
Tosi Kirkon  

Seitsemantoista Kohtaa 

 
1. Kristus järjesti kirkon (Ef 4:11-14) 
2. Tosi kirkolla tulee olla Jeesuksen Kristuksen nimi 

(Ef 5:23) 
3. Tosi kirkon perustuksena ovat apostolit ja 

profeetat (Ef 2:19-20) 
4. Tosi kirkolla tulee olla sama järjestys kuin 

Kristuksen kirkolla (Ef 4:11-14) 
5. Tosi kirkolla tulee olla jumalallinen valtuus (Hep 

4:4-10) 
6. Tosi kirkolla ei saa olla maksettua papistoa (Ap.t 

20:33-34; Joh 10:11-13) 
7. Tosi kirkon täytyy kastaa upottamalla (Matt 

3:13-16) 
8. Tosi kirkon täytyy antaa Pyhän Hengen lahja 

kätten päälle panemisella (Ap.t 8:14-17) 
9. Tosi kirkon tulee harjoittaa hengellistä 

parantamista (Mark 3:14-15) 
10. Tosi kirkon täytyy opettaa, että Jumala ja Jeesus 

ovat erillisiä ja itsenäisiä yksilöitä (Joh 17:11; 
20:17) 

11. Tosi kirkon täytyy opettaa, että Jumala ja Jeesus 
on ruumis lihaa ja luuta (Luuk. 23:36-39; Ap.t. 
1:9-11; Hepr 1:1-3)Jumalan tulee kutsua 
virkailijat (Hep 4:4; 2Moos 28:1; 40:13-16) 

12. Tosi kirkon tulee väittää saavansa ilmoitusta 
Jumalalta (Aamos 3:7) 

13. Tosi kirkon tulee olla lähetystyökirkko (Matt 
28:19-20) 

14. Tosi kirkon tulee olla palautettu kirkko (Ap.t 
3:19-20) 

15. Tosi kirkon tulee harjoittaa kastetta kuolleitten 
puolesta(1Kor15:16&29) 

16. ”Hedelmistä te siis tunnette heidät.” (Matt 7:20) 
17. "Heidän hedelmistään te tunnette heidät.". 

Matteus 07:20. 
                                      Luonut Floyd Weston 

Miksi nämä asiat  

ovat tärkeitä 
     Kirje Heprealaisille  13:8 

Saat lisätietoja Jeesuksesta 

Kristuksesta ja tilata 

ilmaisen äänikirjan siirtymällä 

osoitteeseen: 

www.mormonit.fi  

www.mormon.org  

Keskustelu verkossa kanssamme ~ 
Tällä toiminnolla voit puhua jonkun kanssa 
verkossa. He opettavat, kuinka voit käyttää Web-
sivuston ja miten tilata ilmaisen kirjan ja 
vastaamaan kysymyksiin.  

Puhelin ~ 

Voit myös halutessasi puhua vanhin tai sisar 
puhelimitse: 

Paikallinen ~ 

Voit puhua paikallisten vanhinten tai sisaria ja 
keskusteluja Jeesuksesta Kristuksesta kotonasi, 
soita:  
             _____________________________ 

Sillä niin on Jumala maailmaa 
rakastanut, että hän antoi ainokaisen 
Poikansa, ettei yksikään, joka häneen 
uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi 
iankaikkinen elämä. 
            Evankeliumi Johanneksen 3:16 

Voit puhua paikallisten vanhinten tai 
sisaria ja keskusteluja Jeesuksesta 
Kristuksesta kotonasi, soita:  
             
_____________________________ 

Kristus Getsemanessa, Harry Anderson, © IRI 

Tämä ei ole virallinen julkaisu Myöhempien 

Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko 

Cristo ordena a los Doce Apóstoles, por Hary Anderson @ IRI 

http://www.mormonit.fi/
http://www.mormon.org/


Käytämme kuningas 
Jaakobin Raamattu 

"Mina olen elaman leipa; joka tulee 
minun tykoni, se ei koskaan isoa, ja 
joka uskoo minuun, se ei koskaan 
janoa. 
                               Johanneksen 6:35 

MYÖHEMPIEN AIKOJEN 

PYHIEN JEESUKSEN 

KRISTUKSEN KIRKON 

USKONKAPPALEET 

Kirkon Historia, osa 4, sivut 535–541 

  

1 Me uskomme Jumalaan, iankaikkiseen Isään, ja 

hänen Poikaansa, Jeesukseen Kristukseen, ja Pyhään 

Henkeen.  

Matt 28:19, Joh. 17:3, Genesis 1:26-27, Genesis 32:30, 

Exodus 33:11, Apt 7:55-56, Matt 3:16-17 

  

2 Me uskomme, että ihmiset saavat rangaistuksen 

omista synneistään eivätkä Aadamin rikkomuksesta.  

Joh. 1:29 

  

3 Me uskomme, että koko ihmissuku voi pelastua 

Kristuksen sovituksen ansiosta noudattamalla 

evankeliumin lakeja ja toimituksia.  

Room. 6:23 

  

4 Me uskomme, että evankeliumin ensimmäiset 

periaatteet ja toimitukset ovat ensimmäiseksi, usko 

Herraan Jeesukseen Kristukseen; toiseksi, parannus; 

kolmanneksi, upotuskaste syntien anteeksisaamiseksi; 

neljänneksi, kätten päällepaneminen Pyhän Hengen 

lahjan saamiseksi.  

Ef 3:08, Mark 01:04 

  

5 Me uskomme, että saarnatakseen evankeliumia ja 

suorittaakseen sen toimituksia miehen täytyy olla 

Jumalan kutsuma profetian kautta ja niiden kätten 

päällepanemisella, joilla on toimivalta.  

Joh. 15:16, Ap.t. 14:23 

  

6 Me uskomme samaan järjestykseen, joka oli 

alkukirkossa, nimittäin apostoleihin, profeettoihin, 

paimeniin, opettajiin, evankelistoihin ja niin edelleen.  

Ef 4:11-13 

  

7 Me uskomme kielillä puhumisen, profetian, 

ilmoituksen, näkyjen, parantamisen, kielten 

tulkitsemisen ja niin edelleen lahjaan.  

1 Kor 14:22, Ef 1:17, 2 Kor 12:01, James 5:14, 1 Kor 

12:27-31 

  

 

 

8 Me uskomme, että Raamattu on Jumalan sanaa, 

sikäli kuin se on oikein käännetty; me uskomme myös, 

että Mormonin kirja on Jumalan sanaa.  

Joosefin siunaus Genesis 49:22-26, Everlasting Hills - 

Rocky Mountains Jesaja 29, Hesekiel 37:15-22 

(Raamattu = Juudan - juutalaiset, Mormonin Kirja = 

Efraimin 

  

9 Me uskomme kaiken, mitä Jumala on ilmoittanut, 

kaiken, mitä hän nykyään ilmoittaa, ja me uskomme, 

että hän ilmoittaa vielä monia suuria ja tärkeitä 

Jumalan valtakuntaa koskevia asioita.  

Amos 3:7, Numbers 12:6 

  

10 Me uskomme Israelin todelliseen kokoamiseen ja 

kymmenen heimon palauttamiseen, että Siion (Uusi-

Jerusalem) rakennetaan Amerikan mantereelle, että 

Kristus tulee hallitsemaan henkilökohtaisesti maan 

päällä ja että maa uudistetaan ja se saa paratiisillisen 

kirkkautensa.  

1 Kuningasten 11:31 Jesaja 2:1-5 

  

11 Me vaadimme oikeutta palvella kaikkivaltiasta 

Jumalaa oman omantuntomme vaatimusten mukaan 

ja sallimme kaikille ihmisille saman oikeuden, 

palvelivatpa he miten, missä tai mitä tahansa.  

Roomalaiset 13:1,14 Matt. 22:21 

  

12 Me uskomme, että kuninkaille, presidenteille, 

hallitsijoille ja hallitusmiehille tulee olla alamainen ja 

että tulee noudattaa, kunnioittaa ja ylläpitää lakia.  

Matteus 22:21 

  

13 Me uskomme, että tulee olla vilpitön, uskollinen, 

siveellinen, hyväntahtoinen ja hyveellinen ja että tulee 

tehdä hyvää kaikille ihmisille; tosiaankin, voimme 

sanoa seuraavamme Paavalin kehotusta — me 

uskomme kaikessa, me toivomme kaikessa, me 

olemme kestäneet paljon ja toivomme voivamme 

kestää kaiken. Jos on jotakin hyveellistä, rakastettavaa 

tai hyvältä kuuluvaa tai kiitettävää, sitä me etsimme.  

Matteus 5:08, 1 Kor 13:1-13, 1 Piet 4:08, Kol 3:14, 

Sananlaskut 31:10 
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