun

n:ni, 1 01:8 ; kansan i pane va täytän töön  päätökseni, jos se  kuule e n:jani,

103:5; jos he seuraavat n:a, heillä on oleva voima, 105:37; syntisi

anteeksiannetut, koska olet tullut saadaksesi n:ja, 108:1; puhdassydämiset

etsivät n:a, 122:2; saava palkkansa, jos ottaa vastaan n:n, 124:16, 89, 90;

joka  ei ets i minu n n:ani, hänellä e i oleva  voim aa, 136:1 9. Ks . myö s neu voa  ja

ohje.

neuvoa, jotta ei kukaan ihminen neuvoisi toistaan, 1:19; älkää koettako neuvoa

Jumalaanne, 22:4; eikä niitä ole annettu anteeksi, koska te omalla tavallanne

pyritte neuvomaan, 56:14. Ks. myös neuvo ja ohje.

neuvoja, n:n neuvot poljettu jalkoihin, 3:15.

neuvosto, ensimmäisen presidenttikunnan tehtävänä johtaa n:a 90:16; vaikeimmat

asiat jätettäk öön kirk on n:lle ratka istaviksi, 10 7:78 � 81; kirkon  yhteisen  n:n

päätös, 107:82, 83.

neuvos to, ko rkea , kork ean  n:n jäs enillä a setta miso ikeus siellä  miss ä ei ole

seurakuntaa, 20:66; asettamiset korkean n:n päätöksellä, 20:67;



puutteenalaisten varastohuoneista annetaan korkean n:n määräysten

muk aan , 42:3 4; ko rkea n n:n  järjes tämin en K irtland issa , 102  luku;  kentällä

olevat ylipa pit voivat järjes tää kork ean n:n, 1 02:24 � 26; ne ka ksitoista

muo dos tava t matkus tava n johtavan kor kean n:n , 107 :33, 1 24:1 39; S iionin

vaarnojen paikallaan pysyvät korkeat n:t, 107:36, 37.

neuvotella, neuvotelkoot Siionissa olevien pyhien kanssa, 78:9.

New  York , N:n a sukkaita  varo itettak oon , 84:114; N :a nim itetää n Ka inhan nok iksi,

104:81.

niittää, mitä te kylvätte, sitä te myös niitätte, 6:33. Ks. myös korjata.

nikolaiittain joukko, 117:11.

nimellisesti, olkoon piispana itse teossa eikä ainoastaan n. 117:11.

nimi, luettelo kirkon n:istä, 20:82; Herran n:n turhaan lausuminen, 63:61, 136:21;

voimallisia tekoja tehdään Jumalan n:ssä, 84:66; kirkon n., 115:4; vainoojien

n:t merkittävä muistiin, 123:3; uusi n. tullaan antamaan, 130:11; joiden

otsa an on  kirjoite ttu Isä n n., 1 33:1 8. Ks . myö s Kris tuks en nim i.

nivelet ja ydin, Jumalan sana erottaa n. ja ytimen, 6:2, 11:2, 14:2, 33:1.

Nooa , pappeu s suora an polve utuen N :sta alkae n, 84:14; M etuselah  asetti N:n

107:52; lunastettujen joukossa 133:54.

notkistua, jokainen polvi notkistuva, 88:104.

noudattaa, kaikkien, jotka saavat ilmoituksen laista, noudatettava sitä, 132:3, 6.

nousta, nouskaa aikaisin, 88:124; nouskaa ja lähtekää ylkää vastaan, 133:10. Ks.

myös ylösnousemus.

nuhdella, salassa ja julkisesti rikkojaa vastaavalla tavalla nuhdeltava, 42:89 � 92;

nuhtelen napinan tähden, 75:7  lähtekää, nuhdellen vanhurskaudessa

maailmaa 84:117;  ajallansa ankarasti nuhdellen, kun Pyhä Henki siihen

johtaa, 121:43. Vrt. kurittaa.

nukkua, pasuna kuuluva nukkuville kansakunnille, 43:18; älkää enää nukkuko

enempää kuin mikä on välttämätöntä, 88:124;  ja kun hän kuolee, hän ei

nuku, 101:31.

nähdä, e i ole yh tään  silmä ä, joka ei ole  näke vä, 1 :2; He rra nä kee  ajatukse t ja

aikeet, 33:1; minä olen teidän keskellänne ettekä te voi n. minua, 38:7; se,

jolla on uskoa n., on näkevä, 42:49; ne, jotka asuvat hänen kasvojensa

edessä (tekstissä:tykönään), näkevät niin kuin heidät nähdään, 76:94;

näkevä minun kasvoni ja tietävä, että minä olen, 93:1; puhdassydämiset

tulevat näkemään Jumalan, 97:16, minun silmäni näkevät kaikki heidän

tekonsa, 121:24; ja tietää itse, 76:117; kukaan ei ole koskaan nähnyt

Jumalaa, ilman, että hänet ensin on tehty eläväksi, 67:11.

nähdä hyväksi, näen hyväksi, että vanhimpani odottavat Siionin lunastusta, 105:13;

sillä minä näin sen hyväksi, sielujen pelastukseksi, 100:4.

näkijä, Jos eph Sm ithiä kutsutta koon n :ksi, 21:1, 12 4:125; kirk on pres identti n.,

107:91, 92; Hyrum Smith määrätään n:ksi, 124:94.

näky, valtakunnista ja kirkkauksista, 76 luku; n:jä, jotka Joseph Smith ja Oliver

Cowdery näkivät Kirtlandin temppelissä, 110 luku.

näkö, olen paljastava istuimeni n:n, 124:8.

nälkä, nälänhätä, kansoja varoitettu nälällä, 43:25; asukkaat saatetaan tuntemaan

Jumalan viha nälänhädällä, 87:6; eläinravinto käytettäväksi vain nälän

aikoina, 89:15.

nöyrtyä , Kristus ko koava  ne, jotka nö yrtyvät, 29 :2; jos nöy rrytte, silloin peite

temm ataan po is, 67:10; tah toni on että n öyrrytte e dessä ni, 104:79 . Vrt.

alentaa.

nöyryys, vaella n:ssä, 19:23; jotta hän rakentuisi kaikessa n:ssä, 84:106;

pappeuden valta perustettava n:een, 121:41. Vrt. sävyisyys.

nöy rä, n:t  vahv isteta an, 1 :28; v ain n.  voi olla  muk ana  täss ä työssä , 12:8 ; n:ille

julistetaan evankeliumia, 35:15; olkoon n:iä jos tahtovat päästä pakoon

vihollisiltaan, 54:3; laupeus kaikille n:lle, 97:2; siunaus vuodatetaan niiden

paälle jotka pysyvät n:inä, 105:12; ole n., niin Herra on taluttava sinua,

112:10 ; Henke ni on lähete tty n:ien valista misek si, 136:33 . Vrt. sävy isät.

Ohio, kirkon kokoonnuttava O:oon, 37 luku, 38:32; kirkolle asiamies O:oon, 58:49.

ohje, onn ettomu udet ko htaava t, jos ylenka tsot näitä o:ita, 1 9:33; o:ita an nettu

Joseph Smithin, profeetan, kautta, 130 luku. Ks myös neuvo ja neuvoa.

ohra, kaikkia hyödyllisia eläimiä varten, 89:17.

oikea, Jumala ei poikkea o:lle eikä vasemmalle, 3:2. Ks. myös vasen.



oikein, jos se on o., olen saattava sydämesi palamaan, 9:8.

oikeudenmakaisuus, joka rikkoo lain, ei voi tulla pyhitetyksi o:n kautta, 88:35; jatkaa

kulkuansa, 88:40; kukaan ei voi välttäa Jumalan o:ta, 107:84.

oikeus, H erra  saat tava  o:n voittoo n, 52 :11; ja  tuom iot tule vat o lema an Ju mala n lain

mukaiset 82:4; Jumala on täynna o:ta, 84:102. Ks. myös käydä oikeutta.

Olaha, maa, missä Aadam asui, 117:8.

olento, Johannes puhuu neljästä o:sta, jokaisen o:n henki sen olemuksen kaltainen,

77:2 , o:jen  silmä t ja siive t verta uskuvallis et, 77 :4. Ks . myö s luod a ja

luomakunta.

Oliha, Oliver Cowderya nimiteteän O:ksi, 82:11, 104:28, 29.

oljenkorsi, ne, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat o:ia, 29:9, 64:24,

133:64.

olla hyväksi, Pyhä Henki ilmoittaa kaiken mikä on ihmislapsille hyväksi, 18:18.

olla tarpeen, tulette oppimaan kaiken, minkä ymmärtäminen on tarpeen, 88:78.

omaisuus, sinun ei pidä himoita omaa o:tasi, 19:26; anna pois osa o:tasi, 19:34;

jokainen oman o:nsa huoneenhaltija, 42:32; älä muuten ajattele o:tasi, 66:6;

miehiä m äärätty h uolehtim aan kirk on o:sta, 3 8:36; ohje ita kirkon o :n

hoidosta, 51:5-15, kartuttaisi leiviskäänsä koko kirkon yhteiseksi o:ksi, 82:18;

mitä on minulle tavara, sanoo Herra, 117:4; ohjeet kymmenyksinä

suoritetusta o:sta, 120 luku; pyhitetty o., 42:31 � 36; tulee olla samanlainen

oikeus o:een, 82:17; muistiinpanot kaikista jotka pyhittavat o:nsa, 85:1;

neuvo ja käsky kaikesta o:sta, 104:1 � 13, 55, 56, 85; Kirtlandin o. velkojen

maksuksi, 117:5; kuinka paljon sinä vaadit kansasi o:sta kymmenyksinä, 119

luku.

omantunnonvapaus, me uskomme o:een, 134:2, 4.

Omega, ks. Alfa ja Omega.

omistaa, toisen ei omistettava enempää kuin toisen, 49:20; pyhät tulevat

omistamaan maan, 103:7.

onnettomuus, kohtaava mann asukkaita, 1:17, 5:5; tuleva pilkkaajan osaksi, 45:50.

ope ttaa, o petta kaa  toinen tois tann e, 38 :23, 43:8, 8 8:77 , 118 ; vanhimm at, pa pit ja

ope ttajat o petta koo t 42:1 2; teid än ei tu le o. ilm an H enkeä, 42:14 ; vanhimp ia

ei lähetetty s aama an ope tusta ihm isiltä, vaan op ettama an, 43:15 ;  sanom atta

muuta kuin sen, minkä Puolustaja o., 52:9; lapsia opetettava, 68:5;

Puolustaja opettava 75:10.

opettaja, jokainen o. asetettava, 20:60, 64; jokaisen o:n käsketään ryhtyä työhön

kaikella voimallaan, 38:40; o:n virka kuuluu täydennyksenä vähäisempaän

pappeuteen, 84:30; ne kaksitoista asetettu asettamaan o:ia, 18:32; o:ien

velvollisuudet, 20:38, 53-59; o:jen pidettävä huolta seurakunnasta, 84:111;

o:ien presidentin velvollisuus, 107:86.

opetus, että he saisivat o:ta, 1:26; vanhimmat tulevat saamaan o:ta korkeudesta,

43:16; kirjoja, jotta lapset saisivat o:ta, 55:4; Herran huone oleva o:n huone,

97:13.

opetuslapsi, varoitus o:ten suusta, 1:4; sana o:ille toisen lammastarhan lampaista,

10:59; nämä kaksitoista tulevat olemaan minun o:iani, 18:27; joka ottaa

vas taan  ja pitää  lain, on  o., 41 :5; olen näy ttävä  teille niin  kuin n äytin  o:illeni,

45:1 6; o:t s eisovat pyhissä pa ikoissa, 45:32 ; muis taa köyhät ja

puutteenalaiset, 52:40; o:ten ostettava Siion, 58:52; o:t Kirtlandissä

järjestäkööt asiansa, 63:38; o:ia muinoin kuritettiin, 64:8; o:t tunnetaan

heidän teoistaan, 84:91; se, joka on valmis antamaan henkensä, 103:28.

Opin ja Liittojen Kirja, 135:3.

opinkohta, älä puhu o:ista, 19:31.

opp i, ainoa o. m ikä on  Herr an, 10:62 ; kiista t o:sta , 10:6 3; täm ä on m inun o :ni,

10:67; jotta to della tunne t minun o :ni, 11:16; etteiv ät riivaajien o:t teitä

viettelisi, 46:7; op ettakaa  toinen toise llenne o:ia, 88 :77; rake ntakaa  o:n

huone, 88:119; tulisivat täydellisiksi o:ssa, 97:14; toimia o:ssa, 101:78;

menettely o:a koskevissa vaikeuksissa, 102:23; pappeuden o. valuva

sieluusi, 12 1:45. Ks . myös  kirkon op it.

oppia, oppikaa minulta, 19:23, 58:1; että te tulette oppimaan opin ja lain, 88:78;

oppikaa jakamaan omastanne toisille, 88:123; tutkistele ja opi, 90:15;

tietämätön oppikoon viisautta, 136:32.

orja, o:t, joita järjestetään ja harjoitetaan sotaan nousevat herrojansa vastaan, 87:4;

ei ole oikein, että kukaan ihminen on toisensa o., 101:79; o.kysymys tulee

aikaansaamaan verenvuodatusta, 130:12; ei ole oikein asiattomasti käantyä



o:ien puoleen, 134:12. Vrt. palvelija.

orjakysymys, ks. orja.

orjuus, vapauta itsesi o:sta, 19:35; maailma synnin o:n alla, 84:49, 50; teidät on

johdatettava pois o:sta voimalla, 103:17; teidät vapautetaan o:sta, 104:83.

orpo, o:ista huolehdittakoon, 83:6, 136:8.

osallisuus, naisilla oleva o. kirkkoon, 83:2; merkki o:sta kaikkeen, 104:75.

ostaa, maata ostettava perintöosaksi, 48:4, 58:51, 63:27, 101:70-74, 103:23; Siion

tullaan saa maan  ostam alla, 63:29 � 31; pyh ien ostetta va ma a, 57:3-5 ; maata

ostettava Independencestä, 58:37, 105:28.

otsa, Ju malan p alvelijain o:aan  painetaa n sinetti, 77:9; joid en o:aan  on kirjoitettu

Isän nimi, 133:18.

ottaa, jos hän o. sen Herran kädestä ja kiitollisin sydämin, 62:7.

ottaa vastaan, autuaat olette te, jos otatte vastaan tämän, 84:60.

paasto, ja rukous eli ilo ja rukous, 59:14; teidän on jatkettava p:a, 88:76; rakentakaa

p.huone, 88:19; ja murhe, 95:7.

paatua, ihmiset paatuvat, 78:10.

Paa vali, apos toli, sa malla  kuts umu kse lla kuin  apos toli P., 1 8:9; P :n opetuk sia

selitetään, 128:13-16.

Packard, Noah, ylipappien neuvonantaja, 124:136.

paeta, täytyy p. Siioniin, 45:68, 133:12; paetkaa maasta pelastuaksenne

vihollisiltanne 54:7; älköön kokoamistyö tapahtuko paeten, 58:56, 101:68.

Page, Hiram, saatana viettelee Hiram P:a, 28:11.

Page, John E., apostoli, 118:6, 124:129.

paha, (adj.), jolloin Jumalan viha vuodatetaan p:jen päälle, 1:9; ettei seurakunnassa

ole p:aa puhetta, 20:54; jotta voisitte kestää p:n päivän, 27:15; he etsivät

p:aa sydämessään, ja niin minä pidätin heiltä Henkeni, he tuomitsivat p:ksi

sen, missä ei mitään p:aa ollut, 64:16; jotka ovat p:aa tehneet, väärien

ylösnou semu ksess a, 76:17; tu lee luopua  kaikesta  p:sta, 98:1 1; p:t

huoneenhaltijat hävitetään, 101:90; lakatkaa puhumasta p:aa toisistanne,

136:23. Vrt. jumalaton.

paha (subst.), saatana, 93:25, 39.

pahat teot, pahuus, kirjoitukset olleet kätkettynä pahuuden tähden, 6:27; heidän

sydämensä on täynnä pahuutta, 10:21; maa huokaa pahojen tekojensa

taakan alla, 123:7.

paimen, hyvä p., 50:44.

painatus, pyhien kirjoitusten p., 104:58-66.

pakanakansat, silloin p. lunastetaan, 45:54; Herran voima voittava p., 90:10.

pakanat, evankeliumin täyteys kulkeva p:ilta Israelin huoneelle, 14:10, 19:27, 90:9,

107:33 , 97; heräte ttävä par annuk seen, 18 :6; evank eliumi sek ä p:ille että

juuta laisille,  18:26; Mo rmo nin K irja on  Jum alan s ana  p:ille, 19:27 ; Mor mon in

Kirja s isältä ä eva nke liumin  täyte yden  p:ille, 20:9; s uuri ty ö pak ana in

keskuudessa, 35:7; pyhittäminen p:iden rikkauksista, 42:39; p:iden etsittävä

iankaikkista liittoa, 45:9; pakanain ajat tulevat täyttymään, 45:25, 28; kun

pakanain ajat ovat tulleet, 45:28; juutalaisten ja pakanain välinen raja, 57:4;

tuomiopäivänä pakanan on oleva helpompi, 75:22; valkeus p:ille, 86:11;

maassa asuneiden jäännökset tulevat aiheuttamaan murhetta p:ille, 87:5;

lähteäksenne pak ana in kes kuu teen  viime isen  kerran, 88:84 , 90:9 ; erityis iä

todis tajia p :ille, 107:25 ; että p . sais ivat S iionin k orotu ksen, 124:9; p akanain

keskellä asuvia kehotetaan pakenemaan Siioniin, 133:12.

pako, älköön p:nne tapahtuko kiireessä, 133:15; kaksi ajaa p:oon heidän

kymmenettuhantensa, 133:58.

pakopaikka, kokoaminen Siionin maahan linnana ja p:na, 115:6.

pakottaa , se, jo ka pa kote taan  kaikk een , ei saa  mitää n palk kaa , 58:2 6; vääryy dellä

pakottaminen tekee Herran Hengen murheelliseksi, 121:37.

palaa , olen  saat tava  sydäme si pala maa n, 9:8 ; joka  mak saa  kym men yks ensä, ei ole

palava, 64:23. vrt. polttaa.

palaaminen, palauttaminen, kuinka Israelin palauttaminen on tuleva, 45:17; teidän

ja veljienne palaaminen Siionin maahan ahdistusten jälkeen, 103:13. Vrt

kohdalleen asettaminen.

palkita, kuuliaiset palkitaan maan hyvyydellä, 59:3.

palkka, jos siis kylvätte hyvää, te myös niitätte hyvää p:ksenne, 6:33, 58:28; saavat

p:nsa h äneltä, jota h e haluav at totella, 29:45 ; työmies  on p:nsa  ansainn ut,



31:5, 84:79, 106:3; jotta et menettäisi p:aasi, 31:12; minulla on p:ni

mukanani, 54:10, 56:19, 112:34; ahdistuksessa uskollisen p. oleva suurempi

58:2; voi sellaisia, jotka eivät tottele, sillä alhaalla heidän p:nsa väijyy

(tekstissä:odottaa) eikä ylhäällä, 58:33; joka on valittu palvelemaan

henge llisissä tehtäv issä, on p :nsa ans ainnut, 70 :12; suur i on oleva n iiden p.,

jotka palvelevat Herraa vanhurskaudessa ja totuudessa, 76:5, 6; hän on

saava p:nsa , jos hän ot taa vasta an ne uvon, 124:16 ; se, jo ka an taa te ille

ruokaa tai vaatetta tai rahaa, ei suinkaan jää p:aansa vaille, 84:90;

antaakseni kullekip p:n hänen tekojensa mukaan, 101:65, 124:34. Ks. myös

maksaa.

palvelija, minun valtuuteni ja p:ideni valtuus, 1:6; kolmen p:n todistus luvataan,

5:11 ; ruko ile, että  välttä isit saatan an pa lvelijain  käde t, 10:5 ; kuinka us ein

olenkaan kutsunut teitä palvelijaini suun kautta, 43:25; määrätty olemaan

suurin vaikka on pienin ja kaikkein p., 50:26; se, joka pakotetaan kaikkeen,

on laiska, eikä ymmärtäväinen p., 58:26; telestisen valtakunnan asukkaat

Korkeimman p:ita, 76:112; olen sanonut teitä p:ikseni maailman tähden,

93:4 6; jalosukuinen  mies  ja hän en p:n sa, 101:4 4 � 58; v iinitarh an he rra ja

hänen p:nsa, 101:55-62; Jumalan p:t lähtevät ja julistavat tuomion hetkeä,

133:38; enkelit palvelusta toimittavia p:ita, 132:16, 136:37. Vrt. orja.

palvella, jos siis halajat p. Jumalaa, sinä olet kutsuttu, 4:3; jos rakastat minua,

palvelet minua, 42:29; palvele Jumalaa Jeesuksen Kristuksen nimessä, 59:5.

Ks. myös kumartaen rukoilla.

palvelus tehtävä , asetin ka ntamn an p.tehtä vänne  avaimia , 27:12; teh kää työ tä

ahkerasti, niin että tulisitte täydellisiksi saarnaajantehtävässänne, 88:84. Ks.

myös palvelus ja työ.

palvelus, evankeliumin p:n avaimet ja valta, 7:7; avaimet enkelten p:een, 13 luku,

84 26, 107:20; te ette voi nyt kestää enkelien p:ta, 67:13; käsky niille, jotka

kutsuttu evankeliumin p:een, 84:86; jotka kutsutaan p:n työhön, 97:13. Ks.

myös palveluksen tehtävä ja työ.

pappeus, minä olen ilmoittava p:n, 2:1; Aaronin suoranaisen jälkeläisen p., 68:20,

21; ilmoituksia p:sta, 84 ja 107 luvut; Mooseksen pojat pyhän p:n mukaan,

84:6; joka kulki polvesta toiseen Aadamista alkaen, 84:6-16; pysyy Kirkossa

kaikissa sukupolvissa, 84:17; Jumalan pyhimmän järjestyksen mukainen,

84:1 8; pitä ä hallu ssaan sa laisuu ksien  avain ta, 84 :19; J uma la otti pois

Mooseksen ja pyhän p:n, 84:25; jotka ottavat vastaan pyhän p:n, ottavat

vastaan minut, 84:35; ja jotka saavat tämän p:n, saavat valan ja liiton, 84:40;

Herran äänen vahvistama, 84:42; pysynyt isienne syntyperän vuoksi, 86:8;

p:n pysyttävä, niin että vihdoin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, 86:10;

autu aat o lette te , tämän p:n kau tta Israelin p elas taja, 8 6:11 ; talo

pyh itettäk öön  p:n jär jesty ksen mu kaan , 94:6 ; muu an Iisain jälk eläisis tä, jolle

kuuluu p., 113:6; Siionin voima on p:n valtuus, 113:8; heillä ei ole oleva

oikeutta p:een, 121:21; p:n oikeudet erottamattomasti liitetty taivaan voimiin,

121:36; siihen on päättynyt tämän miehen p. ja valtuus, 121:37; mitään

valtaa ja vaikutusvaltaa ei voi perustaa p:n voimaan, 121:41, ei paikkaa,

missä palauttaa p:n täyteys, 124:28; avaimet annettu p:n virkamiehille,

124 :123 ; palauteta an pa ljon p:een  kuulu vaa , 127 :8; p:n  valtuus s itoa ja

päästää, 128:8-10; Malakia näki p:n palauttamisen, 128:17; enkelit julistavat

p:nsa v oimaa, 1 28:21; m aan pä ällä olema ssa va in yksi se llainen, jolle p:n

avaimet annettu, 132:7; minä olen antanut sinulle p:n avaimet, 132:45.  �  Ne,

jotka ovat uskollisia, saavat nämä molemmat p:t, 84:33; Kirkossa kaksi p:ta,

107 :1, 6. K s. my ös Aaron in pap peus, Me lkisedek in pap peus, pa triark ka ja

ylipappeus.

pappeuteen asettaminen, 20:39, 60, 63-67; Aaronin suoranaiset jälkeläiset voivat

saada pappeuden, 68:20, 21. Ks. myös asettaa.

pappi, p:en ja opettajien asettaminen, 18:32, 20:39, p:en velvollisuudet, 20:38, 46-

52; p:n velvollisuuksien ja tehtävien määrittely, 20:52, 60, 64, 76, 82, 84,

84:111; p:t opettakoot evankeliumia, 42:12; ne, jotka ovat p:ja ja kuninkaita,

76:56, 57.

pappien juonet, aiheuttavat eksymistä, 33:4.

parannus, ihmisiä kuritetaan (tekstissä myös:rangaistaan), että he tekisivät p:n,

1:27, 98:21; Joseph Smithiä käsketään tekemään p., 3:10, 5:21;

laamanilaiset pelastuisivat p:n kautta, 3:20; p:n evankeliumin avaimet, 13

luku; vitsaukset kohtaavat maan asukkaita, elleivät tee p:ta, 5:19; julistakaa



ainoastaan p:ta tälle sukupolvelle, 6:9, 11:9, 14:8; kaikkia ihmisiä käsketaän

tekemaän p., 18:9, 22, 42, 20:29, 49:8, 58:48, 133:16; tehtävä p. ja annettava

kastaa itsensä, 18:41, 33:11, 49:13; vanhimmat kutsutut julistamaan p:ta,

18:1 4, 18 :41,1 9:21 , 31, 3 6:6, 4 4:3, 55:2, 5 8:47 ; teke vät p :n, että  voiva t tulla

Isäni valtakuntaan, 18:44; on joko tehtävä p. taikka kärsittävä, 19:4; ei voida

ottaa  kirkk oon , ennen ku in voi te hdä p :n, 20 :71; e nke leitä läh etettiin

julistamaan Aadamille p:ta, 29:42; vaaditaan kaikilta niiltä, jotka ovat saaneet

tiedon, 29 :49; te hkää p. ja v almis takaa He rran  tietä, 3 3:10 , 42:7 ; kas toit

vedellä p:een, 35:5; evankeliumin osa, 39:6; kehottakaa kansoja tekemään

p., 43:20, 2 1; Pietari m uinoin sa noi, tehkää  p., 49:13; teh kää p. k aikista

synneistänne, 49:26, 63:63; tehköön p:n ja hänelle annetaan anteeksi, 50:39;

tulee tehdä p. ylpeydestä ja itsekkyydestä, 56:8; vanhempien opetettava

laps ille p:ta , 68:2 5; va lmistavan eva nke liumin  osa 8 4:27 ; tuom ion ala isia

kunnes tekevät p:n, 84:57; todistus vihollistanne vastaan, ellei hän tee p:ta,

98:27; ennen kuin hän tekee p:n ja palkitsee nelinkertaisesti, 98:44; se, joka

tekee p:n, on saava anteeksi, 1:32, 33; se, joka tekee syntiä eikä tee p:ta,

karkoitetaan pois, 42:28, 104:10; anna anteeksi vihollisillesi, jos hän tekee

p:n, 98:39. Ks. myös katua.

parantaa toisille annettu usko tulla parannetuksi, toisille tehdä terveeksi, 46:19, 20;

minun nimessäni he parantavat sairaita, 84:68; hän on parantava sairaita,

124:98 ; jolla on usko  minuun  tullakseen  parann etuksi ja jota e i ole määr ätty

kuolemaan tulee terveeksi, 42:48.

parhaaksi, minun viisauteni teidän p:nne, 82:16; kaikki yhdessä vaikuttaa teidän

p:nne 90:24,105:40; näen parhaimmaksi (tekstissä:pidän

välttämättömimpänä), että minun sanani lähtee ihmislapsille, 96:5; kaikki

vaikuttaa kirkon p., 100:15; kaikki koettelemukset tulevat olemaan sinun p:si

122:7; maassa raivoava tauti on koituva teidän p:nne, 124:87. Ks. myös hyvä

ja menestys.

Partridge, Edward, ilmoitus Edward P:lle, 36 luku; määrättävä piispaksi, 41:9,

42:10; kun Natanael muinoin, 41:11; saava anteeksi, jos katuu, 50:39;

erityisiä ohjeita Edward P:lle 51:1 � 18; lähetetään Missouriin, 52:24;

jakakoon perintöosat, 57:7; hänen lähetystehtävänsä Missourissa,

58:14 � 19; asuva Missourissa, 58:24; johtakoon vanhinten konferenssia,

58:62; pitäköön huolta palaavista vanhimmista, 60:10; tehnyt syntiä, 64:17;

Herran sana Edward P:lle, 115:2 � 6; Herran tykönä, 124:19.

pasuna, soiva pitkään ja voimakkaasti, 29:13, 43:18, 88:94; Mi[i]kael puhaltava

p:aansa, 29:26; kansoja kutsuttu p:in äänellä, 43:25; enkeli puhaltava

p:aa nsa , 45:4 5; ko rottaen ää nenne ku in p:n  ääne ksi, 7 5:4; s eitse män  enke liä

puhaltava p:aan, 86:98-110; maa järkkyvä kun enkeli puhaltaa p:aansa,

49:23.

patriarkka, kaksientoista velvollisuus asettaa p:ja (=evankelistoja), 107:39;

patriarkaalisen pappeuden järjestyksen kulkeminen isältä pojalle,

107:40 � 52; Hyrum Smith kutsuttu p:n virkaan, 124:91.

Patten, David W., kutsutaan lähetystehtävään, 114:1; Herran tykönä, 124:19, 130.

paula, ylpeys p:ksi sielulle, 90:17. Ks. myös ansa.

peite, pimeyden p. tullaan repäisemään pois (tekstissä:verho tulee repeäm ään),

38:8; jos te nöyrrytte, niin p. repäistään pois, 67:10; temppelini istuimen p.

minu n ma jassani, joka kätke e ma an, tu llaan o ttam aan  pois,  101:23; o tettiin

pois Joseph Smithin ja Oliver Cowderyn mielen yltä Kirtlandin temppelissä,

110:1.

Pelagoram, Sidney Rigdon, 78:9, 104:20, 22.

pelastaja, pyhät pantu ihmisten p:iksi, 103:9.

pelastua , levyt säilytettiin, että  laaman ilaiset pelastu isivat, 3:20; k etkä pe lastuvat,

18:22, 49:5, 53:7, 68:9, 100:17; se nimi, jossa ihmiset voivat p., 18:23, 20:29;

ilman us koa H erraan e i voi p., 33:12; Is rael tullaan p elastam aan, 38:3 3; että

Kristuksen kautta pelastuisivat kaikki, 76:42; mahdotonta p.

tietämättömyydessä, 131:6; Kristuksen kautta pelastuvat kaikki, paitsi

kadotuksen lapset, 76:43.

pelastus, joka siis tahtoo korjata sivaltakoon sirpillänsä, jotta hän kokoaisi sielulleen

iankaikk isen  p:n., 6 :3, 11 :3; ei o le suu rem paa  lahjaa  kuin p ., 6:13 ; minä  olisin

pelastan ut teidät (m aan ka nsat) iank aikkisella p:lla m utta te ette tah toneet,

43:25; he idän laps ensa k asvav at ilman sy ntiä p:een , 45:58; p:n

(tekstissä:autuuden) perilliset, 7:6, 76:88; Miikaelilla p:n avaimet, 78:16; p:ksi



annetut lahjat, 84:65-73; Viisauden Sana ajalliseksi p:ksi, 89:2; ainoastaan

Jeesuksen Kristuksen nimessä, 109:4; toimitukset kuolleiden p:ksi, 128:11,

15; ketkä ovat ilman korotusta p:n tilassaan, 132:7.

peljättävä, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja p. 2:1.

peljätä, peljätkää ja vaviskaa, 1:7, 63:6; älkää peljätkö tehdä hyvää, 6:33; kirkon

jäsenten  ei tarvitse p., 1 0:55; älä pe lkää, pieni lau ma, 6:3 4, 35:27; jos  olette

valmiit, ette pelkää, 38:30; se, joka pelkää minua, odottava Herran tulemista,

45:39; jotkut kätkevät leiviskänsä, koska pelkaävät ihmisiä, 60:2; rikkojat

tulevat pelkäämään, 63:16; älkää peljätkö, 68:6, 98:1; laupeus niille, jotka

pelkäävät Herraa, 76:5; peljätkää Jumalaa ja antakaa kunnia hänelle, 88:104,

133:38; älkää peljätkö kuolemaakaan, 101:36; älä pelkää sitä, mitä ihminen

voi tehdä, 122:9; älkää peljätkö vihollisianne, 136:17; ei olisi pitänyt p.

ihmistä, 3:7.

pelko, valtaava jumalattomat Herran ilmestyessä, 45:74; valtaava jokaisen, 63:33,

88:91; siunausta ei annettu p:n tähden, 67:3; jos jätätte p:n, tulette näkemään

minut, 67:10.

pelto, valtakuntia verrataan mieheen jolla oli p., 88:51; teillä on oleva siunauksenne

p:issanne, 136:11.

perhe, velvollisuus kirkkoa kohtaan p:si vuoksi, 23:3; tasapuolisesti jokaiselle hänen

p:nsä mukaisesti, 51:3; kirkon velvollisuus ylläpitää joitakin p:itä 75:24;

jokaisen miehen huolehdittava p:stään, 75:28; sinun p:si tulee tehdä

parannus, 93:48; minä puhun teille teidän p:istänne, 98:23; teidän p:nne

voivat hyvin, 100:1; minä olen huolehtiva heidän p:istään, 118:3; teillä on

oleva siunauksenne p:issänne, 136:11.

periaate, opettakaa ahkerasti, että tulisitte oppimaan evankeliumin p:n, 88:78;

Viisauden Sana annettu p:ksi, 69:3; miten menetellään p:ta koskevissa

vaikeuksissa, 102:23.

perillinen, p:iä liiton mukaan, 52:2; sikäli kuin tulevat p:iksi valtakunnan lakien

mukaan, 70:8; enkelit palvelevat pelastuksen p:iä, 76:68; olette pappeuden

laillisia p:iä lihan mukaan, 86:8, 9.

perimätieto, väärän p:n vaikutus, 93:39, 74:4.

perintömaa, ks. perintöosa.

perintöosa, maa iankaikkiseksi perintömaaksi, 38:19, 20; maa tullaan antamaan

vanhurskaille p:ksi, 45:58, 56:20, 63:20; ostettava, 45:65, 48:4, 57:5; piispa

määräävä ihmisille heidän p:nsa, 51:4, 57:7, 15; tieto perintömaasta tullaan

saamaa n, 52 :5; M issouri, teid än pe rintöm aanne, 52:42 ; perin tömaan  laki,

58:36; ku ka saa va p:n, 63 :20, 48; ylös nouss eet pyh ät tulevat sa amaa n p:n

pyhässä kaupungissa, 63:49; yhdenvertaiset p:aan nähden, 70:16; todistus

piispalta pätee p:n saamiseen, 72:17; muistiinpanot luopioista, jotka ovat

luopuneet saamastaan p:sta, 85:2; voimallinen ja väkevä jakava p:t arvan

heitolla, 85:7; ketkä tulevat olemaan ilman p:aa, 85:9, 11; pyhät tulevat

saamaan p:nsa, 88:107; erimielisyydet saastuttivat p:n, 101:6;

puhdassydämiset tulevat palaamaan p:llensa, 101:18; jos he saastuttavat

p:nsa, heidät hävitetään, 103:14.

periä, Johannes palveleva niitä, jotka tulevat pelastuksen perimään, 7:6.

perkele ks. myös Lusifer, saatana ja vastustaja, saava vallan, 1:35; koettanut

käyttäa kavalaa juonta, 10:12; kulkee edestakaisin maan päällä tuhotakseen,

10:27; oli ennen Aadamia p:n kapina, 29:36; välttämätöntä, että p. viettelisi

ihmisiä, 29:39; vietteli Aadamia, 29:40; kapinoi Jumalaa vastaan, 76:28;

hallitsee enkeleidensä kanssa, 76:44; ne joita ei lunasteta p:ltä ennen

viime istä y lösnousemu sta, 7 6:85 ; tullaan sitomaa n tuhannen vu oden ajak si,

88:110; sotajoukkoineen taisteleva Miikaelia vastaan, 88:113; p:lla ja hänen

sotajoukollaan ei oleva valtaa pyhiin, 88:114; Jumala vallitsee p:n, 121:4;

riittävät saamaan p:n kädet vapisemaan, 123:10; Miikael paljasti valkeuden

enkelinä ilmestyneen p:n, 128:20; voit paljastaa p:n, kun hän esiintyy

valkeuden enkelinä, 129:8.

perkeleellinen, rikkomuksen kautta ihminen tuli p:ksi, 20:20.

perkeleen kirkko, 18:20; on maan luste, 88:94.

perkeleen valtakunta, ne, jotka rakentavat p. valtakuntaa, 10:56.

perkele ja hänen enkelinsä, iankaikkinen tuli valmistettu p:lle ja hänen

enkeleillensä, 29:28; heitettiin alas, 29:37; kadotuksen lapset tulevat

kärsimään ja hallitsemaan p:n ja hänen enkeleidensä kanssa, 76:33, 44;

joutuvat tuli- ja tulikivijärveen, 76:36.



perusoppi, opettakaa ahkerasti p:a, 88:78; jotta he tulisivat täydellisiksi p:ssa,

97:14.

perusta, ks. perustus.

perustus, kirkon p., 18:4, 5, 21:2; kuulkaa häntä, joka on laskenut maan p:n, 45:1;

älköön k ukaan  rakenta ko toisen  laskem alle p:lle, 52:33; te  laskette p :ta

suurelle työlle, 64:33; ikuisten kukkuloiden p:t tulevat vapisemaan, 133:31;

Joseph Smith laski Jumalan työn p:n, 136:36. Ks. maailman perustaminen.

perustuslaki, suostuttava siihen lakiin, joka on maan p. 98:5, 6; minä säädin tämän

maan p:n viisasten miesten kautta, 101:77, 80; ja rukous, että se pysyisi

voim assa 109 :54. K s. my ös lak i.

peruuttaa, minä, Herra, käsken ja peruutan, 56:4, 58:32.

peräsin, suurella laivalla sangen paljon hyötyä varsin pienestä p:stä, 123:16.

pestä, pese jalkasi todistukseksi, 60:15, 84:92, 99:4.

pesu, jalkojenpesemistoimitus, 88:139; väkevät juomat ruumiin p:a varten, 89:7;

kuinka p:nne ovat otolliset Herralle, 124:37, 39.

Peterson, Ziba, ilmoitus Ziba P:lle, 32:3; Ziba P:a rangaistaan, 58:60.

pettäjät, eivät tule onnistumaan, 122:3.

pettää, ei pidä p. puolustautuakseen petosta vastaan, 10:25, 28; vanhurskas

ihminen ei petä, 129:7.

Phelps, William W., ilmoitus William W. P:lle, 55 luku;  määrätään karkon

kirjanpainajaksi, 57:11; Herra varoittaa häntä, 58:40, 41, ilmoitusten haltija,

70:1.

pidättää, se, mikä pidätettäisiin maailman loppuun saakka, 121:32.

pieni, p:stä kasvaa se mikä on suurta, 64:33. Ks. myös vähäinen.

pienin, minkä te teette yhdelle p:istä, 42:38; suurin on p. ja kaikkien palvelija, 50:26.

Pieta ri, apo stoli, P :n pyyntö  saad a pian  tulla H erran tyk ö, 7:4 ; saa rnatk aa, n iin kuin

P. saarn asi, 49:11  � 14; sinä o let P., ja tälle kalliolle minä  rakenn an, 128:1 0; 

lujempi profetian sana P:n sanoma, 131:5.

Pietari, Jaakob ja Johannes, Joseph Smith ja Oliver Cowdery asetettu apostoleiksi

P:n, Jaakobin ja Johanneksen kautta, 27:12; P:n, Jaakobin ja Johanneksen

ääni kuullaan 128:20.

piispa, ase tettava, 20 :67; Edw ard Par tridge kirko n ensim mäise ksi p:ksi, 41 :9; p:n

oltava saapuvilla kuulustelussa, 42:82; arvostelukyvyn lahja luvataan p:lle,

46:27; tuomari, 64:40, 107:72; tullaan erottamaan muita p:ja, 68:14, 107:75;

p:t olkoot ylipappeja, 68:15, 107:69; ylipappi voi hoitaa p:n virkaa, 68:19,

107:17, 71; p:aa kuulustelkoon ainoastaan ensimmäinen presidenttikunta,

68:22 � 24;  ei vapautettu huoneenhallituksen laista, 70:11;  ylipappien

keskuudesta määrateän p. Kirtlandislä, 72:2;  vanhimpien Kirtlandissa

tehtävä tili huoneenhallituksesta p:lle, 72:5, 16; p:n velvollisuudet tehtäköön

tiettäviksi kä skyjen  kautta, 72 :7; New el K. Wh itney valitaa n p:ksi, 72 :8; p:n

virka välttämätön täydennys ylipappeuteen, 84:29; p:n huolehdittava

köyhis tä, 84:112 ; ensimm äisen pre sidenttikun nan as etettava p ., 107:17; p :n

tehtävä palvella ajallisissa asioissa, 107:68; p:n velvollisuus, 107:73-76;

Aaronin jälkeläisellä oikeus toimia p:n virassa ilman neuvonantajia, 107:76;

valitus p:n päätöksestä, 107:78; p:n tulee johtaa pappeja, 107:88; p:n tulee

huolehtia kymmenysten käytöstä, 120 luku.

piispa ja ne uvona ntajat, p:n ja ne uvona ntajien jaettav a köyh ille pyhitetyt va rat,

42:31, 34.

piispanvirka, Aaronin poikien esikoisilla oikeus p:aan, 68:16, 107:16; sinetöidään

George Millerin pään päälle, 124:21.

pilkata, Herra ei anna itseään p., 63:58, 104:6, 124:71.

pilkka, Pyhää Henkeä vastaan, 132:27.

pilkkaaja, onnettomuus tuleva p:n osaksi 45:50.

pilvi, Herra tuleva p:ssä, 34:7, 45:44, 76:63; pyhät tulevat kohtaamaan Kristuksen

p:ssä, 45:45; ne, joita ei oteta p:een, 76:102; hän on ottava teidät ylös p:ssä,

78:21;  lepäävä Herran huoneen, temppelin yllä, 84:5.

pimeys, voima johdattaa kirkko ulos p:stä, 1:30; ei käsitä valkeutta 6:21; rakastavat

p:tä enemmän kuin valkeutta, 10:21; ei kykene peittämään valkeutta, 14:9;

Herran palvelijat pelastuneet p:stä, 24:1; se, mikä ei rakenna, on pimeyttä,

50:23; karkoittakaa p. keskuudestanne, 50:25; evankeliumia saarnattava

niille, jotka istuvat p:ssä, 57:10; maailma huokaa p:n alla, 84:49;

vaeltaessaan p:ssä keskipäivällä, 95:6; ne, jotka eivät pidä käskyjä, tulevat

vaeltamaan p:ssä, 95:12; pahoilla osansa ulkoisimmassa p:ssä, 101:91;



peittää maan, 112:23; tottelemattomat jätettiin p:n valtaan, 133:72.

pimeä, voima johdattaa kirkko ulos p:stä, 1:30.

pitää huolta, diakonit ja opettajat määrättäköön pitämään huolta seurakunnasta,

84:111; Herra pitävä huolta pyhistä, 104:15. Vrt. huolehtia.

pohjoinen, kymmenen sukukunnan johdattamiseksi p:sta, 110:11;  suun syvyys

väistyvä takaisin p:een, 133:23; ne, jotka ovat p:issa maissa, tulevat

muistoon, 133:26.

pohjoisvaltiot, tulevat riitautumaan etelävaltioiden kanssa, 87:3.

poika, p:ia ja tyttäriä Jumalan valtakunnassa, 25:1; Leevin p:t, 13 luku, 124:39,

128:24; aamuruskon p., 76:26; Mooseksen ja Aaronin p:ia, 84:34. Ks. myös

Jum alan la pse t, Jum alan p ojat ja  lapsi.

Poika Ahman, Jeesus Kristus, 95:17, 78:20.

Poika, Ainosyntyinen, Kaikkivaltias Jumala antoi Ainosyntyisen P:nsa, 20:21, 49:5;

Isän helmassa, 76:13, 25; ääni, joka todisti, että hän on Isän Ainosyntyinen,

76:2 3; seurau s Ainosyntyis en p:n kieltä mise stä, 7 6:35 ; pappeja

Ainosyntyisen P:n järjestyksen mukaan, 76:57; Isän Ainosyntyinen, 93:11.

Poika, Ihmisen, hallitsee nyt taivaissa, 49:6; katso, Ihmisen P. tulee, 58:65; tuleva

alas taivaasta, 65:5, astunut alas kaiken alapuolelle, 122:8. Ks. myös

tuleminen, tulemus, Ihmisen Pojan.

Poik a, Jumala n, Kris tus J uma lan P ., 6:21 , 10:57, 11 :28, 1 4:9, 4 5:52 ; kats elimm e

Pojan kirkkautta Jumalan oikealla puolella, 76:20; ne joilla on osa Pojan

kasvojen edessä, 76:77; Kristus Jumalan P., koska otti lihan majaksensa,

93:4; miksi Kristusta sanottiin Jumalan P:ksi, 93:14; Pyhä pappeus Jumalan

P:n järjesty ksen m ukaan , 107:3; P:lla ru umis lihaa  ja luuta, 130 :22. vrt.

Juma lan lapse t ja Juma lan pojat.

polku, Jumala ei vaella mutkaisia p:ja, 3:2.

polttaa, minä olen polttava heidät 29:9, 64:24; tämän päivän jälkeen tulee

polttaminen, 64:24; polttamisen päivä tuleva pian, 112:24. Vrt. palaa.

polvi, patriarkaalinen pappeus kulki suoraan alenevassa polvessa, 107:39-41. Ks.

myös sukupolvi ja syntyperä.

polvi, polvistua, kaikkien polvistuttava, 76:110; jokainen polvi notkistuva, 88:104.

ponnistus, luuli saavansa ilman omaa p:ta, 9:7.

portti, helvetin p:t, 10:69,17:8,18:5, 21:6, 33:13, 98:22.

portto, suuri kirkko koko maan p., 29:21; Babylon 86:3.

potkia, tutkainta vastaan, 121:38.

Pratt, Orson, ilmoitus Orson P:lle, 34 luku; lähetetään Missouriin, 52:26, lähetetään

itään, 75:14; yksi niistä kahdestatoista, 124:129; pois muuttavien pyhien

komppanian järjestäjä 136:13.

Pratt, Parley P., ilmoitus Parley P. P:lle, 32 ja 49 luvut; Parley P. P:n lähdettävä

saarnaamaan vapisijoille, 49:1, 3, vahvistakoon seurakuntia, 50:37;

lähetetään Missouriin 52:26, Herra mielistynyt Parley P. P:iin, 97:3, 5; yksi

apostoleista, 124:129.

preside ntinvirka, M elkisede kin papp eudella oik eus p:h in, 107:8; p:n  velvollisuud et,

90:12-16, 32.

presidentti, kirkon p. määrätään ilmoituksen kautta, 102:8, 9; p:n asettaminen,

20:67; kirkon ylipappeuden p., 107:65, 66; ylipappeuden p:n tutkiminen,

107:76, 82; ylipappeuden p:n tehtävät, 107:91, 92, 124:125; korkean

neuvos ton yksi ta i kolm e p:ä , 102 :1; vä lttäm ätön tä, että  on pr esidentte jä eli

johtavia virkamiehiä, 107:21; päätösten oltava yksimielisiä kuin p:en

päätökset muinoin, 107:29.

presidenttikunta, ylipapit toimivat p:n ohjauksen alaisina, 107:10, 36; kansan

rakennettava p:nsa osoituksen mukaan, 115:15, 16.

presidenttikunta, ensimmäinen, määrätköön piispat, 68:15, 19, 20; kuulustelkoon

piispoja, 68:22; joka ottaa vastaan minut, ottaa vastaan heidät, ensimmäisen

p:n, 112:20; pappeuden valta annettu ensimmäiselle p:lle, 112:30; Oliver

Granger taistelkoon ensimmäisen p:n lunastukseksi, 117:13; ensimmäisen

p:n huoleh dittav a suo ritetuis ta ky mm enyksis tä, 12 0 luku ; kok oonnutta va niin

kuin kirko n p. mä ärää, 48 :5; kolme  johtavaa  ylipappia m uodos tavat kirko n p:n

koorumin, 107:22; ne kaksitoista toimivat kirkon p:n johdon alaisina, 107:33;

kym men yks et kirk on p:n velk ojen m aksamis eks i, 119 :2; ylip appeuden p: lle

annettu valtakunnan avaimet, 81:2; ylipappeuden p:lla oikeus toimia kaikissa

kirkon viroissa, 107:9; vaikeimmat tuomioasioista jätettäköön ylipappeuden

p:n ratkaistaviksi, 107:78 � 80.



profeetallinen, vielä lujempi p. sana, 131:5; ks. profetia.

profeetta, ne, joka eivät kuuntele p:ja, hävitetään, 1:14; mitä pyhät p:t pyysivät

ilmoittamaan, 10:46; kaikki, jotka uskoivat p:jen sanat, saivat iankaikkisen

elämän , 20:26; Jo seph S mith p., 21:1 , 124:125 , 127:12; s aarnatk oot, mitä p:t

ova t kirjoittaneet, 52 :9, 36 ; profe ettain  suu e i ereh dy, 58:8, n e, jotk a eivä t ole

p:ja, s aate taan  ilmi, 64 :39; k irkko  peru stettu , niin ku in on p uhu ttu pro feetta in

suun kautta, 84:2; profeettain koulu, 95:10; ks. myös koulu; ahkeroikaa

kääntää juutalaisten sydämet profeettain puoleen, 98:17; ylipappeuden

pres ident ti p., 10 7:92 ; Hyr um S mith,  patria rkka , p., 12 4:94 ; p:ja v ainot tiin

ennen teitä, 127:4; hädän päivä ennustetaan, koska p:t surmattiin, 136:36.

profetia, p:t tulevat täyttymään, 1:37; älä kiellä p:n henkeä, 11:25; ilmoitukset eivät

lisää eivätk ä ota pois  mitään J ohann eksen  p:ista, 20:35 ; vielä lujemp i p:n

(tekstissä: profeetallinen) sana, 131:5.

profetoida, profetoiminen, Johannes profetoiva monille kansoille, 7:3; korota äänesi

ja profetoi, 34 :10; Jos eph Sm ith saava  profetoim isen lahjan , 35:23; te

puhutte ja profetoitte 42:16; minä olen puhuva teille ja profetoiva, 45:15;

toisille annettu profetoimisen lahja, 46:22.

pudonnut, hän on p., aamuruskon poika, 76:27.

puettaa, puetan taivaat mustiin, 133:69.

puhda s, heidät p uhdisteta an, niin kuin m inä olen p., 35 :21; te olette p :t, ette

kuitenkaan kaikki, 38:10; olkaa p:t, te Herran aseenkantajat, 38:42, 133:5;

nämä sanat ovat p:t, 41:12; autuaat ovat köyhät, joilla on p. sydän, 56:18;

voisin todistaa teidän Isällenne, että te olette p:t, 88:75; heidän vaatteensa

eivät ole p:t, 88:85; olkoot kätenne p:t, 88:86; ei ketään tähän kouluun, ellei

hän ole p., 88:138; Siionia kuritetaan, kunnes se on p., 90:36;

puhdassydämiset tulevat näkemään Jumalan, 97:16; tämä on Siion:

PUHDASSYDÄM ISET, 97:21; olen herättävä itselleni p:n kansan, 100:16;

henki on ainetta mutta puhtaampaa, 131:7; siunatut ovat ne, jotka tekevät

palveluksia puhtain sydämin, 136:11, ette ole vielä p:t, 136:37. Ks. myös

puhdistaa.

puhdassydäminen, p:t tulevat näkemään Jumalan, 97:16, tämä on Siion:

PUHDASSYDÄM ISET, 97:21; olen pelastava p:t, 124:54. Ks. myös puhdas,

ja puhdistaa.

puhdistaa, se, joka ei ole puhdistettu, ei ole kestävä sitä päivää, 38:8; Herran työt

ymmärtää se, joka puhdistaa itsensä, 76:116; puhdistakaa sydämenne,

88:74, 112:28. Ks. myös puhdas.

puhdistautua, ks. puhdistaa.

puhe, luopukaa kaikesta kevytmielisestä p:stanne, 88:121. Ks. myös sana.

puhtaus, kaikki tehtäköön p:ssa, 42:41. Ks. myös puhdas.

puhua, ä lä puh u lahja stas i epäu sko isille, 6:12, o let puhunut vastoin  omia  sano jasi,

10:31, puhukaa vakaasti totuutta, 18:21; puhu rohkeasti kaikille, 19:37;

sinulle annetaan se, mitä sinun on puhuttava, 24:6; älä puhu pahaa, 42:27;

olen puh uva teidä n kans sanne , 61:13; pu hukoo t, niin kuin Py hä He nki heitä

johtaa, 68:3; salaisuudet, joita ihmisellä ei ole lupa p., 76:115; eivät

ainoastaan puhuakseen, vaan myöskin tehdäkseen sen mukaisesti, 84:57;

mykän kieli on puhuva, 84:70; Herra lähetti evankeliuminsa, puhuen

yksinkertaisesti ja selkeästi, 133:57.

pukea, älkää siis murehtiko, mitä päällenne pukisitte, 84:81; maa on puettuna

Jumalansa kirkkauteen, 84:101; pukeutukaa rakkauden siteeseen, 88:125;

puetan taivaat mustiin, 133:69.

puku, Herra, joka on p:ltansa komea, 133:46; punaa p:ssansa, 133:48.

Pulsipher, Zera, seitsenkymmenien presidentti, 124:138.

Punainen meri, Mooses johdatti Israelin lapset p:n meren läpi, 8:3; Lehi P:n meren

rannalla, 17:1.

puolustaja, minä olen teidän p:nne Isän tykönä, 29:5, 110:4; kuunnelkaa häntä, joka

on p. Isän tykönä, 45:3; Jeesus Kristus, teidän p:nne, 62:1.

Puolustaja, antaa Jumalan sanat, 21:9, 24:5; opettaminen P:n vaikutuksesta, 28:1;

ilmoittaa, mitä on tehtävä 31:11, opettaa valtakunnan rauhaa, 36:2, 39:6;

puhutte ja  profe toitte P :n avulla, 42:16 , 52:9 , 90:1 4; tod istaa  Isäs tä ja

Pojasta, 42:17; huutaen avukseen Herran nimeä saadakseen P:n joka

opettaa kalken, 75:10; P:n kautta tieto, minne lähetyssaarnaajien mentävä,

75:27, 79 :2; lähetän te ille toisen P:n, 88 :3, 4; P:n pa lvelukse n kautta

evankeliumi kuullaan kaikilla kielillä, 90:11; ilmoitukset P:n kautta, 90:14.



puolustella, ettei kukaan voisi p. itseänsä, 101:93.

puutarha, Eedenin p., 29:41.

puutteenalainen, käykää p:ten luona, 44:6; opetuslapsi muistaa p:t, 52:40.

pyhittää, myöskin ne, jotka ovat pyhitetyt ottakoot vaarin, 20:34; pyhitetyt

omaisuudestasi köyhien elatukseen, 42:30, 39; todistukset kirkkoni

omaisuuksien pyhittämisestä, 42:71; tulette pyhitetyiksi sen kautta, minkä

olette saaneet, 43:9; toinen maa-ala pyhitettäköön talon rakentamiseksi

käännös- ja p ainam istyö tä va rten,  49:10 ; ei oike utta v aatia  taka isin kö yhille

pyhitettyä, 51:5; minä pyhitän tämän maan sille lyhyeksi ajaksi, 51:16;

Missouri, maa, jonka minä olen pyhittävä kansalleni, 52:2; perintöosa

Siionissa pyhittämällä omaisuus Jumalan lain mukaan, 58:36, 85:3, Sidney

Rigdon  pyhittäkö ön Siionin m aan ja tem ppelin paik an, 58:57 ; voin p. teidä t,

60:7; ilmoituksien julkaisemisesta saadut tulot pyhitettäköön köyhille, 70:8;

näimm e pyhitety t Juma lan valtaistu imen ed essä, 7 6:21; Jum ala pyhitti

seitsemännen päivän, 77:12; ne, joilla on pappeus, pyhitetään Hengen

kautta, 84:33; almut kirjoitettu kirjaan, jossa on pyhitettyjen nimet, 88:2; maa

tullaan pyhittämään, 88:26; pidetään voimassa ja pyhitetään lain kautta,

88:34; talo pyhitettäkö[ö]n ja vihittäköön presidenttikunnan työtä varten, 94:6,

7; ne, jotka eivät kärsi kuritusta, eivät voi tulla pyhitetyiksi, 101:5; järjestää

minun v altakunta ni pyhitetys sä ma assa, 10 3:35; viho lliset eivät saa stuta sitä

maata , jonka m inä olen py hittänyt, 105 :15; om aisuude n pyhittäm istä

koskevien lakien mukaisesti ostettavat maa-alat, 105:29; valitut pyhitetäan,

105:36 ; pyhittäkä ä siis itsenn e, 88:68; k ymm enyste n lain kautta  pyhitä

Siionin maata minulle, 119:6.

pyhitys, on armon kautta, 20:31.

pyhyys , että h e vae ltaisiv at p:s sä H erran ede ssä , 20:6 9; ha rjoitett akoon hy vettä  ja

p:tä, 38:24, 46:33; elettävä p:ssä, 43:9; Siionin tulee kasvaa p:ssä, 82:14;

Juuda pyhitetään p:ssä, 133:35.

Pyhä, Miikael sen ohjauksen alaisena, joka on P., 78:16.

pyhä, ä lä leiki p:illä asioilla, 6:12; et v oi siis kirjoittaa p:iä as ioita ellen minä  niitä

sinulle anna, 9:9; päivä, jota kaikki p:t miehet tavoittelivat (tekstissä: pyhät

etsivät), 45:12; se, mikä tulee ylhäältä, on pyhää, 63:64; että he vaeltaisivat

p:inä Herran edessä, 20:69; p:t kirjoitukset teidän opetukseksenne, 33:16,

opetuslapseni seisovat p:issä paikoissa, 45:32, 87:8, 101:22, 64; kaikkien

p:en enkeleiden kanssa, 45:44; päiväni määrätty hartauteen ja lepoon, 59:9,

10; ylösn ousse et saav at perintöo san p:ss ä kaup ungissa , 63:49; p:ä ä maa ta

ei suin kaan saa stute ta, 84 :59; h uone , 96:2 ; Far W est o lkoon p. kaupunk i,

115:7.

pyhät, te p., nouskaa ylös ja eläkää, 43:18; päivä, jota kaikki p. etsivät, ks. pyhä, p.

jotka ovat nukkuneet, tulevat esiin, 45:45; olen siunannut maan p:iäni varten,

61:67; p:kin tulevat töin tuskin säästymään, 63:34; saatana sotii p:iä vastaan,

76:29; p. Siionin vuorella, 84:2; p. ravitaan (tekstissä: täytetään) hänen

kirkkaudellaan, 88:107; saatanalla ei enää koskaan oleva valtaa p:iin,

88:114 ; maa a nnettu p:ien  haltuun, 10 3:7; aivoituk seni on p itää huolta

p:istäni, 104:15; p:ien velvollisuus vainoojiansa kohtaan, 123 luku.

Pyhä Henki, ilmoituksen henki, 8:2, 3; antaa sanat, 14:8; ilmoittaa kaiken, mikä on

hyväksi, 18:18; kahdettoista asetettu julistamaan P:n Hengen voiman

mukaan, 18:32; kaste tulella, se on P:llä Hengellä, 19:31, 33:11, 39:6;

profeetat puhuivat P:n Hengen vaikutuksesta, 20:26; todistaa Kristuksesta,

20:26; todistaa Isästä ja Pojasta, 20:27; Isä, Poika ja P. Henki ovat yksi

Jumala, 20:28; vahvistaa kirkkoa antamalla P. Henki, 20:43; konfirmoida

kirkkoon kätten päällepanemisella, jolloin Herra antaa P:n Hengen lahjan,

33:15, 35:6, 39:23, 49:14; johdettava kokouksia sen mukaan kuin P. Henki

ohjaa, 20:45; jokainen virkamies asetettava P:n Hengen voimalla, 20:60;

Joseph Smith P:n Hengen vaikutuksen alainen laskeakseen kirkon

perustuksen, 21:2; tietää kaikki ja antaa avun, 35:19; opettaa valtakunnan

rauhaa, 39:6; P:n Hengen lahja kätten päällepanemisella, 39:23, 49:14; ne,

jotka ovat ottaneet P:n Hengen johdattaakseen, 45:57; vanhimpien

johdettava kokouksia P:n Hengen johdatuksen mukaan, 46:2; kätten

päällepanemisella, 55:1 � 3, 76:52; puhukoot niin, kuin P. Henki heitä johtaa,

68:3; ja se  on oleva  pyhä k irjoitus, 68:4; ka stakaa  Isän ja Po jan ja P:n

Hengen nimeen, 68:8; lapsille opetettava oppia P:n Hengen lahjasta, 68:25;

P:n Hengen kieltämisen seuraukset, 76:35; ne, jotka eivät kiellä P:ää



Henkeä, 76:83; se, minkä voi ymmärtää ainoastaan P:n Hengen voiman

kautta, 76:116; ne, joille P. Henki annetaan, 76:116; Johannes täynnä P:ää

Henkeä äitinsä kohdusta asti, 84:27; kastetut saavat P:n Hengen, 84:64;

laskeutu i Kristukse n päälle ky yhkys en mu odoss a, 93:15; julista a sana ani P:n

Henkeni osoittamiseksi, 99:2; jos te teette tämän, P. Henki tullaan

vuodattamaan, 100:8; Jumala on P:n Henkensä kautta antava tuntemisen,

P:n Hengen sanomattoman lahjan kautta tiedon, 121:26; oleva matkatoverisi

alati, 121:46; P:n Hengen kautta Jumalan tahto kuninkaista ja hallitsijoista,

124:5; henkipersoona, 130:22; voi laskeutua ihmisen päälle, mutta voi myös

jättää  häne t, 130 :23. V rt. my ös H enki,  henk i lupau ksen Pyhä H enk i ja

totuu den  Hen ki.

pyrkiä, älä yritä julistaa minun sanaani, vaan pyri ensin saamaan itsellesi minun

sanani, 11:21; pyrkikää osallisiksi parhaista iahjoista, 46:8.

pysyä, pysy minussa koko sydämestäsi, 11:19; äly pysyy älyssä, valkeus pysyy

valkeudessa, 88:40; vanhimpien pysyttävä paikoillaan erityisistä syistä,

88:70, 95:9.

pysyä vahvana, joka pysyy vahvana loppunn asti, se pelastuu, 14:7, 18:22, 20:25,

29, 63:20, 47; joka on uskollinen ja pysyy vahvana, on voittava, 63:47;

joka isen , joka  pysyy vahvana  loppu un as ti, minä olen  peru stav a kallio lleni,

10:69. Ks. myös kestää.

pyytää, autuas olet sinä, sillä sinä olet pyytänyt, 6:14; tulet saamaan tiedon

kaikesta mitä pyydät uskossa, 8:1; olet saava lahjan, jos pyydät, 11:10;

sopikaa  keske nänne  kaikesta , mitä te min ulta pyyd ätte, 27:18 ; pyydä tte

rukoukseen yhdistyneinä, 29:6; pyytäneet ja keskenänne sopineet, 29:33;

anneta an sen  muka an, mitä o lette pyytän eet ja mitä k esken änne s opineet,

50:1; korvausta hellittämättä, 101:76, 86-88. Ks. myös anoa ja rukoilla.

pyörretuuli, vihan päivä on tuleva kuin p., 63:6, 124:24; kosto tulee kuin p., 97:22,

112:24.

päivä, Ju malan v ihan p., 1:9; p ., jolloin jumalattom at hävitetä än, 1:14; H erran p.,

suu ri ja pe ljättäv ä, 2:1 ; jotta o lisit nuh teeto n viim eisenä p:nä, 4 :2; ko rjaa n iin

kauan kuin vielä on p., 6:3; tuomion p., 19:3; ne kaksitoista tulevat

seisomaan Herran oikealla puolella hänen tulemisensa p:nä, 29:12; Ihmisen

Pojan tulemisen p. lähellä, 63:53; Herran p. tulee pian, 87:8; älköön Herran p.

yllättäkö teitä, 106:5; valmistukaa Herran p:ää varten, 133:10; Herran p:ää ei

tiedetä, 133:11. Ks. myös suuri päivä ja tuomiopäivä.

pää, muutamille kaikki lahjat, niin että olisi p. kaikkien jäsenten hyödyksi, 46:29.

pääluettelo, kirkon p., 20:83, 85:1.

pääluettelonpitäjä, 128:4. vrt. kirjuri ja luettelonpitäjä.

päämies, komppaniat p:ten alaisia, 136:3.

päästää, saatana tullaan päästämään irti, 88:111; mitä ikinä te päästätte maan

päällä, on oleva päästetty taivaassa, 127:7, 128:8.

päättyä, siihen on päättynyt tämän miehen pappeus, 121:37.

päätös, ks. vanhurskaus, 107:32.

pöytäk irja, Korkea n Neu voston  järjestäm isestä, 10 2 luku; luette lonpitäjä m äärätty

pitämään tarkkoja p:ja, 128:3.

raekuuro, ankara r. lähetetään hävittämään, 29:16; maan kansoja kutsuttu ankarien

r:jen äänellä, 43:25.

Rafael, Gabrielin ja R:n ääni, 128:21.

raha, säästäkää kaikki r:t, jotka voitte, 48:4; säilytettäköön asiamiehen hallussa,

51:8, 13; Martin Harrisista ja hänen r:istaan, 58:35, 104:26; se, joka ottaa

vastaan minut, on antava teille r:aa, 84:98; määrättyjen r:jen käyttö, 84:103,

104; r:aa lähetetään Siionin maahan, 69:1; ostakaa r:lla maata, 101:70.

rahakukkaro ja laukku, älä ota mukaasi r:a äläkä laukkua, 24:18, 84:86; minä en

sallinut, että heillä olisi r:a taikka laukkua, 84:78.

raitis, ole r., 6:19, 43:35, 61:38, 73:6.

rajat, jokaisella lailla määrätyt r., 88:38; onko määrätty r. taivaille, 121:30; vihollisten

r. merkitty, 122:9.

rakastaa, rakastettava ja palveltava Jumalaa, 20:l9, 42:29; rakaste vaimoasi, 42:22;

rakasta lähimmäistäsi, 59:6, 88:123; Pyhä Henki annetaan niille, jotka

Jumalaa rakastavat, 76:116; joita minä rakastan, minä myös kuritan, 95:1.

Ks. myös rakkaus.

rakentaa, evankeliumi annetaan rakentamaan, ei hävittämään, 10:52, 54; mikä ei



rake nna , ei ole J uma lasta , 50:2 3; toinen älk öön  rake ntak o toisen las kem alle

perustukselle, 52:33; Herra r. oman tahtonsa ja mielisuosionsa mukaan,

63:4; toimikunta rakennuttava, 94:15; kansaa kuritetaan Herran huoneen

rakentamisen laiminlyömisestä, 95:3; rakentakaa huone, ja kirkkaus on

lepäävä sen päällä, 97:15; se tulee rakentamaan, eikä toinen peri sen

rakentamaa, 101:101; kirkon rakentamiseksi, 104:59; Nauvoon talon

rakentaminen, 124:62.

rakkaus, pidä mielessäsi veljellinen r., 4:6; r., Kristuksen r., tekee kelvolliseksi tähän

työhön, ja vain täynnä r:ta voi siinä olla mukana, 4:5, 12:8, 59:5; ettei voi

ilman r:ta mitään tehdä, 18:19; eläkää keskenänne  r:ssa, 42:45; ihmisten r.

kylmenee, 45:27; pukeutukaa r:een, 88:125, 124:116; älä ole puolueellinen

r:ssa, 112:11; pappeuden voima perustettava r:een, 121:41; nuhdeltua

[kohtaan] osoitettava suurempaa r:ta, 121:43; olkoon sisimpäsi myös täynnä

r:ta, 121:45. Ks. myös rakastaa.

rampa, r:t tulevat kävelemään, 35:9, hyppivä 42:51; r:t tulevat Karitsan häihin,

58:11.

rangaista, heitä rangaistaam, jotta he tekisivät parannuksen, ks. kurittaa;

Kaikkivaltias rankaiseva kansakuntia, ks. ruoskia.

rangaistuksen päivä, 124:8; tulee pian, 124:10. Vrt. vihan päivä.

rang aistu s, loputon  r. on J uma lan, 19:10  � 12; ianka ikkinen r. k ado tuks en lap sille

76:43-46; Jumalan lain mukainen, 82:4; oikeiden lakien rikkojat ansaitsevat

r:n, 134:8.

rata, taivaiden ja maan r:t säädetty, 88:43; maa kiertää r:aansa, 88:45.

ratka ista, s inä et  aina v oi r., ku ka on  vanh ursk as, 10:37 . Ks. m yös  hark inta ja

tuomita.

rauha, tullaan ottamaan pois maan päältä, 1:35; sinulla on oleva r. minussa, 19:23;

Uusi Jerusalem, rauhan maa, 45:66; hyljätkää sota, julistakaa r:aa, 98:16;

kohotettava r:n lippu, 98:34, 35; etsikää r:aa, 105:38, 40, riippuvainen

oikeudenmukaisista laeista, 134:2.

raunio, tulevat perintöosillensa rakentaaksensa Siionin r:t, 101:18.

ravin to, sä äde tty ihm isen  r:ksi, 4 9:19 , 59:16 � 19, 89:10 ; kaik ki vilja h yvä  r:ksi,

89:16.

rehellinen, r:iä ja vilpittömiä ihmisiä maan päällä, 76:75.

Rich, Charles C., korkean neuvoston jäsen, 124:132.

Rich ard W illard, k utsu ttu ap osto liuteen, 118 :6, 12 4:12 9; läsnä Jo sephin ja H yrum in

kärsiessä marttyyrikuoleman, 135:2.

Rider, Simonds, saa siunauksia, 52:37.

riem uita, k s. my ös ilo ja  iloita, voitko  lukea  tämä n riem uitse mat ta sy däm essäsi,

19:39; evankeliumia julistettava riemuitsevin äänin, 28:16.

Rigdon, Sidney, ilmoituksia Joseph Smithille ja Sidney R:lle 35, 37, 40, 44, 49, 71,

73, 76 ja 100 luvut; lähetettiin niin kuin Johannes valmistamaan tietä, 35:4;

saa  käskyn  kirjoitta a Jos eph  Smithin pu oles ta, 35 :20; v etoa va py hiin

profeettoihin todistaukseen Joseph Smithin sanat, 35:23; Edward Partridge

saa Hengen Sidney R:n käden kautta, 36:2; lähetetään saarnaamaan

vapisijoille, 49:1, 3; matkustakoon Missouriin, 52:3, 41; saa käskyn kirjoittaa

kuvauksen  Siion in ma asta , 58:5 0; pyhittak öön  ja vihk iköön Siionin m aan  ja

temppelin paikan Herralle, 58:57; älköön jälleen kulkeko vesitse, 61:23;

ava tkoon suu nsa  vas ta Cin cinnatissa, 61 :30; y lens i itsensä sydämes sään ja

murehdutti Pyhän Hengen, 63:55; Sidney R:n kirjoitus ei otollinen Herralle,

63:56; määrätty ja asetettu yhdeksi ilmoitusten ja käskyjen haltijoista, 70:1, 3;

Joseph  Smith ja Sid ney  R. sa ava t käskyn  julistaa eva nke liumia , 71:1 ; ja

Joseph Smith saavat taivaallisen näyn, 76:11; todistaa nähneensä

Jeesuksen Kristuksen ja puhuneensa hänen kanssaan, 76:14; ja Frederick

G. Williams luetaan profeetan vertaisiksi pitämään hallussaan valtakunnan

avaimia, 90:6; saa käskyn järjestää ensin huoneensa, 93:44; julistakoon

Herran otollista vuotta ja pelastuksen evankeliumia, 93:51; asetettu olemaan

suuna Joseph Smithille, 100:9, 11; korottakoon äänensä itäisillä seuduilla,

103 :29; m ainitaan nim ellä Pelago ram, 104 :20, 2 2; jos  Sidney R . tahto o olla

neuvo nantaja, n iin nöyrtyk öön, 124 :103; He rra antaa  Sidney  R:n

neuvonantajaksi, 124:126.

Riggs, Burr, matkustakoon eteläisille seuduille, 75:17.

riita, ympärileikkauksen laista muinoin, 74:3. Ks. myös erimielisyys ja kiista.

riivaajat, r:n poisajaminen, 24:13; ne, jotka anovat uskossa, ajavat ulos r:ia, 35:9;



toiset käskyt r:ista, 46:7; minun nimessäni he tulevat ajamaan ulos r:ia,

84:67.

rikas, se, jolla on iankaikkinen elämä, on r. 6:7; r:t minä olen luonut, 38:16; jos

etsitte rikkauksia, joita Isä antaa teille, olette rikkaimmat kaikista, 38:39; voi

teitä, te r:t, jotka ette tahdo antaa köyhille, 56:16; r:t kutsutaan Herran

aterialle, 58:10; kehottakoon rikkaita tekemään parannuksen, 58:47;

tekemällä r:t ja ylpeät nöyriksi, 84:112.

rikkaus, älkää etsikö r:ia, vaan viisautta, 6:7; jos etsitte r:ia, joita Isä antaa teille,

olette rikkaimmat kaikista, 38:39; minun hallussani on r:ien antaminen, 38:39;

pakanoiden r:ista Israelin köyhille, 42:39; yksin sydämin ja mielin kootkaa

r:tenne jotta voisitte ostaa perintöosan, 45:65; r:tenne tulevat olemaan

syöpänä sielullenne (tekstissä: syövyttämään sielunne), 56:16;

iankaikkisuuden r:t ovat minun jaettavissani, 67:2; eivät he myöskäan

etsimällä etsi (tekstissä: vakavasti etsi) iankaikkisuuden r:ia, 68:31;

iankaikkisuuden r:t ovat teidän, 78:18.

rikko a, rikk oma lla ihm inen tuli sielu lliseksi, 20:20; A adamia v ieteltiin  ja hän  rikko i,

29:40; jos joku rikkoo monia vastaan, häntä nuhdeltakoon monien edessä,

42:90; jos joku rikkoo salassa häntä nuhdeltakoon salassa, 42:92; älkää

rikko ko lain sää täjäänne  vas taan , 64:13; joka rikk oo lain , ei vo i tulla

pyhitetyk si, 88:35; jum alattoma t rikkonee t iankaikk isen liiton, 1:15; rik ottu liitto

tehty tyhjäksi ja vailla mitään merkitystä, 54:4.

rikkoja, miten r:aa kohdeltava, 42:88, 64:12; sakramentti kielletään r:lta, kunnes han

on sopinut, 46:4; tottelemattomuudella r:iksi, 82:4; r:t eivät voi paeta Jumalan

vihaa, 104:8. Vrt. syntinen.

rikkomus, vaara langeta r:een, 3:6, 9; jäsen joka tavataan r:sta, 20:80; joka ei anna

anteeksi veljensä r:ta, on tuomittu, 64:9; r:ten anteeksiantaminen palkitaan,

82:1; anna anteeksi r:t, 98:40; lupaus ja liitto, jota r. ei pura, 82:11; ahdistus

r:ten tähden, 101:2; kun heidän r:tensa malja on täysi, 101:11; jos teidät on

hävitetty p ois r:n tähd en, ette vo i välttää saa tanan ru sikoimis ta, 104:9; r:t

viivyttäneet Siionin lunastusta, 105:2, 9.

rikos, rangaistava rikkomuksen luonteen mukaisesti, 134:8.

rintakilpi, kolmelle todistajalle luvataan, että he saavat nähdä r:n, 17:1.

rintamus, me näimme Herran seisovanr:lla, 110:2.

ristiinnaulita, Kristus ristiinnaulittiin, 20:23, 21:9, 35:2, 45:52; maailman syntien

tähden, 53:2, 54:1, 76:41; ovat itsellensä ristiinnaulinneet Kristuksen, 76:35.

rohkealla mielellä, olkaa r. mielellä, 61:36; vrt. 68:6, 78:18.

Roundy, Shadrach, johtamaan piispakuntaa, 124:141.

ruis, lintuja, sikoja ja kaikkia maan eläimiä varten, 89:17.

rukoilla, Ma rtin Harrisia k ehotetaa n rukoilem aan, 5:24 ; älä rukoile s ellaista, mitä

sinun ei pid ä r., 8:10; ru koile,  että o pit tun temaan  salais uudet, 8:1 1; ruk oile

lakkaam atta, että pä äsisit voittajak si, 10:5; kos ka heidä n tekon sa ova t pahat,

he eivät rukoile minua, 10:21; langetkaa maahan ja rukoilkaa (tekstissä:

palvelkaa) Isää minun nimessäni, 18:40, 20:29; sinun tulee r. ääneen, 19:28,

20:47, 23:6; rukoilkaa aina, ettette joutuisi kiusaukseen, 20:33, 31:12, 61:39,

93:47; rukoilkaa aina, niin että olette valmiit, 33:17; rukoile, ja sinulle tullaan

ilmoittamaan, 42:62; olette saaneet käskyn rukoilla kaikessa Jumalaa, joka

anta a alttiis ti; tehd en ka iken  ruko illen, 46 :7; ruk oilkaa  Herr aa, 65:4; la psia

opetettava rukoilemaan, 68:28; rukoilkaa aina, ettette väsyisi, 75:11, 88:126,

101:81; jatkakaa rukoilemistanne ja paastoanne, 88:76, rukoilemisen

laimin lyön ti aiheuttaa  tuom ion, 68:33 . Ks. m yös  anoa , kum artae n ruk oilla ja

pyytää.

rukous, vanhurskaiden laulu r., 25:12; yhteisellä suostumuksella uskon r:n kautta,

28:13, 93:51, 104:80, jotka huutavat Jumalaa voimallisessa r:ssa, 29:2; laki

annetaan uskon r:n kautta 41:3; Henki annetaan uskon r:n kautta, 42:14,

63:64; opettakaa r:n kautta, 52:9; ilmoitus, jota kutsutaan r:ksi, 65 luku;

anteeksianto saavutetaan r:lla, 84:61; Kirtlandin temppelin vihkimisr., 109

luku ; ja pro fetioita , 121  luku;  profe ettain  Nefin  aikak irjoja k oskeviin r :iin

myönnytään, 10:46, 51; teidän r:nne ovat tulleet Herran korviin, 88:2, 90:1,

98:2; merkitty muistiin sinetillä ja testamentilla, 98:2; miksi Herra hidas

kuulemaan r:ia, 101:7; voitto ja kirkkaus saadaan r:ten kautta, 103:36; minä

olen kuullut heidän r:nsa, 105:19; vahvista veljiäsi r:llasi, 108:7; ole nöyrä,

niin Herra on vastaava r:iisi, 112:10; ylistä Herraa kiitosr:lla, 136:28.

rukoushuone, mene r:seen, 59:9; rakentakaa huone, r., 88:119. Ks. myös huone.



runsas, autiot paikat tulevat kantamaan r:ta hedelmää, 117:7.

runsaus, tuleva moninkertaiseksi Hengen ilmoitusten kautta, 70:13.

ruoka, sillä he eivät voi nyt sietää r:aa, 19:22; r:n valmistaminen sapattina, 59:13.

ruoskia , Kaikkiva ltias ruosk iva (tekstis sä: rank aiseva)  kansa kuntia, 84 :96; teitä

tullaan ruoskimaan (tekstissä: ajamaan) kaupungista kaupunkiin, 63:31.

rusikoida, ks. saatanan rusikoitavana.

rutto, ruttotauti, sekasorto tuo mukanaan ruttotauteja, 63:24; Siionia tullaan

koe ttelem aan rutolla , jos se on tottele maton, 97:26 ; kansoja  kuts uttu ja

koeteltu ruttotaudeilla, 43:25.

ruumis, Kristus kärsi sekä r:ssaan että Hengessään, 19:18; muistaen Isän edessä

minun r:ni, 27:2; hengen ero r:sta, 45:17; ravinto ja vaatteet vahvistamaan

r:ta, 59:19; selestiset r:t, 76:70; terrestriset r:t, 76:78; pyhitetään Hengen

kautta r:iden uudistumiseksi, 84:33; tarvitsee jokaista jäsentä, 84:109, 110;

henki ja r. ihmisen sielu, 88:15; he nousevat hengellisessä r:ssa, 88:27; ne,

joiden  henk i on se lestin en, saavat luon nollise n r:ns a, 88 :28; k irkka us, jo lla

ihmisen r. tehdään eläväksi, 88:28; ihmisen koko r. täyttyvä valkeudella,

88:67; r., joka on valkeuden täyttämä, käsittää kaiken, 88:67; väkevät juomat

r:n pesua varten, 89:7; väkevät juomat ja tupakka eivät r:ta varten, 89:8, 9;

älkää huo lehtiko r:sta , 101 :37; y lösno usseilla ole nno illa r., 12 9:1; s ekä  Isällä

että Pojalla r., 130:22.

ryöstää, joka r., jätettäköön maan lain mukaan tuomittavaksi, 42:84.

saada, ano, niin sinä saat, 4:7, 11:5; te tulette saamaan ihanan maan, 103:20.

saada anteeksi, ks. anteeksiantaminen, -saaminen.

saarna, olkoon varoittava ääni lempeydessä ja sävyisyydessä, 38:41.

saarnaajantehtävä, tehkää työtä ahkerasti, niin että tulisitte täydellisiksi s:ssänne,

88:84. Ks. myös palvelus ja työ.

saarnata, ei saarnattava ennen kuin on kutsuttu, 11:15; ne kaksitoista kutsutaan

saarnaamaan, 18:28; ei tule s. muuta kuin parannusta, 19:21, 31; saarnaa

totuutta suurella äänellä, 19:37, 36:3, 60:7; papin velvollisuus s., 20:46;

lähteköön saarnaamaan evankeliumia sen jälkeen, kun hänet on kastettu,

36:5, 42:11; saarnatkoot sanaa matkalla, 52:9, 10, 58:47; ohjeita niille, jotka

lähetetty s aarn aam aan , 60:8 , 13 � 16; saarn atka a eva nke liumia  kaikille

luoduille, 68:8, 112:28; saarnatkaa ilman rahakukkaroa tai laukkua, 84:78;

seitsenkymmenet kutsutut saarnaamaan, 107:25; evankeliumi pitää

saarnattaman kaikille kansanheimoille, 133:37. Vrt. julistaa, julistus.

saastainen, sen tähden heidän täytyy jäädä edelleen s:iksi, 88:35, 102; älkää enää

olko s:ia, 88:124; älkää salliko mitään s:ta pyhässä huoneessa, 94:8, 9,

97:15.

saastaisuus, karttakaa s:ta 90:18.

saastutta a, Jumala  hävit tää te mpp elin, jok a saa stute taan , 93:3 5; Jumala  ei tule

huoneeseen, jos se saastutetaan, 97:17.

saatana, rukoile lakkaamatta, että voittaisit s:n, 10:5; kiihoittaa heitä voidakseen

johdattaa heidän sielunsa kadotukseen, 10:22; tulee paaduttamaan ihmisten

sydäme t, 10:3 2, 33 ; yllyttä ä kiist oihin, 1 0:63 ; s:lle e i anne ttu va ltaa v ietellä

pieniä lapsia, 29:47; vapiseva, ja Siion on iloitseva, 35:24; sidotaan, 43:31,

45:55, 84:100, 88:110; koettanut vietella teidät, 50:3; liikkeellä maassa,

52:14; panee heidän sydämeensä, että he vihastuisivat teihin, 63:28; koettaa

tuhota hänen sielunsa, 64:17; kapinoi Jumalaa vastaan, 76:28, 29; koettaa

kääntää heidän sydämensä pois totuudesta, 78:10; kansat, joiden sydämissä

s. istuu hallitsemassa, 86:3; sinä päivänä s:lla ei ole voimaa vietella ketään

ihmistä, 101:28; etsii tilaisuutta hävittääkseen, 132:57.

saatanan rusikoitavana, jätetään s. rusikoitavaksi lunastuksen päivään saakka,

78:12, 82:21; rikkojat s. rusikoitaviksi, 104:9, 10, 132:26; annan teille vallan

jättää hänet s. rusikoitavaksi, 104:10.

saavuttaa, evankeliumi kaikkien saavutettavissa, 10:51.

saira s, s:id en pa ranta mine n, 24 :13, 4 2:43 , 66:9 , 84:6 8, 124:98 ; muis taka a s:t ja

ahdistetut, 52:40.

Sakarias, Elias kävi S:n, Johannes Kastajan isän, luona, 27:7.

sakram entti, valtuus  siunata s .; s:n nauttim isen ede llytykset;

sakramenttipalveluksen toimittaminen, 20:46, 58, 68, 76-79; s:ssa käytettävät

ainekset, 27:2, ketkä eivät kelvollisia nauttimaan s:a, 46:4; pääsy

s.kokouksiin, 46:5; antakaa s:uhrinne Korkeimmalle, 62:4; s.uhrit Herran



päivänä, 59:9, 12; osa temppeliä vihittäköön s:a varten, 95:16.

sakramenttikokous, pääsy s:iin, 46:5.

sakramenttiuhri, antakaa s:nne Korkeimmalle, 62:4; s:t Herran päivänä, 59:9, 12.

salainen, s:t teot, työt, ilmoitetaan, 1:3, 88:108, 109; vihollinen s:issa kammioissa

tavoittelee teidän henkeänne, 38:28; s:t liitot, 42:64.

salaises ti, salassa, jok a rikkoo  salassa , häntä nu hdeltako on salas sa, 42:92 ; pudista

tomu jaloistasi, salaisesti, todistukseksi, 60:15, 99:4; säädökset, jotka ovat

olleet salassa, ennen kuin maailma oli, 124:38, 41.

salaisuus, Jumalan s:t paljastetaan, 6:7,11, 8:11, 11:7, 42:61, 65; s:ien avaimet

annettu Joseph Smithille, 28:7; valtakunnan kätketyt s:t tullaan ilmoittamaan,

76:7; m inä olen julistav a heille tahton i s:t, 76:10; va ltakunna n s:t näyte tty

näyssä, 76:114; suuremmalla pappeudella avain valtakunnan s:iin, 84:19,

107:18, 19; Parley P. Prattille luvataan s:ien selittämisen lahja, 97:5; minä

olen paljastava tämän suuren s:n, 10:64; minä olen selittävä tämän s:n, 19:8,

10; s. salaisissa kammioissa, 38:13.

salama, palvelevan enkelin kasvot kuin s., 20:6; ihmiset saatetaan tuntemaan

Jum alan v iha ra ivoavilla s: illa, 87:6; s:t id ästä  länteen, 43:22 ; kansoja

kutsuttu salamain äänellä, 43:25, 88:90.

salattu, Herra ilmoittava s:n, 101:32, 33; mielisuosioni on ilmoittaa, mikä on ollut

s:na, 124:41, 38.

sama narvoin en, jokaine n olkoon  s. tämän  kansa n kesk uudes sa, 51:9. V rt.

yhdenvertainen.

samanlainen, oikeus omaisuuteen, 82:17. Vrt. yhdenvertainen.

sana, min un s: ni ei ka toa, 1 :38; tä mä s ukup olvi on  saav a min un s: ni sinu m ka uttas i,

5:10; minun s:ni on terävämpi kuin kaksiteräinen miekka, 6:2, 11:2, 12:2,

14:2, 33:1; odota, kunnes saat minun s:ni, 11:16, 21, 22; tutki s:aani, 11:22;

Pyhä Henki antaa s:t, 14:8; Jumalan voiman s. hänen Henkensä voima,

29:30; Jumala ei kiellä s:aansa vastaukseksi rukoukseen, 39:16; Herran

palvelijat puh uvat Py hän H engen  johtamina  Herran  s:aa, 68:4 ; tulette

elämään jokaisesta s:sta, joka lähtee Jumalan suusta, 84:44, 98:11; Herran

s. on totuu s, 84:45; s :t tullaan antam aan kirk olle, 90:4; alus sa oli S.,

pelastuksen sanansaattaja, 93:8; minun s:ni lähdettävä ihmislapsille, 96:5;

ylhä iset tu llaan a lentamaa n sinu n s:s i kaut ta, 11 2:8; H erran s. Josephille

Libertyn vankilassa, 122 luku; s:t kaikkeinpyhimmissänne, 124:39;

ensim mäinen  presiden ttikunta s:jen  saam iseksi, 12 4:126; ne  kaksitois ta

tulevat lähettämäan minun s:ni kaikille luoduille, 124:128; Herran s.

pres ident ti Brigh am Y oungin ka utta, 1 36 luk u; seurau s pro feetta in ja

apostolien s:jen hylkäämisestä, 1:14; kirkon otettava vaarin kaikista hanen

s:istaan, 21:4; pankoot pois kaikki kovat s:nsa, 24:116; olkoot s:nne

rakennukseksi, 136:24. Ks. myös Viisauden sana. Vrt. puhe.

sananjulistaja, Oliver Cowdery kirkon ensimmäinen s., 21:10-12.

sanansaattaja, iankaikkinen liitto oleva s., 45:9; Sana oli s., 93:8; kuinka erotetaan

Jumalan s., 129:4.

sanoa, minä Herra olen sidottu kun te teette sen mitä minä sanon, 82:10; älkää

huolehtiko edeltäpäin, mitä sanoisitte, 84:85; sillä teille annetaan, mitä teidän

on sanottava, 100:6, 124:97.

sanoma, julista hyväa s:aa, 19:29; ilosanoma kuolleille, 128:19.

sapatinpäivä, Herran päivä, 59:12; ottakoot vaarin s:stä ja pitäkööt sen pyhänä,

68:29.

sauva, Moronille annettu Efraimin s:n kirjan avaimet, 27:5.

Scott, Jacob, saa käskyn matkustaa saarnaamaan, 52:28.

Sebaot, Herra S., 87:7, 88:2, 98:2.

Sederlaomak, = Frederik G. Williams, 92:1, 104:27, 29.

See t, Aad amin  aset tama, 107:42 ; aivan isän sä kaltainen, 107:4 3; Lamek  See tin

asettama, 107:51; Aadamin siunaama Aadam-ondi-Ahmanin laaksossa,

107:53.

seitsenkymmenet, s:ien velvollisuudet ja valtuudet, 107:25, 26, 34; toimikoot niiden

kahdentoista alaisina, 107:34, 38, 124:139; s:ien presidentit, 107:93-97; s:ien

presidenttikunta, 124:138.

sekasorto, tuo mukanaan ruttotauteja, 63:24; kaikki on oleva s:ssa, 45:26, 88:91.

selestinen, ks. celestinen.

selittää, lahja s. kieliä, 46:25.

serafijouk ot, Kristus n äki kaikk i taivaan s., 38 :1. Vrt. taivaa n sotajou kot.



seu raku nnan luet telonpitäjä , ks. lu ettelo npitä jä. Vrt . myö s kirju ri.

seurakunta, vahvistakoot s:ia, 50:37; vanhimmat valvokoot ja pystyttäkööt s:ia,

52:39, 58:48; käy viipymattä s:ien tykonä, 63:46; tehköön s. parannuksen,

63:63; esimerkki kaikille s:ille, 72:23; Viisauden Sana s:n hyvaksi, 89:1;

Joseph Smithin järjestettävä s:ia, 90:15; moniin s:n jäseniin Jumala ei

mielis tyny t, 98:1 9; He rran  viisau s kaik kiin s: iin näh den  pyhie n kok oam iseksi,

101:63, 64, 72, 75; s:ien valmistaminen Siionin lunastukseen, 103:29; niiden

kahdentoista asetettava evankelistoja kaikkiin suuriin s:iin, 107:39; jokaiseen

s:aan luettelonpitäjä 128:3. Ks. myös Eenokin seurakunta ja Esikoisen

seurakunta sekä kirkko ja kirkkoni, kirkkonsa, ym.

Sherman, Lyman, Lyman S:a koskeva ilmoitus, 108:1.

Sherwood, Henry G., korkean neuvoston jäsen, 124:132.

side, yhdistävä s., 128:18.

sidottu, minä, Herra, olen s., kun te teette sen, mitä minä sanon, 28:10; taivaassa,

mitä ikinä te sidotte maan päällä, 127:7, 128:6, 9; iankaikkisesti s. taivaissa,

132:46.

sielu, Jumalan palveleminen hänen työssään saattaa pelastuksen s:lle, jos sivaltaa

sirpillään kaikella voimallansa, 4:4, 6:3, 11:3, 12:3; enkö minä puhunut

rauh aa sin un s: llesi, 6 :23; m inä ole n puh uva  sinun  s:ss asi, 8 :2; kä ytä lahjas i,

muuten vihollisesi aiheuttavat tuhon s:llesi, 8:4; ilonne suuri, vaikkapa yhden

s:n johdattamisesta minun tyköni, 18:15, 16; Herra, joka voi syöstä s:n alas

helvettiin, 63:4; jokainen s., joka uskoo ja antaa kastaa itsensä, saava Pyhän

Hengen, 84:64; henki ja ruumis ovat ihmisen s., 88:15; kuolleistanouseminen

s:n lunastus, 88:16; huolehtikaa s:sta ja s:n elämästä, 101:37; ystävällisyys

ja puhdas tieto avartavat s:n, 121:42; pappeuden oppi on taivaan kasteena

valuva s:uusi, 121:45; esivallan ei koskaan pitäisi tukahduttaa s:n vapautta,

134:4; saatana kiihoittaa ihmisiä, koettaen tuhota heidan s:nsa, 10:22, 27;

suuriarvoisinta sinulle on, että julistat parannusta, jotta johdattaisit s:ja minun

tyköni, 15:6, 16:6, 18:15; s:t ovat kallisarvoiset minun silmissäni, 18:10;

vastuu Jumalan sanojen noudattamisesta lankeaa teidän s:llenne, 41:12;

kesä on ohi eivätkä s:nne ole pelastetut, 45:2, 56:16; teidän s:nne saavat

elää, 45:46; ahneus ja rikkaus ovat syöpänä s:lle, 56:16; kun me koetamme

vääryydellä herroina s:ja hallita, sen seuraukset, 121:37-40.

siemen, Aabraham sai lupaukset s:stään, 132:30; meissä ja meidän s:ssämme

kaikki sukukunnat tulevat siunatuiksi, 110:12; sanoen palvelijalleni Josephille:

Sinussa ja sinun s:ssäsi maan sukukunnat tulevat siunatuiksi, 124:58. Ks.

myös jälkeläinen.

Siinain vuori, pasuna soiva kuten S. vuorelta, 29:13.

Siion, ahkeroikaa S:n asian alulle saattamiseksi ja lujittamiseksi, 6:6, 11:6, 12:6,

14:6; Joseph Smith saatettu Hengen vaikutuksen alle edistämään S:n asiaa,

21:7; iloitseva kukkuloilla, 35:24, 39:13; Uutta Jerusalemia tullaan kutsumaan

S:ksi, 45:66, 67; Herra otti Eenokin S:n helmaansa, 38:44; jokaisen, joka ei

tahdo tarttua miekkaan, täytyy paeta S:iin, 45:68; älkäämme menkö

taiste lema an S :a vastaa n, 45 :70; v anhu rska at tule vat k okoontu maa n S:iin

laulaen, 45 :71, 66:11 ; kukoista va kuk kuloilla ja iloitseva  vuorilla, 49:2 5; S:n

kaupungin sijaitsemispaikka 57:2; Independence Missouri S:n keskuspaikka,

57:3; todistus lähteva S:sta, 58:13; asiamies ottamaan vastaan rahaa maan

ostamiseksi S:ssa, 58:49; Sidney Rigdon kirjoittakoon kuvauksen S:sta,

58:50; vih kiköön S :n maa n, 58:57; a utuaat ov at ne, jotka s eisovat S :n

maassa, 59:3; pyhien ko koonnuttava S:n ma ahan, 62:4, 63:24, 36; Herra

pitää S:n maata omissa käsissään, 63:25; S:n maa saadaan ostamalla,

63:29; joka lähettää aarteita S:iin, saava perintöosan, 63:48; pyhät tulevat

saamaan perintöosan S:ssa, 64:30; uppiniskaiset eivät tule perimään S:a,

64:35; tulev a viiriksi ihmis ille, 64:42; kan sakun nat tuleva t vapisem aan S:n

vuoks i, 64:43; eva nkelium in opettam inen S:n a sukka iden laki, 68:2 6; S:n

asukkaita nuhdellaan, 68:31; jokaisen joka tulee S:iin, laskettava kaikki

piispan eteen, 72:15; Herra Jumala, S:n pyhä, 78:15; S:n tulee kasvaa

kauneudessa, 82:14; vitsaus ja tuomio S:n lasten ylitse, 84:58; rahaa

kerättävä S:n rakentamista varten, 84:104; Herra kurittava S:a, 90:36; kaikki

tieto S :n pe lastu kseksi, 9 3:53 ; Kirtlan d olev a S:n  vaar na, 94:1; S :n Kirt landin

vaarnan järjestys, 96 luku; Herralle rakennettava huone S:n maahan, 97:10;

menestyvä jos se on kuuliainen, 97:18, 25; maan kansat tulevat

kunnioittamaan S:a, 97:19; tämä on S.: puhdassydämiset, 97:21; tullaan



lunastamaan, vaikka sitä kuritetaan jonkin aikaa, 100:13; olkoot sydämenne

lohdutetut S:n tähden, 101:16; ei järky sijaltansa, 90:37, 101:17;

puhdassydämiset tulevat palaamaan S:iin, 101:18; ei mitään muuta paikkaa

kuin S. pyhien kokoamistyötä varten, 101:20; vaarnat ovat S:n vahvistus,

101:21; vertaus S:n lunastuksesta, 101:43; maata ostettava S:n maan

ympäriltä pyhien kokoamisen aloittamiseksi, 101:70; S:a rakennettava

kokoo ntuma lla, 101:74; S :n lapsia ve rrataan v ertauks een vä ärästä

tuomarista, 101:81; millä ehdolla kansa tulee asumaan S:ssa, 101:100;

ilmoitus, joka koskee S:n maahan hajoitettuja, 103 luku; voidaan rakentaa

vain celestisen lain mukaan, 105:5; S:n lunastus viipyy rikkomuksen tähden,

105:9, 13; Herra taisteleva S:n taistelut, 105:14; S:n valtakunta, Jumalan

valtakunta, 105:32; S:n laki pantakoon toimeen S:n lunastuksen jälkeen,

105:34; piispa yleinen tuomari S:ssa, 107:74; rukous, että Herra valitsisi

muita vaarnoja S:lle, 109:59; Herra oleva armahtavainen S:a kohtaan, 111:6;

mitä tarkoitetaan käskyllä: pukeudu voimaasi, S., 113:7; mitä ymmärretään

sillä, että S. tulisi irroittam aan ka hleet kau lastaan, 1 13:9; kok oamine n S:n

maah an linnana  ja pakop aikkana , 115:6, 12 4:36; m inun kan sani ma a, S.,

117:9; lak ia kymm enyks istä noud atettava S :ssa ja se n kautta p yhitettävä  S:n

maa, 119:5, 6; määrähetki on tullut armahtaa S:a, 124:6; kaste kuolleiden

puolesta S:ssa, 124:36; ne, jotka asuvat pakanain keskellä, paetkoot S:iin,

133:12; Herra antava äänensä kuulua S:sta, 133:21; S:n maa palaava

omaa n paikka ansa, 1 33:24; jok aisen au tettava ka nsaa p ääsem ään S:n

vaarnaan, 136:10; lunastetaan, kun Herran aika on tullut, 136:18;

koettelemukset valmistavat S:n kirkkautta varten, 136:31.

Siionin lapset, S. lapsia verrataan vertaukseen väärästä tuomarista, 101:81-85. Ks.

myö s laps i.

Siionin valtakunta, Jumalan ja Kristuksen valtakunta, 105:32.

Siionin vuori, ne, jotka ovat tulleet S. vuoren kaikkein pyhimmän tykö, 76:66; pyhien

kokoaminen S. vuorelle, joka on oleva Uuden Jerusalemin kaupunki, 84:2;

Mooseksen ja Aaronin pojat tullaan täyttämään kirkkaudella S. vuorella,

84:32; Jumalan Karitsa seisova S. vuorella, 133:18, 56.

siivet, hän on kohoava kuin kotkan siivin, 124:99.

sijaissuorittaja, toimitukset kuolleiden puolesta s:ien kautta 128:8.

silminnäkijä, Mormonin Kirjan levyjen kolme s:ää, 17 luku; 128:20;

kastetoimituksissa kuulkoon korvillaan, 127:6, 128:3. Ks. myös todistaja.

silmä, eikä ole yhtään s:ää, joka ei ole näkevä, 1:2; heidän s:nsä putoavat

kuopistaan, 29:9; kaikki on minun s:eni edessä, 38:2; vanhurskaat muutetaan

silmänräpäyksessä, 43:32; te ette voi luonnollisine silminenne nähdä, 58:3;

kaikki, mikä tulee maasta, luotu miellyttämään s:ää, 59:18; minun s:ni

valvovat teitä, 67:2; mitä s. ei ole nähnyt eikä korva kuullut, 76:10; Hengen

voimasta s:mme aukenivat, 76:12; Herra kosketti meidän ymmärryksemme

s:iä, ja ne au kenivat, 7 6:19; peite o tettiin pois ja ym märry ksem me s:t

avautuivat, 110:1; nimessäni he tulevat avaamaan sokeiden s:t, 84:69;

näkevät s:stä s:ään, 84:98; valkeus, joka valaisee teidän s:nne, 88:11; hänen

silmä nsä  olivat  kuin t ulen lie kit, 11 0:3; m inun s :ni näkevät ja tuntev at ka ikki,

121:24.

silmänräpäys, vanhurskaat muutetaan s:ssä, 43:32, 63:51, 101:31.

Sineha, = Kirtland, 82:12, 104:21, 40.

sinela, painattaa, 104:58.

sinelane, painatus, 104:63.

sinetti, valta merkitä s:llä, 1:8; lain lukitseminen s:llä, 109:46;

sadanneljänkymmenenneljäntuhannen s:llä merkitseminen, 77:11.

sine töidä , valta  s. iankaikkiseen elä mää n, 68:12; s inetö ityjä lupauksen Pyhällä

Hengellä, 76:53; sinetöity kirja, jonka Johannes näki, 77:6; todistuksen

sinetöiminen, 88:84, 109:46, 133:72; patriarkalla hallussaan sinetöimisen

siunaukset, 124:124; vielä lujempi profetian sana merkitsee sitä, että ihminen

tietää, että hänet on sinetöity iankaikkiseen elämään, 131:5; liitot, joita ei

sinetöi lupauksen Pyhä Henki, päättyvät ihmisten kuollessa, 132:7; minkä

sine töit maan  päällä , on o leva  sinetöity ta ivaassa , 132 :46; m inä sin etöin

sinu lle kor otuk ses i, 132 :49; m arttyyriku olem a sine töi Op in ja Liitt ojen K irjan ja

Mormonin Kirjan todistuksen, 135:1; Joseph ja Hyrum Smith sinetöivät

lähetystehtävänsä verellään, 135:3; oli tarpeen että Joseph Smith sinetöisi

todistuksensa verellään, 136:39, sadanneljänkymmenenneljäntuhannen



sinetillä merkitseminen, 77:11; Hyrum Smithillä, patriarkalla, hallussaan

sinetöimisen siunaukset, 124:124; sinetöivä ja sitova voima ja valtakunnan

avaimet, 128:14; ja maan päällä on oleva kerrallaan vain yksi, jolle tämä

valtuus, sinetöivä ja sitova voima, ja tämän pappeuden avaimet on annettu,

132:7.

sirppi, sivaltaa s:llään ja kokoaa, korjaa, leikkaa, 4:4, 6:3, 11:3, 27, 12:3, 14:3, 31:5,

33:7.

sisin, totuus saanut sijan maan s:ssä, 84:101; milloin tunnet s:ssäsi sääliä, 121:3;

olkoon s:si täynnä rakkautta, 121:45. Vrt. sydän.

sitoa, saa tana tullaan  sitomaa n, 45:55, 8 8:110; laki s idottava, 8 8:84; m itä ikinä te

sidotte maan päällä, 127:7, 128:8, 9, 14, 132:46; he sitoivat lain, 133:72.

sitou tua, te idän o n sitoudu ttava  eläm ään  pyhy ydessä , 43:9 ; sitou dutta va yhtee n eli

tehtävä iankaikkinen liitto, 78:11, 82:11.

sitova, voima selitetään, 128:14.

siunaaminen, sakramentin s., 20:75 � 79.

siunata, n öyriä  siuna taan  kork eudesta , 1:28 ; autta kaa  minu n työni ilmi

saattamisessa, niin teidät siunataan, 6:9, 11:9, 14:11; vanhinten siunattava

lapset, 20:70; minä olen siunaava kaikki, jotka tekevät työtä minun

viinitarhassani, 21:9; Herra siunasi vedet alussa, 61:14; sen, jonka sinä

siunaat, minä olen siunaava, 132:47.

siunattu, jos te autatte pyhiä puhtain sydämin, niin te tulette olemaan s:t, 136:11.

siunaus , tälle m aalle,  10:50; Jumala n antama t s:t ka iken  yläpu olella,  18:45; ruk oile

aina, ja sinun s:si on oleva suuri, 19:38; uhataan kirouksella s:n sijasta, 24:4,

6, 15, 41:1; paljon ahdistuksen jälkeen tulevat s:t, 58:4, 103:12; peruutetaan

tottelemattomuuden tähden, 58:32; valtakunnan s:t ovat teidän, 61:37, 78:18;

s:ta e i anne ttu pe lon tähden, 67 :3; jättä kää  s:nne, 75 :19; te  ette o le

ymmärtäneet, kuinka suuria s:ia Isällä on, 78:17; s:ten yltäkylläisyys, 104:2,

46; on soveliasta, että Herra saattaa jokaisen tilivelvolliseksi maallisten s:ten

huoneenhaltijana, 104:13; suuri lahja ja s., 105:12; patriarkka pitävä

hallussaan sinetöimisen s:ta 124:124; perustuu lakiin, 130:20, 21, 132:5.

sivuvaimo, Aabraham, Daavid ym. saivat s:ja, 132:37-39.

Smith, Don C., ylipappien koorumien johtaja, 124:133.

Smith, Eden, kutsutaan palveluksen tehtäväänsä, 75:36, 80:2.

Smith, Emma, Herran sana Emma S:lle, 25 luku; käsky Emma S:lle, 132:51 � 56.

Smith, Georg A., apostoli, 124:129; komppanian järjestäjä, 136:14.

Smith, Hyrum, ilmoitus Hyrum S:lle, 11 luku; ei ole tuomion alainen; saa

kutsumuksensa, 23:3; matkustakoon Missouriin, 52:8; määrätään

kokoamisen työhön, 115:1, 5, 6; Herra rakastaa Hyrum S:ä hanen

vilpittö myy tens ä tähden , 124 :15; p atriar kka , profe etta, n äkijä ja

ilmoitu ksensaaja, 124:9 1, 94 , 124 ; saa  siuna ukset, jotk a ker ran a nne ttiin

Oliver Cowderylle, 124:95; Hyrum S:n marttyyrikuolema, 135 luku.

Smith, John, korkean neuvoston jäsen, 102:3.

Smith, Joseph, nuor., Jumala puhunut Joseph S:lle, 1:17; valittiin suorittamaan

Jumalan työtä, 3:9; todistanut Mormonin Kirjan levyistä, 5:1; saa käskyn

tehdä parannuksen, 5:21, 93:47; saava kyvyn muiden muistiinpanojen

kääntä misee n, 9:12; Jo hanne s Kasta jan asetta ma, 13  luku, 27:8 ; asetettu

apostolik si, 20 :2; en kelin p alve lema , 20:6 ; näk ijä, kaäntä jä, pro feetta , apostoli

ja van hin, 21:1, 1 24:1 25; O liver C owd eryn  aset tama, 21 :10; k utsu ttu ja

valittu, 24:1; olkoon kärsivällinen ahdistuksissa, sillä niitä on monia, 24:8;

yksinänsä kirkon ilmoituksensaaja, 28:2; määrätään johtamaan konferenssia,

28:10; Joseph S:n kautta lähetetty evankeliumin täyteys, 35:17; ellei Joseph

S. pysy Herrassa, asetetaan toinen hänen sijaansa, 35:18; matkustakoon

Missouriin, 52:3; ottakoon mukaansa suositustodistuksen kirkolta, 52:41;

palatkoon Kirtlandiin, 58:58; lähteköön Cincinnatiin, 60:6; älköön jälleen

kulkeko vesitse, 61:23; erottava Hengen kautta Siioniin lähtevät, 63:41;

avaimia ei oteta pois Joseph S:ltä, jos hän on kuuliainen, 64:5; ryhtyköön

jälleen kääntämään, 73:3; näki taivaallisen näyn, puhui Kristuksen kanssa,

76:11 � 14; Joseph S:ä nimitetään Gaselamiksi ja Eenokiksi, 78:9, 82:11,

104:26, 43, sekä Baurak Aleksi, 103:21, 105:16, 27; vihkinyt Uuden

Jerusalemin paikan, 84:3; Joseph S:n velvollisuudet ja valtuudet, 90:1 � 16;

saa nuhteita Herran edessä, 93:47; ja hänen perheensä tehtävä parannus,

93:48; S idney R igdon Jo seph S :n suuna , 100:9, 11 ; korkea  neuvo sto

järjestetää n Jose ph S:n joh dolla, 102:1 ; Josep h S:n ilmo ituksen k autta



saama ja hänen toimittamansa Kirtlandin temppelin vihkimärukous, 109 luku;

Joseph S:n Kirtlandin temppelissä näkyinä saamia ilmoituksia 110 luku; ne

kaksitoista älkööt olko uppiniskaisia Joseph S:ä kohtaan, 112:15; älköön

enää tehkö velkaa huoneen rakentamiseksi, 115:13; valtakunnan avaimet

annettu Joseph S:lle, 115:19; Joseph S:n rukous ja profetioita, 121 luku;

sekä H erran sa na hän elle Libertyn  vankilass a, 122 luk u; heräte tty

julistamaan Jumalan viisaus, 124:1; temppelipalvelus ilmoitetaan Joseph

S:lle, 124:42 ; kirkon joh tava va nhin, 124 :125; Jos eph S:n  kirjeet kas teesta

kuolleiden puolesta, 127 ja 128 luvut; Joseph S:n saama tieto Kristuksen

tulemisesta, 130:14 � 17; sinetöimisen valtuus uskottu Joseph S:lle, 132:7;

Aabrahamin kupeista lähtenyt, 132:30; Joseph S:n marttyyrikuolema, 135

luku; oli tarpeen, että Joseph S. sinetöi todistuksensa omalla verellään,

136:39.

Smith, Joseph vanh., ilmoitus Joseph S:lle, 23:5; Jumalan vanha palvelija, 90:20,

124:19; korkean neuvoston jäsen, 102:3; istuu Aabrahamin oikealla puolella,

124:19.

Smith, Samuel H., kutsuttu työhön, julistamaan, 23:4; matkustakoon Missouriin,

52:30; korkean neuvoston jäsen, 102:3; yksi piispakunnan presidenttikunnan

jäsenistä, 124:141.

Smith, Sylvester, 75:34; korkean neuvoston jäsen, 102:3.

Smith, William, yksi niistä kahdestatoista, 124:129.

Snider, John, yksi majatalon rakentamisesta huolehtivan koorumin jäsenistä,

124:22, 62.

Snow, Erastus, komppanian järjestäjä, 136:12.

soittaa, ylistä Herraa veisaten ja soittaen, 136:28.

sokaista, ihmisten juonien sokaisemia, 123:12.

sokea, s:t tulevat näkeviksi, 35:9, 84:69; s:t Karitsan häissä, 58:11.

Sombre, John Johnsonia kutsutaan S:ksi, 96:6, 104:24, 34.

sopia, älköön osallistuko sakramenttiin ennen kuin on sopinut, 46:4.

sopia keskenänsä, sopikaa keskenänne kaikesta, mitä minulta pyydätte, 27:16;

annettu y mmä rtää, kos ka olette s itä pyytän eet ja kes kenän ne sop ineet,

29:33; vanhinten kokoonnuttava sopiaksensa Herran sanasta, 41:2;

vanhimm at saava t kos ka ov at kesken änsä sop ineet , 42:3 ; vanhimm ille

viisauden sanoja sen mukaan, mitä pyytäneet ja keskenänsä sopineet

kirkosta ja hengistä, jotka ovat lähteneet maailmaan, 50:1.

soramilaiset, tieto Vapahtajasta tuleva s:ille, 3:17.

sortaja, oikeudenmukainen palkka s:lle, 127:3.

sortua, joka rakentaa tälle kalliolle, ei koskaan ole sortuva, 50:44.

sota, ku ulette s:ista k aukaisis sa ma issa, 38:2 9; vieraiss a maiss a, mutta tu lette

kuu lema an s: ista omiss a ma issanne,  45:63; s:ie n me lske ttä ja s anomia

s:ista, 45:26; olen päättänyt, että tulee syttymään s:ia, 63:33; ilmoitus s:sta,

87 luku; näin sanoo Herra s:ista, jotka pian tulevat alkamaan kapinalla Etelä-

Carolinassa, 87:1; hyljätkää siis s. ja julistakaa rauhaa, 98:16; jos joku kansa

julistaisi s:n, sille olisi ensiksi kohotettava rauhan lippu, 96:34-36.

sota-asu, ottakaa päällenne minun koko s:ni, 27:15.

sotajoukko, peljättävänä kuin s. lippujen alla, 5:14; Herra hallitsee s:jen keskellä,

60:4; että saatana kokoaisi s:nsa, 88:111; Miikael kokoava s:nsa, 88:112;

taistelu perkeleen ja Miikaelin s:jen välillä, 88:113; kunnes Israelin s. tulee

hyvin suureksi, 105:26; Israelin s:t vastuusta vapaina, 105:30; s:ni

pyhitettäk öön m inun ede ssäni, 10 5:31. Ks. m yös taiva an sota joukot.

sotia , Siion in kan sa ain oa, joka ei s odi to istaan vas taan , 45:6 9; pe rkele  sotii

Jumalan pyhiä vastaan, 76:29.

sovinto, ja jos hän tunnustaa, sinun on tehtävä s., 42:88.

sovittaa, ks. sopia.

sovitus, lapset pyhitetyt s:n kautta, 74:7; Kristuksen veren vuodattamisen kautta,

76:69.

Stanton, Daniel, 75:33.

sukupolvi, epäuskoinen ja uppiniskainen s., 5:8; jumalaton s., 88:75; tämä s. saava

minu n san ani sin un ka uttas i, 5:10 ; julistakaa  ainoa staa n par annusta  tälle

s:lle, 6:9, 11:9; jotta tämä työ ei voisi tulla julki tämän s:n aikana, 10:33; kiero

ja nurja s., 33:2, 34:6; pelastakaa itsenne tästä nurjasta s:sta, 36:6; tämä

juutalaisten s. näkevä jokaisen hävityksen, 45:21; siinä s:ssa ihmisiä, jotka

tulevat näkemään vitsauksen, 45:31; tämä s. ei kokonaan katoava, ennen



kuin temppeli on rakennettu, 84:5, 31; kosto kolmanteen ja neljänteen s:een

saakka, 98:37, 103:26, 105:30; patriarkallinen pappeus kulki suoraan

alenevassa polvessa, 107:39-41; ettei tämän s:n verta vaadittaisi teidän

käsistänne, 112:33; tuleville s:ille, 5:9. Ks. myös syntyperä.

suoda lah ja, vo ima, h uone, jossa m inä aio n s. voima n kor keudes ta, 95 :8; sie llä

teille suodaan (tekstissä: annetaan) voima korkeudesta, 38:32, 43:16;

välttämätöntä, että vanhimmille suodaan voima korkeudesta, 105:11;

ensimmäisille vanhimmille suodaan heidän lahjansa, 105:33; tuhansien

sydämet iloitsevat siitä lahjasta, joka on suotu, 110:9. Ks. myös lahja.

suola, heidät luetaan maan s:ksi, 101:39; jos s. käy mauttomaksi, 101:40, 103:10.

suorittaa, kasteen suorittaminen, ks. toimittaa; ennen kuin olette suorittaneet sen,

minkä olen käskenyt teidän s., 45:72.

suosittaa, kenet tahansa sinä lähetät asianmukaisesti suosittamanasi, 112:21.

suositus todistus, o ttakoot m ukaan sa s:n kirk olta, 52:41; v anhimm alla olkoon  s. siitä

seurakunnasta, missä hän tekee työtä, 72:19.

suostu mus, ä lkää anta ko s:tan ne sen  saastutta misee n, jonka H erra on v alinnut,

101:97. Ks. myös yhteinen, yksimielinen suostumus.

surra, jumalattomat tulevat suremaan, 97:21. Vrt. huoata ja murehtia.

surullinen, jos olet s., huuda avuksesi Herraa, 136:29.

suurempi pappeus, ks. Melkisedekin pappeus.

suuri, pienestä kasvaa s., 64:33; joka on uskollinen ja totinen, oleva s. minun

silmissäni, 124:13.

suu ri ja ihm eelline n työ , alkamas sa, 6 :1, 11 :1, 12 :l, 14:l.

suuri ja peljättävä päivä, Herran s. ja peljättävä päivä, 2:l; Elia lähetettäisiin ennen

s:ta ja peljättävää Herran päivää, 110:14; Herran s. ja peljättävä päivä on

lähellä, 110:16.

suuri ja viimeinen päivä, jotkut tulevat jäämään saastaisiksi s:een ja viimeiseen

päivään saakka, 88:102.

suurin, on pienin ja kaikkien palvelija, 50:26.

suuri päivä, Herran s. päivä, 43:17, 20, 21, 45:39, 49:24; ateria valmistettu Herran

s:ta päivää varten, 58:11; valmistukaa Herran s:ta päivää varten, 133:10.

Sweet, Northrop, ilmoitus Northrop S:lle, 33 luku.

sydän, eikä s:tä, jonka läpi Herran ääni ei ole käyvä, l:2; lasten s:t kääntyvät heidän

isiensä puoleen, 2:2, ja isien s:t lasten puoleen, 27:9, 110:15, 128:17;

todis tus tu omio ksi, jo s paa dutta vat s :nsä , 5:18 ; olen  puhu va s inulle s :ssä si,

8:2; olen saattava s:si palamaan rinnassasi, 9:8; saatana on pannut heidän

s:eensä, että he muuttaisivat sanat, 10:10, ja kiihoittaa heidän s:nsä vihaan,

10:2 4; ole t saava lah jan, jos pyydä t vilpittö min s :in, 11 :10; s inun tulee r uko illa

s:ssäsi, 19:28; voitko lukea iloitsematta ja riemuitsematta s:ssäsi, 19:39;

ylentäkää s:nne ja iloitkaa, 42:69; ihmisten s:t menehtyvät, 45:26, 88:91;

saatana sidotaan, niin ettei hänellä ole sijaa ihmislasten s:issä, 45:55;

autuaat ovat köyhät, joilla on puhdas s., 56:18; kaikki, mikä tulee maasta,

luotu ilahduttamaan s:tä, 59:18; jotka tunnustavat syntinsä nöyrin s:in, 61:2;

Herra kysyy s:tä, 64:34; kuulkaa te, joiden s:t minä tunnen, 67:1; teidän

s:issänne on pelko, ja se on syy siunausten puuttumiseen, 67:3; kootkaa

s:eenne elämän sanoja, 84:85; Henkeni on oleva teidän s:ssänne, 84:88;

lähetän P uolustaja n asum aan s:s sänne , 88:3; jätän s anat teille, jotta

miettisitte niitä s:ssanne, 88:62; minun s:ni on täynnä sääliä, 101:9; olen

pehmittävä heidän s:nsä menestykseksenne, 124:9; olen pelastava

puhdassydämiset, 124:54; ottaa vastaan käskyn epäilevin s:in, 58:29. Ks.

myös särjetty sydän. Vrt. sisin.

synti, s:t julistetann katoilta, 1:3; Herra ei voi suvaita s:ä vähimmässäkään, 1:31;

mene, äläkä enää s:ä tee, 6:35, 82:7; mutta muistakaa, ettette enää s:ä tee,

29:3; ottakaa vaari itsestänne ja luopukaa s:istä, 82:2; saatana sanoo, ettei

valehteleminen suinkaan ole s:ä, 10:25; saatana houkuttelee ihmiset

tekemään s:ä, 10:29; kaste s:en anteeksisaamiseksi, 13 luku, 20:37, 33:11;

maailma kypsyy s:ssä, 18:6; jumalattomat tulevat täyttämään s:ensa mitan,

103:3; monet tulevat vakuuttuneiksi s:istään, 18:44; käsken sinua

tunnustamaan s:si, 19:20; tunnustaen s:si veljiesi ja Herran edessä, 59:12;

annan s:t anteeksi niille, jotka tunnustavat s:nsä, 61:2, 64:7; Jeesus

ristiinnaulittiin maailman s:en tähden, 21:9; Kristus on sovittanut s:nne, 29:1,

3; se, joka tekee s:ä eikä tee parannusta, karkoitetaan pois, 42:28, 37;

heidän lapsensa kasvavat ilman s:ä, 45:58; maailma on s:n vallassa, 49:20,



84:49; teidän s:nne ovat tulleet minun eteeni, 56:14; sille, joka on tehnyt

parannaksen s:istään, annetaan anteeksi, 58:42; ei paljolla naurulla, sillä se

on s., 59:15; sen päälle jää suurempi s., joka ei anna anteeksi, 64:9; oleva

lastensa  opetuk sen laim inlyövien v anhem pien pää n päällä, 68 :25; että

heidät, kun he pitävät käskyt, puhdistettaisiin s:istään, 76:52; maailma on

synnin or juude ssa , 84:5 0; se , joka  koko naan pys yy s :ssä , ei vo i tulla

pyhitetyk si, 88:35; he idän s:ns ä ovat he idän om an pää nsä pä ällä, kun he itä

on varoitettu, 88:82; älkää kietoutuko s:iin, 88:86; jokainen sielu, joka hylkää

s:nsä, on näkevä minun kasvoni, 93:1; vaeltaminen pimeydessä

sydänpäivällä raskas s., 95:6; heidän s:istään huolimatta minä olen muistava

laupeutta, 101:9; olkaa siis älykkäitä kuin käärmeet, mutta ilman s:ä, 111:11;

ne, jotka huutavat: Rikkomus!, tekevät niin, koska he ovat s:n palvelijoita,

121:17; kun me koetamme peitellä s:jämme, silloin taivaat vetäytyvät pois,

121 :37; jo s joku  jäsen  tekee s:n  häntä  kohd eltak oon  mää räys ten m uka ises ti,

20:80; ja jos  he tekisivä t s:ä, heitä ku ritettaisiin, 1:27; älk ää tehk ö s:ä

lausumalla turhaan Herran nimeä 136:21.

syntien anteeksiantaminen, saaminen, ks. anteeksiantaminen, saaminen.

syntinen, te s:t, jääkää nukkumaan, 43:18; s:t tarvitsevat kuritusta, 101:41, 104:8.

Vrt. rikkoja.

syntyperä, Aaronin suoranaisen jälkeläisen oikeudet, 68:21; s:n mukaan

määräytyvä pappeus jatkuu isältä pojalle, 86:8; Siionilla oikeus pappeuteen

s:nsä vuoksi, 113:8.

syntyä, vedessä ja Hengestä, 5:16; Jumalalle syntyneitä poikia ja tyttäriä, 76:24;

kadotuksen lapsille parempi etteivät koskaan olisi syntyneet, 76:32;

Kristuksen kautta syntyneet, 93:22.

syv yys , seis ova  suur en s: n pää llä, 133:20 ; suu ri s. vä istyv ä takaisin p ohjois iin

maihin, 133:23; valtatie aukeneva läpi suuren s:n, 133:27.

syyllinen, kiistattoman todistuksen perusteella, 68:23; etteivät s:t pääsisi pakoon,

104:7.

syyttäjä ja syytetty, kirkon tuomioistuimissa, 102:18.

syödä, ei merkitse mitään, mitä te syötte nauttiessanne sakramenttia [sic], 27:2;

eläim et ja linn ut tule vat s yöm ään  juma lattom at, 29 :20; ta ipuisa t ja

tottelevaise t tulevat sy ömän n Siionin hy vyyttä, 64 :34; älkää  mureh tiko, mitä

te söisitte, 84:81.

särjetty sydän, syntien anteeksianto niille, joilla on s. sydän, 21:9; autuaat ovat

köyhät, joiden sydän on s., 56:18; ja murtunut mieli, 59:8; ne, joiden sydän on

s., ovat Herralle otollisia, 97:8.

sävyisyys, pysy s:n hengessä, 25:14; hallitse huonettasi s:ssä, 31:9; Herran

nimessä julistamisen tapahduttava s:n hengessä, 100:7; kirjoitettakoon se

s:n hengessä, 124:4. Vrt. nöyryys.

sävyisät, tulevat perimään maan, 88:17. Vrt. nöyrä.

säädös, temppeliä koskeva s., 124:38-40.

sääli, rukous, että Herra tuntisi sisimmässänsä s:ä, 121:3.

tahdonvapaus, ks. vapaa tahto.

tahto, omaa t:ansa noudattavan täytyy langeta, 3:4; Kristus täyttänyt Isän t:n, 19:2;

noussu t taiva aseen ha llitaks een  Isän  t:n mukann, 20:24 ; Jos eph  Smithin

kutsumus Isän t:sta, 21:1; Jumala hallitsee oman t:nsa mukaan, 58:20; joka

tekee minun t:ni, on voittava, 63:20; Herran mieli ja t. eräistä vanhimmista, 68

luku; Herran mieli ja Herran t., 68:3, 4, 95:13, 133:61; Pyhän Hengen

johtamat palvelijat puhuvat Herran t:n, 68:4; minä olen julistava heille t:ni

salaisuudet, 76:10; viisauden sana osoittaa Jumalan t:n ajalliseksi

pelastukseksi, 89:2; sinun sallitaan tietää minun t:ni, 124:5; jos hän tahtoo

tietää minun t:ni, kuulkoon neuvoa, 124:89; Herran t., että käskyt lähetetään

kaikelle lihalle, 133:60, 61. Ks. myös vapaa tahto.

tahtoa, joka tahtoo korjata, korjatkoon, 6:3. Vrt. halata.

taistella, taistelu, älkäämme menkö taistelemaan Siionia vastaan, 45:70; perkeleen

taistelu Miikaelia vastaan, 88:113; suuren Jumalan taistelu, 88:114; Miikael

taisteleva heidän taistelunsa, 88:115; Herran muinoin kansallensa antama

taisteluun ryhtymistä koskeva laki, 98:33, 36; minä taistelen teidän

taistelunne, 105:14.

taiva allinen , sillä jos  te ette  ole yh denverta isia m aallisis sa, te  ette v oi olla

yhdenvertais ia t:ten  saam isessa, 78:6; m inä ole n antanu t t:ille so tajoukoille



käskyn teistä, 84:42.

taivaan laki, auringon, kuun ja tähtien kirkkaus t. laella, 76:70, 71, 109.

taivaan sotajoukot, olen ilmestyvä yhdessä kaikkien t. sotajoukkojen kanssa, 29:11;

vietteli kolmannen osan t. sotajoukoista, 29:36; Kristus näki kaikki taivaan

serafijoukot, 38:1.

taiva an va ltaku nta, lä hellä,  33:10, 42 :7; ahkero i etsiä  t. valta kun taa, 1 06:3 ; ja

Jumalan valtakuntaa, 65:6.

taivaat, saattavat t. järkkymään, 21:6, 35:24; tulevat vapisemaan, 43:18, 84:118;

vavahtelevat, 45:48, 49:23; joka on tehnyt t. ja kaikki niiden joukot, 45:1;

Ihmisen Poika hallitsee nyt t:issa, 49:6; kuulkaa, oi te t., ja ota korviisi maa,

76:1; itkivät Lusiferia, 76:26; enkelit, joilla on valta sulkea t., 77:8; pappeus,

jonka minä nyt vahvistan omalla äänelläni t:ista, 84:42; hymyilevät maalle,

84:101; myös tähtitaivaat tulevat vapisemaan, 84:118; mikä voima voi

pidättää t:ita, 121:33; minä puetan t. mustiin, 133:69.

taivaat ja maa, taivas ja maa, olen luonut taivaat ja maan, 14:9; Jumala loi taivaan

ja maan, 20:17; taivas ja maa hävitetään, 29:23; taivaat ja maa tulevat

katoamaan, 45:22; vaikka taivas ja maa katoaisivat, 56:11; taivaat ja maa

ovat minun käsissäni, 67:2; taivaiden ja maan radat, 88:43. Vrt. maa.

taivas, valta merkitä sinetillä t:ssa ja maan päällä, 1:8, 132:46; miekkansa t:ssa on

juopunut vimmaan, 1:13; t:ssa on Jumala, 20:17; uusi t. ja uusi maa, 29:23;

vietteli kolma nnen o san t:n so tajoukoista  pois tykö äni, 29:36 , kirjoitettu

muistiin t:ssa, 62:3; tulen alas t:sta Isäni tyköä, 63:34; joiden nimi on

kirjoitettu muistiin t:ssa, 76:68; opettakaa se, mikä on t:ssa ja maan päällä,

88:7 9; enkelit lentäv ät keskita ivaa lla, 88:92; v iides e nke li lentää  yli

keskitaivaan, 88:103, 133:36; t:ssa on oleva äänettömyys, 88:95; heidät

temm ataan hä ntä vas taan t:n pa tsaan ke skelle, 88:9 7; Miikae l kokoav a t:n

sotajoukot, 88:112; armotalouden avaimet viimeksi lähetetty teille t:sta,

112:32; elämän kirja, joka on pidetty t:ssa, 128:7; sellaisia kuin muistiinpanot

maan päällä, sellaisia myöskin kirjat t:ssa, 128:14; laupeuden ääni t:sta,

128:19; voimallinen ääni t:sta, 128:23; t:ssa kahdenlaisia olentoja, 129:1;

selestise ssä  kirkk audessa kolm e t:ta, 1 31:1 ; enkeli, joka huu taa y li

keskitaivaan, 133:17, 36; vain vanhurskauden periaatteita noudattaen

voidaan hallita t:n voimia, 121:36.

talo, ja mihin t:oon te tulettekin, 75:18-20; voi sitä t:a, joka hylkää teidät, 84:94;

käsky rakentaa t., majatalo, 124:22-24. Vrt. huone.

tappaa, älä tapa, 42:l8, 19, 59:6; jos joku t., hänet jätetään tuomittavaksi, 42:79.

tarpeen, tulette oppimaan kaiken, minkä ymmärtäminen on t., 88:78.

tarpeet, pyhien saatava t:idensa mukaisesti, 51:3, 82:17; Isä tietää teidän t:nne,

84:83.

tasapuolisesti, jokaiselle hänen perheensä mukaisesti, 51:3. Vrt. yhdenvertainen.

tauti, tuhoava t. käyvä yli maan, 45:31.

tavara, mitä on minulle t., sanoo Herra, 117:4.

Taylor, John, kutsutaan apostoliuteen, 118;6, 124:129; haavoittui Joseph ja Hyrum

Smithin kuollessa marttyyrikuoleman, 135:2.

tehdä eläväksi, ks. elävä.

tehd ä syntiä, k s. sy nti.

tehdä terveeksi, ks. parantaa ja terve.

tehdä työtä, ks. työ.

teko , sala iset t:t tu llaan ilm oittam aan , 1:3, 8 8:10 8-11 0; sinä olet  tekevä ihm eellisiä

t:ja, 8:8, 84:66; minä olen tuova valoon heidän t:nsa, 10:61; heidän t:istansa

te tunnette heidät, 18:38; ihminen tuomitaan t:jensa mukaan, 19:3, 76:111,

112:34; kuolleiden t:jen turhuus, 22:2; heidän t:nsa seuraavat heitä, 59:2;

merkit tulevat uskon kautta voimallisiksi t:iksi, 63:11; toimittaisiin kumman

t:ni, 95:4, 101:95; heidän t:nsa saatetaan ilmi, 97:6; älkää kerskatko

voimallisista t:ista, 105:24; jokaiselle ihmiselle hetki määrätty, hänen t:jensa

mukainen, 121:25. Vrt. työ.

telestinen, t:n  kirkkau den nä kemin en, 76:81 -90; t:t saav at Kristuk sen täy teydes tä

terrestristen palveluksen kautta, 76:86; kirkkaus käy yli kaiken ymmärryksen,

76:89; t:n maailman kirkkauden asteet, 76:98; t:n maailman asukkaat

lukemattomat, 76:109; joka ei voi pysyä t:n valtakunnan laissa, ei voi kestää

t:tä kirkkautta, 88:24; ne jotka on tehty eläviksi t:llä kirkkaudella, 88:31.

temmata, uskovat tullaan tempaamaan ylös, 27:18, 101:31; pyhät tehdään eläviksi

ja temmataan Herraa vastaan, 88:96.



temppeli, Herra tuleva t:iin, 36:8, 42:36, 133:2; Jerusalemin t:n hävitys, 45:18, 20;

t:n paikka Independencessä, 57:3; Sidney Rigdonin vihittävä t:n paikka,

58:57; Joseph Smith vihki t:n paikan, 84:3; tullaan pystyttämään tämän

sukupolven alkana, 84:4, 31; t:n, joka saastutetaan, Jumala hävittävä, 93:35;

ensimmäisille vanhimmille tullaan suomaan heidän lahjansa Kirtlandin t:ssä,

105:33; Kirtlandin t:n vihkimisrukous, 109 luku; käsky rakentaa t. Nauvoohon,

Illinois, 124:25-55; säädökset tullaan ilmoittamaan t:ssä, 124:40;

muistiinpanot pantava t:iin, 127:9; muistiinpanot kuolleista t:iin, 128:24;

ihminen on Jumalan maja, t., 93:35; Jumala ei tule epäpyhiin t:hin, 97:17;

Jumalan kansaa aina käsketty rakentaa t., 124:39.

terrestrinen, t:n maailman näkeminen, 76:71-80; kirkkaus, 76:71, 91, 97; selestiset

palvelevat t:iä, 76:87; pyhittämättömät tulevat perimään t:n valtakunnan,

88:21; joka ei voi pysyä t:n valtakunnan laissa ei voi kestää t:tä kirkkautta,

88:23; ne, jotka on tehty eläviksi t:llä kirkkaudella, 88:30.

terve, toisille annettu usko tulla parannetuksi, toisille tehdä t:ksi, 46:19, 20; jolla on

usko minuun tullakseen parannetuksi ja jota ei ole määrätty kuolemaan, tulee

t:ksi, 42:48. Ks. myös parantaa.

tervehtiä, tervehtiköön veljiään näillä sanoilla (profeettain koulussa), 88:132, 133.

terveys, oleva t:tä ruumiissaan, 89:18.

Thayre, Ezra, ilmoitus Ezra T:lle, 33 luku; lähetetään Missouriin, 52:22, 56:9; Ezra

T:lle annettu käsky peruutetaan, 56:5.

tiennäyttäjä, Oliver Cowderylle luvataan, että hän tulee näkemänn t:n, 17:1.

tieto, nöyrät tulevat saamaan t:a, 1:28; että laamanilaiset saisivat t:n, 3:20; pidä

mielessäsi t., 4:6; t:n saaminen uskon kautta, 8:1; rukoile, että voit saada t:a,

8:11 , 42:6 1; pa rann uksente koa  vaad itaan  kaikilt a, joilla o n t., 29 :49; to isille

annettu t., 46:18; John Whitmerin matkustettava saadakseen t:ja, 69:7;

etsikää t:a tutkistelun kautta, 88:118; t:n aarteita noudattamalla viisauden

sanaa, 89:19; totuus t. kaikesta sellaisena kuin se on, 93:24; t:ja hankittava,

93:53; Jumala antava pyhille t:n, jota tähän saakka ei ole ilmoitettu, 121:26;

mahd otonta es tää Kaikk ivaltiasta vuo dattam asta t:a, 12 1:33; puh das t.

avartaa sielun, 121:42; joka hankkii t:a enemmän kuin toinen, oleva

tulevassa maailmassa tätä edellä, 130:19.

tietosanakirja, kaikki t:issa olevan kirkkoa koskevan aineksen kokoaminen, 123:5.

tietämättömyys, ihmisen mahdotonta pelastua t:ssä, 131:6.

tietämätön, oppikoon viisautta, 136:32.

tietää , jos kysy t, saa t t., 6:11 ; usk on ka utta s aa t, 1 1:14 ; teidä n tulee t. niin  kuin

minun apostolieni, 19:8; heikkojen ei pida saada t. tätä, 19:22; tiedämme,

että on Jumala, 20:7; nähdä ja t. itse, 76:117; sellaista, mitä kukaan ihminen

ei tiedä, 6:24; minä olen kertova sinulle mitä kukaan ihminen ei tiedä, 15:3,

16:3; kaikki, 93:28.

tilaisuus, vähäisempään pappeuteen asetettuja järjestämään t:ia, 84:107.

tili, jokaisen huo neenh altijan tehtavä  t., 72:3; jokaise n tehtävä  t. omista

synneistään, 101:78. Ks. myös tilivelvollinen ja vastuullinen.

tilivelvollinen, jokainen t. maallisten siunausten huoneenhaltijana, 104:13; ihmiset

t:ia hallituksille teoistaan, 134:1. Ks. myös tili ja vastuullinen.

todistaa, Mormonin Kirjan levyjen silminnäkijäin todistettava niistä, 17:3; niiden

kahdentoista todistettava asettamisesta, Jeesuksen sanoista, 18:31 � 33;

vanhim mat tod istavat ko rkeude n Majes teetin san at, 20:16; P yhä H enki t.

Isästä ja Pojasta, 20:27; vanhimmat lähetetty todistamaan, 58:6, 47, 84:61;

että voisin t. Isä llenne, että o lette puhtaa t, 68:75; va nhimm at lähetetty

todistamaan ja varoittamaan, 88:81; Pyhä Henki t. kaikesta minkä sanotte,

100:8; hu uda siis he ille, kuninkaille ja m uille hallitusmieh ille, voimallises ti

todis taen , 124 :7. Ks . myö s aika kirja, a siak irja, lue ttelo, m uistiinpano ja

todistus.

todistaja, kahden tai kolmen t:n vahvistus, 6:28, 128:3; että voit (David Whitmer)

olla sen t., minkä olet näkevä ja kuuleva, 14:8; Joseph Smith ja Oliver

Cowdery asetettu Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kautta olemaan

apostoleina ja erityisinä t:ina, 27:12; jokainen sana (syytös) vahvistettakoon

kahden t:n kautta, 42:80; Warren Cowderylle luvata[a]n armo ja varmuus, jos

hän pysyy uskollisena t:na, 106:8; apostolit erityisiä t:ia, 107:23;

seitsenk ymm enet erityis iä t:ia, 107:25; n äkevä  ja kuuleva  t.

kas tetilais uuksissa läsn ä, 127:6, 1 28:3 ; enkö ole p elas tanu t teitä jä ttäm ällä

vain t:n nimestäni, 136:40. Ks. myös silminnäkijä.



todistus, Henki antaa t:n, 1:39; niin kuin tieto Vapahtajasta juutalaisten t:n kautta,

niin laa man ilaisille h eidän  isiens ä kau tta, 3:1 6, 17 ; Jum alan v asta us M artin

Har risin p yyn töön  saad a t., 5:1 , 2, 23 -29; k olme n palv elijani t.  Mor mon in

Kirjasta, 5:11, 15; jumalallinen t. Oliver Cowderylle Mormonin Kirjasta, 6:17,

22, 24; ovat autuaita, jos eivät hylkää sanojani, mitkä t. vahvistaa, 6:31;

saatana aikoo tehdä tyhjäksi t:si, 10:33; t:ten kautta maailma tuomitaan,

20:13; tomun puhdistaminen jaloista ja niiden peseminen t:ksi, 24:15, 60:15,

75:20, 84 :92, 99:4; jotta  t. lähtisi Siionista 58 :13; antam amm e t. kirjoitettu

muistoon taivaassa, 62:3; viimeisin t. monen t:n jälkeen Kristuksesta, 76:22;

vahurskaiden ylösnousemuksesta, 76:50; ne, jotka eivät ole väkeviä t:ssaan

Jeesu ksesta , 76:79, 82 ; lupaus P yhästä  Heng estä, ku ten on ke rrottu

Johanneksen t:ssa, 88:3; jotta sitoisitte lain ja sinetöisitte t:n, 88:84, 109:46,

133 :72; te idän t :nne  jälkee n tulee viha  ihmis ten päälle,  88:88; ja

maanjäristysten t., 88:89; ukkosen ym:n t., 88:90; Johanneksen t:n täyteys

tullaan ilmoittamaan, 93:6; nämä kolme tulevat olemaan t:na vihollistanne

vastaan, ellei hän tee parannusta, 96:27, 35, 44; Joseph Smith voimallinen

t:ssa, 100:10; oli tarpeen, että Joseph Smith sinetöi t:nsä verellään, 136:39.

Ks. myös aikakirja, asiakirja, luettelo, muistiinpano ja todistaa.

todistus (kirjallinen), kirjallinen t. asettamisesta, 20:64; muuttavat jäsenet

varustettava t:lla, 20:84; jäsenten vietävä t. Siionin piispalle, oikeuttaa

perintöos aan, 72:1 7; ilman t:ta ei o teta vasta an, 72:18 ; jäsenten  tuotava t.

mukanaan, 72:25.

toimikunta, Herralle vihittävän talon rakentamiseksi, 94:15; häväistyskirjoitusten

kokoamiseksi, 123:4-6.

toimittaa, kasteen toimittaminen, 20:72, 73.

toimitus, juhlallisuus ilmenee evankeliumin t:issa, 84:20; ulkonaisissa t:issa

palveleva pappeus, 107:14, 20.

toimivalta, ihmisten taipumus käyttäa väärin t:aansa, 121:39. Ks. myös valtuus.

toinen kuolema, ks. kuolema.

toinen tuleminen, ks. tuleminen, tulemus, Herran toinen ja tuleminen, tulemus,

Ihmisen Pojan.

toivo, palveluksia työn kelpoisuusehtoja, 4:5; olkoon sinulla kärsivällisyyttä, uskoa,

t:a, 6:1 9; ei kukaan vo i olla täs sä ty össä  muk ana  ilman  t:a, 12 :8; jos  ei ole

uskoa  t:a eikä rak kautta, ei vo i mitään teh dä, 18:19 ; lohduttaen  meitä

vahvistaen t:amme, 128:21.

toivomus, Pietarin hyvä t., 7:5.

tomu, puhdistamalla t. jaloissanne, 24:15; vanhimpien puhdistettava t. jaloistaan,

60:15, 75:20; eivät makaa t:ssa, 63:51; ihminen luotiin maan t:sta, 77:12.

tosi, nämä käskyt ovat t:t, 1:37, 71:11.

totella, joka ruk oilee, otetaa n vasta an, jos hän  tottelee, 52:1 5; Herra n ääntä

toteltava, 63 :5; sen, joka  tahtoo sa avuttaa s elestisen  maailm an, täytyy  t.,

78:7; kaikkien jotka saavat ilmoituksen laista noudatettava sitä, 132:3, 6; joka

ei tottele, häv itetään, 56:3 ; minä kä sken, ja ihm iset eivät tottele , 58:32. Vr t.

kuuliaisuus ja kuulla.

toteutua, minkä Herra on säätänyt, toteutuva, 1:7; jotta se mitä profeetat ovat

kirjoittaneet, toteutuisi, 1:18; minun sanani toteutuu kaikki, 1:38; Herran sana

toteutuva, 5:20; sen mistä minun apostolini puhuvat, täytyy t., 29:10; mikä on

puhuttu p rofeettain s uun ka utta, toteutuv a, 42:39; n ämä s anat toteu tuvat,

56:11. Ks. myös täyttyä.

tottelematon, maailma tulee saamaan voiton, jos pyhät ovat t:ia, 103:8; t:ien

rangaistus, 133:63; kukaan ei auttava t:ia, 133:71.

tottelema ttomuu s, valkeu s ja totuus  kadotettu  t:n tähden , 93:39; t:n se urauks et,

97:26; jotkut huutavat: Rikkomus! t:n tähden, 121:17.

tottelevainen, t:t tulevat syömään Siionin maan hyvyyttä, 64:34. Vrt. kuuliainen.

totuu den  Hen ki, sa arna ttava  totuu den  sana a t. He ngessä , 50:1 7; Kris tus t. H enk i,

93:9 , 11,  26. K s. m yös  Hen ki, he nki.

totuu s, py syy  ianka ikkisesti, 1 :39; p uhukaa v akaasti t:ta , 18:2 1; se litä t:ta s uure lla

äänellä, 19:37; kupeet t:lla vyötettyinä, 27:16; niitä, jotka ovat ottaneet

vastaan t:n ei hakata pois, 45:57; Puolustaja lähetetty opettamaan t:ta, 50:14,

79:2; teidän tulee kasvaa t:ssa, 50:40; he todistakoot t:sta, 58:47; Isä täynnä

arm oa ja t: ta, 66 :12, 8 4:10 2; julis taen  t:ta ilmoitus ten m ukaan, 75:4; J uma la

iloitsee niistä, jotka palvelevat häntä t:ssa, 76:5; niiden kärsimykset, jotka

kieltävat t:n, 76:31; saatana koettaa kääntää sydämet pois t:sta, 78:10;



Jumalan sana on t., 84:45; Kristus t:n valkeus, 88:6; on Kristuksen valkeus,

88:7; t. käs ittää t:n, 88:40 ; t:lla ei loppua, 88:6 6; Henk i ilmoittaa t:n, 91:4 ; t:n

Henk i, joka tuli maa ilmaan, 93 :9; Kristus tä ynnä a rmoa ja  t:ta, 93:11; tieto

kaikesta sellaisena kuin se on, 93:24; t:n Henki on Jumalasta, 93:26;

riippumaton omassa piirissään, 93:30; valkeus ja t., 93:36; monet Siionissa

ahkeroivat löytäa t:n, 97:1; kaikki tapahtuu Jumalan edessä t:n mukaan,

107:84; valtikkasi t:n valtikka, 121:46; monet pysyvät kaukana t:sta, 123:12;

Puolustaja ilmoittava t:n, 124:97; t:n ääni maasta, 128:19.

tuhatvuotinen valtakunta, 29:11, 22, 43:30, 63:51, 77:1, 12, 101:23-34.

tuhat vuotta, Kristus asuva maan päällä t. vuotta, 29:11; kun ne t. vuotta ovat

loppuun kuluneet, 29:22; väärien ylösnousemus kun ne t. vuotta ovat

kuluneet, 88:101; saatana tullaan sitomaan t:ksi vuodeksi, 88:110.

tuhlata, älä tuhlaa aikaasi, 60:13.

tuho , tulev a Jer usa lemille  niin ku in var as yö llä, 45 :19; H erra  päät täny t, että m onia

t:ja tapahtuu vesillä, 61:5; kansa kypsä t:oonsa, 61:31; me emme iloitse t:sta,

109 :43; tu leva  pian,  112:24; ä lkää  katsoko  taaksenne, e ttei t. ko htais i,

133:15.

tuhooja, k ulkee ve sien pää llä, 61:19; He rra lähettän yt t:n hävittäm ään viho lliset,

105:15.

tuhota, saatanan palvelijat ovat koettaneet t. sinut, 10:6; perkele koettanut t. tämän

työn , 10:1 2; koettae n t. ihm issie luja, 10 :27; jo tta Jo seph Sm ith ei tuhou tuisi,

17:4; tuhoava tauti käyvä yli maan, 45:31; saatana koettaa t. sielun, 64:17; ei

sallita taloa tuhottavan, 104:86. Ks. myös hävittää.

tuhoutua, ks. tuhota.

tuleminen, tulemus, Herran toinen, t:n hetki on lähellä 1:12, 35:15, 49:6, 106:4,

133:17; ennen kuin tulee Herran päivä se suuri ja peljättävä, 2:1; ne, jotka

eivät tee parannusta tuhoutuvat tulemuksessa, 5:19; valitut kestävät

tulemisen päivän, 35:21; huutaaksesi parannusta, valmistaaksesi Herran

tietä tulemista varten, 34:6, 39:20, 21, 77:12; tulemisen päivänä kaikki

kansa kunna t vapisev at, 34:8; t:ss a tapahtu u tuom io, 43:29; he  sanov at, että

Kristus viivyttää tulemistaan, 45:26; pilvissä, 45:44 � 50; t:n aika on lähellä,

49:6; ei naisen hahmossa, 49:22; odottakaa Ihmisen Pojan tulemista, 61:38;

autuas on se, joka elää, silloin kun Herra tulee, 63:50; tätä teidän on

odotettava Ihmisen Pojan tulemisen päivässä, 63:53; joka maksaa

kymmenyksensä ei ole palava hänen tulemuksessaan, 64:23; Ihmisen Poika

tuleva kohdatakseen Jumalan valtakunnan maan päällä, 65:5; Ihmisen Pojan

tulemisen merkit, 68:11; pasunoiden ääni ennen tulemisen aikaa, 77:12;

minä tulen hallitsemaan kansani kanssa, 84:119; tulemisen suuri merkki

näkyy kaikille, 88:93; t:ssa Herran kasvot paljastuvat, 88:95; ja pyhät

temmataan häntä vastaan, 88:96; niiden lunastus, jotka ovat Kristuksen

hänen tulemuksessaan, 88:99; t:ssa kaikki liha yhdessä tulee näkemään

Herran, 101:23; ja kaikki katoavainen tulee katoamaan, 101:24; t:n päivänä

Herra on ilmoittava kaikki, 101:32; t:ssa pyhät kruunataan, 101:65; tulemus

yllättää kuin varas yöllä, 106:4; kuka voi kestää hänen tulemisensa päivän,

128:24; valmistukaa yljän saapumista varten, 133:19.

tuleminen, tulemus, Ihmisen Pojan, tulemisen merkkejä, 45:39, 63:11; odottakaa

tulemista, 61:38; sanotaan "tänä päivänä" tulemiseen asti, 64:23;

verenv uodatu s enne n t:ta, 130:1 2; Josep h rukoilee  tietoa tulem isen ajas ta

130:14-17.

tuli, julista syntien anteeksiantamusta t:n kautta, 19:31; sinä päivänä, jona minä

tulen  tulenpats aassa, 29:12 ; iankaikkin en t., 2 9:28 ; kas te t:lla ja  Pyhällä

Hengellä, 33:11; maa on häviävä niin kuin t:ssa, 43:32; jumalattomat tulevat

men emä än sa mm uma ttom aan  t:een , 43:3 3, 63 :34, 5 4; ve rta, t:ta  ja

savupatsaita, 45:41; t.- ja tulikivijärvi, 63:17, 76:36; missä t. ei sammu, 76:44;

ne, jotka kärsivät iankaikkisen t:n kostoa, 76:105; puu, joka ei tee hyvää

hedelmää, heitetään t:een, 97:7; Siion vaarassa joutua kuluttavaan t:een,

97:2 6; He rran  silmä t kuin  tulen liekit, 110:3 ; Her ran k asvojen e dessä kuin

sulattava t., 133:41.

tulikivi, järvi joka on tulta ja t:tä, 63:17; ketkä tuomittu tuli- ja tulikivijärveen, 76:36.

tulime ri, ks. la sime ri.

tulla esille, ks. ylösnousemus.

tunnusmerkki, suurempia t:jä ylhäällä taivaalla ja alhaalla maassa, 29:14, 88:93. Ks.

myös merkki ja tunnusteko.



tunnus taa, tunnu sta syn tisi, 19:20; jos rik koja t., sinun  tulee sop ia, 42:88; ka tuva t.

ja hylkää syntinsä, 58:43; Jumalan viha syttyy vain niitä kohtaan, jotka eivät

tunnusta hänen kättään kaikessa, 59:21; Herra antaa synnit anteeksi niille,

jotka tunnustavat, 61:2, 64:7; jokaisen kielen on tunnustettava, 76:110.

tunnusteko, t:ja niille, jotka uskovat, 35:8, 58:64, 68:10, 84:65, 124:98. Ks. myös

mer kki ja t unnusm erkk i.

tuntea, tunteminen, tuntemus, odota, kunnes tunnet minun oppini, 11:16; kaikki

jotka tuntevat tämän työn, tuomitaan, 20:13; teidän tulee kasvaa totuuden

tuntemisessa, 50:40; he tuntevat, niin kuin heidät tunnetaan, 76:94;

pappeudella hallussaan avain Jumalan tuntemiseen, 84:19; kunnes he ovat

täyn nä H erran tun temusta , 84:9 8; ahk eroita va op pia tuntem aan  maa ta ja

valtakuntia, 88:78, 79; jotta Herran tunteminen olisi maan päällä, 101:25;

eivät hedelmättömiä Herran tuntemisessa, 107:31; minun silmäni tuntevat

kaikki he idän teko nsa, 12 1:24; Jum ala antav a pyhille tunte misen , tiedon, jota

tähä n saa kka  ei ole ilm oitettu , 121 :26; J uma lan tuntem us lan keava niin  kuin

kaste Karmelissa, 128:19.

tuomari, Israelissa, 58:17; piispa t., 64:10; vanhimmat tulevat olemaan t:ita, 75:21;

Jumala ja Kristus kaikkien t., 76:68.

tuomio, luettava t:ksi tälle sukupolvelle, 5:18; Jumalan työn hylkääminen koituu

t:ksi, 20:15; jumalattomat pidetään kahleissa t:oon saakka, 38:5; Herra

pidät tävä  kätensä  t:sta jo s ihm iset tekevät pa rann uksen, 39:18 ; kansoja

kutsuttu t:n äänellä, 43:25; väärille merkit t:ksi, 63:11; Herran nimen turhaan

lausujat t:n alaisia, 63:62, 64, 66; jos ette osaa kirjoittaa yhtä sen vertaista,

olette  t:n ala isia, jos ette  todis ta, 67 :8; ka dotu ksen lasten tilaa eivä t muu t kuin

t:n alaiset voi ymmärtää, 76:48; synti suurempaa valkeutta vastaan tuottaa

suu remman  t:n, 82 :3; ole va lain  muk ainen  rang aistu s, 82 :4; on  minu n, ja

minä ole n mak sava ta kaisin, 82:2 3; turhuus  ja epäus ko saa ttanut kirko n t:n

alaiseksi, 84:55 � 57; vanhimpien opetettava maailmalle t:sta, 84:87; kulkee

Her ran k asvojen e dellä,  88:40; jos  te ano tte se llaista , mikä  ei ole te ille

hyväksi, se on koituva teidän t:ksenne, 88:65; valmistakaa pyhät t:n hetkeä

varten, 88:84; enkelit julistavat t:ta, 88:92; henget, jotka tuomitaan ja jotka

havaitaan kadotustuomion alaisiksi, 88:100; joka ei ota vastaan valkeutta, on

t:n alainen, 93:31, 32; hänen t:nsa hetki on tullut, 88:104; kyykäärmeiden

sikiöt eivät tule  pääse mään  helvetin t:ta pa koon, 1 21:23; äk illinen t.

verrattuna, 121:24; minun Henkeni on jumalattomien t:ksi, 136:33;

ahkeroikaa, etteivät t:t tule teidän päällenne, 136:42; minä en peruuta t:ita,

19:5; ihmiset eivät ole saaneet tietää kaikkia Jumalan t:ita, 29:30. Ks. myös

kadotus ja tuomita.

tuomionpäivä, tuomiopäivä, kavala juoni koituva häpeäksi ja kadotukseksi t:nä,

10:23; saatanan teot tulevat kukistumaan t:nä, 19:3; pese jalkasi

todistukseksi heitä vastaan t:nä, 60:15; tili huoneenhallituksesta tullaan

vaatimaan t:nä, 70:4; t:nä pakanan oleva helpompi, 75:22; jokaisen voitava

tehdä tili t:nä, 101:78. Ks. myös päivä ja tuomio.

tuomita, Herra tuomitseva Idumeaa, 1:36; liiton rikkoja tuomitaan, 5:27; enkä minä

ole tuominnut kumpaakaan teistä, 9:12; Henki johdattaa tuomitsemaan

vanhurskaasti, 11:12; jokainen tuomitaan töidensä mukaan, 19:13; on paljon

todistuksia, ja niiden mukaan maailma tullaan tuomitsemaan, 20:13;

rukoukset, että Herra pidättäisi kätensä tuomitsemasta, 39:16; He rra

pidättävä kätensä, jos ihmiset tekevät parannuksen, 39:18; tottelemattomat

ja epäuskoiset tuomitaan, 42:60, 63:9, 84:74, 112:29; tuomitaan kahden

todistajan sanalla 42:81; se, joka ei ota Kristusta vastaan, tuomitaan, 49:5;

määrätty tuomitsemaan vanhurskaiden todistusten mukaan, 58:18; joka ottaa

vas taan  käskyn  epäile vin sy däm in, tuomitaa n, 58 :29; jo ka ei a nna  anteeks i,

on tuomittu Herran edessä, 64:9; Jumala tuomitkoon, 64:11; tulevat

tuomitsemean kaikki Siionia koskevat asiat, 64:38; hallitkoon Jumala häntä,

joka tuomitsee, 58:20; vieläpä piispa, joka ei ole uskollinen, tuomitaan, 64:40;

kuolleet tullaan tuomitsemaan niin kuin ihmiset lihassa, 76:73, 88, 99; minä

tulen pian tuomitsemaan, 99:5; ettei viattomia tuomittaisi jumalattomien

kanssa , 104 :7; se  joka e i noud ata liitto a, on  tuom ittu, 13 2:4; J oseph ku oli,

jotta jumala ttomat tuo mittaisiin, 133 :39. Ks. m yös ka dotus ja tu omio. Vr t.

harkinta ja ratkaista.

tupakka, t:n sovelias ja sopimaton käyttö, 89:8.

turha, turhuus, turhuus ja epäusko saattanut kirkon tuomion alaiseksi, 84:55;



hyljätkää turhat ajatuksenne, 88:69.

turmeltunut, kaikki liha on t:ta, 38:11.

turvakaupunki, Jerusalem t:ksi 45:66.

turvallisella mielellä, olkaa t. mielellä, 68:6, 78:18; vrt. 61:36.

turvapaikka, pyhien t:t, 124:10, 36.

turvautua, turvaudu minun Henkeeni, 11:18.

tutkia, käyttäkää aikanne kirjoitusten tutkimiseen, 26:1.

tutkinta, oikeudellinen, menettely t:ssa, 42:81; piispan edessä, 107:72; korkean

neuvoston edessä, 102 luku.

tutkistelu, etsikää tietoa t:n ja myös uskon kautta, 38:118; käyttäkää aikanne

kirjoitusten tutkimiseen, 26:1.

tuttavuus, tehtävä t:ta ihmisten kanssa, 102:18.

tyhjentää, toivoin, ettei minun tarvitsisi t. katkeraa maljaa, 19:18.

tykö, tykönä, ne, jotka tulevat asumaan Jumalan kasvojen edessä, 76:62; Esikoisen

seu raku nta hänen kas [v]oje nsa  edes sä, 76:94 ; ne, jo tka ovat tu lleet kaikkein

pyhimmän tykö, 76:66; ne, jotka ovat tulleet Esikoisen seurakunnan tykö,

76:67. Vrt. kasvojen edessä, eteen.

tytär , poik ia ja t:iä  minu n valt akunnassani, 25:1; ma ailmo jen as ukkaat Juma lalle

syntyneitä poikia ja t:iä, 76:24.

työ, Joseph valittiin suorittamaan Herran t:tä, 3:9; suuri ja ihmeellinen t., 4:1, 6:1,

11:1, 12:1, 14:1; lahja, joka on saattava valoon tämän palvelustyön, 6:28;

sinun t:si on, että pidät minun käskyni, 11:20; ihminen tuomitaan t:idensä

mukaan, 19:3, 76:111, 112:34; kaikki on Jumalan kätten t:tä, 29:25; mikä on

Her ran t:t ä, 64 :29; p yhä t muis tako ot t:ns ä, 63 :30; te hkää t:tä k aike lla

voimallanne, 75:3; jokainen tehköön t:tä seurakunnassa, 75:28; niitä, jotka

ovat telestisestä valtakunnasta, ei lunasteta, ennen kuin Kristus on täyttänyt

t:nsä, 76:85; Herran t:t ovat suuret ja ihmeelliset, 76:114; jokainen tehköön

t:tä omassa kutsumuksessaan, 84:109; minä olen kiirehtivä t:ni, 88:73;

tulisivat täydellisiksi palveluksen t:ssäan, 90:8; jotka kutsutaan palveluksen

t:hön, 97:13; sopiva korvaus kaikesta t:stä, 124:121, 122. Ks. myös palvelus

ja palvelustehtävä. Vrt. teko.

työmies , on palkk ansa a nsainnu t, 31:5, 84:79 , 106:3; laisk an ei pidä s yödä t:n

leipää, 42:42; kutsukaa uskollisia t:iä, 39:17; viimeisen valtakunnan

ensimmäinen t., 88:70.

tähti, t:t putoavat taivaalta, 29:14, 34:9, 45:42, 88:87, 133:49; telestisten kirkkaus

niin kuin t:ien kirkkaus, 76:81, 98; telestisen maailman asukkaat

lukemattomat niin kuin t:t, 76:109; Kristus myös t:ien valo, 88:9.

tähtitaivaat, myös t. tulevat vapisemaan, 84:118.

tänä päivänä, nyt sanotaan "t. päivänä", 64:23.

täydellinen, vanhurskaat tehdään t:iksi, 76:69, 129:3; Seet oli t., 107:43; emme voi

tulla t:iksi ilman kuolleitamme, 128:15, 18; pysykää kärsivällisinä kunnes

olette t:t, 67:13; tehdään t:ksi lain kautta, 88:34; tulisivat t:iksi työssään, 90:8.

täyte ys, m inun k irjoitus teni t., 4 2:15 ; maa n t. on  tuleva teidän, 59:16 ; me s aimm e

hänen t:stään, 76:20; nämä ovat ne, jotka ovat saaneet hänen t:stänsä,

76:56; saavat hänen kirkkaudestansa, mutta eivät hänen t:stänsä, 76:76; ei

Isän t:tä, 76:77; eivät saa hänen t:stänsä iankaikkisessa maailmassa, 76:86;

selestiset saavat Isän t:stä, 76:94; lepo, hänen kirkkautensa t., 84:24; ne

jotka tehty eläviksi selestisellä kirkkaudella, tulevat saamaan t:n, 88:29; Isän

ja Pojan t., 93:4, 12, 16, 19, 27; henki ja elementti erottamattomasti yhteen

liittyneinä saavat ilon t:n, 93:33; pappeuden t. tullaan palauttamaan, 124:28;

iankaikkinen liitto säädettiin kirkkauden t:tä varten, 132:6. Ks. myös aikojen

täyttymisen armotalous ja evankeliumin täyteys.

täyttyä, levyt säilytettiin, että Herran lupaukset täyttyisivät, 3:19; nämä asiat, jotka

minä olen puhunut teille, eivät tapahdu, ennen kuin kaikki on täyttynyt, 45:23;

kunnes pakanain ajat täyttyvät, 45:25. Ks. myös toteutua.

täyttää, olenko minä luvannut enkä ole täyttänyt, 58:31; jotkut sanovat, että Herran

lupauksia ei ole täytetty, S8:33; Mooseksen laki on täytetty, 74:3; kun Kristus

on täyttänyt työnsä, 76:106; voima t. kaikki, 105:37.

uhraus, vaatiakseni uhrin liiton ja u:ten kautta, 132:51.

uhri, uhraa u. Herralle, särjetty sydän ja murtunut mieli, 59:8; totisesti tämä on

uhripäivä, 64:23; ovat valmiit pitämään liittonsa uhrein, 79:8; tämä on se

kymmenys ja se u., 97:12; Herra mielistynyt Siionin u:iin, 105:19;



muis tokirja nne  uhrila hjoist anne, 124:39 ; Her ra m ielisty vä ep ätäy dellise enk in

u:iin, jos viholliset estävät pyhiä, 124:49; vaatiakseni u:n liiton ja uhrausten

kautta, 132:51.

uhrilahja, muistokirjanne u:istanne, 124:39; tuot Herran päivänä u:si Korkeimmalle,

59:12.

uhripäivä, totisesti tämä on u., 64:23.

ukkosenjylinä, tuomio, lähetetään, 43:21, 25, 87:6, 88:90.

ulkokullatut, minä olen tuova u. tuomiolle, 50:6, 8; teidän keskuudessanne on u:ja,

50:7; valehtelijoita ja u:ja he koettelevat, 64:39; pahat huoneenhaltijat saavat

osansa u:jen joukossa, 101:90; samoin vainooja, 124:8.

upottaa, kastettava upotettakoon veteen, 20:74; upottaminen veteen vastaa

kuolleiden kaltaisuutta, 128:12.

upotuskaste, 13 luku, 20:74, 76:51.

uppiniskainen, kaikki tämä, rikotut käskyt, tulevat u:ten vastattavaksi, 56:4; vihani

on syttynyt u:ia kohtaan, 56:1, 63:2, 6; u:t hävitetään Siionin maasta, 64:35.

uskallus, sinun u:si on tuleva vahvaksi Jumalan kasvojen edessä, 121:45.

usko, jotta u. lisääntyisi maan päällä, 1:21; tekee kelvolliseksi Herran työhön, 4:5;

siunaus luvataan sille, joka osoittua u:nsa, 5:24, 28; olkoon sinulla u:a, 6:19;

tieto annetaan kaikesta, mitä pyydät u:ssa, 8:1; ilman u:a et voi tehdä mitään,

8:10 , 18:1 9; kirja  tultais iin antama an se n u:n  muk aan , jota opetu slapset ja

profeetat ilmaisisivat, 10:47, 49, 52; sinulle on tapahtuva u:si mukaan, 11:10,

14, 17; Jumalan työssä voi olla vain se, jolle on u:a, 12:8; rukoile u:ssa, 14:8;

pyhät es ineet  tullaan näy ttäm ään  u:n ka utta, 1 7:2, 3 , 5, 7; ru koilkaa u: ssa  ja

te tulette saa maan  Pyhän  Heng en, 18:18 ; julista u:a, 19:3 1; te tulette

saam aan ka iken u:n k autta, 26:2 ; ottakaa u :n kilpi, 27:17; k aiken, m itä

pyydä tte u:ssa, te  tulette saam aan, 29:6 , 52:20; ne , joilla on u.,

konfirm oitava, 33 :15; para ntamine n u:n voim alla; voima llisia tekoja u:n

kautta, 35:8, 9, 42:48; u:nne rukouksen kautta te tulette saamaan minun

lakini, 41:3; tulee  kieltämä än u:n, 42 :23; joilla ei u:a näin  tehdä, m utta

uskovat Kristukseen, tulevat Kristuksen lapsiksi, 42:52; tulla parannetuksi

lahja, 46:19; varoitus u:n heikkoudesta, 61:18; ei tule merkeistä, 63:9 � 12;

huorintekijät tulevat kieltämään u:n, 63:16; joka pysyy vahvana u:ssa,

voittava, 63:20; vanhempien opetettava lapsilleen oppi u:sta, 68:25;

vanhurskaat tulevat voittamaan u:n kautta, 76:53; etsikää tietoa u:n kautta,

88:118; u:n huone, 88:119; heidän u:nsa koetukseksi, 105:19; älkää

kerskatko u:sta, 105:24; pitäkää minun käskyni, ettei u:nne raukeaisi, 136:42.

uskoa, levyt säilytettiin, että laamanilaiset uskoisivat sekä saisivat kirkkauden

uskomalla, 3:20; Pyhä Henki luvataan sille, joka uskoo, 14:8, 84:64; kaikkien

ihmisten  tehtävä p arannu s ja usko ttava, 20:2 9; kaikki, jotka  uskoisiv at,

herätettäisiin kuolemattomuudessa, 29:43; ne, jotka eivät usko, herätetään

kadotukseen, 29:44; toisille annetaan lahja u., 46:14; merkit tulevat

seuraamann niitä, jotka uskovat, 58:64, 68:10, 84:65; sen, joka uskoo, ei

pitäisi solmia liittoa sen kanssa, joka ei usko, 74:5; joka uskoo, pelastuu, joka

ei usko, tuomitaan, 68:9, 34:74, 112:29; rukoilkaa aina ja uskokaa, 90:24.

uskollinen, sinun olisi pitänyt olla u., 3:8; jos olet u., sinut korotetaan, 5:35; jos pysyt

u:na , pelastut, 6 :13; o lkaa  u:t, ku nnes  minä  tulen , 27:1 8; joka hav aitaan u:ksi,

on pää sevä iloo n, 51:19, 5 2:43; jos he  ovat u:ja, he  saava t tietää, mitä

heidän on tehtävä, 52:4; se, joka on u., pannaan paljon haltijaksi, 52:13,

101:61, 117:10, 124:113, 132:53; palkka sille, joka on u. ahdistuksessa, 58:2;

jotka ovat u:ia, kruunataan siunauksin, 59:4; niiltä, jotka eivät ole u:ia,

otetaan h eidän leivisk änsä, 6 0:3; joka on  u., ei tuhoud u, 81:6; u:t va rjeltuvat,

62:6; minä olen aina u:ten kanssa, 62:9, 75:13; se, joka on u., on voittava,

63:47, 75:16; joka on u., on saava voimaa, 66:8; he ovat olleet u:t paljossa,

70:17; jok a on u., on  kelvollinen p erimään , 72:4, 78:2 2, 81:6, 10 6:8; jos olette

u:ia, tulette saamaan hartioillenne lyhteitä, 75:5, 79:3; siunauksia u:ille,

84:33, 104:2; Herra antava u:ille rivin rivin päälle, 98:12; voitto luvataan u:ille,

104:82; suuri lahja u:ille, 105:12.

uskollisuus, jokaisen otettava u. kupeillensa, 63:37; voitto u:n kautta, 103:36;

lujempi kuin kuolema, 121:44.

uskonto , ja uskonnollise t yhte isöt ja  niiden  suhteet inhimillis iin yhteiskunta laitok siin

ja säädöksiin, 134 luku.

uskontokunta, eri u:en keskuudessa monia puhdassydämisiä, 123:12.

uurim  ja tum mim , kääntäm inen u :n ja tumm imin a vulla,  10:l; anne ttiin Ja redin



veljelle, 17:1; Jumalan asunto suuri u. ja tummim, 130:8; pyhitetty maa oleva

u. ja tummim, 130:9.

uusi, kaikki tuleva u:ksi, 29:24, 63:49, 101:25.

Uus i Jeru salem, ks . Jeru salem, U usi.

uusi liitto, Jeesus u:n liiton välimies, 76:69.

Uusi Testamentti, tullaan kääntämään, 45:60.

uutteruus, ks. ahkeruus.

vaa rna, S iionin v aarn at, Kir tland  niistä  yksi,  82:13, 94 :1, 10 4:40 ; Nau voon v. S iionin

kulmakiveksi, 124:2; paikka, mihin Herra asettava Siionin v:n, 136:10; v:jen

laki opettaa lapsia asianmukaisesti, 68:25, 26; Siionin v:ja vahvistettava,

82:14, 133:9; muita paikkoja määrättävä v:ksi, ja niitä nimitettävä

telttavaatteen v:ksi eli Siionin vahvistukseksi, 101:21, 115:18; v:jen korkeat

neuvostot ja niiden valtuus, 107:36; v:t vanhurskaiden kokoamiseksi, 109:39,

59, 115:6 , 125:4; v:t ne  paikat, joissa  kastee t kuolleiden  puolesta

toimitettava, 124:36; ylipapit v:jen johtajiksi, 124:134.

vaate, enkelin v:t puhtaat ja valkeat, 20:6; käsky olla ottamatta mukaan kahta v:ta,

ks. ih okas; olk oot v :si yk sinkertais et ja om ien kä ttesi ty ötä, 4 2:40 ; Siion in

tulee pukeutua kauniisiin v:isiinsa, 82:14; joka ottaa vastaan teidät, on antava

teille v:ta, 84:89; kuka tulee tulipunaisissa v:issa 133:46, 48; verta pirskunut

v:ille, 133:51.

vaellus, seurakunnan kelvollisuus ilmaiseksen sen v:ssa, 20:89.

vahva, ks. pysyä vahvana ja väkevä.

vahvistaa, Mormonin Kirja on vahvistettu enkelten palveluksen kautta, 20:10;

Joseph Smith ja Oliver Cowdery vahvistettiin olemaan apostoleita Pietarin,

Jaakob in ja Jo hanneksen  kaut ta, 27 :12; p appeus , jonka min ä nyt  oma lla

äänelläni vahvistan teille, 84:42; liitto, joka on uudistettu ja vahvistettu, 84:48.

vahvistus, nimitettävä telttavaatteen vaarnoiksi eli Siionin v:ksi, 101:21.

vaikeus, kaikissa v:issa, 3:8.

vaim o, sinun ei p idä him oita lähimm äisesi v:a , 19:2 5; rak asta  v:si, 4 2:22 ; lain

mukaista, että on yksi v., 49:16; monivaimoisuus, 132 luku.

vainio, jo valjennut leikattavaksi, 4:4, 6:3, 11:3, 12:3, 14:3, 33:3, 7; jo valjennut

poltettavaksi, 31:4.

vaino, ne, jotka pysyvät vahvana v:ssa, 101:35; kirkon v:n historia säilytettävä, 123

luku.

vainooja, v:ien nimet merkittävä muistiin, 123:3; v:n osa ulkokullattujen joukossa,

124:8.

vainota, profeettojakin vainottiin ennen teitä, 127:4; kirkko, joka vainoaa pyhiä,

88:94.

vaiva, mitä tarkoitetaan loputtomalla v:lla, 19:6 � 12; kadotuksen lasten v., 76:44;

ahneiden v., 104:18; he tulevat lepäämään kaikista v:istansa, 124:86.

vakaa, vakaasti, p uhukaa  vakaas ti totuu tta, 18 :21; e ttä ka ikki tapah tuisi vaka in

mielin, 107:81.

vakava, mitä julistatte Herran nimessä, se julistakaa vakavin sydämin, 100:7.

vakuuttaminen, pappeuden vaikutusvalta perustettava v:een, 121:41.

vala, pappeuden v. ja liitto, 84:39, 40.

valaista, Henki valaisee jokaisen ihmisen, 84:46.

valehdella, saatana sanoo, ettei valehteleminen ole syntiä, 10:25; älä valehtele,

42:21; jos hän valehtelee, 42:86; Herra ei voi v., 62:6; voi sitä, joka

valehtelee, 10:28; se, joka valehtelee, karkoitetaan pois, 42:21.

valehtelija, alusta asti, 93:25; v:iden osa toinen kuolema, 63:17; pyhät tulevat

koettelemaan v:ita, 64:39; ne, jotka ovat v:ita, 76:103.

valhe, kaikki, jotka rakastavat ja harjoittavat v:ta, 76:103; isät jotka ovat perineet

v:ita, 123:7; vihollisten syytökset perustuvat v:lle, 127:1.

valita, jokainen valitkoon itse, 37:4; olen valinnut opetuslapset varoittamaan, 1:4;

sinut valittiin suo rittamaan  Herran  työtä, 3:9; aio n suod a voima n korke udesta

niille, jotka olen valinnut, 95:8. Ks. myös valittu.

valitseminen, ero kutsumisen ja v:n välillä, 105:35.

valittu, minä puhun teille, jotka olette v:t, 19:9; teidät on v. julistamaan

evanke liumia ni, 29 :4; v:n i kuule vat m inun ä äneni, 29 :7; sin ä olet  kuts uttu ja

v., 55:1; uskolliset, Jumalan v:t, 84:33, 34; monet ovat kutsutut, mutta harvat

v:t, 95:5, 121:34, 40; tulkoot v:iksi ne, jotka ovat arvolliset, 105:35; Emma

Smith v. nainen, 25:3. Ks. myös valita.



valitus, ja hammasten kiristys, 19:5; itku ja v., 29:15; koettelemuksen päivänä,

56:16; v:n päivä tuleva pian, 112:24. Ks. myös itku.

valkea, pyhän enkelin v:t vaatteet, 20:6.

valkeuden lap set, e ttä olis itte v:n  lapsia , 106:5. Ks . myö s laps i.

valkeus, joka loistaa pimeydessä, 6:21, 10:58, 11:11, 34:2, 39:2, 45:7, 88:49;

maailman elämä ja v., 10:70; jota pimeys ei kykene peittämään, 14:9;

puhkeaa esiin niiden keskellä, jotka istuvat pimeydessä, 45:28, 36; se, mikä

on Jumalasta, on v., 50:24; joka tekee syntiä suurempaa v:ta vastaan, saava

suu remman  tuom ion, 82:3; m ikä on  v., on  Hen ki, 84 :45; v oima llinen ja

väkevä, joka on puettu v:een, 85:7; lähtee Jumalan kasvoista, 88:12; antaa

elämän, 88:13; pysyy v:ssa, 88:40; minä olen se totinen v., 88:50; ruumis,

joka on v:n täyttämä, käsittää kaiken, 88:67, joka valistaa jokaisen ihmisen,

93:2 ; maa ilman  v. ja Lu nas taja, 9 3:9; to tuud en v: ta ei luo tu, 93 :29, 3 6; ja

totuus hylkäävät pahan, 93:37; heidät on pantu maailman v:ksi, 103:9; palkka

sille, joka on valkeutena kirkolle, 106:8; että sinun v:si olisi viirinä kansoille,

115:5; perkele v:n enkelinä, 128:20, 129:8. Vrt. valo.

valkoinen, kivi tuleva uurimiksi ja tummimiksi jokaiselle, 130:10, 11.

vallat, valtaistuimet, herraudet, hallitukset ja v. tullaan ilmoittamaan, 121:29, 128:23.

vallita, Herra vallitseva pyhiään, 1:36.

valmis, että te olisitte v:t siihen, mikä on tuleva, 45:61; älkää kokoontuko kiireessä,

vaan olkoon kaikki v:na edellänne, 101:68, 72, 133:15; vanhimpien

odotettava ja oltava v:t, 105:9, 10.

valmistaa, valmistakaa Herran tietä, 65:1, 3, 88:74; valmistakaa pyhät tuomion

hetkeä varten, 88:84; kansani valmistamiseksi, 104:59.

valmistava evankeliumi, vähäisemmällä pappeudella avain v:aan evankeliumiin,

84:26.

valmistua, valmistukaa siihen, mikä on tuleva, 1:12; enkelit huutavat sanoen:

valmistukaa, 88:92; valmistukaa Herran suurta päivää varten, 133:10.

valo, Kristu s auringo n kuun  ja tähtien v., 88 :7 � 9; kiertotäh det antav at v:a

toisillensa, 88:44; aurinko kieltäytyvä antamasta v:ansa, 88:87; kuu on

pidättävä v:nsa, 133:39. Vrt. vaikeus.

valpas, olkaa v:t ja raittiit, 61:38.

valta, merkitä sinetillä sekä maan päällä että taivaassa, 1:8; perkele saava v:n,

1:35 ; Krist uksella ka ikki v ., 19:3 , 93:17, 100:1; e nke li, jolla oli v ., kap inoi,

72:25; yhdenvertaiset v:ssa, 76:95; vastustaja levittää v:aansa, 82:5;

vanhurskaat tulevat olemaan jumalia, koska heillä on kaikki v., 132:20. Ks.

myös valtuus. Vrt. voima.

valtaistuin, pyhät enkelit v:n edessä, 76:21; Jumala hallitsee v:llaan, 76:92; Kristus

istuv a v:lla , 76:1 08; Juma lan vo ima h änen, joka istuu v:llaan, 88:13 ; tuom io

kulkee hä nen  kasvojensa  edellä , joka is tuu v :lla, 88 :40; a ntak aa ku nnia

hänelle joka istuu v:lla, 88:104; enkeli vannova hänen nimessään, joka istuu

v:lla, 8 8:11 0; se rafit, jo tka y mpä röivä t v:tas i, 109 :79; m inä va lmistan sin ulle

v:n, 132:49; v:ia niille, jotka ovat pysyneet väkevinä Kristuksessa, 121:29,

132:19.

valtakunnan lapset, v:n lapsille kuuluvaa ei soveliasta antaa kelvottomille, 41:6. Ks.

myös lapsi ja poika.

valtakunta, perkele saava vallan omassa v:ssaan, 1:35; Pietari pyysi, että hän saisi

tulla Herran v:aan, 7:4; Isän mielisuosio on antaa teille v., 29:5; on teidän,

35:27, 38:9, 62:9, 78:18, 82:24; annettu kirkon jäsenille, 45:1; Isä antava

teille v:n, 50:35; v:n salaisuudet luvataan ilmaista, 63:23; minä olen antanut

teille v:n, 64:4, 5; rukoilkaa, että hänen v:nsa menestyisi, 65:5; kun hän on

jättävä v:n Isälle, 76:107; ihmeelliset ovat hänen v:nsa salaisuudet, 76:114;

ketk ä tulevat o ttam aan  vas taan  Isän  v:n, 8 4:34 -38; e päusko iset e ivät tu le

minun Isäni v:aan, 84:74; jumalattomien v:t tullaan repimään rikki, 84:118;

kolmen v:n lait ja kirkkaudet, 88:12 � 24; kaikille v:ille annettu laki, 88:36-38;

on paljon v:ia, 88:37; auringot ja tähdet v:ia, 88:47; v:ia verrataan mieheen

jolla oli pelto, 88:51-61; tämän viimeisen v:n ensimmäiset työmiehet, 88:70,

74; hankkikaa tietoja maallisista v:ista, 93:53; joka ottaa vastaan minut, ottaa

vastaan minun v:ni, 99:3; Herra alistava maailman v:t jalkojensa alle, 103:7;

tämän m aailm an v: ien tunnustetta va S iionin v ., 105 :32; u urim in ja tum mim in

kau tta ilmoiteta an ko rkea mm an jär jestyksen v:ia  koskevat as iat, 13 0:10 ; v:ia

hallituksia ja va ltoja, 132:19 ; kuka ei ole  minun v :ni arvoine n, 136:31 ; te olette

saane et minun  v:ni, 136:41 . Ks. my ös Jum alan valtak unta, Siionin  valtakun ta



ja taivaan valtakunta.

valtatie, aukeneva suoraan läpi syvyyden, 133:27.

valtikka, voimallinen ja väkevä, jolla on vallan v. kädessään, 85:7; v:ksi katoamaton

vanhurskauden ja totuuden v., 121:46.

valtuus, katso, tämä on minun v:ni, 1:6; julistaaksesi kirkolle käskyt v:lla, 28:3; ei

kukaa n voi julistaa e vanke liumia, ellei häntä  ole asetta nut joku, jolla on  v.,

42:11; monet lausuvat Herran nimen ilman v:ta, 63:62; saarnatkaa

evank eliumia v:n  nojalla, 68:8; e nkeli, jolla oli valta, kap inoi, 76:25; ilm an v:ta

jumalallisuuden voimaa ei ilmaista, 84:21; eräät kirkon v:t ja virat

Melkisedekin pappeuden alaisia, 107:5; ja sillä on v. kirkon kaikkiin virkoihin,

107:8, 9; ylipapilla v. toimia vähäisemmissä viroissa, 107:14, 17; pappeuden

(Melkisedekin) v., 107:18 � 20; vetoaminen kirkon hengelliseen

auktoriteettiin, 107:32; pukeutuminen pappeuden v:een, 113:8; siihen on

päättynyt v., 121:37; ihmisten taipumus käyttää väärin toimivaltaansa,

121 :39; p uhdassydämise t tulev at aina  etsim ään  v:ta, 1 22:2 ; yläpuolelle

asetetut, jotka minä olen kutsunut laskemaan Siionin perustusta, 124:118;

niillä kahdellato ista on ha llussaan  v:n avaim et, 124:12 8; mitä on  tehty

jumalallisen v:n nojalla, tulee olemaan laki, 128:9. Ks. myös valta. Vrt. voima.

valvoa, valvokaa siis, että olisitte valmiit, 50:46; sillä vastustaja levittää valtaansa,

82:5; sillä te ette tiedä päivää ettekä hetkeä, 133:11.

vanha, katoava, 29:24; tuleva uudeksi, 63:49.

Vanhaikäinen, Aadam, 27:11; tuleva tutkimaan kansansa, 116 luku.

vanhemmat, v:ien velvollisuus opettaa lapsiaan, 68:25-28, 31; lapsilla oikeus saada

elatuksensa v:iltaan, 83:4.

vanhin, J oseph  Smith kirk on ens immä inen v., 20:2 ; Oliver C owde ry toinen, 2 0:3; v:t

todistava t, 20:16; ap ostoli v., 20:3 8; v:n kuts umuk sena k astaa, as ettaa ym .,

20:38-45; papin tulee avustaa v:ta, 20:52; asetettava, 20:60; v:ten tulee

kokoon tua konfe rens siin 20 :61, 8 1; siun ata lapsia , 20:7 0; an taa sakra men tti,

20:76; Joseph Smithiä kutsuttakoon kirkon v:ksi, 21:1; kuulkaa, oi te v:t, 41:2,

42:1, 43:1, 15, 50:1, 57:1, 58:1, 62:1, 64:1, 67:1, 136:41; v:t pankoot kätensä

sairaiden päälle, 42:44; v:t tulevat saamaan opetusta korkeudesta, 43:16;

v:ten velvollisuus johtaa kokouksia sen mukaan kuin Pyhä Henki ohjaa, 46:2;

vas taan ota m inulta  v:ks i aset tam inen,  53:3 ; Her ran s ana  kaikille  uskollisille

v:ille, 68:7; v:t tehkööt tilin huoneenhallituksestaan, 72:5, 16, 19, 25; esikuva

v:ille, 73:5; v:n virka kuuluu välttämättömänä täydennyksenä ylipappeuteen,

84:29; v:t matkustakoot, 84:111, 124:137; v:ille suodaan voima korkeudesta,

38:32; 10 5:11; ens immä isille v:ille suodaa n heidän  lahjansa  korkeu desta

Kirtlandissä, 105:33; v:n virka kuuluu Melkisedekin pappeuteen, 107:7;

ylipapeilla oikeus toimia v:n virassa, 107:10; palvelkoon hengellisissä

asio issa , 107 :12; tä ytyy  olla joh tavia  v:ia, 1 07:6 0; v:te n vira n pre sidentin

velvollisuus, 107:89; Joseph Smith kaiken kirkon johtava v., 124:125;

seitsenkymmenten oltava matkustavia v:ia, 124:139; lähettäkää v:t kansojen

tyko, 133:8.

vanhurskas, et voi aina ratkaista, kuka on v., 10:37; v:iden laulu on rukous minulle,

25:12; v:iden kuolema oleva suloinen, 42:46; v:t kootaan kansakuntien

keskuudesta Siioniin, 45:71; lupaus sille, joka on v., 51:19; tuomitsemaan

v:iden todistuksen mukaan, 58:18; v:iden ja jumalattomien täydellinen

erottaminen, 63:54; se, mikä on v:ta, tulee ylhäältä, 67:9; v:iden

ylösnou semu s, 76:17, 5 0; v:t tehdä än täyde llisiksi, 76:69, 12 9:3, 6; että

voisitte erottaa, tuntea v:t jumalattomista, 84:53, 101:95; v:t tulevat perimään

maan, 88:26.

vanhurskaus, he eivät etsi Herraa toteuttaakseen hänen v:nsa, 1:16; ne, jotka

tekevä t v:n, saav at iankaikk isen eläm än kruu nun, 20:1 4; puke utuneina  v:n

haarniskaan, 27:16; puettuina v:n viittoihin, 29:12; v:n päivä jota pyhtä [sic]

etsivät, 45:12; on välttämätontä, että hankitte kaiken, minkä v:ssa voitte,

48:4; olen tekevä työni vitkastelematta, v:ssa, 52:11, 84:97, 109:59; ihmisten

pitäisi olla paljon v:n aikaansaajina, 58:27; uhraa v:ssa uhri Herralle, 59:8; se,

joka tekee v:n tekoja on saava palkkansa, 59:23; iloitsen voidessani antaa

kunnian niille, jotka palvelevat minua v:ssa, 76:5; nuhdellen v:ssa maailmaa,

84:117; olen herättävä itselleni puhtaan kansan, joka on palveleva minua

v:ssa, 100:16; päätöksen, jota ei ole tehty v:ssa, voi esittää koorumien

yhteisko kouks elle, 107:32 ; että kaikki tap ahtuisi järjesty ksess ä ja v:n

mukaan, 107:84; taivaan voimia ei voida hallita eikä käyttää kuin ainoastaan



v:n periaatteita noudattaen, 121:36; valtikkasi katoamaton, v:n ja totuuden

valtikka, 121:46; uhratkaamme siis kirkossa uhri v:ssa, 128:24; Aabraham ei

kieltäytynyt, ja tämä luettiin hänelle v:ksi, 132:36; sinä käyt häntä kohden,

joka ilolla v:ta tekee, 133:44.

vanhurskauttaa, mitään olentoja jotka eivät pysy laissa, ei vanhurskauteta, 88:39.

vanhurskauttaminen, Kristuksen armon kautta, 20:30; esikuva v:ksi Jumalan

edessä, 98:38.

vankeus, ole tte pitä nee t henkenne er oa ru umiis tann e v:na, 45 :17; v :ssa  olevia

ihmisten henkiä, joiden luona Poika kävi, 76:73; niiden v:ssa olevien lunastus

jotka ovat Kristuksen hänen tulemuksessaan, 88:99.

vannoa , ne, jo tka v annova t vää rin, 12 1:8; m inä ole n van nonut vihassani ja

päättänyt, että tulee syttymään sotia, 63:33; Herra on vannonut olevansa

Siionin pelastus ja korkea torni, 97:20.

vapaa, kansa, 38:22; Herra ja laki tekevät ihmiset v:iksi, 98:8.

vapaa tahto, A adamilla v . tahto , 29:3 5; taivaan  sota joukot kapinoiv at, ko ska  heillä

kullakin oli v. tahto, 29:36; ihmisissä voima toimia oman v:n tahtonsa

mukaan, 58:49, 104:7; tässä on ihmisen v. tahto, 93:31; jotta jokainen voisi

toimia tahdonvapauden mukaan, 101:78.

vapahtaa, kurituksen kautta minä valmistan tien heidän vapahtamisekseen, 95:1;

käsivarteni ei ollut liian lyhyt vapahtamaan, 133:67. Vrt. lunastaa.

Vap ahta ja, että  jokain en pu huis i Herr an Ju mala n, ma ailma n V:n  nime ssä , 1:20 ; niin

kuin tieto V:sta tuli maailmaan juutalaisten kautta, niin se on tuleva minun

kansalleni, 3:16; Herra on Jumala, eikä ole muuta V:aa kuin hän, 76:1;

ihminen, meidän kaltaisemme, 130:1.

vapaus, millä teidät on tehty v:iksi, 88:86; laki, joka tukee v:ta, on oikea, 98:5.

vapauttaa, joka ennen kuin maailma oli, sääsi, miten me voisimme v. heidät heidän

vankilastaan, 128:22. Vrt. lunastaa.

vapisijat, teidän tulee lähteä saarnaamaan v:ille, 49:1.

varastaa, älä varasta, 42:20, 59:6; varas jätettäköön tuomittavaksi maan lakien

mukaan, 42:85.

varastohuone, ylijäämä säilytettäköön v:ssani, 42:34, 55, 70:7; määrätköön piispa

tälle kirkolle v:n , 51:13; piisp an velvo llisuus huo lehtia Herr an v:sta , 72:10; v:n

asioiden järjestäminen, 78:3; voitetut leiviskät Herran v:seen yhteiseksi

omaisuudeksi, 82:18; toimikoon seurakunnan pyhittämien varojen turvin,

83:6; ettei Herran v. tulisi huonoon maineeseen, 90:23.

varata, sen minä olen varannut viisasta tarkoitustani varten, 5:9.

varhainen, otettava selvää varhaisemmista asukkaista, 111:9.

varoittaa, varoittava ääni kaikille ihmisille, 1:4; jokaisen, jota on varoitettu, tulee v.

lähim mäis tään , 88:8 1; pitä kää  huoli e ttä va roitatt e viho llista m inun n imes sän i,

98:28.

varoitus, tämä on v:n päivä, 63:58; varoitetut miettikööt sydämessään v:ta, 88:71.

vartija, v:t vertauksessa öljypuista, 101:45, 57; että he kokoontuisivat lyödäkseen

hajalle vihollisteni v:t, 105:16; v:t Siionin muureilla, 124:61.

vasen, itk u niille, jo tka ovat m inun v :lla puolellan i, 19:5 , vanhurs kaa t oikealle ja

jumalattomat v:lle puolelleni, 29:27; Jumala ei poikkea oikealle eikä v:lle, 3:2.

vastata, Herran huutoon ei kukaan vastannut, 133:67.

vastaus, v:ia pyhiä kirjoituksia koskeviin kysymyksiin, 13 luku.

vastustaja, suojellut sinua v:n palavilta nuolilta, 3:8; ulkokullatut antavat v:lle valtaa,

50:7; levittää valtaansa, 82:5;tehdäksesi nimesi tunnetuksi v:illesi, 133:42.

vastuullinen, v:n iän saavuttaneiden lasten tehtävä parannus ja annettava kastaa

itsensä, 18:42; v. ikä ensimmäinen kasteen ehto, 20:71; saatanalla ei valtaa

viete llä laps ia enn en ku in he a lkavat tulla  v:iks i, 29:4 7. Ks . myö s tili ja

tilivelvollinen.

vavista, kärsimykset saivat Jumalankin vapisemaan, 19:18; koko maa on vapiseva,

29:13, 45:26; ikuisten kukkuloiden perustukset tulevat vapisemaan, 133:31.

Ks. myös järkkyä ja maanjäristys.

vedota, vetoaminen Ensimmäiseen Presidenttikuntaan

oikeudenkäyntijärjestyksessä, 102:33; tapaukset, joissa ei voida v.

päätöksistä, 107:32.

vehnä ja luste, vertaus 86 luku, 101:65.

veisata, ylistä Herraa veisaten ja soittaen, 136:28.

velho, v:n osa, 63:17, 76:103.

veli, jokainen  pitäköön  v:ään s amas sa arvo ssa ku in itseään, 3 8:24, 25; v :n



tervehtiminen Herran huoneessa, 88:132 � 135; älkää himoitko sitä, mikä on

veljenne omaa, 136:20.

velka, maksa v., jonka olet tehnyt, 19:35; kielletään velkaantumasta vihollisille,

64:27; ei tehtävä v:aa Herran huoneen rakentamiseksi, 115:13; myytäköön

Kirtlandim omaisuus v:jen maksuksi, 117:5; maksakaa kaikki v:nne, 104:78;

älkää olko huolissanne v:istanne, 111:5; liika omaisuus presidenttikunnan

v:jen maksamiseksi, 119:2.

velkaantua, ks. velka.

velvollisuus, niiden v:t, joilla on pappeus, 20:38-67; jäsenten v:t kasteen jälkeen,

20:68; kansaa opetettava tuntemaan v:nsa, 105:10; presidentin v., 107:85-

91; jokainen oppikoon tuntemaan v:nsa, 107:99.

vere nvuoda tus, k s. ve ri.

verho, pimeyden v. tulee repeämään, ks. peite.

veri, Kristuksen v. vuodatettiin syntien anteeksiantamiseksi, 27:2; Kristuksen v. ei

puhdistava niitä, jotka eivät kuule häntä, 29:17; v:ta, tulta ja savupatsaita,

45:41; kuu muuttuva v:ksi, 45:42; voi sitä, joka vuodattaa v:ta, 49:21;

perintöosa ostamalla, ei verenvuodatuksella, 58:52, 53, 63:30, 31; saatana

kiihoittaa verenvuodatukseen, 63:28; sovitus Kristuksen v:n vuodattamisen

kautta, 76:69; maan asukkaat tulevat murehtimaan verenvuodatuksen

tähden, 87:6; puhtaat tämän jumalattoman sukupolven v:stä, 88:75, 85, 138;

kuu ky lpevä v:s sä (teks tissä: mu uttuva v:k si), 88:87; k irkko, joka  vuoda tti

pyhien v:ta, 88:94; tämä maa lunastettiin verenvuodatuksella, 101:80;

verenv uodatu s alkava  Etelä-Ca rolinasta, 13 0:12; seu raukse t viattoma n v:n

vuodattamisesta, 132:19; murha vuodattamalla viatonta v:ta, 132:27; heidän

v:nsä o n pirsku nut vaa tteilleni, 133:51; p rofeetan  ja patriarka n viaton v .,

135:7; viaton v. huutaa maasta, 136:36.

vertaus, opettamaan ykseyttä, 38:28; kymmenestä neitsyestä toteutuva, 45:S8,

63:54; vehnästä ja lusteesta, 86:1 � 7, 101:65; työntekijöistä pellolla, 88:51-

61; kahdestatoista öljypuusta, 101:43-62; väärästä tuomarista, 101:81 � 91;

v:n palvelija tarkoittaa Joseph Smithiä, 101:55, 103:21.

vesa, Jaakobin hooneen v., 10:60.

ves i, syn tyä v :stä ja  Hen ges tä, 5:1 6; elämän  v:tä la hjaksi, 10 :66; k aste  upot tamalla

v:een, 20:74; vaarat v:illä, 61:4, 5; siunasin v:t alussa, viimeisinä aikoina olen

kironnut v:t, 61:14; päivät, jolloin mikään liha ei ole turvassa v:illä, 61:15;

haudattu v:een hänen nimeensä, 76:51; lupaus niille, jotka antavat kastaa

itsen sä v :llä 84 :64; p eskää jalk anne puh taalla  v:llä, 84:92 ; hänen ää nensä oli

kuin paljojen vetten pauhu, 110:3; apostolit matkustakoot suur(e)ten vetten

toiselle puolelle, 118:4; kuinka kauan virtaava v. voi pysyä saastaisena,

121:33; autioon erämaahan on puhkeava elävan v:n lammikoita, 133:29;

kumartaen rukoilkaa häntä, joka on tehnyt vetten lähteet, 133:39; Herran

kasvojen edessä on oleva kuin tuli, joka saa v:t kiehumaan, 133:41.

vesitse, ei ole tarpeellista, että koko vanhinten joukko matkustaa v., 61:3.

viaton, ihmishenki oli alussa v., 93:38; v:n veren vuodattaminen, 132:19, 27; veri

huutaa maasta, 136:36.

viekkaus, Ju mala n viisa us suure mpi k uin pe rkele en v. , 10:4 3; reh elliset  ja

vilpittömät ihmiset v:n sokaisemia, 76:75.

vietellä, välttämätöntä että perkele viettelisi, 29:39; perkele vietteli Aadamia, 29:40;

saatana ei voi v. pieniä lapsia, 29:47; ettei teitä vieteltäisi, 46:8; esikuva

anneta an, ettette tulisi vie tellyiksi, 52:14 ; saatana  kadottav a voima nsa v.,

101:28.

viettelijä, Herra tuova v:t tuomiolle, 50:6.

viha, Jumalan v. jumalattomien yllä, 1:9, 63:6, 103:2; Herran v. syttynyt, 1:13, 5:8,

97:24; saatana kiihoittaa sydämet v:aan, 10:24, 32; tee parannus etten löisi

sinua v:llani, 19:15; Herran kiivauden v:n malja on täysi, 43:26; uppiniskaiset

v:n päivänä, 56:1; Herran v. niitä kohtaan, jotka kätkevät ieiviskänsä, 60:2;

vanhimpien julistettava sanaa ilman v:aa, 60:14; Herran v. kääntynyt pois,

61:20; jumalattomuutta kohtaan, 61:31, 97:24; Jumala näyttää merkit v:ssaan

heidän tuomioksensa, 63:11; maat ostettava, ettei maailmaa kiihoitettaisi

v:aan, 63:27; saatana kiihoittaa jumalattomat v:aan ja verenvuodatakseen,

63:28; minä olen vannonut v:ssani ja päättänyt että tulee syttymään sotia,

63:33; v:n astioita, tuomitut kärsimään yhdessä perkeleen kanssa, 76:33;

nämä ovat ne, jotka kokevat Jumalan v:aa maan päällä, 76:104; Jumalan v.

maan asukkaita kohtaan, 82:6; Herran v. Israelia kohtaan, 84:24; tehkää



työtä, että sielut välttäisivät Jumalan v:n, 88:85; millä ehdolla Herra kääntää

v:nsa pois, 98:22; v:n päivänä minä olen muistava laupeutta, 101:9; Herran

v. tullaan pian vuodattamaan kaikkien kansa kuntien päälle, 101:11; Herra

hävittävä pahat v:nsa kiivaudessa, 101:90; kosto, v:n päivä, 112:24;

kokoaminen pakopaikkana v:lta, 115:6; syttyköön v:si vihollisiamme vastaan,

121:5; minä olen poikenut heidät v:ssani, 133:51.

vihamies, teidän v:tenne maa, 52:42.

vihan päivä, 56:1; valitus v. päivänä, 56:16. Vrt. rangaistuksen päivä.

vihastua , Her ra vih astu i eilen, 6 1:20 ; se joh on Ju mala  vihas tuu, e i ole hä nelle

otollinen, 63:11; tähdet tulevat vihastumaan, 88:87.

vihkimisrukous, Kirtlandin temppelin v., 109 luku.

vihkiä, Siionin maa vihittävä, 58:57; temppeli rakennetaan sille vihittyyn paikkaan,

84:31; talo pyhitettäköön ja vihittäköön presidenttikunnan työtä varten, 94:6,

7. Ks. myös pyhittää.

vihollinen, ilmoituksen henki on pelastava sinut v:tesi käsistä, 8:4; olet vapautunut

kaikista v:istasi, 24:1; älkää ostako viiniä v:iltanne, 27:3; v:t ovat liittyneet

yhteen , 38:12; sa laisissa ka mmio issa tavo ittelee henk eänne , 38:28; sa iraita

ei ruokittava v:n käden kautta, 42:43; niin ettei teidän v:illanne olisi valtaa

teihin, 44:5; teidän vihamiestenne maa, 52:42; parannus ja todellinen nöyryys

v:ilta pakoon pääsemisen ehto, 54:3; katso, v:nne ovat teidän kimpussanne,

63:31; on kielletty sinua velkaantumasta v:illesi, 64:27; saattakaa siis v:nne

häpeään, 71:7; kerskatkoon mieluumminkin Jumalasta joka on paneva kaikki

v:t jalkojensa alle, 76:61, 106; pyhien veren huuto huutaa kostoa heidän

v:illeen, 87:7; älkää siis peljätkö v:ianne, 98:14, 136:17, 30; palkka

kärsivällisyydestä v:ia kohtaan, 98:23-31; anna v:llesi anteeksi, aina

seitsemänkymmentä kertaa seitsemän kertaa, 98:40; tuli yöllä ja särki aidan,

101:51; jotta tietäisitte kuinka pelastaa veljenne v:n käsistä, 103:1, 2; jos v:ni

tulevat ajaakseen teidät maastani, silloin kirotkaa heidät, 103:24, 25; olen

lähettänyt tuhoojan hävittämään v:ni, 105:15; syttyköon vihasi v:iamme

vastaan, 121:5; osoittaen suurempaa rakkautta, ettei hän pitäisi sinua

v:naan, 121:43; jotka heidän v:tensa vaino on estänyt tekemästä työn,

124:53; Joseph Smith lähtee pois v:ten vainon takia, 127:1; heidän v:nsa

joutuvat heidän saaliikseen, 133:28; enkö minä ole pelastanut teitä v:istanne,

136:40; etteivät v:nne saa teistä voittoa, 136:42.

viikunapuu, vertaus v:sta, 35:16; te näette ja katsotte v:ita 45:37.

viimeinen, v:t tulevat ensimmäisiksi, 29:30.

viimeinen päivä, uskolliset korotetaan v:nä päivänä, 5:35, 9:14, 17:8, 52:44;

Kristuksen nim ellä he itä tullaan ku tsum aan  v:nä  päivä nä, 18:24 ; saastais ia

on vielä v:nä päivänä, 88:102.

viimeiset ajet, varoittava ääni näinä v:inä aikoina, 1:4; kirkon synty näinä v:inä

aikoina, 20:1; kaiken kohdalleen asettaminen v:inä aikoina, 27:6; valtakunnan

avaimet annettu v:iä aikoja varten, 27:13; evankeliumi lähetetty näinä v:ina

aikoina, 39:11; kaksi todistajaa Juudan kansalle v:inä aikoina, 77:15; Herran

käsiva rsi on ojen nettuna v :inä aikoina, 1 36:22. V rt. viimeiset p äivät.

viimeiset p äivät, v:ten p äivien ka uhistuks en häv itys, 84:11 7; v:iksi päiv iksi anne ttu

pappe us, 112 :30. Vrt. viime iset ajat.

viini, seurakunnan osallistuttava leipään ja v:iin, 20:27; tapa, jolla v. annetaan,

20:78; älkää ostako v:ä vihollisiltanne, 27:3; älkää nauttiko v:ä, ellette ole itse

sitä valmistaneet, 27:4; suuri kirkko, joka sai kansat juomaan haureutensa

vihan v:ä, 88:94; ei hyvä ihmiselle, 89:5; sakramentin v:n tulee olla puhdasta,

89:6.

viinikuurna, minä olen polkenut v:n yksinäni, 76:107, 88:106, 133:50; Herran

vaatteet kuin v:n polkijalla, 133:48.

viiniköynnös, v:n hedelmä hyvä ihmisen ravinnoksi, 89:16.

viinipuu, Herra juova v:n hedelmää, 27:5.

viinitarha, turmeltunut, 33:4; Herran v:n työmiehiä, 24:19, 39:17, 71:4, 75:2, 95:4;

työmieh iä kutsuta an leikka amaa n v:aa 33 :3, 43:28, 7 5:2; vertau s v:n

öljypuista, 101:44; tulee istuttamaan v:ja ja syömään niiden hedelmän,

101:101.

viiri, iankaikkinen liitto v:ksi kansalleni, 45:9; Siion tuleva v:ksi, 64:42, kohottakaa

rauhan v., 105:39; että sinun valkeutesi olisi v:nä kansoille, 115:5. Ks. myös

lippu.

viisauden sana, 89 luku; opettakaa toisillenne v. sanoja, 88:118.



viisaus, jos he etsisivät v:ta, he saisivat opetusta, 1:26; älkää etsikö rikkauksia,

vaan v :ta, 6:7, 11:7; H erra on v :ssaan  näin tehn yt, 9:3, 6; täss ä on v.:

Mormonin Kirjan käsikirjoitusta ei näytettävä maailmalle, 10:34, 37, 19:21;

minun v:ni on suurempi kuin perkeleen viekkaus, 10:43; älä kirjoita käskynä

vaan v :na, 28:5; k erätkää  v:ta sydä miinne, 38 :30; se, jolta pu uttuu v:ta

anoko on sitä m inulta, 42:68 ; lahja, 46:17; s e, joka va pisee, ka ntava v :n

hedelmiä, 52:17; suuri on Jumalan v. 76:2, viisaiden v. katoava, 76:9;

kuunnelkaa häntä, joka on puhuva v:n sanoja, 78:2; tämä on v.: tehkää

itsellenne ystäviä väärällä mammonalla, 82:22; v. vastaanottaa v:ta, 68:40;

etsikaa parhaista kirjoista v:n sanoja, 88:118, 109:7; V:n Sana, 89 luku;

autu aita ovat s ellaise t, jotka  ahke roiva t opp ia v:ta , 97:1 , 2; seurak untiin

nähden, 101:63; Joseph herätetty, että herra julistaisi v:nsa, 124:1;

tietämätön oppikoon v:ta, 136:32.

vika, älkää enää etsikö v:ja toisistanne, 88:124; nuhtele häntä hänen v:istaan, 6:19.

vilja, säädetty ihmisten ja eläinten käytettäväksi, 89:14, 16.

vilpistellä, valta perustettava rakkauteen ja tietoon, joka avartaa sielun,

vilpistelemättä, 121:42.

vilpitön, rehellisiä ja v:iä ihmisiä maan päällä, 76:75.

vilppi, hän olkoon nöyrä ja ilman v:ä, 124:97.

virka , pidä  v:aasi kun niassa, 24:3, 6 6:11 ; muu tam ien an nettu  ymm ärtaä  erilais ia

v:ja, 46:15; joka rikkoo liiton, on menettävä v:nsa, 76:12; jokainen hoitakoon

oman v:nsa, 84:109; v:t pappeuden alaisia, 107:5; jokainen hoitakoon

v:aansa uutteruudella, 107:99; miksi virat pappeudessa annettu, 124:143.

virkamiehet, profeettain koulu v:ille, 88:127; niiden kahdentoista velvollisuus asettaa

kaikki mu ut v., 1 07:5 8; pappeutee n kuu luva t v. lue tellaan, 124:12 3; ka ikilla

hallituksilla täytyy olla v:iä, 134:3.

virota, eloon, ks. ylösnousemus.

virpi, joka on puhkeava Iisain kannosta, 113:3.

virsi, veisaavat Karitsan v:tä, 133:56. Ks. myös laulu.

vitsa us, hävittä vä v ., 5:19 ; näkevä t v:n k uin tulv an, 45:31 ; vuodate taan  Siion in

lasten ylitse, elleivät kanna soveliasta hedelmää, 84:58; v:a ennustetaan,

87:6, 97:26, 84:97; valmistettuna Kirtlandin asukkaita varten, 124:83; v:ta ei

oteta pois ennen kuin Herra on täyttänyt työnsä, 84:97.

voi, s itä, jok a vale htelee pet tääk seen, 10 :23; s itä, jok a kielt ää ilm oituk sen  ja

profetian hengen, 11:25; viettelijöitä ja ulkokullattuja, 50:6-9; niitä, jotka

hylkäävät Herran palvelijat, 84:94, 95.

voidella, Aaronin jälkeläiset voivat vaatia tulla voidelluiksi, 66:21.

voideltu, pue nämä v:si autuuteen, 109:80; kirotut ovat ne, jotka nostavat

kantapäänsä minun v:ani vastuan, 121:16; sinetöity minun v:ni välityksellä,

132:7. Ks. myös voitelu.

voima, laskea kirkon perustus, 1:30; ihmisen täytyy langeta, jos hän kerskaa

omas ta v:staan , 3:4; tulla Jum alan lapsik si, 11:30; luo minen H engen  v:n

kautta, 29:31; Kristus puettuna v:aan, 45:44; Isä antava v:n voittaa kaiken,

50:3 5; min un v: ni päiv ä tulee, 58 :11, 90:10 ; maa  tuotta va v :nsa  muk aisesti,

59:3 ; se, jo ka on  uskollinen  on sa ava v :aa, 6 6:8; J uma lan v.  pelas tuks eks i,

66:4; sille, joka ottaa evankeliumin vastaan, annetaan v:aa, 71:6; niiden

kohtalo jotka uhmaavat Herran v:aa, 76:31 � 35; Kristus istuva v:nsa

valtaistuimella, 76:107, 108; käy yli kaiken ymmärryksen, 76:114; Jumalan v.

hallitseva laki, 88:7 � 13; Siionin lunastus tapahtuva v:lla, 103:15, 17;

pappeuden oikeudet liitetty taivaan v:iin, 121:36. Vrt. valta ja valtuus.

voimakas, mikä on heikkoa, musertaa v:t., 1:19; joka vapisee minun voimani alla,

tehdään v:ksi, 52:17, 50:16, 133:58.

voimallinen, kuinka v. onkaan ääni taivaasta 128:23.

voimallinen ja väkevä, Herra Jumala on lähettävä v:n ja väkevän, 85:7.

voimalliset teot, ihmisellä voi olla valta v:iin tekoihin ja hän voi kuitenkin langeta,

3:4; ä lä pyy dä v: ia tekoja, 24:13 ; Her ra tek evä  v:ia te koja , 35:8 -10; a nne ttiin

valta tehdä monia v:ia tekoja, 45:8; lahja tehdä v:ia tekoja, 46:21.

voitelu, Aaronin jälkeläiset voivat vaatia tulla voidelluiksi, 68:21; v:t asetetut minun

pyhää huonettani koskevalla säädöksellä, 124:39; sinetöi palvelijoidesi v.

heidän päällensä voimalla ylhäältä, 109:35.

voittaa, pyhille tullaan antamaan voima v., 50:35; uskon kautta pyhät tulevat

voittamaan, 61:19; se, joka pysyy vahvana, on voittava, 63:20; he tulevat

voittamaan kaiken, 76:60.



vuode, menkää v:seenne aikaisin, 88:124.

vuodenaika, Jumala on laskenut kätensä muuttaakseen v:t, 121:12.

vuoret, tullaan alentamaan, 49:23; Siion iloitseva v:illa, 49:25; tiesi kulkee yli v:ten,

112:7; eikö v:illa ole tarpeeksi tilaa, 117:8; korottava äänensä v:illa, 124:104;

kuinka suloiset ovat v:illa niiden jalat, 128:19; raikukoot ilon huutoja, 128:23;

ne, jotka o vat Juu dasta, pa etkoot v :ille, 133:13; ruk ous, että v . järkkyisivä t,

133:40 , 44. Ks. myö s Siinain vu ori ja S iionin v uori.

vuosi, kaikki nämä ovat yksi v. Jumalalle, 88:44; vanhimmat julistakoot Herran

otollista v:ta, 93:51; minun lunastettujeni v. on tullut, 133:52.

vähäinen, tulevaisuudessa on paljon, mikä riippuu näistä v:istä asioista, 123:15. Ks.

myö s pien i.

vähäisempi pappeus, ks. Aaronin pappeus.

väkevä, joka on heikko, tehdään v:ksi, 50:16; vähäisestä kasvaa v. kansa, 133:58,

52:17; voimallinen ja v., 85:7.

väki, minun taloni v., minun soturini, 105:16.

välikappale, minä annan v:t, 5:34.

välimies, Jeesus uuden liiton v., 76:69, 107:19. Ks. myös puolustaja.

välttä mätön, k s. pa rhaa ksi.

väsyä, älkää väsykö tekemään hyvää, 64:33; vaeltavat eivätkä väsy, 89:20.

väärin, voi niitä, jotka vannovat v., 121:18.

vääryys, tiedot tapahtuneista v:istä koottava yhteen, 123:1.

väärä, luovu kaikesta v:stä, 66:10.

väärät, v:ien ylösnousemus, 76:17.

Wakefield, Joseph, valmistakoon seurakuntia, 50:37; matkustakoon itään, 52:35.

Whitlock, Harvey, lähetetään Missouriin, 52:25.

Wh itmer , Dav id, ilmo ituks ia Da vid W :lle, 14 , 17, 1 8 ja 30  luvut ; kuts uttu s ama lla

kutsumuksella kuin Paavali, 18:9; David W:n etsittävä ne kaksitoista, 18:37;

peljännyt ihmistä, 30:1; kutsutaan lähetystyöhön, 52:25.

Whitmer, John, ilmoituksia John W:lle, 15, 26, 30 ja 47 luvut; kutsuttu kirjoittamaan

kirkon historiaa, 69:3-8, ilmoitusten ja käskyjen haltija, 70:1.

Whitm er, Peter, n uor., ilmoituk sia Peter  W. nuo remm alle, 16 ja 30 luv ut; mää rätty

lähetystyöhön laamanilaisten keskuuteen, 32:2.

Whitmer, Peter, vanh., Jumalan ääni kuultiin vanhan isä Whitmerin (= Peter

Whitmer vanhem pi) huoneessa, (missä kirkon järjestäminen tapah tui),

128:21.

Whitney, Newel K., asiamies, 63:45; asetettava piispan virkaan, 72:8; Newel K.

W:tä kutsutaan Aahasdaksi, 78:9, 96:2, 104:39; matkustelkoon

seurakunnissa ja auttakoon köyhiä, 84:112; matkustakoon New Yorkiin,

Albanyyn ja Bostoniin, 84:114; Newel K. W:n tulee saattaa järjestykseen

perhee nsä, 93 :50; New el K. W:n h uolehdittav a temp pelin paika sta

Kirtlandiss ä, 96:2; hä nen hu oneen hallituksen sa, 104 :39-42; N ewel K. W :tä

koskeva ilmoitus, 117 luku; Herra nuhtelee Newel K. W:tä, 117:11.

Wight, Lyman, lähetetään Missouriin, 52:7; Lyman W:ä varoitetaan saatanasta,

52:12; Lyman W:n koottava jäseniä Siionin leiriin, 103:30; Herra kantava

Lyman W:ä kuin kotkan siivillä, 124:18; ja muut rakentakoot Nauvoon talon,

124:22, 62.

Williams, Frederick G., Frederick G. W:n ei pidä myydä maatilaansa, 64:21;

kutsuttu Joseph Smithin neuvonantajaksi, 81:1; ja Sidney Rigdon luetaan

profeetan vertaisiksi pitämään hallussaan avaimia, 90:6; hankittakoon

asuinpaikka Frederick G. W:lle, 90:19; Frederick G. W:a kutsutaan

Sederlaomakiksi, 92:1, 104:27, 29; häntä nuhdellaan siitä, ettei ole opettanut

lapsiaan oikein, 93:42; Frederick G. W:lle annetaan ohjeita, 93:52, 53;

korkean neuvoston presidentti, 102:3.

Williams, Samuel, vanhinten presidenttikunnasta, 124:137.

Wilson, Calves, kutsutaan lähetystehtävään, 75:15.

Wilson, Dunbar, korkean neuvoston jäsen, 124:132.

Woodruff, Wilitord, kutsutaan apostoliuteen, 118:6; järjestäköön komppanian,

136:13.

yhdenvertainen, ajallisissa olkaa y:t, 70:14; y:t voimassa celestisessä kirkkaudessa,

76:95; jos ette ole y:ia maallisissa, ette ole y:ia taivaallisten saamisessa,

78:6; tulee o lla y:ia eli sama nlainen oik eus om aisuutee n, 82:17. V rt.

kaltainen, samanarvoinen, tasapuolinen ja yhtäläinen.



yhdestoista hetki, nyt on y. hetki, 33:3.

yhdistynyt veljeskunta, jokainen olkoon samanarvoinen kirkon kansan

keskuudessa, 51:3, 9, 70 luku, 78:5, 82:17; oleva iankaikkinen veljeskunta,

82:20, 104:1; seuraus veljeskunnan liiton rikkomisesta, 104:5; Kirtlandin y.

veljeskunta erotetean Siionin y:stä veljeskunnasta ajallisissa asioissa,

104:48; y:n veljeskunnan omaisuuden käyttö, 104:68; laki pidettäköön

kuuliaisesti, 105:34.

Yhdysvallat, Herra säätänyt Y:jen perustuslain, 101:80.

yhteinen  kokou s, ne, jotka o vat tulleet yh teisen k:n  tykö, 76:6 7; olla yhtey dessä  y:n

kokouksen kanssa, 107:19.

yhteinen neuvosto, kirkon y:n neuvoston tuomiovalta, 107:82, 83.

yhteinen omaisuus, kirkon y. omaisuus Herran varastohuoneessa, 82:18. Ks. myös

omaisuus.

yhte inen,  yks imielin en su ostu mus , kaik ki kirk ossa tapahtu koon yhteise llä

suostumuksella, 26:2, 28:13; yksimielinen ja yhteinen suostumus

yhdistyneessä veljeskunnassa, 104:21, 64, 71, 72.  �  yksimielinen uskon

rukous, 93:51.

yhteiskokous, päätöksen jota ei ole tehty vanhurskaudesta, voi esittää koorumien

y:lle, 107:32.

yhteisö, uskonnollinen, uskonnollisen y:n tuomiovalta, 134:10.

yhtäläinen, jokaisella olisi y. oikeus, 88:122. Vrt. yhdenvertainen.

yksi, Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat y., 20:28, 35:2; elleivät pyhät ole yhtä, he eivät

ole Herran, 38:27; Isä ja minä olemme yhtä, 50:43, 93:3; jotta pyhät olisivat

yhtä, 51:9; käsky y:lle, käsky kaikille, 61:18, 93:49.

yksimielinen, ks. yhteinen, yksimielinen suostumus.

yleiskonferenssi, asettaminen y:n päätöksen nojalla, 20:67; virkamiesten nimitykset

alistettava y:lle, 124:144.

ylentää, minä olen se, joka ylennettiin, 45:52; joka itsensä alentaa, se ylennetään,

101:42 ; köyhä t ylennetä än, 104:1 6; sanas i kautta ylen netään  mone t alhaiset,

112:8; älkää ylentäkö itseänne, 112:15; alentakoon hän itsensä, jotta hänet

ylennettäisiin, 124:14; jos joku koettaa y. itsensä, 136:19. Vrt. korottaa.

ylhäiset ja alhaiset, tehkööt parannuksen, 58:47; monet ylhäiset alennetaan, 112:8.

ylienkeli, Miikael, y., on puhaltava pasunaansa, 29:26; kokoava sotajoukkonsa,

88:112; Aadam, ruhtinas, y., 107:54, 128:21.

ylimm äinen  papp i, Melk isedek suuri y . papp i, 107 :2. Vr t. ylipa ppi.

ylipappeus, y:n presidentti, 20:67; Eenok (Joseph Smith nuor.) asetettu y:een, 78:1;

valta kunnan  avaim et kuuluvat y:n  pres ident tikun nalle,  81:2 ; vanhimm an ja

piispa n vira t kuu luva t välttä mät töm inä täy dennyksinä  y:een, 84 :29; n iillä

y:een asetetuilla, jotka on hävitetty pois kirkosta, ei ole mitään perintöosaa,

85:11; korkein kaikista, 107:64; joku määrättävä johtamaan y:ta, 107:65;

piispa valittava y:sta, 107:69; tärkeimmät asiat y:n presidenttikunnan

ratkaistaviksi, 107:78; y:n presidentin velvollisuus, 107:91. Ks. myös

pappeus.

ylipappi, y:illa asettamisen oikeus siellä, missä ei seurakuntaa, 20:66; miten y.

asetettava, 20:67, kaksi y:a olkoon piispan apulaisina, 42:31; piispat olkoot

siis y :ja, 68 :15; y :n va ltuus , 68:1 9, 107 :10, 1 7; ilmo itus y :ille, 72 :1; ap osto lit

y:ja, 84:63; y:t matkustakoot, 84:111; korkean neuvoston muodostaa

kaksitoista y:a, 102:1; Melkisedek suuri ylimmäinen pappi, 107:2; palvelkoon

hengellisissä asioissa, 107:12; kolme johtavaa y:a muodostavat kirkon

preside nttikunna n kooru min, 107 :22; Aada min m uinoin siun aama t y:t,

107:53; voi palvella ajallisissa asioissa, 107:71; y:t määrätty valmistamaan

muita, 124:134.

Ylkä, olkaa valmiit, kun Y. tulee, 33:17; tehkää kaikki valmiiksi Y:ää varten, 65:3;

tulee, 88:92, 133:10; valmistautukaa Y:n tuloa varten, 133:19.

ylpeys, varokaa y:tä, 38:39; luopukaa kaikesta y:stänne, 88:121; y:nne paulaksi

sielullenne, 90:17; tekee Hengen murheelliseksi, 121:37.

ylpeä, älä ole y., 42:40; y:t ovat kuin oljenkorsia, 64:24.

yltäkyllin, yltäkylläisyys, eläimiä varattu ihmisten käytettäväksi yltäkyllin, 49:19;

itaruus yltäkylläisyydessä tullaan rankaisemaan, 104:18.

yläpuolella, älä käske sitä, joka on y:si, 28:6.

yläpuolelle asetetut, jotka minä olen kutsunut laskemaan Siionin perustusta,

124:118. Ks. myös valtuus.

ylösnousemus, Kristus nousi jälleen kuolleista, 18:12; kolmantena päivänä, 20:23;



Kristuks essa k uolleet tuleva t esille, 29:13; s illoin kaikki kuo lleet herääv ät,

29:26, 63:49; että itkette varsinkin niitä, joilla ei ole toivoa kirkkauden y:sta,

42:4 5; te p yhä t nouskaa ylös  ja eläk ää, 43:18 ; niillä, jot ka eiv ät lak ia

tunteneet, oleva osa ensimmäisessä y:ssa, 45:54; ne, joilla ei oleva osaa

ensimmäisessä y:ssa, 63:18; apostolit saarnasivat kuolleiden y:ta, 63:52;

vanhurskaiden ja väärien y., 76:15-17, 39, 50, 65; ne, joilla oleva osa

ensimmäisessä y:ssa, 76:64; ne, joita ei lunasteta perkeleeltä ennen

viimeistä y:ta, 76:85; lunastuksen kautta on saatu aikaan

kuolleistanouseminen, 88:14; kuolleistanouseminen on sielun lunastus,

88:16; he nousevat jälleen hengellisessä ruumiissa, 83:27; joka on sama,

joka oli luonnollinen ruumis, 88:28; niiden y., jotka ovat Kristuksen,

esikoiseksi, 88:98; niiden y., jotka ovat Kristuksen hänen tulemuksessaan,

88:99; ne, jotka eivät virkoa eloon, ennen kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun

kuluneet, 88:101; kastetoimitus kuolleiden ja y:n vertauskuva, 128:12;

enkelit, jotka ovat ylösnousseita olentoja, ja joilla on ruumis lihaa ja verta,

129:1; älyn periaate, jonka saavutamme tässä elämässä, nouseva

kanssamme y:ssa, 130:18; vain valtuuden kautta vahvistetut sopimukset

ovat voimassa y:ssa, 132:7, 19.

ymmärrys, Oliver Cowderyn y. valistettu Hengen kautta, 6:15; Henkeni on valistava

y:si, 11:13; y:si himmeni, 10:2; se, jolla ei ole y:tä, 29:50; vanhurskaiden y.

ulottuu taivaaseen asti, 76:9; Herran työt käyvät yli y:n, 76:114; Henki

kirkastaa y:n, 88:11.

ymmärtäväisesti, kaikkea käytettävä y., 59:20.

ymmärtää, Herra puhuva niin, että ihmiset ymmärtäisivät, 50:12; se, joka lukee,

ymmärtäköön, 71:5, 91:4; salaisuudet, jotka voi y. vain Pyhän Hengen

voiman kautta, 76:116.

ympärileikkaus, y:n laki juutalaisten keskuudessa, 74:2; riita y:n laista, 74:3 � 6.

Young, Brigham, niiden kahdentoista presidentti, 124:127; Brigham Y:lle annettu,

hänen  työtään k oskev a ilmoitus, 1 26 luku; ilmo itus kirkolle B righam  Y:n

kautta, 136 luku.

Young, Joseph, seitsenkymmenien presidentti, 124:138.

yrittää, älä yritä julistaa minun sanaani, vaan pyri ensin saamaan itsellesi minun

sanani, 11:21.

yrtti, sairaita ravittakoon y:illä, 42:43.

ystävä, y:iä mammonalla, 82:22; te olette minun y:iäni, 84:63; Herra sanoo

palvelijoitaan y:iksi, 84:77, 94:1, 98:1, 100:1, 104:1.

ystävällisyys, pappeuden vallan perustuttava y:een, 121:41, 42.

Zarahemla, kaupungille vastapäätä Nauvoota annettakoon nimi Z., 125:3.

äly, ä. pysyy älyssä, 88:40; ä:ä ei ole luotu, 93:29; riippumatonta omassa piirissään,

93:30; Jumalan kirkkaus on ä., 93:36; täällä hankittu ä. nouseva kanssamme

ylösnousemuksessa, 130:18, 19.

äänestys, lupa seurakunnan a:n kautta, 20:63 � 67; virkamiehiä määrättävä

seurakunnan ä:llä, 38:34; rikkoja tuomitaan kirkon ä:llä, 51:4; korkean

neuvoston presidentin päätöksestä, 102:19.

äänettömyys, taivaassa oleva a. puolen hetken ajan, 88:95. Ks. myös hiljaisuus.

ääni, Herran ä. kuuluu kaikille ihmisille, 1:2, 4:11; Herran palvelijoiden ä., 1:14;

iimoitukset tulevat vastedes Jumalan ä:n kautta, 20:35; Herra antava ä:nsa

kuulua, 4 3:18, 23, 4 5:49, 133 :21; te kuu lette minun  ä:ni ja näette m inut,

50:45; vanhimmat kutsuttu hengen ä:n kautta, 52:1; hänen, joka on väkevä,

65:1; mitä he puhuvat Pyhän Hengen johtamina, se on oleva Herran ä., 63:4;

Herra puhuu Henkensä ä:n kautta, 75:1, 97:1; joka todisti, että Kristus on

Ainosyntyinen, 76:23; taivaasta tuleva ä. todisti, 76:40; ja sanoi: merkitkää

muistiin näky, 76:49; joka ei kuule minun ä:ni, ei tunne minun ä:ni, 84:52;

hiljainen ä., 85:6; minun ä:ni on Henki, 88:66; Jehovan ä. kuin paljojen vetten

pauhu, 110:3; Jumalan ä. kuulunut monesti, 28:21; taivaasta on voimallinen,

128:23; joka korottaa ä:nsä kirkkoa vastaan, joutuva häpeään, 71:10;

ukkosen ä., 88:90; pyhien korotettava varoituksen ä., 63:37.

ääretön, Jumala on ä., 20:17, 28.

ääretön avaruus, Jumalan valkeus täyttää ä:n avaruuden, 88:12.

ääri, u kkosen  jylinä p uhuva m aan  ä:istä , 43:21; ma an ä: t tulev at ky sym ään  nime äsi,

122:1.



öljypuu, vertaus ö:ista, 101:44.

 


