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”Pilatus kutsui koolle ylipapit, hallitusmiehet ja kansan

ja sanoi heille: ’Te toitte tämän miehen minun eteeni  

väittäen häntä kansan villitsijäksi. Olen nyt teidän  

läsnä ollessanne kuulustellut häntä, mutta en ole 

havainnut hänen syyllistyneen mihinkään, mistä te  

häntä syytätte. – –

Minä päästän hänet vapaaksi, kunhan ensin olen anta

nut kurittaa häntä.’

(Hänen näet täytyi aina juhlan aikana päästää heille 

joku vanki vapaaksi.)

Silloin kaikki huusivat yhteen ääneen: ’Kuolema sille 

miehelle! Päästä meille Barabbas!’ – –

Antonio Ciserin teos Ecce Homo (Katso: ihminen!)

Pilatus vetosi uudestaan heihin, sillä hän halusi vapaut

taa Jeesuksen.

Mutta he huusivat vastaan: ’Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse!’

Pilatus sanoi heille kolmannen kerran: ’Mitä pahaa hän 

sitten on tehnyt? En ole havainnut mitään, minkä vuoksi 

hänet pitäisi tuomita kuolemaan. Minä päästän hänet 

vapaaksi, kunhan ensin olen antanut kurittaa häntä.’

Mutta he eivät antaneet periksi vaan huusivat yhä kovem

min ja vaativat, että Jeesus oli ristiinnaulittava. – –

Pilatus päätti lopulta suostua heidän vaatimukseensa.

– – Jeesuksen hän luovutti heidän valtaansa.” (Luuk. 

23:13–14, 16–18, 20–25.)
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Vain raunioita on nykyisin 
jäljellä Kapernaumista, tuosta 
järvenrantakaupungista, 

joka oli Vapahtajan palvelutyön kes-
kuspaikkana Galileassa. Siellä Hän 
saarnasi synagogassa, opetti järven 
rannalla ja paransi kodeissa.

Palvelutyönsä alussa Jeesus lainasi 
Jesajan kirjan sanoja: ”Herran henki 
on minun ylläni, sillä hän on voidel-
lut minut. Hän on lähettänyt minut 
ilmoittamaan köyhille hyvän sano-
man, parantamaan ne, joiden mieli 
on murtunut, julistamaan vangituille 
vapautusta ja kahlituille kahleitten kir-
poamista.” ( Jes. 61:1; ks. myös Luuk. 
4:18.) Se oli selkeä julistus jumalalli-
sesta suunnitelmasta pelastaa Jumalan 
pojat ja tyttäret.

Ei Hän ole täällä,  
Hän on noussut kuolleista

ENSIMMÄISEN PRESIDENTTIKUNNAN SANOMA

Mutta Jeesuksen saarnaaminen 
Galileassa oli vasta johdantoa. Ihmi-
sen Poika oli aina tiennyt tulevansa 
takaisin kokemaan kauheuksia Golga-
ta-nimisellä kukkulalla.

Sen jälkeen kun Jeesus oli viimeisen 
aterian jälkeen otettu kiinni Getsema-
nen puutarhassa, kun Hänen opetus-
lapsensa olivat hylänneet Hänet ja kun 
Hänen päälleen oli syljetty, kun Hän 
oli joutunut oikeuteen ja kun Häntä 
oli nöyryytetty, Hän hoiperteli valtavan 
ristinsä alla kohti Pääkallonpaikkaa. 
Hän eteni voitosta kavallukseen, kidu-
tukseen ja kuolemaan ristillä.

Laulun ”Pyhä kaupunki” sanoin:

Mut kohta näky toiseks sai. – –
Ja päivä pilven taakse jäi jo 

aamukoitossaan

Presidentti  
Thomas S. Monson

vain ristin varjon tumman näin,
mi peitti kylmän maan.1

Taivaallinen Isämme antoi meille Poi-
kansa. Vanhin veljemme antoi meidän 
edestämme henkensä.

Viimeisellä hetkellä Mestari olisi voi-
nut perääntyä. Mutta Hän ei tehnyt niin. 
Hän laskeutui kaiken alapuolelle, jotta 
Hän voisi pelastaa kaiken: ihmissuvun, 
maapallon ja kaiken elämän, joka ikinä 
on sitä asuttanut.

Mitkään sanat kristikunnassa eivät 
merkitse minulle yhtä paljon kuin ne, 
jotka enkeli lausui itkevälle Magda-
lan Marialle ja toiselle Marialle, kun 
he lähestyivät hautaa huolehtiakseen 
Herransa ruumiista: ”Miksi etsitte elävää 
kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä, 
hän on noussut kuolleista.” (Luuk. 
24:5–6.)

Tällä julistuksella oli juuri pelastettu 
ne, jotka ovat eläneet ja kuolleet, ne, 
jotka nyt elävät ja kerran kuolevat, ja 
ne, jotka vielä syntyvät ja kuolevat.

Koska Kristus voitti haudan, me 
kaikki nousemme kuolleista. Se on 
sielun lunastus. Paavali kirjoitti:

”On taivaallisia ja maallisia ruumiita, 
mutta taivaallisten loisto on aivan toi-
senlainen kuin maanpäällisten.
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omansa ja tähdillä omansa, 
ja toinen tähti loistaa toista 
kirkkaammin.

Samoin tapahtuu kuol-
leiden ylösnousemuk-
sessa.” (1. Kor. 15:40–42.)

Me tavoittelemme 
taivaallista kirkkautta. Me 
haluamme elää Jumalan 
luona. Me haluamme kuu-
lua ikuiseen perheeseen.

Hänestä, joka lunasti 
meidät jokaisen loputto-
masta kuolemasta, minä 
todistan, että Hän on 
totuuden opettaja – mutta 
Hän on enemmän kuin 
opettaja. Hän on esimerkki 
täydellisestä elämästä – 
mutta Hän on enemmän 
kuin esimerkki. Hän on 
suuri parantaja – mutta 
Hän on enemmän kuin 
parantaja. Hän on kir-
jaimellisesti maailman 
Vapahtaja, Jumalan Poika, 
Rauhan Ruhtinas, Israelin 
Pyhä, ylösnoussut Herra, 
joka julisti: ”Minä olen 
ensimmäinen ja viimeinen; 
minä olen hän, joka elää, 
minä olen hän, joka teu-
rastettiin; minä olen teidän 
puolustajanne Isän luona” 
(OL 110:4).

”Hän elää, Vapahtajani. 
Se sana mua lohduttavi.” 2

Siitä todistan. ◼

VIITTEET
 1. Frederick E. Weatherly, ”Pyhä 

kaupunki”, 1892, suom. sanat 
tuntematon.

 2. ”Hän elää, Vapahtajani”, MAP-
lauluja, 82.

TÄMÄN SANOMAN 
OPETTAMINEN

Hyvät opettajat edistävät ykseyttä 
niiden keskuudessa, joita he  

opettavat. Kun ihmiset kertovat 
omista oivalluksistaan ja kuuntele-
vat toisiaan kunnioittavasti, he sekä 
luovat myönteisen oppimisilmapiirin 
että kokevat suurempaa ykseyttä (ks. 
Opettaminen, kutsumuksista suurin, 
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2000, s. 63). Ykseys kehittyy opetet-
taviesi keskuudessa, kun sinä ja he 
todistatte kunnioittavasti Jeesuksen 
Kristuksen sovituksesta ja ylösnou-
semuksesta. Tämä ykseys voi auttaa 
perheitä noudattamaan presidentti 
Monsonin neuvoa tulla ”ikuiseksi 
perheeksi”.



6 L i a h o n a

”Vapahtaja tuli maailmaan osoittaakseen 
meille, kuinka voimme elää taivaassa  

tehdyn suunnitelman mukaan – suunnitelman, jonka mukai-
nen elämä tekee meistä onnellisia. Hänen esimerkkinsä 
osoitti meille tien takaisin kotiin taivaallisen Isämme luokse. 
Ei kukaan muu koskaan elänyt ole ollut niin luja ja järkky-
mätön (ks. Moosia 5:15). Hän ei koskaan poikennut tieltään. 
Hän keskittyi Isän tahdon toteuttamiseen, ja Hän pysyi uskol-
lisena jumalalliselle tehtävälleen. – –

Te olette osa sitä ihmeellistä suunnitelmaa, joka esiteltiin 
kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa. Teidän tuloanne 
maailmaan tänä aikana on odotettu siitä asti kun tuo suunni-
telma hyväksyttiin. Teidän asemanne ajassa ja paikassa ei ole 
sattumaa. Teidän ’suuri uskonne ja hyvät tekonne’ (ks. Alma 
13:3) silloin ovat luoneet perustan sille, mitä voitte saavuttaa 
tänä aikana, jos olette uskollisia ja kuuliaisia. – – Teillä on 
suurenmoinen työ tehtävänä. Voidaksenne täyttää jumalalli-
sen tehtävänne ja elää onnensuunnitelman mukaan teidän-
kin on oltava lujia ja järkkymättömiä.”
Ks. Elaine S. Dalton, Nuorten Naisten ylijohtaja, ”Kaikkina aikoina ja  
kaikessa ja kaikkialla”,  Liahona, toukokuu 2008, s. 116.

Me voimme olla ikuinen perhe

Presidentti Monson opettaa, että Vapahtajan sovi-
tuksen voiman ansiosta me voimme olla jälleen 

yhdessä perheemme kanssa kuoleman jälkeen. Tuo 
tämä perhe yhteen noudattamalla alla olevia ohjeita.

Ohjeet: Kuolema on erottanut vasemmalla olevat perheen-
jäsenet toisistaan ja Vapahtajasta. Kopioi tämä sivu, tulosta se 
sivustolta www.lds.org tai piirrä itse ja havainnollista, miten 
Vapahtaja voi tuoda meidät yhteen. Taita sivu katkoviivoja pit-
kin, niin että sivun alaosassa olevat tähdet koskettavat toisiaan 
ja kätkevät tummat alueet.

N U O R I L L E

L A P S I L L E

Hän osoitti meille tien  
takaisin kotiin
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KOTIKÄYNTIOPETUSSANOMA

Apuyhdistyksen tarkoitus Tutkikaa rukoillen tätä aineistoa ja keskustelkaa siitä 
sopivalla tavalla niiden sisarten kanssa, joiden luona 
käytte. Käyttäkää seuraavia kysymyksiä apuna vahvis
taaksenne sisarianne ja tehdäksenne Apuyhdistyksestä 
aktiivisen osan omaa elämäänne.

Usko • Perhe • Auttaminen

Mitä voin 
tehdä?
1. Mitä innoi-
tusta olen saanut 
auttaakseni sisa-
riani kasvamaan 
uskossa ja hen-
kilökohtaisessa 
vanhurskaudessa 
sekä vahvistamaan 
perhettään ja 
kotiaan? Millaista 
apua voin antaa?

2. Kuinka käytän 
tätä sanomaa 
vahvistaak-
seni uskoani 
ja lujittaakseni 
sitoutumistani 
henkilökohtaiseen 
vanhurskauteen?

Lisätietoja on  
sivustolla www  
.reliefsociety .lds .org.

Kun johtokuntamme aikoinaan kutsuttiin, meille 
annettiin joitakin lähdeteoksia Apuyhdistyksen 

historiasta. Tutkimme niitä rukoillen, koska halu-
simme tietää Apuyhdistyksen tarkoituksen ja sen, 
mitä Herra haluaisi meidän tekevän. Opimme, että 
Apuyhdistyksen tarkoituksena, kuten Herra on sää-
tänyt, on organisoida, opettaa ja innoittaa Hänen 
tyttäriään valmistaen heitä iankaikkisen elämän 
siunauksiin.

Täyttääkseen tämän Apuyhdistyksen tarkoituk-
sen Herra on antanut jokaiselle sisarelle ja tälle 
järjestölle kokonaisuutena tehtävän

1.  kasvaa uskossa ja henkilökohtaisessa 
vanhurskaudessa

2.  vahvistaa perheitä ja koteja
3.  antaa apua palvelemalla Herraa ja Hänen 

lapsiaan.

Me voimme tehdä tätä työtä Herran tavalla vain, 
kun tavoittelemme ja saamme henkilökohtaista 
ilmoitusta ja toimimme sen mukaan. Ilman henki-
lökohtaista ilmoitusta me emme voi onnistua. Jos 
toimimme henkilökohtaisen ilmoituksen mukaan, 
me emme voi epäonnistua. Profeetta Nefi opettaa 
meille, että Pyhä Henki osoittaa meille ”kaiken, 
mitä [meidän] tulee tehdä” (2. Nefi 32:5). Meidän on 
sallittava itsemme rauhoittua ja hiljentyä riittävästi 
kuunnellaksemme Hengen ääntä.

Sisaret, meillä on ratkaiseva tehtävä rakentaa 
osaltamme Jumalan valtakuntaa ja valmistautua 
Herran tulemiseen. Itse asiassa Herran työtä ei voi 
toteuttaa ilman Hänen tyttäriensä apua. Sen vuoksi 
Herra odottaa meidän lisäävän panostamme. Hän 
odottaa meidän täyttävän Apuyhdistyksen tarkoi-
tuksen paremmin kuin koskaan ennen.

Julie B. Beck, Apuyhdistyksen ylijohtaja

Historiastamme poimittua

Apuyhdistyksen kokouksessa 9. kesäkuuta 
1842 profeetta Joseph Smith opetti sisarille, 

että heidän yhdistyksensä ”tarkoituksena ei ole 
vain köyhien auttaminen vaan sielujen pelasta-
minen” 1. Tämä lausunto Apuyhdistyksen sekä 
hengellisestä että ajallisesta tarkoituksesta on 
luonnehtinut yhdistystä koko sen historian ajan. 
Presidentti Joseph F. Smith (1838–1918) opetti 
vuonna 1906: ”[Apuyhdistyksen] ei ole määrä 
ainoastaan huolehtia köyhien, sairaiden ja 
puutteenalaisten tarpeista, vaan sen velvollisuu-
tena – ensisijaisena velvollisuutena – on pitää 
huolta Siionin äitien ja tyttärien hengellisestä 
hyvinvoinnista ja pelastuksesta; valvoa, ettei 
ketään laiminlyödä, vaan että kaikkia suojellaan 
vastoinkäymisiltä, onnettomuuksilta, pimeyden 
voimilta ja epäkohdilta, jotka uhkaavat heitä 
maailmassa.” 2 Vanhin M. Russell Ballard kah-
dentoista apostolin koorumista toisti vuonna 
2001: ”Jokaisella tämän kirkon sisarella, joka 
on tehnyt liittoja Herran kanssa, on jumalalli-
nen tehtävä auttaa pelastamaan sieluja, johtaa 
maailman naisia, vahvistaa Siionin koteja ja 
rakentaa Jumalan valtakuntaa.” 3

Pyhistä kirjoituksista poimittua
5. Moos. 6:5–7; Luuk. 10:30–37; Jaak. 1:27; 

2. Nefi 25:26; Moosia 3:12–13

VIITTEET
 1. Kirkon presi-

denttien opetuk-
sia: Joseph Smith, 
2007, s. 473.

 2. Kirkon presi-
denttien ope-
tuksia: Joseph F. 
Smith, 1999,  
s. 185.

 3. ”Vanhurskaita 
naisia”,  Liahona, 
joulukuu 2002,  
s. 39.
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Lue sivulta 28 naisesta, joka oli esimerkki uskosta ja  
henkilökohtaisesta vanhurskaudesta.
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Pieniä ja yksinkertaisia asioita
”Ja pienestä lähtee se, mikä on suurta” (OL 64:33).

Vaikka kirkon jäseniä kävi Marshallin-
saarilla toisen maailmansodan aikana, 

lähetystyö alkoi virallisesti siellä vasta hel-
mikuussa 1977. Sinä vuonna vanhin William 
Wardel ja vanhin Steven Cooper Honolulun 
lähetyskentältä Havaijista Yhdysvalloista 
saivat tehtäväkseen työskennellä alueella. 
Apunaan Eldred Fewkes, kirkon jäsen, joka 
oli muuttanut työn takia Marshallinsaarille, he 
järjestivät kirkon kokousten pitämisen erään 
toisen kirkkokunnan rakennuksessa.

Sinä ensimmäisenä vuonna lähetyssaar-
naajat kastoivat 27 käännynnäistä. Kolme 
vuotta myöhemmin Marshallinsaaret liitet-
tiin Guamin lähetyskenttään Mikronesiassa. 

K I R K O N  H I S T O R I A A  E R I  P U O L I L L A  M A A I L M A A

Marshallinsaaret
Vuonna 1984 Marshallinsaarilla muodostet-
tiin Majuron piiri. Kirkon jäsenmäärä kasvoi 
edelleen niin, että toinen piiri muodostettiin 
vuonna 1991 Kwajalein atollille. Vuonna 
2006 Marshallinsaarille perustettiin Majuron 
lähetyskenttä. Seuraavien kolmen vuoden 
aikana aktiivisten jäsenten määrä kasvoi 
voimakkaasti aktivointityön, käännynnäis-
kasteiden ja paikallisten johtohenkilöiden 
vahvistumisen ansiosta. Sen seurauksena 
Marshallinsaarille perustettiin 14. kesäkuuta 
2009 Majuron vaarna.

Lue Marshallinsaarilla asuvien jäsenten 
kertomuksia uskosta ja kääntymyksestä 
sivulta 32.

Konferenssista opittavaa

Lapsemme ovat nyt aikui-
sia ja heillä on oma koti 

ja perhe, mutta olemme 
löytäneet hienon keinon 
oppia yhdessä profeettojen 
sanoja. Jokaisen yleiskon-
ferenssin jälkeisen kuukau-
den aikana tutkin puheita 
sivustolta www .conference 
.lds .org ja valitsen lainauk-
sia, joista saa ohjausta, 
opastusta ja lohtua. Kerään 
niitä niin paljon, että 
seuraavien kuuden kuu-
kauden jokaiselle päivälle 
on yksi lainaus. (Esimerkiksi 
huhtikuussa etsin lainauk-
sen jokaiselle päivälle 
toukokuun ensimmäisestä 
päivästä lokakuun 31. päi-
vään.) Sitten annan kopiot 
näistä lainauksista kullekin 
lapsellemme.

Sen lisäksi että he 
tutkivat konferenssipuheita 
itsekseen, näistä päivän 
lainauksista tulee usein 
keskustelunaihe perheen-
jäsenten kesken. On ihana 
kokemus kerrata profeetto-
jen neuvoja yleiskonferens-
sia seuraavina kuukausina, 
vaikka asummekin kau-
kana toisistamme.
Christine Tippetts, Utah, USA
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LLAKIRKKO MARSHALLINSAARILLA
Jäseniä 4 486

Lähetyskenttiä 1
Vaarnoja 1

Piirejä 1
Seurakuntia 11
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Joshua Reuben Clark jr. syntyi Grants-
villessa Utahissa Yhdysvalloissa 1. 

syyskuuta 1871. Vaikka hän ei saanut juuri 
lainkaan koulusivistystä eikä hän voinut 
käydä lukiota, hänen äitinsä oli opettanut 
häntä ja hän rakasti oppimista. Hän valmis-
tui Utahin yliopistosta kurssinsa parhaana 
pääaineenaan luonnontieteet ja jatkoi opin-
tojaan suorittaen oikeustieteen tutkinnon 
Columbian yliopistossa New York Cityssä.

Vanhin Clark solmi avioliiton Luacine 
Annetta Savagen kanssa Suolajärven temp-
pelissä vuonna 1898, ja he saivat neljä lasta.

Oikeustieteellisen tutkintonsa ja lois-
tavan älynsä ansiosta J. Reuben Clark jr. 

Ensimmäinen presidenttikunta vuonna 
1945 (vasemmalta): J. Reuben Clark 
jr., Heber J. Grant ja David O. McKay.

Presidentti Clark (vasemmalla) lähe-
tysjohtaja Lamont Toronton kanssa.

U N O H T U M A T T O M I A  H E N K I L Ö I T Ä

J. Reuben Clark jr. – 
poikkeuksellisen lahjakas mies

loi huomattavan uran lain ja julkishal-
linnon palveluksessa. Ura huipentui 
hänen nimittämiseensä Yhdysvaltain 
suurlähettilääksi Meksikoon vuonna 1930. 
Tuo ura kuitenkin päättyi, kun veli Clark 
hyväksyttiin presidentti Heber J. Grantin 
toiseksi neuvonantajaksi ensimmäiseen 
presidenttikuntaan 6. huhtikuuta 1933. 
Vaikka hän oli tuolloin ylipappi, hän ei 
ollut johtava auktoriteetti. Hänet asetettiin 
apostoliksi, kun hänet hyväksyttiin presi-
dentti Grantin ensimmäiseksi neuvonan-
tajaksi lokakuussa 1934. Presidentti Clark 
palveli vielä presidentti George Albert 

Smithin ja presidentti David O. McKayn 
neuvonantajana.

Yksi huomattava osoitus hänen suu-
resta vaikutuksestaan kirkossa oli hänen 
esimerkkinsä nöyryydestä, kun David O. 
McKaysta tuli kirkon presidentti. Presi-
dentti McKay kutsui presidentti Clarkin 
toiseksi neuvonantajakseen. Koska aiem-
missa ensimmäisissä presidenttikunnissa 
presidentti Clark oli palvellut ensimmäi-
senä neuvonantajana, jotkut ilmeisesti 
ajattelivat, että häntä oli syrjitty, mutta hän 
selitti: ”Herran palveluksessa ei ole väliä, 
missä palvelee, vaan miten. Myöhempien 
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkossa otetaan vastaan se paikka, johon 
asianmukaisesti kutsutaan. Sitä ei haeta, 
eikä siitä kieltäydytä.” 1

Presidentti Clark kuoli 6. lokakuuta 
1961.

VIITE
 1. Artikkelissa Dallin H. Oaks, ”Käyn minne 

vain tahdot Sä”, Liahona, marraskuu 2002,  
s. 68.

MAP-TYÖLLISTÄ-
MISPALVELUJEN 

VALMENNUS
MAP-työllistämispalvelut tarjoaa val-

mennusta avuksi niille, jotka etsivät 
työtä, haluavat päästä opiskelemaan tai ovat 
ryhtymässä yrittäjiksi. Valmennus auttaa 
heitä määrittelemään työhön liittyviä tavoit-
teitaan ja antaa heille luottamusta kykyynsä 
onnistua. Se on suunniteltu opettavaiseksi, 
interaktiiviseksi, motivoivaksi ja hauskaksi. 
Ne, jotka soveltavat valmennuksessa oppi-
maansa käytäntöön, löytävät työtä usein 

nopeammin kuin muutoin löytäisivät.
Valmennuksen aiheita ovat mm. 

työhön liittyvien tavoitteiden määrittele-
minen, tavoitteisiin tähtäävien resurssien 
kartoittaminen, ansioluettelon laatiminen 
ja uudessa työssä menestyminen.

Kysy piispaltasi tai seurakunnanjohta-
jaltasi, annetaanko valmennusta lähiseu-
dulla, tai käy sivustolla www .ldsjobs .org 
ja napsauta kohtaa ”Find a Center”.
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P I E N I Ä  J A  Y K S I N K E R T A I S I A  A S I O I T A

”MUISTA LUOJAASI NUORUU-
DESSASI” (SAARN. 12:1)

Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan profeettojen ja 
apostolien palvelutyöstä. Monet näistä johto-

henkilöistä tunsivat Jumalan nuoruudestaan asti. 
Seuraavassa on viisi pyhien kirjoitusten kertomusta, 
joissa kuvataan muutamien näiden tulevien johto-
henkilöiden kokemuksia.

•  Johannes Kasta-
jan, joka kutsuttiin 
valmistamaan 
ihmisiä ”Herran 
tulemiseen”, ”Juma-
lan enkeli asetti 
– – aikana, jolloin 
hän oli kahdeksan 
päivän ikäinen, 
tähän voimaan” 
(OL 84:27–28).

•  Kuningas Josia, joka 
tuli kuninkaaksi 
8-vuotiaana, käytti 
31 hallitusvuottaan 
auttaakseen juuta-
laisia kääntymään 
evankeliumiin  
(ks. 2. Kun. 22).

•  Mormon oli noin 
10-vuotias, kun 
Ammaron valitsi 
hänet seuraavaksi 
aikakirjojen (Nefin 
levyjen) pitäjäksi. 
16-vuotiaana Mor-
mon johti nefiläisten 
sotajoukkoja. (Ks. 
Morm. 1:2–4; 2:1–2.)

•  Daavid oli pelkkä 
nuorukainen sur-
matessaan Goljatin, 
ehkäpä samanikäi-
nen kuin sotilaat 
Helamanin sotajou-
kossa (ks. 1. Sam. 
17:49–56; Alma 
53:22).

•  Joosef oli 17-vuotias, 
kun hänet myytiin 
Egyptiin, missä 
”Herra oli Joosefin 
kanssa” (1. Moos. 
39:2; ks. myös 37:2, 
27–28).
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Michael R. Morris
kirkon lehdet

Jos on lauantai, Elvira Guagliarello 
on työn touhussa kotikeittiössään 
Puerto Madrynissa, joka sijaitsee 

Nuevon lahden rannalla Chubutin 
eteläisessä provinssissa Argentiinassa.

Hän mittaa jauhot ja veden ja ottaa 
sitten esiin muut aineet. Työskennel-
lessään hän ei paljon puhu, mutta 
hänen tekonsa puhuvat äänekkääm-
min kuin hänen sanansa. Onhan hän 
Herran asialla.

”Minusta tuntuu hyvältä, kun tiedän 
tekeväni jotakin hyvää”, sisar Guag-
liarello sanoo sekoittaessaan taikinaa. 
Työskennellessään hän ajattelee 
Vapahtajaa ja iloitsee siitä, että hänen 
palvelemisensa tuotos auttaa muita 
kirkon jäseniä muistamaan Hänet.

Sisar Guagliarello, joka on 82-vuo-
tias, palvelee mielellään kotikäynti-
opettajana, johtaa laulua seurakun-
nassaan ja leipoo sakramenttitoimi-
tuksessa käytettävän leivän – tehtävä, 
jota hän on hoitanut uskollisesti lähes 
kymmenen vuoden ajan. Aiemmin 

”Kaikki tämä on 
siunauksekseni”

PALVELEMME KIRKOSSA

SENIORIVUOSIEN 
KÄYTTÄMINEN PAR-
HAALLA MAHDOLLI-
SELLA TAVALLA

Avain siihen, että tun-
tee itsensä hyödylliseksi 

ja voittaa yksinäisyyden, piilee siinä, 
että etsii tapoja auttaa muita, jotka 
ovat avun tarpeessa. Presidentti Ezra 
Taft Benson (1899–1994) ehdotti, että 
kirkon iäkkäämmät jäsenet harkitsevat 
palvelemista seuraavilla tavoilla:

silloin asuivat. Kun hän 15 vuotta 
myöhemmin Puerto Madryniin muu-
tettuaan näki heidän koputtavan ovia, 
hän osallistui keskusteluihin, meni 
kasteelle ja aloitti palveluntäyteisen 
elämänsä kirkossa.

Nykyään hän asuu itsekseen mutta 
ei tunne itseään yksinäiseksi. Hänellä 
on pyhät kirjoitukset ja seurakun-
taperhe, ja hän pitää usein yhteyttä 
taivaalliseen Isäänsä rukouksessa. Sen 
lisäksi hän nauttii Hengen kumppa-
nuudesta, jonka Herra on luvannut 
niille, jotka palvelevat Häntä palvele-
malla muita.1

”Kaikki se on siunauksekseni”, 
sisar Guagliarello sanoo hymyillen. 
”Kirkko panee meidät töihin, ja se 
tekee minut onnelliseksi. Olen aina 
kokenut iloa palvellessani taivaallista 
Isäämme.” ◼
VIITE
 1. Ks. Henry B. Eyring, ”Herran voimassa”, 

 Liahona, toukokuu 2004, s. 19; ks. myös 
Joh. 14:16–18; OL 88:3.

Elvira Guagliarello

viikolla hän leipoo leivän itsel-
leen, mutta lauantaisin hän varaa 
ajan leipoakseen leivän ”erityisesti 
kirkkoon”, hän kertoo. ”Sanon 
itselleni: ’Minun pitää leipoa leipä 
ja minun pitää mennä kirkkoon.’ 
Minä en halua laiminlyödä niitä.”

Mikäli terveys sallii, hän 
käy myös temppelissä – tekee 
vuosittaisen 20 tuntia kestävän 
bussimatkan pohjoiseen Buenos 
Airesin temppeliin.

”Sisar Guagliarello palvelee aina 
mielellään joka tavalla, jolla voi”, 
sanoo hänen piispansa Jesús Santos 
Gumiel. ”Seurakunnan jäsenet tietävät 
voivansa luottaa häneen. Iästään huoli-
matta hän valmistaa leivän uskollisesti 
joka lauantai ja tulee kirkkoon joka 
sunnuntai. Hän on hyvä esimerkki.”

Sisar Guagliarello tapasi kokoai-
kaiset lähetyssaarnaajat vuonna 1962 
Mar del Platassa Buenos Airesin 
eteläpuolella ollessaan työssä täy-
sihoitolassa, jossa lähetyssaarnaajat 

1. Työskennelkää temppelissä ja käykää siellä 
usein.

2.  Kootkaa ja kirjoittakaa perhe- ja 
sukuhistorioita.

3.  Osallistukaa lähetystyöhön.
4.  Vahvistakaa perheen yhteenkuuluvuutta.
5.  Ottakaa vastaan ja hoitakaa kirkon tehtäviä.
6.  Palvelkaa Kristuksen kaltaisella tavalla.
7.  Pysykää fyysisesti hyvässä kunnossa,  

terveinä ja aktiivisina.

Ks. ”Kirkon vanhemmille jäsenille”, Valkeus,  
tammikuu 1990, s. 3–4.
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Y ksi niistä syistä, joiden vuoksi 
olemme maan päällä, on 
oppia noudattamaan Jumalan 

käskyjä. Lukuun ottamatta Jeesusta 
Kristusta, joka eli täydellisen elämän, 
jokainen maan päällä elänyt on teh-
nyt syntiä (ks. Room. 3:23; 1. Joh. 
1:8). Syntiä on se, kun rikomme 
Jumalan käskyjä tietoisesti, ja kaik-
kiin synteihin liittyy rangaistus. Kun 
teemme syntiä, oikeudenmukaisuus 
edellyttää, että kärsimme rangaistuk-
sen (ks. Alma 42:16–22).

Viime kädessä jokaisen synnin seu-
rauksena on ero Jumalasta (ks. 1. Nefi 
10:21). Tämä eroon joutuminen on 
niin vakavaa, ettemme voi korjata sitä 
omin avuin.

Jotta tämä ero ei jäisi pysyväksi, 
Hän järjesti niin, että Hänen ainosyn-
tyinen Poikansa Jeesus Kristus ottaa 
päälleen syntiemme taakan, niin 
että me voimme tulla hengellisesti 
puhtaiksi ja päästä taas Hänen yhtey-
teensä. Tämä on armosuunnitelma.

Vapahtaja opetti: ”Sillä katso, minä, 
Jumala, olen kärsinyt tämän kaikkien 
puolesta, jottei heidän tarvitse kärsiä, 
jos he tekevät parannuksen; mutta 

MIHIN ME USKOMME

”Jeesus Kristus oli ainoa, joka kykeni 
tekemään täydellisen sovituksen koko 
ihmiskunnan puolesta, koska – – hän 
oli Jumalan Poika ja koska hänen 
elämänsä oli synnitön” (PKO, hakusana 
”Sovitus”, s. 173).

elleivät he tee parannusta, heidän 
täytyy kärsiä samoin kuin minä”  
(OL 19:16–17).

Sovitustyössään Jeesus kärsi syn-
tiemme vuoksi Getsemanen puutar-
hassa ja Golgatan ristillä. Tekemällä 
parannuksen synneistämme me 
voimme saada Hänen sovituksensa 
voiman elämäämme.

Jeesus Kristus, joka sovitti auliisti 
syntimme, on sanonut:

JEESUS KRISTUS 
SOVITTI SYNTIMME
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”Katso, minä olen tullut maailmaan tuomaan lunastuksen 
maailmalle, pelastamaan maailman synnistä.

 Sen tähden minä otan vastaan jokaisen, joka tekee paran
nuksen ja tulee minun luokseni niin kuin pieni lapsi, sillä 

sellaisten on Jumalan valtakunta. Katso, sellaisten puolesta 
minä olen antanut henkeni ja ottanut sen jälleen; sen 

tähden tehkää parannus ja tulkaa minun luokseni, te 
maan ääret, ja pelastukaa.” (3. Nefi 9:21–22.)

Sovitus tarjoaa myös seuraavat 
siunaukset:

1. Kaikki, jotka syntyvät maan päälle, 
nousevat kuolleista (ks. Alma 11:42–45).

2. Kaikki lapset, jotka kuolevat 
ennen kuin tulevat vastuulliseen 
ikään eli kahdeksanvuotiaiksi, saa-
vat iankaikkisen elämän Jumalan 
luona (ks. Moosia 3:16; 15:24–25; 
Moroni 8:8–12).

3. Voimme kokea rauhaa koettelemus-
ten aikoina, koska Jeesus otti päälleen 
kipumme ja sairautemme (ks. Joh. 
14:27; Alma 7:11–12).

4. Vanhurskaat saavat hyvityksen 
tämän elämän epäoikeudenmu-
kaisuuksista (ks. Saarnatkaa minun 
evankeliumiani, 2005, s. 54).

”Tulkaa minun luokseni, kaikki te 
työn ja kuormien uuvuttamat. Minä 
annan teille levon.

Ottakaa minun ikeeni harteillenne 
ja katsokaa minua: minä olen sydä-
meltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän 
sielunne löytää levon.

Minun ikeeni on hyvä kantaa ja 
minun kuormani on kevyt.” (Matt. 
11:28–30.) ◼

Katso lisätietoa julkaisuista Evanke-
liumin periaatteet, 2009, s. 61–68 ja 
Lujana uskossa, 2005, s. 41–47.SI

M
O

N
 D

EW
EY

N
 T

EO
S 

O
I I

SÄ
; J

O
HN

 S
CO

TT
IN

 T
EO

S 
JE

ES
US

 K
RI

ST
US

 K
ÄY

 A
M

ER
IK

AN
 M

AN
TE

RE
EL

LA
 ©

 IR
I; 

VA
LO

KU
VA

KU
VI

TU
S 

VA
UV

AS
TA

 ©
 G

ET
TY

 IM
AG

ES
; M

UU
 V

AL
O

KU
VA

KU
VI

TU
S 

CH
RI

ST
IN

A 
SM

ITH



14 L i a h o n a

Tehkää parannus, 
kääntykää Herran 
puoleen ja parantukaa

David L. Frischknecht
opetussuunnitelmaosasto

Ä skettäin eräs hyvä ja uskollinen 
nainen, jonka tunnen, loukkaan-
tui vakavasti auto-onnettomuu-

dessa. Muiden vammojen ohella häneltä 
murtui kylkiluita ja nikamia. Toipuminen 
edellytti muun muassa, että hän piti tukea 
selässään ja niskassaan, niin ettei hän 
kykenisi liikuttamaan niitä. Tuki näytti 
hyvin epämukavalta. Mutta se oli välttä-
mätön. Tuon keinon ansiosta hänen sel-
känsä ja niskansa pystyivät parantumaan.

Parannus on kuin tuo tuki. Kun teemme 
syntiä, me aiheutamme vammoja sielul-
lemme, ja tarvitaan jumalallista hoitoa, 
jotta meistä tulee jälleen terveitä. Parannus 
tarjoaa keinon, jonka ansiosta Vapahtaja 
voi sovituksen voimalla parantaa meidät 
(ks. 3. Nefi 9:13). Vaikka jokin osa paran-
nuksenteosta ei ole mukavaa – kuten tuki 
murtuneessa selässä ei ollut – meidän pitää 
siitä huolimatta tehdä parannus.

Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen 
neuvonantaja ensimmäisessä presidentti-
kunnassa, on opettanut: ”Todellinen 
parannus tuo meidät takaisin tekemään 
sitä, mikä on oikein. Voidaksemme 
tehdä todellisen parannuksen meidän 
on tunnistettava syntimme ja tunnettava 

katumusta eli Jumalan mielen mukaista 
murhetta sekä tunnustettava nuo synnit 
Jumalalle. Jos syntimme ovat vakavia, 
meidän on tunnustettava ne myös pap-
peusjohtajallemme, jolla on valtuus. 
Meidän tulee pyytää Jumalalta anteeksi-
antoa ja meidän on tehtävä kaikki voi-
tavamme korjataksemme kaiken teko-
jemme aiheuttaman vahingon. Parannus 
tarkoittaa mielen ja sydämen muutosta – 
lopetamme väärien tekojen tekemisen ja 
alamme tehdä sitä, mikä on oikein. Se saa 
aikaan uudenlaisen asenteen Jumalaa, 
itseämme sekä elämää kohtaan yleensä.” 1

Kun olemme tehneet täydellisen 
parannuksen, tuloksena on paranemi-
nen ja tunnemme helpotusta ja onnea. 
Dorothy J. R. White on kirjoittanut:

Muista, että poskille vuotavat kyyneleet
pesevätkin sisältä puhtaaksi.2

Herra pyytää hellittämättä, rakastaen 
ja taivutellen, että me teemme parannuk-
sen, koska Hän haluaa parantaa meidät. 
Hän kärsi ruumiissaan ja hengessään 
ottaakseen päälleen rangaistuksen syn-
neistämme, jos me teemme parannuksen. 
Hän selittää:

PARANNUKSEN 
SIUNAUKSET
”Synti on jumalallisen  
lain tahallista rikkomista. 
Jeesuksen Kristuksen  
sovitustyö on Jumalan  
lahja lapsilleen syntien  
seurausten korjaamiseksi  
ja voittamiseksi. – –

Jeesuksen Kristuksen 
sovituksen lahja tarjoaa 
meille aina ja kaikkialla 
parannuksen ja anteeksi-
annon siunaukset.”
Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toi-
nen neuvonantaja ensimmäisessä 
presidenttikunnassa, ”Kohta, josta 
on vielä turvallista palata”,  Liahona, 
toukokuu 2007, s. 101.

ME PUHUMME KRISTUKSESTA

”Katso, se, joka on tehnyt parannuksen synneistään, se saa 
anteeksi, enkä minä, Herra, muista niitä enää” (OL 58:42).
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Tuhlaajapoika palasi nöyränä isänsä luo ja sanoi: ”Isä, minä olen tehnyt syntiä 
taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan 
pojaksesi.” (Luuk. 15:21.) Hänen isänsä toivotti hänet tervetulleeksi kotiin. Samoin 
taivaallinen Isämme ottaa meidät vastaan, kun me teemme parannuksen.

MIKSI PARANNUS  
PARANTAA MEIDÄT?
Vanhin Neil L. Andersen kahden-
toista apostolin koorumista aut-
taa vastaamaan tähän kysymyk-
seen yleiskonferenssipuheessaan 
”Tehkää parannus, jotta minä 
voin parantaa teidät” ( Liahona, 
marraskuu 2009, s. 40–43). Myös 
profeetta Alma auttaa meitä 
ymmärtämään parannusta ja 
sovitusta (ks. Alma 42).

1.  Parannuksemme ansiosta 
Kristuksen sovitus astuu 
voimaan kohdallamme ja me 
voimme parantua. Kristuk-
sen kärsimys Getsemanessa 
ja Golgatalla sovitti meidän 
kaikkien synnit. Hän on kyke-
nevä ja halukas antamaan 
anteeksi syntimme.

2.  Kun me teemme syntiä, me 
käännymme pois Jumalasta. 
Se vahingoittaa henkeämme.

3.  Kun me teemme parannuk-
sen, me käännymme takaisin 
kohti Jumalaa. Se auttaa 
katumustamme hälvene-
mään. Anteeksianto vie myös 
”syyllisyyden pois sydämes-
tämme” (Alma 24:10 ) ja 
tuo omantunnonrauhan (ks. 
Moosia 4:3) siten parantaen 
meidät.

Voit halutessasi todistaa 
jollekulle siunauksista, joita 
olet saanut parannuksenteon 
seurauksena.

Lisätietoa tästä aiheesta: Hes. 33:15–16; Alma 12:33–34; 36:13, 17–20; Boyd K. Packer, 
”Anteeksiantamuksen kirkas aamu”, Valkeus, tammikuu 1996, s. 19–21.

Mitä ovat parannuksen ja anteeksiannon siunaukset?

• Pyhä Henki vahvistaa meille, että saamme anteeksi.

• Jumala ottaa pois synneistä tuntemamme syyllisyyden kuorman.

• Me nautimme runsaammin Pyhän Hengen vaikutusta.

”Sillä katso, minä, Jumala, olen kär-
sinyt tämän kaikkien puolesta, jottei 
heidän tarvitse kärsiä, jos he tekevät 
parannuksen;

mutta elleivät he tee parannusta, hei-
dän täytyy kärsiä samoin kuin minä,

mikä kärsimys sai minut, tosiaankin 
Jumalan, suurimman kaikista, vapise-
maan tuskasta ja vuotamaan verta joka 
huokosesta ja kärsimään sekä ruu-
miissa että hengessä – ja minä toivoin, 
ettei minun tarvitsisi juoda katkeraa 

maljaa ja kavahtaa –
kuitenkin, kunnia olkoon Isän, minä 

join ja saatoin päätökseen valmisteluni 
ihmislasten hyväksi.

Ja nyt, minä jälleen käsken sinua teke-
mään parannuksen.” (OL 19:16–20.)

Tehkäämme parannus nyt, käänty-
käämme Herran puoleen ja parantu-
kaamme. ◼
VIITTEET
 1. ”Kohta, josta on vielä turvallista palata”, 

 Liahona, toukokuu 2007, s. 100.
 2. ”Repentance”,  Ensign, heinäkuu 1996, s. 27.
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ihmeelliseen evankeliumiin ja ovat sille kuu-
liaiset, kaikki, jotka ovat tosia ja uskollisia ja 
voittavat maailman, kaikki, jotka kärsivät Kris-
tuksen ja Hänen sanansa tähden, kaikki, joita 
kuritetaan ja koetellaan Hänen tähtensä, jonka 
omia me kaikki olemme – kaikki he tulevat 
Luojansa kaltaisiksi ja istuvat Hänen kanssaan 
Hänen valtaistuimellaan ja hallitsevat ikuisesti 
Hänen kanssaan iankaikkisessa kirkkaudessa.

Puhun näistä ihmeellisistä asioista omin 
sanoin, vaikka saatatte luulla minun käyt-
tävän pyhien kirjoitusten sanoja, joita muut 
apostolit ja profeetat ovat puhuneet.

Tosin näitä sanoja julistivat ensin muut, 
mutta nyt ne ovat minun, sillä Jumalan Pyhä 
Henki on todistanut minulle, että ne ovat 
totta, ja nyt on kuin Herra olisi ilmoittanut ne 
ensisijaisesti minulle. Olen sillä tavoin kuullut 
Hänen äänensä ja tunnen Hänen sanansa.

Getsemanen puutarhassa
Kaksituhatta vuotta sitten Jerusalemin 

muurien ulkopuolella oli kaunis puutarha 
nimeltä Getsemane, ja sinne Jeesuksella 
lähimpine ystävineen oli tapana vetäytyä 
mietiskelemään ja rukoilemaan.

Siellä Jeesus opetti opetuslapsilleen valta-
kunnan oppeja, ja he olivat kaikki yhteydessä 
Häneen, joka on meidän kaikkien Isä, jonka 
palvelustyössä he olivat mukana ja jonka 
asiaa he palvelivat.

Se oli pyhä paikka, niin kuin Eeden, jossa 
Aadam asui, tai niin kuin Siinai, jossa Jehova 
antoi lakinsa, tai niin kuin Golgata, jossa 
Jumalan Poika antoi henkensä lunnaiksi 
monen edestä. Siinä pyhässä paikassa ian-
kaikkisen Isän synnitön Poika otti päällensä 
kaikkien ihmisten synnit sillä ehdolla, että he 
tekisivät parannuksen.

Emme tiedä emmekä voi selittää eikä 
kukaan kuolevainen voi käsittää täysin 

Minusta tuntuu – ja Henki tuntuu vah-
vistavan sen – että tärkein oppi, mitä 
voin julistaa, ja voimallisin todistus, 

minkä voin lausua, koskee Herran Jeesuksen 
Kristuksen sovitusta.

Hänen sovituksensa on kaikkein ihmeelli-
sin tapahtuma, mikä koskaan on tapahtunut 
tai tulee tapahtumaan aina luomisen aamu-
hämärästä kautta kaikkien aikojen koskaan 
loppumattomaan iankaikkisuuteen.

Se on korkein hyvyyden ja armon osoitus, 
minkä ainoastaan Jumala voi suoda. Sen kautta 
kaikki Isän iankaikkisen pelastussuunnitelman 
ehdot ja edellytykset astuivat voimaan.

Sen kautta toteutetaan ihmisen kuolemat-
tomuus ja iankaikkinen elämä. Sen kautta 
kaikki ihmiset pelastuvat kuolemalta, helve-
tiltä, paholaiselta ja loputtomalta vaivalta.

Ja sen kautta kaikki, jotka uskovat Jumalan 

EVANKELIUMIN KLASSIKOITA

Bruce R. McConkie syntyi 29. heinäkuuta 
1915 Michiganin osavaltiossa Yhdysvalloissa. 
Hänet hyväksyttiin seitsemänkymmenen 
ensimmäiseen neuvostoon 6. lokakuuta 
1946 ja asetettiin apostoliksi 12. lokakuuta 
1972. Hän kuoli 19. huhtikuuta 1985 Salt 
Lake Cityssä Utahissa Yhdysvalloissa. Tämän 
puheen hän piti yleiskonferenssissa 6. huhti
kuuta 1985.

Vanhin Bruce R.  
McConkie 
(1915–1985)
kahdentoista apostolin 
koorumista

GETSEMANEN 
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Kristuksen Getsemanessa teke-
män työn merkitystä.

Me tiedämme, että Hän 
hikoili suuria veripisaroita jokai-
sesta huokosestaan tyhjentäes-
sään sen katkeran maljan, jonka 
Isä oli Hänelle antanut.

Me tiedämme, että Hän kärsi 
sekä ruumiissaan että henges-
sään enemmän kuin ihmisen on 
mahdollista kuolematta kärsiä.

Me tiedämme, että jolla-
kin meille käsittämättömällä 
tavalla Hänen kärsimyksensä 
tyydytti oikeudenmukaisuuden 
vaatimukset, lunasti katuvat 
sielut synnin vaivoista ja ran-
gaistuksista ja soi armon niille, 

vertaansa vailla oleva kärsimys – 
kesti kolmesta neljään tuntia.

Hänen vangitsemisensa, 
oikeudenkäyntinsä ja 
ruoskimisensa

Tämän jälkeen Hän – ruumiin 
tuskan runtelemana ja voimat-
tomana – kohtasi Juudaksen ja 
muut ruumiillistuneet paholaiset, 
joista osa oli jopa suuren neu-
voston jäseniä. Hänet vietiin pois 
köysi kaulan ympärille sidottuna, 
niin kuin joku halpamainen 
rikollinen, suurrikollisten eli 
Aaronin istuimella istuvien juu-
talaisten ja keisarin valtaa käyttä-
vien roomalaisten tuomittavaksi.

Hänet vietiin Hannaksen, Kai-
faksen, Pilatuksen, Herodeksen 
ja uudelleen Pilatuksen eteen. 
Häntä syytettiin, herjattiin ja lyö-
tiin. Heidän saastainen sylkensä 
valui pitkin Hänen kasvojaan, 
kun julmat iskut vielä entises-
tään heikensivät Hänen tuskien 
raatelemaa ruumistaan.

Vihan vimmalla he antoivat 
iskujen sataa Hänen selkäänsä. 
Veri valui Hänen kasvoilleen, 
kun piikkikruunu lävisti Hänen 
värisevän otsansa.

Mutta kaiken huipuksi Häntä 
ruoskittiin, yhtä vaille neljäkym-
mentä lyöntiä, moniraippaisella 
ruoskalla, jonka nahkaremmei-
hin oli punottu teräviä luita ja 
viiltäviä metallinpalasia.

Monet kuolivat pelkkään 
ruoskimiseen, mutta Hän nousi 
noista kärsimyksistä voidakseen 
kokea häpeällisen kuoleman 
Golgatan julmalla ristillä.

jotka uskovat Hänen pyhään 
nimeensä.

Me tiedämme, että kun ääret-
tömän taakan tuska ja vaiva sai 
Hänet vapisemaan, Hän kaatui 
voipuneena maahan ja toivoi, 
ettei Hänen tarvitsisi juoda kat-
keraa maljaa.

Me tiedämme, että kirkkau-
den valtakunnasta tuli enkeli 
vahvistamaan Häntä Hänen 
koettelemuksessaan, ja ole-
tamme, että tuo enkeli oli mah-
tava Mikael, joka ensimmäisenä 
lankesi, jotta kuolevainen ihmi-
nen voisi syntyä.

Sikäli kuin voimme päätellä, 
tämä ääretön tuska – tämä 

Kukaan 
kuolevainen 
ei voi käsit-
tää täysin 
Kristuksen 
Getsema-
nessa teke-
män työn 
merkitystä.
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Sitten Hän kantoi omaa ristiään, kunnes kaatui maahan 
kaiken taakkansa ja tuskansa ja syvenevän ahdinkonsa alle.

Ristillä
Lopulta, Golgata-nimisellä kukkulalla – sekin oli Jeru-

salemin muurien ulkopuolella – avuttomien opetuslas-
ten katsellessa ja tuntiessa kuoleman läheisyyden tuskat 
omassa ruumiissaan, roomalaiset sotilaat panivat Hänet 
ristille.

Suurilla moukareilla he hakkasivat rautanaulat Hänen 
jalkojensa ja käsiensä ja ranteidensa lävitse. Hänet totisesti 
lävistettiin meidän rikkomustemme tähden, ruhjottiin mei-
dän pahojen tekojemme tähden.

Sitten risti pystytettiin, jotta kaikki saisivat katsella ja 
töllistellä ja herjata ja pilkata. Sitä he tekivätkin, myrkkyä 
täynnä, kolme tuntia aamuyhdeksästä puoleenpäivään.

Sitten taivas pimeni. Pimeys peitti maan kolmeksi 
tunniksi samoin kuin nefiläisten keskuudessa. Tuli mah-
tava rajuilma, ikään kuin itse luonnon Jumala olisi ollut 
tuskissaan.

Ja Hän tosiaan olikin, sillä riippuessaan ristillä vielä 
toiset kolme tuntia, puolestapäivästä kello kolmeen iltapäi-
vällä, Hän koki vielä uudelleen kaikki Getsemanen ääret-
tömät tuskat ja armottomat vaivat.

Ja viimein, kun sovituksen tuska oli vaatinut osansa – 
kun voitto oli saatu ja Jumalan Poika oli täyttänyt Isänsä 
tahdon kaikessa – Hän sanoi: ”Se on täytetty” ( Joh. 19:30), 
ja antoi vapaaehtoisesti henkensä.

Henkimaailmassa
Kun armollisen kuoleman rauha ja lohtu vapautti Hänet 

kuolevaisuuden tuskista ja murheista, Hän astui Jumalan 
paratiisiin.

Kun Hän oli antanut sielunsa uhriksi synnin tähden, 
Hän oli valmis näkemään jälkeläisensä messiaanisen sanan 
mukaan.

Näistä kaikista menneiden aikojen pyhistä profeetoista 
ja uskollisista pyhistä, kaikista, jotka olivat ottaneet Hänen 
nimensä päällensä, ja kaikista, jotka olivat hengellisesti 
syntyneet Hänestä, oli tullut Hänen poikiaan ja tyttäriään 
samoin kuin meistäkin. Nämä kaikki olivat koolla henki-
maailmassa nähdäkseen Hänen kasvonsa ja kuullakseen 
Hänen äänensä.

Noin 38 tai 40 tunnin – juutalaisen ajanlaskun mukaan 
kolmen päivän – kuluttua siunattu Herramme tuli arimatia-
laisen hautakammioon, jonne Nikodemos ja arimatialainen 
Joosef olivat panneet Hänen osittain palsamoidun ruumiinsa.

Hänen ylösnousemuksensa
Sitten Hän jollakin meille käsittämättömällä tavalla otti 

ruumiinsa, joka ei ollut vielä maatunut, ja nousi ylös kuo-
lemattomuuden kirkkaudessa, joka teki Hänestä ylösnous-
seen Isänsä kaltaisen.

Silloin Hän sai kaiken vallan taivaassa ja maan päällä, 
saavutti iankaikkisen korotuksen, ilmestyi Magdalan 
Marialle ja monille muille ja nousi ylös taivaaseen istuak-
seen siellä Isän Jumalan Kaikkivaltiaan oikealla puolella 
ja hallitakseen ikuisesti iankaikkisessa kirkkaudessa.

Hänen nousemisensa kuolleista kolmantena päivänä 
kruunasi sovitustyön. Ja jälleen jollakin meille käsittämät-
tömällä tavalla Hänen ylösnousemuksensa vaikutus ulot-
tuu kaikkiin ihmisiin, niin että kaikki tulevat nousemaan 
haudasta.

Niin kuin Aadam toi kuoleman, niin Kristus toi elämän. 
Niin kuin Aadam on kuolevaisuuden isä, niin Kristus on 
kuolemattomuuden isä.

Ilman näitä kumpaakin – kuolevaisuutta ja kuole-
mattomuutta – ihminen ei voi tehdä työtä pelastuak-
seen ja kohotakseen niihin korkeuksiin taivaiden ylä-
puolella, missä jumalat ja enkelit asuvat iankaikkisessa 
kirkkaudessa.

Tieto sovituksesta
Kristuksen sovitus on evankeliumin tärkein ja olennaisin 

oppi, ja kaikista ilmoitetuista totuuksistamme sitä ymmär-
retään kaikkein vähiten.

Monilla meistä on vain pinnalliset tiedot, ja me luo-
tamme siihen, että Herra ja Hänen hyvyytensä vievät 
meidät elämän koettelemusten ja vaarojen halki.

Mutta jotta meillä voisi olla sellainen usko kuin Heno-
killa ja Elialla oli, meidän täytyy uskoa niin kuin he uskoi-
vat, tietää mitä he tiesivät ja elää niin kuin he elivät.

Saanen pyytää teitä hankkimaan kanssani lujan ja var-
man tiedon sovituksesta.

Meidän täytyy jättää syrjään ihmisopit ja viisaiden vii-
saus ja kuunnella sitä Henkeä, joka meille on annettu 
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johdattamaan meidät kaikkeen 
totuuteen.

Meidän täytyy tutkia pyhiä 
kirjoituksia hyväksyen ne Her-
ran mielenä ja tahtona ja äänenä 
ja Jumalan nimenomaisena voi-
mana, joka tuo pelastuksen.

Lukiessamme, mietiskelles-
sämme ja rukoillessamme mie-
leemme tulee kuva kolmesta 
Jumalan puutarhasta – Eedenin 
puutarhasta, Getsemanen puu-
tarhasta ja tyhjän haudan puu-
tarhasta, missä Jeesus ilmestyi 
Magdalan Marialle.

Luominen, lankeemus  
ja sovitus

Eedenissä näemme kaiken 
luodun paratiisillisessa tilassa – 
ilman kuolemaa, lisääntymistä ja 
koetustilan kokemuksia.

Tulemme tietämään, että 
luominen tällaiseen tilaan, joka 
nyt on ihmiselle tuntematon, oli 
välttämätöntä, jotta lankeemus 
voi tapahtua.

Sitten näemme Aadamin ja 

Ellei olisi ollut Aadamin 
lankeemusta, jonka kautta tuli 
kuolema, ei olisi voinut olla 
Kristuksen sovitusta, jonka 
kautta tulee elämä.

Hänen sovitusverensä
Ja mitä nyt tulee tähän täy-

delliseen sovitukseen, jonka 
Jumalan veren vuodattaminen 
sai aikaan, todistan, että se 
tapahtui Getsemanessa ja Gol-
gatalla, ja mitä tulee Jeesukseen 
Kristukseen, todistan, että Hän 
on elävän Jumalan Poika, joka 
ristiinnaulittiin maailman syntien 
tähden. Hän on meidän Her-
ramme, Jumalamme ja Kunin-
kaamme. Tiedän tämän itse, 
kenestäkään muusta ihmisestä 
riippumatta.

Minä olen yksi Hänen todis-
tajistaan, ja jonakin tulevana 
päivänä tunnen naulan jäljet 
Hänen käsissään ja jaloissaan 
ja kastelen Hänen jalkansa 
kyynelilläni.

Mutta yhtä hyvin kuin sil-
loin, tiedän nytkin, että Hän on 
Jumalan kaikkivaltias Poika, että 
Hän on meidän Vapahtajamme 
ja Lunastajamme ja että pelastus 
tulee Hänen sovitusveressään ja 
sen kautta eikä millään muulla 
tavalla.

Suokoon Jumala, että me 
kaikki vaeltaisimme valossa niin 
kuin Isä Jumala on valossa, niin 
että lupausten mukaisesti Hänen 
Poikansa Jeesuksen Kristuksen 
veri puhdistaisi meidät kaikesta 
synnistä. ◼
Väliotsikot lisätty.

Eevan, ensimmäisen miehen ja 
ensimmäisen naisen, astuvan 
alas kuolemattomasta ja para-
tiisillisesta kirkkaudestaan ja 
tulevan ensimmäiseksi kuolevai-
seksi lihaksi maan päällä.

Kuolevaisuus, johon kuuluu 
lisääntyminen ja kuolema, tulee 
maailmaan. Ja rikkomuksen 
tähden alkaa koettelemusten 
koetustila.

Sitten Getsemanessa me 
näemme Jumalan Pojan lunasta-
van ihmisen ajallisesta ja hengel-
lisestä kuolemasta, jotka tulivat 
osaksemme lankeemuksen 
tähden.

Ja viimein tyhjän haudan 
edessä me tulemme tietämään, 
että meidän Herramme Kris-
tus on murtanut kuoleman 
kahleet ja voittanut haudan 
iankaikkisesti.

Näin luominen on lankeemuk-
sen isä, ja lankeemuksen kautta 
tuli kuolevaisuus ja kuolema ja 
Kristuksen kautta tuli kuolematto-
muus ja iankaikkinen elämä.

Hänen ylös-
nousemuk-
sensa vaikutus 
ulottuu kaik-
kiin ihmisiin, 
niin että 
kaikki tulevat 
nousemaan 
haudasta.
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Sakramenttirukouk-
sissa vahvistetaan, 
että yksi Herran 

Jeesuksen Kristuksen 
asettaman sakramentin 
keskeisistä tarkoituksista 
on, että me muistaisimme 
Hänet aina (ks. OL 20:77, 
79). Vapahtajan muistamiseen kuuluu itsestään 
selvästi se, että me muistamme Hänen sovi-
tuksensa, jota leipä ja vesi vertauskuvallisesti 
edustavat Hänen kärsimyksensä ja kuolemansa 
symboleina. Emme saa koskaan unohtaa, 
mitä Hän teki meidän puolestamme, sillä 
ilman Hänen sovitustaan ja ylösnousemustaan 

MUISTAA 

Vanhin D. Todd 
Christofferson

kahdentoista  
apostolin koorumista

elämällä ei olisi merki-
tystä. Hänen sovituksensa 
ja ylösnousemuksensa 
ansiosta meidän elä-
mällämme on kuitenkin 
iankaikkisia, jumalallisia 
mahdollisuuksia.

Haluan käsitellä tar-
kemmin kolmea ajatusta siitä, mitä se, että 
muistamme Hänet aina, tarkoittaa: ensiksi, 
että pyrimme tuntemaan Hänen tahtonsa ja 
noudattamaan sitä, toiseksi, että ymmärrämme 
ja hyväksymme velvoitteemme tehdä tiliä 
Kristukselle jokaisesta ajatuksesta, sanasta ja 
teosta, ja kolmanneksi, että elämme uskossa ja 

Kun me muistamme Vapahtajan aina, me voimme tehdä 
iloisin mielin kaiken, mikä on meidän vallassamme, luot

taen siihen, että Hänen voimansa ja Hänen meitä kohtaan 
tuntemansa rakkauden ansiosta me selviydymme.
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pelkäämättä, koska me voimme aina pyytää 
Vapahtajalta tarvitsemaamme apua.

1. Pyrkikää tuntemaan Kristuksen tahto 
ja noudattamaan sitä aivan kuten Hän 
pyrki tekemään Isänsä tahdon.

Sakramenttileivän siunaamisessa me 
sitoudumme olemaan halukkaita ottamaan 
päällemme Pojan nimen ”ja muistamaan 
hänet aina ja pitämään hänen käskynsä, 
jotka hän on antanut” meille (OL 20:77). 
Olisi myös sopivaa tulkita tämä liitto seuraa-
vasti: ”muistamaan Hänet aina pitääksemme 
Hänen käskynsä”. Siten Hän muisti aina Isän. 

Te ja minä 
voimme asettaa 
Kristuksen elä
mämme keski
pisteeksi ja tulla 
yhdeksi Hänen 
kanssaan niin 
kuin Hän on yhtä 
Isän kanssa. Me 
voimme aloit
taa poistamalla 
elämästämme 
kaiken ja kokoa
malla sen sitten 
takaisin yhteen 
sellaisessa tär
keysjärjestyksessä, 
että Vapahtaja on 
keskipisteenä.

Hänhän sanoi: ”Omin neuvoin minä en voi 
tehdä mitään. Minä tuomitsen sen mukaan 
mitä kuulen, ja tuomioni on oikea, sillä minä 
en pyri toteuttamaan omaa tahtoani, vaan 
lähettäjäni tahdon.” ( Joh. 5:30.)

Jeesus saavutti täyden ykseyden Isänsä 
kanssa alistamalla itsensä, sekä ruumiin että 
hengen, Isänsä tahtoon. Isästään puhues-
saan Jeesus sanoi: ”Minä teen kaiken hänen 
mielensä mukaan” ( Joh. 8:29). Isän tahdosta 
Jeesus alistui jopa kuolemaan sulauttaen 
Pojan tahdon Isän tahtoon (ks. Moosia 15:7). 
Jeesuksen keskittyminen Isään on yksi tär-
keimpiä syitä, miksi Hänen palvelutyönsä oli HE
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Sisimmässäni herää toisinaan jotakin sel-
laista, mikä erottaa selkeästi minun etuni tai-
vaallisen Isäni edusta – jotakin sellaista, mikä 
tekee minun edustani jotakin muuta kuin 
taivaallisen Isäni edun.

Tiedän, että meidän tulisi tuntea ja ymmär-
tää niin pitkälle kuin mahdollista, niin pit-
källe kuin langennut luontomme sallii, niin 
pitkälle kuin voimme saada uskoa ja tietoa 
ymmärtää itseämme, että palvelemamme 
Jumalan tahto on meidän tahtomme ja ettei 
meillä ole mitään muuta, ei ajassa eikä 
iankaikkisuudessa.” 1

Vaikka se ei ehkä ole helppoa, me voimme 
jatkuvasti ponnistella eteenpäin Herraan 
uskoen. Voin vahvistaa, että aikanaan halumme 
ja kykymme muistaa Vapahtaja aina ja seurata 
Häntä kasvaa. Meidän tulee kärsivällisesti tehdä 
työtä sitä kohti ja rukoilla aina erottamisen 
kykyä ja jumalallista apua, joita tarvitsemme. 
Nefi neuvoi: ”Minä sanon teille, että teidän on 
rukoiltava aina ja uupumatta; ettei teidän pidä 
tehdä Herralle mitään, ellette ensiksi rukoile 
Isää Kristuksen nimessä, jotta hän pyhittäisi 
teidän tekonne teille, jotta tekonne olisivat 
sielunne parhaaksi” (2. Nefi 32:9).

Näin yksinkertaisen esimerkin tämänkaltai-
sesta rukouksesta, kun vanhin Dallin H. Oaks 
kahdentoista apostolin koorumista ja minä 
saimme tehtävän pitää erään toisessa maassa 
olevan avioparin puhuttelun videoneuvotte-
lun välityksellä. Vähän ennen kuin menimme 
studioon, kertasin vielä kerran avioparista 
kokoamamme tiedot, ja minusta tuntui, että 
olin valmistautunut puhutteluun. Muutama 
minuutti ennen sovittua aikaa näin vanhin 
Oaksin istuvan yksin pää painuksissa. Hetken 
kuluttua hän kohotti päänsä ja sanoi: ”Pidin 
juuri rukoukseni valmistautuakseni tähän 
puhutteluun. Tulemme tarvitsemaan erottami-
sen lahjaa.” Hän ei ollut laiminlyönyt tärkeintä 
valmistautumista, rukousta, pyhittääksemme 
suorituksemme omaksi hyväksemme ja  
Herran kunniaksi.

niin selkeä ja voimallinen.
Samalla tavoin te ja minä voimme asettaa 

Kristuksen elämämme keskipisteeksi ja tulla 
yhdeksi Hänen kanssaan niin kuin Hän on yhtä 
Isän kanssa (ks. Joh. 17:20–23). Me voimme 
aloittaa poistamalla elämästämme kaiken ja 
kokoamalla sen sitten takaisin yhteen sellaisessa 
tärkeysjärjestyksessä, että Vapahtaja on keski-
pisteenä. Meidän pitäisi ensin panna paikoilleen 
ne asiat, joiden ansiosta on mahdollista muis-
taa Hänet aina – usein toistuva rukoileminen 
ja pyhien kirjoitusten tutkiminen, apostolisten 
opetusten syvällinen tutkiminen, viikoittainen 
valmistautuminen sakramentin nauttimiseen 
kelvollisena, Jumalan palveleminen sunnuntaina 
sekä niiden asioiden muistiin merkitseminen ja 
muistaminen, joita Henki ja kokemus opettavat 
meille opetuslapsena olemisesta.

Mieleenne voi tulla muitakin asioita, jotka 
sopivat erityisen hyvin tähän elämänvaihee-
seenne. Kun järjestämme riittävästi aikaa ja 
mahdollisuuksia näille asioille keskittäen 
elämämme Kristukseen, voimme alkaa lisäillä 
muita arvokkaita tehtäviä ja asioita, kuten 
opiskelu ja perhevelvollisuudet. Tällä tavoin 
se, mikä on pelkästään hyvää, ei työnnä elä-
mästämme syrjään sitä, mikä on olennaista, 
ja vähemmän tärkeät asiat jäävät vähemmän 
tärkeiksi tai kokonaan pois.

Ymmärrän, että tahtomme sovittaminen 
Jeesuksen Kristuksen tahtoon siten kuin Hän 
sovitti tahtonsa Isän tahtoon ei ole mitenkään 
helppo tehtävä. Presidentti Brigham Young 
(1801–1877) puhui ymmärtäväisesti haastees-
tamme sanoessaan:

”Kaiken sen jälkeen, mitä on sanottu ja tehty, 
Hänen johdettuaan tätä kansaa niin pitkään, 
eikö teistä tunnu, että meiltä puuttuu uskoa 
Jumalaan? Voitteko tuntea sen itsessänne? Voitte 
kysyä: ’Veli Brigham, tunnetko sen itsessäsi?’ 
Tunnen. Ymmärrän, että minulta yhä puuttuu 
uskoa tietyssä määrin Häneen, johon panen 
turvani. – Miksi? Koska minulla ei lankeemuk-
sen seurausten tähden ole voimaa. – –
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2. Valmistautukaa tekemään Kristukselle 
tiliä jokaisesta ajatuksesta, sanasta ja 
teosta.

Pyhissä kirjoituksissa tehdään selväksi, 
että tulee suuri tuomion päivä, jolloin Herra 
seisoo tuomitsemassa kansakuntia (ks. 
3. Nefi 27:16) ja jolloin jokainen polvi on 
notkistuva ja jokainen kieli tunnustava, että 
Hän on Kristus (ks. Room. 14:11; Moosia 
27:31; OL 76:110). Alma kuvaa tuon tuomion 
yksilöllistä luonnetta ja laajuutta Mormonin 
kirjassa:

”Sillä meidän sanamme tuomitsevat meidät, 
niin, kaikki meidän tekomme tuomitsevat mei-
dät; meitä ei havaita tahrattomiksi, ja meidän 
ajatuksemmekin tuomitsevat meidät; ja tässä 
kauheassa tilassa me emme rohkene kohottaa 
katsettamme Jumalaamme; ja me olisimme 
iloisia, jos voisimme käskeä kallioita ja vuoria 

Mistä sitten pää
semmekin ”kuin 
koira veräjästä” 
elämässä tai 
mitä onnis
tumme salaa
maan muilta 
ihmisiltä, se 
meidän on silti 
kohdattava, kun 
tulee se väistä
mätön päivä, 
jolloin meidät 
korotetaan 
Jeesuksen Kris
tuksen, puhtaan 
ja täydellisen 
oikeudenmu
kaisen Jumalan 
eteen.

kaatumaan päällemme kätkemään meidät 
hänen edestään.

Mutta näin ei voi olla; meidän on tultava 
esiin ja seistävä hänen edessään hänen kirk-
kaudessaan ja hänen voimassaan ja hänen 
väkevyydessään, ylhäisyydessään ja vallassaan 
ja tunnustettava ikuiseksi häpeäksemme, 
että kaikki hänen tuomionsa ovat oikeuden-
mukaisia, että hän on oikeudenmukainen 
kaikissa teoissansa ja että hän on armollinen 
ihmislapsille ja että hänellä on kaikki valta 
pelastaa jokainen, joka uskoo hänen nimeensä 
ja tuottaa hedelmää, josta parannus näkyy.” 
(Alma 12:14–15.)

Kun Vapahtaja määritteli evankeliuminsa, 
tämä tuomio oli siinä keskeisellä sijalla. Hän 
sanoi:

”Katso, minä olen antanut teille evankeliu-
mini, ja tämä on evankeliumi, jonka minä olen HA
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antanut teille – että minä tulin maailmaan tekemään Isäni 
tahdon, koska minun Isäni lähetti minut.

Ja minun Isäni lähetti minut, jotta minut korotettaisiin 
ristille ja jotta minä sen jälkeen, kun minut oli korotettu 
ristille, voisin vetää kaikki ihmiset luokseni, niin että niin 
kuin ihmiset ovat korottaneet minut, samoin Isä korottaisi 
ihmiset seisomaan minun edessäni tuomittavina teoistaan, 
olivatpa ne hyviä tai olivatpa ne pahoja –

ja tästä syystä minut on korotettu; sen tähden minä 
Isän vallan mukaisesti vedän kaikki ihmiset luokseni, 
jotta heidät voidaan tuomita tekojensa mukaan.” (3. Nefi 
27:13–15.)

Korottaminen ristille on tietenkin vertauskuvallinen 
viittaus Jeesuksen Kristuksen sovitukseen, jolla Hän tyy-
dytti vaatimukset, joita oikeudenmukaisuudella kenties on 
kuhunkin meistä. Toisin sanoen kärsimällä ja kuolemalla 
Getsemanessa ja Golgatalla Hän maksoi kaiken sen, mitä 
oikeudenmukaisuus voisi vaatia meiltä synneistämme. 
Siksi Hän on oikeudenmukaisuuden paikalla ja on oikeu-
denmukaisuuden ruumiillistuma. Aivan kuten Jumala on 
rakkaus, Jumala on myös oikeudenmukaisuus. Velkoja-
namme on nyt Jeesus Kristus ja velvoitteemme kohdistuvat 
Häneen. Siksi Hänellä on oikeus tuomita meidät.

Tuo tuomio perustuu Hänen sanojensa mukaan meidän 
tekoihimme. Hänen evankeliuminsa erityisen hyvä uutinen 
on se, että Hän tarjoaa anteeksiannon lahjan parannuk-
semme ehdolla. Jos siis tekoihimme sisältyy parannuksen 
tekoja, Hän antaa anteeksi syntimme ja erheemme. Jos 
hylkäämme anteeksiannon lahjan kieltäytymällä tekemästä 
parannusta, niin ne oikeudenmukaiset rangaistukset, joita 
Hän nyt esittää, astuvat voimaan. Hän sanoi: ”Sillä katso, 
minä, Jumala, olen kärsinyt tämän kaikkien puolesta, jottei 
heidän tarvitse kärsiä, jos he tekevät parannuksen; mutta 
elleivät he tee parannusta, heidän täytyy kärsiä samoin 
kuin minä” (OL 19:16–17).

Se, että muistamme Hänet aina, tarkoittaa siis, että me 
muistamme aina, ettei mikään ole Häneltä salassa. Elämäs-
sämme ei ole mitään osaa, olipa kyseessä teko, sana tai 
pelkkä ajatus, joka ei tule Isän ja Pojan tietoon. Yksikään 
lunttaaminen tentissä, yksikään näpistys, yksikään himo-
kas kuvitelma tai nautinto ja yksikään valhe ei livahda läpi 
sormien tai jää huomaamatta, kätköön tai unohduksiin. 
Mistä sitten pääsemmekin ”kuin koira veräjästä” elämässä 
tai mitä onnistumme salaamaan muilta ihmisiltä, se meidän 
on silti kohdattava, kun tulee se väistämätön päivä, jolloin 

meidät korotetaan Jeesuksen Kristuksen, puhtaan ja täydel-
lisen oikeudenmukaisen Jumalan eteen.

Tämän tajuaminen on osaltaan pakottanut minut eri 
aikoina joko tekemään parannuksen tai välttämään synnin 
kokonaan. Erään kerran talon myynnin yhteydessä asia-
kirjoissa oli virhe ja huomasin olevani asemassa, jossa olin 
lain mukaan oikeutettu saamaan ostajalta enemmän rahaa. 
Kiinteistönvälittäjäni kysyi, halusinko pitää rahat, koska 
minulla oli siihen oikeus. Ajattelin, miten kohtaisin Her-
ran, oikeudenmukaisuuden ruumiillistuman, ja yrittäisin 
selittää, että minulla oli laillinen oikeus käyttää hyväkseni 
ostajaa ja hänen virhettään. En kyennyt näkemään itseäni 
kovin vakuuttavana etenkään, koska pyytäisin luultavasti 
samaan aikaan armoa itselleni. Tiesin, etten voisi elää 
itseni kanssa, jos olisin niin kunniaton, että pitäisin rahat. 
Vastasin välittäjälle, että pitäisimme kiinni sopimuksesta 
sellaisena kuin kaikki olimme sen alun perin ymmärtäneet. 
Minulle paljon arvokkaampaa kuin mikään rahasumma on 
tietää, ettei minulla ole siinä liiketoimessa mitään, mistä 
tehdä parannusta.

Kerran nuoruudessani olin huolimaton tavalla, joka 
aiheutti vähäisen vamman yhdelle veljistäni. En tuolloin 
tunnustanut typeryyttäni, eikä kukaan koskaan tiennyt 
osuuttani asiassa. Vuosia myöhemmin rukoilin, että Jumala 
ilmoittaisi minulle, oliko elämässäni jotakin, mitä piti 
oikaista, niin että olisin hyväksyttävämpi Hänen edessään, 
ja mieleeni tuli tämä tapaus. Olin unohtanut sen, mutta 
Henki kuiskasi, että se oli selvittämätön rikkomus, joka 
minun täytyi tunnustaa. Soitin veljelleni, esitin pahoitteluni 
ja pyysin hänen anteeksiantoaan, minkä hän heti auliisti 
antoikin. En olisi ollut niin nolo eikä minun olisi tarvinnut 
katua niin pitkään, jos olisin pyytänyt anteeksi silloin, kun 
onnettomuus sattui.

Minusta oli kiinnostavaa ja merkittävää, ettei Herra ollut 
unohtanut tuota tapausta kaukaa menneisyydestä, vaikka 
minä olinkin. Synnit eivät hoidu kuntoon itsestään tai 
katoa noin vain. Syntejä ei ”lakaista maton alle” iankaikki-
suuden näkökulmasta katsottuna. Ne täytyy selvittää, ja on 
suurenmoista, että Vapahtajan sovittavan armon ansiosta 
ne voidaan selvittää paljon onnellisemmalla ja tuskatto-
mammalla tavalla kuin että joutuisimme itse suoraan tyy-
dyttämään loukatun oikeudenmukaisuuden vaatimukset.

Meidän pitäisi myös rohkaistua, kun ajattelemme tuo-
miota, jossa mitään ei jätetä huomiotta, koska se merkitsee 
myös, ettei yhtäkään kuuliaisuuden ilmausta, yhtäkään 
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ystävällisyyden osoitusta eikä yhtäkään hyvää 
tekoa, olipa se kuinka pieni tahansa, koskaan 
unohdeta, eikä siihen kuuluvaa siunausta 
koskaan pidätetä.

3. Älkää pelätkö vaan pyytäkää  
apua Vapahtajalta.

Palautuksen alkuaikoina Jeesus neuvoi ja 
lohdutti Joseph Smithiä ja Oliver Cowderya, 
jotka olivat kääntämässä Mormonin kirjaa ja 
saisivat pian pappeuden. Joseph oli tuolloin 
23-vuotias ja Oliver 22-vuotias. Vainoa ja muita 
vastuksia ilmeni usein, vaikkakaan ei koko 
ajan. Näissä olosuhteissa huhtikuussa 1829 
Herra puhui heille nämä sanat:

”Älä siis pelkää, pieni lauma; tehkää hyvää; 
yhdistykööt vaikka maa ja helvetti teitä vas-
taan, sillä ne eivät voi voittaa, jos teidät on 

Tiedämme, että 
meidän jokaisen 
kohdalle tulee 
haasteita, petty
myksiä ja suruja 
eri tavoin, mutta 
tiedämme myös, 
että lopulta 
jumalallisen 
Puolustajamme 
ansiosta kaikki 
yhdessä voi 
koitua meidän 
parhaaksemme.

rakennettu minun kalliolleni.
Katso, minä en tuomitse teitä. Menkää, 

älkääkä enää syntiä tehkö. Tehkää vakaasti 
työ, jonka minä olen käskenyt teidän tehdä.

Katsokaa minuun jokaisessa ajatuksessa; 
älkää epäilkö, älkää pelätkö.

Nähkää haavat, jotka menivät minun kyl-
keni läpi, sekä naulojen jäljet minun käsissäni 
ja jaloissani. Olkaa uskollisia, pitäkää minun 
käskyni, niin te saatte periä taivaan valtakun-
nan. Aamen.” (OL 6:34–37.)

Se, että katsomme Vapahtajaan jokaisessa 
ajatuksessa, on tietenkin toinen tapa sanoa, 
että muistamme Hänet aina. Kun teemme niin, 
meidän ei tarvitse epäillä tai pelätä. Vapahtaja 
muistutti Josephia ja Oliveria kuten Hän muis-
tuttaa meitä siitä, että sovituksellaan Hän on 
saanut kaiken voiman taivaassa ja maan päällä W
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(ks. Matt. 28:18) ja Hänellä on sekä kyky että halu suojella 
meitä ja vastata tarpeisiimme. Meidän pitää vain olla uskol-
lisia, niin voimme luottaa Häneen täydellisesti.

Ennen Josephin ja Oliverin saamaa lohduttavaa ilmoi-
tusta profeetta kärsi karvaan, tuskallisen kokemuksen, joka 
opetti häntä katsomaan Vapahtajaan ja olemaan pelkää-
mättä ihmisten mielipiteitä, painostusta ja uhkauksia.

Kesäkuussa 1828 Joseph salli Martin Harrisin viedä 
Pennsylvanian Harmonysta Mormonin kirjan käsikirjoituk-
sen ensimmäiset 116 sivua ja näyttää niitä perheenjäsenille 
New Yorkin Palmyrassa. Kun Martin ei palannut niin kuin 
oli luvannut, levoton Joseph matkusti postivaunuilla van-
hempiensa kotiin Manchesterin kaupunkikuntaan New 
Yorkiin. Profeetta lähetti heti hakemaan Martinia. Saavut-
tuaan Martin myönsi, ettei hänellä ollut käsikirjoitusta eikä 
hän tiennyt, missä se oli.

Joseph huudahti: ”Voi! Jumalani, Jumalani. – – Kaikki 
on hukassa, kaikki hukassa! Mitä oikein teen? Olen tehnyt 
syntiä – juuri minä koettelin Jumalan vihaa pyytämällä 
sellaista, mitä minulla ei ollut oikeutta pyytää. – – Millaista 
nuhdetta en ansaitsisi Korkeimman enkeliltä?”

Seuraavana päivänä profeetta palasi Harmonyyn. Siellä, 
hän sanoi, ”aloin heti nöyrästi voimallisessa rukouksessa 
Herran edessä pyytää – – että jos oli mitenkään mah-
dollista, voisin saada armon Hänen käsissään ja saada 
anteeksi kaiken sen, mitä olin tehnyt vastoin Hänen 
tahtoaan”.2

Nuhdeltuaan Josephia siitä, että tämä pelkäsi ihmistä 
enemmän kuin Jumalaa, Herra sanoi hänelle:

”Sinä olet Joseph, ja sinut valittiin tekemään Herran 
työtä, mutta sinä lankeat rikkomuksen tähden, ellet ole 
varuillasi.

Mutta muista, että Jumala on armollinen. Tee siis paran-
nus siitä, mitä olet tehnyt, mikä on vastoin sitä käskyä, 
jonka minä sinulle annoin, niin olet yhä valittu ja sinut on 
kutsuttu jälleen työhön.” (OL 3:9–10.)

”Herra otti joksikin aikaa Josephilta pois urimin ja 
tummimin sekä levyt. Mutta ne palautettiin hänelle pian. 
’Enkeli riemuitsi antaessaan minulle takaisin urimin ja 
tummimin’, profeetta muisteli, ’ja sanoi, että Jumala oli 
mieltynyt uskollisuuteeni ja nöyryyteeni ja rakasti minua 
katumukseni ja uutteran rukoukseni vuoksi, missä olin 
tehnyt velvollisuuteni niin hyvin, että – – kykenin jälleen 
ryhtymään käännöstyöhön.’ Kun Joseph jatkoi edessään 
olevaa suurta työtä, häntä vahvisti nyt suloinen tunne siitä, 

että Herra oli antanut hänelle anteeksi, ja hän halusi entistä 
päättäväisemmin tehdä Herran tahdon.” 3

Profeetan päättäväisyys turvata Jumalaan ja olla pel-
käämättä, mitä ihmiset voisivat tehdä, juurtui tämän koke-
muksen myötä. Sen jälkeen hänen elämänsä oli loistava 
esimerkki siitä, mitä tarkoittaa muistaa Kristus luottamalla 
Hänen voimaansa ja armoonsa. Joseph ilmaisi tämän 
ymmärryksen hyvin vaikeana ja koettelevana vankeusaika-
naan Missourin Libertyssä näillä sanoilla:

”Te tiedätte, veljet, että sangen suurelle laivalle on 
sangen paljon hyötyä sangen pienestä peräsimestä myrs-
kyn aikana, koska se pysyy oikeassa suunnassa tuuleen ja 
aaltoihin nähden.

Sen tähden, suuresti rakastetut veljet, tehkäämme iloi-
sin mielin kaikki, mikä on meidän vallassamme; ja pysy-
käämme sitten sijoillamme täysin varmoina saadaksemme 
nähdä Jumalan pelastuksen ja hänen käsivartensa ilmoitta-
misen.” (OL 123:16–17.)

Lyhyesti sanottuna se, että muistamme Hänet aina, tar-
koittaa sitä, ettemme elä elämäämme pelossa. Tiedämme, 
että meidän jokaisen kohdalle tulee haasteita, pettymyksiä 
ja suruja eri tavoin, mutta tiedämme myös, että lopulta 
jumalallisen Puolustajamme ansiosta kaikki yhdessä voi 
koitua meidän parhaaksemme (ks. OL 90:24; 98:3). Tämän 
uskon presidentti Gordon B. Hinckley (1910–2008) ilmaisi 
hyvin yksinkertaisesti sanoessaan usein: ”Kaikki järjestyy 
kyllä.” 4 Kun me muistamme Vapahtajan aina, me voimme 
tehdä iloisin mielin kaiken, mikä on meidän vallassamme, 
luottaen siihen, että Hänen voimansa ja Hänen meitä koh-
taan tuntemansa rakkauden ansiosta me selviydymme.

Muistakaamme Hänet aina – ”jotta hänen Henkensä 
olisi aina [meidän kanssamme]” (OL 20:77). Todistan Jee-
suksen Kristuksen sovituksen voimasta. Todistan siitä, että 
elävä, ylösnoussut Herra on todellinen. Todistan Isän ja 
Pojan äärettömästä ja henkilökohtaisesta rakkaudesta meitä 
jokaista kohtaan ja rukoilen, että elämme muistaen jatku-
vasti tuon rakkauden ja kaiken sen, miten se ilmenee. ◼
Brigham Youngin yliopiston Idahon kampuksella 27. tammikuuta 2009 
pidetystä puheesta. Voit kuunnella puheen englanniksi sivustolla  
web .byui .edu/ devotionalsandspeeches/ default .aspx.
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Janiece Lyn Johnson

Kesäkuussa 1834 nuori äiti, 
jonka isä oli tehnyt perinnöt-
tömäksi, kirjoitti rohkean ja 

liikuttavan kirjeen kertoen palautusta 
koskevasta vakaumuksestaan. Vaikka 
Rebecca Swain Williams varmasti tiesi, 
että oli hyvin epätodennäköistä, että 
hänen isänsä muuttaisi mielensä, hän 
pysyi silti lujana odotettavissa olevista 
seurauksista huolimatta. Hän julisti 
isälleen Isaacille, että Mormonin kirja 
ja kirkko olivat totta aivan kuten pro-
feetta Joseph Smith sanoi ja että hän 
oli kuullut, kun kolme silminnäkijää 
”julistivat julkisessa kokouksessa, että 
he näkivät pyhän enkelin tulevan alas 
taivaasta ja [tuovan] levyt ja laskevan 
ne heidän silmiensä eteen” 1.

Rebeccan todistus on liikuttava 
paitsi sen osoittaman voiman myös 
hänen järkkymättömän todistuksensa 
ja lannistumattoman tahtonsa vuoksi. 
Rebecca ei koskaan sallinut uskonsa 
horjua, vaikka hänen isänsä hylkäsi-
kin hänet ja vaikka hänen miehensä 
Frederick G. Williams jäikin joksikin 
aikaa pois kirkosta. Väsymätön ja 

Rebecca Swain Williams –  

vankkumaton Rebecca on meille 
nykyään esimerkkinä siitä, kuinka me 
voimme pysyä lujina ja järkkymättö-
minä elämän suurimmissa haasteissa 
silloinkin kun lähimpämme saattavat 
torjua uskomme ja hylätä meidät.

Kääntymys kirkkoon
Rebecca Swain syntyi Pennsylva-

niassa Yhdysvalloissa vuonna 1798 
perheen kymmenestä lapsesta nuo-
rimpana.2 Kun hän oli noin yhdek-
sänvuotias, hänen perheensä muutti 
Niagaraan lähelle Yhdysvaltojen ja 
Kanadan rajaa. He olivat niin lähellä 
Niagaran linnaketta, että kuulivat 
ammuskelun, kun linnakkeeseen 
hyökättiin vuoden 1812 sodan aikana. 
Jo nuorena tyttönä Rebecca osoitti 
pelottomuutensa. Kerran kulkies-
saan yksin metsän halki kotiin hän 
kohtasi polulla karhun. Hän avasi ja 
sulki kädessään olevaa päivänvarjoa 
useaan kertaan vasten karhun kas-
voja, ja se lähti karkuun.3

Ollessaan 17-vuotias Rebecca mat-
kusti Ontariojärven yli käydäkseen 

Vaikka tämän varhaisen käännynnäisen perhe suhtautui vihamielisesti kirkkoon,  
hän pysyi uskollisena ja omistautuneena tälle työlle.

siskonsa luona Detroitissa. Matkalla 
hän tapasi laivan pitkän tummasilmäi-
sen luotsin Frederick Granger Wil-
liamsin. Heidän tiheät tapaamisensa 
syvensivät kiintymyksen pian rakkau-
deksi, ja heidät vihittiin vuoden 1815 
loppupuolella. Williamsit muuttivat 
paikasta toiseen Ohion osaval-
tion suuren läntisen reservaatin 
alueella, kunnes asettuivat 
lopulta Kirtlandiin vuoden 
1828 tienoilla. Rebeccan 
aviomies ryhtyi harjoittamaan 
lääkitsemistä, ja hänestä tuli 
kykyjensä ansiosta melko 
tunnettu, ja Rebecca oppi aut-
tamaan miestään toimenpiteissä. 
He saivat neljä lasta.

Syksyllä 1830 Kirtlandiin saa-
puivat ensimmäiset mormonilähe-
tyssaarnaajat. Rebecca kuunteli heitä 
kiinnostuneena ja osallistui kaikkiin 
lähetyssaarnaajien kokouksiin. Hän 
otti mukaan myös lapsensa. Frede-
rick osallistui niin usein kuin hänen 
lääkintätoimensa sallivat. Yhdessä 
he tutkivat, keskustelivat ja oppivat, 
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mutta Frederick oli epävarmempi 
sitoutumisessaan. Samaan aikaan 
Rebecca vakuuttui evankeliumin 
totuudellisuudesta.

Perhehistorian kirjoittaja kuvaili 
Rebeccaa sellaiseksi kuin Eeva oli 
Eedenin puutarhassa: hän ”näki 
ensimmäisenä, että oli välttämätöntä” 
tulla täysivaltaiseksi jäseneksi evanke-
liumin liitossa.4 Hänet kastettiin loka-
kuussa 1830.

Frederick oli edelleen kahden vai-
heilla. Joskus hän halusi jättää kirkon 
rauhaan mutta ei lopulta voinut tehdä 
sitä, koska tunsi vetoa tuohon uuteen 
pyhään kirjaan, Mormonin kirjaan. 
Hengen tehdessä työtään hänessä hän 
ymmärsi evankeliumin olevan totta ja 
noudatti Rebeccan esimerkkiä mene-
mällä kasteelle.

Omistautunutta palvelemista
Kun kirkosta tuli nopeasti kes-

keinen osa Frederickin ja Rebeccan 
elämää, se vaikutti välittömästi heidän 
perheeseensä. Frederick asetettiin 
vanhimmaksi heti kasteensa ja kon-
firmointinsa jälkeen. Jo seuraavana 
päivänä hän otti innokkaasti vastaan 
tehtävän lähteä muutaman viikon 
kuluttua lähetystyöhön Oliver Cow-
deryn kanssa. He olettivat lähetys-
työn kestävän kolme viikkoa, mutta 
todellisuudessa siitä tuli kymmenen 
kuukauden matka Missouriin. Hänen 
pitkä poissaolonsa kotoa oli ensim-
mäinen monista sellaisista vaiheista 
Rebeccan elämässä. Lähetystyötehtä-
vät ja kutsu ensimmäiseen presidentti-
kuntaan merkitsivät sitä, että Frederick 
oli usein poissa. Monien varhaisten 
mormoninaisten tavoin Rebecca käytti 
pitkät kuukaudet hoitamalla hei-
dän kotiaan ja kasvattamalla heidän 
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lapsiaan ilman aviomiehensä apua.
Työstä huolimatta Rebecca pysyi 

uskollisena ja palveli auliisti. Profeetta 
Joseph Smith ja hänen perheensä 
asuivat Williamsien kotona jonkin 
aikaa Smithien muutettua Kirtlandiin. 
Rebecca osoitti uskollisuutensa profeet-
taa ja hänen perhettään kohtaan pitäes-
sään heistä huolta koettelevina aikoina. 
Kerran rähinöitsijäjoukko tuli ja ympä-
röi talon etsien Josephia. Rebecca antoi 
Josephille valepuvuksi hilkkansa ja viit-
tansa. Joseph pääsi lähtemään talosta ja 
kulkemaan joukon läpi turvaan.

Maaliskuussa 1832 Rebeccasta oli 
jälleen korvaamatonta apua profee-
talle, kun rähinöitsijät tunkeutuivat 
John Johnsonin maatilalle Ohion 
Hiramissa ja hyökkäsivät raa’asti 
Joseph Smithin ja Sidney Rigdonin 
kimppuun. Hakattuaan Sidneyn 
tajuttomaksi ja yritettyään kaataa 
myrkkyä Josephin kurkkuun rähinöit-
sijät kierittelivät profeetan tervassa ja 
höyhenissä. Kun Emma Smith näki 
miehensä, hän luuli tervaa vereksi ja 
pyörtyi.5 Rebecca ja Frederick kaa-
pivat sen yön tervaa Josephin verta 
vuotavasta ja runnellusta kehosta 
ja hoitivat Smithien lapsia. Heidän 
avustaan oli hyötyä, sillä Joseph sai 
voimaa saarnata seuraavana aamuna.

Evankeliumin eteenpäin viemistä 
vakaumuksellisesti

Yksi Rebeccan pisimpään elätte-
lemiä toiveita oli, että hänen lapsuu-
denperheensä, etenkin hänen isänsä, 
ottaisi vastaan palautetun evankeliu-
min ja saisi uskon tuomat suuren ilon 
siunaukset. Rebecca oli Lehin tavoin 
maistanut Jumalan rakkautta ja halusi 
jakaa sen niiden kanssa, jotka olivat 
hänen lähimpiään (ks. 1. Nefi 8:12). 

Se mielessään Rebecca kirjoitti innok-
kaana perheelleen kääntymyksestään 
ja todistuksestaan ja suuresta ilosta, 
jota hän tunsi kirkon jäsenenä.

Rebeccan kääntymys sai kuitenkin 
hänen isänsä raivoihin. Tylyssä vas-
tauksessaan isä vaati häntä jättämään 
kirkon. Mutta Rebeccaa ei horjutettu. 
Hän vastasi, kuten perhehistorian kir-
joittaja kuvailee, että ”hän oli entistä 
lujempi vakaumuksessaan mormoni-
oppien totuudesta”, ja liitti vastauk-
seensa oman voimallisen todistuk-
sensa.6 Hänen surukseen tämä kirje 
ei saanut aikaan hänen toivomiaan 
tuloksia. Hänen isänsä uhkasi jättää 
hänet perinnöttömäksi ja vannoi 
katkaisevansa kaiken yhteydenpidon 
häneen, ellei hän jättäisi kirkkoa.

Siltikään Rebecca ei taipunut vaan 
jatkoi työtään evankeliumin eteenpäin 
viemiseksi. Vuonna 1834 hän kirjoitti 
toisen kirjeen – ainoan, joka on jäänyt 
jäljelle – isälleen ilmaisten uskonsa 
syvyyden ja tuskan, jota hän tunsi 
siitä, että isä kieltäytyi hyväksymästä 
mitään, mikä liittyi mormoneihin.

Hänen isänsä oli lukenut sanoma-
lehtikirjoituksia, joissa hyökättiin 
kirkkoa vastaan, etenkin niitä, jotka 
liittyivät Mormonin kirjaan ja kolmen 
silminnäkijän todistukseen, ja yritti 
saada Rebeccan näillä perusteilla 
luopumaan kirkosta.

”Minulle tuottaa tuskaa kuulla, että 
mielesi on niin levoton Mormonin kir-
jan johdosta”, Rebecca kirjoitti. Laina-
ten kohtaa Mormonin kirjasta ja Joseph 
Smithin uusista ilmoituksista Rebecca 
todisti Mormonin kirjasta. Hän selitti 
myös, että kirjassa profetoitiin, että 
sen silminnäkijöiksi valittaisiin kolme 
henkilöä. Todisteena hän lainasi mui-
naista profeetta Eteriä, joka sanoi, että 

totuus kirjasta vahvistettaisiin ”kolmen 
todistajan suulla” (Et. 5:4).7

Sitten Rebecca kuvaili, kuinka hän 
oli nähnyt itse kolme silminnäkijää – 
David Whitmerin, Martin Harrisin ja 
Oliver Cowderyn – ja kuullut heidän 
todistavan, että he olivat nähneet enke-
lin ja kultalevyt. Puolustettuaan heidän 
todistustaan ja luonnettaan hän kehotti 
isäänsä tutkimaan työtä edelleenkin. 
Sillä, hän kirjoitti isälleen, jos ”sinä 
ja äiti tietäisitte tähän työhön liittyvät 
olosuhteet kuten me tiedämme, olen 
varma siitä, että te uskoisitte siihen”.8

Toistaen Mormonin kirjan lopussa 
olevan Moronin lupauksen Rebecca 
anoi perhettään pyytämään, että 
Jumala ”valaisisi [heidän] mielensä 
totuuden tiellä”. Ja sitten hän aikoi 
lähettää heille lähetyssaarnaajan, joka 
”kykenee opettamaan evankeliumia 
niin kuin se on Jeesuksessa”, auttaak-
seen heitä edelleen.9 Kävi kuitenkin 
niin, ettei hänen isänsä halunnut olla 
missään tekemisissä asian kanssa.

Jopa Rebeccan kirjeet veljelleen 
Johnille – jonka kanssa hän oli erityi-
sen läheinen – palautettiin avaamatto-
mina. Yhden palautetun kirjeen taakse 
John oli kirjoittanut: ”Isä kieltää minua 
lukemasta kirjettäsi tai kirjoittamasta 
sinulle. Hyvästi, ja Jumala siunatkoon 
sinua aina. Veljesi John.” 10

Rebeccan lähetystyöpyrki-
mykset onnistuivat kuitenkin 
hänen vanhimman siskonsa 
Sarah Swain Clarkin kohdalla. 
Sarah liittyi kirkkoon 
Michiganissa vuonna 
1832. Sarahin tyttäretkin 
liittyivät kirkkoon ja 
pysyivät uskollisina 
koko elämänsä 
ajan.
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Uskollisena loppuun asti
Isänsä valintojen tuomasta mur-

heesta ja tuskasta huolimatta Rebecca 
rakasti silti isäänsä. Rebecca kirjoitti: 
”Sydämeni itkee verisukulaisteni 
vuoksi. – – Rukoilen Herraa lohdut-
tamaan sinua viimeisinä päivinäsi 
Hänen Pyhällä Hengellään, ja olkoot 
ne parhaita päiviäsi. – – Toivon, että 
mielesi on tyyni tämän työn suh-
teen. Voit olla varma siitä, että me 
pysymme lujina tässä asiassa tietäen, 
että Herra on peräsimessä.” 11

Rebeccan oli kamppailtava isänsä 
epäuskon lisäksi myös niiden 
ongelmien kanssa, jotka aiheutuivat 
hänen miehensä horjuvasta sitou-
tumisesta kirkkoon. Vuosina 1837 
ja 1838 hänen miehensä Frederick, 
joka oli tuolloin ensimmäisen pre-
sidenttikunnan jäsen, oli toistuvasti 
eri mieltä muiden kirkon johto-
henkilöiden kanssa. Hän 
jopa jätti kirkon jok-
sikin aikaa, ja hänet 
erotettiin. Ei ehtinyt 
kulua kauankaan, 
kun Frederick kui-
tenkin nöyrtyi, liittyi 
kirkkoon uudelleen ja 
kuoli kirkon täysivaltai-
sena jäsenenä. 
Meillä ei 

ole merkintää Rebeccan tunteista 
tuona aikana, mutta hän ei katunut 
uskollisuuttaan pyhille vaan pysyi 
omistautuneena.

Kun huhut Frederickin erimie-
lisyydestä saavuttivat Rebeccan 
isän New Yorkissa, Isaac toivoi, 
että Rebeccakin kieltäisi uskonsa. 
Rebecca lähetti hänelle kuitenkin 
kirjeen, joka osoitti hänen jatkuvaa 
uskollisuuttaan. Luettuaan hänen 
vastauksensa Isaac pudisti hitaasti 
päätään ja sanoi: ”Ei ainuttakaan 
sanaa parannuksesta.” 12

Rebecca puolusti edelleen uskol-
lisesti Joseph Smithiä ja palautettua 
kirkkoa. Ja huolimatta uhrauksista, 
joita Rebecca joutui tekemään valites-
saan kirkon eikä isäänsä, hän kun-
nioitti edelleen isäänsä. Hän arvosti 
sitä, mitä hänen isänsä oli hänelle 
opettanut, ja ilmaisi rakkautensa ja 

kiitollisuutensa isäänsä kohtaan. 
Hän päätti vuoden 1834 

kirjeensä huomautta-
malla, että hän muis-
taisi ”aina opetuksen 
– – jota olen saanut 
rakkaalta isältäni” 13.

Rebeccan isä 
kuoli vuonna 1839. 

Vain kolme vuotta myö-
hemmin Rebecca 

menetti aviomiehensä. Näistä tuskal-
lisista vaikeuksista huolimatta hänen 
uskonsa ja rohkeutensa kestivät. 
Kun pyhät matkasivat länteen kohti 
Utahia, hän matkusti poikansa Ezran 
perheen kanssa ja ajoi omaa valjak-
koaan. Myöhemmin hän ryhtyi hoi-
tamaan maatilaa Mill Creekissä. Kun 
Suolajärven tabernaakkelia raken-
nettiin ja pyhiä pyydettiin lahjoitta-
maan, mitä pystyivät, hän antoi sarjan 
hopealusikoita, joita voitiin käyttää 
tarjottimien valmistamiseksi sakra-
menttipöydälle. Ja viimein vuonna 
1860, kun presidentti Brigham Young 
kutsui hänen perheensä asuttamaan 
kaukaista Cachen laaksoa Utahissa, 
hän – vaikka olikin hyvin hauras 
– muutti auliisti taas kerran, ajaen 
jälleen omaa valjakkoaan.

Rebecca kuoli Utahin Smithfiel-
dissä 25. syyskuuta 1861. Hän pysyi 
uskollisena uskonkäsityksilleen, 
tiedolleen totuudesta ja sille, mitä 
oli kokenut. Hän pysyi lujana ja 
järkkymättömänä loppuun asti (ks. 
Moosia 5:15). ◼
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Joshua J. Perkey
kirkon lehdet

Muinaiset merimiehet kulkivat merellä auringon, 
kuun ja tähtien aseman mukaan. Öisin merimie-
het kohdistivat tiukasti katseensa Pohjantähteen, 

koska se pysyi paikallaan kuin taivaallinen ankkuri auttaen 
heitä purjehtimaan oikeaa kurssia perille asti.

Tyynenmeren Marshallinsaarilla merenkulkijat ovat löy-
täneet toisenkin tavan. Siellä aaltojen muodot eli valtame-
ren mainingit atollien ja saarten välissä noudattavat jatku-
vasti samaa kaavaa. Koulutettu merenkulkija voi matkata 
satoja maileja noudattaen maininkien monisyistä verkkoa 
– joista jokainen on kuin yksisuuntainen katu – saarelta 
tai atollilta toiselle. Ne, jotka tietävät, missä maininkeja on 
ja minne ne vievät, voivat johtaa muita merenkulkijoita 
turvallisesti perille.

Samalla tavoin Jeesus Kristus on täydellinen esimerk-
kimme, jonka luotettava valo opastaa meitä. Hänen lakinsa 

Kohti oikeaa kurssia 
MARSHALLINSAARILLA

ja toimituksensa voivat valtameren maininkien tavoin 
johtaa meidät turvallisesti taivaalliseen kotiimme. Meillä 
kaikilla on kuitenkin myös muita, joiden palvelutyö ja tuki 
toimivat yhteistyössä Mestarinavigoijan tehtävän kanssa. 
Seuraavissa kertomuksissa kolme marshallilaista jäsentä 
kertoo, kuinka muut auttoivat heitä navigoimaan elämän 
rosoisissa karikoissa ja myrskyissä johdattaen heidät Kris-
tuksen luokse.

Vanhurskaan naisen vaikutus
Hirobo Obeketang istahtaa hymyillen sohvalleen. Hän 

ja hänen vaimonsa Linda ovat juuri päättäneet perheillan 
neljän lapsensa ja sisarlähetyssaarnaajien kanssa. He tarjo-
sivat lähetyssaarnaajille myös kala-aterian kalansilmineen 
ja -pyrstöineen – perinneruokaa Majurossa, Marshallin-
saarten pääkaupungissa. Kuvaillessaan elämäänsä Hirobo VA
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Kun purjehdimme halki elämän rosoisten 
karikkojen, uskollisten jäsenten opastus 
on hyödyksi meille kaikille ja auttaa meitä 
pääsemään takaisin taivaalliseen kotiin.

ilmaisee kiitollisuutensa 
kirkosta, evankeliumista 
ja perheestään, etenkin 
vaimostaan.

On kesäkuu vuonna 2009. Päivää aiemmin Marshal-
linsaarille on perustettu Majuron vaarna, ja Hirobo on 
kutsuttu palvelemaan ensimmäisenä vaarnan toimisihtee-
rinä. Hirobo, kuten uusi vaarnanjohtaja Arlington Tibon 
häntä kuvailee, ”on todella vahva”, yksi saaren uskollisista 
johtohenkilöistä.

Mutta Hirobo kiirehtii tuomaan esiin, että niin on ollut 
vasta jonkin aikaa. Itse asiassa hän antaa kunnian vahvana 
olemisesta vaimolleen – henkilölle, joka on muuttanut 
hänen elämänsä. Hirobo selittää: ”Minut kastettiin, kun 
olin kahdeksanvuotias, mutta kun olin 16-vuotias, minusta 
tuli vähemmän aktiivinen.”

Muutamaa vuotta myöhemmin hän ja Linda alkoivat 
asua yhdessä, vaikka eivät olleet naimisissa. Linda ei ollut 
kirkon jäsen. Vuonna 2000, vähän sen jälkeen kun Linda 
sai tietää, että Hirobo oli kastettu lapsena, Linda kiinnostui 
kirkosta ja aloitti tapaamiset sisarlähetyssaarnaajien kanssa.

”Hän tutki kahden vuoden ajan ja päätti, että haluaa 
mennä kasteelle”, Hirobo muistelee. ”Meidän oli mentävä 
ensin naimisiin, mutta naimisiinmeno ei kiinnostanut 
minua. Olin hämmentynyt ja todella maailman houku-
tusten lumoissa. En ymmärtänyt perheen tärkeyttä enkä 
oikeastaan välittänyt kenestäkään tai kuunnellut ketään.”

Vaikka Lindaa ei ollut kastettu, hän kasvatti heidän lap-
siaan kirkon piirissä. Joka vuosi hän pyysi Hiroboa mene-
mään naimisiin kanssaan, jotta hänet voitaisiin kastaa, ja 
joka kerta Hirobo kieltäytyi. Vuosien varrella kaksi heidän 
tyttäristään kastettiin, mutta Hirobo ei osallistunut heidän 
kastetilaisuuksiinsa.

Sitten vuonna 2006 heidän yhdeksänvuotias poikansa 
Takao menehtyi äkilliseen sairauskohtaukseen ja korkeaan 
kuumeeseen. Hautajaisiin perhettä tukemaan saapui noin 
300 kirkon jäsentä Majuron piiristä.

”Heidän tukensa oli minulle todella iso asia”, Hirobo 
sanoo. ”Aloin ajatella, että Jumalalla oli kenties minulle 
jotakin sanottavaa.”

Hän alkoi ajatella sitä, kuinka hän oli syy siihen, ettei 
hänen vaimonsa voinut saada kastetta, vaikka hän itse oli 

kirkon jäsen. ”Vaimostani tuli yhä vahvempi. Hän todella 
innoitti minua”, hän muistelee.

”Niinpä istahdin ajattelemaan sitä, että olin puolivälissä 
elämääni. Kysyin itseltäni: ’Aionko jatkaa samaa rataa 
kuin nyt? Onko minulla mahdollisuus tehdä toinen puoli 
elämääni työtä Jumalalle?’ Aloin pitää henkilökohtaisia 
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rukouksia ja ajatella palaamista kirkkoon ryhtyäkseni teke-
mään työtä Jumalalle.”

Hirobo aloitti tutkimisen lähetyssaarnaajien kanssa ja 
tutustui oppiin uudelleen. Majuron lähetyskentän johtaja 
Nelson Bleak ystävystyi hänen kanssaan samoin kuin muut 
jäsenet, mukaan lukien silloinen piirinjohtaja Arlington 
Tibon. Viimein Hirobo teki päätöksen palata, ja pian hän 
osallistui paitsi sakramenttikokoukseen myös pyhäkouluun 
ja pappeuskokoukseen. Vihdoin Hirobo teki päätöksen.

”Kun tulin takaisin, sanoin: ’Tämä se on. Tätä aion 
tehdä.’ Ja se muutti elämäni kokonaan.”

Hirobo ja Linda vihittiin 30. elokuuta 2008. Pian Hirobo 
sai Aaronin pappeuden ja kastoi vaimonsa. Kaksi kuu-
kautta myöhemmin Hirobo sai Melkisedekin pappeuden, 
ja hänet kutsuttiin piirin toimisihteeriksi.

Hirobo katsoo vaimoaan ja hymyilee. ”Lindasta oli 
uskomatonta, että juuri minä kastoin hänet”, hän sanoo. 
”Kuvittele – se vei häneltä kahdeksan vuotta, vuodesta 
2000 vuoteen 2008. Hän on uskomaton.”

Vanhurskaan isän esimerkki
Joskus meidän oppaamme, kuten kokenut merenkul-

kija, toimii lähellämme opettaen meille, mitä meidän täytyy 
tietää, jotta voimme onnistuneesti navigoida elämän halki. 
Monissa tapauksissa merenkulkija tekee sen näyttämällä 
esimerkkiä, jota voimme seurata. Niin teki Patricia Ho-
riuchin isä Frank.

Tavattuaan lähetyssaarnaajat Frank alkoi pyytää heitä 
säännöllisesti päivälliselle. Pian hän alkoi kuunnella ope-
tusta. Mutta kukaan muu perheessä ei halunnut olla mis-
sään tekemisissä kirkon kanssa. ”Kun näimme lähetyssaar-
naajien tulevan”, Patricia sanoo, ”juoksimme kaikki pois 

– minä ja pikkuveljeni ja -sisareni.”
Sitten heinäkuussa 2007 lähetysjohtaja Nel-

son Bleak kastoi Frankin. Se oli ratkaiseva hetki 
Patricialle ja hänen sisaruksilleen.

”Näin, että isäni alkoi muuttua”, hän sanoo. 
”Tiesin, että jos evankeliumi pystyy koskettamaan 
isäni sydäntä, se pystyy koskettamaan minunkin 
sydäntäni ja muuttamaan elämäni. Niinpä pää-
tin opiskella sisarlähetyssaarnaajien kanssa, ja 
he antoivat minulle haasteen tutkia Mormonin 
kirjaa ja Raamattua. Ennen sitä olin tapellut vel-

jeni kanssa enkä ollut antanut hänelle anteeksi. Sitten luin 
pyhistä kirjoituksista, että jos annat anteeksi muille, Jumala 
antaa anteeksi sinulle.” (Ks. 3. Nefi 13:14–15.)

Patricia ymmärsi, että hänen oli annettava anteeksi vel-
jelleen alkaakseen muuttaa elämäänsä, ollakseen puhdas 
ja tunteakseen rauhaa. Niinpä hän antoi anteeksi.

”Sen jälkeen kun olin hylännyt huonot asen-
teeni ja muuttunut uudeksi ihmiseksi, 
joka pitää käskyt, olin aivan innois-
sani. Tiesin, että minun oli saatava 
kaste, jotta voisin kuulua tosi 
kirkkoon”, hän sanoo. ”Kirkko sai 
minut oikeille raiteille. Se erotti 



minut pahoista vaikutuksista. Se opetti minut 
kunnioittamaan vanhempiani, pysymään kou-
lussa ja oikeilla raiteilla.”

Vanhurskaan miehen vaikutus
Lydia Kaminaga syntyi Hirobo Obeketan-

gin tavoin kirkon perheeseen, mutta teinivuo-
sina hänestäkin tuli vähemmän aktiivinen. 

YLEISMAAILMALLISIA HAASTEITA

Vaikka maantiede, kulttuuri ja etäisyys voivat erottaa Marshallin-
saarilla asuvat kirkon jäsenet muista myöhempien aikojen pyhistä, 

he selittävät, että heillä on monia samoja haasteita kuin muillakin 
jäsenillä.

Gary Zackious (oikealla), vaarnan nuorten naimatto-
mien aikuisten johtaja, sanoo: ”Luokseni tulee ihmisiä, 
jotka sanovat: ’Emme tarvitse profeettaa tänä aikana 
emmekä tarvitse lisää pyhiä kirjoituksia.’ Jotkut jäsenet 
eivät todellakaan lue pyhiä kirjoituksia tai ymmärrä niitä, 
joten kun joku sanoo heille jotakin, mikä vähentää hei-
dän uskoaan, he perääntyvät siitä, minkä tietävät olevan totta.”

Garylle ratkaisu on yksinkertainen: ”Lähetyssaarnaajat antoivat 
minulle haasteen rukoilla, jotta tietäisin totuuden Mormonin kirjasta, 
palautuksesta ja Joseph Smithistä. Rukoilin eräänä iltana polvillani. 
Tunsin Hengen. Se oli tunne, jota en ollut kokenut koskaan aiemmin. 
Tiedän, että asiat, joita lähetyssaarnaajat minulle opettivat, ovat totta. 
Mormonin kirjan lukeminen vahvisti todistustani, kun olin nuori kään-
nynnäinen.” Kasteestaan lähetystyöhön ja edelleen tähän hetkeen Gary 
sanoo: ”Todistukseni on kasvanut, kun luen Mormonin kirjaa ja tutkin 
pyhiä kirjoituksia ja profeettojen sanoja.”

Ernest Mea (oikealla), joka työskentelee yhdessä Garyn 
kanssa kirkon kääntäjänä Marshallinsaarilla, sanoo, että 
monet nuoret ihmiset ajautuvat moraalittomuuteen. Hän 
pysyy kaidalla ja kapealla polulla osallistumalla terve-
henkisiin toimintoihin samanhenkisten ystävien kanssa. 
”Ennen lähetystyötäni pelasimme koripalloa kirkolla joka 
päivä paitsi sunnuntaisin ja maanantaisin”, hän sanoo.

Michael Ionelle (oikealla), joka kuuluu Jenrokin seu-
rakuntaan, kirkkoon liittymisellä vuonna 2006 oli korkea 
hinta: hän ei saanut enää asua kotona. Uskoa ja vakau-
musta osoittaen hän meni kuitenkin kasteelle.

Vain vuotta myöhemmin hänet kutsuttiin lähetystyö-
hön – Marshallinsaarille. Michaelin perhe on alkanut jokin aika sitten 
osoittaa kiinnostusta kirkkoa kohtaan ja on aloittanut tutkimisen 
lähetyssaarnaajien kanssa.

Yllä vasemmalla: Hirobo Obeketang 
(myös perheensä kanssa aiemmilla 
sivuilla) työskentelee hotellinjohtajana. 
Alla: Patricia Horiuchi oli yksi johtohen-
kilöistä Marshallinsaarten ensimmäisessä 
nuorten naimattomien aikuisten konfe-
renssissa kesäkuussa 2009 (alla oikealla).
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Mutta hänen kertomuksensa matkastaan takaisin on sekä 
merkittävä että erilainen.

Lydia ja hänen aviomiehensä Kaminaga Kaminaga vart-
tuivat kumpikin kirkon piirissä. ”En ole ikinä epäillyt kirkon 
opetuksia”, Kaminaga sanoo. ”Olen aina uskonut niihin.”

Mutta Lydian elämä kulki toista latua. Lydia kertoo, että 
ollessaan seitsemännellä luokalla ”olin ainut mormoni 
koulussani ja tunsin jääväni syrjään. Tein sitä mitä ystäväni-
kin. Arvojärjestykseni muuttui vääräksi.”

Lydian vanhemmat lähettivät hänet Utahin Provoon 
Yhdysvaltoihin asumaan sukulaisten luona toivoen, että 
heidän vaikutuksensa saattaisi innoittaa Lydiaa elämään 
evankeliumin mukaan. Vaikka hän oppi asioita, jotka ovat 
auttaneet häntä myöhemmin elämässä, hän ei ollut silloin 
kiinnostunut käymään kirkossa.

Tammikuussa 2002 Lydia muutti takaisin Marshallin-
saarille – vain kuukausi sen jälkeen kun Kaminaga 
palasi lähetystyöstä Japanista. He tapasivat pian  
sen jälkeen. Vaikka Lydia ei elänyt kirkon  
tasovaatimusten mukaan, Kaminaga kävi  
hänen kotonaan sillä tekosyyllä, että 

halusi tavata Lydian siskonpoikaa Gary Zackiousia.
Viimein Kaminaga päätti puhua Lydian vanhemmille 

treffeillä käymisestä – tervehenkisistä, rehdeistä toiminnoista 
– Lydian kanssa. Vaikka Lydian vanhemmat yrittivät saada 
Kaminagan muuttamaan mielensä, tämä kertoo, että ”vii-
mein sanoin heille: ’Hän voi vielä muuttua.’ Kun sanoin niin, 
koko ilmapiiri huoneessa muuttui. Lydian isä sanoi itkien: 
’Olen aina halunnut hänen palaavan kirkkoon. Voit yrittää.’”

Ensin Lydia ei ottanut Kaminagaa vakavasti. Olihan 
tämä kunnollinen kotiin palannut lähetyssaarnaaja, eikä 
Lydia ollut aktiivinen.

”Mutta hän näki jotakin, mitä itse en nähnyt”, Lydia 

”Minulla on luja todistus 
parannuksesta”, sanoo Lydia 
Kaminaga, kuvassa miehensä 
Kaminagan ja heidän tyttä-
rensä Wellisan kanssa.



 H u h t i k u u  2 0 1 1  37

ENSIMMÄINEN VAARNA MARSHALLINSAARILLA

Vuosien ajan kirkon jäsenet Marshallinsaarilla ovat halunneet sinne 
vaarnan. Kesäkuun 14. päivänä 2009 heidän toiveensa täyttyi-

vät. Vaarnan järjestänyt vanhin David S. Baxter seitsemänkymmenen 
koorumista selittää: ”On 
huomionarvoista, kuinka 
jäsenmäärä on kasvanut 
muutamana viime vuo-
tena. Vaarna perustettiin, 
koska kirkon kasvu siellä 
teki sen väistämättömäksi. 
Mutta siihen on mennyt 
pitkä aika. Jäsenten piti 
voittaa lukuisia haasteita.”

Palvellessaan piirinjoh-
tajana Marshallinsaarten vaarnanjohtaja Arlington Tibon (yllä) opetti 
jäsenille, että jos he haluaisivat vaarnan, heidän olisi tehtävä työtä sen 
eteen. Hän neuvoi piirin johtohenkilöitä opettamaan jäsenille luvuista 
Malakia 3 ja 3. Nefi 24, mitä siunauksia kymmenysten maksaminen tuo. 
Johtohenkilöt kannustivat nuoria ja aikuisia myös tutkimaan Mormo-
nin kirjaa. He järjestivät jopa onnistuneen tapahtuman, jossa nuoret 
lukivat Mormonin 
kirjaa 12 tuntia 
yhteen menoon.

Veli Tibon asetti 
myös tavoitteen 
saada jäsenet ymmär-
tämään, ”kuinka 
tärkeää on tulla 
sinetöidyksi temp-
pelissä”, selittäen, 
että endaumentin 
saaminen ”auttaa 
heitä jättämään taakseen monia asioita, tekee heistä erilaisia, muuttaa 
heidän elämäänsä”.

Veli Tibonin johdolla jäsenet Marshallinsaarilla kävivät kahdessa 
temppelissä: Tongassa ja Havaijissa. Jokainen käynti merkitsi huomat-
tavaa uhrausta. Mutta kuten veli Tibonin vaimo Angela Tibon sanoo, 
noilla matkoilla ”on ollut suuri vaikutus siihen, kuinka omistautuneita 
jäsenet ovat taivaalliselle Isälle ja kirkolle”.

”Niin”, veli Tibon myötäilee, ”näimme hengellisen elämän täällä 
Majurossa voimistuvan merkittävästi.”

selittää. Koska Lydia ei seurustellut kenen-
kään kanssa, hän suostui lähtemään ulos 
Kaminagan kanssa. ”Kaminaga toi minut 
takaisin. Koska olin hänen tyttöystävänsä, 
minun oli asetettava tasovaatimukseni koh-
dalleen. Hän muistutti minua liitoistani, jotka 
olin tehnyt kasteessa. Hän muistutti minua 
kaikista niistä asioista, joita kaipasin todella 
paljon, kuten pyhien kirjoitusten lukeminen 
ja perheilta. Kaminaga ja minä palvelimme 
yhdessä. Luimme Mormonin kirjaa. Kävimme 
takkavalkeailloissa. Hän näytti minulle, 
kuinka eletään eri tavalla. Kirkossa käyminen 
ei tarkoittanut vain sakramenttikokousta vaan 
myös pyhäkoulua ja Apuyhdistystä.”

Kun he kävivät yhdessä treffeillä, jotka olivat 
tervehenkisiä ja kohottavia, Lydian elämä alkoi 
muuttua ja hänen todistuksensa kasvoi. Hänen 
oli kuitenkin yhä selvitettävä joitakin asioita.

”Oli vaikeaa tulla takaisin”, hän myöntää. 
”Parannuksen tekeminen ei ole helppoa, mutta 
minulla on todella luja todistus parannuksesta. 
Monin tavoin treffiemme tarkoituksena oli 
tutustua toisiimme enemmän ja tuoda minut 
takaisin kirkkoon, nähdä asiat eri tavoin.”

”Kyse on ihmissuhteista”, lisää Kaminaga.
Lydia ja Kaminaga vihittiin 28. marraskuuta 

2002. Vuotta myöhemmin heidät sinetöitiin 
Laien temppelissä Havaijissa, ja he opiske-
livat Brigham Youngin yliopiston Havaijin 
kampuksella. Nyt he asuvat Marshallinsaarilla 
kolmen lapsensa kanssa. Lydia palvelee nuor-
ten miesten ja nuorten naisten pyhäkoulun-
opettajana seurakunnassa ja Kaminaga palve-
lee Nuorten Miesten johtajana.

Kuten Hirobo, Patricia ja Lydia todistavat, 
kun olemme kärsivällisiä ja sinnikkäitä ja 
tavoittelemme Herran siunauksia, monet asiat 
ovat mahdollisia. Ne, jotka seuraavat Vapah-
tajaa ja kuuntelevat Pyhän Hengen kehotuk-
sia, voivat – samalla tavoin kuin matkaajia 
kotiin opastavat merenkulkijat muinoin – 
muuttaa toisen ihmisen elämän kokonaan. ◼



En halunnut olla missään tekemi-
sissä kirkon kanssa, kun vaimoni 

kysyi, voisivatko lähetyssaarnaajat 
opettaa poikiamme. Mutta en kieltä-
nyt sitä, koska hän oli jo jäsen.

Kun lähetyssaarnaajat alkoivat 
käydä kotonamme kahdesti viikossa, 
minulla oli tapana mennä naapu-
rissa asuvan ystäväni luo. Ystäväni 
oli vahva jäsen eräässä toisessa kris-
tillisessä kirkossa. Joka kerta kun 
kävin hänen luonaan, hän halusi 
puhua Raamatusta. Kerroin hänelle, 
etten ollut kiinnostunut 
sellaisista asioista enkä 
halunnut tutkia uskontoa. 
Mutta hän yritti edelleen 
taivutella minua, ja lopulta 
suostuin. Niinpä tutkin 
pitkän aikaa Raamattua 

MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN KERTOMAA

ystäväni kanssa lähetyssaarnaajien 
opettaessa poikiani.

Eräänä päivänä lähetyssaarnaajat 
olivat taas tulossa meille. Mutta sen 
sijaan että olisin lähtenyt pois, pää-
tinkin jäädä viereiseen huoneeseen. 
Kun lähetyssaarnaajat alkoivat opettaa 
poikiani, huomasin haluavani kuulla 
lisää. Siirryin lähemmäs ja lähemmäs 
ovea kuullakseni paremmin. He  
kertoivat pojilleni apostoleista  
ja profeetoista.

Myöhemmin tajusin, että halusin 
oppia lisää. Puhuin lähe-
tyssaarnaajien kanssa ja 
päätin käydä keskustelut 
heidän kanssaan – yksi-
tyisesti. Vaimoni oli aina 
paikalla, mutta kukaan 
muu ei tiennyt siitä.

Niinpä kahdesti viikossa, kun 
lähetyssaarnaajat tulivat opettamaan 
poikiani, minä menin ystäväni luo. Sit-
ten eri päivänä he tulivat opettamaan 
minua.

Kerran kun ystäväni sanoi jotakin 
pahaa kirkosta, minä puolustin sitä. 
Kuten monet ihmiset Marshallinsaa-
rilla, hänkään ei tiennyt kovin paljon 
kirkosta ja ymmärsi väärin joitakin 
asioita, joihin myöhempien aikojen 
pyhät uskovat. Kun hän sanoi muita 
kielteisiä asioita, puolustin jälleen 
kirkkoa.

Näin jatkui seitsemän kuukauden 
ajan. Sitten yhtenä päivänä tajusin, 
että Pyhä Henki oli vahvistanut 
minulle, että kaikki, mitä lähetys-
saarnaajat opettivat minulle, oli totta. 
Tajusin, että minun pitää saada kaste, 
vaikka tiesinkin yhä kovin vähän 
evankeliumista.

Kasteeni jälkeen vuonna 2007 olin 
hyvin onnellinen. Aloimme sääs-
tää rahaa mennäksemme Havaijin 
temppeliin. Siellä vaimoni, kolme 
lastamme ja minut sinetöitiin yhteen 
joulukuussa 2008.

Kirkon jäsenyys on tehnyt valtavan 
vaikutuksen elämääni. Päätin lopettaa 
sivutyöni viihdyttäjänä ravintolassa, 
koska siinä työssä tulin aina kotiin 
myöhään ja vaatteeni olivat tupakan-
savun kyllästämät. Niiden lisätulojen 
menettämisestä huolimatta Herra on 
pitänyt meistä huolen.

Tuntemani Hengen ja saamieni 
siunausten ansiosta tiedän, että kirkko 
on totta ja että Joseph Smith on Juma-
lan profeetta. ◼
Tanintoa Sexton, Marshallinsaaret

EN OLE KIINNOSTUNUT KIRKOSTA
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Kun lähetys
saarnaajat 

alkoivat käydä 
kotonamme 
kahdesti viikossa, 
minulla oli tapana 
mennä naapurissa 
asuvan ystäväni 
luo.
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Minulla on kahta valkolaikullista 
ponia esittävä ristipistotyö, 

jota ompelin noin vuoden ajan. Se 
oli melkein valmis, kun huoma-
sin tehneeni virheen toisen ponin 
värityksessä. Koska ponin karva olisi 
voinut olla sen värinen, en tajunnut 
virhettäni ennen kuin näin, ettei väri 
sopinut kankaan muiden vierekkäis-
ten värien kanssa.

Olin aivan murtunut. Olin käyttä-
nyt paljon aikaa työn ompelemiseen, 
ja ajatus siitä, että purkaisin kaikki 
vääränväriset pistot, oli miltei ylivoi-
mainen. Kyyneleet silmissäni minä 
avasin roskasangon kannen ja heitin 
ompeluksen sinne.

Istuuduin pöydän ääreen, jolla 
pidin ompelutarvikkeitani, murehtiak-
seni kauniin ponityöni menettämistä 
ja siirtyäkseni muiden töiden pariin. 
Mutta en kyennyt siihen – en vain 
kyennyt päästämään irti työstä, jonka 
eteen olin nähnyt niin paljon vaivaa. 
Avasin roskasangon ja pelastin kan-
kaan. Huomasin nurjalla puolella vää-
ränväristen pistojen solmun ja leikka-
sin sen varovasti pois. Käänsin työn 
oikein päin ja aloin poistaa lankaa.

Välillä poistaminen sujui nopeasti. 
Toisinaan se osoittautui vaikeam-
maksi. En ollut varma, kuinka minun 
pitäisi purkaa se, mitä olin ommel-
lut. Joskus minun piti leikata lankaa 
pisto kerrallaan. Poikani huomautti, 
että häneen teki vaikutuksen, kun 
näin niin paljon vaivaa korjatak-
seni virheen. Kysehän oli vain 
ristipistotyöstä.

Kun purin pistoja, aloin ajatella 
parannusta ja sitä, kuinka vaikeaa on 

RISTIPISTOPONINI
ollut korjata joitakin erheitä, joita olen 
tehnyt. Todellinen parannus vaatii val-
tavaa halua, uurastusta ja kärsimistä, 
mutta se on vaivan arvoista.

Kun ompelin hevosta uudelleen, 
mieleeni muistui, että parannuksen 
ansiosta Jeesuksen sovitus voi pyyh-
kiä synnin tahran elämästäni ja auttaa 
minua aloittamaan uudelleen. Ompe-
lutyöni ”parannusponeistani” riippuu 
kotini seinällä lempeänä mutta eloi-
sana muistuttajana tarpeesta toimia 
oikein, olla koskaan luovuttamatta, 
kun teen väärin, ja muistaa, että 
parannuksen tehtyäni sovitus muut-
taa kaiken. ◼
Sandra Jennings, New Mexico, USA

Olin 
käyttänyt 

paljon aikaa 
kuvan ompe
lemiseen, ja 
ajatus siitä, 
että purkaisin 
kaikki vää
ränväriset 
pistot, oli miltei 
ylivoimainen.
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Matkalla Välimeren maihin 
osallistuin uskollisesti kirkon 

kokouksiin aina kun voin. Sevillassa 
Espanjassa käytin apuna hotellin 
vastaanottovirkailijaa, paikallista 
puhelinluetteloa ja kaupungin 
karttaa löytääkseni paikallisen 
myöhempien aikojen pyhien kirkon. 
Kirjoitin muistiin osoitteen ja kirkon 
nimen espanjaksi. Lauantai-iltana 
rukoilin, että voisin tietää, mihin 
aikaan kokoukset alkaisivat, ja sain 
voimakkaan tunteen, että minun 
piti olla paikalla aamukymmeneen 
mennessä.

Juuri ennen kuin lähdin puoli 
kymmeneltä sunnuntaiaamuna kirk-
koon, rukoilin uudelleen, että löy-
täisin sen. Karttaani seuraten aloin 
suunnistaa kapeiden katujen sokke-
lossa. Oli ihastuttava aamu. Ohitin 
kahviloita ja lintutorin, joka oli täynnä 
kirkuvia lintuja.

Pääsin osoitteessa olevaan paik-
kaan, mutta siellä ei ollut mitään edes 
etäisesti kirkkoa muistuttavaa. Kävelin 
katua edestakaisin etsien kirkkoa tur-
haan. Olin ihmeissäni ja huolestunut, 
ja kello oli melkein kymmenen.

Viimein rukoilin taivaallista Isääni: 
”Sinä olet käskenyt minun käydä kir-
kossa, ja täällä minä olen, mutta eihän 
täällä ole kirkkoa.”

Juuri silloin kulman takaa tuli 
tyylikäs pukuun sonnustautunut 
mies. Hän näytti kirkon jäseneltä, ja 
tunsin innoitusta pysäyttää hänet. 
Hieman takerrellen kerroin hänelle, 
että etsin kirkkoa. Hän sanoi jota-
kin, mitä en ymmärtänyt, ja katsoin 

EIHÄN TÄÄLLÄ 
OLE KIRKKOA

häntä hämmentyneenä. Niinpä 
hän avasi salkkunsa, ja näin kaksi 
nahkakantista kirjaa, jotka näytti-
vät pyhiltä kirjoituksilta. Ojensin 
hänelle paperilappuni, johon olin 
kirjoittanut ”La Iglesia de Jesucristo” 
( Jeesuksen Kristuksen kirkko). 
Hän hymyili ja osoitti suuntaa, josta 
olin tullut, ja yhdessä kävelimme 
kirkkoon. Rakennus sijaitsi eri 
osoitteessa vain muutaman minuu-
tin kävelymatkan päässä, ja se jäi 
helposti huomaamatta, jos ei tien-
nyt, että se oli siellä. Se oli tontin 
takaosassa pienellä aukiolla suurten 
porttien takana.

Kirkossa sain pian selville, että 
minua auttanut mies oli peräti seu-
rakunnan piispa ja että kokoukset 
alkoivat puoli yksitoista. Olin saapu-
nut hyvissä ajoin.

Seurakunnan paasto- ja todis-
tuskokouksessa tunsin innoitusta 
todistaa. Lähetyssaarnaajan tulka-
tessa sanani englannista espanjaksi 

lausuin todistukseni ja kuvailin, 
kuinka Herra oli auttanut minua 
pääsemään kirkkoon. Sitten piispa 
lausui oman todistuksensa ja selitti, 
että hänen oli pysäköitävä autonsa 
sinä aamuna tavallista kauemmas, 
joten hän oli normaalia myöhemmin 
liikkeellä. Kun hän näki minut, hän 
ajatteli, että näytin kirkon jäseneltä, 
joten hän pysähtyi auttamaan minua. 
Sitten hän puhui jäsenistä, jotka ovat 
hengellisesti eksyksissä, ja sanoi, että 
meidän pitää auttaa heitä löytämään 
kirkko.

Vuosien varrella muistoni Sevillan 
näkymistä ovat haalistuneet, mutta 
muisto siitä, miten löysin kirkon, ei 
ole. Tuo muisto on minulle todistus 
taivaallisen Isämme suuresta rak-
kaudesta meitä kohtaan ja siitä, että 
Hänen vaikutuksensa näkyy elämäs-
säni, jos vain etsin kaikkea sitä, mikä 
yhdessä koituu minun parhaakseni 
(ks. Room. 8:28). ◼
Julie Ismail, Länsi-Australia, Australia

Kulman 
takaa tuli 

tyylikäs pukuun 
sonnustautunut 
mies. Hän 
näytti kirkon 
jäseneltä, ja 
tunsin innoi
tusta pysäyttää 
hänet.
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Työskentelen sairaanhoitajana 
vastasyntyneiden teho-osastolla 

ja hoidan sairaita vauvoja – joskus 
hyvinkin pieniä. Eräänä iltana sain 
hoitooni pienen pojan, joka oli syn-
tynyt 17 viikkoa etuajassa ja painoi 
vain puolisen kiloa. Hänen kätensä 
olivat hyvin pienet, hänen pikkuruiset 
säärensä suunnilleen sormeni paksui-
set ja hänen jalkateränsä suunnilleen 
peukaloni kokoiset. Koska hänellä oli 
vakavia hengitysvaikeuksia, lääkärit 
eivät odottaneet hänen elävän yön yli.

Kun vastasyntynyt taistelee elä-
mästään, koko osastolle laskeutuu 
syvä hiljaisuus. Kaikki tuntevat 
lisääntyneen stressin, etenkin vauvan 
sairaanhoitaja, ja tänä iltana se olin 
minä. Vauvan vanhemmat olivat olleet 
hänen kanssaan suurimman osan 
päivää, mutta he olivat uupuneita. Äiti 
oli palannut huoneeseensa saamaan 
kipeästi kaipaamaansa lepoa.

Vauvan yksityishuoneessa oli kes-
koskaappi, monitoreja, hengityslaite ja 
infuusiopumppuja, jotka pitivät häntä 
elossa. Koska hän oli niin sairas ja 
tarvitsi niin kovasti tehohoitoa, minulle 
ei ollut annettu muita potilaita siksi 
yöksi. Olisin hänen vieressään koko 
yön, ja lääkityksen, tarkkailun, hoitojen 
ja kokeiden kanssa riittäisi tekemistä.

Yön kuluessa yritin kuvitella, miltä 
minusta tuntuisi, jos olisin hänen 
äitinsä. Murhe sydämessä olisi ollut 
kestämätöntä.

Pesin hellästi hänen kasvonsa, 
kosketin pieniä käsiä ja jalkoja, vaih-
doin varovasti vaipan ja laskin hänet 
pehmeälle uudelle peitolle. Mietin, mitä 

HÄNEN KÄRSIMYKSENSÄ HELPOTTAA 
MEIDÄN KÄRSIMYSTÄMME

muuta voisin tehdä pienen potilaani 
hyväksi. Mitä hänen äitinsä tekisi? Mitä 
taivaallinen Isä haluaisi minun tekevän?

Tämä kallisarvoinen, viaton pieni 
henki palaisi pian takaisin taivaallisen 
Isänsä luo. Mietin, oliko hän pelois-
saan. Ajattelin omia lapsiani. Kun he 
olivat pieniä ja peloissaan, olin lau-
lanut heille. Heidän suosikkinsa oli 
”Oon lapsi Jumalan”. Kyyneliä nieles-
kellen lauloin vauvalle.

Sairaanhoitajana näin putket ja 
veren, laskin vauvan rinnan kohoile-
misia, kuuntelin hänen sydämenlyön-
tejään ja katselin monitorien nume-
roita. Myöhempien aikojen pyhänä 
näin selestisen hengen ja ihmettelin 
pelastussuunnitelmaa.

Yön edetessä hänen  
terveydentilansa heikkeni. 
Viimein hän heikkeni niin, 
että verta alkoi vuotaa 
hänen keuhkoihinsa.

Aamulla pieni poti-
laani lipui hiljaa verhon 
tuolle puolen. Hän 
lähti äitinsä 

sylistä ja hänet otettiin ”kotiin sen 
Jumalan luokse, joka antoi [hänelle] 
elämän” (Alma 40:11).

Sinä yönä pääsin lähemmäksi 
Vapahtajaa ja taivaallista Isää. Opin 
ymmärtämään paremmin Herran 
rakkautta ihmiskuntaa kohtaan – ja 
Hänen rakkauttaan itseäni kohtaan. 
Sain muistutuksen siitä, kuinka paljon 
rakastin Häntä, ja se jopa yllätti minut. 
Ja tunsin halua olla ystävällisempi, 
lempeämpi, anteeksiantavampi, 
myötätuntoisempi – enemmän Hänen 
kaltaisensa – yksi päivä ja yksi sydä-
menlyönti kerrallaan. ◼
Barbara Winter, Arizona, USA

Kyyneliä 
nieleskellen 

lauloin vauvalle 
”Oon lapsi 
Jumalan”.
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Marta Valencia Vásquez

Kun olin teini-ikäinen, Nuor-
ten Naisten johtajamme antoi 
jokaiselle nuorelle naiselle 

lahjan: kuvan temppelistä. Hän puhui 
meille liitoista ja elämisestä puhtaasti. 
Sitten hän kannusti meitä asettamaan 
tavoitteen mennä jonakin päivänä 
temppeliin.

Otin tämän sisaren neuvon vaka-
vasti ja päätin asettaa valmistautumisen 
tärkeälle sijalle. Tuohon aikaan Costa 

LIITTO ON 
IKUINEN

Ricassa ei ollut temppeliä, mutta tiesin 
äskettäisen kasteeni perusteella, mikä 
liitto on, ja odotin kovasti tilaisuutta 
solmia lisää liittoja Herran kanssa.

Kukaan muu perheessäni ei ollut 
silloin kirkon jäsen, joten kodissamme 
ei opetettu evankeliumia. Päätin silti, 
että voisin opetella evankeliumin 
tasovaatimuksia itsekseni ja noudat-
taa niitä. Valmistautumiseeni kuului, 
että osallistuin seminaariin, vaikka se 

pidettiinkin hyvin aikaisin aamulla. 
Siihen kuului, etten seurustelisi ennen 
kuin olisin 16-vuotias. Ja se tarkoitti 
elämistä siveyden lain mukaan. Se ei 
todellakaan ollut suosittua tai edes 
tavallista useimpien ikätoverieni 
keskuudessa, mutta tiesin pystyväni 
siihen, koska olin luvannut Herralle, 
että tekisin niin.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen sekä 
seminaarissa että itsekseni vahvisti 
päätöstäni elää siveellistä, puhdasta 
elämää. Muistan, että minua innoittivat 
etenkin 2 000 nuorta sotilasta. Kuten 
kohdassa Alma 53:20–21 sanotaan, 
nämä nuorukaiset ”olivat tavattoman 
urheita, mitä tulee rohkeuteen sekä 
voimaan ja toimeliaisuuteen; mutta 

On yhdentekevää, mitä maailma sanoo päätök
sistä, joita olen tehnyt osana liittoa rakastavan 

taivaallisen Isän kanssa.

NUORTEN 
AIKUISTEN 
VOIMAKSI

”Minulla on vain yksi 
kysymys: Aiotteko 
seurata totisia ja 

eläviä profeettoja vai ette? Se ei ole 
todellakaan yhtään sen monimut-
kaisempaa. Kirkon tasovaatimukset 
siveellisyydestä on selkeästi määritelty 
kirjasessa Nuorten voimaksi, josta ette 
ole kasvaneet ohi, vaikka monet teistä 

eivät enää olekaan Nuorissa Miehissä 
ja Nuorissa Naisissa. Jos päätätte lukea 
jotakin, mikä sisältää siveellisyyttä 
koskevien kirkon tasovaatimusten vas-
taista aineistoa, niin asetatte itsenne 
ja oman viisautenne Jumalan profeet-
tojen neuvojen yläpuolelle – toiminta-
tapa, joka olisi todellakin hyvin epävii-
sas. Heti kun ihmiset alkavat ajatella, 
että he tietävät asiat paremmin kuin 
Jumala tai Hänen puhetorvensa tai 
etteivät annetut neuvot koske heitä, 
he lähtevät vaaralliselle tielle, joka on 

vaatinut jo aivan liian monta uhria. 
Tarvitaan uskoa – todellista uskoa, 
joka on yksiselitteistä ja varauksetonta 
– hyväksyä profeetalliset neuvot ja 
yrittää elää niiden mukaan, vaikka ei 
täysin ymmärtäisikään niitä. Sellaisessa 
yksinkertaisessa uskossa on voima 
johtaa teidät turvallisesti läpi jokaisen 
haasteen, jonka saatatte elämässänne 
kohdata.”
Vanhin M. Russell Ballard kahdentoista apostolin 
koorumista, ”When Shall These Things Be?” 
julkaisussa Brigham Young University 1995–96 
Speeches, 1996, s. 189.
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katso, tässä ei ollut kaikki – he olivat 
miehiä, jotka olivat aina uskollisia 
kaikessa, mitä heille uskottiin. – – He 
olivat vilpittömiä ja vakaita miehiä, sillä 
heitä oli opetettu pitämään Jumalan 
käskyt ja vaeltamaan oikeamielisesti 
hänen edessään.” Minäkin halusin olla 
uskollinen kaikessa, mitä minulle oli 
uskottu, mukaan lukien kasteenliittoni.

Lisää ymmärrystä liitoista sain, kun 
minut kutsuttiin palvelemaan San 
Salvadorin itäisellä lähetyskentällä El 
Salvadorissa. Kun sain endaumenttini 
temppelissä, mieleeni tuli kohta OL 
82:10: ”Minä, Herra, olen sidottu, kun 
te teette, mitä minä sanon, mutta kun 
te ette tee, mitä minä sanon, teillä ei 
ole mitään lupausta.” Koko lähetys-
työni ajan tuo ajatus liitoista – että 
teemme oman osamme ja Herra tekee 
omansa – innosti minua tekemään 
parhaani. Kun tein niin, tovereitani ja 
minua siunattiin työssämme.

Olin lähetystyössä monta vuotta 
sitten, mutta saan edelleen voimaa liit-
tojeni pitämisestä. Minua on siunattu 
niin, että olen saanut sen jälkeen 
palvella seitsemän vuotta San Josén 
temppelissä Costa Ricassa. Temppeli-
työntekijänä palvellessani sain sään-
nöllisesti tilaisuuksia muistaa liitot, 
jotka olin solminut. Olen huomannut 
samankaltaisia muistuttajia palvelles-
sani Nuorten Naisten järjestössä, jossa 
olen yrittänyt opettaa liittojen tär-
keyttä aivan kuten johtajani opettivat 
sitä minulle.

Liitot, jotka solmin kasteessa, 
ja liitot, jotka solmin temp-
pelissä, ovat yhtä sitovia 
tänään kuin sinä päivänä, 
jona ne solmin.

Liittojemme pitäminen ei ole 
aina helppoa. Esimerkiksi monet 

ihmiset pitävät siveyden lakia (tai 
joissakin tapauksissa uskonnollista 
elämäntapaa yleensä) aikansa elä-
neenä. Onneksi en tunne lisäpainetta 
niiden taholta, jotka eivät ole samaa 
mieltä uskonkäsityksistäni, enkä ajan 
kulumisesta. Muistelen sitä, mitä tun-
sin nuorena naisena, kun johtajamme 
kannusti meitä valmistautumaan 
temppeliliittoihin ja elämään niin, 
että saisimme ne. Olen noudattanut 
silloin tekemääni päätöstä tähän 
päivään asti.

Voin pysyä lujana päätöksissäni, 
koska ne eivät ole päätöksiä, jotka 
olen tehnyt vain itsekseni itseäni 
varten. Sen sijaan ne ovat päätöksiä, 
jotka olen tehnyt sen liiton yhtey-
dessä, jonka olen solminut rakastavan 
taivaallisen Isän kanssa. On yhdente-
kevää, mitä maailma sanoo. Lupasin 
Herralle, että olisin kuuliainen Hänen 
käskyilleen. Kyse on kunniasta. Liitot, 
jotka solmin kasteessa, ja liitot, jotka 
solmin temppelissä, ovat yhtä sitovia 
tänään kuin sinä päivänä, jona ne sol-
min. Liitto Jumalan kanssa on ikuinen.

Eläminen siten kuin Jumala on 
pyytänyt meitä elämään ei ole aina 
helppoa, mutta todistan, että se on 
mahdollista. Me voimme saada itse-
luottamusta ja voimaa, kun elämme 
liittojemme mukaan, ja voimme olla 
varmoja siitä, ettei taivaallinen Isä jätä 
meitä koskaan yksin. Kun Hän on 
puolellamme, voimme tehdä kaiken 
(ks. Moroni 7:33). ◼KU
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Julkaistaan nimettömänä

Opiskellessani korkeakoulussa 
minua siunattiin haastavalla 
harjoittelupaikalla kaupun-

gissa, joka oli kaukana kotoa. Eräs 
vanha ystäväni asui lähistöllä, ja 
vaikka emme kuuluneet samaan kirk-
koon, eroavaisuutemme eivät olleet 
estäneet meitä pitämästä satunnaisesti 
yhteyttä.

Kun tapasin Madelinen (nimi 
on muutettu) ensimmäisen kerran, 
teimme kumpikin töitä erään toisen 
nuoren naisen kanssa, joka oli erin-
omainen esimerkki myöhempien 
aikojen pyhästä. Muistan Hengen 
osoittaneen hienoisia eroavaisuuksia 
näiden nuorten naisten välillä selit-
täen, kuinka pienetkin valinnat voivat 
määrätä myöhempää elämänkulkua. 
Olen itse asiassa muistanut nuo hen-
gelliset vaikutelmat vuosikausia.

Kun nyt olimme taas yhteydessä 
muutaman vuoden jälkeen, suun-
nittelimme Madelinen kanssa tapaa-
vamme ja sovimme ajankohdan. Kun 
kyseinen ilta tuli, aloin yllättävästi 
hermostua. Matkustin junalla siihen 
kaupunkiin, jossa hän asui, ja kun 
määränpää lähestyi, ääni mielessäni 
ja sydämessäni sanoi: ”Sinun pitäisi 
käydä treffeillä vain ihmisten kanssa, 
joilla on korkeat tasovaatimukset.”

KUUNTELIN 
VIIMEIN

”Eivät nämä ole treffit”, minä ajat-
telin. ”Tapaan vain vanhan ystävän.” 
Henki toisti varoituksen itsepintai-
sesti, kunnes tajusin, että kyseessä 
olivat todellakin treffit, ja aloin miettiä 
ystäväni nykyisiä tasovaatimuksia ja 
elämäntapaa. ”Hän tietää, että olen 
myöhempien aikojen pyhä”, järkeilin. 
”Hän tuntee tasovaatimukseni, eikä 
siitä tule ongelmaa.”

Aloin kuitenkin miettiä, olivatko 
ne ”hienovaraiset eroavaisuudet”, 
jotka olin pannut merkille aiemmin, 
aiheuttaneet sen, että polkumme 
olivat erinneet enemmän kuin oletin. 
Niinpä noudatin Hengen kehotusta 
ja soitin ystävälleni peruuttaak-
seni tapaamisen. Pelkäsin kovasti 
loukkaavani häntä. Kuinka voisin 
selittää hengellisiä vaikutelmia ystä-
välle, joka ei arvosta Pyhän Hengen 
tehtävää?

Selitin, että minua vaivasi yksi 
toiminnoista, joita olimme suun-
nitelleet, ja toivoin, että saisin 
näin hyväksyttävän syyn 
perua illan tapaamisen. 
Hän oli pettynyt ja tar-
joutui muuttamaan 
suunnitelmiamme. Olin 
helpottunut ja suostuin 
muutokseen, koska 

ajattelin: ”Ehkäpä se toiminta oli 
syy, miksi Henki varoitti minua.” 
Mutta tuntemani levottomuus ei 
häipynyt.

Meillä oli sinä iltana hauskaa, 
mutta ajoittain Henki sanoi minulle, 
että aiempi varoitus oli tärkeä. Ensin 
mikään ei vaikuttanut huolestutta-
valta, mutta illan edetessä kävi yhä 
selvemmäksi, että vaikka meillä oli 
ehkä samanlainen tausta, olimme 
menossa täysin eri suuntiin. Tasovaa-
timuksemme eivät olleet samanlaisia KU
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VAIN  
PIIRUN VERRAN 
PIELESSÄ?
”Aivan liian usein 
– – lähdemme mie-
lestämme jännittä-

välle matkalle ja huomaamme liian 
myöhään, että muutaman asteen 
virhe on vienyt meidät hengellisen 
tuhon kurssille.”
Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvon-
antaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, ”Vain 
muutaman asteen ero”,  Liahona, toukokuu 2008, 
s. 59.

”Hän on vanha ystävä, 
eivätkä nämä ole treffit”, 
vakuutin itselleni. Miksi 
sitten Henki varoitti toistu
vasti, ettei minun pitäisi  
olla siellä?

– edes pienissä asioissa. Kun hän 
tilasi viiniä, selitin, etten haluaisi 
maksaa alkoholista. Hän kunnioitti 
toiveitani ja maksoi sen itse.

Hengellinen levottomuuteni lisään-
tyi edelleen illan edetessä. Päivällisen 
päättyessä olin jo valmis lähtemään, 
koska tiesin, että illan viimeinen juna 
lähtisi pian ja asuin liian kaukana 
mennäkseni kotiin taksilla. Huolestani 
tietoisena ystäväni sanoi, että voisin 
nukkua hänen luonaan. Nyt Henki ei 
jättänyt minua rauhaan vaan vahvisti 
sen, mitä jo tiesin: jääminen ei tullut 
kysymykseenkään.

Kun saatoin hänet kotiin, tein 
kaikkeni näyttääkseni rauhalliselta. 
”Oletko varma, ettet halua jäädä?” 

hän kysyi. Olin varma. Hän ei 
ollut tunkeileva eikä hyök-

käävä, mutta Henki puhui 
hiljaa ja silti selkeämmin 

kuin ukkosen ääni. 
En saanut myöhästyä 

junasta!

Odotin, kunnes tiesin hänen pääs-
seen sisään, ja sitten juoksin niin lujaa 
kuin pääsin ehtiäkseni juna-asemalle 
ajoissa. En voinut olla ajattelematta 
Egyptin Joosefia, kun tämä pakeni 
kiusausta (ks. 1. Moos. 39:7–12).

Kun muistelen sen illan tapahtu-
mia, tunnen sekä pelkoa että kiitolli-
suutta: pelkoa siitä, mitä olisi saatta-
nut tapahtua, ja kiitollisuutta Pyhän 
Hengen kumppanuudesta. Henki 
puhui, ja vaikka minun olisi pitänyt 
kuunnella aikaisemmin, olen iloinen 
siitä, että kuuntelin viimein.

On ilmeistä, että näkemykseni tuon 
illan tilanteesta ei ollut selvästikään 
niin selkeä kuin Herran. Kuten Jesaja 
kirjoitti:

”Minun ajatukseni eivät ole teidän 
ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole 
minun teitäni, sanoo Herra.

Sillä niin korkealla kuin taivas 
kaartuu maan yllä, niin korkealla 
ovat minun tieni teidän teittenne  
yläpuolella ja minun ajatukseni  
teidän ajatustenne yläpuolella.”  
( Jes. 55:8–9.)

Jotkin valinnat, joita tulee eteemme 
elämässä, tehdään ja unohdetaan 
nopeasti. Toisaalta on valintoja, joi-
hin liittyy opetuksia, jotka meidän 
kannattaisi aina muistaa. Olen hyvin 
kiitollinen tiedosta, että kun me nou-
datamme Pyhän Hengen kehotuksia –  
ja kun teemme niin heti – me voimme 
helpommin pysyä polulla, jonka  
Jeesus Kristus näytti meille. ◼
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”Miksi perheellämme on ongelmia, vaikka käymme 
kirkossa, pidämme perheiltoja ja yritämme elää 
evankeliumin mukaan? Mitä vielä voimme tehdä?”

E vankeliumin mukaan eläminen tuo siunauksia, mutta 
se ei tarkoita sitä, etteikö teillä olisi ongelmia. Koet-
telemukset voivat vahvistaa uskoanne saamalla teidät 
pyytämään taivaallisen Isän apua. Ongelmien rat-
kaiseminen Hänen avullaan opettaa teitä tekemään 

vanhurskaita päätöksiä.
Oletteko keskustelleet tästä tilanteesta perheen kesken? Neuvotte-

lemalla yhdessä saatatte keksiä hyödyllisiä ideoita. Oletteko paaston-
neet ja rukoilleet yhdessä koko perhe löytääksenne ratkaisuja? Olet-
teko tutkineet pyhiä kirjoituksia ja yleiskonferenssipuheita? Ehkäpä 
perheenne pitää tehdä joitakin muutoksia tilanteen parantamiseksi, 
tai ehkäpä teidän pitää vain olla sinnikkäitä ja odottaa kärsivällisesti 
ja luottavaisina, että Herra vahvistaa teitä tämän koettelemuksen 
aikana (ks. Moosia 24:15).

Jos muut ovat aiheuttaneet perheellenne tuskaa, yrittäkää antaa 
heille anteeksi ja olla syyttämättä heitä. Vaikka anteeksianto ei ehkä 
ratkaisekaan ongelmaa heti, se tuo sydämeenne rauhaa ja tekee 
ongelman käsittelemisen helpommaksi.

Vastustaja hyökkää perheiden kimppuun, koska niiden voima 
on hyvin tärkeä kirkolle ja yhteiskunnalle. Kestäkää siis edelleen. 
Käykää edelleen kirkossa, pitäkää perheiltoja ja eläkää evankeliu-
min mukaan. Kuuliaisuuden ansiosta voitte tuntea Pyhän Hengen, ja 
Hänen opastuksensa on tärkeää löytääksenne etsimiänne vastauksia. 
Eläminen vahvana perheenä, myös silloin kun on voitettavana ongel-
mia, on yksi tärkeimpiä tavoitteita, mitä teillä voi olla.

Käyttäkää oppaita, joita meille on annettu
Ehkäpä perhettä vahvistetaan vasta sitten kun sitä on 
koeteltu. Onneksi meidän ei tarvitse kohdata ongel-
miamme yksin. Taivaallinen Isä haluaa, että me onnis-
tumme yksilöinä ja perheinä. Hän on antanut meille 
avuksi tärkeitä oppaita kuten pyhät kirjoitukset, elävän 

profeetan, muita kirkon johtohenkilöitä ja Pyhän Hengen. Ne voivat 
auttaa meitä ymmärtämään ja soveltamaan käytäntöön evankeliumin 
periaatteita, jotka tuovat meille ja perheellemme iloa. Sen lisäksi 
muista aina kertoa vanhemmillesi, että arvostat ja rakastat heitä. 

Tiedän, että Herra järjestää keinon, jolla 
perheestäsi voi tulla yhtenäinen, vahva ja 
onnellinen. Tiedän, että perhe on Jumalan 
säätämä.
Jared L., 18, Mindanao, Filippiinit

Oppikaa haasteistanne
Vaikka kuinka paljon yrittäisi, 
aina tulee olemaan haasteita. 
Nämä koetukset auttavat meitä 
kasvamaan. Kaikki riippuu siitä, 
kuinka reagoitte noihin haastei-

siin. Tärkeintä on oppia niistä. Ottakaa etäi-
syyttä nähdäksenne, mitä ympärillänne itse 
asiassa tapahtuu. Rukoilkaa koettelemuksista, 
joita koette, ja uskokaa siihen, että Herra 
auttaa teitä selviytymään niistä. Niistä voi tulla 
teille voimanlähde, ja te vuorostanne voitte 
olla voimanlähteenä muille.
Makenzie C., 18, Chihuahua, Meksiko

Lukekaa perhejulistusta
Ongelmia tulee, rukoilimmepa tai emme. 
Niiden tarkoituksena ei ole rangaista meitä 
vaan vahvistaa meitä. Ongelmat, joita koh-
taamme elämässä, antavat perheenjäsenille 
tilaisuuden työskennellä yhdessä. Kun mei-
dän perhe selviytyy stressistä, rahavaikeuk-
sista ja vain yrittää löytää aikaa olla yhdessä, 
me lähennymme toisiamme ja taivaallista 
Isäämme. Vaikeina hetkinä meidän yksi kei-
nomme selviytyä on se, että luemme perhe-
julistusta. Se muistuttaa meitä siitä pyhästä 
siteestä, joka välillämme on, ja siitä, kuinka 
tärkeää on pitää liittomme.
Anna G., 15, Georgia, USA

Vastaukset eivät ole kirkon virallisia opillisia lausuntoja, vaan ne on tarkoitettu avuksi ja avartamaan näkemystä.

Kysymys ja vastaus



N
UO

RILLE 

Hyväksykää taivaallisen  
Isän tahto
Minun mielestäni ongelmat ovat yksi 
tapa, jolla taivaallinen Isä koettelee 
meitä. Emme saa unohtaa, että Hän 
on Isämme, ja sen vuoksi Hän rakas-
taa meitä hyvin paljon ja haluaa siten 
meidän parastamme. Tiedän, että 
ainoa tapa voittaa ongelmia, on olla 
sinnikäs ja hyväksyä Isän tahto.
José C., 18, Ancash, Peru

Uskokaa Herraan
Kun minä kyselen, 
miksi perheelläni on 
ongelmia silloinkin kun 
teemme kaiken voita-
vamme, minua auttaa 

kertomus Jobista ja siitä, kuinka 
paljon hän koki. Kohdassa Job 
19:25–26 sanotaan: ”Minä tiedän, 
että lunastajani elää. Hän sanoo 
viimeisen sanan maan päällä. Ja 
sitten, kun minun nahkani on rieka-
leina ja lihani on riistetty irti, minä 
saan nähdä Jumalan.” Job joutui 
kokemaan joitakin kaikkein vaikeim-
mista haasteista, ja silti hän tiesi, että 
hänen Lunastajansa elää. Kun me 
kykenemme ajattelemaan ja elämään 
kuten Job, tiedän, että kykenemme 
näkemään ongelmiemme yli ja 
näkemään, että meillä on Lunastaja, 
joka auttaa meidät näiden koettele-
musten läpi.
Megan B., 17, Utah, USA

Kohdatkaa ongelmat 
toiveikkaina
Ongelmat tekevät meistä vahvempia, 
kun kohtaamme ne oikealla tavalla. 
Teidän pitää kohdata ongelmat toi-
veikkaina ja rohkeina. Teette kenties 

NOUDATTAKAA 
PROFEETTOJEN 
NEUVOJA

”Herran ja Hänen 
oppiensa avulla kaikki 
perheen mahdollisesti 
kohtaamien haas- 

teiden vahingolliset vaikutukset 
voidaan ymmärtää ja voittaa. Olivatpa 
perheenjäsenten tarpeet mitä tahansa, 
me voimme vahvistaa perhettämme 
noudattamalla profeettojen antamia 
neuvoja.

Ratkaisevaa perheidemme vahvista-
misessa on antaa Herran Hengen tulla 
kotiimme.”
Vanhin Robert D. Hales kahdentoista apos-
tolin koorumista, ”Perheen vahvistaminen – 
pyhä velvollisuutemme”,  Liahona, heinäkuu 
1999, s. 38.

SEURAAVA KYSYMYS Lähetä vastauksesi 15. toukokuuta 2011  
mennessä osoitteeseen

 Liahona, Questions & Answers 5/11
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA
tai sähköpostiosoitteeseen:  
liahona@ ldschurch .org

Vastauksia saatetaan lyhentää tai muokata 
selkeämmiksi.

Sähköpostiviestiisi tai kirjeeseesi tulee sisältyä 
seuraavat tiedot ja lupa: 1) koko nimi,  
2) syntymäaika, 3) seurakunta, 4) vaarna tai piiri, 
5) kirjallinen lupasi, ja jos olet alle 18-vuotias, 
vanhempiesi kirjallinen lupa (sähköpostiviesti 
riittää) julkaista vastauksesi ja valokuvasi.

parhaanne käymällä kirkossa ja yrit-
tämällä elää evankeliumin mukaan, 
joten teidän täytyy tunnustaa se 
tosiasia, että ongelmienne tarkoi-
tus on jalostaa teitä ja tehdä teistä 
lopulta parempia. Yrittäkää myös 
huomata jotakin, mitä ette tee oikein, 
ja pyrkikää korjaamaan se. Yrittäkää 
usein auttaa muita, ja kun niin teette, 
ongelmanne tuntuvat kevyemmiltä. 
Ennen kaikkea neuvotelkaa aina 
Herran kanssa. Rukoilkaa ongelmis-
tanne ja pyytäkää taivaallista Isää 
opastamaan teitä.
Raymond A., 18, Accra, Ghana

Kestäkää loppuun asti
Perhe on keskeisellä sijalla Luojan 
suunnitelmassa, joten luonnollisesti 
vastustaja aikoo tehdä kaikkensa 
estääkseen meitä elämästä yhdessä 
onnellisena, evankeliumikeskeisenä 
perheenä. Tiedämme, ettemme voi 
odottaa elämän olevan helppoa tai 
vailla kiusauksia kun vain käymme 
kirkossa ja pidämme perheillan. 
Kun tulee vaikeaa, lukekaa pyhiä 

kirjoituksia, rukoilkaa ja ihan vain 
jutelkaa yhdessä perheen kesken.
Vanhin Dudley, 21, Jakartan lähetyskenttä, 
Indonesia

”Kuinka voi hillitä 
suuttumustaan, kun  
on todella vihainen?”



ME KAIKKI OLEMME LUVANNEET.
(KS. LUUK. 22:19–20; OL 20:77, 79.)

SI
M

O
N

 D
EW

EY
N

 T
EO

S 
VI

IM
EIN

EN
 A

TE
RI

A

MUISTA HÄNET 
AINA



 H u h t i k u u  2 0 1 1  49

N
UO

RILLE Oppi ja liitot 76:22–24

RIVI RIVIN PÄÄLLE

Nämä jakeet julistavat nykyajan todistusta Jeesuksesta Kristuksesta: Hän elää!

Toimituksen huomautus: Tämän sivun tarkoituksena ei ole olla täydellinen selvitys valitusta pyhien 
kirjoitusten kohdasta vaan lähtökohta omaan tutkimiseesi.

Monia todistuksia
Ennen tätä ilmoitusta monet 

olivat todistaneet ylösnousseesta 
Kristuksesta. Tässä on muutamia 
esimerkkejä:

•  Magdalan Maria (ks.  
Joh. 20:11–18)

•  Jeesuksen ajan apostolit (ks.  
Matt. 28:9–20; Mark. 16:14–20; 
Luuk. 24:36–53; Joh. 20:19–29; 21)

•  kaksi opetuslasta, jotka olivat tiellä 
Emmaukseen (ks. Luuk. 24:13–35)

•  Stefanos (ks. Ap. t. 7:55–56)
•  Paavali (ks. Ap. t. 9:1–6)
•  nefiläiset (ks. 3. Nefi 11–28)
•  Moroni (ks. Et. 12:39)
•  Joseph Smith (ks. JS–H 16–20).

Hän elää!
”Olen lukenut – ja minä 
uskon – niiden todistukset, 
jotka kokivat Kristuksen ris-
tiinnaulitsemisen murheen 
ja Hänen ylösnousemuk-

sensa ilon. Olen lukenut – ja minä uskon 
– niiden Uudessa maailmassa eläneiden 
todistukset, joiden luona sama ylösnoussut 
Herra kävi.

Minä uskon hänen todistuksensa, joka 
tänä taloudenhoitokautena puhui Isän 
ja Pojan kanssa lehdossa, jota nykyään 
nimitetään pyhäksi, ja joka antoi henkensä 
sinetöiden tuon todistuksen verellään.”
Presidentti Thomas S. Monson, ”Hän on nous-
sut!”,  Liahona, toukokuu 2010, s. 89.

Nykyiset ja menneet maailmat
”Kristus oli Isän johdolla maailmankaikkeuden Herra, joka loi lukematto-
mat maailmat, joista meidän maailmamme on vain yksi (ks. Ef. 3:9;  
Hepr. 1:2).

Kuinka paljon maailmankaikkeudessa on taivaankappaleita, joilla on 
elämää? Me emme tiedä, mutta me emme ole yksin maailmankaikkeu-

dessa! Jumala ei ole ainoastaan yhden taivaankappaleen Jumala!”
Vanhin Neal A. Maxwell (1926–2004) kahdentoista apostolin koorumista, artikkelissa ”Kristuksen 
erityistodistajat”,  Liahona, huhtikuu 2001, s. 5.

Jumalalle syntyneitä 
poikia ja tyttäriä
”Te ette ole tavallisia 
olentoja, rakkaat nuoret 
ystäväni kaikkialla maail-
massa. Te olette loistavia ja 

iankaikkisia. – –
Rukoukseni ja siunaukseni on, että kun 

katsotte kuvajaistanne, kykenette näkemään 
epätäydellisyyden ja itseluottamuksen 
puutteen yli ja tunnistamaan, keitä te todella 
olette: kaikkivaltiaan Jumalan suurenmoisia 
poikia ja tyttäriä.”
Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvon-
antaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, 
”Kuvajainen vedessä”, kirkon koululaitoksen 
takkavalkeailta nuorille aikuisille, 1. marraskuuta 
2009, saatavissa sivustolla CESfiresides .lds .org.
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Ashley Dyer

Koska asun Shanghaissa Kiinassa, minulla oli 
tilaisuus lähteä kouluryhmän kanssa Sichua-
nin provinssiin Lounais-Kiinaan auttamaan 

talojen rakentamisessa muutama vuosi sitten 
tapahtuneen maanjäristyksen uhreille. Teimme 
lujasti töitä latomalla tiiliä, lapioimalla laastia, 
työntämällä tiilikuormia kottikärryillä sekä ojen-
tamalla tiiliä eteenpäin ”ihmisliukuhihnassa”. Jo 
toisena päivänä selkääni särki ja hanskani olivat 
täynnä reikiä. Matka oli kuitenkin minulle unohtu-
maton kokemus ja vahvisti todistustani omasta ja 
jokaisen ihmisen henkilökohtaisesta arvosta, joka 
on yksi Nuorten Naisten arvoista.

Kun tein ahkerasti töitä joka päivä, huoma-
sin, että uskoni omaan arvooni kasvoi. Ajattelin 
itsestäni hyvää, koska tein työtä parantaakseni 
niiden elinoloja, jotka eivät olleet niin onnek-
kaita kuin minä.

Saimme myös tilaisuuden käydä alueen 
eräässä koulussa. Kun saavuimme, ryhmä 
somia pikkulapsia juoksi meitä vastaan. Kun 
näin kaikki ne ihanat pienet lapset, ymmärsin 
heidänkin henkilökohtaisen arvonsa. He kaikki 
ovat kauniita Jumalan lapsia, ja tunsin voimak-
kaasti, että Hän rakastaa heitä jokaista ja tuntee 
jokaisen heistä.

Matkani lähestyessä loppuaan meillä oli mah-
dollisuus mennä erääseen lomakohteeseen, 
jossa aioimme syödä lounaan. Kun saavuimme 
sinne, havaitsimme kuitenkin, että se oli tuhou-
tunut maanjäristyksessä. Hävitys oli pahinta, mitä 
olen ikinä nähnyt. Se oli saada minut itkemään. 

Uudelleenrakentamisen 
PALKINTOJA

Rakennusten katot ja seinät olivat romahtaneet, 
läheiset puut kaatuneet ja kivimurskaa oli kaik-
kialla. Vuorta alas oli vierinyt valtava kivilohkare, 
joka oli osunut yhden rakennuksen kylkeen ja 
saanut katon ja seinän sortumaan. Yhdellä por-
taista lojui pariton kenkä.

Kun ajattelin asiaa ja sitä, että tässä 
katastrofissa oli kuollut ihmisiä, 
minun oli vaikea ymmärtää, kuinka 
taivaallinen Isä antoi sen tapahtua. 
Eikö Hän rakastanut heitä? Sitten 
muistelin, mistä olimme keskustel-
leet Nuorten Naisten luokassa, ja 
tajusin, että Hän todellakin rakasti 
heitä. Hän tunsi heidät ja rakasti heitä 
jokaista yksilönä. Ne, jotka kuolivat 
sinä päivänä, olivat kaikki Jumalan 
lapsia. Ensin tunsin itseni vielä surul-
lisemmaksi ajatellessani sitä. Mutta 
sitten oivalsin, että ne ihmiset olivat 
henkimaailmassa, ja he voisivat palata taas taivaal-
lisen Isän luo. Tämä ajatus lohdutti minua ja antoi 
minulle rauhan tunteen.

Tiedän, että olen Jumalan lapsi, jolla on suuri 
henkilökohtainen arvo. Me olemme kaikki taivaal-
lisen Isämme lapsia, ja Hän tuntee meidät hen-
kilökohtaisesti. Hän rakastaa meitä rakkaudella, 
joka on syvempää ja suurempaa kuin kukaan 
meistä osaisi edes kuvitella. Tämä ymmärrys 
juurtui syvälle sydämeeni, kun tein työtä ja pal-
velin ihmisten keskuudessa, jotka olivat kärsineet 
tavattomasti Sichuanin maanjäristyksessä. ◼

Kun näin maanjäristyksen tuhot, olin surullinen. Mutta sitten ymmärsin, että 
Jumala rakastaa niitä, jotka kuolivat, yhtä paljon kuin niitä, jotka jäivät eloon.

Ashley Dyer (oikealla) 
auttoi kotien jälleenra-
kentamisessa paikallisille 
asukkaille vuoden 2008 
maanjäristyksen jälkeen 
Kiinan Sichuanissa.
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Adam C. Olson
kirkon lehdet

PYHIEN 
KIRJOITUSTEN 

VOIMAA

Rooma ei todellakaan halunnut tutkia 
pyhiä kirjoituksia. Vaitiare ei todella-
kaan halunnut mennä seminaariin. Eikä 

heidän ollut pakko. Mutta kun he päättivät 
tehdä niin, heidän elämänsä muuttui.

Miksi ei?
Miksi teini-ikäinen päättäisi käyttää kaksi 

tuntia joka torstai-ilta pyhien kirjoitusten 
lukemiseen äitinsä kanssa? Vuosi sitten tahi-
tilainen Rooma Terooatea olisi ihmetellyt 
samaa asiaa.

Nyt hän saattaisi kysyä, miksi teini-ikäinen 
ei tekisi niin.

Kolmena seminaarivuotena Rooma ei ollut 

oikeastaan koskaan kiinnittänyt huomiota 
siihen, kun hänen opettajansa antoivat pyhiä 
kirjoituksia luettavaksi seuraavalle oppitun-
nille. ”En halunnut lukea niitä”, hän sanoo. 
”Pyhät kirjoitukset eivät todellakaan kiinnos-
taneet minua.”

Mutta hän mietti, miksi kirkon johtohen-
kilöt hänen seurakunnassaan ja vaarnassaan 
käyttivät aina pyhiä kirjoituksia puheissaan ja 
oppiaiheissaan. Hän tarkkaili johtajiaan. Hän 
pani merkille, kuinka helppoa hänen vaar-
nanjohtajalleen oli käyttää lainauksia pyhistä 
kirjoituksista.

Kun sitten Faaan vaarna Tahitissa jakoi 
seminaarioppilaat joukkueisiin pyhien 

Kun kaksi tahitilaista 
teiniä antoi pyhille kir
joituksille mahdollisuu
den, heidän elämänsä 
muuttui.
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TUTKIKAA 
UUTTERASTI

”Pyhien kirjoitus-
ten tutkimisen 
tehokurssit eivät 
ole läheskään 

yhtä tehokkaita kuin päivittäinen 
pyhien kirjoitusten lukeminen ja 
soveltaminen elämäämme. Perehtykää 
niihin opetuksiin, joita pyhät kirjoi-
tukset antavat. – – Tutkikaa niitä niin 
kuin kukin [niistä] puhuisi teille, sillä 
se on totuus. – –

Jos tutkitte uutterasti pyhiä 
kirjoituksia, niin voimaanne vastustaa 
kiusausta ja saada Pyhän Hengen 
ohjausta kaikessa, mitä teette, 
lisätään.”
Presidentti Thomas S. Monson, ”Ole paras 
itsesi”,  Liahona, toukokuu 2009, s. 68.

kirjoitusten hallintakilpailuihin Roo-
man viimeisenä seminaarivuonna, 
hän päätti antaa pyhille kirjoituksille 
mahdollisuuden.

Siinä vaiheessa alkoivat hänen 
viikoittaiset opiskelutuokionsa äidin 
kanssa. Joka torstai-ilta he opiskelivat 
yhdessä seuraavan päivän luokkakil-
pailuun ottaen selvää, missä tärkeät 
jakeet olivat, ja jopa opetellen monia 
niistä ulkoa.

Ja siinä vaiheessa alkoivat asiat 
muuttua Rooman elämässä. Hänen 
pyhien kirjoitusten tutkimisensa 
vahvisti hänen suhdettaan äitiinsä. 
Hän alkoi nähdä vastaavuuksia siinä, 

mitä pyhissä kirjoituksissa opetetaan 
ja mitä maailmassa nykyään tapahtuu. 
Kun hän rukoili lukemastaan, hän 
tajusi sen olevan Jumalasta.

Se myös auttoi häntä johtamaan 
joukkueensa voittoon vaarnan pyhien 
kirjoitusten hallintakilpailussa.

Rooma huomaa saamissaan siu-
nauksissa opetuksen, jonka hän sai 
tutkiessaan. ”Kohdassa Moosia 2:24 
kuningas Benjamin opetti, että kun 
me päätämme tehdä, mitä Herra 
pyytää, meitä siunataan heti”, Rooma 
sanoo. Yksi suurimmista hänen saa-
mistaan siunauksista on se, että ”tut-
kittuani tänä vuonna pyhiä kirjoituksia 
tiedän, että Mormonin kirja on totta”.

Älä käske minua
Kouluvuoden alussa Vaitiare 

Pito ei ollut edes kirkon jäsen. 
Kuinka siis uusi jäsen, joka ei ollut 

VA
LO

KU
VA

T 
AD

AM
 C

. O
LS

O
N

, E
LLE

I T
O

IS
IN

 O
LE

 M
AI

N
ITT

U;
 O

IK
EA

LLA
: V

AL
O

KU
VA

 ©
 IS

TO
CK

; V
AL

O
KU

VA
 K

UK
AS

TA
 ©

 IS
TO

CK

Kun Rooma Terooatea (alla) ja hänen 
luokkatoverinsa seminaarissa mat-
kustivat läheiseen Mooreaan (vasem-
malla) testaamaan pyhien kirjoitusten 
tuntemustaan, tuloksella ei ollut väliä 
– Rooma oli jo voittaja.
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Suurin osa Vaitiaren kotiväestä 
liittyi kirkkoon sen jälkeen kun hänen 
isänsä kuoli odottamatta ja seurakun-
nan lähetystyönjohtaja toi lähetyssaar-
naajat Vaitiaren kotiin. He puhuivat 
perheen ykseydestä ja ikuisesta 
yhdessäolosta. ”Se toi todella muutok-
sen perheeseemme”, Vaitiare sanoo.

Se ei kuitenkaan välttämättä muut-
tanut 17-vuotiaan halua olla itsenäi-
nen. ”Kun minut oli kastettu, kaikki 
sanoivat minulle, että minun pitäisi 
mennä seminaariin”, hän sanoi. ”En 
pidä siitä, että minua käsketään, joten 
se vei minulta jonkin aikaa.”

Viimein hän päätti itse mennä ja 
huomasi pitävänsä siitä. Hänet mää-
rättiin samaan pyhien kirjoitusten 
hallintajoukkueeseen kuin Rooma.

Alkuun hän ei yrittänyt edes lukea 
pyhien kirjoitusten lukutehtäviä. 
Mutta kun hän päätti tehdä niin, hän 
huomasi pian muutamia siunauksia.

”Pyhistä kirjoituksista on ollut 
suurta apua”, hän sanoo. ”Olen 
oppinut pyhistä kirjoituksista monia 
asioita”, kuten rukouksen tärkeyden ja 
sen, että taivaallinen Isä vastaa noihin 
rukouksiin.

Hän oppi myös, että kun hän päät-
tää sitoutua johonkin, kuten käymään 
seminaarissa tai lukemaan pyhiä kir-
joituksia, sitoumuksen pitäminen on 
helpompaa kuin silloin kun hän tekee 
niin sen vuoksi että hänen pitää tai 
hänen ”odotetaan” tekevän niin.

Kun kouluvuosi on nyt ohi, Vai-
tiare on kiitollinen siitä, että hän 
päätti mennä seminaariin ja tutkia 
pyhiä kirjoituksia: ”Tiedän, että kun 
me luemme pyhiä kirjoituksia, meitä 
siunataan.” ◼

Heti kun tahitilainen Vaitiare Pito oli 
päättänyt tutkia pyhiä kirjoituksia, hän 
alkoi huomata siunauksia.

koskaan aiemmin ollut seminaa-
rissa, auttoi joukkuettaan voittamaan 
Faaan vaarnan pyhien kirjoitusten 
hallintakilpailun?

”En ollut huolissani siitä, ettei 
minulla ole paljon kokemusta”, hän 
sanoo. ”Opin monia noista jakeista 
lähetystyökeskusteluissa.”
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Scott Talbot

Palvelin Houstonin eteläisellä 
lähetyskentällä Texasissa Yhdys-
valloissa espanjankielisenä 

vanhimpana. Eräänä päivänä toverini 
ja minä koputtelimme oviin yrittäen 
löytää jonkun, jota opettaa. Tulimme 
taloon, jonka kuluneessa puukuistissa 
oli valtava reikä.

Oven avasi vanhempi rouva, ja hän 
kutsui meidät sisään. En ole varma, 
tiesikö hän todella, keitä me olimme ja 
mitä teimme, mutta hän oli hyvin koh-
telias. Aloimme opettaa hänelle ensim-
mäistä oppiaihetta, ja asiat näyttivät 
sujuvan hyvin. Pian oli minun vuoroni 
opettaa ja kertoa Joseph Smithistä ja 
ensimmäisestä näystä. Katselin, miten 
opetettavamme kasvoilta alkoi kuvas-
tua entistä suurempi hämmennys. Oli 
ilmeistä, ettei hän oikein ymmärtänyt, 
mitä yritin hänelle selittää.

Esitettyämme muutaman kysymyk-
sen siitä, mitä olimme ehtineet puhua 
ja kuinka paljon hän siitä ymmärsi, 
tunsin alkavani turhautua, kun hän ei 
ymmärtänyt ensimmäisen näyn käsi-
tettä. Päivä oli ollut pitkä eikä lähe-
tyssaarnaaja silloin toivo tapaavansa 
henkilöä, joka ei ymmärrä sitä, minkä 
hän haluaa niin kovasti ihmisten tietä-
vän todeksi.

Siinä sekunnin murto-osassa, kun 
aloin turhautua, mieleeni muistui pieni 
kohta patriarkallisesta siunauksestani. 
Siinä puhuttiin tulevasta perheestäni, 
ja minua neuvottiin opettamaan tule-
ville lapsilleni evankeliumin käsit-
teitä. Kun kävin mielessäni läpi tuota 
kappaletta, tiesin, että Henki kehotti 
minua opettamaan tätä nöyrää naista 
samalla tavoin kuin opettaisin lasta.

Vihje siunauksessani
Aloin opettaa häntä aiempaa 

yksinkertaisemmin ja rakastavammin. 
Kuvittelin omat lapseni istumassa 

LÄHETYSKENTÄLTÄ

olohuoneessa ja katsomassa minua, 
isäänsä, kun opetin kertoen heille 
profeetta Joseph Smithistä. Oli häm-
mästyttävää nähdä muutos naisen 
kasvoilla. Pian hänen kulmansa 
kohosivat ja hänen silmänsä alkoivat 
loistaa. Hänen hämmentynyt ilmeensä 
vaihtui kiinnostuneeksi ja ihmette-
leväksi. Kun kerroin uudelleen siitä, 
kuinka taivaallinen Isä ja Jeesus Kris-
tus ilmestyivät Joseph Smithille, hän 
alkoi itkeä liikutuksesta. Henki täytti 
huoneen, ja turhautumiseni vaihtui 
suureksi iloksi.

En koskaan unohda tätä koke-
musta. Nyt maltan tuskin odottaa, että 
saan jonakin päivänä opettaa samat 

periaatteet lapsilleni ja 
tuntea jälleen sitä 
suurta iloa. ◼

VALMISTAUTUKAA 
PALVELEMAAN

”N uoret miehet, kehotan teitä 
valmistautumaan palvelemaan 

lähetyssaarnaajina. Pitäkää itsenne 
puhtaina ja tahrattomina ja kelvolli-
sina edustamaan Herraa. Pitäkää yllä 
terveyttänne ja voimianne. Tutkikaa 
pyhiä kirjoituksia. Osallistukaa semi-
naariin ja instituuttiin siellä, missä ne 
ovat tarjolla. Tutustukaa lähetyssaar-
naajien käsikirjaan Saarnatkaa minun 
evankeliumiani.”
Presidentti Thomas S. Monson, ”Kunnes 
taas kohtaamme”,  Liahona, marraskuu 
2010, s. 5–6.
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VÄLIMIES  
JEESUS KRISTUS

Presidentti  
Boyd K. Packer

kahdentoista apostolin 
koorumin presidentti

Jeesus Kris
tus, Välimie
hemme, mak
saa hinnan, 
jota me emme 
kykene mak
samaan, jotta 
voimme palata 
asumaan 
taivaallisen 
Isämme luo.

Saanen kertoa teille erään kertomuksen 
– vertauksen:

Oli kerran mies, joka halusi erästä 
asiaa hyvin paljon. Se tuntui tärkeämmältä 
kuin mikään muu hänen elämässään. Saadak-
seen haluamansa asian hän otti suuren velan.

Häntä oli varoitettu ottamasta niin suurta 
velkaa, ja erityisesti häntä oli varoitettu velko-
jastaan. Mutta hänestä tuntui erittäin tärkeältä 
saada sitä, mitä hän halusi saada juuri nyt. 
Hän oli varma siitä, että hän voisi maksaa sen 
myöhemmin.

Niinpä hän allekirjoitti sopimuksen. Hän 
maksaisi velan sitten joskus. Hän ei huolehti-
nut siitä kovin paljon, koska eräpäivä tuntui 
olevan niin kaukana. Hänellä oli nyt se, mitä 
hän halusi, ja vain se tuntui tärkeältä.

Velkoja oli aina jossakin taustalla hänen aja-
tuksissaan, ja hän suoritti silloin tällöin [pieniä] 
lyhennyksiä ajatellen jotenkin, ettei tilinteon 
päivä [jolloin hänen pitäisi maksaa koko velka 
takaisin] tosiasiassa koskaan tulisi.

Oikeudenmukaisuus vai armo?
Mutta se päivä tuli, niin kuin se aina tulee, 

ja sopimus erääntyi. Velkaa ei ollut maksettu 
kokonaan. Hänen velkojansa saapui ja vaati 
maksua kokonaisuudessaan.

Vasta silloin hän tajusi, että hänen 

velkojallaan oli paitsi valta ottaa haltuunsa 
kaikki, mitä hän omisti, myös valta heittää 
hänet vankilaan.

”En voi maksaa sinulle, sillä minä en 
kykene siihen”, hän tunnusti.

”Silloin”, sanoi velkoja, ”me otamme 
omaisuutesi, ja sinä joudut vankilaan. Sinä 
suostuit siihen. Se oli oma valintasi. Sinä 
allekirjoitit sopimuksen, ja nyt se täytyy panna 
täytäntöön.”

”Etkö voi pidentää aikaa tai antaa velkaa 
anteeksi?” velallinen anoi. ”Järjestä jotenkin 
niin, että minä saan pitää sen, mitä minulla on, 
enkä joudu vankilaan. Kai sinä uskot armoon? 
Etkö halua osoittaa armoa?”

Velkoja vastasi: ”Armo on aina niin yksipuo-
lista. Siitä olisi hyötyä vain sinulle. Jos minä 
osoitan sinulle armoa, minä jään vaille maksua. 
Minä vaadin oikeutta. Uskotko sinä oikeuteen?”

”Minä uskoin oikeuteen, kun allekirjoitin 
sopimuksen”, velallinen sanoi. ”Se oli silloin 
minun puolellani, joten ajattelin sen suojele-
van minua. En tarvinnut silloin armoa enkä 
uskonut tarvitsevani sitä koskaan.”

”Oikeus vaatii, että sinä maksat sopimuk-
sen mukaan tai kärsit rangaistuksen”, vastasi 
velkoja. ”Se on laki. Sinä olet suostunut siihen, 
ja niin täytyy tapahtua. Armo ei voi ryöstää 
oikeudelta.”
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Lue lisää tästä aiheesta luvusta Alma 42, jossa profeetta Alma selittää oikeudenmukaisuutta, armoa ja sovitusta.
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Siinä he olivat: toinen jakamassa oikeutta, 
toinen anomassa armoa. Kumpikaan ei 
voinut päästä voitolle muutoin kuin toisen 
kustannuksella.

”Jos et anna velkaa anteeksi, ei ole mitään 
armoa”, rukoili velallinen.

”Jos teen sen, ei ole mitään oikeutta”, oli 
vastaus.

Näytti siltä, että molempia lakeja ei voisi 
noudattaa. Ne ovat kaksi iankaikkista ihan-
netta, jotka tuntuvat olevan ristiriidassa keske-
nään. Eikö ole olemassa mitään keinoa, jolla 
oikeudenmukaisuuden ja myös armon vaati-
mukset voidaan täysin tyydyttää?

On olemassa eräs keino! Oikeudenmukai-
suuden laki voidaan tyydyttää täysin ja armo 
voidaan toteuttaa täysin – mutta siihen tarvi-
taan joku muu. Ja niin tapahtui tällä kertaa.

Velallisen välimies
Velallisella oli eräs ystävä. Hän tuli apuun. 

Hän tunsi velallisen hyvin. Hän ajatteli tämän 
olleen mieletön, kun oli saattanut itsensä sellai-
seen ahdinkoon. Siitä huolimatta hän halusi aut-
taa, koska rakasti tätä. Hän astui heidän väliinsä, 
kääntyi velkojan puoleen ja esitti seuraavan 
tarjouksen: ”Minä maksan velan, jos sinä vapau-
tat velallisen sopimuksestaan, niin että hän voi 
pitää omaisuutensa eikä joudu vankilaan.”

Kun velkoja pohti tarjousta, välimies lisäsi: 
”Sinä vaadit oikeutta. Vaikka hän ei voi mak-
saa sinulle, minä teen sen. Sinä saat oikeuden-
mukaisen kohtelun etkä voi pyytää enempää. 
Se ei olisi oikeudenmukaista.”

Ja niin velkoja suostui.
Välimies kääntyi sitten velallisen puoleen. 

”Jos minä maksan velkasi, hyväksytkö minut 
velkojaksesi?”

”Oi kyllä, kyllä”, huudahti velallinen. ”Sinä 
pelastat minut vankilasta ja osoitat minulle 
armoa.”

”Siinä tapauksessa”, sanoi hyväntekijä, ”sinä 
maksat velan minulle ja minä määrään ehdot. 
Se ei tule olemaan helppoa, mutta se on mah-
dollista. Minä järjestän siihen keinon. Sinun ei 
tarvitse mennä vankilaan.”

Ja niin tapahtui, että velkoja sai täyden 
maksun. Häntä oli kohdeltu oikeudenmukai-
sesti. Mitään sopimusta ei ollut rikottu. Velalli-
nen puolestaan oli saanut armon. Molemmat 
lait oli täytetty. Koska oli olemassa välimies, 
oikeus oli saanut koko osansa ja armo oli 
täysin tyydytetty.

Meidän Välimiehemme
Me jokainen elämme eräänlaisen hengelli-

sen velan turvin. Jonakin päivänä velka erään-
tyy ja maksua vaaditaan. Suhtaudummepa 
siihen nyt kuinka välinpitämättömästi tahansa, 
niin kun tuo päivä tulee ja ulosmittaus on 
väistämättä edessä, katsomme ympärillemme 
levottoman tuskaisina etsien jotakuta, ketä 
tahansa, joka auttaisi meitä.

Ja iankaikkisen lain mukaan armoa ei voi 
antaa, ellei ole jotakuta, joka on sekä halukas 
että kykenevä ottamaan velkamme ja mak-
samaan hinnan ja sopimaan lunastuksemme 
ehdot.

Ellei ole välimiestä, ellei meillä ole ystävää, 
oikeuden koko painon on langettava meidän 
päällemme. Täysi hyvitys jokaisesta rikko-
muksesta, kuinka vähäpätöisestä tai kuinka 
syvästä tahansa, tullaan vaatimaan meiltä 
viimeiseen asti.

Mutta tietäkää tämä: Totuus, suurenmoi-
nen totuus julistaa, että sellainen Välimies on 
olemassa. ”Jumala on yksi, ja yksi on välittäjä 
Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus 
Jeesus” (1. Tim. 2:5). Hänen kauttaan armo voi-
daan täysin ulottaa meihin jokaiseen rikkomatta 
oikeudenmukaisuuden iankaikkista lakia.

Armon antaminen ei ole automaattista. 
Se tapahtuu tekemällä liitto Hänen kans-
saan. Se tapahtuu Hänen ehdoillaan, Hänen 
auliilla ehdoillaan, joihin kuuluu ehdotto-
man välttämättömänä upotuskaste syntien 
anteeksisaamiseksi.

Oikeudenmukaisuuden laki voi suojella 
koko ihmiskuntaa, ja kerran jokainen meistä 
yksilönä voi saada armon lunastavan ja paran-
tavan siunauksen. ◼
Artikkelista ”Välimies”, Valkeus, lokakuu 1977, s. 59–61.

Iankaikkisen lain 
mukaan armoa ei 
voi antaa, ellei ole 
jotakuta, joka on 
sekä halukas että 
kykenevä otta
maan velkamme 
ja maksamaan 
hinnan ja sopi
maan lunastuk
semme ehdot.



 
LAPSILLE 

Marcel Niyungi
Perustuu tositapahtumaan

N iya leikki kotitalonsa 
edessä, kun hänen tätinsä 
huusi häntä tulemaan 

sisälle. ”Niya, käytkö ruokakaupassa 
ostamassa porkkanoita päivälli-
selle?” täti pyysi.

”Kyllä!” Niya vastasi iloisesti. 
Hänestä oli mukavaa käydä kau-
passa, ja hänestä oli mukavaa auttaa 
tätiään.

Niya otti rahat, jotka täti hänelle 
antoi, ja käveli katua pitkin lähei-
seen kauppaan.

”Minun pitää ostaa porkka-
noita päivälliselle”, Niya sanoi 
kauppiaalle.

Kauppias pani porkkanoita Niyan 

kassiin ja sanoi hänelle, kuinka pal-
jon ne maksoivat. Niya antoi kaup-
piaalle rahat.

”Tässä on vaihtorahat”, kauppias 
sanoi ojentaessaan Niyalle rahaa 
takaisin.

Niya kiitti kauppiasta ja lähti 
kävelemään kotiin. Kävellessään 
hän katsoi rahoja, jotka kauppias 
oli hänelle antanut. ”Kauppias antoi 
minulle liian paljon vaihtorahaa”, 
hän ajatteli. ”Nyt voin pitää nämä 
rahat itse!”

Mutta sitten Niya pysähtyi. ”Tai-
vaallinen Isä ei ole tyytyväinen 
minuun, jos pidän nämä rahat”, hän 
ajatteli. ”Minun pitää olla rehellinen 

Niyan valinta
sanoissani ja teoissani.”

Niya kääntyi ja palasi takaisin 
kauppaan. ”Sinä annoit minulle liian 
paljon rahaa takaisin”, hän sanoi 
kauppiaalle ojentaessaan tälle yli-
määräiset rahat.

Kauppias otti rahat. ”Sinä olet 
hyvä tyttö”, hän sanoi. Sitten hän 
pani pussiin joitakin omenoita ja 
antoi ne Niyalle. ”Kiitos, että olit 
rehellinen. Ota nämä omenat ja 
nauti niistä perheesi kanssa.”

Kun Niya käveli kotiin, hänellä 
oli lämmin ja onnellinen olo. Hän 
tiesi, että taivaallinen Isä oli mielis-
sään siitä, että hän oli päättänyt olla 
rehellinen. ◼

”O len  
rehellinen 

taivaalliselle Isälleni, 
muille ja itselleni.”
Evankeliumin 
tasovaatimukseni
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PÄÄSIÄISVIIKKO
Voit valmistautua pääsiäi-

seen ottamalla selville, 
mitä tapahtui Jeesuksen 

Kristuksen ristiinnaulitsemista ja 
ylösnousemusta edeltävällä vii-
kolla. Aloita palmusunnuntaita 
edeltävänä lauantaina ja lue aina 
kunkin päivän tapahtumat ja 
pyhien kirjoitusten kohdat.

LAUANTAI
Tärkeään juutalaiseen 
pääsiäiseen oli vain kuusi 
päivää aikaa. Se oli suuri 
juhla. Monet ihmiset tulivat 
Jerusalemiin, jotta he voisivat 
uhrata sinä päivänä temppe-
lissä. Jeesus meni Betaniaan, 
lähellä Jerusalemia olevaan 
kylään. Hän olisi siellä viisi 
yötä ystäviensä Lasaruksen, 
Marian ja Martan luona. 
Maria voiteli Hänen jalkansa 
öljyllä.
Ks. Joh. 12:1–3.

SUNNUNTAI
Jeesus käveli Betaniasta Jeru-
salemiin. Hän ratsasti kau-
punkiin aasilla, kuten eräässä 
Vanhan testamentin jakeessa 
ennustettiin. Ihmiset tunnus-
tivat Hänet Kuninkaakseen 
ja huusivat ”Hoosianna” ja 
laskivat palmunlehviä aasin 
eteen estääkseen pölyä nou-
semasta Vapahtajan päälle. 
Jeesus kävi temppelissä ja 
palasi sitten Betaniaan.
Ks. Sak. 9:9; Matt. 21:1–11; 
Mark. 11:1–11.

MAANANTAI
Jeesus näki, miten ihmiset 
ostivat ja myivät tavaroita 
temppelissä. Koska Hän 
halusi, että temppeli on 
”rukouksen huone”, Hän ajoi 
heidät sieltä pois. Sitten Hän 
paransi ihmisiä, jotka olivat 
rampoja tai sokeita. Kateelli-
set papit suuttuivat Hänelle.
Ks. Matt. 21:12–17;  
Mark. 11:15–19.

TIISTAI
Jeesus opetti ihmisiä temp-
pelissä ja läheisellä Öljymäki-
nimisellä kukkulalla.
Papit sopivat Jeesuksen sur-
maamisesta. Yksi Jeesuksen 
opetuslapsista, Juudas Iska-
riot, suostui luovuttamaan 
Jeesuksen papeille, jos hän 
saisi 30 hopearahaa.
Ks. Matt. 25:31–46; 26:14–16.
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KESKIVIIKKO
Pyhissä kirjoituksissa ei 
kerrota, mitä Jeesus teki tänä 
päivänä. Ehkä Hän vietti sen 
opetuslastensa kanssa. Voit 
lukea vertauksen kymme-
nestä morsiusneidosta. Jeesus 
opetti sen opetuslapsilleen 
auttaakseen heitä valmis-
tautumaan Hänen toiseen 
tulemiseensa.
Ks. Matt. 25:1–13.

TORSTAI
Jeesuksen opetuslapset 
valmistautuivat pääsiäisate-
riaan. Aterian aikana Jeesus 
kertoi opetuslapsilleen, että 
yksi heistä pettäisi Hänet. 
Sitten auttaakseen heitä 
muistamaan Hänet Jeesus 
antoi ensimmäisen kerran 
sakramentin. Jeesus meni 
Getsemanen puutarhaan kär-
simään syntiemme vuoksi ja 
rukoilemaan Jumalaa. Ihmisiä 
tuli miekat kädessä vangit-
semaan Hänet. Opetuslapset 
juoksivat peloissaan karkuun.
Ks. Matt. 26:17–29, 36–56.

PERJANTAI
Jeesus vietiin ylipappi Kaifak-
sen luo. Jeesuksen opetus-
lapsi Pietari kielsi tuntevansa 
Hänet. Maaherra Pilatus 
ja Herodes kuulustelivat 
Jeesusta. Hänet tuomittiin 
kuolemaan ristillä. Hänet 
ristiinnaulittiin. Rikas Joosef-
niminen mies laski Jeesuksen 
omaan hautaansa. Jeesuksen 
äiti Maria ja Magdalan Maria 
kävivät haudalla.
Ks. Matt. 26:57–72; 27:1–2, 
27–37; Luuk. 23:44–46, 50–56.

LAUANTAI
Jeesuksen ruumis oli hau-
dassa. Suuri kivi pantiin oven 
eteen. Jumalattomat papit 
käskivät Pilatuksen sijoittaa 
vartijoita seisomaan haudan 
ulkopuolelle varmistamaan, 
ettei kukaan mene sisään.
Ks. Matt. 27:57–66.

PÄÄSIÄISSUNNUNTAI
Jeesus oli ylösnoussut! Hän oli 
noussut ylös haudasta. Enkeli 
laskeutui taivaasta ja vieritti 
kiven pois.
Jeesus käski opetuslastensa 
opettaa ja kastaa muita 
ja lupasi olla aina heidän 
kanssaan.
Ks. Matt. 28.
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K atso lisää näyt-
telyssä olleita 
töitä tulevien 

numeroiden Meidän sivu 
-palstalta. Muita töitä on 
sivustolla www .liahona 
 .lds .org.

Töitä kansainvälisestä lasten 
kuvataidenäyttelystä, jonka 
teemana oli ”Evankeliumi  
siunaa elämääni”.

Lasten taidetta ympäri 
maailmaa

Beth B., 5, Kanada

Daniel S
., 5, Ranska

 Karen L., 6, Bolivia

Zeniff F., 9
, Meksiko

Andreza A., 10, Brasilia

Dasha K., 11, Ukraina

Chung-chi, 6, Taiwan
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Carolina A., 7, Peru

Nathalie S., 9, Guatemala

Sara R., 9, Argentiina

Addison O., 1
0, Vietn

am

Leonardo T., 8, Chile

Fatima B., 5, Peru
Alina S., 8, Ukraina

Lee W., 9, Puola



Vanessa G., 11, Meksiko

Erdenejargaliin O., 8, Mongolia

Lee J., 11, Tahiti

Amanda G., 12, Ecu
ador

Guen R., 12, Filippiinit

Martina F., 11, Argentiina

José V., 5, Peru

Adriana B., 10, Ecuador
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Voit elää hyveellistä, tuottavaa, 
vanhurskasta elämää seuraa-
malla taivaallisen Isäsi luomaa 
varjeluksen suunnitelmaa, Hänen 
onnensuunnitelmaansa.

Kuinka voin pysyä 
turvassa maailman 
pahuudelta?
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Vanhin Richard G. Scott 
kahdentoista aposto-
lin koorumista kertoo 
joitakin ajatuksiaan tästä 
aiheesta.

Taivaallinen Isä valmisti pyhät 
kirjoitukset ja antaa tueksemme 
jatkuvan jumalallisen opastuksen. 
Tuo apu varmistaa, että lisäänty-
vän pahuuden keskellä voit elää 
rauhassa ja onnellisena.Vaikka elämä saattaa tun-

tua nyt vaikealta, niin pidä 

kiinni totuuden rautakai-

teesta. Edistyt paremmin 

kuin arvaatkaan.

Pyri saamaan henkilö-
kohtaista ohjausta, jota 
saat Pyhän Hengen 
kautta, ja seuraa sitä 
tarkkaavaisesti.

Kun keskität jatkuvasti 
mielesi ja sydämesi Herraan, 
Hän auttaa sinua saamaan 
rikkaan ja täyteläisen elämän 
huolimatta siitä, mitä ympä-
rilläsi olevassa maailmassa 
tapahtuu.

Artikkelista ”Kuinka elää hyvin keskellä lisääntyvää pahuutta”,  Liahona,  
toukokuu 2004, s. 100–102.

Erityinen todistaja
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”Me uskomme, että koko ihmissuku 
voi pelastua Kristuksen sovituksen 
ansiosta noudattamalla evankeliu
min lakeja ja toimituksia” (UK 3).

Mitä sinä olisit halukas 
antamaan jonkun sellai-
sen puolesta, jota rakas-

tat hyvin, hyvin paljon? Vapahta-
jamme Jeesus Kristus rakastaa meitä 
niin paljon, että Hän antoi oman 
henkensä meidän puolestamme.

Taivaallinen Isä tiesi, että 
jos me tekisimme syntiä ja 
virheitä, me emme voisi 
palata takaisin Hänen 
luokseen. Siksi Hänen 
Poikansa Jeesus Kristus 
tarjoutui Vapahtajak-
semme. Taivaallinen 
Isä valitsi Hänet pelas-
tamaan meidät, koska 
Hän oli ainoa, joka 
voisi elää synnittömän 
elämän.

Jeesus kärsi ja kuoli 
pelastaakseen meidät 
kuolemalta ja synneiltämme. 
Tätä rakastavaa tekoa sanotaan 
sovitukseksi. Sovituksen ansiosta 
me voimme tehdä parannuksen 

synneistämme, saada anteeksi ja tulla 
yhtä puhtaiksi kuin Jeesus.

Jeesus ristiinnaulittiin, ja Hän 
kuoli, mutta kolmen päivän kuluttua 
Hän nousi kuolleista. Hän eli jälleen! 
Koska Hän nousi kuolleista, mekin 
nousemme kuolleista. Se tarkoittaa 

Jeesus Kristus  
on minun Vapahtajani ja Lunastajani

sitä, että ruumiimme ja henkemme 
yhdistyvät ikuisiksi ajoiksi.

Jeesus Kristus on todellakin 
meidän Vapahtajamme ja Lunas-
tajamme. Hän on täydellinen esi-
merkki meille kaikille. Hän opetti 
meitä kohtelemaan toisiamme 
ystävällisesti. Hän opetti meitä 
palvelemaan toisiamme. Hän opetti 
meitä tulemaan paremmiksi. Me 

emme osaa elää yhtä täydellisesti 
kuin Hän, mutta me voimme 

palata Jeesuksen ja taivaal-
lisen Isän luo asumaan 

noudattamalla käskyjä ja 
tekemällä parhaamme. 
Meidän pitää seurata 
Jeesusta Kristusta 
joka päivä. ◼

ALKEISYHDISTYKSEN OPETUKSIA KOTONA

TOIMINTA
Yhdistä pisteet, niin saat valmiiksi kuvan 
Mariasta tyhjän haudan luona. Väritä 
sitten kuva. Kun katsot kuvaa, voit 
muistaa, että Jeesus Kristus on meidän 
Vapahtajamme ja Lunastajamme.

Ana Maria Coburn ja Cristina Franco

Voit käyttää tätä oppiaihetta ja toimintaa 
saadaksesi tietää lisää Alkeisyhdistyksen 

tämän kuukauden aiheesta.
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Chad E. Phares
kirkon lehdet

Onnellisina kotona

Buntha ja Neath ovat veli ja sisko, jotka asu-
vat Siem Reapissa Kambodžassa.

Kun Buntha täytti kahdeksan vuotta, 
hän päätti mennä kasteelle. Kun Neath täyt-
tää kahdeksan, hänkin menee kasteelle. ”Minä 
haluan saada Pyhän Hengen”, hän sanoo.

Bunthasta ja Neathista on tärkeää palvella 
muita. Buntha haluaa olla isona lähetyssaarnaaja. 
Neath malttaa tuskin odottaa, että hän voi olla 
”mummilähetyssaarnaaja”, vanhempi lähetys-
saarnaaja. ◼

Buntha ja 
Neath ovat 
paljon yhdessä. 
Kumpikin yrittää 
olla kiltti toinen 
toiselleen ja muille 
perheenjäsenille.
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Ihmisiä tulee kaik-
kialta maailmasta 
katsomaan Bunthan 
ja Neathin kotikau-
pungin muinaisia 
rakennuksia, mutta 
he ovat onnellisim-
pia saadessaan olla 
kotona ja viettää aikaa 
perheensä kanssa. Bunthalla ja Neathilla on erityinen 

oppimisnurkkaus ulkona, minne he istuvat 
lukemaan pyhiä kirjoituksia, tekemään 
läksyjä ja lukemaan  Liahonaa. Buntha ja 
Neath lukevat mielellään pyhiä kirjoituk-
siaan. He yrittävät lukea pyhiä kirjoituksia 
joka päivä. Neath lukee mielellään Lehin 
unesta. Buntha lukee mielellään Nefistä.

Neathista on hauskaa 
pelata marmorikuulilla. 
Bunthasta on hauskaa 
pelata jalkapalloa 
kaikilla palloilla, jotka 
hän löytää.
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Eri asuissa
Kaare Revill
Perustuu tositapahtumaan

”Te olette Herran, Jumalanne,  
lapsia” (5. Moos. 14:1).

1. Elise halusi kokeilla eri 
asuja. Hän pani jalkaan 
isän kengät ja nenäänsä 
punaisen tekonenän.

2. Elise juoksi takaisin huo-
neeseensa. Hän pani pää-
hänsä keltaisen kypärän ja 
otti käteensä muovivasaran.

3. Elise vasaroi 
lattiaa ja juoksi 
sitten takaisin 
huoneeseensa.

PIENILLE LAPSILLE

Minä olen hassu pelle.

Minä olen vahva 
rakennusmies.
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4. Elise puki ylleen kimaltavan 
violetin- ja hopeanvärisen mekon ja 
pyörähteli ulos huoneestaan.

6. Kun tuli nukkumaanmenon aika, Elise vaihtoi ylleen  
vihreän lempiyöpukunsa. Hän tuli huoneestaan ja istahti 
äidin syliin.

7. 

5. Elisestä oli 
kivaa olla prin-
sessa. Hän piti 
mekkoaan koko 
loppupäivän.

Minä olen Elise. Minä 
olen Jumalan lapsi.
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Minä olen kaunis 
prinsessa.



72 L i a h o n a

ME OLEMME KAIKKI 
JUMALAN LAPSIA

A summepa missä tahansa 
tai näytämmepä millaisilta 

tahansa, me olemme kaikki 
Jumalan lapsia. Katso yllä suu-
rennuslaseissa olevia lapsia ja 
yritä etsiä heidät kartalta. Ympy-
röi jokainen lapsi, jonka löydät.

VINKKEJÄ VANHEMMILLE

Jutelkaa joistakin lapsesi ulkonäön 
piirteistä tai luonteenominaisuuk-

sista. Mikä tekee hänestä ainutlaa-
tuisen? Selitä, että taivaallinen Isä loi 
meidät kaikki erilaisiksi mutta me kaikki 
olemme Hänen lapsiaan. Auta lastasi 
huomaamaan ainutlaatuisia piirteitä 
jokaisesta kartalla näkyvästä lapsesta.

PIENILLE LAPSILLE
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mitä luette käsikirjasta”, hän sanoi. ”Teistä saattaa 
tuntua epätarkoituksenmukaiselta odottaa tai edes 
toivoa sitä ilmoituksen virtaa, jota tarvitsette päivit-
täisessä palvelutyössänne. Se ei tule ilman uskoa 
ja ahkeraa työtä, mutta se on mahdollista.”

Presidentti Eyring lupasi, että kun johtohenkilöt 
tekevät työtä ja rukoilevat ymmärtääkseen ja nou-
dattaakseen elämän sanoja, joita heille on annettu, 
Herra auttaisi heitä palvelemaan ja johtamaan 
paremmin kuin heidän omat voimansa sallisivat.

Käsikirjojen opillinen perusta 
”Käsikirja on opillinen”, vanhin Oaks sanoi, 

”ja se on lyhyempi kuin aiempi käsikirja, koska 
monien asioiden suhteen siinä vältetään esittä-
mästä sääntöjä tai antamasta ohjeita. Sen sijaan 

siinä annetaan periaatteita, joita innoi-
tetut johtajat voivat soveltaa – – paikal-
listen olosuhteidensa mukaisesti.”

Vanhin Bednar ja vanhin  
Christofferson varoittivat johtohenki-
löitä siirtymästä Käsikirjan 2 alkulu-
kujen yli päästäkseen myöhemmissä 
luvuissa oleviin menettelytapoihin. 
Alussa olevat luvut luovat opillisen 
perustan niitä seuraavien periaattei-
den ja menettelytapojen ymmärtämi-
selle ja käytäntöön soveltamiselle.

Vanhin Bednar sanoi, että koska 
käsikirjat ”perustuvat periaatteisiin 
ja niissä on vähemmän selviä sovel-
luksia, ne vaativat meiltä kaikilta 
paljon enemmän hengellisyyttä ja 
täsmällisyyttä”.

Soveltamisen periaatteet 
”Me emme poikkea käsikirjasta 

asioissa, jotka liittyvät ensimmäisen 
presidenttikunnan ja kahdentoista 
apostolin asettamiin oppeihin, liit-
toihin ja menettelytapoihin”, sanoi 
vanhin Nelson. ”Soveltamista salli-
taan joissakin muissa toiminnoissa 

Adam C. Olson
kirkon lehdet

Maailmanlaajuisessa johtajien koulutus-
kokouksessa helmikuussa 2011 ensim-
mäisen presidenttikunnan ja kahdentoista 

apostolin koorumin jäset opettivat osallistujia käyt-
tämään uusia käsikirjoja tehokkaammin. Kokous 
oli jatkoa marraskuun 2010 maailmanlaajuiselle 
johtajien koulutuskokoukselle, jossa käsikirjat 
esiteltiin.

Puhujat korostivat sitä, kuinka käsikirjoja voi-
daan käyttää innoitetummin, kuinka tärkeää on 
ymmärtää uusien käsikirjojen opillinen 
perusta, kuinka kirkon ohjelmissa käyte-
tään soveltamisen periaatteita ja kuinka 
käsikirjojen muutoksia voidaan käyttää 
toteuttamaan pelastuksen työtä. Lisäksi 
korostettiin naisten roolia neuvostoissa.

Lähetykseen osallistuivat presidentti 
Henry B. Eyring, joka on ensimmäinen 
neuvonantaja ensimmäisessä presidentti-
kunnassa, vanhimmat Russell M. Nelson, 
Dallin H. Oaks, Richard G. Scott, Robert D.  
Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, 
Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson 
ja Neil L. Andersen kahdentoista apostolin 
koorumista, vanhimmat Craig C. Chris-
tensen, Bruce D. Porter ja W. Craig Zwick 
seitsemänkymmenen koorumista sekä 
apujärjestöjen ylijohtajat.

Käsikirjojen innoitetumpaa käyttöä
Presidentti Eyring sanoi, että kokous 

on toinen tilaisuus ”oppia käyttämään 
käsikirjaa tehokkaammin”, ja kannusti 
johtohenkilöitä lisäämään kykyään saada 
ilmoitusta.

”Vain Hengen avulla tulette tietämään, 
kuinka voitte soveltaa käytäntöön sitä, 

Kirkon uutisia

Käsikirjakoulutuksessa 
korostetaan pelastuksen työtä

”Käsikirjasta tulee teille 
aarre, kun käytätte sitä 
apuna johdattaessanne 
muita valitsemaan tien, 
joka johtaa iankaikki
seen elämään. Se on sen 
tarkoitus.” 
Presidentti Henry B. Eyring, 
ensimmäinen neuvon-
antaja ensimmäisessä 
presidenttikunnassa
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paikallisten olosuhteiden mukaisesti.”
Vanhin Porterin mukaan luku 17 ”Yhdenmu-

kaisuus ja soveltaminen” otettiin mukaan, jotta se 
auttaisi paikallisia johtohenkilöitä noudattamaan 
Hengen ääntä ja päättämään, milloin on sopi-
vaa soveltaa tiettyjä ohjelmia. Luvussa selitetään, 
mitä ei saa muuttaa, ja esitetään viidenlaisia 
olosuhteita, joissa soveltamisia voidaan tehdä: 
perheolosuhteet, rajalliset kulkemis- ja yhteyden-
pitomahdollisuudet, pienet koorumit tai luokat, 
riittämätön johtohenkilöiden lukumäärä sekä 
turvallisuusolosuhteet.

”Asianmukaiset soveltamiset eivät heikennä 
kirkkoa vaan vahvistavat sitä”, sanoi vanhin Porter 
puheessa, jonka luki seitsemänkymmenen kooru-
miin kuuluva vanhin W. Craig Zwick. Kun paikalli-
set johtohenkilöt tekevät innoitettuja soveltamisia, 
heidän ei pidä tuntea tekevänsä vähemmän kuin 
mikä on ihanteellista. ”Jokaisella kirkon yksiköllä 
on käytössään opit, toimitukset, pappeuden voima 
ja Hengen lahjat, jotka ovat välttämättömiä Juma-
lan lasten pelastukselle ja korotukselle”, vanhin 
Porter kirjoitti.

Pelastuksen työ
Muutosten, joita on tehty kauttaaltaan Käsi

kirjaan 2, on tarkoitus edistää pelastuksen työtä. 
Presidentti Eyring sanoi: ”Käsikirjasta tulee teille 
aarre, kun käytätte sitä apuna johdattaessanne 
muita valitsemaan tien, joka johtaa iankaikkiseen 
elämään. Se on sen tarkoitus.”

Luvussa 5 nimeltä ”Pelastuksen työ seurakun-
nassa ja vaarnassa” tuodaan erityisesti yhteen 
joukko aiemmin erillisinä käsiteltyjä aiheita, kuten 
jäsenlähetystyö, käännynnäisten aktiivisena pitä-
minen, aktivointi, temppeli- ja sukututkimustyö 
sekä evankeliumin opettaminen.

”Paavali on sanonut, että tänä aikojen täytty-
misen taloudenhoitokautena kaikki yhdistetään 
Kristuksessa”, sanoi vanhin Bednar (ks. Ef. 1:10). 
”Tämä on yhtä työtä.” 

Esimerkiksi kirkon tehtävät, joita jotkut ovat 
aikaisemmin pitäneet erillisinä, ovat ”samaa 

työtä eri alueilla”, hän sanoi. Lähetystyö on sitä, 
että julistetaan evankeliumia ja kutsutaan toisia 
saamaan pyhiä toimituksia ja tekemään liittoja. 
Pyhien täydelliseksi tekemisessä – mukaan lukien 
aktiivisena pitäminen, aktivointi ja opettaminen – 
ihmisiä kehotetaan kunnioittamaan toimituksia ja 
liittoja. Kuolleiden lunastaminen sukututkimus- ja 
temppelityötä tekemällä on sitä, että edesmen-
neille tarjotaan tilaisuus saada toimituksia ja tehdä 
liittoja.

Vanhin Holland sanoi, että yleisesti ottaen käsi-
kirjaan tehdyt muutokset auttavat ymmärtämään, 
etteivät koorumien ja apujärjestöjen johtohenkilöt 
ole seurakuntaneuvostossa pelkästään ajatellak-
seen oman kooruminsa ja apujärjestönsä jäseniä, 
vaan että heillä on yhteinen vastuu kaikkien jäsen-
ten hengellisestä hyvinvoinnista.

Vanhin Cook auttoi selventämään, kuinka jotkin 
menettelytapojen muutokset Käsikirjassa 2 edistä-
vät pelastuksen työtä.

Hän korosti sitä, kuinka tärkeää on, että piispat 
ja seurakuntaneuvostot vastaavat huoltotyötarpei-
siin nyt kun huoltotyökokouksia ei enää pidetä. 
Hän selitti Melkisedekin pappeuden johtohen-
kilöiden suurempaa roolia koorumin jäsenten 
neuvomisessa. Lisäksi hän selvitti muutoksia, jotka 
sallivat sellaisten isien, joilla ei ole täyttä temppeli-
kelpoisuutta, osallistua perheenjäsenten toimituk-
siin ja siunauksiin tietyissä olosuhteissa.

”Meidän päätehtävänämme ei ole järjestää 

Pelastuksen 
työssä pap-
peusjohtajien 
tulee pohtia, 
mitä toimituk-
sia henkilö tar-
vitsee seuraa-
vaksi ja kuinka 
häntä voidaan 
auttaa valmis-
tautumaan.
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ohjelmia tai johtaa organisaa-
tiota”, sanoi vanhin Bednar. 
”Sekin on tarpeellista, mutta 
se ei riitä. Tämä on pelastuk-
sen työtä. Ja kun me alamme 
ajatella toimituksia ja liittoja, 
pappeusjohtajien tulisi asian-
mukaisesti esittää kysymys: 
Mikä on seuraava toimitus, 
jota tämän henkilön tai tämän 
perheen elämässä tarvitaan, ja 
millä tavoin me voimme auttaa 
siihen valmistautumisessa?”

Naiset neuvostossa
Vanhin Scott esitti huolensa 

siitä, että joissakin paikoissa joh-
tohenkilöt hukkaavat tilaisuuk-
sia ottaa naiset mukaan yhtei-
seen neuvonpitoon. ”Kun [nai-
sia] kannustetaan osallistumaan 

LISÄÄ INTERNETISSÄ

Kummankin maailman-
laajuisen johtajien koulutus-
kokouksen lähetys on ääni- ja 
videotallenteena sekä tekstinä 
osoitteessa lds.org/menu/service/
serving-in-the-church.

Käsikirja 2 on saatavissa  
verkossa osoitteessa lds.org/ 
handbook/handbook-2 
-administering-the-church. Uusi 
johtajakoulutuskirjasto (Leader-
ship Training Library) on saata-
vissa osoitteessa lds.org kohdassa 
Serving in the Church vuoden 
2011 puoliväliin mennessä.

APUJÄRJESTÖJEN PANEELIT KÄYTTÄVÄT 
UUTTA KOULUTUSKIRJASTOA

Helmikuun 2011 maailmanlaajuisen 
johtajien koulutuskokouksen aikana 

kirkon apujärjestöjen ylijohtajat osallistuivat 
sarjaan paneelikeskusteluja, joissa hyödynnettiin 
uuden verkossa toimivan koulutusaineiston 
esimerkkejä.

Johtajakoulutuskirjasto on kokoelma 
tosielämän esimerkkejä Käsikirjan 2 periaat-
teista, joita eri puolilla maailmaa palvelevat 
johtohenkilöt esittelevät. Brasiliassa, Englan-
nissa, Guatemalassa ja Koreassa filmattuja 
videoita käännetään parhaillaan, ja ne ovat 
saatavissa verkossa myöhemmin vuoden 
2011 aikana.

Apujärjestöjen ylijohtajat keskustelivat 
kolmesta tärkeästä Käsikirjan 2 periaatteesta 
kahdentoista apostolin koorumin jäsenten 
vanhin Robert D. Halesin ja vanhin Neil L. 
Andersenin sekä seitsemänkymmenen koo-
rumin jäsenen vanhin Craig C. Christensenin 
johdolla käyttäen apunaan näitä videoita.

1. Valmistaudu hengellisesti
”On ihmeellistä, miten Herra etsii ja odottaa 

keinoja siunata meitä”, selitti Alkeisyhdistyksen 
ylijohtaja Rosemary Wixom nähtyään esimerkin 
siitä, kuinka eräs Apuyhdistyksen johtohenkilö 
Etelä-Koreasta pyysi vilpittömästi innoitusta ja 
sai sitä suunnitellessaan erästä kokousta.

Vanhin Andersen, joka keskusteli Apuyh-
distyksen ylijohtajan Julie B. Beckin sekä sisar 
Wixomin kanssa, sanoi: ”Se on hengellistä 
työtä. Emme voi tehdä sitä ilman Herran 
apua.” Paneelin jäsenet keskustelivat siitä, 
kuinka hengellinen valmistautuminen suo 
johtohenkilöiden keskittyä yksilöihin sovittaen 
toimintoja, oppiaiheita ja tehtäviä heidän 
tarpeisiinsa. ”Ilmoitusta on ympärillämme”, 
vanhin Andersen todisti.

2. Osallistu neuvostoihin
Videon tosikertomus guatemalalaisen 

seurakuntaneuvoston jäsenistä, jotka tekivät 
yhteistyötä saaden erään perheen palaamaan 
täyteen aktiivisuuteen kirkossa, antoi vanhin 
Christensenille tilaisuuden ohjata apujärjes-
töjen johtajat keskustelemaan yhteistyöstä 
neuvostoissa. Paikalla olivat kaikki viisi: sisar 
Beck, sisar Wixom, pyhäkoulun ylijohtaja 
Russell T. Osguthorpe, Nuorten Naisten ylijoh-
taja Elaine S. Dalton sekä Nuorten Miesten 
ylijohtaja David L. Beck.

Paneelissa keskusteltiin siitä, kuinka neu-
voston jäsenten yhteiset ponnistelut voivat 
auttaa seurakunnan jäseniä edistymään, 
kuinka aktiiviset neuvoston jäsenet helpot-
tavat piispan taakkaa ja kuinka johtohen-
kilöiden ja jäsenten tulee kuunnella, kertoa 
ajatuksistaan ja pyrkiä saamaan selville 
Herran tahto seurakunnan jäseniä koske-
vissa asioissa.

3. Palvele toisia
Kolmas video keskittyi erääseen eng-

lantilaiseen nuoreen mieheen, joka yritti 
pysyä täysin aktiivisena kirkossa. Vanhin 
Halesin johtama paneeli, johon kuuluivat 
veli Osguthorpe, veli Beck ja sisar Dalton, 
mainitsi, kuinka tärkeää johtohenkilöiden on 
työskennellä yhdessä vanhempien, kirkon 
neuvostojen ja nuorten kanssa. 

”Ja tehkääpä täsmälleen niin kuin olette 
nähneet tänään”, vanhin Hales sanoi 
lopuksi, ”puhukaa [videon esimerkeistä] ja 
keskustelkaa niistä [ja] kun esitätte asianne 
Herralle, – – teitä ohjataan ja johdetaan siinä, 
kuinka voitte auttaa ja vahvistaa ja saavut-
taa sen, mitä teidän täytyy niissä tehtävissä, 
jotka teille on annettu.” ◼
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seurakuntaneuvoston kokouksissa avoimesti, 
heidän ajatuksensa ovat aina hyödyllisiä ja innoi-
tettuja”, hän sanoi.

Johtohenkilöt voivat kannustaa sisaria osallistu-
maan kutsumalla heitä mukaan henkilökohtaisesti 
ja osoittamalla kiitollisuutta heidän oivalluksistaan 
ja ehdotuksistaan, vanhin Scott selitti.

”Joskus sellaiset pappeusjohtajat”, jotka nou-
dattavat näitä periaatteita, ”saavat kotiinsa lisä-
siunauksen. He voivat alkaa arvostaa enemmän 
vaimonsa pyhää roolia kodissaan”, hän lisäsi.

Hän opetti, kuinka tärkeää on pyrkiä yksi-
mielisyyteen neuvoston jäsenten kesken. Kun 
johtajasta tuntuu, että yksimielisyys on saa-
vutettu, hän voi pyytää äänestystä. Sellaisissa 
tapauksissa, joissa jäsenet eivät ehkä ole yksi-
mielisiä, johtohenkilön tulee kysyä ehdotuk-
sia kultakin seurakuntaneuvoston jäseneltä, 
ilmaista kiitollisuutta esitetyistä mielipiteistä, 
tehdä päätös ja pyytää neuvoston jäseniä tuke-
maan päätöstä yksimielisesti. Vanhin Scott 
korosti luottamuksellisuuden tärkeyttä seura-
kuntaneuvoston asioissa.

Odotettavissa olevia tuloksia
Vanhin Nelson päätti koulutuksen esittämällä 

kolme toivetta: että yksinkertaistaminen mah-
dollistaisi jäsenten ajan ja voimavarojen tehok-
kaamman käytön, että pappeuden voima kasvaisi 
jokaisessa pappeudenhaltijassa jokaisen yksilön 
ja jokaisen perheen siunaamiseksi kirkossa ja että 
jokainen jäsen voisi tuntea suurempaa omistautu-
mista ja opetuslapseutta. ◼

UUTISISSA

Vanhin Perry perusti 
Guamiin ensimmäi-
sen vaarnan

Vanhin L. Tom Perry kahden-
toista apostolin koorumista vie-
raili Guamissa joulukuussa 2010 
ja perusti Barrigadan vaarnan, 
joka on ensimmäinen vaarna 
Guamin territoriossa. Siellä olles-
saan vanhin Perry, joka palveli 
Yhdysvaltain merijalkaväessä 
tällä alueella toisen maailmanso-
dan aikana, vieraili myös  
Tyynenmeren sotamuseossa  
ja naapurisaarella Saipanissa. 
Guamissa asuu 1 971 kirkon 
jäsentä. Guamin territorio kuu-
luu kirkossa Aasian pohjoiseen 
vyöhykkeeseen.

MAP-lääkärit hoiti-
vat koleraa Papua-
Uudessa-Guineassa

Kourallinen MAP-lääkäreitä 
Australiasta osallistui kolera-
epidemian uhrien hoitamiseen 
Papua-Uuden-Guinean luotei-
sissa syrjäkylissä vuoden 2010 
lopulla.

Lääkärit hoitivat satoja poti-
laita pelastaen eräänkin miehen, 
jonka henkiinjääminen hänen 
sairaalaan saapuessaan oli kiinni 
minuuteista, sekä toisia, jotka oli-
sivat menehtyneet vuorokauden 
sisällä ilman hoitoa.

Ihmisiä tulvi lääkärien luokse 
sekä maitse että kanooteilla. 
David Williams Brisbanesta sekä 
Anthony Mahler Cairnsista sanoi-
vat, että saavuttuaan Sogeren 

kylään he olivat hoitaneet vuo-
rokaudessa yli 200:aa kolera-
tapausta. Viitaten koko koke-
mukseen tohtori Mahler sanoi, 
että vaikeuksista ja uuvuttavasta 
työmäärästä huolimatta ”se oli 
ammatillisessa mielessä elämäni 
palkitsevin kokemus”.

Lääkärien lähettämisen lisäksi 
kirkko on järjestänyt sinne avus-
tustarvikkeita, mukaan lukien 
lääkkeitä ja vedenpuhdistimia. 
Kirkko lähetti Port Moresbystä 
kriisialueille myös ruokalähe-
tyksiä ja saippuaa, ja henkilö-
kohtaisia hygieniapakkauksia 
lähetetään Port Moresbystä ja 
Brisbanesta. Eräs lähetyssaar-
naaja-aviopari, jolla on veden-
puhdistuksen asiantuntemusta, 
lähti Papua-Uuteen-Guineaan 
auttamaan avustustöiden 
koordinoimisessa.

Vuoden 2011 
toiminta iltojen  
johtoaihetta  
esittelevä DVD

Tammikuussa kirkko alkoi 
jakaa vuoden 2011 Nuorten voi-
maksi -DVD:tä We Believe [Me 
uskomme] kirkon yksiköihin 
kaikkialla maailmassa käytettä-
väksi vuoden 2011 toimintailto-
jen johtoaiheen tukena.

Tämä DVD on täynnä multi-
mediaa, jonka tarkoituksena 
on auttaa nuoria tekemään 
johtoaiheesta – 13. uskonkap-
pale – keskeinen osa elämäänsä. 
Osioissa kuullaan presidentti 
Thomas S. Monsonia, Nuorten 

Kirkon johtohenkilöt sanoivat, että johtajiston 
kokouksissa sekä miesten että naisten tulee saada 
ilmaista ajatuksiaan tasapuolisesti ja avoimesti.
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Miesten ja Nuorten Naisten 
ylijohtajia, musiikkia, nuorten 
todistuksia ja muuta.

Suuri osa sisällöstä koostuu 
nuorten todistuksista ja innoitta-
vista kokemuksista.

Musiikkia, sanomia ja todis-
tuksia voidaan käyttää täy-
dentämään nuorten luokkia, 
kokouksia ja toimintoja koko 
vuoden ajan.

Koko aineiston voi ladata 
osoitteesta youth.lds.org.

DVD sisältää myös käännök-
sen seuraavilla kielillä: englanti, 
espanja, italia, japani, kiina, 
korea, portugali, ranska, saksa 
ja venäjä. ◼

LYHYESTI MAAILMALTA

Kirkko ottaa vastaan 
kilpailutöitä yhdeksän-
teen kansainväliseen 
kuvataidekilpailuun

Kirkon historian museo 
laittaa ilmoittautumislomakkeet 
kirkon yhdeksänteen kansainvä-
liseen kuvataidekilpailuun saa-
taville verkkoon 4. huhtikuuta 
2011 alkaen. Kilpailutyöt täytyy 
lähettää internetin välityksellä tai 
postitse viimeistään 7. lokakuuta 
2011. Tulevan kilpailun aiheena 
on ”Ilmoittakaa hänen ihmeelli-
sistä teoistaan” (OL 65:4). Lisä-
tietoa englanniksi on osoitteessa 
lds.org/churchhistory/museum/
competition, jossa voi nähdä 
myös aiemmista kilpailuista 
valikoitua kuvataidetta.

Uuden testamentin  
kertomukset eläväksi

Vuoden 2011 Uuden testa-
mentin opetusohjelman tueksi 
on nyt animoitu Uuden testa
mentin kertomuksia -kirjan 
videot käyttäen parallax-metodia. 
Nämä 65 videota ovat saatavissa 

englanniksi, kuten myös MP3- 
äänitteet kustakin videosta 
samoilla 11 kielellä, joille LDS 
.org on käännetty. Parallax- 
videot tulevat saataville kullakin 
kielellä vuoden 2011 aikana. 
Videot löytyvät osoitteesta  
scripturestories.lds.org valitse-
malla New Testament Stories.

Nuoret Miehet Bangalo-
ressa sitoutuvat täyttämään 
velvollisuutensa Jumalaa 
kohtaan

Yli 30 nuorta miestä Banga-
loren piiristä Intiasta kokoontui 
Kanakapuran kukkuloille tutus-
tumaan uuteen Velvollisuus 
Jumalaa kohtaan -ohjelmaan ja 
saamaan hengellistä opetusta 
haastavien fyysisten toimintojen 
parissa. Nuoret miehet käyttivät 
taljaa (köydestä ja väkipyörästä 
koostuva laite) erään lammen 
ylitykseen. He kävivät aamu-
lenkillä, kiipesivät vuorelle ja 
oppivat laskeutumaan köyden 
avulla. Toiminta päätettiin todis-
tuskokoukseen. ◼

PÄIVITETTYÄ TIETOA

T ammikuun 2011 
 Liahonassa kerrottiin, 
että Norsunluuranni-

kolla palvelee ulkomaalaisia  
lähetyssaarnaajia (ks. Samuel 
Gould, ”Enkeleiden seu-
rassa”, s. 50). Lehden mentyä 
painoon olosuhteet siellä 
muuttuivat ja ulkomaalaiset 
lähetyssaarnaajat siirrettiin 
toisaalle. Kirkko seuraa 
tarkasti poliittista tilannetta 
kaikkialla, missä lähetyssaar-
naajia palvelee, ja tarvittaessa 
siirtää lähetyssaarnaajat 
muualle. Lähetyssaarnaajat 
palaavat vasta, kun olo-
suhteita pidetään jälleen 
turvallisina.

Näe ja kuule, 
kuinka Uuden 
testamentin 
kertomukset 
heräävät eloon 
värikkäinä 
ja ääneen 
kerrottuina 
osoitteessa 
scripturestories 
.lds.org.
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KIRJEITÄ 
TOIMITUKSELLE

Hän nostaa meidän 
taakkamme

Rakastan tätä lehteä ja kaikkea, 
mitä se sisältää. Rakastan johta-
vien auktoriteettien kirjoittamia 
artikkeleita, etenkin konferenssi-
puheita. Ne opettavat meitä ja 
kannustavat meitä menemään 
eteenpäin koettelemuksistamme 
huolimatta.

Olen ollut kirkon jäsen 26 
vuotta ja olen lukenut jokaisen 
 Liahonan numeron. Lueskelen 
usein aiempia numeroita, ja yksi 
artikkeli, josta pidän erityisesti, on 
vanhin David A. Bednarin artikkeli 
”Herran lempeät armoteot” 
(toukokuu 2005, s. 99). Se auttaa 
minua muistamaan, kuinka usein 
taivaallinen Isä vaikuttaa tilantee-
seen lempeine armotekoineen 
ja nostaa meidän painavat 
taakkamme.
Iolanda Valenti, Italia

Opetukset tulevat Herralta
Olen kiitollinen, että saan 

elävien profeettojen sanoja joka 
kuukausi. Tiedän, että heidän 
opetuksensa tulevat Herralta, ja ne 
siunaavat elämääni, jos panen ne 
käytäntöön. Kaikkialla maailmassa 
olevien pyhien kokemuksista luke-
minen vahvistaa omaa uskoani ja 
todistustani, koska opin, mitä toiset 
tekevät selvitäkseen taakoistaan.
Byron David Calderon Mosquera, Ecuador

Lähetä palautteesi tai ehdotuksesi 
osoitteeseen liahona@ldschurch 
.org. Lähetettyä materiaalia 
saatetaan lyhentää tai muokata 
selkeämmäksi. ◼

PERHEILTAIDEOITA

”Muistaa Hänet aina”, s. 20:  
Voitte keskustella perheen kesken 
vanhin Christoffersonin neuvosta: ”Me 
voimme aloittaa poistamalla elämäs-
tämme kaiken ja kokoamalla sen sitten 
takaisin yhteen sellaisessa tärkeysjär-
jestyksessä, että Vapahtaja on keskipis-
teenä.” Voitte keskustella vanhin Chris-
toffersonin mainitsemista siunauksista, 
joita tulee, kun ”muistamme Vapahtajan 
aina”.

”Pyhien kirjoitusten voimaa”,  
s. 52: Kun olette lukeneet tämän artik-
kelin yhdessä, pyydä perheenjäseniä 
kertomaan, mitä he ajattelevat pyhien 
kirjoitusten lukemisesta ja seminaariin 
osallistumisesta. Pyydä heitä kirjoitta-
maan todistuksensa pyhien kirjoitusten 
voimasta omaan päiväkirjaansa. Kan-
nusta lapsiasi tutkimaan ja opettele-
maan ulkoa pyhien kirjoitusten hallitta-
via kohtia.

”Välimies Jeesus Kristus”, s. 56: 
Kun luette artikkelia yhdessä, pyydä 
perhettäsi panemaan merkille, kuinka 
tärkeä välimies on. Kysy heiltä, mitä 
olisi tapahtunut, jos välimies ei olisi 
auttanut velkaantunutta miestä. Voitte 
myös lukea pyhien kirjoitusten kohtia, 
joissa kerrotaan, kuinka Vapahtaja on 
meidän välimiehemme, ja keskustella 
aiheesta. Voitte halutessanne lukea koh-
dat 2. Nefi 2:27–28 ja Alma 42:24–25.

”Eri asuissa”, s. 70: 
Voit halutessasi pyytää 
perheenjäseniä pukeutu-
maan johonkin asuun tai 
esittämään jotakuta toista. 
Anna kullekin tilaisuus kertoa, ketä hän 
esittää. Kun olette lukeneet kertomuksen, 
selitä, että olipa roolimme mikä tahansa, 
olemme aina Jumalan lapsia.

Onnellisia aikoja ja iankaikkisia siteitä
Kun lapsemme olivat pieniä, he leikkivät 

mielellään perheillan jälkeen. Yksi heidän 
suosikeistaan oli elefanttileikki, joka oli saanut 
nimensä laulusta, jonka tyttäremme Jocelyn 
oppi leikkikoulussa. Kun olimme kaikki yhdessä 
laulaneet laulun, minusta tuli elefantti ja annoin 
lasten ratsastaa selässäni. Ensin kaksivuotias 
poikamme Jorge, sitten neljävuotias tyttäremme 
Jocelyn ja lopulta vaimoni Elizabeth kiipesivät 
selkääni. Kaikki kolme selässäni kuljetin heitä 
ympäri olohuonetta. Meillä oli todella hauskaa.

Vuosia myöhemmin aikuiseksi kasvaneet lap-
semme odottivat kumpikin lähetystyökutsuaan. 
Eräässä perheillassa he muistivat elefanttileikin. 
Lauloimme laulun yhdessä. Sitten monen vuo-
den tauon jälkeen minusta tuli jälleen elefantti. 
Ensin poikamme, sitten tyttäremme ja lopulta 
vaimoni kiipesivät selkääni. Lopulta makasin 
pitkin pituuttani lattialla ja remahdimme kaikki 
nauruun.

Muisto tuosta hetkestä saa meidät tunte-
maan kiitollisuutta siitä, että profeetat ovat 
opettaneet meitä pitämään perheillan. Opimme, 
että olivatpa perheiltamme kuinka yksinkertaisia 
tahansa, kaikkein tärkeintä on viettää onnellisia 
hetkiä perheemme kanssa – hetkiä, jotka vahvis-
tavat iankaikkisia siteitämme. ◼
Víctor G. Chauca Rivera

Tässä numerossa on artikkeleita ja toimin
toja, joita voidaan käyttää perheillassa. 
Nämä ovat muutamia esimerkkejä.
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Larry Hiller
kirkon lehdet

Elokuu Pyhässä maassa. Kapernaumin 
rauniot ympärillämme himersivät ilta-
päivän helteessä. Paikka oli kiehtova, 

mutta oppaamme ja lähellä oleva kaskas 
olivat olleet äänessä jo jonkin aikaa, ja aja-
tukseni alkoivat harhailla.

Äkkiä havahduin, kun opas osoitti meitä 
varjostavaa puuta ja sanoi ohimennen: ”Tuota 
kutsutaan piikkikruunupuuksi.” Nostin kat-
seeni lehteviin oksiin. Missä piikit olivat? 
Ojensin käteni ja vedin varovasti pientä oksaa 
lähemmäs.

Siellä hauraiden lehtien seassa näin piikit. 
Ne olivat ohuita ja vihreitä, kavalan teräviä 
ja peukaloni pituisia, mutta niitä ei erottanut 
enää metrin päästä. Silti kuka tahansa noiden 
lehtevien oksien kanssa kosketuksiin joutuva 
tuntisi varmasti kipua.

Ajattelin monia maalauksia, joita olin näh-
nyt Vapahtajasta seisomassa oikeudenkäynnin 
irvikuvan edessä yllään punainen viitta ja 
päässään kuivista, piikkisistä köynnöksistä 
kiedottu kruunu. Äkkiä mieleeni juolahti, että 
tuon kruunun tekijäksi määrätty orja tai sotilas 
olisi varmaankin halunnut työstää taipuisia 
vihreitä oksia, jollaisia oli yllä olevassa puussa 
– ei teräviä, kuivia varpuja. Vielä riipaisevam-
paa oli, että kruunun tarkoitus oli paitsi tuottaa 
kipua myös pilkata ja ivata.

Muinaisessa maailmassa vihreä, lehtevä 
kruunu eli seppele – joka sidottiin yleensä 

PIIKKIKRUUNU, 
VOITONKRUUNU

KUNNES TAASEN KOHDATAAN

tuoksuvista laakerinlehdistä – annettiin 
usein kilpailujen ja taistelujen voittajille. 
Laakeriseppeleet koristivat kuninkaiden 
ja keisareiden kuvia. Ehkäpä se julma 
kruunu, joka painettiin Vapahtajan 
otsalle, oli lehtevä ja vihreä, katkeran 
ivallinen viittaus tuohon muinaiseen 
kunniaan. Tämä on vain oletus, ei opin-
kappale. Mutta kun kuvittelen sitä sillä 
tavoin, se tuo selkeämmin esiin yhden 
näkökohdan sovituksesta: Vapahtaja on 
tietoinen murheistamme, ja Hän kykenee 

parantamaan meidät.
Hänen ylleen puettu viitta oli pilkallinen 

vertauskuva kuninkuudesta. Se peitti Hänen 
juuri kärsimänsä ruoskimisen aiheuttamat juo-
mut ja haavat. Samalla tavoin lehtevä piikki-
kruunu näyttäisi voittajan seppeleeltä mutta 
kätkisi itse asiassa aiheuttamansa tuskan.

Hyvin monet meistä kantavat näkymättömiä 
haavoja. Kirkon laulussa opetetaan, että ”oman 
murheen yksinäisen kantaa kukin rinnassaan” 
(”Sua tahdon seurata”, MAPlauluja, 142). 
Mutta Vapahtaja on tietoinen niistä. Hän tun-
tee hyvin yksityisen tuskan. Hän eli koko pal-
velutyöaikansa odottaen sovitusta ja ylösnou-
semusta. Silti ne, joita Hän opetti ja siunasi ja 
paransi, eivät tienneet sitä. Edes Hänen omat 
opetuslapsensa eivät tulleet tietämään sitä.

Vapahtaja näkee niiden ”viittojen” ja ”kruu-
nujen” ohi, joilla peitämme surumme muilta. 
Kärsittyään ”kaikenlaisia kipuja ja ahdinkoja 
ja koetuksia” Hän on täynnä armoa ja Hän 
osaa auttaa meitä, kun laskemme kuormamme 
Hänen jalkoihinsa (ks. Alma 7:11–12). Hänellä 
on palsamia, joka voi parantaa jopa syviä ja 
salattuja haavoja. Ja kruunu, jota Hän meille 
tarjoaa, on todellakin voittajan. ◼

Minulle piikki
kruunusta 
on tullut ver
tauskuva siitä, 
että Vapahtaja 
on tietoinen 
kaikista salai
sistakin mur
heistamme – ja 
vertauskuva 
siitä, että Hän 
kykenee paran
tamaan ne.
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Palvelutyössään kuolevaisuudessa Kristus sanoi ope

tuslapsilleen, että Ihmisen Poika ”surmataan, mutta kol

mantena päivänä hän nousee kuolleista” (Luuk. 9:22).

Kun Hänet oli ristiinnaulittu, ”tulivat Magdalan 

Maria ja se toinen Maria katsomaan hautaa.

Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä, sillä Herran 

KRISTUKSEN SANOJA

Steven Edwardsin teos Ylösnousemuksen aamu

enkeli laskeutui taivaasta. Hän tuli haudalle, vieritti 

kiven pois ja istuutui sille. – –

Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi: ’Älkää te 

pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta.

Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin 

kuin itse sanoi.’” (Matt. 28:1–2, 5–6.)



”Vapahtajan muistamiseen kuuluu itsestään selvästi se, että me muis-
tamme Hänen sovituksensa, jota leipä ja vesi vertauskuvallisesti 
edustavat Hänen kärsimyksensä ja kuolemansa symboleina”, kirjoittaa 

vanhin D. Todd Christofferson kahdentoista apostolin koorumista. ”Emme saa 
koskaan unohtaa, mitä Hän teki meidän puolestamme, sillä ilman sovitusta ja 
ylösnousemusta elämällä ei olisi mitään merkitystä. Hänen sovituksensa ja ylös-
nousemuksensa ansiosta meidän elämällämme on kuitenkin iankaikkisia, jumalal-
lisia mahdollisuuksia.” Ks. ”Muistaa Hänet aina”, s. 20.
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