
Kallisarvoinen Helmi – Hakemisto

Olen korjan nut  joitak in l öy tämi äni v irh eitä.  /25.6.2001

Aabel, A:n  synt ymä, Mooses 5:17; Kain tappoi A:n, Mooses 5:32;  A:n  ver en ään i huusi
maasta,  Mooses 5:35.

Aabraham, etsi isäin siunauksia; y lipappi, A abraham 1:2; halasi määräämistä
pappeuteen, Aabraham 1:4; epäjumalain pappien käsissä, Aabraham l: 12; Jehova
vapahti A:n epäjumalain pappien käsistä, Aabraham l:16; A:n käsketty läht eä
Kaldeasta, Aabraham 2:3; lähti Haaraniin, Aabraham 2:4; Herra, Jehova,
ilmesty i A: lle,  Aabraham 2:6,  8, 19; A :ll e annetut lupaukset,  Aabraham 2:9;
puhui Herran kanssa kasvoista kasvoihin, Aabraham 3:11; valittiin ennen  kuin
hän sy nty i, A abraham 3:23.

Aadam, ensimm äinen  ka ik ista ihmisi stä, Mooses 1:34; anto i nimet eläimille ja linnu ill e,
Mooses 3:20; k ark oitet tiin Eedenin puutarhasta, Mooses 4:31; alkoi viljellä
maata,  Mooses 5:l; A:lle syntyi poikia ja tyttäriä, Mooses 5:2; A:n lapsille syn tyi
poikia ja ty ttär iä , M ooses 5:3; H erran enk eli k y sy i A :l ta, m ik si hän uhrasi
uhreja,  Mooses 5:6; A:n käskettiin tehdä parannus ja huutaa avuksensa Jumalaa
Pojan nimessä, Mooses 5:8; Pyhä H enki tuli A:n päälle, Mooses 5:9; alkoi
profetoida; A:n  silmät avautuivat r ik komuk sen tähden, M ooses 5:10; kutsui
poik iansa parannukseen, Mooses 6:1; A:n k ieli puhdas ja turmeltumaton,
Mooses 6:6; Henki kuljetti A:n pois ja hänet kastettii n, M ooses 6:64, 66; Jumal an
järjesty ksen m uk aan, M ooses 6:67.

Aadam, ja Eeva, olivat suljetut pois Herran k asvojen edestä, M ooses 5:4; sa ivat käsk yn
kumartaa  Jumalaa ja  uhr ata laumojensa esikoiset, M ooses 5:5; ilmoi ttivat k aik en
pojil lensa ja t y ttär ill ensä, Mooses 5:12.

Aaronin pappeus, ks. pappeus, Aaronin.
aik ak irj a, Mooseksen,  kadonnut ihmi sten jum alattomuuden t ähden,  Mooses l:23.
aik ak irj at, var jell aan A abrahamin k äsissä, Aabr aham l:31.
aik ojen keski päivä, Jeesus Kristus oli tuleva a. k eskipäivänä, Mooses 5:57, 6:57, 62, 7:46.
Ainosyntyi nen, Vapahtaja, täy nnä armoa ja totu utta, Mooses l:6; Mooses A:n

muotoinen, [Mooses] 1:6 , 13, 16; M ooses sai  käsk yn huutaa avuksensa Jumalaa
A:n nimessä, Mooses 1:17; saatana väitti ol evansa A., Mooses 1:19; Jumala l oi
taivaan ja maan A :nsä k autta, Mooses 1:33, 2:1;  Isän tykönä alusta asti,  Mooses
2:26; ol i tul eva aikojen kesk ipäivänä; val mistettuna ennen maailman
perustamista , Mooses 5:57; Ihmisen Poik a, Jeesus Kristus, Mooses, 6:57.

Aivoituk sen Ihmin en, Ju malan ni mi,  Mooses 7:35.
aivoi tus, Jumalan oma a. maan ja i hmi sen luomisessa, Mooses 1:31.
ajanm itta , taivaank appaleita k oskevat a:t,  Aabraham 3:4.
ajanm itta , Herran, A abraham 3:4,  9.
alku ja loppu, Jumala on ilm an a:a ja loppua, Mooses l:3; Jumal a on A. ja Loppu,

Mooses 2:1.
Anthon, Charl es, todistaa muinaisista aikak irjoista jäl jennetty jen k irjoitu smerk ki en
käännöksen o ik eaksi , Joseph Sm ith  2:64.
asettaa, H erra  asetti N ooan,  Mooses 8:19.
astinl auta,  maata nim itetään Jumalan jal ko jen a:k si, Mooses 6:9.
Cowder y , Ol iver , k irjuri na Mormonin Kirjan k ääntämisessä, Joseph Smith  2:67;

kastetaan ja  asetetaan A aron in pappeuteen, Joseph Smith 2:71.
Eedenin puutarha, ihmin en pantiin E:n puutarhaan , Mooses 3:8; E:n puutarha, Mooses
3:15.
Eenok, Jumalan Henki laskeutui E:n pääll e, Mooses 6:26; sai k äsky n profetoida,  Mooses
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6:27; sai määräy ksen H erralt a, Mooses 6:32; näki  henget, jotk a Jumal a oli
luonut; häntä nimitettiin näkijäksi, Mooses 6:36; vaelsi Jumal an y htey dessä,
Mooses 6:39; näki  näy n ja sai käsk yn, Mooses 6:42; Jumal an voiman vaikutus
E:n  kautta , Mooses 6:47; puhui  Jumalan kanssa, Mooses 7:4; sai käskyn kastaa,
Mooses 7:11; korotettu Isän ja Ihmisen Pojan helm aan, Mooses 7:24; näk i
Ihmisen Pojan tul emisen päivän,  Mooses 7:47; E. ja hänen k aupunk insa tulevat
koh taamaan valitu t Siioni ssa, Mooses 7:63; E:lle ilmai stiin k aikki  aina maailman
loppuun saakka, M ooses 7:67; E. ja hänen k ansansa vaelsivat Jumalan
yhtey dessä, Mooses 7:69; E:n suk uluettelo  Nooan poi ki in saak ka , Mooses 8:5.

Eeva, saatanan tarkoituksena oli pettää E., Mooses 4:6; kai ken  elävän  äiti , Mooses 4:26;
syn ny tti A adami lle poik ia ja t y ttär iä, M ooses 5:2, 16, 17.

Egypti, E:n oli löytäny t nainen, Aabraham l:23; Aabraham vaeltaa E:iin päin,
Aabraham 2:21.

egyptil äiset, H aamin jälkel äisiä,  Aabraham l :22.
Egyptus, Egyptin  löy täjän  äiti , Aabraham 1:23.
Elkena, E:n  jumala, Aabraham l:6; E:n pappi , Aabraham l :7; E:n al ttar i, A abraham 1:20.
elävä sielu, luonnollisesti luodut tulivat e:iksi sieluiksi, Mooses 3:7, 9; Aadam ja Eeva

tul ivat  e:ik si sielui ksi,  Mooses 6:9.
enkeli,  Eenok n äki e:tä , Mooses 7:25, 27.
enkeli,  Her ran, ky syi  Aadamil ta, m ik si hän u hrasi uhr eja, Mooses 5:6.
enkeli,  Jumalan kasvojen, vapaht i Aabrahamin, A abraham 1:15.
enkeli,  Mor oni , k äy  Joseph Smith in l uona, Joseph Smith 2:30.
Enos, Seetin poik a, Mooses 6:13.
ensimmäinen, asema, k s. säily ttää.
ensimm äinen  ihm inen , Aadam.  e. kaik ista ihmisi stä, Mooses 1:34.
esikoinen, ks. laumojen esikoiset.
evankeliumi, e:a saarnatti in  alusta ast i;  py hät en kelit  ju li stivat e: a,  Mooses 5:58;

maai lmassa tämän loppuun asti,  Mooses 5:59; annett iin  Aadamil le, M ooses 6:52.
Faarao, F:n jumala, A abraham 1:6;  F:n pappi,  Aabraham 1:7;  Egy ptin  kun ingas,

Haamin jälkeläi nen, Aabraham 1:21; F:lla ei oikeutta pappeuteen, Aabr aham
1:27.

Haam, egyptiläisten kan taisä, Aabraham 1:21; siunattiin  maan siunauksilla ja vii sauden
siunauk silla , mu tta k iro ttii n pappeuden suh teen, A abraham 1:26.

Haaran , Aabrahamin vel i, A abraham 2:1.
Haaran, Aabrahamin väl iaik ainen  asuinpaik ka , Aabraham 2:4;  Aabrahamin ja Lootin

lähdettävä H :sta, A abraham 2:6.
hall itsija , Herra  vali tsi h: t ennen heidän maall ista sy nty määnsä, Aabraham 3:23.
Harris, Martin, auttaa Joseph Smithiä, Joseph Smith 2:61; näy ttää muinaisten l evy jen

kir joitusmerkk ejä professori Charles Anthonille ja tohtori M i[t]chellil le, Joseph
Smith 2:63.

helvetti,  valm istettu  jumalattomi lle,  Mooses 6:29.
hengel lisesti l uotu , kaik ki  oli  luotu ai ka isemmin h ., M ooses 3:5, 7.
hengel liset silmät,  Mooses katseli  Jumalaa h :il lä silmil lään , Mooses 1:11.
Hengen vaikutus, jokaiselle, jok a Jumalaa avuksi huusi, suotu  ki rjoitt aa H.

vaik utuksesta, M ooses 6:5.
henget, vankeudessa olevat, Eenok näki vankeudessa olevat h. ja niiden lunastuksen,

Mooses 7:57.
henki, Eenok näk i h:t, jotka Jumala oli luonut,  Mooses 6:36; h:t ilman alk ua ja loppua,

iank aik ki sia, Aabraham 3:18;  h:t  näy tetty  Aabrahami lle,  Aabraham 3:22.
Henki, Jumalan, M ooseksen päällä, M ooses ky keni  näkemään Jum alan H :n avul la maan

ja sen asukkaat, M ooses 1:27, 28; Herran Henki ei ole ainaisesti kiistelevä
ihm isen k anssa, Mooses 8:17.



Henki, Pyhä, ks. Pyhä Henki.
Herra, puhui Moosekselle, Mooses 2:1; oli kansansa tyk önä Eenokin  päivinä, Mooses

7:16; ilmestyy  Aabrahamille, Aabraham 2:6, 19. Ks. my ös Henki, Jumalan ja
Jumalan k ir kkaus.

Herra Jumal a, puhu i Moosekselle, Mooses 4:1; puhui  Aadamil le,  Mooses 4:15, 5:1;
ku tsui ihmi siä Py hän H engen k autta, Mooses 5:14.

hy vä, k aik ki , mikä  oli  luotu,  oli  h:ää,  Mooses 2:31, 3:2.
hy vä ja paha, Aadam,  ja Eeva oppivat tuntemaan h:n ja  pahan , Mooses 5:11.
Ianka ik ki nen,  Jumalan nim i, M ooses 7:35.
iank aik ki nen el ämä,  annetaan k aik ill e, jotk a ovat k uul iaisia, Mooses 5:11.
iank aik ki suus, vavahtel i, M ooses 7:41.
ihminen, Aadam ensimm äinen k aiki sta i:istä, Mooses 1:34; i :t  ovat olemassa,  kosk a

Aadam lankesi, M ooses 6:48; i:t  ennen  ku in he olivat l ihassa, M ooses 6:51,
Aabraham 3:23. Vrt. Aivoituksen Ihminen ja Pyhyy den Ihminen.

Ihmisen Poika, saatana nimitti Moosesta i. pojaksi, Mooses 1:12; Ainosyntyisen nimi
on I. Poika , Jeesus Kristus, Mooses 6:57; Eenok n äki näy ssä I. Pojan  tulemisen
päivän, Mooses 7:47; Eenok näki I. Pojan  y lennetty nä r istil le, Mooses 7:55, sekä
taivaaseenastumisen, Mooses 7:59; Eenok saa enn akolta t ietää I. Po jan to isen
tulemisen,  Mooses 7:60.

ihmisen vapaa tahto, ks. vapaa tahto, Ihmisen.
ihm islapset, i :ten a ik aisempi  olemassaolo, Mooses 3:5.
ihmisten pojat, Nooan päivinä, Mooses 8:15. Vrt. myös Jumalan Pojat.
Israel, Mooses oli vapauttava I:n, I:a n imi tetään  Jumalan vali tuk si, Mooses l:26.
Isä, Iankaikk inen , todi staa Pojasta Joseph Smi thi lle,  Joseph Smith  2:17.
itk eä, tai vaan Jumala it ki , Mooses 7:28.
Jaak obin  ki rje, J . k irj een erään jak een vaiku tus Joseph Sm ith iin , Joseph Sm ith  2:11.
Jared,  Mahalalelin  Poik a, Mooses 6:20.
Jeesus Kristus, ainoa nimi, jossa pelastus on tuleva, Mooses 6:52; Ainosynty inen,

Ihmisen Poik a, Mooses 6:57.
Jehova, Aabrahamin  Jumal a, Aabr aham 1:16; il mesty y  Aabrahami lle,  Aabraham 2:6,

8.
Jerusalem, k s. Uu si Jerusalem.
Johan nes Kastaja, antaa Aaron in pappeuden , Joseph Sm ith  2:68, 69.
Joseph Smith, J. Smithin  synty mä ja perhe, Joseph Smith 2:3; hu olestun ut er i lah ko jen

välisistä kii stoista, Joseph Smith 2:5-10; Jaakobin k irjeen kehotus vaikuttaa J.
Smithiin, Joseph Smith 2:11; hänen ensimmäinen ääneen ruk oilemisensa, Joseph
Smith 2:15; pahan voima k äy  käsik si J. Smithiin hänen ru koil lessaan, Joseph
Smith 2:16; J. Smithin ensimmäinen näky; Isän ja Pojan käynti hänen tykönään,
Joseph Smith 2:17; J.  Smithi ä ki elletään liit ty mästä mih ink ään lahk oon, Joseph
Smith 2:19; ti esi nähn eensä näy n, Joseph Smith 2:24;  J. Smi thin nimeä tultaisiin
main itsemaan sekä hy vällä että pahalla k aikki en kan sanheimojen k eskuudessa,
Joseph Smith 2:33; kastetaan ja asetetaan Aaronin pappeuteen, Joseph Smith
2:71.

Joseph Smithi n va inoaminen,  jok a seuraa hänen ensim mäi stä näkyään,  Joseph  Smith
2:22; joka seuraa hänen saatuaan haltuunsa muinaiset aikakirjat, Joseph Smith
2:60.

Jumal a, J:n sanat M oosekselle, Mooses 1:1; Mooses näki  Jumalan kasvoista kasvoihin;
J:n ki rk kaus Mooseksen päällä,  Mooses 1:2; J:n rinnalla ei muuta jumalaa; kaikki
on J:n silm ien al la; t unt ee ka ik ki , Mooses 1:6; ku tsui ihmi siä Py hän H engen
kautta parannuk seen, Mooses 5:14; Eenok ja hänen kansansa vaelsivat J:n
yhtey dessä, Mooses 7:69; äl y ltään  "suurempi  ku in k aik ki ", Aabraham 3:19.

jumala, väärät  j:t,  Aabraham l :6.

http://www.mormonismi.net/1naky.html


Jumalan Henki, ks. Henki, Jumalan.
Jumalan jalk ojen astinlau ta, maata n imi tetään  J. jal ko jen astinlau daksi, Mooses 6:9.
Jumal an kir kkaus, M ooseksen pääl lä , M ooses l :2;  ei kuk aan  saat a k atsel la  kaikkea J.

kirk kautta ja jäädä lihaan, Mooses 1:5; Herran kirkk aus jälleen Mooseksen
pääll ä, Mooses 1:31.

Jumalan ku va, ihmi nen l uoti in J . kuvak si, Mooses 6:9.
Jumal an Pojat, kai kk i saattavat tulla J. pojik si, Mooses 6:68; Nooan poikia k utsuttiin

J. pojiksi, Mooses 8:13. Vrt. ihmisten pojat.
Jumal an sanat, Moosekselle vuorell a, Mooses 1:1, 3; eivät mil loink aan lak kaa,  Mooses

1:4; aika, jolloi n ihmi set pitäisivät J. sanoja ty hjän veroisina; tu lisivat jäl leen
olemaan ihmi sillä , Mooses 1:41.

Jumalan teot,  ei kuk aan voi näh dä kaik ki a J. tek oja, M ooses 1:5.
Jumal an ty ö ja ki rkkaus, ihmisen kuolemattomuuden ja i ankaikki sen elämän

toteuttaminen , Mooses 1:39.
Jumal an voiman  sana, ainosynty inen Poika, Mooses 1:32; luomistyö tehtii n J. voiman

sanall a, Mooses 2:5.
jumalaton, Valit tu noussut puhum aan Eenok in aj an j: en puo lesta, M ooses 7:39.
jälk eläin en, A adamin ja Eevan j :t, M ooses 5:11.
jätti läin en, j: iä Eenok in päivinä, M ooses 7:15, Nooan aiko ina,  Mooses 8:18.
Kolob ja t ähdet,  Aabraham saa il moi tuk sen, jok a koskee K:a ja t ähti ä, Aabraham 3:2.
Kadotus, Kain in n imi  oleva K.,  Mooses 5:24.
Kaikki valt ias, Jumalan  nim i, M ooses 1:3, 25.
Kain, K:n synty mä, Mooses 5:16; rakasti saatanaa enemm än kuin Jumalaa, Mooses 5:18,

28; saatana käs[k]i K:n valmistaa uhrilahjan H erralle, Mooses 5:18; hallitseva
saatanaa, Mooses 5:23; oleva valheiden i sä; K:n nimi o leva Kadotus; oli en nen
kuin maailma, M ooses 5:24; saava suuren k irouksen, ell ei teki si parannusta,
Mooses 5:25; saatana vannotti K:a vaikenemaan, Mooses 5:29; K:a nimitettiin
valtias Mahaniksi, Mooses 5:31; tappoi Aabelin, Mooses 5:32; maa oleva kirottu
K:lle, Mooses 5:36; oleva pakolainen ja kulkija, Mooses 5:37; Herra pani K:iin
merkin, Mooses 5:40; K:lle syn tyi  monta poikaa ja tytärtä; rakensi Eenokin
kaupungin, Mooses 5:42; K:n jälkeläisten sukuluettelo Lamek i in saak ka , Mooses
5:43; K:n suk u ol i mu sta, Mooses 7:22.

Kainan , Enok sen poik a, Mooses 6:17.
Kaldea, nä länh ätä K:ssa, Aabraham 1:29.
Kallio , Messiasta nimitetään Taivaan  K:ksi,  Mooses 7:53.
Kanaan, Eenokin profetia K:n maasta, Mooses 7:7; K:n lasten osaksi tuli mustuus,

Mooses 7:8; K:n maa l uvatt iin  Aabrahamin  jälk eläisi lle,  Aabraham 2:19.
kanaanilai set, k :ten veri säi ly i egy ptil äisissä, Aabraham 1:22.
Karitsa, Ihm isen Poikaa nim itetään K:k si, Mooses 7:47.
kasvoista kasvoihin, Ju mala puhui M ooseksen k anssa k.  kasvoihin, M ooses 1:2, 31;

Eenok puhu i Jumalan kanssa k. k asvoihin, Mooses 7:4; Aabraham puhuu
Her ran kanssa k.  kasvoihin, A abraham 3:11.

kaupunk i, Eenok  rak ensi Py hy yden K:n,  Mooses 7:19.
keski päivä, k s. aikojen  keski päivä.
ki eli,  Aadamin , Aadamin k . puh das ja turmeltumaton,  Mooses 6:6.
ki rjoi ttaa,  Mooses sai k äsky n k . luomisesta saamansa ilmoi tuk sen, Mooses 2:1.
ki rjoi ttaa ja  luk ea, Aadamin lapset opetett iin  luk emaan  ja k irjoitt amaan , Mooses 6:6.
ki rjoi tuk set, Moroni toi staa Joseph Smith ill e k: ia, Joseph Smi th 2:36.
ki rk astaa, Mooses kir kastettii n Jumalan edessä, Mooses 1:11.
kir kkaus, k s. Jumalan kir kkaus.
kir kon  ensimmäinen vanhin, Joseph Smith oleva K. ensimmäinen vanhin, Joseph Smith

2:72.
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ki rk on to inen  vanh in,  Ol iver  Cowdery  oleva K. to inen  vanh in,  Joseph Smith  2:72.
ki rous, nii tä vastaan , jotk a Jumalaa vastaan tai steliva t, Mooses 7:15.
koetell a, "k oetelk aamme heitä näin", A abraham 3:25.
Kokaab , mikä  on täh ti,  Aabraham 3:13.
Kokaabiim , merki tsee tähti ä, Aabraham 3:13.
kokoaminen,  vali ttuj en tu leva k . ilmoi tetaan  Eenoki lle,  Mooses 7:62.
kultalevy t, muinaisia aikakir joja sisältävien k:jen olemassaolo ilmoitetaan Joseph

Smithil le, Joseph Smith 2:34.
ku ningas, Messiasta ni mit etään Si ionin K:k si, Mooses 7:53.
ku olema, tu li tottel emattomuuden t ähden,  Mooses 4:25, 6:48.
ku uli ainen , ianka ik ki nen el ämä annetaan  k: ill e, Mooses 5:11.
ku va, ihmi nen l uoti in Jumalan k :k si, Mooses 6:9.
ku vajäl jennökset, Aabrahamin k irj asta: n:o 1, sivu  50; n:o  2, sivu 36;  n:o 3,  sivu 44.
kätten pääll epaneminen , asettaminen  k.  pääll epanemisella , Joseph Sm ith  2:68.
käärme, petti  Eevan, Mooses 4:6.
lahk o, k aik ki en l: jen i lmoitetaan olevan väärässä, Joseph Sm ith  2:19.
Lamek , L:a n imi tetti in valti as Mahanik si, Mooses 5:49; Herra kirosi L:n ja koko hänen

huoneensa, M ooses 5:52.
lank eemus, A adamin, A adamin l: sta tul i k uolem a, Mooses 6:48.
lapset, ter vei tä maai lman per ustamisesta asti, Mooses 6:54; synni ssä siinneet,  Mooses

6:55; l: ia uh ratt iin  epäjum alil le, A abraham 1:7.
laum ojen esikoiset, A adam ja Eeva saivat k äsky n uhrata l :nsa esik oiset, M ooses 5:5;

Aabel toi  uhr ilah jan l aumansa esikoisista, M ooses 5:20.
lepo,  maa pääsevä l:oon ahdistusten  jälk een, M ooses 7:61.
levyt, k s. kultalevyt.
lih a, k aik en l:n pi tää k uoleman, Mooses 8:17.
lii tto,  salainen l.  Kainin  päivi stä läht ien,  Mooses 5:51.
Loot,  Aabrahamin vel jen poi ka , Aabraham 2:4,  6.
loppu  ja alk u, Ju mala on i lman alk ua ja l :a, M ooses 1:3.
Loputon,  Jumalan nim i, M ooses l:3, 7:35.
luk ea ja k irjoitt aa, A adamin lapset opetett iin  luk emaan  ja k irjoitt amaan , Mooses 6:6.
lunastettu,  jokainen , jok a tahtoo, vo i tu lla l :k si, Mooses 5:9.
luominen, taivaan ja m aan l. ilmoitettiin Moosekselle, M ooses 2 ja 3 luvut ; Aabr aham

kuvailee maan ja ihmisen l:ta, Aabraham 4 ja 5 luvut.
luonnolli set silmät, Mooseksen l . silm ät eivät voineet k atsoa Jum alaa,  Mooses 1:11.
lupaus, Aabrahami lle an netut l: t, A abraham 2:9.
maa (merk ity ksessä: maaperä), k iro ttu A adamin lan keem uk sen tähden , Mooses 4:23.
maa, miljoon ia tämän m :n kaltaisia, Mooses 7:30; ihmi sten emo, ikävöi  päästä lepoon,

Mooses 7:48; mureh tii , Mooses 7:49; pääsevä lepoon  ahdistusten jäl keen , Mooses
7:61; saava levon tuhan nen vuoden ajak si, Mooses 7:64.

maailma, m:ja luotu luvutta, Mooses l:33; paljon m:ja kadonnut, paljon m:ja nyt
olemassa; m:t i hmi sille l uk emattomat , Mooses 1:35.

maat  ja taivaat, k atoavat  ja toi sia on tuleva, Mooses 1:38.
Mahalalel, Kainanin  poik a, Mooses 6:19.
Mah ijah , ky seli Eenok ilt a, Mooses 6:04.
Mahuja,  ku kk ula,  mil lä Eenok  seisoi, M ooses 7:2.
Mat teus, osa M :n evank eliumin  käännöksestä. Joseph Smi th 1.
Melki sedek, M :n pappeus, Joseph Smith 2:72.
merk ki  Kainissa, H erra  pani  Kainii n m:n, M ooses 5:40.
Messias, Siionin Kuningas, Taivaan  ka lli o, Mooses 7:53.
Metuselah, Eenoki n poika , Mooses 6:25; M:a ei otet tu y lös Eenok in k anssa, Mooses 8:2;

profetoi , Mooses 8:3.
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mies ja n ainen , luotii n A inosyn ty isen k uvak si, Mooses 2:27.
Mi tchel l, tohtori,  vahvi staa todistuksen käännöksestä, Joseph Smi th 2:65.
Mooren l akeudet,  Aabraham 2:18.
Mooseksen aikaki rja,  kadonnut ihmi sten jum alattomuuden t ähden,  Mooses 1:23.
Mooses, temmatti in vuorelle;  Jumala puhui M:lle; näki Jumalan; puhui  Jumal an kanssa;

Jumal an ki rkkaus oli M:n päällä;  voi kestää  Jumalan kasvojen edessä, Mooses
1:2, 31; Jum ala k utsui  M:ta pojakseen,  Mooses 1:4; Ainosy nty isen muotoinen,
Mooses 1:6; näki  maai lman ja sen asukkaat, Mooses 1:8, 28; Jumala vetäyty i pois
M:n tyköä, Mooses 1:9; tul i luonno lli siin i hmi svoimi insa monen h etken
ku luttu a, Mooses 1:10; oli ki rk astettu Jumal an edessä; kat seli Jumal an kasvoja,
Mooses 1:11; saatana nimitti M:ta ihmisen pojaksi; saatana käsk i M:n kumar taa
häntä,  Mooses 1:12, 19; katsoi saatanaan; vakuutti olevansa Jumalan poika ja
hänen  Ainosyntyisensä muotoi nen; vaati  todistusta saatanan k irk kaudesta,
Mooses 1:13; siunasi Jumal an nimen; osasi tehdä eron Jum alan ja saatanan väl illä,
Mooses 1:15, 18; käski saatanan mennä pois eik ä vietellä, Mooses 1:16; kok i
helvetin katk eruutt a; käsk i saatanaa, Mooses 1:20, 21; antoi todi stuksen Jum alan
ja saatanan käynnistä hänen luonaan, Mooses 1:23; huusi Jumalaa avuk seen
voitettuaan saatanan ; Jum ala ol i val innut M ooseksen ja siunasi hänet; tehtäisiin
väkeväksi, Mooses 1:25; Mooseksen vapautettava Israel  orjuudesta, M ooses 1:26;
k y sel i Jumalalta luomisesta, Mooses 1:30; anoi Her ralta ti etoa kai kesta luodu sta,
Mooses 1:36; M:n  käsk ett ii n k ir joit taa Jumalan sanat, M ooses 1:40;  sai  käsk yn
ki rjoi ttaa l uomisesta saamansa i lmoituksen,  Mooses 2:1.

Mormonin Kirja, M.  Kirjan käänt äminen O liver C owdery n ollessa kirjur ina, Joseph
Smith 2:67.

Mor oni , enk eli,  hänen  käyntinsä Joseph Smith in l uona, Joseph Smith 2:30-49.
mui naiset aik ak irj at, m :ten a ik ak irjojen ol emassaolo i lmoitetaan Joseph  Smithil le,

Joseph Smith  2:34.
muistokir ja, m:aa p idett ii n A adami n k ielell ä,  Mooses 6:5; m:aa ki rjoitett u Jumalan

sormen  ki rjoi ttaman malli n mu kaan, M ooses 6:46.
nainen, k s. vaimo.
nain en ja m ies, luotii n A inosyn ty isen k uvak si, Mooses 2:27.
Nehor, A abrahamin vel i, A abraham 2:2.
neit syt , n: itä uhrattu epäjumalil le, A abraham 1:11.
nimi, ks. Pojan nimi.
Nooa,  Eenok näki  näy ssä N:n ja hänen jälkeläisensä, Mooses 7:42; oli oleva Eenoki n

jälkeläinen, Mooses 8:2; profetoi, Mooses 8:16; Herr a asetti N:n oman
järjestyk sensä mukaan, Mooses 8:19; N:n saarnaaminen, Mooses 8:20-24; N:n
täytti sääli sen vuoksi, että Jumala oli tehny t ihm iset, Mooses 8:25; oli hur skas
mies ja nuhteeton; N. ja hänen kolme poik aan sa vaelsivat Jumalan y htey dessä,
Mooses 8:27.

näk ijä,  Eenoki a sanott iin  näk ijäk si, Mooses 6:36.
nälk ä, näl änhätä, Kaldeassa, A abraham 1:29,  2:1.
oik eus, pappeu den, ai kaki rjat , jotk a koskevat  pappeuden o:t a, Aabraham 1:31.
Olea, kuu,  Aabraham 3:13.
Onita,  O:n  ty ttäret oli  uhr attu  epäjum alil le, A abraham 1:11.
Ool aam,  iank aik ki sia, Aabraham 3:18.
pappeus, oli alussa, on oleva maailman lopussa, Mooses 6:7; kulk i isiltä polvesta

polveen; Aabraham halasi määr äämistä p:een, A abraham 1:3, 4; Aabr aham saa
p:n Jehovalta,  Aabraham 1:18; aikaki rjat, jotka koskevat p:n oi keut ta, Aabraham
1:31.

pappeus, Aar onin, Johann es Kastaja an taa Aaron in p :n,  Joseph Smith  2:69.
pappeus, Melkisedekin, Pietarilla, Jaakobil la ja Johan nek sella hallu ssaan Melki sedekin



p:n avaimet, Joseph  Smith 2:72.
pappi , epäjumalain p :t y rit tävät t appaa A abrahamin, A abraham 1:12.
parannuk senteko, ih misten  ka ik ki alla  tehtävä paran nus, M ooses 5:14, 6:50, 57.
parannuk senteko ja k aste, selitetään A adami lle,  Mooses 6:53-62.
patr iarkaalin en hal litus, Haamin hal litustavan  muk ainen , Aabraham 1:25.
patr iarkk a, p:j en pappeutta  koskevat  aik aki rjat , Aabraham 1:31.
pelastaa,  joka uskoisi Poik aan, pelastui si, Mooses 5:15.
pelastus, tulee vain  Jeesuksen Kristuk sen kau tta, M ooses 6:52.
pelastussuunni telma, k aik ill e ihm isill e, Mooses 6:62.
peri syn ti,  Jumalan Poik a on sovi ttanut p:n, M ooses 6:54.
Persoona, k aksi P:aa k äy  Joseph Smith in tykönä, Joseph Smi th 2:17.
Pietari, Jaakob ja Johannes, Aaronin pappeus annettiin P:n, Jaakobin ja Johannek sen

määräy ksestä, Joseph Smi th 7:72.
pimeys, p:n t yöt alk oivat  vall ita,  Mooses 5:55.
poik a, jumala k utsui  Moosesta p:kseen, Mooses 1:4, 6, 7. Ks. myös Ainosyntyinen,

Ihmisen Poika, ihmisten pojat, Jumalan pojat ja rakas Poikani.
poik ia ja t y ttär iä, sy nty i Aadami lle j a Eevalle, M ooses 5:2.
Pojan nimi, Aadamin k äskettii n tehdä k aikki  P. nim essä, Mooses 5:8; tunnetaan maan

pääll ä ik uisesti,  Aabraham 1:19.
Potifarin kukk ula, epäjumalain alttar in paik ka, A abraham 1:10; Kaldean Uurin maassa,

Aabraham 1:20.
Puolustaja,  py syvä vanhursk aissa, 6:61.
puu, eläm än p. ; hy vän- ja pahanti edon p. , Mooses 3:9.
puutarha, ihmin en pantiin Eedenin  p:aan , Mooses 3:8, 15.
Py hy yden Ihmi nen,  Jumalan nim i, M ooses 6:57, 7:35.
Pyhä Henk i, Mooses oli täynnä P:ää Henk eä; todistaa Isästä ja Pojasta, Mooses 1:24; tuli

Aadamin pääll e; todistaa isästä ja pojasta, Mooses 5:9; Jumala kutsui ihmisiä P:n
Hengen kau tta kaikki alla ja k äski heidän tehdä parannuksen, Mooses 5:14; P:n
Hengen voiman vaik utus Joseph Sm ithi ssä ja Oli ver  Cow dery ssa heidän
kastamisensa jälkeen, Joseph Smith 2:73. Vrt. Henki, Jumalan.

Py hä Kaupunk i, Eenok  rak ensi P:n  Kaupungin,  Mooses 7:19.
Pyhä Kaupunk i; Si ion, uusi Jerusalem, valitut tullaan kokoamaan P:ään Kaupunkiin,

joka on Sii on, U usi Jerusalem, Mooses 7:62.
py hät,  Eenok n äki näy ssä p:ien y lösnousemuk sen, Mooses 7:56.
Raamattu, R:n k äännösote, Joseph Smith 1. Ks. myös kirjoituk set.
rak as Poik ani,  "Vali ttun i" alusta asti,  Mooses 4:2.
rikk omus, Aadamin silmät avautuivat hänen r:nsa tähden, Mooses 5:10; Aadam ill a ei

olisi ollut  jälk eläisiä ilm an r:t a; Aadam ja Eeva tunsivat hyvän ja pahan r:n
tähden , Mooses 5:11.

rintakilpi, haudattuna m uinaisten aik akir jojen muk ana, Joseph Smith 2:35; Joseph
Smith näkee ensi kerr an r:n , Joseph Smith 5:52; jät etään Joseph Smithin haltuun,
Joseph Smith  2:59.

Saarai, Aabrahamin vaimo,  Aabraham 2:2; S:ta nimitetään Aabrahamin sisareksi,
Aabraham 2:22-25.

saastainen , mikään s. ei voi asua Jumalan k asvojen edessä, Mooses 6:57.
saatana, kiusasi Moosesta; käski  Mooseksen k umar taa häntä,  Mooses 1:12, 19; M ooses

käsk i s:n väi sty ä, Mooses 1:16, 18; repäisi maan; väitti olevansa Ainosyntyinen,
Mooses 1:19; valitti ja väistyi pois Mooseksen luota, Mooses 1:21, 22; ollut alusta
asti; tarjoutu i lunastamaan k aik en ihmissuvun; py y si Jumalan ku nni aa, Mooses
4:1; tavoitteli hävittää ihmisen vapaan tahdon, Mooses 4:3; s:sta tuli perkele,
kaikkien valheiden isä, Mooses 4:4; ei tuntenut Jumalan miel tä; tavoitteli
hävittää maailman, Mooses 4:6; väitti olevansa my ös Jumalan Poika; kiihotti
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epäuskoon,  Mooses 5:13; vannoi tot televan sa Kainia,  Mooses 5:30.
Sagrii l, S:n  jumala, A abraham 1:9.
salaiset teot, ihmi nen nosti k ätensä tappaakseen s:ten tek ojen tähden,  Mooses 6:15.
salaiset val at, saatan an ja Kain in k esken,  Mooses 5:29-31.
salaisuus, saatana uskoi  Kainil le s:n,  Mooses 5:49.
sana, ks. Jumalan sanat ja Jumalan voiman sanat.
sanansaattajat Ju malan k asvojen edestä,  Mor oni , Joseph Sm ith  2:33, 44, 49, 53,  59, 60.
sanansaattaja tai vaasta, Johann es Kastaja, Joseph Smi th 2:68,  72.
Seet, Aadamin  poika, M ooses 6:2, 10; Jumala ilm oitt i it sensä S:lle;  uhr asi otol lisen

uhr in,  Mooses 6:3.
seitsemäs päivä, Jumala päätt i ty önsä s:nä pä ivänä, siun asi sen ja lepäsi, Mooses 3:3.
sielu, ks. elävä sielu.
Siion, miksi Herra kutsui kansaansa S:ksi, Mooses 7:18; Eenok rakensi S:n kaupungin,

Mooses 7:19; otettiin ylös taivaaseen, Mooses 7:21, 23; Herra ottanut S:n
helmaansa, Mooses 7:31, 69; Py hä Kaupunk i, U usi Jerusalem, Mooses 7:62; oleva
Her ran asumus, Mooses 7:64.

Siion in Kun ingas, M essiasta nimitetään S:n  Kuninkaaksi, Mooses 7:53.
Siion , on h ävinny t, Jumala otti  Siion in omaan helm aansa, M ooses 7:69.
Simeon in vuor i, m itä Eenok  näk i ja sanoi S. vuorel la, M ooses 7:2.
Sineha, aur ink o, Aabraham 3:13.
sukulu ettelo, Jumalan lasten s.,  Mooses 6:8; Aadam ista Eenok iin , Mooses 6:10;

Eenoki sta Nooan poi ki in,  Mooses 8:5.
Suu m,  S:n  laak so ja kansa, [Mooses] 7:5; kanaanilaiset hävittävät S:n kansan, [Mooses]

7:7.
suunni telma, k s. pelastussuunn itelma.
suvut,  taivaan ja m aan s., M ooses 3:4.
syn ty ä Hengestä, A adam sy nty i H engestä, M ooses 6:65.
syn ty ä uudesti, ihmi sen täy ty y  s. uudesti , Mooses 6:59.
säily ttää, niille, jotka säilyttävät ensimmäisen asemansa, annetaan lisää; niille, jotka

säily ttävät  toisen asemansa, l isätään  ki rk kautta , Aabraham 3:26.
tahdon vapaus, ks. vapaa tahto, Ihmisen.
Taivaan k alli o, Messiasta nimitetään T . Kalli oksi, Mooses 7:53.
taivas ja maa, t:n ja maan luominen ilmoitettiin Moosekselle, Mooses 2 ja 3 luvut.
taivaat, lukemattomat ihmi selle, luetut Jumalalle, Mooses 1:37; itkivät,  Mooses 7:28, 40.
taivaat ja maat, k atoavat  ja toi sia on tuleva, Mooses 1:38.
tehdä parannus, i hmi sten kaik ki alla  tehtävä parannu s, Mooses 5:14, 6:50, 57.
teko, ks. Jumalan teot ja salaiset teot.
todistaa  Jumalasta, k aik ki  on luotu  ja teht y  todistam aan Jumalasta, Mooses 6:63.
toinen,  asema, ks. säily ttää.
totuus, Herra  kasvattava t :ta esiin maasta, Mooses 7:62.
Tuomar i, Jeesus Kristus vanhursk as T.,  Mooses 6:57.
tuomita kadotukseen, joka ei usk oisi Poik aan, tuomitta isiin  kadotuk seen, Mooses 5:15.
työ, ks. Jumalan työ ja kirkkaus
täht i, t :iä k oskeva ilm oitu s Aabrahamill e, Aabraham 3:2.
uhr ata, l apsia uh rataan epäjumal ill e, Aabraham 1:7.
uhr i, A inosyn ty isen u:n ver tausk uva,  Mooses 5:7.
uurim ja tum mim , annettu A abrahami lle,  Aabraham 3:1;  haudattu ina m uinaisten

levy jen mukana, Joseph Smith 2:35; Joseph Smith näkee ensimmäisen kerran u:n
ja tummin, Joseph Smith 2:52; jätetään Joseph Smithin haltuun, Joseph Smith
2:59.

Uusi Jerusalem, Py hä Kaupunk i pitää k utsuttaman  U :ksi Jerusalemiksi, Siioniksi,
Mooses 7:62.

http://www.mormonismi.net/temppeli/index.html


vaimo, lu otii n ja tu otii n Aadamin luo, Mooses 3:22.
vaino, ks. Joseph Smithin vainoaminen.
vaiva, niiden, jotka tuhoutuvat vedenpaisumuk sessa, pi tää oleman vaivassa, Mooses

7:39.
vala, salaiset v:t saatanan ja Kainin kesken, M ooses 5:29-31;  Lamek tappoi  Iir adi n v :nsa

tähden , Mooses 5:50.
vali ta, A abraham val itti in ennen k uin  hän sy nty i, A abraham 3:23.
Valittuni, Jeesuksen Kristuksen nimi ty s; hänen k ärsimisensä jumal attomien tähden

ennustettii n, M ooses 7:39.
vali tut,  Jumalan v. tu llaan k okoamaan Siionii n, M ooses 7:62.
vall ita,  ihm inen  vall itk oon k aik ki  eläim et, Mooses 2:26.
valtias Mahan , Kainia nimitett iin v.  Mahan ik si, Mooses 5:31; Lamekia nimitettiin v.

Mahanik si, Mooses 5:49.
vanhin, ks. kirk on ensimmäinen vanhin ja kirkon toinen vanhin.
Vanhursk as, Jeesuksen Kristuk sen nim i, M ooses 7:45, 47.
vanhursk aus, v:t a minä olen läh ettävä a las taivaasta, Mooses 7:62.
vank eus, v:ssa olevat henget, Mooses 7:57.
vank ila,  nii tä var ten, jotk a tuhoutuvat vedenpaisumuk sessa, Mooses 7:38.
vapaa tahto, ihmi sen, saatana tavoi ttel i hävit tää ihm isen v :n  tahdon, M ooses 4:3; m ik si

ihmiselle suotiin hänen tahtonsa vapaus, M ooses 6:56;  Eeden in  puutarhassa
ihm iselle suotiin hän en tah tonsa vapaus, Mooses 7:32.

Vapahtaja, jättänyt evankeliumin Am erik an mantereen muinaisille asukk aille, Joseph
Smith 2:34. Ks. myös Ainosyntyinen.

vedenpaisumus, v:ta ennustettiin synnin tähden, Mooses 7:34; vankila niille, jotka
tuhoutuvat v: ssa, Mooses 7:38.

vertauskuva,  ka ik ella on v :nsa,  Mooses 6:63.
viha, Herran v. sy tty i Nooan päivinä, M ooses 8:15.
vuori, Jumalan sanat Moosekselle korkealla v:lla, jolle hänet temmattiin, M ooses 1:1;

Jumala puhui  Moosekselle v: lla,  jonka nimeä ei tiedetä, Mooses 1:42; mitä Eenok
näk i ja sanoi Simeonin v:l la, M ooses 7:2.

y lipappi,  Aabraham, A abraham 1:2.
y lösnousemus, Eenok näk i näy ssä y:n, M ooses 7:56; Kristuksen y. ennustettiin

Eenoki lle,  Mooses 7:62.
äly , Jum alan , kork ein,  Aabraham 3:19.
älyt,  Herra hall itsee kaik ki a ä:jä, Aabraham 3:21; aikaisemmin olemassa olleet ä.

näy tetti in A abrahami lle,  Aabraham 3:22.
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