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”Varpusia saa kahdella 
kolikolla viisi, eikö niin? 
Silti Jumala ei unohda 
yhtäkään niistä.

Teidän jokainen 
hiuskarvannekin on 
laskettu. Älkää siis 
pelätkö. Olettehan te 
arvokkaampia kuin 
kaikki varpuset.”
Luuk. 12:6–7
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Jeesuksen Kristuksen 
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12 Herra tarvitsee teitä nyt!

Vanhin M. Russell Ballard
Kolme tapaa pukea ylleen ”Juma
lan taisteluvarustus” ja liittyä 
taisteluun tänä aikana.

18 Siunaamme lapsiamme 
kohentamalla avioliittoamme
Lori Cluff Schade
Se, millainen avioliittonne on, 
vaikuttaa lapsiinne enemmän 
kuin saatatte oivaltaakaan.
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sisäsivu: valokuva Craig Dimond.
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David Dickson
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dätkö tähän 

numeroon piilo-
tetun Liahonan. 
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sinusta tuntuu, 
kun luet Mormo-

nin kirjaa?
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OMALLA KIELELLÄSI
Liahona ja muuta kirkon aineistoa on saatavana monella kielellä osoitteessa languages. 
lds. org. Käy katsomassa osoitteessa facebook. com/ liahona. magazine perheiltaideoita, 
apua sunnuntain oppiaiheisiin sekä innoittavia sanomia, joita voit jakaa ystävien ja perheen 
kanssa. [Facebook-sivu on vain englanniksi, espanjaksi ja portugaliksi.]

AIHEITA TÄSSÄ NUMEROSSA
Numerot tarkoittavat sivua, jolta artikkeli alkaa.

Anteeksianto, 44
Avioliitto, 12, 18, 24
Esimerkki, 4, 56
Jeesus Kristus, 7, 44, 51, 

56, 76, 80
Johtaminen, 30
Kuuliaisuus, 50, 52
Kääntymys, 41
Lapset, 10, 18
Lepopäivä, 42
Lähetystyö, 36, 41

Mahdollisuudet, 54
Mormonin kirja, 78
Palveleminen, 40, 74
Parannus, 44, 50
Perhe, suku, 4, 12, 18, 24, 

70, 72
Pornografia, 12
Pyhä Henki, 78
Raamattu, 59
Rukous, 4, 10, 41, 43, 54
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Sovitus, 44
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”Ei maailmasta”, s. 56: Voisitte lukea 
vanhin Perryn kokemuksen siitä, kuinka 
hän päätti pidellä kädessään maitolasia 
liiketapaamisissa. (Viite hänen kertomuk-
seensa on sivulla 57.) Keskustelkaa yhdessä 
perheenä luovista tavoista olla maailmassa 
mutta ei maailmasta. Mitä esimerkiksi voi-
sitte tehdä, jos ryhmä ystäviänne päättää 
katsoa sopimattoman elokuvan tai katsella 
pornografiaa? Kuinka voisitte vastata jolle-
kulle, joka väheksyy sitä, mitä te ajattelette 
Joseph Smithistä, avioliitosta tai siveyden 
laista? Kun vastaatte näihin kysymyksiin 
yhdessä perheenä, pitäkää mielessänne 
Kristuksen esimerkki.

”Uusi tunne”, s. 78: Kun olette lukeneet 
artikkelin yhdessä, voisitte keskustella siitä, 
kuinka Pyhä Henki puhuu meille. Käyttäkää 
esimerkiksi seuraavia pyhien kirjoitusten 
kohtia: Gal. 5:22–23 (antaa rakkauden, 
ilon, rauhan, kärsivällisyyden, sävyisyyden, 
lempeyden, uskon ja toivon tunteita); Joh. 
14:26 (opettaa totuutta ja palauttaa sen 
mieleen); Alma 19:6 (korvaa pimeyden 
valolla); Moroni 10:5 (ilmoittaa totuutta); 
OL 6:14–15 (valaisee mielen); 8:2–3 (antaa 
ajatuksia mieleen, tunteita sydämeen). Voi-
sitte kertoa henkilökohtaisia kokemuksia 
siitä, kun olette tunteneet Pyhän Hengen.

Perheiltaideoita
Tässä numerossa on artikkeleita ja toimintoja, joita voidaan käyttää perheillassa.  
Seuraavana on kaksi esimerkkiä.
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Kun istuin kerran isäni vuoteen ääressä koko yön, 
hän puhui lapsuudestaan. Hän puhui vanhem
piensa rakkaudesta vaikeina aikoina ja taivaallisen 

Isänsä ja Vapahtajan rakkaudesta. Tiesin, että isäni oli 
kuolemassa syöpään, joten minulle ei ollut yllätys, että hän 
sekoitti toisinaan tunteensa taivaallista Isäänsä kohtaan 
maanpäällisen isänsä rakkauteen ja hyvyyteen. Isäni oli 
usein sanonut, että rukoillessaan hän kuvitteli mielessään 
näkevänsä taivaallisen Isän hymyilevän.

Hänen vanhempansa olivat opettaneet esimerkillään 
häntä rukoilemaan aivan kuin hän puhuisi Jumalalle ja 
että Jumala vastaisi hänelle rakastavasti. Hän tarvitsi tuota 
esimerkkiä loppuun saakka. Kun tuska kävi ankaraksi, 
löysimme hänet eräänä aamuna polviltaan vuoteen äärestä. 
Hän oli ollut liian heikko nousemaan takaisin vuoteeseen. 
Hän kertoi meille, että hän oli rukoillut kysyen taivaalliselta 
Isältään, miksi hänen piti kärsiä niin paljon, kun hän oli 
aina yrittänyt olla hyvä. Hän sanoi saaneensa hyväntahtoi
sen vastauksen: ”Jumala tarvitsee urheita poikia.”

Ja niin hän kesti sinnikkäästi loppuun asti luottaen 
siihen, että Jumala rakasti häntä, kuunteli häntä ja tukisi 
häntä. Häntä oli siunattu niin, että hän oli tiennyt jo varhain 
eikä koskaan unohtanut, että rakastava Jumala on yhtä 
lähellä kuin rukous.

Siitä syystä Herra on opettanut vanhempia: ”Ja heidän 
tulee myös opettaa lapsiaan rukoilemaan ja vaeltamaan 
oikeamielisesti Herran edessä” (OL 68:28).

Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on palautettu – 
yhdessä Mormonin kirjan ja kaikkien pappeuden avainten 

myötä, joilla perheet voidaan sitoa yhteen – koska ollessaan 
nuori poika Joseph Smith rukoili uskossa. Hän oli omaksu
nut tuon uskon rakastavassa ja uskollisessa perheessä.

Herra antoi 20 vuotta sitten perheille nämä neuvot 
ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin 
koorumin julkaisemassa perhejulistuksessa: ”Onnistuneet 
avioliitot ja perheet perustuvat uskon, rukouksen, paran
nuksen, anteeksiannon, kunnioituksen, rakkauden, myötä
tunnon, työn ja tervehenkisen virkistystoiminnan peri
aatteille ja säilyvät näitä periaatteita noudattamalla.” 1

Me olemme valtavassa kiitollisuudenvelassa profeetta 
Joseph Smithin perheelle hänen saamastaan kotikasva
tuksesta. Hänen perheensä on esimerkki paitsi uskosta ja 
rukouksesta myös parannuksesta, anteeksiannosta, kun
nioituksesta, rakkaudesta, myötätunnosta, työstä ja terve
henkisestä virkistystoiminnasta.

Teidän jälkeenne tulevat sukupolvet saattavat ylistää teitä 
siitä rukoukseen liittyvästä esimerkistä, jonka te annatte 
perheessänne. Ette ehkä kasvata suurta Jumalan palvelijaa, 
mutta voitte rukouksillanne ja esimerkillänne uskollisuu
desta auttaa Herraa Jeesusta Kristusta saamaan hyviä ja 
rakkaita opetuslapsia.

Kaikessa siinä, mitä saattaisitte päättää tehdä auttaak
senne Herraa, rukous on keskeisellä sijalla. Ilmeisen taval
liset ihmiset innoittavat rukoillessaan muita avaamaan 
silmänsä näkemään, että Jumala kuuntelee. Te voitte tulla 
sellaisiksi ihmisiksi.

Ajatelkaa, mitä se voi merkitä niille, jotka polvistuvat 
kanssanne perherukoukseen. Kun he tuntevat, että puhutte 

Presidentti 
Henry B. Eyring
ensimmäinen 
neuvonantaja 
ensimmäisessä 
presidenttikunnassa

Perheet  

E N S I M M Ä I S E N  P R E S I D E N T T I K U N N A N  S A N O M A

JA rukous
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VIETTÄKÄÄ PERHEJULISTUKSEN 20. MERKKIVUOTTA

Jumalalle uskossa, heidän uskonsa 
vahvistuu niin, että hekin puhuvat 
Jumalan kanssa. Kun rukoilette kiit
tääksenne Jumalaa siunauksista, joita 
he tietävät tulleen, heidän uskonsa 
vahvistuu siihen, että Jumala rakas
taa heitä ja että Hän vastaa teidän 
rukouksiinne ja heidän rukouksiinsa. 
Näin voi käydä perherukouksessa vain 

silloin kun te olette kokeneet sen hen
kilökohtaisissa rukouksissanne kerta 
toisensa jälkeen.

Minulle ovat yhä siunauksena isä 
ja äiti, jotka puhuivat Jumalan kanssa. 
Heidän esimerkkinsä rukouksen 
voimasta perheessä siunaa edelleen 
sukupolvia, jotka ovat tulleet heidän 
jälkeensä.

Vanhempieni esimerkki on joka 
päivä siunauksena lapsilleni ja lasten
lapsilleni. Usko siihen, että rakastava 
Jumala kuulee rukoukset ja vastaa 
niihin, on siirtynyt heihin. Tekin voitte 
antaa sellaisen perinnön perheessänne. 
Rukoilen, että teette niin. ◼
VIITE
 1. ”Perhe – julistus maailmalle”, Liahona,  

marraskuu 2010, s. 129.

”Perhe – julistus maailmalle” opet-
taa periaatteita, jotka ovat aivan 

yhtä ajankohtaisia tänään kuin silloin 
kun se julkistettiin 23. syyskuuta 
1995. Voisit kehottaa henkilöitä tai 
perheitä, joita opetat, viettämään 
perhejulistuksen 20. merkkivuotta

1.  laatimalla luettelon sen sisältämistä 
periaatteista, joilla on heille erityinen 
merkitys (katso, kuinka presidentti 
Eyring tekee sen edellä olevassa 
sanomassa rukouksen kohdalla),

2.  keskustelemalla siitä, kuinka kukin 
periaate voi olla heille siunaukseksi 
nyt ja tulevaisuudessa, ja

3.  asettamalla erityisiä tavoitteita 
sisällyttääkseen näitä periaatteita 
elämäänsä ja kertoakseen niistä 
muille.



Rukousmuistutus

Presidentti Eyring opettaa, että on tärkeää 
rukoilla perheesi kanssa. Sinä voit olla per-

heellesi esimerkki rukoilemalla joka päivä. Voit 
myös muistuttaa perhettäsi rukoilemaan yhdessä 
joka päivä. Leikkaa irti vasemmalla oleva kortti ja 
pane se paikkaan, josta koko perheesi näkee sen. 
Tällä tavoin voit aina muistaa, että taivaallinen 
Isä haluaa kuulla sinusta!

Työtä rukouksen eteen

Presidentti Eyring opettaa, että luja suhteesi taivaalliseen 
Isään voi olla siunaukseksi perheellesi. Voit parantaa suh-

dettasi Häneen parantamalla rukouksiasi! Tässä on muutamia 
ideoita, kuinka voit tehdä niin:

Ennen kuin aloitat rukouksesi, mieti muutama hetki, mitä 
haluat sanoa. Pohdi kysymyksiä, joita sinulla saattaisi olla, tai 
asioita, jotka ovat vaivanneet sinua – voit jopa kirjoittaa niitä 
muistiin, ettet unohda. Käytä tämä aika myös tyhjentääk-
sesi mielesi päivän kuohunnasta, jotta voit keskittyä Pyhän 
Hengen antamiin lempeisiin vaikutelmiin. Jos ajatuksillasi on 
rukoillessasi taipumus harhailla, yritä luoda mielikuva taivaal-
lisesta Isästä kuuntelemassa. Puhu yksityiskohtaisesti. Jätä 
myös rukouksen lopussa muutama minuutti aikaa kuunnella 
Hengen kehotuksia. Voisit kirjoittaa saamasi vaikutelmat 
päiväkirjaasi.

Muista, että rukousta on sanottu eräänlaiseksi työksi (ks. 
Bible Dictionary, ”Prayer”), joten älä huolestu, jos se vaatii 

NUORILLE

LAPSILLE

harjoittelua tai tuntuu vaikealta! Rukoustesi parantamiseksi 
tekemäsi työ voi auttaa sinua luomaan Jumalan kanssa suh-
teen, joka siunaa sukupolvia.
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Jeesuksen 
Kristuksen 
jumalallisia 
ominaisuuksia: 
voimallinen ja 
täynnä kirkkautta

Tämä on osa kotikäyntiopetussanomien sar
jaa, jossa käsitellään Vapahtajan jumalallisia 
ominaisuuksia.

Pyhissä kirjoituksissa meille 
opetetaan, että Jeesus Kristus 

”sai kaiken vallan sekä taivaassa että 
maan päällä, ja Isän kirkkaus oli 
hänen kanssansa” (OL 93:17). Van
hin M. Russell Ballard kahdentoista 
apostolin koorumista on sanonut, 
että tällä voimalla Vapahtajamme loi 
taivaat ja maan, teki ihmeitä ja kesti 
Getsemanen ja Golgatan tuskan.1 Kun 
opimme ymmärtämään tämän, mei
dän uskomme Jeesukseen Kristukseen 
lisääntyy ja meistä tulee vahvempia.

Kun me solmimme temppeli
liittoja ja pidämme ne, Herra siunaa 
meitä voimallaan. Linda K. Burton, 
Apuyhdistyksen ylijohtaja, on sano
nut: ”Liittojen pitäminen vahvistaa, 

voimaannuttaa ja suojaa. – – Tapasin 
hiljattain erään rakkaan uuden ystävän. 
Hän todisti, että saatuaan temppeli
endaumenttinsa hän tunsi vahvistu
neensa voimalla vastustaa kiusauksia.” 2

Nefi todistaa liittojen voimasta: 
”Minä, Nefi, näin Jumalan Karitsan 
voiman laskeutuvan – – Herran liitto
kansan päälle, – – ja heidät varustettiin 
vanhurskaudella ja Jumalan voimalla 
suuressa kirkkaudessa” (1. Nefi 14:14).

Muita pyhien kirjoitusten kohtia
Jer. 51:15; Ilm. 1:6; MK Jaak. 4:6–7; 
Moosia 3:17

Tutki tätä aineistoa rukoillen ja pyri ottamaan selville, mitä sinun tulisi kertoa siitä muille. 
Kuinka Vapahtajan jumalallisten ominaisuuksien ymmärtäminen lisää uskoasi Häneen 
ja on siunauksena niille, joista huolehdit kotikäyntiopettajana? Lisää tietoa on osoitteessa 
reliefsociety.lds.org.

Pyhistä kirjoituksista 
poimittua

Ollessaan täynnä suurta 
myötätuntoa Marttaa ja Mariaa 
kohtaan Jeesus Kristus herätti 
heidän veljensä Lasaruksen kuol-
leista sillä Jumalan voimalla, joka 
Hänellä oli.

Jeesus saapui Martan ja 
Marian kotiin sen jälkeen kun 
Lasarus oli ollut haudassa neljättä 
päivää. He menivät Lasaruksen 
haudalle, ja Jeesus antoi käskyn, 
että haudan sisäänkäyntiä peit-
tävä kivi otettaisiin pois. Jeesus 
sanoi Martalle: ”Enkö sanonut 
sinulle, että jos uskot, saat nähdä 
Jumalan kirkkauden?” Sitten 
Hän rukoili Isää Jumalaa ja 
”huusi kovalla äänellä: ’Lasarus, 
tule ulos!’

Silloin kuollut tuli haudasta, 
jalat ja kädet siteissä.” (Ks. Joh. 
11:1–45.) Vapahtaja käyttää 
voimaansa lunastaakseen mei-
dät ja vahvistaakseen meitä. 
Uskomme Häneen vahvistuu, kun 
muistamme, että Hän on täynnä 
voimaa ja kirkkautta.

Usko, perhe, 
auttaminen
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Mieti tätä
Kuinka Jumalan voima varustaa 
meidät voimalla ja kirkkaudella?

K O T I K Ä Y N T I O P E T U S S A N O M A

VIITTEET
 1. Ks. M. Russell Ballard, ”Tämä on minun 

työni ja kirkkauteni”, Liahona, toukokuu 
2013, s. 18.

 2. Linda K. Burton, ”Liittojen pitämisen tuoma 
voima, ilo ja rakkaus”, Liahona, marraskuu 
2013, s. 111.
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HUHTIKUUN 2015 KONFERENSSIN MUISTIKIRJA
”Minkä minä, Herra, olen puhunut, sen olen puhunut, – – olipa se puhuttu 
minun omalla äänelläni tai minun palvelijoideni äänellä, se on sama”  
(OL 1:38).

”Kukaan ei ole koskaan keksinyt 
tehokkaampaa tapaa kasvattaa seu
raavaa sukupolvea kuin avioliitossa 
olevien vanhempien talous, jossa on 
lapsia. – –

Meidän pitää muistuttaa itseämme 
silloin tällöin, kuten minua muistutet
tiin Roomassa, siitä ihanan rohkaise
vasta ja lohduttavasta tosiasiasta, että 
avioliitto ja perhe ovat yhä useimpien 
ihmisten toive ja ihanne ja että me 
emme ole yksin näine uskonkäsi
tyksinemme. Koskaan aiemmin ei 
ole ollut suurempaa haastetta löytää 

Jumalan  
armo kaikkien 
saatavilla
”Jumalan armo on meidän suuri  
ja ikuinen toivomme.

Jeesuksen Kristuksen uhrin 
kautta armon suunnitelma tyydyt-
tää oikeudenmukaisuuden vaati-
mukset ’ja saa aikaan keinon, jolla 
ihmiset voivat saada parannukseen 
johtavan uskon’ (Alma 34:15).

Meidän syntimme, vaikka ne 
ovat verenpunaiset, voivat tulla 
valkeiksi kuin lumi. Koska meidän 
rakas Vapahtajamme ’antoi itsensä 
lunnaiksi kaikkien puolesta’ (1. Tim. 
2:6), meille on tarjolla pääsy Hänen 
iankaikkiseen valtakuntaansa. – –

Nyt ja ikuisesti Jumalan armo on 
kaikkien niiden ulottuvilla, joiden 
sydän on särkynyt ja joiden mieli 
on murtunut. – –

Rukoilen, että osoitamme rak-
kautemme Jumalaa kohtaan ja kii-
tollisuutemme Jumalan äärettömän 
armon lahjasta pitämällä Hänen 
käskynsä ja alkamalla riemuiten elää 
uutta elämää (ks. Room. 6:4).”

toimivaa tasapainoa työn, perheen ja 
henkilökohtaisten tarpeiden välillä 
kuin meidän aikanamme. Kirkkona 
me haluamme auttaa kaikessa, missä 
voimme, luodaksemme ja tukeak
semme lujia avioliittoja ja perheitä.”

Kun käyt läpi huhtikuun 2015 yleiskonferenssin puheita, voit käyttää näitä sivuja (sekä tule-
vien numeroiden Konferenssin muistikirjoja) apuna tutkiessasi ja soveltaessasi käytäntöön elä-
vien profeettojen ja apostolien sekä kirkon muiden johtohenkilöiden viimeaikaisia opetuksia.

P R O F E E T A L L I N E N  L U P A U S

Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvon-
antaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, 
”Armon lahja”, Liahona, toukokuu 2015, 
s. 108, 110.

O P I L L I N E N  K O H O K O H T A

Uskomme avioliittoon

Vanhin L. Tom Perry (1922–2015) kahdentoista 
apostolin koorumista, ”Miksi avioliitto ja perhe 
ovat tärkeitä – kaikkialla maailmassa”, Liahona, 
toukokuu 2015, s. 41–42.

Lukeaksesi lisää avioliittoa käsitteleviä opillisia 
artikkeleita huhtikuun 2015 konferenssista ks. 
Boyd K. Packer, ”Onnensuunnitelma”, s. 26; 
Linda K. Burton, ”Yhdessä me ylennymme”, s. 29 
ja D. Todd Christofferson, ”Miksi avioliitto, miksi 
perhe”, s. 50.
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Voit lukea, katsella tai kuunnella yleiskonferenssipuheita osoitteessa 
conference. lds. org.

HIENOJA KERTOMUKSIA 
KONFERENSSISTA
Mikä kiinnittääkään huomiomme paremmin 
kuin hieno kertomus? Seuraavassa on neljä 
niistä monista kertomuksista, joita kerrottiin 
konferenssissa:

•  Miksi sisar Yazzie Chinlen vaarnasta Arizo-
nasta ei tiedä, kuinka monta lastenlasta 
hänellä on? Sisar Yellowhair kertoo yllättävän 
vastauksen. – Ks. Carole M. Stephens, ”Juma-
lan perhe”, s. 11.

•  Dramatiikka ja rohkeus kuvaavat kertomusta 
Marie Madeline Cardonista, nuoresta naisesta, 
joka vuonna 1850 puolusti myöhempien 
aikojen pyhien uskoaan vihaista miesjoukkoa 
vastaan Pohjois- Italian Alpeilla. Hän on meille 
esimerkkinä tänäkin päivänä. – Ks. Bonnie L. 
Oscarson, ”Perhejulistuksen puolustajia”, 
s. 14.

•  Lue, kuinka paastouhrit siunasivat Turayn 
perhettä vuonna 1991 alkaneen sisällissodan 
aikana Sierra Leonessa. – Ks. Henry B. Eyring, 
”Toisenlaista paastoa minä odotan”, s. 22.

•  Tämä kertomus rohkeudesta, toivosta ja 
valoa kohti kulkemisesta tulee viimeaikaisista 
uutisraporteista, mutta sen sanomalla on 
meille iankaikkinen merkitys. – Ks. L. Whitney 
Clayton, ”Päättäkää uskoa”, s. 36.

VASTAUKSIA SINULLE
Jokaisessa konferenssissa profeetat ja apostolit antavat innoi-
tettuja vastauksia kysymyksiin, joita kirkon jäsenillä saattaa 
olla. Käytä toukokuun 2015 lehteäsi tai käy osoitteessa confe-
rence. lds. org, niin löydät vastauksia näihin kysymyksiin:

•  Uskon Jeesuksen Kristuksen sovitukseen, mutta kuinka 
voin saada sen voiman omaan elämääni? Ks. Dale G. 
Renlund, ”Myöhempien aikojen pyhät jatkavat yrittä-
mistä”, s. 56.

•  Miten lähetystyötehtävät annetaan? Mitä voin tehdä 
siirtyessäni lähetyssaarnaajasta kotiin palanneeksi 

lähetyssaarnaajaksi? Kuinka minua siunataan, kun osal-
listun seminaariin ja instituuttiin? Ks. M. Russell Ballard, 
”Suurenmoisin nuorten aikuisten sukupolvi”, s. 67.

•  Kuinka voin olla parempi isä? Ks. Larry M. Gibson,  
”Isyys – iankaikkinen päämäärämme”, s. 77.

•  Mitkä ovat kuolevaisen ruumiin ja maanpäällisen 
elämän ainutlaatuiset siunaukset? Ks. Joseph W. Sitati, 
”Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja ottakaa maa 
valtaanne”, s. 126.
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En ole milloinkaan rukoillut niin 
paljon kuin silloin kun yksi pojis

tamme oli 17 vuotias. Hänellä oli 
alkanut olla epäilyksiä evankeliumista, 
ja toisinaan hän oli kapinallinen eikä 
halunnut kuunnella. Mieheni ja minä 
yritimme aina pitää kiinni siitä, että 
hän kävisi kirkossa, mutta monta ker
taa hän kieltäytyi tulemasta. Pidimme 
perheiltamme, luimme pyhiä kirjoituk
sia ja rukoilimme yhdessä perheenä, 
mutta hän päätti usein olla osallistu
matta. En muista, kuinka monta kertaa 
polvistuin pyytämään, että taivaallinen 
Isämme koskettaisi hänen sydäntään 
ja auttaisi häntä jatkamaan oikealla 
polulla.

Seuraavien kahden vuoden aikana 
hänen elämässään oli monia ylä  ja 
alamäkiä. Kirkon johtajat tukivat 
minua, ja he puhuivat hänen kans
saan, mutta mistään ei näyttänyt 
olevan apua. Viimein poikamme 
lähti kotoa.

Koko tuona aikana en koskaan 
lakannut rukoilemasta hänen puo
lestaan. Toisinaan mieheni väsyi 
siihen ja sanoi minulle: ”Anna 
hänen olla. Hänellä on moraalinen 

tahdonvapautensa.” Mutta minun 
vastaukseni oli aina sama: ”Ei, minä 
en menetä toivoa.”

Jonkin ajan kuluttua poikamme 
palasi kotiimme. Hän pyysi minulta 
anteeksi ja sanoi minulle: ”Äiti, minä 
haluan tulla kotiin.” Mieheni ja minä 
epäröimme mutta keskusteltuamme 
asiasta suostuimme siihen. Kun hän 
oli palannut kotiin, me näimme hänen 

K O T I M M E ,  P E R H E E M M E

Poikamme kapinoinnista huolimatta en koskaan lakannut rukoilemasta hänen puolestaan.

lujan päättäväisyytensä muuttua. 
Hänestä tuli aktiivinen kirkossa ja hän 
osallistui toimintoihin. Myöhemmin 
hänet kutsuttiin palvelemaan opetta
jana Alkeisyhdistyksessä, ja tuo koke
mus oli hänelle aivan erityinen.

Eräänä päivänä ripustin näky
ville Liahonasta ottamani julisteen, 
jossa sanottiin: ”Älä anna huolien tai 
epäilysten estää sinua palvelemasta 

AUTA LASTASI
Lapsilla, jotka joutuvat harhateille, on tahdonvapautensa, eivätkä he  

ehkä reagoi hengellisiin kehotuksiin, mutta evankeliumi antaa sinulle  
monia keinoja auttaa sellaista lasta:

•  Neuvottele yhdessä puolisosi ja 
muiden lasten kanssa.

•  Vahvista itseäsi hengellisesti, 
jotta voit toimia osoittaen uskoa 
ja rakkautta etkä pelkoa.

•  Ole kelvollinen saamaan ja pyydä 
henkilökohtaista ilmoitusta siitä, 
kuinka voit auttaa lastasi.

•  Ole elävä esimerkki Jeesuksen 
Kristuksen opetuslapsesta.

•  Ilmaise rakkautesi lastasi koh-
taan sanoin ja teoin.

•  Kehota häntä osallistumaan 
evankeliumin opiskeluun 
kotona ja olemaan mukana 
perheen toiminnoissa kuten 
lomilla, juhlapäivien vietossa ja 
projekteissa.

•  Älä koskaan anna periksi.

RUKOUS – ERÄÄN ÄIDIN LAHJA
Julkaistaan nimettömänä
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VANHEMPIEN VAIKUTUS
”Vanhemmat, jotka kunnioitta-
vat temppeliliittojaan, ovat sel-
laisessa asemassa, että he voi-
vat ajan mittaan käyttää suurta 
hengellistä vaikutusta lapsiinsa. 
Uskolliset kirkon jäsenet voivat 
saada lohtua tiedosta, että he 
voivat vaatia omakseen lupauk-
sia jumalallisesta ohjauksesta 
ja voimasta Pyhän Hengen 
innoituksen ja pappeuden 
etuoikeuksien kautta, kun he 
pyrkivät auttamaan perheen-
jäseniä saamaan pelastuksen ja 
korotuksen siunaukset.

– – Sellainen vaikutus ei voi 
kumota lapsen moraalista 
tahdonvapautta mutta voi silti 
kutsua ja houkutella. Viime 
kädessä lapsen täytyy käyttää 
moraalista tahdonvapaut-
taan ja toimia uskossa, tehdä 
parannus koko sydämestään ja 
toimia sopusoinnussa Kristuk-
sen opetusten kanssa.”
Vanhin David A. Bednar kahdentoista 
apostolin koorumista, ”Uskolliset van-
hemmat ja harhateille joutuneet lapset: 
toivon ylläpitäminen ja väärinkäsityk-
sen selvittäminen”, Liahona, maalis-
kuu 2014, s. 19.
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kokoaikaisessa lähetystyössä.” 1 Se 
oli ollut hänen makuuhuoneensa 
seinällä muutaman kuukauden, kun 
hän yhtenä päivänä sanoi minulle 
yllättäen: ”Äiti, minä haluan lähteä 
lähetystyöhön vuoden lopussa.” 
Se oli ihmeellistä. Mieheni ja minä 
itkimme itkemistämme, ja tietenkin 
tuimme häntä, kun hän valmistautui 
menemään temppeliin ja palvelemaan 
lähetystyössä. Minä jatkoin koko ajan 
rukoilemista kiittäen nyt taivaallista 
Isää siitä, että Hän oli koskettanut 
poikamme sydäntä.

Kun poikamme oli ollut jonkin 
aikaa lähetystyössä, hän sanoi minulle 
yhdessä kirjeistään: ”Äiti, minulla 
on sinun ansiostasi vahva todistus 

rukouksesta. Tiedän, että rukoilit koko 
ajan puolestani, ja nyt olen lähetys
työssä, koska Herra kosketti sydäntäni, 
ei siksi, että olen mitenkään kovin 
hyvä. Kiitos, äiti. Opeta siskoille tämä 
periaate, joka muutti minun elämäni.”

Nyt poikamme on palvellut uskolli
sesti lähetystyössä ja osallistunut 
ihmeelliseen työhön. Olen hyvin 
kiitollinen taivaalliselle Isälle siitä, että 
Hän on kuunnellut rukouksiani kaikki 
nämä vuodet, ja siitä, että Hän kosketti 
poikamme sydäntä, mikä sai poi
kamme palaamaan oikealle polulle. ◼
Kirjoittaja asuu Guatemalassa.

VIITE
 1. ”Ota seuraava askel”, Liahona, kesä-

kuu 2009, s. 31.
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Maailma, jossa me nyt elämme, loittonee laeissaan 
ja tavoissaan nopeasti pois Kristuksen opetuksista. 
Sen vuoksi Saatana tekee ylitöitä hämmentääk

seen Jumalan poikia ja tyttäriä ja estääkseen jopa valittuja
kin täyttämästä velvollisuuttaan ja saamasta Herran siunaus
ten täyteyttä.

Saatana haluaa teidän lakkaavan noudattamasta hyviä 
tapoja, jotka olette oppineet kotona, seminaarissa ja ins
tituutissa sekä lähetystyössänne – kuten että rukoilette ja 
opiskelette päivittäin pyhiä kirjoituksia, nautitte viikoittain 
kelvollisesti sakramentin ja palvelette vilpittömästi ja sydä
mestänne. Hän myös haluaa teidän seisovan sivussa nyky
ajan tärkeissä ja ratkaisevissa taistoissa.

Muistakaa, että me olemme sodassa – mutta emme asei
den ja luotien sodassa. Siitä huolimatta sota on todellinen 
ja ihmisuhreja on lukemattomat määrät. Tämä sota on itse 
asiassa jatkoa sille, joka alkoi kuolevaisuutta edeltävässä 
maailmassa.

Paavali kehotti meitä pukemaan yllemme Jumalan tais
teluvarustuksen. Hän sanoi: ”Emmehän me taistele ihmisiä 
vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimey
den maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä 
vastaan.” (Ef. 6:11–12.)

Herran Jeesuksen Kristuksen apostolina minä kut
sun teitä pukemaan yllenne Jumalan taisteluvarustuksen 
ja liittymään taisteluun tänään, kuten Helamanin pojat 

tekivät monia vuosia sitten. Älkää odottako siihen asti, 
että menette naimisiin tai aloitatte elämänuranne tai olette 
vanhempia. Kirkko tarvitsee nuoriaan nyt. Herra tarvitsee 
teitä nyt!

Muistanette, että kaksituhatta nuorta sotilasta ”tekivät 
liiton luvaten taistella nefiläisten vapauden puolesta” (Alma 
53:17). Kirkko tarvitsee nykyajan nuoria sotilaita, jotka ovat 
tehneet liiton olla ”Jumalan todistajina kaikkina aikoina ja 
kaikessa ja kaikkialla” (Moosia 18:9).

Nuoret naiset ja nuoret miehet ovat Helamanin tyttä
riä ja poikia nykyaikana. Sanottakoon teistä samoin kuin 
sanottiin heistä: ”Heistä tuli tänä aikana – – suuri tuki” 
(Alma 53:19).

Pornografiaa vastaan taisteleminen
Me tarvitsemme teitä joukkoomme taistelussa porno

grafiaa vastaan. Se on kauhea vitsaus, joka leviää kautta 
maailman.

Yli 180 vuotta sitten Herra ilmoitti terveyslakinsa, johon 
kuuluu varoitus tupakan käytöstä (ks. OL 89). Monet ihmi
set kuuntelivat Herran varoitusta, mutta vielä useammat 
eivät. Kukaan ei tuolloin eikä edes silloin, kun minä olin 
teidän ikäisenne, tiennyt tupakoinnin pitkäaikaisista vaiku
tuksista. Nykyään, vuosikymmeniä kestäneen tieteellisen 
tutkimuksen jälkeen, tiedämme, että tupakointi aiheuttaa 
keuhkosyöpää ja muita kuolemaan johtavia sairauksia. 

Vanhin  
M. Russell Ballard
kahdentoista 
apostolin 
koorumista

HERRA  
TARVITSEE 
TEITÄ 

Herran Jeesuksen Kristuksen 
apostolina minä kutsun 
teitä pukemaan yllenne 
Jumalan taisteluvarustuksen 
ja liittymään taisteluun 
tänään.

nyt!
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Herran antama viisauden sana on ollut suojeleva siunaus.
Samalla tavoin Herra on meidän aikanamme varoittanut 

meitä pornografian vaikutuksista. Miljoonat ihmiset nou
dattavat uskollisesti Herran neuvoja, kun taas lukemattomat 
muut eivät. Rakkaat ystäväni, meidän ei tarvitse odottaa 180 
vuotta tai edes 10 vuotta saadaksemme tietää pornografian 
tuhoisista vaikutuksista. Nykyinen tieteellinen tutkimus on 
paljastanut, että pornografia rampauttaa nuoria aikuisia 
monin tavoin ja myrkyttää heidän mahdollisuutensa luoda 
jonakin päivänä rakastava ja kestävä aviosuhde.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että pornografian tois
tuva käyttö voi johtaa pakkomielteiseen käyttäytymiseen 
ja voi virittää aivot uudella tavalla siten, että henkilö kie
toutuu riippuvuuden vankeuteen. Tutkimukset ovat myös 
vahvistaneet, että pornografia ruokkii epärealistisia odo
tuksia ja synnyttää vaarallisia väärinkäsityksiä terveestä 
intiimisuhteesta.

Salakavalinta on, että pornografia ehdollistaa käyttäjänsä 
katsomaan ihmisiä objekteina, jotka voi sivuuttaa ja joita voi 
loukata sekä emotionaalisesti että fyysisesti.

Lisäksi pornografiassa on sellainen puoli, että se on 
yleensä salattua toimintaa. Käyttäjät usein salaavat käyt
tönsä kaikilta tai ainakin vähättelevät käyttöään jokaiselta, 
myös seurustelukumppaniltaan tai puolisoltaan. Tutkimuk
sissa on havaittu, että kun ihmiset alkavat tällä lailla peitellä 
käytöstään – kun he tekevät sellaista, mistä he eivät ole 
ylpeitä, ja pitävät sen salassa perheensä jäseniltä ja ystävil
tään – se vahingoittaa heidän ihmissuhteitaan ja saa heidät 
tuntemaan itsensä yksinäisiksi ja sen lisäksi tekee heistä 
alttiimpia masennukselle, ahdistukselle ja huonolle itse
tunnolle. Salaaminen vahingoittaa luottamusta.

Meidän itsemme täytyy alun perinkin välttää pornogra
fiaa, koska se on tuhoisaa. Se tappaa aidot, hellät ihmissuh
teet – tuhoaa avioliittoja ja perheitä. Se tuhoaa sitä käyttä
vän ihmisen hengen yhtä varmasti kuin kuolettava myrkky 
tappaa ruumiin ja mielen.

Älkää antako pettää itseänne. Älkää ajatelko, että sitten 
kun lähdette lähetystyöhön tai sitten kun olette naimisissa, 
voitte lopettaa tämän riippuvuuskäyttäytymisen. Jos olette 
sen kanssa tekemisissä nyt, jos olette sen ansassa, hakekaa 
hengellistä apua nyt. Te voitte voittaa pornografian Vapah
tajan avulla. Älkää odottako! Pyydän teitä jättämään sen 
kokonaan! Lds.org sivustolla on monia apuvälineitä, jotka 
auttavat teitä poistamaan pornografisten kuvien tuoman 
pimeyden.

Nämä ovat haasteellisia aikoja – mutta eivät sen haas
teellisempia kuin Helamanin ja hänen nuorten sotilaidensa 
aikoina, kun he nousivat puolustamaan perheitään ja kirk
koa. Nyt on teidän aikanne astua esiin ja liittyä muiden van
hurskaiden ja omistautuneiden nuorten miesten ja nuorten 
naisten riveihin taistelemaan pornografiaa vastaan.

Avioliittoa koskeva oppi
Haluan teidän ymmärtävän kirkon kannan avioliittoon 

sellaisena kuin meidän taivaallinen Isämme on antanut sen 
meille pyhissä kirjoituksissa ja perhejulistuksessa. Tuossa 
innoitetussa asiakirjassa sanotaan: ”Perhe on Jumalan 
säätämä. Hänen iankaikkisessa suunnitelmassaan on olen
naista miehen ja naisen välinen avioliitto. Lapsilla on oikeus 
syntyä avioliitossa ja saada kasvatuksensa sellaiselta isältä ja 
äidiltä, jotka pitävät avioliittolupaukset kunniassa olemalla 
täysin uskollisia.” 1

Apostoleille on annettu tehtävä olla vartijoina tornissa, 
jotta he voivat nähdä ”vihollisen tämän ollessa vielä kau
kana” (OL 101:54) ja opettaa Kristuksen oppeja. Te kaikki 
tiedätte, että avioliiton perinteistä määritelmää vastaan 
hyökätään nykyään. On niitä, jotka muotoilevat keskustelun 
keskittymään kansalaisoikeuksiin. Ensimmäinen presidentti
kunta ja kahdentoista apostolin koorumi ovat selittäneet 
kirkon kannan ja opin Jumalan tarkoituksesta ja suunnitel
masta henkilapsiaan varten, jotta nämä kokisivat kuolevai
suuden, mikä on välttämätöntä ikuiselle ja iankaikkiselle 
elämällemme.

Lainaan otteen lausunnosta, joka lähetettiin kirkon 
johtajille vuonna 2014, ja pyydän teitä lukemaan sen 
huolellisesti:

”Siviililakeihin tehdyt muutokset eivät muuta – eivätkä 
voikaan muuttaa – sitä moraalilakia, jonka Jumala on sää
tänyt. Jumala odottaa meidän pitävän kunniassa Hänen 
käskynsä ja noudattavan niitä riippumatta poikkeavista mie
lipiteistä ja suuntauksista yhteiskunnassa. Hänen antamansa 
siveyden laki on selkeä: sukupuolisuhteet ovat soveliaita 
vain miehen ja naisen välillä, jotka on laillisesti ja lainmu
kaisesti vihitty aviomieheksi ja vaimoksi. Kehotamme teitä 
tarkastelemaan ja opettamaan kirkon jäsenille oppia, joka 
sisältyy julkaisuun ’Perhe – julistus maailmalle’.”

Lausunto jatkuu:
”Aivan kuten niillä, jotka kannattavat samaa sukupuolta 

olevien välistä avioliittoa, on oikeus saada osakseen kohte
liasta käytöstä, sama pätee niihin, jotka vastustavat sitä. – –
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Kirkon jäseninä meillä on vastuullinen teh
tävä opettaa Jeesuksen Kristuksen evankeliu
mia ja tuoda esiin niitä suurenmoisia siunauk
sia, joita koituu Jumalan käskyjen noudatta
misesta, sekä niitä väistämättömiä seurauksia, 
joita koituu käskyjen huomiotta jättämisestä. 
Kehotamme teitä rukoilemaan, että ihmiset 
kaikkialla pehmittäisivät sydämensä evanke
liumin totuuksille ja että viisautta annettaisiin 
niille, joita kutsutaan päättämään yhteis
kunnan tulevaisuuden kannalta ratkaisevan 
tärkeistä kysymyksistä.” 2

Tiedän, että te rakastatte ja tuette Herraa ja 
Hänen profeettojaan, mutta tiedän myös, että 
monia teistä saattavat hämmentää ne monet 
seuraamukset, jotka johtuvat kirkon päätök
sestä tukea Jumalan ilmoittamaa suunnitel
maa lapsiaan varten.

Tiedän myös, että joidenkuiden nuor
temme on vaikea ymmärtää, kuinka selittää 
perhettä ja avioliittoa koskevaa oppia ja pysyä 
silti ystävällisenä, lempeänä ja rakastavana 
niitä kohtaan, jotka eivät ole samaa mieltä 
kanssamme. Saatatte pelätä, että teidät leima
taan kiihkoilijoiksi tai suvaitsemattomiksi.

Saatatte tuntea jonkun, joka kamppailee 
samaan sukupuoleen kohdistuvan viehty
myksen kanssa tai joka on tehnyt päätöksen 
elää suhteessa samaa sukupuolta olevan 
kanssa. Rakkautenne tuota henkilöä kohtaan, 
joka on Jumalan poika tai tytär, voi aiheuttaa 
teissä sisäisen taistelun, kun yritätte rakastaa 
ja tukea häntä ja silti puolustaa Herran ian
kaikkista onnensuunnitelmaa.

Olkaamme selväsanaisia: Myöhempien 
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 
uskoo, että ”samaan sukupuoleen kohdistu
van viehtymyksen kokemus on monille ihmi
sille monimutkaista todellisuutta. Viehtymys 
ei itsessään ole synti mutta toimiminen sen 
mukaan on. Vaikka ihmiset eivät voi valita, 
onko heillä sellaisia viehtymyksiä, he valitse
vat, kuinka he reagoivat niihin. Kirkko auttaa 
rakastaen ja ymmärtäen kaikkia Jumalan 
lapsia, myös [niitä, jotka tuntevat viehtymystä 
samaan sukupuoleen].” 3

Kirkko ei opeta eikä kannata tällaisten 
ihmisten karttamista tai muita epäkristillisiä 
tekoja. Meidän täytyy rakastaa muita ja pyrkiä 
auttamaan heitä ymmärtämään, että jokaisen 

Taivaallinen Isämme 
tiesi, mitä langenneessa 
maailmassa elämisestä 
seuraisi, ja siksi Hän antoi 
lapsilleen Vapahtajan, 
”maailman luomisesta 
alkaen – – teurastetun 
Karitsan”.
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täytyy ottaa huomioon Jumalan käskyt ja 
noudattaa niitä.

Todistus ja varoitus
Perhejulistuksessa ensimmäinen presi

denttikunta ja kahdentoista apostolin koo
rumi lausuivat: ”Me varoitamme siitä, että 
ne, jotka rikkovat siveyden liittoja, jotka koh
televat pahasti puolisoaan tai jälkeläisiään 
tai jotka jättävät perhevelvollisuudet täyttä
mättä, seisovat eräänä päivänä tilivelvollisina 
Jumalan edessä. Varoitamme edelleen, että 
perheen hajoaminen tuo yksilöille, yhtei
söille ja kansakunnille ne onnettomuudet, 
joista muinaiset ja nykyiset profeetat ovat 
ennustaneet.” 4

Minä olen yksi noista varoituksen anta
jista. Koska olen yksi vartijoista tornissa, olen 
vastuussa siitä, että puhallan torveen ja varoi
tan kansaa (ks. Hes. 33:1–9). Teen sen, koska 
rakastan teitä ja haluan teidän ymmärtävän, 
että meidän on kohdattava Herra ja pidettävä 
Hänen käskynsä. Se on velvollisuuteni.

Herran varoitukseen sisältyy myös kutsu 
tulla Hänen luokseen. Taivaallinen Isämme 
tiesi, mitä langenneessa maailmassa elämi
sestä seuraisi, ja siksi Hän antoi lapsilleen 
Vapahtajan, ”maailman luomisesta alkaen – – 
teurastetun Karitsan” (Ilm. 13:8).

Johanneksen evankeliumista opimme, että 
”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, 
että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, 
joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, 
vaan saisi iankaikkisen elämän” ( Joh. 3:16).

Muistattehan, että evankeliumi on ”hyvä 
uutinen” 5. Se on toivon sanoma. Jos olette nyt 
vaikeuksissa, hakekaa apua. Herra on armol
linen ja anteeksiantava.

Apostoli Paavali on opettanut:
”Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rak

kaudesta? Tuska tai ahdistus, vaino tai nälkä, 
alastomuus, vaara tai miekka? – –

Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille 
antaa riemuvoiton hän, joka on meitä 
rakastanut.

Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, 
eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään 
nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään 
voimat,

ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi 
erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on 
tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän 
Herrassamme.” (Room. 8:35, 37–39.)

Jeesuksen Kristuksen ansiosta syyllisyy
den tilalle voi tulla rauha. Terveet ihmissuh
teet voivat palautua. Riippuvuudet voidaan 
voittaa.

Meidän pitää antaa perheemme ja ystä
viemme tulla tietämään tämä totuus – Jumala 
on rakkaus, ”ja hän kutsuu heitä kaikkia tule
maan luoksensa ja pääsemään osallisiksi hänen 
hyvyydestään; eikä hän torju ketään niistä, 
jotka tulevat hänen luoksensa” (2. Nefi 26:33).

Me tarvitsemme sitä, että te osallistutte 
pelastuksen työhön ennen lähetystyötänne, 
sen aikana ja sen jälkeen.

Teknologian käyttäminen ihmisten 
siunaukseksi

Herra kutsuu teitä tulemaan mukaan ja 
käyttämään haluamianne sosiaalisen median 
keinoja evankeliumista kertomiseen ja ole
maan nykyajan Helamanin poikia ja tyttäriä 
viimeisten päivien suurissa taisteluissa. Hän 
haluaa, että teistä tulee nykyajan nuoria 
sotilaita, jotka lujina ja yhdessä puolustavat 
totuutta. Hän haluaa teidän olevan rohkeita 
ja luotettavia vihollisen hyökkäyksiä kohda
tessanne. Me tiedämme, että lopulta Herra 
voittaa sodan ja Saatana kukistetaan.

Teillä on nyt tilaisuus käyttää sosiaalista 
mediaa viisaasti. Muistakaa, että sosiaali
sen median käytölle on oikea aika ja oikea 
paikka. Se, että kerrotte ajatuksianne niistä 
asioista, joita tällä hetkellä opitte ja tunnette, 
ja todistatte niistä, on yksi niistä oikeista 
hetkistä. Te voitte sosiaalisen median eri kei
noin käydä evankeliumiaiheisia keskusteluja 
perheenjäsenten ja ystävien kanssa, ja kotiin 
palanneet lähetyssaarnaajat myös aiempien 

APUA JA 
YMMÄRRYSTÄ

Kirkko tarjoaa apua 
ja ymmärrystä 

niille, jotka kamppai-
levat pornografian tai 
samaan sukupuoleen 
kohdistuvan viehty-
myksen kanssa. Kirkko 
tarjoaa lähdeaineistoa 
myös kirkon jäsenille, 
jotka haluavat syven-
tää ymmärrystään 
avioliiton jumalallisesta 
instituutiosta tai jakaa 
evankeliumia verkossa. 
Voisit tutustua seuraa-
viin verkossa oleviin 
lähteisiin:
•  ”Overcoming Por-

nography through 
the Atonement of 
Jesus Christ” [Porno-
grafian voittaminen 
Jeesuksen Kristuksen 
sovituksen ansiosta], 
overcoming 
pornography.org

•  ”Jumala rakastaa 
lapsiaan”, lds.org

•  ”The Divine Institu-
tion of Marriage” 
[Avioliiton jumalal-
linen instituutio], 
mormon 
newsroom.org

•  ”Sharing the Gospel 
Online” [Evan-
keliumin jaka-
minen verkossa], 
lds.org/church/share.
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tutkijoiden ja uusien jäsenten kanssa. Te voitte todistaa 
totuudesta ja puolustaa valtakuntaa.

Valtakunnan puolustaminen
Tiedän, että jotkut teistä ovat huolissaan siitä, että teidät 

tuomitaan väärin, teitä pilkataan ja jopa vainotaan, jos puo
lustatte taivaallista Isää, Herraa Jeesusta Kristusta ja kirkkoa. 
Minä ymmärrän huolenne.

Palvelin nuorena lähetyssaarnaajana Brittein saarten lähe
tyskentällä toisen maailmansodan jälkeen. Tuohon aikaan 
mormoneille vihellettiin ja heitä pilkattiin (ks. 3. Nefi 16:9), 
ja lähetyssaarnaajille naurettiin ja heitä ivattiin. Ihmiset jopa 
heittivät meitä tavaroilla, ja jotkut sylkivät päällemme. Me 
emme kuitenkaan perääntyneet vaan lausuimme edelleen 
todistuksemme ja kerroimme evankeliumista. Me emme 
kavahtaneet, kuten ei Abinadikaan. Me emme kavahta
neet, kuten ei Paavalikaan. Me emme kavahtaneet, kuten ei 
Vapahtajakaan. Tuohon aikaan emme olisi voineet kuvitella 
työmme vaikutusta. Meillä oli silloin 14 piiriä eikä yhtään 
vaarnaa. Nyt Brittein saarilla on 46 Siionin vaarnaa.

Rakkaat nuoret ystäväni, älkää olko huolissanne niistä, 
jotka ovat suuressa ja avarassa rakennuksessa. Nefi näki, että 
he pilkkaisivat ja osoittaisivat ”sormellaan niitä, jotka olivat 
tulleet puulle ja olivat nauttimassa hedelmää”. Älkää olko 
niitä, jotka ”maistettuaan hedelmää – – olivat häpeissään 

niiden tähden, jotka ivasivat heitä; ja he lankesivat kielle
tyille poluille ja joutuivat hukkaan.” (1. Nefi 8:27, 28.)

Te olette suurenmoinen ja tärkeä sukupolvi, ja tämä on 
hienoa aikaa elää! Tulevaisuus on valoisa. Sanokaa itsel
lenne: ”Minä autan Herraa, kun pyrin esittämään todistuk
seni ja opettamaan totuuksia, jotka Jumala on ilmoittanut 
näinä viimeisinä päivinä.”

Herra siunatkoon teitä ikävuosianne suuremmalla vii
saudella, jotta viisaasti ymmärrätte, että me olemme tässä 
taistelussa ja että meidän täytyy seistä yhdessä, nuorten ja 
vanhojen. Älkää koskaan tällä matkallanne unohtako, että 
te olette kallisarvoisia sille tulevaisuudelle, joka valmistaa 
maailmaa sitä päivää varten, jolloin Jeesus Kristus sanoo: 
”Tämä riittää”, ja palaa hallitsemaan ja vallitsemaan Vapah
tajana, herrojen Herrana, kuninkaiden Kuninkaana, maail
man Lunastajana, jonka todistan elävän. ◼
Kirkon koululaitoksen nuorille aikuisille tarkoitetun hartaustilaisuuden 
puheesta ”Olkaa levollisia ja tietäkää, että minä olen Jumala”, joka pidettiin 
Kaliforniassa Yhdysvalloissa 4. toukokuuta 2014.

VIITTEET
 1. ”Perhe – julistus maailmalle”, Liahona, marraskuu 2010, s. 129.
 2. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensim-

mäisen presidenttikunnan kirje, 10. tammikuuta 2014 (Yhdysvallat) ja 
6. maaliskuuta 2014 (Yhdysvaltain ulkopuoliset alueet).

 3. ”Love One Another: A Discussion on Same- Sex Attraction”; 
mormonsandgays.org.

 4. ”Perhe – julistus maailmalle”, s. 129.
 5. Ks. PKO, ”Evankeliumi”.

Tiedän, että jotkut teistä ovat huolissaan siitä, että teidät tuomitaan väärin, teitä pilkataan ja jopa vainotaan, jos puolustatte 
taivaallista Isää, Herraa Jeesusta Kristusta ja kirkkoa. Rakkaat nuoret ystäväni, älkää olko huolissanne niistä, jotka ovat suuressa 
ja avarassa rakennuksessa.
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Lori Cluff Schade
Laillistettu avioliitto-  ja perheterapeutti

Olin kerran pitämässä terapiaistuntoa murrosikäiselle, 
joka oli vaarantanut hiljattain oman henkensä toimimalla 
riskialttiisti. Olin aiemmin työskennellyt hänen vanhem

piensa kanssa ja yritin arvioida hänen käsitystään ja ymmärrystään 
hänen perhesuhteistaan. Kun kysyin hänen vanhempiensa avio
liitosta, hän katsoi minua silmiin ja vastasi epäröimättä: ”Vanhem
pani eivät pidä toisistaan.”

Kysyin, mistä hän tiesi sen, koska hänen vanhempansa olivat 
toistuvasti kertoneet minulle, etteivät he koskaan riidelleet, ja 
olivat ilmaisseet olevansa varmoja, etteivät heidän lapsensa olleet 
tietoisia heidän avio ongelmistaan. Se oli vakuutus, jonka olen 
ammatissani avioliitto  ja perheterapeuttina kuullut toistuvasti monilta aviopareilta.

”Sen vain näkee”, tyttö vastasi. Hän selitti, ettei hän ollut koskaan lakannut kan
tamasta huolta perheensä mahdollisesta hajoamisesta. Hän kertoi kyynelehtien, että 
se sai hänet voimaan fyysisesti pahoin ja että hänellä oli vaikeuksia nukkua ja käydä 
koulua. ”Ajattelen sitä kaiken aikaa”, hän sanoi.

Se, millainen avioliit-
tonne on, vaikuttaa 
lapsiinne, tajusittepa 
sitä tai ette. Kun sinä 
ja puolisosi teette 
työtä parantaaksenne 
suhdettanne, lapsenne 
tulevat siunatuiksi.

Siunaamme 
lapsiamme 
KOHENTAMALLA AVIOLIITTOAMME
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Sydäntäni särki, kun istuin häntä vastapäätä ja mietin tätä 
liiankin tuttua tilannetta. Tiesin, että hänen vanhempansa 
rakastivat häntä ja halusivat tehdä kaikkensa auttaakseen 
häntä, ja silti minua huolestutti, että he väheksyivät sitä, 
missä määrin heidän vaikea avioliittonsa vahingoitti tätä 
heidän tytärtään ja heidän muita lapsiaan.

Perhejulistuksessa sanotaan, että ”aviomiehellä ja vai
molla on vakava velvollisuus rakastaa toinen toistaan ja 
huolehtia toisistaan sekä rakastaa lapsiaan ja huolehtia 
heistä”1. Kannan toisinaan huolta siitä, että tuo lapsia kos
keva puoli syrjäyttää heidän toisiaan koskevan puolensa.

Ammatissani huomaan, kuinka kirkon jäsenet tekevät 
valtavia uhrauksia lastensa hyväksi auttaakseen näitä menes
tymään. Nämä vanhemmat opettavat lapsilleen myönteisiä 
uskonnollisia tapoja kuten rukoileminen, pyhien kirjoitusten 
tutkiminen ja kirkossa käyminen. He kannustavat lapsiaan 
opiskelemaan ja hankkimaan sellaisia taitoja, jotka valmistavat 
näitä valoisaan tulevaisuuteen. Pelkään kuitenkin, että jotkut 
saattavat vähätellä sitä, miten arvokas voimavara hyvä avioliitto 
on valmistettaessa nuoria iankaikkisia tarkoituksia varten.

Monet avioparit omistavat huomionsa asioille, jotka 
ovat kannatettavia mutta eivät juurikaan vahvista heidän 

avioliittoaan. Jotkut mukauttavat uutterasti aikatauluaan 
osallistuakseen lastensa esityksiin mutta eivät näytä löytä
vän aikaa treffeille puolison kanssa. Lasten kasvattamisen, 
uran luomisen ja kirkon tehtävien myllerryksessä avioliit
toa on helppo lyödä laimin, ja sitä voivat toisinaan värittää 
myös ristiriidat, kauna ja pettäminen.

Kun aviopari tulee tietoisemmaksi siitä voimallisesta vaiku
tuksesta, joka heidän avioliitollaan on heidän lapsiinsa, käy 
selväksi, kuinka kauaskantoista hyötyä tuo se, että aviopari 
pyrkii aktiivisesti ravitsemaan ja vahvistamaan avioliittoaan.

Se, millainen avioliitto on, vaikuttaa lapsiin
Uskon, että useimmat myöhempien aikojen pyhiin kuu

luvat avioparit haluavat avioliittonsa onnistuvan, ja minuun 
tekee vaikutuksen se aviollisen sitoutumisen määrä, joka 
useimmissa heistä näkyy. Yleisesti ottaen myöhempien aiko
jen pyhät, jotka solmivat ikuisen avioliiton (ks. OL 131:2), 
suhtautuvat tuohon liittoon vakavasti ja kestävät usein valta
vaa määrää ahdistusta pitääkseen avioliittonsa koossa.

Eteeni tulee kuitenkin toisinaan avioliittoja, joissa on 
enemmän kyse vakaudesta kuin laadusta. Jotkut avio
parit ajattelevat erheellisesti, että jos he pidättyvät vain 
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riitelemästä lastensa kuullen, heidän lapsensa eivät ole 
tietoisia avioliiton toimimattomuudesta. Lapset ovat äärim
mäisen herkkiä, ja yleensä he aavistavat, ettei kaikki ole 
kunnossa, mikä voi johtaa syviin turvattomuuden tunteisiin. 
Ristiriitatilanteiden puuttuminen avioliitosta on lujan ja 
toimivan suhteen halpa korvike.

Tutkimukset avioliiton laadusta ja lapsista antavat 
ymmärtää, että hyvä avioliitto edistää emotionaalisen tur
vallisuuden tunnetta ja edistää lasten yleistä hyvinvointia.2 
Omassa työssäni olen nähnyt konkreettisesti, että se, mil
lainen vanhempien avioliitto on, vaikuttaa syvästi lapsiin. 
Tämä periaate tulee esiin presidentti Spencer W. Kimballin 
(1895–1985) sanoissa: ”Avioliitto – – ei vaikuta ainoastaan 
tämänhetkiseen onneen vaan myös iankaikkisiin iloihin. 
Sen vaikutus ei ulotu ainoastaan kahteen asianomaiseen, 
vaan myös heidän sukulaisiinsa ja varsinkin heidän lap
siinsa ja lastensa lapsiin monen sukupolven ajan.” 3 Seli
tän usein ihmisille, etteivät he ole luomassa pelkästään 
omaa avioliittoaan vaan pohjimmiltaan myös lastensa 
ja lastenlastensa avioliittoja.

Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin kooru
mista on sanonut: ”Sen näkemyksen heikentymisellä, että 
avioliitto on kestävä ja kallisarvoinen, on kauaskantoi
set seuraukset. Jotkut nuoret kaihtavat avioliittoa omien 
vanhempiensa avioeron tai sellaisen yleisen mielipiteen 
vaikutuksesta, että avioliitto on jalassa oleva pallokahle, 
joka estää itsensä toteuttamisen. Monet, jotka solmivat 
avioliiton kuitenkaan sitoutumatta siihen täysin, ovat 
valmiita lähtemään pois ensimmäisen vakavan haasteen 
ilmaantuessa.” 4

Avioliittoterapeuttina voin vakuuttaa, että aikuiset, 
joiden vanhemmat ovat eronneet tai joilla on ollut huono 
avioliitto, kertovat usein olevansa epävarmoja omasta 
kyvystään kestää ja elää onnistuneesti pitkäaikaisessa 
ihmissuhteessa. He ovat usein erittäin herkkiä mille 
tahansa erimielisyydelle avioliitossa ja näkevät paljon 
vaivaa välttääkseen ristiriitoja, mikä voi toisinaan rajoittaa 
aviollista läheisyyttä. On melko tavallista, että näen aikuis
ten itkevän, kun he muistelevat kokemaansa emotionaa
lista tuskaa katseltuaan omien vanhempiensa avioliiton 
heikkenevän ja hajoavan. Luottamus avioliitossa vähenee 
talouksissa, joissa aviosuhde on huono.

Päätös kohentaa avioliittoa
Avioliiton kohentamisessa on suurelta osin kyse pää

töksestä. Vanhin Russell M. Nelson kahdentoista apostolin 
koorumista on vakuuttanut, että ”rakastunut pari voi valita 
korkeimmanlaatuisen avioliiton tai huonomman tyypin, 
joka ei kestä” 5.

Suosittu avioliittoterapeutti ja tutkija William J. Doherty 
on kirjoittanut siitä, miten tärkeää on yhdistää sitoutumi
seen tarkoituksellisuus eli pyrkiä aktiivisesti parantamaan 
aviosuhdetta: ”Vaikka olisimmekin sitoutuneet lujasti puo
lisoomme, useimmat meistä ovat sokeita näkemään, kuinka 
avioliittomme hajoaa hitaasti, ellemme jatkuvasti ravitse sen 
maaperää. – – Sitoutuminen ilman tarkoituksellisuutta johtaa 
vakaaseen mutta ikävystyttävään avioliittoon.” 6 Lukuisat 
avioparit ilmaisevat syvää sitoutumista ja vakautta mutta 
tekevät vähän, jos mitään, pyrkiäkseen aktiivisesti edistä
mään avioliittoa. On masentavaa nähdä arvokkaan avio
liittopääoman jäävän liian vähälle käytölle.

Rakasta puolisoasi
Kun entinen Nuorten Naisten ylijohtaja Elaine S. Dalton 

piti puheen, jossa hän esitti, että tärkeintä, mitä isä voi 
tehdä tyttärensä hyväksi, on rakastaa hänen äitiään7, 
ymmärsin tuskallisen selvästi, että minun – ei aviomieheni 
– oli ollut tarpeen kuulla se puhe. Hän oli paljon tun
nollisemmin viestittänyt lapsillemme, kuinka paljon hän 
rakastaa minua, kuin minä olin vastaavasti tehnyt. Ajatte
lin niitä lukuisia kertoja, kun olin astunut huoneeseen ja 
mieheni oli kysynyt yhdeltä lapsistamme: ”Arvaa mitä?”, 
johon lapsi oli yleensä vastannut: ”Tiedän. Sinä rakastat 
äitiä” tai ”Tiedän. Äiti on paras ystäväsi” tai ”Tiedän. Äiti 
on unelmiesi tyttö”, tai vastannut jollakin muulla lukuisista 
samankaltaisista julistuksista, joita mieheni oli tähdentänyt 
vuosien varrella. Ymmärsin, että se valtava turvallisuus, 
jota tunsin avioliitossani ja jota olin pitänyt itsestäänsel
vyytenä, oli suoraa seurausta siitä, miten auliisti aviomie
heni ilmaisi lapsillemme rakkautensa, ihailunsa ja arvos
tuksensa minua kohtaan.

Sisar Daltonin ohjeen tärkeyttä tähdentää Mormonin 
kirjassa profeetta Jaakob. Kun hän nuhteli nefiläisiä heidän 
jumalattomuudestaan, hän toi esiin, että sen sijaan lama
nilaisten keskuudessa ”heidän aviomiehensä rakastavat 
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vaimoaan, ja heidän vaimonsa rakastavat 
aviomiestään; ja heidän aviomiehensä ja 
vaimonsa rakastavat lapsiaan” (MK Jaak. 3:7) 
vahvistaen ajatusta, että Herra pitää sitä suu
ressa arvossa.

Kirkon lähettämässä julkisen palvelun mai
nossarjassa Homefront on suosittu tv mainos 
nimeltään ”By the Hour”, jossa pieni poika 
yrittää herättää työtä tekevän isänsä huomion. 
Yhdessä vaiheessa isä sanoo: ”[ Jos] isi ei tee 
työtä, isi ei saa rahaa”, johon äiti lisää: ”Isin 
kaltaiset ihmiset tekevät työtä niin paljon, että 
siitä maksetaan heille.” 8 Se on yksi lempi
mainoksistani, koska äiti välttää yleisen ja 
tehottoman tavan, jossa toinen vanhempi 
puuttuu tilanteeseen ja tukee lasta moittimalla 
vetäytyvää vanhempaa. Se saa yleensä toisen 
vanhemman puolustautumaan ja herättää lap
sessa epävarmuuden tunteita. Tuolla myön
teisellä ja strategisella huomautuksella mai
noksen äiti tukee sekä isää että lasta. Olen 
vakuuttunut siitä, että jos useammat vanhem
mat muuttaisivat keskustelunsa enemmän 
tämänkaltaisiksi, avioliitto ja perhe elämä 
yleisesti ottaen kohentuisivat.

Ehdotuksia avioliiton kohentamiseksi
Avioliiton kohentamista koskeva hyvä uuti

nen on, että muutokset voivat olla jopa välit
tömiä pienten keinojen avulla. Seuraavassa 
on muutamia ehdotuksia:

Ilmaise selvin sanoin puolisollesi, millaisen 
haluat avioliittosi olevan 5, 10 tai 20 vuoden 
kuluttua. Yllätyn aina siitä, kuinka monet 
avioparit eivät puhu siitä, millaisen avioliiton 
he haluavat. Tämän keskustelun käyminen 
saa avioparin keskittymään avioliittoonsa ja 
ohjaa heidät tekemään aktiivisesti parannuk
sia ja sitoumuksia tulevaisuutta varten.

Kirjoita myönteinen muisto avioliitostanne 
ja lue se puolisollesi. Kielteiset tunteet tah
tovat olla niin kuluttavia, että ne syrjäyttävät 

AVIOLIITON 
MAHDOLLISUUDET
”Avioliitto suo suurem-
mat mahdollisuudet 
onneen kuin mikään 
muu ihmissuhde. Jotkut 
avioparit eivät kuiten-
kaan saavuta kaikkea, 
mikä olisi mahdollista. 
He antavat romans-
sinsa ruostua, pitävät 
toisiaan itsestäänsel-
vyyksinä, sallivat muiden 
mielenkiinnon koh-
teiden tai laiminlyön-
nin pilvien sumentaa 
näkemystä siitä, mitä 
heidän avioliittonsa voisi 
todella olla. Avioliitot 
olisivat onnellisempia, 
jos niitä vaalittaisiin 
huolellisemmin.”
Vanhin Russell M. Nelson 
kahdentoista apostolin kooru-
mista, ”Avioliiton vaaliminen”, 
Liahona, toukokuu 2006, s. 36.

usein toivon. Kun ihmiset ajattelevat myön
teisiä muistoja ja kertovat niistä, he tekevät 
jälleen tilaa toivon tuntemiselle.

Kerro muisto tilanteesta, jolloin pystyitte 
voittamaan yhdessä jonkin haasteen. Näiden 
tilanteiden muisteleminen on yksi tapa edis
tää ykseyttä avioparina.

Luo pieniä mutta merkityksellisiä tapoja 
hetkiin, jolloin eroatte ja taas tapaatte. Tämä 
tuntuu vaistomaiselta, mutta avioparit unoh
tavat usein, miten tärkeitä odotettu suukko, 
halaus tai sanat voivat olla tuomassa myöntei
syyttä avioliittoon ajan kuluessa.

Tuo treffeihinne jotakin uutta. On ole
massa tutkimuksia siitä, että niiden aviopa
rien kohdalla, jotka tietoisesti käyvät treffeillä 
etsien uusia kokemuksia, aviosuhde usein 
kohenee. Se edellyttää luovuutta ja ponniste
lua, ei rahaa.

Kerro lapsillenne säännöllisesti, mitä 
ihailet puolisossasi. Tämä on suosikkini. Kun 
luonani terapiassa käyneet avioparit ovat 
noudattaneet tätä ohjetta, he ovat kertoneet 
välittömistä ja myönteisistä tuloksista.

Etsi aktiivisesti kohottavia avioliittoa 
kohentavia apukeinoja. Niitä ovat kirjat ja 
artikkelit (tekstinä tai äänitteinä), pelit, luen
not, takkavalkeaillat, työpajat, konferenssit 
ja muut.

Kysykää säännöllisesti toisiltanne, onko 
suhteenne avioparina kohentunut vai hei
kentynyt aiempaan verrattuna, ja keskustel
kaa siitä, mitä voitte tehdä parantaaksenne 
tilannetta. Voitte tehdä tämän päivittäin, 
viikoittain tai myös kuukausittain, jolloin 
se saa teidät keskittämään taas huomionne 
avioliittoon.

Neuvotelkaa piispanne kanssa, jotta saatte 
ammattiapua, jos tarpeen. Ihmiset lykkää
vät usein avun hakemista monista syistä. En 
osaa laskea, kuinka monta kertaa olen toivo
nut, että aviopari olisi hakenut apua vuosia 
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aiemmin, ennen kuin suuri määrä kaunaa oli myrkyttänyt 
avioliiton.

Rukoilkaa. Presidentti Henry B. Eyring, ensimmäi
nen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, 
on neuvonut: ”Rukoilkaa sitä rakkautta, joka sallii teidän 
nähdä kumppanissanne olevan hyvän. Rukoilkaa sitä 
rakkautta, joka saa heikkoudet ja virheet näyttämään vähäi
siltä. Rukoilkaa sitä rakkautta, joka tekee kumppaninne 
ilosta oman ilonne. Rukoilkaa sitä rakkautta, joka haluaa 
keventää kumppaninne kuormaa ja lieventää hänen mur
heitaan.” 9 Jos se tuntuu liian vaikealta, puoliso voi rukoilla, 
että saisi halun rukoilla noita asioita.

Taivaallinen Isä haluaa, että meillä  
on onnellinen avioliitto

Presidentti Howard W. Hunter (1907–1995) on julistanut, 
että ”kaikki, mihin Jeesus laskee kätensä, elää. Jos Jeesus 
laskee kätensä avioliiton ylle, se elää. Jos Hänen annetaan 

laskea kätensä perheen ylle, se elää.” 10 Olen vakuuttunut 
siitä, että taivaallinen Isä haluaa, että avioliittomme on 
mahdollisimman hyvä ja että Hän ohjaa pyrkimyksiämme 
kohentaa tuota suhdetta perheemme hyväksi. Onnellinen 
avioliitto tuo syvällisiä siunauksia meille ja lapsillemme. ◼
Kirjoittaja asuu Utahissa Yhdysvalloissa.
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Temppeli on se lenkki,  
joka sitoo yhteen taivaan  
ja maan.

minulta kerran: ”Jos Kristus on keskeisellä sijalla evanke
liumissa ja temppelissä, miksi temppeliendaumentissa ei 
opeteta kertomusta Kristuksen elämästä? Miksi siinä on niin 
paljon Aadamista ja Eevasta?”

Minusta on alkanut tuntua, että Kristuksen elämä on 
kertomus sovituksen antamisesta. Kertomus Aadamista 
ja Eevasta on kertomus sovituksen vastaanottami
sesta keskellä joskus pelottavaa kuolevaisuuden 
vastakohtaisuutta.

Aadam ja Eeva olivat ensimmäiset ihmiset, jotka ottivat 
vastaan Jeesuksen Kristuksen sovituksen. He olivat myös 
ensimmäiset vanhemmat, jotka tunsivat uuden lapsen 
tuoman rakkauden, lapsen kasvattamisen vaatimat suuret 
uhraukset sekä tuskan siitä, kun katselee lasten käyttävän 
epäviisaasti tahdonvapauttaan.

Isä Lehi antaa meille sen opillisen taustan, jonka poh
jalta voimme ymmärtää heidän kokemustaan – ja meidän. 
Hän kertoo meille, että jos Aadam ja Eeva eivät olisi syö
neet tiedon puun hedelmää, he olisivat jääneet ”Eedenin 
puutarhaan. – –

Kun hämmentynyt kulttuuri hämmentää ajatuksemme 
siitä, mitä avioliitto tarkoittaa, me saatamme antaa 
periksi itsemme ja toinen toisemme kohdalla aivan 

liian pian. Mutta toivoa on. Temppelin iankaikkinen malli 
voi auttaa meitä pääsemään yli nykyajan kaaoksen. 

Joka kerta kun menemme temppeliin, toimitukset suun
taavat ajatuksemme uudelleen maailmankaikkeuden luon
nolliseen järjestykseen, myös avioliiton luonnolliseen järjes
tykseen. Entisaikojen merenkulkijan tavoin me katsomme 
taivaalle määrittääksemme sijaintimme – ja niin me teemme 
temppelissä. Myöhempien aikojen pyhiin kuulunut oppinut 
Hugh Nibley kirjoitti:

”Temppeli on rakennettu kuvaamaan maailmankaikkeu
den järjestyksen periaatteita. Se on koulu, jossa kuolevaiset 
saavat opetusta näistä asioista. – –

Maanpäällinen temppeli [on] kaiken keskellä, – – ja sitä 
kiertää kaikki taivaallinen liike. Se on lenkki, joka sitoo 
yhteen maan ja taivaan.” 1

Näin temppelillä on voima painaa sydämeemme Juma
lan luonnonjärjestyksen mukaiset avioliittoa ja perhe 
elämää koskevat lait.

Aadamin ja Eevan avioliitto
Saamme tietää temppelin avioliittoa koskevista opetuk

sista kertomuksessa Aadamista ja Eevasta. Se on temppe
lissä kaiken lähtökohtana oleva kertomus. Eräs ystävä kysyi 

Tämä on toinen osa vanhin Hafenin kaksiosaisesta artikkelisarjasta, joka on 
kirjoitettu avuksi sen juhlistamiseen, että asiakirjan ”Perhe – julistus maail
malle” julkaisemisesta on kulunut 20 vuotta. Ensimmäinen artikkeli julkais
tiin Liahonan elokuun 2015 numerossa.
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Eikä heillä olisi ollut lapsia; niinpä he olisivat jääneet 
viattomuuden tilaan, kokematta iloa, sillä he eivät tunteneet 
kurjuutta; tekemättä hyvää, sillä he eivät tunteneet syntiä. – –

Aadam lankesi, jotta [ihmiset voisivat olla kuolevaisia], ja 
ihmiset ovat [kuolevaisia], jotta heillä voisi olla ilo.” (2. Nefi 
2:22–23, 25.)

On näennäisesti järjenvastaista, että synti, kurjuus ja 
lapset ovat osaltaan yhteydessä siihen, että voimme oppia, 
mitä ilo tarkoittaa – ja sen Jeesuksen Kristuksen sovitus on 
tehnyt mahdolliseksi.

Sovituksen ansiosta me voimme oppia kokemuksistamme 
ilman että meidät tuomitaan niistä. Ja sovituksen vastaanotta
minen, kuten Aadam ja Eeva tekivät, ei ole pelkästään oppi 
mustien tahrojen pyyhkimisestä pois, vaan se on keskeinen 
oppi, jonka ansiosta ihminen voi kehittyä. Näin Kristuksen 
uhri ei vain palauttanut heitä viattomuuden Eedeniin. Se olisi 
ollut kertomus ilman juonta ja luonteen kasvua. Sen sijaan he 
lähtivät puutarhasta toisiaan tukien ja siirtyen yhdessä eteen
päin maailmaan, jossa me nyt elämme.

Temppelissä kaiken lähtökohtana oleva kertomus on 
aivan harkitusti kertomus avioparista, joka auttaa toi
nen toistaan selviytymään jatkuvasta kuolevaisuuden 

vastakohtaisuudesta, sillä vain kohtaamalla tuon joskus 
viheliäisen vastakohtaisuuden he voisivat oppia ymmärtä
mään, mitä on todellinen ilo.

Pohtikaamme kahta asiaa, jotka Aadamin ja Eevan kerto
mus auttaa meitä ymmärtämään avioliitosta. Ensimmäinen 
on palautuksen myönteinen näkemys lankeemuksesta. Me 
tiedämme, että Aadam ja Eeva tekivät puutarhassa viisaan 
valinnan, koska vain kuolevaisuus voisi tarjota sen koke
muksen, joka oli välttämätön Jumalan suunnitelman toteu
tumiseksi heidän kohdallaan – ja meidän kohdallamme. 
Sitä vastoin perinteinen kristinusko opettaa, että Eevan 
valinta oli kauhistuttava virhe tuoden Jumalan vihan koko 
ihmiskunnan ylle. Jotkin kristilliset kirkot opettavat yhä, 
että koska naiset ovat typerän Eevan tyttäriä, vaimon tulee 
olla riippuvainen aviomiehestään.

Useimmat nykyajan ihmiset reagoisivat voimakkaasti tätä 
ajatusta vastaan ja sanoisivat, että vaimon tulee olla riippu
maton aviomiehestään. Ja kohtuuden nimessä he lisäisivät, 
että aviomiehen tulee myös olla riippumaton vaimostaan. 
Mutta kun kumpikin puoliso on riippumaton toisestaan, he 
hyväksyvät vain nykyajan ”avoimia sitoumuksia” ja jättävät 
avioliittonsa, kun hauskuus loppuu – tai kun vastoinkäymi
set alkavat.

Kumpi on oikein: riippuvuus vai riippumattomuus? 
Ei kumpikaan. Palautettu evankeliumi – toisin kuin muu 
kristinusko – opettaa, että Eevan ja Aadamin valinta puu
tarhassa ei ollut virhe tai vahinko vaan se oli tarkoitukselli
nen, jopa suurenmoinen osa pelastussuunnitelmaa. Niinpä 
palautus näkee Eevan – ja kaikki naiset – jaloina olentoina, 
jotka ovat täysin tasaveroisia miesten kanssa.

Eeva ei siis ole riippuvainen Aadamista eikä Eeva myös
kään ole riippumaton Aadamista. Sen sijaan Eeva ja Aadam 
ovat toisistaan riippuvaisia. He ovat tasaveroisia kumppa
neita, jotka auttavat toisiaan kaikessa, mitä he tekevät.2

Aadam ja Eeva ovat toisistaan 
riippuvaisia, tasaveroisia 

kumppaneita, jotka auttavat 
toisiaan kaikessa, mitä he 

tekevät.
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Särkyneen sydämen tuominen alttarille
Toiseksi, kun Aadam ja Eeva lähtivät puutarhasta, Herra 

käski heitä rakentamaan alttarin ja uhraamaan eläimiä. 
Monen päivän kuluttua enkeli kysyi Aadamilta, miksi 
hän uhrasi. Hän vastasi: ”En tiedä, paitsi että Herra käski 
minua.” Silloin enkeli sanoi Aadamille: ”Tämä on Isän Aino
syntyisen uhrin vertauskuva, hänen, joka on täynnä armoa 
ja totuutta.” (Moos. 5:6–7.)

Näin eläimet, jotka Aadam ja Eeva uhrasivat, olivat ver
tauskuva, joka suuntasi heitä kohti Isän tulevaa Poikansa 
lunastusuhria. Sitten enkeli opetti heille, että Kristuksen 
uhri ja lunastussuunnitelma antaisivat merkityksen ja tar
koituksen kaikille heidän vastoinkäymisilleen – todellakin 
kaikille heidän kokemuksilleen kuolevaisuudessa.

Jotkut meistä käyvät nykyään temppelissä samalla tavoin 
kuin Aadam ja Eeva alkuun uhrasivat – yksinkertaisesti siksi, 
että meitä on käsketty tekemään niin, ymmärtämättä syytä. 
Yksinkertainen kuuliaisuus on tietenkin parempi vaihtoehto 
kuin se, ettei ota toimituksia vastaan lainkaan. Mutta Herra, 
joka lähetti enkelin, on varmasti halunnut heidän tietävän 
syyn – ja minä uskon, että Hän haluaa meidän tietävän syyn.

Ovatko nykyajan temppelitoimitukset myös ”Ainosyn
tyisen – – vertauskuva”? Miettikää sitä, kuinka temppelin 

alttarit, kuten Aadamin ja Eevan alttari, ovat rukouksen, 
uhrauksen ja liittojen alttareita. Ajatelkaa uhrauksen ulottu
vuutta kaikissa endaumentin liitoissa.

Sen jälkeen kun Kristus toteutti sovitustyönsä, me emme 
enää uhraa eläimiä, mutta me lupaamme silti uhrata. Millä 
tavoin? Kristus opetti nefiläisiä: ”Teidän tulee uhrata minulle 
uhrina särkynyt sydän ja murtunut mieli” (3. Nefi 9:20; 
ks. myös 2. Nefi 2:7).

Eläinuhrit olivat vertauskuva siitä, kuinka Isä uhraisi Poi
kansa, mutta särkyneen sydämen ja murtuneen mielen uhri 
on vertauskuva siitä, kuinka Poika uhrasi itsensä. Vanhin 
James E. Talmage (1862–1933) kahdentoista apostolin koo
rumista on kirjoittanut, että ”Jeesus kuoli särkyneeseen sydä
meen” 3. Samalla tavoin me nyt tarjoamme itsemme – oman 
särkyneen sydämemme – henkilökohtaisena uhrina.4 Kuten 
vanhin Neal A. Maxwell (1926–2004) kahdentoista aposto
lin koorumista on sanonut: ”Todellinen henkilökohtainen 
uhraus ei ole koskaan ollut eläimen asettamista alttarille. 
Se on sen sijaan sitä, että olemme halukkaita asettamaan 
meissä olevan eläimellisen alttarille ja annamme sen palaa!” 5

Palvellessani äskettäin Utahissa sijaitsevan St. Georgen 
temppelin johtajana olin sinetöimässä nuorta paria. 
Kun kutsuin heidät alttarin ääreen ja sulhanen tarttui 
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morsiantaan kädestä, tajusin, että he olivat laskemassa 
tuolle uhrialttarille oman särkyneen sydämensä ja murtu
neen mielensä – epäitsekkäästi antamassa itsensä toisil
leen ja Jumalalle jäljitellen Kristuksen heidän puolestaan 
antamaa uhria. Ja missä tarkoituksessa? Niin että kun he 
tekisivät koko elinaikansa uhrauksia toistensa hyväksi – eli 
yrittäisivät elää kuten Hän eli – heistä voisi tulla yhä enem
män sellaisia kuin Hän on.

Elämällä siten joka päivä he kumpikin pääsisivät lähem
mäksi Jumalaa, mikä taas toisi heitä lähemmäksi toisiaan. 
Näin eläminen sinetöimistoimituksen liittojen mukaan 
pyhittäisi sekä heidän avioliittonsa että heidän sydämensä 
ja myös heidän elämänsä.

Tämä ymmärrys avioliitosta eroaa jyrkästi ja voimallisesti 
nykyään vallitsevasta avioliittonäkemyksestä. Vertauk
sessaan hyvästä paimenesta Jeesus kuvaili palkkarenkiä 
– ihmistä, jolle maksetaan lampaiden kaitsemisesta. Hän 
sanoi, että kun susi tulee, palkkarenki ”jättää lauman ja 
pakenee”. Miksi palkkarenki pakenee? Koska lampaat eivät 
ole hänen omiaan. Sitä vastoin Jeesus sanoi itsestään: ”Minä 
olen hyvä paimen. – – Minä panen henkeni alttiiksi lampai
den puolesta.” (Ks. Joh. 10:11–15.)

Monet ihmiset nykyään pitävät avioliittoa epävirallisena 
järjestelynä kahden palkkarengin välillä. Kun palkkarenki 
tuntee vaikeuksien suden uhkaavan, hän yksinkertaisesti 
pakenee. Miksi pelkän palkkarengin pitäisi vaarantaa hyvät 
olot tai mukavuudet, saati henki?

Mutta kun me annamme avioliittoomme särkyneen 
sydämen ja murtuneen mielen kuten hyvä paimen, me 
lupaamme, että annamme elämämme liittomme lampaiden 
puolesta päivä ja jopa tunti kerrallaan. Tällainen toiminta 
saa meidät ottamaan epäitsekkäästi päällemme puoli
somme ja lastemme sekä kärsimykset että ilot ja jäljittele
mään omalla rajallisella tavallamme sitä, kuinka Vapahtaja 
ottaa päälleen meidän koettelemuksemme.

”Kärsi ahdistusta kaikissa hänen ahdingoissaan” (OL 
30:6), Herra sanoi Peter Whitmerille tämän lähetystyö
toverista Oliver Cowderysta. Jesaja toisti tuon ilmauksen 
kuvaillessaan Kristusta ja niitä, jotka Hän lunastaa: ”Kaikissa 
heidän ahdingoissaan hän oli ahdistettu – – ja kantoi heitä 
kaikkina menneinä päivinä” (OL 133:53).

Eräs temppelityöntekijä, jonka vaimo kuoli kärsittyään 
heikentävästä sairaudesta useita vuosia, sanoi minulle: 

”Luulin tietäväni, mitä rakkaus on – meillä oli yli 50 siunat
tua vuotta yhdessä. Mutta vasta yrittäessäni hoitaa häntä 
näinä viimeisinä muutamana vuonna opin ymmärtämään, 
mitä rakkaus todella on.”

Jakaessaan vaimonsa kärsimykset tämä mies löysi sydä
mestään myötätunnon syvän lähteen, jota palkkarenki ei 
koskaan opi tuntemaan. Sellaisten löytöjen kokoaminen 
tuo pyhittävän prosessin, jolla meistä voi tulla hyvän pai
menen kaltaisia – elämällä ja antamalla kuten Hän. Ei ole 
sattumaa, että sellainen elämäntapa tuo korvaamatonta 
voimaa kulttuurimme yhteiskunnallisiin puoliin.

Avioliitto ja aito ilo
Eräs ystävä kysyi minulta äskettäin: ”Kuinka täydellisesti 

meidän täytyy elää, jotta saamme temppelisinetöinnin 
ylevät lupaukset?” Aviomies ja vaimo tuntevat toisensa 
– etenkin ne, jotka tavoittelevat iankaikkisia siunauksia 
– niin hyvin, että joinakin päivinä he voivat todellakin 
miettiä, elävätkö he lähes täydellisesti tai elääkö heidän 
puolisonsa niin.

Pidän vastauksesta, joka on Moronin jäähyväissanoissa: 
”Jos te kiellätte itseltänne kaiken jumalattomuuden ja 
rakastatte Jumalaa koko väkevyydestänne, mielestänne 
ja voimastanne, silloin hänen armonsa riittää teille, niin 
että te hänen armostaan voitte olla täydellisiä Kristuk
sessa” (Moroni 10:32, kursivointi lisätty). Yksi tapa kieltää 
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itseltämme jumalattomuus on pysyä lähellä temppeliä, 
koska ”sen toimituksissa ilmenee jumalisuuden voima” 
(OL 84:20, kursivointi lisätty). Lisäksi se, että rakastamme 
Jumalaa kaikesta väkevyydestämme, tarkoittaa sitä, että 
rakastamme siinä määrin kuin omat ainutkertaiset henkilö
kohtaiset kykymme sallivat, ei jonkin abstraktin ja saavutta
mattoman täydellisyyden asteikon mukaan.

Kun kiellämme itseltämme jumalattomuuden ja rakas
tamme rehellisesti Jumalaa niin täysin kuin kykenemme, 
Kristuksen täydellistävä armo voi täydentää prosessin, joka 
tekee meistä täydellisiä. Ensimmäisen presidenttikunnan 
vuonna 1902 kirjoittamassa kirjeessä annetaan ymmärtää, 
miltä Kristuksen täydellinen uhri yhdistettynä meidän täy
delliseen uhriimme näyttää: ”Kun ihmiset ovat saavuttaneet 
täydellisyyden tilan elämässä, heillä ei ole mitään muuta 
halua kuin elää sopusoinnussa [vanhurskauden] kanssa, 
ja siihen sisältyy se, mikä on yhdistänyt heitä aviomiehenä ja 
vaimona. – – Niiden, jotka saavat ensimmäisen eli selestisen 
ylösnousemuksen, täytyy välttämättä olla puhtaita ja pyhiä, ja 
he tulevat olemaan myös ruumiissaan täydellisiä. – – Jokai
nen mies ja nainen, joka saavuttaa tämän sanoin kuvaamat
toman tilan elämässä, on yhtä kaunis kuin ne enkelit, jotka 
ympäröivät Jumalan valtaistuinta, – – sillä lihan heikkoudet 
on silloin voitettu ja unohdettu, ja he kumpikin ovat sopu
soinnussa sen lain kanssa, joka on heidät yhdistänyt.” 6

Eräs tuntemani nainen solmi avioliiton temppelissä noin 
50 vuotta sitten. Kun hän ja hänen miehensä olivat saaneet 
monta lasta, miehen sekasortoinen elämä johti heidät avio
eroon ja miehen erottamiseen kirkosta. Sitten nainen luo
pui omasta jäsenyydestään ja valitsi joitakin okaisia polkuja. 
Myöhemmin hänen entinen aviomiehensä kuoli. Tapasin 
naisen, kun hänen tyttärensä toi hänet toimistooni tieduste
lemaan, voisiko äiti koskaan palata temppeliin.

Käytyämme levollisen keskustelun siitä, kuinka me 
voimme oppia kokemuksesta joutumatta sen tuomitse
miksi, me käsittelimme parannuksen, uudelleen kasta
misen ja temppelisiunausten palauttamisen prosesseja. 
Sitten kerroin tälle sisarelle, että palauttamistoimitus 
palauttaisi myös hänen temppelisinetöimisensä. Oliko 
hän valmis siihen?

Tytär puhui ensin. ”Minulla on kaksisuuntainen mieli
alahäiriö”, hän sanoi. ”Pojallani on sama häiriö. Tiedämme 
tuosta häiriöstä paljon enemmän kuin ennen ja käytämme 
lääkkeitä, jotka auttavat. Kun katson taaksepäin, uskon, että 
isällänikin oli se häiriö ja että sillä oli luultavasti vaikutuk
sensa moniin perhe elämämme vaikeuksiin. En enää tuo
mitse häntä.”

Äiti vastasi hiljaa: ”Jos todellakin voin jonakin päivänä 
palata temppeliin, olen valmis siihen, että sinetöimiseni 
palautetaan.”

Kun katselin heitä heidän kävellessään käytävää pitkin, 
ymmärsin, että temppeli ja Elian sinetöimisvoima ovat 
sovinnonteon lähteitä kääntämällä paitsi lasten ja vanhem
pien sydämet toistensa puoleen myös kääntämällä vaimon 
ja aviomiehen sydämet toistensa puoleen. Sain myöhemmin 
viestin, että tämä äiti oli kastettu uudelleen.

Todistan, että se avioliittojärjestys, jonka Jumala 
antoi Aadamille ja Eevalle, on kaiken vaivannäkömme 
arvoista – löytääksemme sen, vahvistaaksemme sitä ja 
säilyttääksemme sen elämässämme. Todistan myös, että 
aviomies ja vaimo, jotka yrittävät elää hyvän paimenen 
tavoin, löytävät ja antavat toisilleen aidon ilon täyttämän 
yltäkylläisemmän elämän. ◼
Puheesta ”Marriage, Family Law, and the Temple” [Avioliitto, perhelaki ja 
temppeli], joka pidettiin J. Reuben Clarkin lakiyhdistyksen vuosittaisessa takka
valkeaillassa Salt Lake Cityssä 31. tammikuuta 2014.
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Temppelin iankaikkinen malli  
voi auttaa meitä pääsemään  
yli nykyajan kaaoksen.
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Lähetystyöni jälkeen, kun olin kiireinen nuoren perheeni ja oman lii
keyritykseni kanssa, minut kutsuttiin johtajaksi melko suureen lähe
tysseurakuntaan, jossa oli monia uskollisia kypsään ikään ehtineitä 

jäseniä. Tunsinko olevani tarpeeksi valmistautunut, harjaantunut ja koulutettu 
aloittaakseni palvelemisen? En! Minulla oli hyvät neuvonantajat, joiden kanssa 
voin keskustella asioista. Mutta oliko heidän apunsa riittävää? Ei!

Herra odottaa, että jokainen oppii velvollisuutensa (ks. OL 107:99), ja Hän 
odottaa, että me kokoamme mieleemme Jumalan sanoja (ks. OL 84:85). Sitten 
Hän odottaa, että me luotamme Pyhän Hengen innoitukseen – tuohon erityi
seen lahjaan, joka on annettu kaikille jäsenille ja joka lupaa jatkuvaa ohjausta 
ja ilmoitusta.

Kun muistelen tuota tehtävää ja muita tehtäviäni, ymmärrän, että Pyhän 
Hengen ja pyhien kirjoitusten ohella se, mistä sain todella apua, on kirkon 
käsikirjat! Ne olivat oikea tiedon aarre – oppaanani alkeiden oppimisessa 

sekä arvokkaana lähteenä matkan varrella.

Miksi me tarvitsemme kirkon käsikirjoja?
Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin koo

rumista on opettanut: ”Vaikka käsikirjoilla ei olekaan 
samaa asemaa kuin pyhillä kirjoituksilla, ne edustavat 
silti kirkon korkeimpien auktoriteettien ajankohtaisinta 
tulkintaa ja ajankohtaisimpia menettelytapaohjeita.” 1 

Kirkon  
käsikirjat 

Kun noudatamme käsikirjoissa olevia ohjeita  
ja käytämme niihin koottua viisautta, Herra auttaa 

meitä ja niitä, joita me palvelemme, tulemaan  
”täyteydestä osallisiksi”.

Vanhin  
Per G. Malm
seitsemänkymme-
nen koorumista

ASIOIDEN KIRJOITETTU JÄRJESTYS

Kun muistelen tehtävääni 
seurakunnanjohtajana, 
ymmärrän, että Pyhän Hengen 
ja pyhien kirjoitusten ohella 
se, mistä sain todella apua,  
on kirkon käsikirjat!KU
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Vanhin Russell M. Nelson kahdentoista 
apostolin koorumista on lisännyt siihen, että 
nuo auktoriteetit – ensimmäinen presidentti
kunta ja kahdentoista apostolin koorumi 
– ovat miehiä, joilla on ”asioihin perehty
nyttä kypsyyttä, kokemusta ja laajamittaista 
valmistautumista” 2.

Näin ollen kirkon käsikirjat kuvastavat pro
feettojen ja apostolien yhteistä viisautta, joka 
on kokemusperäistä ja todistettua. Tuo vii
saus opettaa meille parhaan tavan saavuttaa 
hyviä tuloksia toteuttaessamme ajan myötä 
kirkon tehtävää. Herra on neuvonut: ”Etsikää 
uutterasti ja opettakaa toisillenne viisauden 
sanoja; niin, etsikää parhaista kirjoista viisau
den sanoja” (OL 88:118; 109:7). Käsikirjojen 
sisältämä viisaus tekee niistä varmastikin 
”parhaita kirjoja”.

Käsikirjat auttavat meitä ylläpitämään 
menettelytapoja, käytäntöjä ja ohjelmia

Presidentti Thomas S. Monson on julista
nut, että ilman käsikirjoja ”olisi miltei mah
dotonta ylläpitää kirkon menettelytapojen, 
käytäntöjen ja ohjelmien eheyttä”. Hän lisäsi: 
”Vuosien varrella meidän on pitänyt oikaista 

monia hyvää tarkoittavien johtohenkilöiden 
yrityksiä muuttaa joitakin kirkon ohjelmia.”

Presidentti Monson on sanonut, että kun 
johtajat eivät noudata käytäntöjä oikein, 
”ensimmäisen presidenttikunnan täytyy 
vahvistaa toimi tai määrätä se tehtäväksi 
uudelleen”. Toisin sanoen jos jätämme käsi
kirjat huomiotta, saatamme päätyä lisäämään 
ensimmäisen presidenttikunnan työtaakkaa.

Hän sanoo, että ”melkein kaikissa tapauk
sissa tällaisia ongelmia ei olisi, jos johtohen
kilöt vain lukisivat ja ymmärtäisivät käsikirjaa 
ja toimisivat sen mukaan. – – Käsikirjoissa 
on turvaa.” 3

Presidentti Monson lisäsi, että mikä sitten 
johtotehtävämme onkin, käsikirjat sisältävät 
tiedon ja neuvojen aarteen, joka auttaa meitä 
palvelemaan tehokkaasti, ymmärtämään kirkon 
asianmukaista toimintaa, oppimaan velvollisuu
temme ja täyttämään ne (ks. OL 107:99) sekä 
valmistautumaan tuleviin johtotehtäviin.

Käsikirjoissa opetetaan,  
mikä on välttämätöntä

Käsikirjoissa opetetaan, että vaikka ”van
hemmilla on ratkaiseva vastuu auttaa lap
siaan valmistautumaan palaamaan taivaal
lisen Isän luo”, Vapahtajan ”kirkko tarjoaa 
organisaation ja keinot opettaa Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumia kaikille Jumalan 
lapsille”. Käsikirjoissa opetetaan myös, että 
kirkko ”tarjoaa pappeuden valtuuden toi
mittaa pelastuksen ja korotuksen toimituksia 
kaikille, jotka ovat kelvollisia ja halukkaita 
ottamaan ne vastaan” 4.

Kirkossa johtamisen opillinen runko on 
julkaisun Käsikirja 2: Johtaminen ja palvelemi
nen kirkossa kolmessa ensimmäisessä luvussa:

1.  Perheet ja kirkko Jumalan 
suunnitelmassa

2.  Pappeuden periaatteet
3.  Johtaminen Jeesuksen Kristuksen 

kirkossa.

Turvaa

TURVAA 
KÄSIKIRJOISSA
”Olittepa sitten 
olleet kirkon jäse-
niä koko ikänne tai 
verrattain vähän 
aikaa, käyttäkää 
käsikirjaa, kun 
olette epävarmoja 
jostakin menettely-
tavasta tai käytän-
nöstä. Saatatte aja-
tella, että tiedätte, 
kuinka tilanne 
hoidetaan, kun itse 
asiassa saatatte 
olla väärillä jäljillä. 
Käsikirjoissa on 
turvaa.”
Presidentti Thomas S. 
Monson, ”Avaussanat”, 
Maailmanlaajuinen joh-
tajien koulutuskokous, 
2010.
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Meidän tulee tutkia näitä kolmea lukua huolella. Ne 
muistuttavat meitä siitä, että ”Jumala perusti [kirkon] 
avuksi työssään toteuttaa lastensa pelastus ja korotus” 5. 
Kirkko tekee sen palvelemista, siunauksia ja henkilö
kohtaista kasvua edistävien toimintojen, tilaisuuksien ja 
ohjelmien välityksellä. Nämä keskittyvät Jumalan anta
miin vastuualueisiin, jotka tukevat ja vahvistavat yksilöitä 
ja perheitä.

Näihin vastuualueisiin kuuluvat ”jäsenten auttaminen 
elämään Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan, 
Israelin kokoaminen lähetystyön kautta, köyhistä ja apua 
tarvitsevista huolehtiminen sekä kuolleiden pelastuksen 
mahdollistaminen rakentamalla temppeleitä ja suorittamalla 
sijaistoimituksia” 6.

Kun ymmärrämme tämän opillisen rungon, kaikkien teh
tävien tarkoitus ja rooli kirkossa tulee selväksi: ”Pappeus
johtajat ja apujärjestöjen johtohenkilöt ja opettajat pyrkivät 
auttamaan muita tulemaan Jeesuksen Kristuksen todellisiksi 
seuraajiksi.” Edelleen, ”kirkon järjestöt ja ohjelmat eivät ole 
itsetarkoitus, vaan ne ovat olemassa yksilöiden 
ja perheiden siunaamiseksi” 7.

Käsikirjat perustuvat opillisesti pyhiin kir
joituksiin, mukaan lukien Vapahtajan kehotus 
Pietarille: ”Kun olet [kääntynyt], vahvista vel
jiäsi” (Luuk 22:32).

Käsikirjat helpottavat  
ilmoituksen saamista

Auttaessaan erästä vähemmän aktiivista 
jäsentä palaamaan kirkkoon tämän jäsenen 
piispa tarkasteli kirkkokuria koskevaa lukua 
julkaisussa Käsikirja 1: Vaarnanjohtajille ja 
piispoille. Sen jälkeen, puhuttuaan vaarnansa 
johtokunnan kanssa, piispa päätti kutsua 
kurinpitoneuvoston koolle.

”Kokoonnuimme piispakuntana etukäteen 
ja tarkastelimme käsikirjaa muistuttaaksemme 
itseämme asianmukaisista toimintatavoista ja 

tunnistaaksemme kyseiseen tapaukseen soveltuvia näkö
kohtia”, piispa sanoi. ”Tunsimme vahvasti Herran Hengen 
auttavan meitä keskustellessamme tuon jäsenen kanssa.”

Myöhemmin, kun piispakunta oli rukoillut Herran apua, 
toinen neuvonantajista tunsi innoitusta, että heidän tulisi 
jälleen lukea ääneen soveltuvat osat Käsikirjasta 1. Kun he 
olivat tehneet sen, piispa kysyi kummaltakin neuvonanta
jalta, mitä tämä suositteli.

”Piispa, voit ehkä yllättyä, mutta minusta tuntuu tältä”, 
ensimmäinen neuvonantaja sanoi suositustaan esittäes
sään. Toisesta neuvonantajasta tuntui samalta, ja niin tuntui 
piispastakin.

”Käsikirjan lukeminen toinen toisellemme salli 
Hengen valaista mielemme”, piispa muisteli. ”Tähän 
tilanteeseen soveltuvat periaatteet kävivät selvemmiksi, 
ja meitä jokaista johdatettiin saamaan sama vastaus. 
Olimme hyvin valmistautuneita antamaan asianmukaisia 
neuvoja auttaaksemme rakasta veljeämme palaamaan 
Kristuksen luokse.”

Käsikirjat perustuvat opillisesti pyhiin kirjoituk-
siin, mukaan lukien Vapahtajan kehotus Pieta-
rille: ”Kun olet [kääntynyt], vahvista veljiäsi” 
(Luuk. 22:32).KU
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Kuten tämä piispakunta havaitsi, kirkon 
käsikirjoissa olevat ohjeet ”voivat helpottaa 
ilmoituksen saamista, jos niitä käytetään 
sovellettavien periaatteiden, menettelytapo
jen ja käytäntöjen ymmärtämiseen samalla 
kun etsitään Hengen johdatusta” 8.

Käsikirjat auttavat meitä siunaamaan 
niitä, joita palvelemme

Kun me luemme, ymmärrämme ja nou
datamme käsikirjoissa olevia ohjeita, kirjat 
koituvat siunaukseksi niille, joita me palve
lemme.9 Esimerkiksi Käsikirjassa 2 kerrottu 
menettelytavan muutos auttoi erästä piispaa 
siunaamaan ja vahvistamaan isää, joka luuli, 
ettei saisi asettaa 12 vuotiasta poikaansa 
Aaronin pappeuteen.

Luvussa 20 sanotaan: ”Piispat ja vaarnan
johtajat voivat harkintansa mukaan sallia 
pappeudenhaltijoiden, jotka eivät ole täysin 
temppelikelpoisia, suorittaa toimituksia ja 
antaa siunauksia tai osallistua niihin.” Tähän 
kuuluvat kaste ja Aaronin pappeuteen aset
tamiset.10 Koska tällä isällä ei ollut temp
pelisuositusta, hän luuli, ettei saisi asettaa 
poikaansa. Mutta ”Hengen [ohjaamana]” 11 
hänen piispansa antoi hänelle luvan siihen 
puhuteltuaan hänet.

”Siitä kokemuksesta tuli hänen elä
mänsä käännekohta”, hänen nykyinen 
piispansa huomautti. ”Se oli osa prosessia, 
joka johti siihen, että hänestä tuli temppeli
kelpoinen, hänet sinetöitiin vaimoonsa 
temppelissä ja kaikki heidän lapsensa 
sinetöitiin heihin.”

Joustavuutta ja soveltamista 
– sopivissa rajoissa

Yhdenmukaisuus kirkon 
periaatteissa, menettelytavoissa 

ja käytännöissä ”tuo Pyhän 
Hengen vaikutuksen johtohen

kilöiden ja jäsenten elämään”, 
vanhin Quentin L. Cook kah

dentoista apostolin koorumista on 
sanonut.12 Mutta maailmanlaajuisessa 
kirkossa, jossa jäsenet tulevat erilai
sista poliittisista, yhteiskunnallisista 
ja taloudellisista olosuhteista, joissa
kin seurakunnissa saattaa olla riittä
mätön jäsenmäärä ja johtajisto sekä 
puutteelliset voimavarat kirkon koko 
ohjelman toteuttamiseen. Joissakin 

yksiköissä voi olla ongelmia, jotka 
liittyvät turvallisuuteen, kulkemiseen, 

yhteydenpitoon ja perheiden talou
delliseen tilanteeseen.

Käsikirjan 2 luvussa 17 selven
netään, ”missä asioissa yhdenmu
kaisuus on välttämätöntä” samoin 
kuin ”olosuhteet, jotka saattavat KU
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Kun noudatamme 
käsikirjoissa olevia 
ohjeita ja käytämme 
niihin koottua vii-
sautta, Herra auttaa 
meitä ja niitä, joita 
me palvelemme, 
tulemaan ”täytey-
destä osallisiksi” 
(Kol. 2:10).
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sallia paikallisia soveltamisia” apujärjestöjen tehtävien 
täyttämisessä ja niiden ohjelmassa sekä siinä, miten ja 
kuinka usein johtajiston kokouksia ja toimintoja pidetään. 
Sovellutuksia pitäisi tietenkin tehdä vasta sen jälkeen, 
kun johtajat ovat pyrkineet saamaan Pyhän Hengen 
johdatusta.13

Kun he toimivat niin, ”koostaan tai olosuhteistaan riip
pumatta kaikki seurakunnat voivat kokea samaa Herran 
Hengen runsautta” 14.

Asioiden kirjoitettu järjestys
Käsikirjat tarjoavat meille sitä, mitä voisi kutsua ”asioiden 

kirjoitetuksi järjestykseksi”. 
Käsikirjassa 1, joka on piispojen ja vaarnanjohtajien saa

tavilla, esitellään ”pääpiirteissään vaarnanjohtajien ja piispo
jen tehtävät” ja annetaan ”yksityiskohtaista tietoa menettely
tavoista ja käytännöistä” 15. Aiheet vaihtelevat temppeleistä, 
avioliitosta ja lähetystyöpalvelusta huoltotyöhön, kirkko
kuriin ja talousasioihin.

Käsikirja 2, joka on kaikkien kirkon johtohenkilöiden 
saatavilla (samoin kuin sivustolla lds.org), vähentää kirkon 
ohjelmien monimutkaisuutta samalla kun se sallii, kuten 
edellä on huomautettu, joustavuutta ja paikallista sovel
tamista. Se ”on opas seurakunta  ja vaarnaneuvostojen 
jäsenille” 16 sekä apujärjestöille kirkon johtamisessa ja sen 
pelastuksen työssä.

Käsikirjoihin koottu viisaus on järjestetty sillä tavoin, 
että se on helposti saatavilla ja käytettävissä sellaisen 
todellisen palvelukulttuurin luomiseen, jonka tulisi vallita 
kaikissa Vapahtajan kirkon seurakunnissa ja vaarnoissa. 
Päästäksemme käsiksi siihen viisauteen meidän täytyy 
kuitenkin tutkia käsikirjoja, ottaa niistä oppia, sisäistää 
niiden periaatteet ja laittaa nuo periaatteet käytäntöön! 
Tuloksena on valoa, ymmärrystä ja pitkäaikaisia siunauk
sia siitä, että löydämme parhaan tavan palvella veljiämme 
ja sisariamme.

Puhuessaan palvelemisestamme kirkossa presidentti 
Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja ensimmäisessä 
presidenttikunnassa, on huomauttanut: ”Kun ojennamme 
kätemme ja sydämemme muille Kristuksen kaltaisessa 
rakkaudessa, meille tapahtuu jotakin ihmeellistä. Oma 
henkemme toipuu, jalostuu ja vahvistuu. Meistä tulee 
onnellisempia, rauhallisempia ja vastaanottavaisempia 
Pyhän Hengen kuiskauksille.” 17

Käsikirjat auttavat meitä näkemään koko kuvan
Huhtikuun yleiskonferenssissa 2015 vanhin Rafael E. 

Pino seitsemänkymmenen koorumista kertoi, kuinka yksi 
hänen pojistaan turhautui yrittäessään koota palapeliä. 
”Lopulta hän oppi tekemään palapelin,” vanhin Pino muis
teli, ”kun hän ymmärsi, että jokaisella pienellä palalla oli 
paikkansa valmiissa kuvassa.” 18

Palvelimmepa me kirkossa missä tehtävässä tahansa, 
palapelilaatikon kannessa olevan kuvan tavoin käsikir
jat näyttävät meille valmiin kuvan. Tuo kuva johdattaa 
meitä ja antaa meille paremman ymmärryksen siitä, mitä 
Herra haluaa meidän saavuttavan Hänen palveluksessaan. 
Kun noudatamme käsikirjoissa olevia ohjeita ja käytämme 
niihin koottua viisautta, Herra auttaa meitä ja niitä, joita me 
palvelemme, tulemaan ”täyteydestä osallisiksi” (Kol. 2:10).

Käsikirjat pysyvät kiinteänä osana kirkon johtamista 
sekä sen jäsenten ja johtajien siunaamista riippumatta 
tulevista muutoksista niiden muodossa ja sisällössä. Kuten 
presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja 
ensimmäisessä presidenttikunnassa, on julistanut, käsikir
joista ”tulee teille aarre, kun käytätte [niitä] apuna johdat
taessanne muita valitsemaan tien, joka johtaa iankaikkiseen 
elämään. Se on [niiden] tarkoitus.” 19 ◼
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Norman C. Hill
Ghanan Accran läntisen lähetyskentän (vuodesta 2013 alkaen) 
ja Sierra Leonen Freetownin lähetyskentän johtaja (2014–2015) johtaja

Taistelu ebolaa vastaan
Sitten tuli ebola. Viruksen aiheuttaman verenvuoto

kuumeen puhkeaminen sai alkunsa Guineasta maalis
kuussa 2014. Se tuli Sierra Leoneen toukokuussa ja 
levisi nopeasti. Kokoaikaiset lähetyssaarnaajat mää
rättiin muualle, ja lähetysjohtajaa Ghanassa pyydettiin 
palvelemaan myös Sierra Leonen lähetysjohtajana – ja 
pysymään Accrassa.

”Kun lähetyssaarnaajat olivat lähteneet, pelkäsimme, 
että meidät jätetään oman onnemme nojaan”, kertoo 
Keneman piirin johtaja Jonathan Cobinah. ”Sillä samalla 
viikolla saimme kuitenkin kirjeen Afrikan läntisen vyö
hykkeen johtokunnalta, ja siinä meille vakuutettiin, 
ettei asia ollut niin.” Siitä ajasta eteenpäin Sierra Leo
nen 13 000 jäsentä saivat tukea vyöhykkeeltä, ja kun 
kansainväliset järjestöt valmistautuivat antamaan apua, 
kirkon huoltotyöpalvelut ja hätäapu tekivät työtä eri 
kansainvälisten järjestöjen avun toteuttamista hoitavien 
tahojen kanssa vastatakseen yhteisön tarpeisiin. (Ks. 
oheisartikkeli.)

”Muutaman päivän kuluessa me kävimme videoneu
vottelun juuri tehtävän saaneen lähetysjohtajan kanssa”, 
piirinjohtaja Cobinah sanoo. ”Hän kertoi meille, että kirkon 
kokoukset ja toiminnat edellyttäisivät varovaisuutta, jotta 
välttyisimme tautitartunnalta, mutta muutoin jatkaisimme 
entiseen tapaan.” VA
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SIERRA LEONESSA 

Kuinka kirkko selviytyisi, jos omassa maassasi, joka 
toipuu yhä sisällissodasta, alkaisi levitä kuolettava virus 
ja maa sitten tuon taudin vuoksi eristettäisiin muista 

maista? Mitä tekisit, jos lähetyssaarnaajat, jotka eivät ole 
oman maasi kansalaisia, vedettäisiin pois, ei vain kerran 
vaan toistuvasti?

Jos asuisit Sierra Leonessa, länsiafrikkalaisessa valtiossa, 
luottaisit Herraan ja näkisit kirkon kaikesta tästä huolimatta 
kukoistavan. Näkisit paikallisten johtajien pitävän kutsu
muksensa kunniassa. Näkisit jäsenten vahvistavan toisiaan, 
lähetystyön jatkuvan ja uskon voittavan pelon.

Vakaata kasvua
Vuosina 1991–2002 käydystä sisällissodasta huolimatta 

kirkon jäsenmäärä Sierra Leonessa on kasvanut vakaasti. 
Kokoaikaiset lähetyssaarnaajat saapuivat tähän Saharan 
eteläpuoliseen maahan ensi kerran toukokuussa 1988. 
Kaksi vuotta myöhemmin perustettiin piiri. Eri vaiheissa 
1990 luvulla lähetyssaarnaajat vedettiin pois sodan vuoksi, 
mutta paikalliset jäsenet pitivät kirkon toiminnassa ja 
kasvamassa. Vuonna 2007 perustettiin Freetownin lähetys
kenttä, johon kuului Sierra Leonen lisäksi Liberia. Sitten 
joulukuussa 2012 vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista 
apostolin koorumista perusti ensimmäisen vaarnan Sierra 
Leonen pääkaupunkiin Freetowniin. Se oli 3 000. vaarna 
kirkossa.
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Taudista, eristyneisyydestä ja sodan pitkällisistä jälkivaikutuksista huolimatta myöhempien 

aikojen pyhät tässä afrikkalaisessa valtiossa tietävät, että taivaallinen Isä muistaa heidät.SIERRA LEONESSA EI OLE KOSKAAN YKSIN

Myöhempien aikojen pyhät 
pysyivät uskollisina tutkiessaan 
evankeliumia ja kertoessaan 
siitä sekä pitäessään kokouksia 
kotona, kun se oli tarpeen ebo-
lan leviämisen välttämiseksi. 
Oikealla: Siivoustarvikkeet, 
jotka toimitettiin muoviäm-
päreissä, auttoivat taistelussa 
kuolettavan viruksen leviä-
mistä vastaan.
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Estääkseen taudin leviämisen laajemmalle Sierra Leonen 
presidentti ilmoitti syyskuussa 2014, että valtakunnan laa
juinen ulkonaliikkumiskielto alkaisi jo muutaman päivän 
kuluttua. Sen aikana kaikkia kansalaisia vaadittaisiin pysy
mään sisätiloissa. Useimmat ihmiset joutuisivat selviytymään 
sillä ruoalla, jota heillä oli kotona.

Juuri ajoissa
Onneksi vain viikkoja ennen kuin ulkonaliikkumis

kiellosta ilmoitettiin, Afrikan läntinen vyöhyke oli alkanut 
työskennellä kirkon keskustoimiston kanssa valtuuttaak
seen puhdistusvälineiden toimittamisen kaikille 7 800:lle 
myöhempien aikojen pyhiin kuuluvalle perheelle Sierra 
Leonessa ja lähettääkseen 50 kilon riisisäkin ja useita 
litroja ruokaöljyä yli 2 500:lle myöhempien aikojen 
pyhiin kuuluvalle perheelle heidän tarpeidensa mukaan. 
Paikallisilla kirkon johtajilla, jotka eivät tienneet tule
vasta ulkonaliikkumiskiellosta, oli silti kiire toimittaa 
nämä tarvikkeet.

”On vaikea selittää, millaista kiirettä tunsimme tuol
loin”, muistelee Sahr Doe, lähetysjohtajan erityisavustaja. 
”Sinä viikonloppuna, kun tarvikkeiden jakelu hyväksyttiin, 
saimme tietää, että eräs tietty alue saattaisi joutua karantee
niin. Se tekisi tarvikkeiden toimittamisen hyvin vaikeaksi, 
joten teimme työtä kellon ympäri lastataksemme kuorma 
autoja ja saadaksemme ne matkalle seurakuntiin kautta 
maan. Yhdessä kaupungissa tarvikkeet saapuivat vain 
tunteja ennen kuin liikkumisrajoitukset astuivat voimaan. 
Kykenimme toimittamaan tarvikkeet kaikkialle maahan 
vähän ennen ulkonaliikkumiskieltoa. Se oli siunaus meille 
kaikille ja nykyajan ihme.”

Ebolan puhkeaminen toi myös laajalle levinneen työt
tömyyden. ”Olin lähes toivoton”, kertoo sisar Sai Kamaia, 
joka kuuluu Allentownin seurakuntaan. Hänellä on kolme 

lasta, ja hän ansaitsee elantonsa pientavarakaupalla. ”Kaikki 
rahani loppuivat syyskuussa, jo ennen ulkonaliikkumis
kieltoa. Ihmiset pelkäsivät käydä kauppaa. En tiennyt, mitä 
tekisin.” Kuten muut, hänkin vuodatti ilon kyyneliä saades
saan kirkon lähettämät tarvikkeet.

”Koska olen leski ja perheemme pää, tuntuu niin hyvältä, 
että kirkko pystyi auttamaan meitä”, sanoo sisar Mary 
Margay, joka kuuluu Kissyn 2. seurakuntaan. ”Mietimme, 
missä pysyisimme ulkonaliikkumiskiellon ajan. Olimme 
ikionnellisia siitä, että pystyimme jäämään kotiin ja meillä 
oli ruokaa.”

Kuten kirkon jäsenet kaikkialla, pyhät Sierra Leonessa 
pyrkivät olemaan omavaraisia. Mutta tämän odottamatto
man hädän aikana tarvikkeet saapuivat juuri ajoissa monille, 
joilla ei ollut mitään muuta keinoa saada apua. ”Tämä ajal
laan tullut apu auttoi pyhiä täällä tietämään, ettei heitä jätetä 
koskaan yksin”, sanoo Mariatu Browne, maan tiedotusjoh
taja. Karanteenin aikana myöhempien aikojen pyhät antoi
vat tarvikkeistaan myös naapureilleen siunaten monia, joilla 
muutoin olisi ollut hyvin vähän tai ei yhtään mitään.

Herran käsissä
Valitettavasti nälän välttäminen ei ollut ainoa huoli. 

Jotkut myöhempien aikojen pyhät saivat tartunnan. Teko 
Roadin seurakunnan jäsen Simon Kamara, joka oli ollut 
kirkon jäsen vasta vuoden, näki vaimonsa ja poikansa 
kuolevan ebolaan. Sitten hän itsekin sai tartunnan.

”Elämäni on Herran käsissä”, hän sanoi ollessaan hoi
dettavana. ”Kuten kuka isä hyvänsä, minä haluan parasta 
lapsilleni. Mutta nyt kun olen löytänyt evankeliumin ja 
ymmärrän pelastussuunnitelman, minulla on suuri itseäni ja 
perhettäni koskeva toivo, tapahtuipa mitä hyvänsä.” Vaikka 
alkuun näyttikin, että veli Kamara toipuisi, niin ei käynyt. 
Hänen eloon jääneet lapsensa kaipaavat vanhempiaan 

TYÖNTEKOA YHDESSÄ

Sen lisäksi että kirkko antoi oikea- aikaista apua 
jäsenilleen, se auttoi taistelussa ebolaa vastaan 

monilla paikkakunnilla, missä ei ollut myöhempien 
aikojen pyhiä. Humanitaarisen järjestönsä kautta 
kirkko teki yhteistyötä eri ryhmien kanssa tuodakseen 
apua seitsemän yhteisöhankkeen myötä. Näiden 

yhteistyöponnistelujen ansiosta ebolan pahoin  
runtelemat yhteisöt Liberiassa, Sierra Leonessa ja 
Malissa saivat ruokaa, vuodevaatteita, hygienia-
tarvikkeita sekä opastusta niiden käyttöön, lääkintä-  
ja puh taana pitotarvikkeita sekä suojavaatteita ebolaa 
vastaan työskenteleville.
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todella paljon, vaikka jäsenet ja ystävät pitävätkin nyt heistä 
huolen eikä heillä ole mitään hätää.

Henkilökohtainen ihme
Waterloon seurakunnan jäsen sisar Haju Julloh on sai

raanhoitaja. Sairaita hoitaessaan hän altistui päivittäin viruk
selle. Kun potilaiden määrä lisääntyi siinä sairaalassa, jossa 
hän työskenteli, suojavaatteita ei aina pesty ja puhdistettu 
huolella. Pian kirkkoon liittymisensä jälkeen elokuussa 
2014 sisar Julloh sai tietää saaneensa ebolatartunnan ja 
joutui karanteeniin kotiinsa.

”En voinut käydä kirkossa, joten seurakunnan jäsenet 
soittivat ja rohkaisivat minua”, hän sanoo. ”Koska en pääs
syt huoneestani mihinkään, päätin keskittyä tutkimaan 
Mormonin kirjaa. Luin monista hengellisistä kokemuksista, 
kuten ihmeistä, joita oli tapahtunut tavallisille minunlaisil
leni ihmisille. Halusin ihmeen, mutta en tiennyt, tohtisinko 
edes pyytää. Jatkoin lukemista ja juttelin ystävien kanssa 
puhelimessa asioista, joita luin. Kun olin ollut muutaman 
viikon kotona, minut testattiin viruksen johdosta uudel
leen, ja testitulos oli negatiivinen. Minun oli pysyttävä 
karanteenissa vielä viikko, ja sitten minut testattiin taas. 
Jälleen tulos oli negatiivinen. Niinpä sain luvan lähteä 
talostani ja käydä kirkossa sekä palata työhön. Minulle 
se oli ihme.”

Työn jouduttaminen
Pitäisikö lähetystyön jatkua erityisen vaikeana aikana? 

Pyhillä Sierra Leonessa on yksi perinne. He jatkavat evan
keliumin eteenpäin viemistä kaikissa olosuhteissa.

”Sen sijaan että valittaisimme osaamme tai pysyisimme 
paikoillamme meitä kannustettiin innostamaan pyhät 
työhön kutsumalla seurakuntalähetyssaarnaajia koko
aikaisten lähetyssaarnaajien tilalle”, selittää Kossoh Townin 

piirin johtaja Bai Seasy. ”Meillä ei ollut aikaa itsesääliin, 
sillä meillä oli pelastuksen työ tehtävänä. Yhdistimme 
kotiin palanneita lähetyssaarnaajia pareiksi tulevien lähetys
saarnaajien kanssa ja järjestimme heidät vyöhykkeisiin.” 

”Jokaisen seurakunnan lähetystyönjohtaja sai puhelin
kortin käännytystarkoituksiin. Heidän täytyy tehdä tiliä sen 
käytöstä, mutta se on auttanut seurakuntalähetyssaarnaajia 
pysymään yhteydessä sekä uusiin tutkijoihin että uusiin 
käännynnäisiin, ja tällä yhteydenpidolla on ollut valtava 
merkitys”, kertoo Brian Robbin Taylor, joka on myös 
lähetys johtajan erityisavustaja.

”Me pidämme ’puhelinoppiaiheita’ tutkijoiden ja uusien 
käännynnäisten kanssa”, hän jatkaa. ”Ne täydentävät vii
koittaisia lähetystyöoppiaiheita, jotka opetetaan kirkolla. 
Olemme sopeutuneet niiden jäsenten ja tutkijoiden tarpei
siin, joihin emme muutoin ehkä saisi yhteyttä joko karan
teenirajoitusten tai taudin tarttumispelkojen vuoksi.

Nykyään käännynnäiskasteiden määrä Sierra Leonessa 
on vain hieman alhaisempi kuin kokoaikaisten lähetys
saarnaajien aikaan. Monista vähemmän aktiivisista jäsenistä 
on tullut taas aktiivisia, ja kirkko kasvaa vakaata tahtia.

Suuri syy toivoon
Taudin leviämisen aikana työttömyys ylitti 60 prosenttia. 

Satoa ei voitu tuoda markkinoille karanteenirajoitusten 
vuoksi. Monet rakkaat ihmiset kuolivat. Epäilemättä Sierra 
Leonella on edessään monia muitakin haasteita.

Tällaisista haasteista huolimatta pyhät ovat uskollisia 
ja kirkko kukoistaa. Mariatu Browne sanookin: ”Me tie
dämme, että taivaallinen Isä on tietoinen meistä. Ja  
kun Herra on meidän kanssamme, kirkko tukee meitä  
ja me työskentelemme yhdessä rinta rinnan, on suuri syy 
toivoon. Me pyhät Sierra Leonessa emme ole koskaan 
yksin.” ◼

Vasemmalla: Riisiä, öljyä ja siivoustarvikkeita saapui juuri 
ajoissa monille, jotka eivät voineet saada apua mistään 
muualta. Karanteenin aikana myöhempien aikojen pyhät 
antoivat tarvikkeistaan naapureilleen siunaten monia,  
joilla muutoin olisi ollut hyvin vähän tai ei yhtään mitään.  
Yllä: Kasteita Naije Townin seurakunnassa.
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Ollessamme eräänä kesänä mat
kalla katsomaan sukulaisiamme 

12 vuotta vanhan, tuhansia kilometrejä 
taivaltaneen tila automme moottori 
sammui ja jätti meidät tielle. Olimme 
pulassa. Onneksi olimme vain 8 kilo
metrin päässä pienestä Limonin kau
pungista Coloradossa Yhdysvalloissa.

Paikallinen mekaanikko kertoi 
ikävät uutiset. Vaihteisto oli uusittava, 
ja meidän olisi odotettava osia ainakin 
viisi vuorokautta. Meillä ei ollut paljon 
käteistä rahaa mutta meillä oli teltta ja 
leirintävarusteet, joten päätimme jäädä 
paikalliselle leirintäalueelle.

Satojen kilometrien päässä sukulai
sista ja ystävistä mietimme, kuinka pää
sisimme kauppaan ostamaan ruokata
varoita, joita tarvitsimme pysyäksemme 
hengissä. Päätimme etsiä käsiimme 
paikallisen seurakunnanjohtajan siinä 
toivossa, että saisimme kuljetusapua. 
Soitimme seurakunnanjohtaja Dawso
nille, ja puolen tunnin kuluessa saimme 

kaksi puhelua pienen seurakunnan 
Apuyhdistyksen jäseniltä. Saimme 
iloksemme kuulla, että yksi perhe asui 
korttelin päässä leirintäalueelta. He tuli
vat tapaamaan meitä muutaman tunnin 
kuluessa soitostamme.

Seuraavan viikon aikana siitä Colo
radon tuulisilla tasangoilla olevasta 
pienestä seurakunnasta saamamme 
rakkaus ja hoiva häkellyttivät meidät. 
Tuo lähellä asuva perhe kutsui meidät 
sinä ensimmäisenä päivänä kotiinsa 
päivälliselle, ja meistä oli todella muka
vaa viettää ilta keskustellen vanhem
pien seurassa lastemme leikkiessä 
heidän tyttärensä kanssa. Seuraavana 
aamuna saimme kyydin eräältä toiselta 
jäseneltä ja kävimme ostamassa ruokaa 
ja tarvikkeita viipymisemme ajaksi.

Seurakunnan jäsenten avokätisyys 

ulottui alkuperäistä pyyntöämme 
edemmäs. He hakivat meidät kirk
koon sunnuntaina. He auttoivat meitä 
saamaan muistoja kaupungin histo
riallisesta junamuseosta. Lapsemme 
saivat suojan heidän kodeissaan het
kelliseltä raekuurolta. Yksi jäsenistä 
jopa palkkasi mieheni töihin muu
tamaksi päiväksi auttaakseen meitä 
maksamaan autonkorjauskulut.

Joka ilta pienen seurakunnan 
jäsenet ruokkivat meidät ja viihdytti
vät lapsiamme kodeissaan. Kun siellä 
olomme oli lähestymässä loppuaan, 
eräs perhe vei meidät karjatilalleen, 
jossa lapsemme oppivat ratsastamaan 
hevosilla.

Lähtiessämme viikkoa myöhemmin 
Limonista lähdimme kiittäen rukouk
sissamme uudesta rakkaiden ystävien 
ryhmästä, joka otti meidät joukkoonsa 
ja sai meidät tuntemaan olomme 
kotoisaksi Limonissa. ◼
Christina Wadley, Missouri, USA

PULASSA LIMONISSA

Olimme pulassa. Onneksi olimme 
vain 8 kilometrin päässä pienestä 

Limonin kaupungista Coloradossa 
Yhdysvalloissa.
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Kun olin päättänyt ensimmäisen 
vuoden opintoni yliopistossa, 

aloitin erään projektin ymmärtääkseni 
paremmin Raamattua. Päätin tutkia 
muutaman sellaisen uskonnollisen 
ryhmän opetuksia, jotka eivät kuu
lemani mukaan olleet kristillisiä, ja 
sitten verrata opetuksia Raamatun 
opetuksiin.

Seuraavan lukukauden alkaessa 
aloin tutkia Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoa. 
Yhdellä kurssillani minun piti työsken
nellä parin kanssa laboratoriossa, ja 
rukoilin, että saisin parikseni sellaisen 
ihmisen, jonka kanssa voisin oppia 
sen, mitä minun oli tarpeen oppia.

Valitsin yhden pöydistä labora
toriossa, ja pian luokseni tuli eräs 
opiskelija kysymään, oliko minulla 
jo pari. Hän esittäytyi Lincolniksi. En 
muistanut nähneeni häntä koulussa 
aiempana vuonna ja kysyin, oliko hän 
siirtynyt muualta.

MITÄ MINUN OLI TARPEEN OPPIA
”Itse asiassa”, hän vastasi, ”olen 

juuri palannut kotiin palveltuani Myö
hempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkon lähetyssaarnaajana.”

Kerroin Lincolnille, että olin alkanut 
tutkia hänen kirkkoaan ja että minulla 
oli joitakin kysymyksiä. Hän suostui 
ilomielin vastaamaan niihin.

Seuraavien kolmen kuukauden 
aikana minä kyselin Mormonin kir
jasta, temppeleistä, myöhempien aiko
jen profeetoista ja nykyajan ilmoituk
sesta. Vaikka opin todella paljon tuona 
aikana, ajattelin yhä, etteivät mormonit 
olleet kristittyjä.

Yhtenä viikonloppuna yliopis
tomme hävisi erään tärkeän ottelun. 
Jotkut opettajista laboratoriossa kävi
vät kovaa keskustelua häviöstä käyt
täen toistuvasti turhaan Herran nimeä. 
Lincoln meni opettajien luo ja pyysi 
heiltä, voisivatko he lakata puhumasta 
sillä tavoin Jeesuksesta Kristuksesta.

”Vaivaako se todella sinua?” he 
kysyivät hieman epäillen.

”Kyllä”, Lincoln vastasi. ”Jeesus 
Kristus on paras ystäväni.”

Sillä hetkellä tapa, jolla tutkin 
kirkkoa, muuttui älyllisestä harjoituk
sesta uskon kysymykseksi. Jos tämä 

uskonto sai aikaan tuollaisia miehiä, 
se oli kristillinen kaikessa siinä, millä 
oli merkitystä.

Kun Lincoln ja minä lähdimme kou
lulta sinä iltana, kysyin, voisinko tulla 
joku kerta käymään hänen kirkossaan. 
Käytyäni kirkossa kysyin häneltä, voi
sinko saada Mormonin kirjan ja tavata 
lähetyssaarnaajat.

Tutkin kirkkoa kaksi vuotta ja 
vietin aikaa sen jäsenten kanssa. Näin 
johdonmukaisen mallin vilpittömistä 
miehistä ja naisista, jotka pyrkivät uut
terasti olemaan Mestarin opetuslapsia. 
Lukuisissa tilanteissa Pyhä Henki vah
visti minulle, että Jeesus Kristus, jota 
olin aina yrittänyt parhaani mukaan 
palvella, oli todellakin palauttanut 
kirkkonsa meidän aikanamme. Sen 
toimintaa valvoivat profeetat ja aposto
lit, ja Hän itse johti sitä.

Minut kastettiin, ja olen nyt nautti
nut yli kymmenen vuotta palautetun 
evankeliumin ja sen opetusten tuo
mista siunauksista. Kuinka kiitollinen 
olenkaan, että taivaallinen Isä vastasi 
rukoukseeni löytää laboratoriopari, 
joka auttaisi minua oppimaan sen, 
mitä minun oli tarpeen oppia. ◼
Michael Hendricks, Wyoming, USA
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Muutama vuosi sitten juuri ennen 
pääsiäisviikonloppua satoi koko 

viikon ajan. Olin ollut Beninissä Länsi 
Afrikassa mutta olin tulossa kotiin 
viettämään pääsiäistä Togossa. Lauan
taina, jolloin tulin kotiin, ei satanut, 
mutta sinä yönä alkoi taas sataa.

Tiesin, että kokoukset alkaisivat 
sunnuntaina yhdeksältä aamulla, 
mutta koska oli satanut niin paljon 
ja olin vasta juuri tullut, päätin, että 
ajankohta oli liian aikainen minulle.

Ajattelin itsekseni: ”Lähden kirk
koon vähän myöhässä ja menen 
sinne kymmeneen mennessä.” 
Sitten menin katsomaan veljeäni. 
”Ei lähdetä kirkkoon vielä yhdek
säksi”, sanoin hänelle, ”vaan men
nään katsomaan sitä taloni vieressä 
olevaa maatilkkua.”

SUNNUNTAIN SIEMENIÄ
Kun saavuimme, huomasimme, 

että sateen johdosta maa oli mukavan 
kosteaa. Ajattelin: ”On sunnuntai, ja 
lähdemme kirkkoon vasta kymme
neksi. Mitä jos kylväisimme vähän 
papuja ennen lähtöämme?”

Niinpä veljeni ja minä kylvimme 
pienen maatilkun, joka oli noin 6 m 2. 
Sitten lähdimme kirkkoon tunnin 
myöhässä. Seuraavana päivänä 
menimme läheiseen kylään, jossa 
minulla oli toinen maatilkku. Sinne 
kylvimme maissia ja lisää papuja.

Kun kaksi kuukautta myöhemmin 
palasin taas kotiin, kävin katsomassa 
sitä pientä maatilkkua taloni vieressä. 
Siellä ei kasvanut mitään lukuun 
ottamatta pientä rikkaruohotup
poa, johon kompastuin kävellessäni 
pellolle. ”Ai niin”, totesin itsekseni, 

”mehän kylvimme ne siemenet tänne 
pääsiäissunnuntaina!”

Kaikista kylvämistämme siemenistä 
kasvoi ainoastaan tuppo rikkaruohoja. 
Ne pavut ja maissit, jotka kylvimme 
toiselle pellolle pääsiäismaanantaina, 
kasvoivat kuitenkin hyvin. Sen jälkeen 
kaikki, mitä olemme kylväneet taloni 
viereiselle maatilkulle, on kasvanut 
normaalisti.

En ollut pyhittänyt lepopäivää 
sinä pääsiäissunnuntaina, ja kun 
kompastuin rikkaruohotuppoon, sain 
muistutuksen siitä, etten ollut tehnyt 
niin. Sen jälkeen olen muistanut, etten 
voi tehdä Herran päivänä mitä vain 
haluan. Sen sijaan muistan aina pyhit
tää lepopäivän. ◼

Desire Koami Gbedjangni, Togo, 
Länsi- Afrikka

En ollut pyhittänyt lepopäivää 
sinä pääsiäissunnuntaina, ja kun 

kompastuin rikkaruohotuppoon, sain 
muistutuksen siitä, etten ollut tehnyt niin.
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ALOIN RUKOILLA RUTHIN PUOLESTA

Olen naimaton nainen, ja koettuani 
joitakin odottamattomia talou

dellisia ongelmia tiesin tarvitsevani 
toisenkin työn. Pian sen jälkeen Marty, 
eräs sisar seurakunnassamme, tuli 
luokseni ja pyysi apuani. Hän ja hänen 
aviomiehensä olivat lähdössä lähetys
työhön, joten hänen oli luovuttava 
työstään. Hän selitti, että joka lauantai 
hän auttoi erästä iäkästä naista, Ruthia, 
joka asui palvelutalossa. Marty tarjosi 
työtä minulle ja kertoi, että Ruth mak
saisi minulle työstäni.

Seuraavana maanantaina Marty 
ja Ruth selittivät tehtäväni, ja aloitin 
työni muutamia päiviä myöhemmin. 

Aloitin kokoamalla Ruthin pyykit ja 
kantamalla ne yläkertaan pesutupaan. 
Pian aloitettuani Ruth ryntäsi sisään 
ja huusi minulle. Hän sanoi minulle, 
etten saanut ikinä pestä hänen vaattei
taan, ellen kysyisi ensin lupaa.

Minä toimin ainoastaan siten kuin 
hän ja Marty olivat pyytäneet minua 
tekemään. Turhautuneena ja louk
kaantuneena taistelin kyyneliä vas
taan. Vakuutin itselleni, etten tarvinnut 
yhtään enempää paineita tai ongelmia 
elämääni. Olisin kävellyt sillä samalla 
hetkellä tieheni, ellen olisi luvannut 
Martylle, että pitäisin huolen Ruthista 
sillä aikaa kun hän olisi poissa.

Viikko toisensa jälkeen Ruth huusi 
minulle vihaisesti kaikesta, mitä tein. 
Näytti siltä, etten kykenisi koskaan 
miellyttämään häntä, vaikka yritin 
kuinka kovasti tahansa.

Aloin rukoilla voimaa kestää Ruthia 
ja hänen tylyjä sanojaan mutta mikään 
ei muuttunut. Minusta oli edelleenkin 
vastenmielistä auttaa häntä.

Sitten yhtenä päivänä muutin 
rukouksiani. Lakkasin rukoilemasta 
itseni puolesta ja aloin rukoilla Ruthin 
puolesta. Pyysin, että taivaallinen 
Isä auttaisi minua ymmärtämään 
hänen tarpeitaan ja sitä, kuinka voisin 
auttaa häntä.

Siitä päivästä kaikki muuttui. 
Sydämeni pehmeni ja aloin rakas
taa Ruthia. Myös Ruth muuttui. Hän 
avautui ja kertoi elämästään, iloistaan 
ja suruistaan. Hän kertoi minulle, että 
hän kaipasi perhettään. Hän kertoi 
minulle ihanista asioista, joita hän oli 
tehnyt aiemmin mutta joihin ei enää 
kyennyt. Hän kertoi minulle olevansa 
yksinäinen ja surullinen.

Aloin odottaa joka viikko Ruthin 
tapaamista, ja hän odotti innolla 
minun tapaamistani.

Kokemukseni Ruthin kanssa 
antoivat minulle arvokkaan ope
tuksen. Kun todella palvelin koko 
sydämestäni, opin ymmärtämään 
presidentti Spencer W. Kimballin 
(1895–1985) opetusta, että ”palvele
misen ihmeeseen sisältyy Jeesuksen 
lupaus, että kadottamalla itsemme 
me löydämme itsemme” (”Pienet 
palvelukset”, Valkeus, joulukuu  
1976, s. 1). ◼
June Foss, Utah, USA
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Ruthin pyykit ja 

kantamalla ne yläkertaan 
pesutupaan. Pian 
aloitettuani Ruth 
ryntäsi sisään ja 
huusi minulle.



Tunsin  
Jeesuksen Kristuksen  
sovituksen  
voiman, kun…

Nuoret aikuiset ker-
tovat kokemuksiaan 
Vapahtajan sovituk-
sen hyödyntämisestä 
elämässään.

VAPAHTAJA ON 
AUTTANUT MINUA 
HYVINÄ JA HUONOINA 
AIKOINA
Kastepäiväni oli kuin unta – olin hyvin 
onnellinen ja innokas aloittamaan 
elämäni täydellisenä ihmisenä. Vain 
muutama tunti kasteeni jälkeen 
riitelin kuitenkin sisarusteni kanssa. 
Muistan lannistuneeni siitä, ettei 
kasteestani ja konfirmoinnistani ollut 
kulunut kovinkaan paljon aikaa, kun 
olin jo tehnyt virheitä, mutta muistan 
myös, että kun olin tehnyt parannuk-
sen, tunsin itseni taas eheäksi. Niinpä 
opin jo nuorella iällä, että Jeesuksen 
Kristuksen sovitus tuo kaivattua huo-
jennusta synnistä.

Kun ymmärrykseni evankeliumista 
karttui edelleen, opin, että voin 
käyttää sovitusta avukseni muul-
loinkin kuin silloin kun olen tehnyt 
syntiä. Sovitus voisi kuulua elämääni 
koettelemusten, ilon, murheen ja 
menestyksen aikoina. Kun minulla oli 
vaikeuksia tuntea olevani hyväksytty 
ikätoverieni parissa, rukoilin taivaal-
lista Isää, ja sain lohtua tietäessäni, 
että Hänen Poikansa oli kamppaillut 
näiden samojen tunteiden kanssa. 
Kun menestyin jossakin, tunsin 
suurempaa iloa ajatellessani, että 
Vapahtaja riemuitsi kanssani, sillä Hän 
oli kokenut noita samoja tunteita.
Abby McKeon, Utah, USA



 S y y s k u u  2 0 1 5  45

N
UO

RILLE A
IKU

ISILLE 

KOIN SYDÄMENMUUTOKSEN
Kun olin lukiossa, en ollut kovinkaan kiinnos-
tunut evankeliumista. Lähetyskentällä opin 
vähitellen, mistä lähetystyössä on todella 
kyse, ja halusin sen voiman ja edistymi-
sen, jota se voisi tuoda elämääni, jos olisin 
oikeasti kelvollinen. Lopulta syyllisyys ja suru 
aiemmista rikkomuksistani painoi minua niin, 
että halusin vapaaksi – halusin olla puhdas ja 
olla parempi väline Herran kädessä. Keskus-
teltuani jonkin verran lähetysjohtajani kanssa 
palasin kotiin tekemään parannusta.

Kotiinpaluu oli yksi vaikeimpia hetkiä 
elämässäni. Aloin lukea pyhiä kirjoituksia eri 
tavalla, todella ymmärtäen ja käyttäen niitä 
elämässäni. Vaikka tein kaiken ”oikein”, 
kannoin yhä suurta syyllisyyden taakkaa. Sit-
ten aloin keskittyä tutkimisessani Kristukseen 
ja Hänen sovitukseensa – siihen, kuinka Hän 
voisi olla minun Vapahtajani ja kuinka Hänen 
ääretön sovituksensa voisi lunastaa minun 
sieluni. Pohtiessani eräänä iltana kaikkea, 

mitä olin oppinut rukoillessani ja 
tutkiessani, tunsin Hengen kosket-
tavan sydäntäni, parantavan sieluani 
ja lohduttavan minua. Tunsin olevani 
turvassa ja rakastettu, ja syyllisyyteni 
kaikkosi.

Kotiin palatessani olin ajatellut, 
että sydämenmuutos oli kaikki, mitä 
tarvitsin parannuksentekoon. Nyt 
tiedän, että tarvitsin aikaa parannuk-
sen tekemiseen – muutos tapahtuu 
rivi rivin päälle, vähän kerrallaan. 
Se edellyttää pitkällistä pyrkimystä 
muuttaa sydämemme, halumme ja 
tapamme ollaksemme enemmän 
Kristuksen kaltaisia. Me emme voi 
tehdä 180 asteen muutoksia välittö-
mästi, mutta sovituksen ansiosta nuo 
muutokset voivat olla täydellisiä.
Julkaistaan nimettömänä, Georgia, USA

OPIN TURVAAMAAN HERRAAN
Monia vuosia tunsin olevani yksin ja hylätty. Kamppailin epävanhurs-
kaita haluja vastaan, jotka johtivat minut syntiin ja viimein syyllisyyden 
ja häpeän kehään. Onneksi rakastava piispa opetti minulle, miten voin 
Vapahtajan sovituksen avulla voittaa synnin lisäksi myös heikkouden, 
tuskan ja surun. Piispani riemuitsi, kun minä edistyin, ja lohdutti minua, 
kun minä lipesin.

Opin, ettei käsitteellinen tieto Vapahtajasta riitä – minun piti rukoilla 
taivaallista Isää ja tehdä aktiivisesti parannusta Jeesuksen Kristuksen sovi-
tuksen avulla. Kun tein niin, opin olemaan kuuliaisempi Jumalan käskyille 
ja lähempänä Vapahtajaa.

Vaikka kamppailen yhä kiusausten kanssa, olen oppinut, että voin 
turvata täysin Vapahtajaani ja Hänen sovitukseensa. Seisoessani Lunasta-
jani kalliolla heikkouteni voi olla vahvuuteni. Paavalin tavoin voin sanoa: 
”Sen tähden ylpeilen mieluimmin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi 
Kristuksen voima. – – Juuri heikkona olen voimakas.” (2. Kor. 12:9–10.)
Jacob H. Taylor, Idaho, USA
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TUNSIN TOIVOA TULEVAISUUTEEN
Kun vanhempani erosivat, minusta tuntui, että kaikki toivo iankaikkisesta 
perheestä oli mennyt. Se oli hyvin vaikea hetki elämässäni. Vaikka minun ei 
ollutkaan helppoa huomata sitä, tuo koettelemus toi kuitenkin perheelleni 
odottamattomia siunauksia. Ensinnäkin äitini meni kasteelle!

Minäkin opin tuntemaan Vapahtajaani paremmin. Päästäkseni yli surus-
tani päätin käydä yhden tätini luona Perussa, missä tapasin uuden ystävän, 
joka vahvisti minua suuresti. Tuo ystävä ja minä tutkimme usein pyhiä kirjoi-
tuksia yhdessä, ja erään erityisen kerran, kun keskustelimme evankeliumin 
aiheista, tunsin todella voimakkaasti Vapahtajani rakastavan minua. Tuo 
tunne oli kuin Vapahtajani ääni, joka sanoi minulle: ”Minä olen aina ollut 
kanssasi. Sinä et vain huomannut sitä.”

Nyt tiedän, että Vapahtajamme haluaa auttaa meitä ja että Hän on aina 
kanssamme. Joskus annamme surumme olla voimakkaampaa kuin uskomme 
ja ajattelemme, että Hän on unohtanut meidät, mutta todellisuudessa Hänen 
sovituksensa voi auttaa meitä aina.
Liliane Soares Moreira, Bahia, Brasilia

OPIN ANTAMAAN ANTEEKSI
Elämässäni oli vaihe, jolloin olin emotionaalisesti niin loukattu, että se 
vaikutti kaikkiin muihinkin asioihin elämässäni. En pystynyt keskittymään 
oppitunteihin enkä läksyihin, suhteeni huonetovereihini oli kireä ja olin jat-
kuvasti kyynelten partaalla. Ennen kaikkea minun oli vaikeaa antaa anteeksi 
henkilölle, joka oli alun alkaen loukannut minua – ja sitten vielä enemmän 
raivostutti se, että anteeksi antaminen oli minulle niin vaikeaa.

Viimein päätin, että sureminen ja vihaaminen saivat loppua. En halun-
nut enää kantaa sitä kuormaa. Pyysin taivaalliselta Isältä, että Hän auttaisi 
minua antamaan anteeksi. Ennen kuin tajusinkaan, tuska oli siedettävää. 
Se ei ollut poissa mutta pystyin kestämään sen. Tämän kokemuksen avulla 
opin, että Vapahtajan sovituksen ansiosta me voimme paitsi tehdä paran-
nuksen myös saada apua parantumiseen. Kun lähestyin kuormineni taivaal-
lista Isää nöyryydessä ja vilpittömin sydämin, Hän auttoi minua kestämään 
kivun, tuskan ja murheen, joita tunsin.
Dani Lauricella, Kalifornia, USA
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HÄNEN TÄYDELLINEN 
SOVITUKSENSA

Uskoin aina
että Kristuksen sovituksessa
oli aukko –
että Hän voisi pelastaa kaikki –
mutta ei minua.

Olinkin väärässä.
Aukkoja ei ole yksi
vaan seitsemän.

Kaksi reikää
Hänen käsissään,
joista Hänet naulittiin
ristiin,
jotta Hän
kuolisi
pelastaakseen.

Kaksi reikää
Hänen ranteissaan,
missä ne varmistivat,
ettei Hänen ruumiinsa paino
saisi
Hänen käsiensä lihaa
repeytymään
ennen kuin Hänen 

rangaistuksensa
olisi täysimääräinen.

Kaksi reikää
Hänen jaloissaan
Hänen seistessään
todistuksena kaikille
Jumalan ehdottomasta
rakkaudesta jokaista
lastaan kohtaan.

Ja yksi reikä
Hänen kyljessään,
josta he lävistivät Hänet
osoittaakseen Hänen työnsä
tulleen päätökseen.

Seitsemän.
Täydellisyys.
Seitsemän täydellistä aukkoa
maailman ainoassa
täydellisessä Ihmisessä.

Täydellinen sovitus
paikkaa aukot elämässämme.
Hänen haavansa tekevät meidät
ehjiksi ja kokonaisiksi.

Olin väärässä.
Kristuksen sovitus
tekee minut
ehjäksi ja kokonaiseksi.
Siellä oli sittenkin
aukko minua varten.

Kasey Hammer, Utah, USA

SAIN LOHTUA HÄNEN 
YLÖSNOUSEMUKSESTAAN
Kun olin 23- vuotias, isoäitini kuoli. Vaikka hän 
oli elänyt hyvän elämän, hän oli vielä suhteel-
lisen nuori ja kuoli odotettua aiemmin. Tiesin, 
että monet ovat menettäneet paljon enemmän 
kuin minä ja että isoäidilläni oli rauha, mutta 
tunsin silti tuskaa tiedosta, etten näkisi häntä 
enää koskaan tässä elämässä.

Tämän murheen keskellä tunsin kuitenkin, 
että taivaallinen Isä ja Vapahtaja tukivat minua. 
Ystävälliset kotikäyntiopettajat ja ystävät toivat 
suloisia viestejä ja muistamisia, ja eräs rakas 
naapuri pistäytyi vanhempieni luona tuomassa 
kirjan, jonka hän sanoi tunteneensa innoitusta 
ostaa meille. Kirjassa oli apostolien ja profeet-
tojen sanoja pelastussuunnitelmasta ja elämän 
jatkumisesta kuoleman jälkeen.

Kun luin profeettojen sanoja ääneen siskoni 
kanssa sinä iltana, tunsin mitä suloisimman rau-
han asettuvan sydämeeni. Tiesin, että Jeesuksen 
Kristuksen sovituksen ansiosta meidät kaikki 
voidaan tehdä puhtaiksi ja me voimme elää 
Hänen luonaan seuraavassa elämässä. Tiesin, 
että ”hän saa aikaan kuolleiden ylösnousemuk-
sen” ja että kaikki – myös ihmiset – palautetaan 
oikeaan järjestykseensä (Alma 40:3; ks. myös 
Alma 41:2). Tiesin, että sovituksen ansiosta 
kaikki perheemme jäsenet, myös ne, jotka ovat 
kuolleet, voivat olla yhdessä ikuisesti, ja siitä 
minä olen ikuisesti kiitollinen.
Amanda Seeley, Utah, USA
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Lisa López
kirkon lehdet

Niiden 68 vuoden aikana, jolloin 
kirkko on ollut Guatemalassa, 
jäsenten määrä on kasvanut 

nopeasti. Guatemala on maa, jossa 
on paljon sademetsiä ja moninaista 
mayakulttuuria. Kauneudestaan huo
limatta Guatemalalle on ollut usein 
luonteenomaista köyhyys ja poliittiset 
selkkaukset. Se ei kuitenkaan tarkoita 
sitä, että maa olisi hengellisesti köyhä. 
Merci Arens, 25 vuotias pääkaupun
gissa asuva guatemalalainen, tuntee 
olevansa siunattu saadessaan elää 
maassa, jossa ihmiset ovat suurelta 
osin suvaitsevaisia ja hyväksyvät erilai
sia uskontoja. ”Yksi Guatemalan kult
tuurin tärkeimmistä piirteistä on, että 
me olemme luonteeltamme uskonnol
lista kansaa”, hän sanoo. ”Kulttuuri ja 
ympäristö ovat hyvin vieraanvaraisia 
ja vireitä.” Siitäkään huolimatta ei ole 
aina ollut helppoa löytää ikätovereita, 
joilla on samat uskonkäsitykset.

”Tasovaatimukseni vaikuttavat 
jyrkiltä niistä ihmisistä töissä ja kou
lussa, jotka eivät ole koskaan kuulleet 
mormonismista”, hän sanoo. Se ei 

kuitenkaan lannista Merciä, joka täh
dentää aktiivisuuden tärkeyttä kirkon 
tehtävissä ja toiminnoissa. ”Kun käyn 
näissä toiminnoissa, olen luomassa 
suhteita ihmisiin, joilla on perustanaan 
samat tavoitteet ja periaatteet kuin 
minulla.” Hän on huomannut, että hen
gellisten kokemusten saaminen ystä
vien kanssa on auttanut hänen todis
tustaan vahvistumaan. Näiden ystävyys
suhteiden johdosta Merci on saanut 
myös odottamattoman siunauksen. 
”Olen huomannut, että treffeillä käynti 
on helpompaa, koska käyn treffeillä 
ystävien kanssa. Olen nähnyt heitä 
eri tilanteissa, minkä ansiosta tutustun 
heihin luonnollisemmalla tavalla.”

Merci myöntää tuntevansa toisi
naan paineita mennä naimisiin. Hän 
pitää kuitenkin kiinni siitä turvallisesta 
tunteesta sydämessään, että kaikki on 
ja tulee olemaankin hyvin. ”Odotan 
tapaavani kumppanin, joka meidän 
suhteemme ansiosta auttaa minua 
pääsemään lähemmäksi Jumalaa ja 
jonka kanssa yhdessä luomme ian
kaikkisen perheen.”

Kaikista Mercin saamista siunauksista 
yksi on hänelle erityisen tärkeä: ”Mene
tin äitini, kun olin 15 vuotias. Hänen 
kuolemansa toi monia kysymyksiä. Nuo 
kysymykset ja niihin saadut vastaukset 
ovat kuitenkin muovanneet elämäni 
täysin.” Rukoiltuaan vilpittömästi Merci 
on kyennyt saamaan sen lohdun, että 
jonakin päivänä hän voi antaa äidilleen 
samanlaisia halauksia kuin äiti antoi 
hänelle, kun hän oli pikkutyttö. ”Evan
keliumin totuus valaisee jokapäiväisen 
elämäni ja kaikki toimeni”, hän sanoo. 
”Tiedän, että olen yhteydessä Jumalan 
jumalalliseen rakkauteen, ja se täyttää 
minut joka tavalla.” ◼
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Uskon kulttuuri 
Guatemalassa

Merci Arensin mielestä 
tasovaatimusten 

puolustaminen on 
helpompaa silloin kun 

hänellä on samoja 
tasovaatimuksia 

noudattavien  
ystävien tuki.

H E N K I L Ö K U V I A  N U O R I S T A  A I K U I S I S T A
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KIRKKO GUATEMALASSA
247 708 myöhempien aikojen pyhää
417 seurakuntaa
2 temppeliä
6 lähetyskenttää

LUKUJA
14 647 083 asukasta (arvio heinäkuussa 2014)
21 kansallispuistoa
3 aktiivista tulivuorta

FAKTOJA GUATEMALASTA
Pääkaupunki: Guatemala
Kieli: espanja

LISÄÄ MERCISTÄ
Mikä on guatemalalainen lempiruokasi?
Sitä kutsutaan nimellä ”hilachas” – punai-

sista perunoista ja pitkistä lihasuikaleista tehty 
pataruoka. Jotkut lisäävät siihen vihreitä papuja 
tai porkkanoita, mutta minusta se on parempaa 
pelkkien perunoiden kera.

Mitkä ovat lempipaikkojasi?
Guatemala on luonnonkaunis maa. Yksi 

paikoista, joissa käyn mielelläni, on Atitlánjärvi 
ja sen lähikaupunki Panajachel, joka on täynnä 
mayakulttuuria. Alkuperäisasukkaat ovat teh-
neet kovasti työtä säilyttääkseen perinteisen kie-
lensä, ja minusta on ihanaa ihailla heidän käsin-
tehtyjen vaatteidensa värejä ja yksityiskohtia.

Millaista on yliopistokoulutus Guatemalassa?
Maassani koulutuskysymys on monimutkai-

nen. Lukutaidottomuus on ongelma suurella 
osalla väestöä. Lukion jälkeen useimpien nuorten 
aikuisten on otettava taloudellisia vastuita, mikä 
pakottaa heidät valitsemaan yliopisto- opintojen 
tai kokopäivätyön välillä. Mutta kirkko on ollut 
erinomainen välikappale auttaessaan jäseniä 
saamaan korkeamman asteen koulutuksen.
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Parannus on laaja aihe, mutta 
haluaisin mainita tästä evan
keliumin perusperiaatteesta 

vain viisi näkökulmaa, joista toivon 
olevan apua.

Ensiksi, kutsu parannukseen 
on rakkauden osoitus. Kun 
Vapahtaja alkoi saarnata ja sanoi: 
”[Tehkää parannus], sillä taivasten 
valtakunta on tullut lähelle” (Matt. 
4:17), se oli rakkauden sanoma, joka 
kutsui kaikkia kelvollisia tulemaan 
Hänen kanssaan nauttimaan ”iankaik
kisen elämän sanoista tässä maail
massa ja [itse] iankaikkisesta elämästä 
tulevassa maailmassa” (Moos. 6:59). 
Ellemme kutsu muita muuttumaan tai 
ellemme vaadi parannusta itseltämme, 
emme täytä yhtä perusvelvollisuutta, 
joka meillä on toisiamme ja itseämme 
kohtaan.

Toiseksi, parannus tarkoittaa sitä, 
että pyrkii muuttumaan. Me pilk
kaisimme Vapahtajan kärsimystä mei
dän puolestamme Getsemanen puu
tarhassa ja ristillä, jos odottaisimme, 
että Hänen pitäisi muuttaa meidät 
enkelimäisiksi olennoiksi ilman mei
dän omaa todellista ponnisteluamme. 

KUINKA TEHDÄ  
TODELLINEN PARANNUS

Vanhin D. Todd 
Christofferson
kahdentoista apostolin 
koorumista
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todellista halua tai muutosta. Todelli
nen parannus ei ole pinnallista. Herra 
esittää kaksi kaikkia koskevaa vaati
musta: ”Tästä te voitte tietää, tekeekö 
ihminen parannuksen synneistänsä – 
katso, hän tunnustaa ne ja hylkää ne” 
(OL 58:43).

Viidenneksi, olipa parannuksenteko 
kuinka tuskallista tahansa, 
tuska hukkuu anteeksi saami-
sen iloon.

Tunnustan kiitollisena ja todistan, 
että Herramme käsittämätön kärsimys, 
kuolema ja ylösnousemus ”[toteutta
vat] parannuksen ehdon” (Hel. 14:18). 
Parannuksen jumalallinen lahja on 
avain onneen täällä ja tämän 
jälkeen. Vapahtajan sanoin ja syvässä 
nöyryydessä ja rakkaudessa kutsun 
kaikkia tekemään parannuksen, ”sillä 
taivasten valtakunta on tullut lähelle” 
(Matt. 4:17). Tiedän, että ottamalla 
vastaan tämän kutsun koette iloa 
sekä nyt että aina. ◼

Lokakuun 2011 yleiskonferenssissa pidetystä 
puheesta.

Sen sijaan me tavoittelemme Hänen 
armoaan täydentämään ja palkitse
maan uutterimmat pyrkimyksemme 
(ks. 2. Nefi 25:23). Todellinen paran
nus, todellinen muutos, voi 
edellyttää toistuvia yrityksiä, 
mutta sellaisessa ponnistelussa on 
jotakin jalostavaa ja pyhää.

Kolmanneksi, parannus tarkoittaa 
paitsi synnin hylkäämistä myös 
sitoutumista kuuliaisuuteen. 
Englanninkielinen Raamatun sanasto 
sanoo: ”Parannus tarkoittaa sitä, 
että kääntää sydämensä ja tahtonsa 
Jumalaan [sekä] hylkää synnin, johon 
olemme luonnostaan taipuvaisia” 
(Bible Dictionary, ”Repentance”). 
Jotta kääntymisemme Herran puoleen 
olisi täydellinen, siihen ei saa sisältyä 
mitään vähempää kuin liitto olla kuu
liainen Hänelle.

Neljänneksi, parannus edel-
lyttää, että on tosissaan ja on 
halukas kestämään sen vuoksi 
jopa tuskaa. Yritykset laatia luettelo 
parannuksen eri vaiheista voivat olla 
hyödyksi joillekuille, mutta se voi 
myös johtaa mekaaniseen rasti ruu
tuun  menettelytapaan, johon ei liity 
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Kun kerroin 
vanhemmilleni, että 

haluan palvella 
lähetystyössä, 

heidän vastauksensa 
oli odottamaton. 

He pyysivät minua 
valitsemaan 

joko perheeni tai 
lähetystyöni.
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Melvin Rondilla

Muistan yhä minua opettanei
den lähetyssaarnaajien sanat: 
”Mitä Jumala käskeekin, tee 

se, niin saat siunauksia.” Nuo sanat 
jättivät syvän vaikutuksen sydämeeni. 
Minut kastettiin kirkon jäseneksi 
16 vuotiaana, ainoana perheeni 
jäsenistä. Kahdeksan kuukautta 
myöhemmin sain siunauksen nähdä, 
että nuorin sisaruksenikin kastettiin 
kirkon jäseneksi.

Kun täytin 18, halusin palvella 
kokoaikaisessa lähetystyössä ja aut
taa Herran työssä. Kerroin innoissani 
vanhemmilleni suunnitelmistani ja 
siitä, kuinka halusin kutsua ihmi
siä tulemaan Jeesuksen Kristuksen 
luokse auttamalla heitä ottamaan 
vastaan evankeliumin periaatteet 
ja toimitukset ja elämään niiden 
mukaan. Heidän vastauksensa yllätti 
minut. He sanoivat, että heidän sydä
mensä särkyi ajatuksesta, että lähtisin 
lähetystyöhön, ja minun oli valittava 
joko perheeni tai lähetystyöni.

Järkytyin kuullessani nuo sanat. 
Lähdin heti lähellä kotiamme ole
vaan seurakuntakeskukseen. Menin 
yhteen sen huoneista polvistuakseni 
ja kysyäkseni taivaalliselta Isältä: 
”Mitä teen? Kumman valitsen: per
heeni vai lähetystyöni? Kumpikin 
on minulle tärkeä.”KU
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Ollessani polvillani mieleeni tulivat 
lähetyssaarnaajien sanat: ”Mitä Jumala 
käskeekin, tee se.”

Rakastan perhettäni ja haluan olla 
heidän kanssaan ikuisesti. Kunnioitan 
heidän tunteitaan. Silti pyhissä kir
joituksissa sanotaan: ”Kuuliaisuus on 
parempi kuin uhri” (1. Sam. 15:22). 
Herran Henki täytti minut, ja minua 
vahvistettiin. Päätin palvella, koska 
tiesin, että taivaallinen Isä auttaisi 
perhettäni ymmärtämään.

Menin takaisin kotiin, mutta isäni 
lähetti minut pois vihaisin sanoin ja 
kielsi minua koskaan palaamasta. Tie
tämättä minne menisin pakkasin tava
rani. En ollut vähääkään peloissani, 
koska tiesin, että Herra oli kanssani, 
että Hänellä on suunnitelma jokaista 
perhettä varten ja että jonakin päivänä 
perheeni ymmärtäisi tämän hienon 
suunnitelman.

Olin vain muutaman askeleen 
päässä kotoani, kun äitini tavoitti 
minut. Hän halasi minua ja kertoi, 
kuinka paljon hän rakasti minua. Kun 
lähdin, näin hänen itkevän ja tunte
van kaikkea sitä rakkautta ja tuskaa, 
jota äiti kokee nähdessään lapsensa 
lähtevän.

Yli vuoden ajan asuin erään kotiin 
palanneen lähetyssaarnaajan luona, 
jonka olin tavannut ollessani tutkija. 

Herra piti lupauksensa, joka on koh
dassa 1. Nefi 3:7 – Hän valmisti kei
non, jotta voin olla kuuliainen Hänen 
käskyilleen. Hän lähetti tämän epä
itsekkään ja anteliaan miehen huoleh
timaan minusta ja luomaan hengellisen 
ympäristön, jossa voisin valmistautua 
lähetystyöhöni. Tunsin Jumalan käden 
tukevan minua haasteissani. Tunsin 
Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen 
rakkauden Hänen sovitusuhrissaan. 
Tämä rakkaus kantoi minua kaikissa 
koettelemuksissani, kunnes minut 
erotettiin kokoaikaiseksi lähetyssaar
naajaksi Cauayanin lähetyskentälle 
Filippiineillä.

Muutamaa kuukautta myöhemmin 
sain perheeltäni kirjeen, jossa kerrot
tiin, että he odottivat paluutani. En 
koskaan menettänyt uskoa ja toivoa 
siihen, että koko perheestäni tulisi 
kirkon jäseniä, meidät sinetöitäisiin 
temppelissä koko iankaikkisuudeksi 
ja olisimme jonakin päivänä taivaal
lisen Isämme ja Hänen Poikansa 
Jeesuksen Kristuksen luona.

Palattuani lähetystyöstä aloin nähdä 
tuon unelman toteutuvan. Sain kastaa 
äitini, joka valmistautuu nyt mene
mään temppeliin. Näen isääni usein, 
ja me olemme läheisempiä kuin 
koskaan ennen. ◼
Kirjoittaja asuu Filippiineillä.

JÄÄDÄ 
vai LÄHTEÄ?
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Ovatpa nykyiset puutteesi mitkä tahansa, 
voit päättää, kuinka käytät hyväksi tulevat 
mahdollisuutesi.

SINÄ VOIT 
MUUTTUA

David Dickson
kirkon lehdet

Lukion päättäjäisissä päässäsi voi 
vilistä kaikenlaisia ajatuksia. Mitä 
tapahtuu seuraavaksi? Oletko val

mis? Pidättekö ystäviesi kanssa yhteyttä?
Minä en ajatellut moisia. Mieles

säni oli vain yksi kysymys, kun oli 
minun vuoroni kävellä kaikkien eteen 
nimeäni kuulutettaessa: Olinko todella 
saamassa päättötodistuksen?

En ollut mitään lukumiehiä. Opis
keleminen ei ollut koskaan ollut 
korkealla tärkeysjärjestyksessäni. Ja 
viimeisenä vuonna lukiossa menestyin 
niin huonosti yhdessä aineessa, etten 
edes tiennyt, olinko suorittanut sen 
hyväksytysti. Viimeinen koe aiemmin 

sillä viikolla sinetöisi kohtaloni, mutta 
arvosanat ilmoitettaisiin vasta viikkoa 
myöhemmin.

Jos en saisi hyväksyttyä arvosanaa, 
en saisi lukion päättötodistusta.

Lopulta selvisin rimaa hipoen ja 
sain kuin sainkin päättötodistuksen. 
(Huh!) Siinä vaiheessa minulla oli 
vuosi ja kaksi kuukautta siihen, että 
täyttäisin 19 vuotta, joka oli silloinen 
lähetystyöhön lähtöikä. Aioin olla 
töissä tuon ajan säästääkseni rahaa 
lähetystyöhöni. Tiesin, etten ollut 
hääppöinen oppilas, joten en missään 
tapauksessa suunnitellut yrittäväni 
korkeakouluun tai yliopistoon.

MÄÄRITTELYN ANSA
Onko sinusta koskaan tuntunut 

tältä? Ikään kuin aiemmat suorituksesi 
jollakin elämäsi alueella olisivat osoit
taneet kykysi lopullisesti?

Älä lankea sellaiseen ajatteluun. 
Se on yksi Saatanan suurimmista 
valheista!

”Kun kuka tahansa meistä päättää, 
että ’sellainen minä nyt vain olen’, 
me luovumme kyvystämme muut
tua”, vanhin Donald L. Hallstrom 
seitsemänkymmenen johtokunnasta 
on opettanut. ”Voisimme yhtä hyvin 
kohottaa valkoisen lipun, laskea 
aseemme, luovuttaa taistelun ja vain 
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antautua – kaikki voitonmahdollisuu
det menettäneenä.” 1

Koulu voi tuntua erityisen pelot
tavalta, jos et pärjää hyvin. Jos todis
tuksessasi on vaikka vain muutama 
huono arvosana, on liiankin helppoa 
päättää, että sen parempia numeroita 
et ikinä saa. Mutta se ei ole totta.

”Se, millaisia me olemme, ei ole 
sitä, millaisia meistä voi tulla”, vanhin 
Hallstrom on sanonut.2

PUHTAALTA PÖYDÄLTÄ
Vaikka epäilyksen tai epäonnistu

misen piinaavat kuiskaukset tavoittai
sivatkin korvamme, me voimme aina 
päättää katsoa eteenpäin ja lakata 
soimaamasta itseämme siitä, mikä 
on mennyttä.

”Uudessa alussa on jotakin usko
mattoman toiveikasta”, presidentti 
Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvon
antaja ensimmäisessä presidentti
kunnassa, on opettanut.3

Kun päätät aloittaa uudelleen, 
älä unohda rukoilla Jumalalta apua. 
Kerro Hänelle, että haluat menestyä, 
ja kiinnitä sitten huomiota keho
tuksiin ja johdatukseen, joita saat 

Pyhältä Hengeltä ja johtajiltasi.
Se saattaa edellyttää hieman tär

keysjärjestyksen muuttamista uuteen 
uskoon. ”Meidän päivittäisen käy
töksemme ja valintojemme tulisi 
olla sopusoinnussa tavoitteidemme 
kanssa”, vanhin Quentin L. Cook 
kahdentoista apostolin koorumista 
on sanonut. ”Monet vaihtoehdot eivät 
sinällään ole pahoja, mutta jos ne vie
vät kaiken aikamme ja estävät meitä 
valitsemasta parhaita vaihtoehtoja, 
silloin niistä tulee salakavalia.” 4

ETSI UUSI MINÄSI
Kelataanpa nopeasti kolme ja puoli 

vuotta eteenpäin lukion päättäjäisis
täni. Olin tehnyt töitä noin puolitoista 
vuotta, palvellut kaksi vuotta lähetys
työssä ja päätin sittenkin kokeilla 
korkeakoulua.

Kunpa voisinkin sanoa, että tunsin 
itseni aikuiseksi ja valmiiksi opiske
lemaan, mutta se olisi vale. Minua 
pelotti enemmän kuin koskaan ennen. 
Jos olin niin huono lukiossa, miten 
ihmeessä pärjäisin korkeakoulussa? 
Tällä kertaa päätin tehdä parhaani 
ja ottaa Jumalan mukaan. Rukoilin 

palavasti oppiakseni uusia ja parempia 
opiskelutaitoja.

Täydelliseksi järkytyksekseni pär
jäsin lopulta niin hyvin sillä lukukau
della, että olin oikeutettu opiskelu
stipendeihin. Kukaan ei ollut yllätty
neempi kuin minä! Siitä huolimatta 
oli myös helppoa muistella edellisiä 
kuukausia ja nähdä Jumalan käden 
auttavan minua matkan varrella, kun 
opettelin tulemaan hyväksi oppilaaksi.

Se, mitä uskoin itsestäni lukiossa, 
ei yksinkertaisesti ollut totta. Siitä het
kestä lähtien ja Jumalan avulla pystyin 
luomaan täysin uuden polun, jota 
kulkemalla valmistuin korkeakoulusta 
ja opiskelin lisää.

Kun otamme Herran mukaan mat
kallemme ja päätämme aloittaa uudel
leen millä tahansa elämämme alueella, 
me voimme saavuttaa korkeuksia, 
joita emme milloinkaan uneksineet 
mahdollisiksi. ◼
VIITTEET
 1. Donald L. Hallstrom, ”Millaisia miehiä?”, 

Liahona, toukokuu 2014, s. 53.
 2. Donald L. Hallstrom, ”Millaisia miehiä?”, 

s. 54.
 3. Dieter F. Uchtdorf, ”Paras aika istuttaa puu”, 

Liahona, tammikuu 2014, s. 4.
 4. Quentin L. Cook, ”Valitkaa viisaasti”, 

Liahona, marraskuu 2014, s. 49, 48.



Oletko koskaan miettinyt, mistä on peräisin sanonta ”olla maail
massa mutta ei maailmasta”? Se on enemmän kuin vain ytimekäs 
lause tai näppärää kielenkäyttöä – se on peräisin Jeesukselta 

Kristukselta.
Kuvittele mielessäsi Hänen ristinnaulitsemistaan edeltävä ilta. Hän 

oli apostoliensa kanssa, pesi heidän jalkansa, opetti heitä ja antoi sakra
mentin. Jossakin vaiheessa iltaa Hän rukoili ääneen Isäänsä apostolien 
puolesta:

”En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että 
varjelisit heidät pahalta.

He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. – –
Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt 

heidät.” ( Joh. 17:15–16, 18.)
Vapahtaja eli itse koko elämänsä olemalla maailmassa mutta ei maail

masta. Häntä kiusattiin mutta Hän ei antanut periksi kiusauksille. Hän vältti 
pahaa. Hän oli tekemisissä niin opetuslasten ja uskovien kuin syntisten ja 
tekopyhienkin kanssa. Hän oli esimerkki kaikille.

Mutta Hän ei vain jättänyt opetuslapsiaan tylysti sanoen: ”Jos minä tein 
sen, tekin pystytte siihen.” Sen sijaan Hän oli myötätuntoinen. Hän rukoili 
Isää auttamaan heitä. Mutta Hän ei rukoillut, että heiltä otettaisiin pois tämä 

haaste. Vapahtaja on opettanut elämänsä aikana maan päällä ja nykyajan pro
feettojensa ja apostoliensa välityksellä, että on tärkeää, että meillä on hyvää 
aikaansaava vaikutus maailmassa.

Nuoret kaikkialla maailmassa kohtaavat jatkuvasti haasteita, kun he kulkevat 
koulujen käytävillä, ovat ystäviensä kanssa ja osallistuvat koulun ulkopuolisiin 

toimintoihin. Mutta kun Vapahtaja on heidän rinnallaan ja evankeliumi heidän 
sydämessään, he ovat löytäneet tapoja elää niin, etteivät he ole maailmasta. Lue, 

kuinka muutamat heistä ovat päättäneet noudattaa Vapahtajan esimerkkiä.

EI  
Eläminen rohkeasti Kristuksen kirkon jäsenenä voi nykyajan 
maailmassa olla hankalaa, mutta me voimme olla tässä 
maailmassa antamatta sen vaikuttaa itseemme.

maailmasta
SUNNUNTAIN 

OPPIAIHEET

Tämän kuukauden aihe: 

Käskyt
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TEE INNOKKAASTI TYÖTÄ

Kun eteeni tulee kiusaus, kysyn itseltäni: ”Mitä Jeesus tekisi?” tai 
”Tuoko tämä minua lähemmäksi selestistä valtakuntaa?” Vaikka olen 

todella väsynyt, käyn joka aamu seminaarissa, koska se auttaa minua kas
vamaan hengellisesti. Lukiessani pyhiä kirjoituksia tarkoituksenani oppia 
jotakin uutta tai jotakin, mikä voi auttaa minua tulemaan paremmaksi ihmi
seksi, saan avukseni johdatusta. Kun pyhitämme lepopäivän ja menemme 
toimintoihimme, voimme voittaa paremmin Saatanan. Ollessamme innok
kaasti työssä Herran kanssa Hän voi auttaa meitä kaikissa mutkikkaissa 
tilanteissa, joita koemme.
Brenda H., 17, Minnesota, USA

HAE VOIMAA MUISTA

Pidän tasovaatimukseni osallistumalla toimintoihin kirkon 
ystävieni kanssa. Tietenkin kutsun kirkkoon kuulumattomia 

ystäviä toimintoihin, jotta he voivat nähdä ja ymmärtää, miksi 
haluan noudattaa näitä tasovaatimuksia. Vanhempani ja isoveljeni 
ovat minulle hyviä esimerkkejä. Minulla on paljon hyviä ystäviä, 
jotka eivät ole kirkon jäseniä mutta jotka myös ovat minulle hyviä 
esimerkkejä. Heillä on paljon hienoja ominaisuuksia, joita haluai
sin kehittää itsessäni.
Celina W., 15, Saksa

OLE LUOVA OIKEIN 
VALITSEMISESSA
Kun ympärillämme olevilla ihmisillä 
ei ole samoja tasovaatimuksia kuin 
meillä, meidän on kenties keksittävä 
luovia tapoja olla tekemisissä heidän 
kanssaan samalla kun noudatamme 
tasovaatimuksiamme. Vanhin L. Tom 
Perry (1922–2015) kahdentoista 
apostolin koorumista teki juuri niin, 
kun hän huomasi olevansa epämuka-
vassa tilanteessa työskennellessään 
liike- elämässä monia vuosia sitten. 
Kaikki ihmiset niissä yhteisissä tilai-
suuksissa, joihin hänen oli osallistut-
tava, käyttivät alkoholia. Saat tietää, 
miten hän toimi, menemällä sivustolle 
lds. org ja lukemalla hänen artikkelinsa 
”Tasapainoisen, vanhurskaan elämän 
perinne” (Liahona, elokuu 2011, 
s. 30–37).
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MITÄ VOISIT POHTIA  
ENNEN SUNNUNTAITA
•  Kun seuraavan kerran joudut kiusaukseen, kuinka sinulle 

olisi apua siitä tiedosta, että Jeesus Kristus rukoili ja pyysi, 
että taivaallinen Isä varjelisi sinut pahalta?

•  Mieti Vapahtajan elämää. Mitä Hän teki ollessaan maail-
massa? Kuinka Hän esti itseään olemasta maailmasta?  
Mitä me voimme oppia Hänen esimerkistään?

•  Mieti jotakin haasteellista ”olla maailmassa” - tilannetta, 
joka tulee eteesi. Mitä luovia tapoja voisit käyttää puo-
lustaaksesi totuutta? Voisit pyytää ystäviltäsi ja perheel-
täsi lisää ideoita.

ILMAISE KANTASI

Tanskassa katsotaan, että on erilainen, jos käy 
kirkossa, ei käytä alkoholia ja noudattaa kor

keita tasovaatimuksia. Mutta minä olen kokenut, 
että jos ei ole liian ujo puhumaan arvoista, joita 
puolustaa, saa nopeasti paljon arvostusta ikäto
vereiltaan. Olen nähnyt, että ihmisten mielestä 
on hienoa, kun muut pitävät itsestään huolta 
sillä tavalla.
Emma K., 18, Tanska

ANNA VALOSI LOISTAA

Muutamia vuosia sitten rugbyjoukkueemme osallistui viikon 
kestävään turnaukseen. Se merkitsi seitsemää päivää poissa 

kotoa ja vanhempien ja kirkon johtajien luota. Koska käymme kir
kon koulua, jokainen joukkueessamme on kirkon jäsen. Melkein 
joka ilta sillä viikolla muut joukkueet hotellissamme juhlivat huo
neissaan kuuntelemalla äänekästä musiikkia, tanssimalla, juomalla, 
polttamalla ja huutamalla karkeuksia toisilleen. Meidän jouk
kueemme kokoontui perinteisesti yhteen huoneeseen tutkimaan 
pyhiä kirjoituksia ja pitämään illan hengellisen hetken. Tuntui 
hyvältä tehdä oikein ilman vanhempiemme ohjausta. Kun muut 
joukkueet olivat tarkkailleet meitä yllättyneinä, ansaitsimme hei
dän kunnioituksensa. He olivat hiljaa, kun he tiesivät, että meillä 
oli illan hengellinen hetki. He näyttivät olevan kiinnostuneita siitä, 
mitä me teimme, ja jotkut jopa tulivat mukaan lukemaan pyhiä 
kirjoituksia ja rukoilemaan yhdessä.

Me emme voittaneet sen viikon turnausta mutta voitimme 
toisella tavoin. Me pystyimme loistamaan valoamme ja esimerk
kimme ansiosta muuttamaan sydämiä ja mieliä. ◼
Elisara E., 20, Samoa VA
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Raamattu on yhtä tärkeä kuin muutkin 
pyhät kirjat. Vanhin M. Russell Ballard 

kahdentoista apostolin koorumista on sano
nut: ”Me uskomme Pyhään Raamattuun ja 
arvostamme ja rakastamme sitä. Meillä on 
lisäksi muita pyhiä kirjoituksia – –, mutta ne 
tukevat Raamattua eivätkä koskaan korvaa 
sitä.” (Ks. ”Pyhän Raamatun ihme”, Liahona, 
toukokuu 2007, s. 81.)

Kahdeksannessa uskonkappaleessa 
sanotaan: ”Me uskomme, että Raamattu on 
Jumalan sanaa, sikäli kuin se on oikein kään
netty.” Joseph Smithin aikana sana kääntää 
ei tarkoittanut vain sitä, että jotakin siirretään 
sellaisenaan yhdeltä kieleltä toiselle. Se tar
koitti myös ilmaisemista, tulkitsemista tai selit
tämistä. Ja vaikka eri käännöksissä alkupe
räisistä heprean  ja kreikankielisistä teksteistä 
ilmeneekin virheitä, suurempi ongelma on, 
että muinaisten tekstien kulkeutuessa nyky
aikaan ”monta selkeää ja kallisarvoista asiaa 
on otettu pois” niistä (1. Nefi 13:28). Kun siis 
Raamatun tekstit siirtyivät meille, tiettyjä ope
tuksia menetettiin. Se on yksi syy, miksi ihmi
sillä on niin monia eri tulkintoja Raamatusta, 
kuten Joseph Smith koki aikanaan (ks. JS–H 
12). Niinpä yksi tapa, jolla nykyajan ilmoitus 
auttaa Raamatun totuuksien selkiyttämisessä 
ja vahvistamisessa, on palauttaa ne totuudet, 
jotka menetettiin (ks. 1. Nefi 13:39–40). ◼

ASIAN YTIMEEN

Teet viisaasti, kun lähestyt tätä aihetta varoen. Vaikka jotkut 
nuoret naiset pukeutuvat säädyttömästi, koska he haluavat 

ollakin säädyttömiä, monet olisivat häpeissään luullessaan jon
kun ajattelevan, että he ovat pukeutuneet säädyttömästi. Ole 
siis hienotunteinen ja johdonmukainen. Kun säädyllistä pukeu
tumista koskeva aihe nousee yleisesti esiin, ilmaise innokkaasti 
kannattavasi säädyllisyyttä koskevaa Herran tasovaatimusta 
mutta älä tuomitse yksilöitä. Huolehdi myös siitä, että omat 
pukeutumista koskevat tasovaatimuksesi ja tekosi ovat yhden
mukaisia uskonkäsitystesi kanssa. Nuoret naiset panevat mer
kille, kuinka pukeudut, ja he huomaavat varmasti, kiinnitätkö 
enemmän huomiota säädyttömästi kuin säädyllisesti pukeutu
neisiin nuoriin naisiin. ◼

Mitä kahdeksannessa 
uskonkappaleessa 

tarkoitetaan, kun siinä  
sanotaan: ”Me uskomme, 

että Raamattu on  
Jumalan sanaa, sikäli kuin se  

on oikein käännetty”?

Minä olen poika ja haluan 
kannustaa tyttöjä pukeutumaan 

säädyllisemmin. Mutta kuinka 
teen sen niin, etten vaikuta 

epäkohteliaalta?



Mikä on yksi asia, joka 
myöhempien aikojen 
pyhiin kuuluville nuorille 

on yhteistä kaikkialla maailmassa? 
He ovat seminaarioppilaita! Nuo
ret osallistuvat seminaariin monin 
eri tavoin. Jotkut heräävät viideltä 
aamulla mennäkseen seminaariin 
ennen koulua, kun taas toiset 
osallistuvat siihen normaalien 
koulutuntiensa aikana. Harvinai
sissa tilanteissa jotkut oppilaat 
menevät seminaariin viikonloppui
sin tai osallistuvat siihen Skypen 
välityksellä.

Yli 390 000 nuorta ympäri maail
man osallistuu iloisesti seminaariin 
riippumatta siitä, uhraavatko he 
sen vuoksi unta vai viikonlopun 
jalkapallopelejä. Seuraavassa on 
heidän ajatuksiaan seminaarin 
siunauksista:
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”En ajattele, että saan sen vuoksi 
tunnin vähemmän unta, vaan ajattelen 
sitä hengellisen valmistautumiseni 
tuntina.”
Megan C., 17, Kalifornia, USA

”Seminaarin johdosta todistukseni 
on vahvistunut paljon ja minulla on 
varmempi tieto pyhistä kirjoituksista. 
Todistukseni Vapahtajan uhrauksesta 
Getsemanessa on lujempi seminaarin 
ansiosta.”
Vina C., 17, Hongkong, Kiina

”Seminaari on yksi varma paikka, 
jossa voin tuntea Hengen. Olen per
heessäni ainoa aktiivinen jäsen, mutta 
vanhempani ovat oikein hyvänä 
tukena. Seminaarin ansiosta olen 
kasvanut ja kasvan todella paljon.”
Amanda L., 17, Utah, USA

”Seminaari antaa pohjan sille, mitä 
päivän aikana tapahtuu. Jos tuntuu, 
että minulle tulee huonoja ajatuksia, 
voin ajatella seminaarin oppiaihetta. 
Se ulottuu seminaaria edemmäs.”
Eric G., 15, Ipswich, Englanti

”On todella tärkeää mennä semi
naariin, koska voimme oppia enem
män kirkostamme ja rakentaa suhdet
tamme taivaalliseen Isään. Syy, miksi 
pidän seminaarista, on se, että voin 
saada enemmän tietoa kirkon histo
riasta ja todella tietää, että evankeliumi 
on totta ja että taivaallinen Isä ja Jee
sus Kristus varmasti rakastavat minua!”
Breck M., 17, Kentucky, USA

”Minä rakastan seminaaria, koska se 
auttaa minua tekemään päätöksiä. Luo
kissa tunnen Herran Hengen ja saan 
vahvistuksen, että tämä on Kristuksen 
evankeliumi. Ei voi mitenkään olla 
rakastamatta sitä. Tiedän, että tutkimi
seni näiden neljän vuoden aikana aut
taa minua palvelemaan lähetystyössä.”
Karolina O., 16, João Pessoa, Brasilia

”Vaikka ei ehkä haluaisikaan nousta 
niin aikaisin aamulla, täyttyy sillä erityi
sellä hengellä vähän lisää joka päivä. 
Ikätoverit huomaavat sen, ja joskus se 
herättää heissä halun tietää enemmän 
siitä, miksi sitä on sellainen kuin on.” ◼
Karen K., 18, Maine, USA

Seminaari saattaa vaatia joitakin uhrauksia, mutta nämä nuoret 
tietävät, millainen siunaus se voi olla.

SEMINAARI ON SEN ARVOISTA!
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HYÖDYNNÄ SEMINAARI
”Kun teillä on – – mahdollisuus osal-
listua seminaariin – –, hyödyntäkää 
se tilaisuus. – – Suuri osa siitä, mitä 
saatte seminaarikokemuksestanne, 
riippuu teidän asenteestanne ja 
halukkuudestanne saada opetusta. 
Olkoon asenteenanne nöyryys 
ja halu oppia. – – [Seminaarilla] 
oli ehdottoman tärkeä vaikutus 
minun kehitykselleni ja todistuk-
seni kehittymiselle. Seminaari voi 
muuttaa elämän.”
Presidentti Thomas S. Monson, ”Uskokaa, 
olkaa kuuliaisia ja kestäkää”, Liahona, toukokuu 
2012, s. 127–128.

Maria Mahonri- Yggrazil Andaca

Filippiineillä on luonnontiedelukioita 
akateemisesti lahjakkaille oppilaille. 

Näiden koulujen oppilaat opiskele
vat tavallista useampia aineita, käyvät 
pidempää koulupäivää ja näkevät 
enemmän vaivaa kotitehtävien eteen.

Tällainen ilmapiiri oli minulle myrk
kyä. Luovuin kovin monista asioista 
mentyäni tällaiseen kouluun. Lakkasin 
ottamasta soittotunteja. Kävin harvoin 
kirkon toiminnoissa enkä aina ollut 
sunnuntaisinkaan kirkossa koulujen 
välisten kilpailujen vuoksi. Minulla oli 
vaikeuksia käydä seminaarissa, vaikka 
oppitunnit oli sopivasti sijoitettu 
viikonloppuihin.

Yhtenä lauantaina seminaarinopet
tajani kertoi meille, kuinka kiireinen 
hän aikanaan oli lukiossa, ja silti hän 
onnistui edelleen tekemään seminaari
tehtävänsä ja tutkimaan pyhien kirjoi
tusten hallittavia kohtia. Hän haastoi 
meidät tekemään samoin.

Haasteet piristävät minua, joten tar
tuin tähän. Kannoin pyhien kirjoitus
ten hallittavien kohtien kortteja muka
nani kaikkialla. Rukoilin apua, että 
pystyisin oppimaan ne kouluni vaa
timien asioiden lisäksi. Käytin jokai
sen vapaahetken, joka minulla oli. 

Opettelin pyhien kirjoitusten kohtia 
koulumatkalla. Juttelin vähemmän ja 
otin kortit taskustani. Ystäväni huoma
sivat sen, ja korttien selailusta tuli uusi 
toimintamme väli  ja ruokatunneilla. 
He nauttivat tentatessaan minua. 
Jotkut alkoivat tuoda omat pyhät kir
joituksensa kouluun – jopa ne, jotka 
kuuluivat muihin uskontokuntiin. He 
kertoivat toiminnoista omissa kirkois
saan. Tunsin muutoksen ilmapiirissä 
ympärilläni, ja koulunkäynti tuntui 
kevyemmältä ja paremmalta.

Kolme nuorempaa siskoani nou
dattivat esimerkkiäni, ja nyt perheeni 
nauttii siunauksista, joita pyhät kirjoi
tukset ovat tuoneet ihmissuhteisiimme 
kotona. Kyse oli paljon muustakin 
kuin sanojen opettelemisesta ulkoa. 
Seminaarinopettajani opetti minulle, 
millaisen vaikutuksen pyhät kirjoi
tukset tekisivät minuun ja ympärilläni 
oleviin ihmisiin. Tiedän, että vaikka 
perheelleni tai ystävilleni tulisi millai
nen haaste tai koettelemus tahansa, 
saamme aina voimaa, johdatusta ja 
mielenrauhaa rakastavan Vapahta
jamme sanoista. ◼

Kirjoittaja asuu Manilan suurkaupunki
alueella Filippiineillä.

PYHÄT KIRJOITUKSET VAIKUTTIVAT MINUUN
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”Olen saanut tietää omalta osaltani” – nämä viisi yksinkertaista sanaa 
profeetta Joseph Smith sanoi äidilleen koettuaan ensimmäisen 
näyn ( JS–H 20). Näissä sanoissa on voimallinen opetus meille tänä 

aikana. Presidentti Thomas S. Monson onkin opettanut: ”Olittepa 12 tai 112 
– tai mitä tahansa siltä väliltä – voitte tietää itse, että Jeesuksen Kristuksen 

evankeliumi on tosi.” 1

Jotta seminaarioppilaat kaikkialla maailmassa ”saisivat tietää omalta 
osaltaan”, he suorittavat nyt kaksi lisävaatimusta saadakseen seminaarin 
päättötodistuksen: 1) he lukevat kurssin aiheena olevan pyhän kirjan, 
ja 2) he suorittavat kaksi oppimisarviointia kunkin kurssin aikana. 
Seuraavassa kerrotaan, kuinka nämä uudet päättötodistusvaatimukset 
voivat auttaa todistuksesi vahvistamisessa:

”Olen SAANUT TIETÄÄ  
OMALTA OSALTANI”

Haluatko tietää itse, 
että evankeliumi on 
tosi? Kohota evankeliu-
min oppimisen tasoasi 
seminaarissa.

Lisää tietoa uusista päättötodistusvaatimuksista on 
sivustolla seminary. lds. org [vain englanniksi]. Esimerkki 
nuoresta aikuisesta, joka sai todistuksen tutkimalla 
vilpittömästi pyhiä kirjoituksia ja rukoilemalla, on 
Clayton M. Christensenin kokemus artikkelissa 
”Hyödyllisin tiedonjyvä”, Liahona, tammikuu 2009, 
s. 22–24, ks. myös liahona. lds. org.

Travis Searle
seminaarit ja instituutit
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Luet kurssin pyhän kirjan ja tutkit sitä.
Kun tutkit pyhiä kirjoituksia, alat tuntea Hengen vaiku

tusta, joka saa sinut syventämään kääntymystäsi. Saatuaan 
luetuksi vaaditun pyhän kirjan viimeisenä seminaarivuote
naan eräs oppilas kertoi, että hän oli oppinut paljon enem
män, koska hän todella luki pyhiä kirjoituksia – eikä vain 
lukenut niitä vaan tutki niitä.

Vanhin D. Todd Christofferson kahdentoista apostolin 
koorumista on opettanut, mitä tutkiminen tarkoittaa: ”Kun 
sanon ’tutkia’, tarkoitan, – – teidän – – lukevan muutamia 
jakeita, pysähtyvän pohtimaan niitä, lukevan jakeet huo
lellisesti uudelleen, ja kun ajattelette, mitä ne tarkoittavat, 
rukoilevan ymmärrystä, esittävän kysymyksiä mielessänne, 
odottavan hengellisiä vaikutelmia ja kirjoittavan muistiin 
ne vaikutelmat ja näkemykset, joita tulee, niin että voitte 
muistaa ja oppia lisää.” 2

Voit mitata oppimistasi oppimisarvioinnin avulla.
Oppimisarviointi on kuin kysymys, jonka Herran enkeli 

esitti Nefille: ”Mitä näet?” (1. Nefi 11:14.) Tämä kysymys 
sai Nefin arvioimaan ja ilmaisemaan, mitä hän oli oppinut.

Oppimisarvioinnissa on kolme osaa: monivalintakysy
myksiä ja esseekysymys, jotka arvostellaan, sekä uskonkä
sityksiäsi koskeva henkilökohtainen arviosi, jota ei arvioida. 
Suoritettuaan oppimisarvioinnin yksi oppilas sanoi: ”Odo
tin sitä, koska halusin nähdä, mitä olin saanut irti seminaa
rista.” Eräs toinen oppilas huomautti, että oppimisarviointi 

”auttaa ymmärtämään, missä vaiheessa on evankeliumin 
tiellä ja missä pitäisi olla”.

Arvioinnit ovat vieläkin tehokkaampia, kun keskityt 
evankeliumin oppeihin ja periaatteisiin, jotka ovat oppi
misarviointikysymysten perustana. Kun seminaariluokka 
oli keskustellut kysymysten pohjana olevista opeista, eräs 
oppilas sanoi: ”Se sai suhtautumaan arviointiin enem
mänkin keskusteluna ja todistuksen rakentajana. Se auttoi 
vahvistamaan sen, mitä oli oppinut.”

Voit oppia rakastamaan oppimista.
Se, että saamme tietää itse, että Jeesuksen Kristuksen 

palautettu evankeliumi on tosi, voi olla yksi suurenmoi
simmista ja riemullisimmista kokemuksista elämässä.3 

MITÄ OPPILAAT PITÄVÄT 
OPPIMISARVIOINNEISTA?
Oppilaiden kommentteja:

”Minusta tuntuu, että voisin lähteä lähetystyöhön ja 
tietää, mistä puhun.”

”Se auttaa vahvistamaan sen, mitä on oppinut 
seminaarissa.”

”Me pystymme ymmärtämään käsitteet paljon 
paremmin.”

”Itseluottamus vahvistuu.”
”Me pystymme tosiaan oppimaan näitä asioita sen 

sijaan että opit vain tuntuisivat hyviltä ja sitten taval-
laan unohtaisimme ne.”

Yksi oppilas sanoi: ”Olen nauttinut siitä, että olen enem
män mukana, ja olen ymmärtänyt, että minun on otettava 
enemmän vastuuta joka päivä sen sijaan että vain tulisin 
ja istuisin tuolissa ja kuuntelisin, mutta en välttämättä 
osallistuisi.”

Vanhin David A. Bednar kahdentoista apostolin kooru
mista on opettanut oppimisen tärkeydestä: ”Se, että oppii 
rakastamaan oppimista, on keskeistä Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumissa, se on erittäin tärkeää jatkuvalle hengelli
selle ja henkilökohtaiselle kehityksellemme ja se on ehdot
toman välttämätöntä maailmassa, jossa me nyt elämme ja 
tulemme elämään, palvelemaan ja tekemään työtä.” 4

Mitä enemmän panostat oppimiseen, sitä enemmän 
nautit ja opit. ◼

VIITTEET
 1. Thomas S. Monson, ”Uskalla seistä yksin”, Liahona, marraskuu 2011, 

s. 62, kursivointi lisätty.
 2. D. Todd Christofferson, ”Kun olet kääntynyt”, Liahona, toukokuu 2004, 

s. 11–12.
 3. Ks. Craig C. Christensen, ”Tiedän itse nämä asiat”, Liahona, marraskuu 

2014, s. 50.
 4. David A. Bednar, ”Learning to Love Learning”, Ensign, helmikuu 2010, 

s. 26.
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KUINKA MORMONIN KIRJA AUTTAA MINUA?

MEIDÄN PALSTAMME

TARKOITUKSEMME MAAN PÄÄLLÄ
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Koulussamme oli arvoihin kes
kittyvä kuukausi, jonka aikana 

opettajamme pyysi meitä kirjoitta
maan aineen otsikolla ”Miksi olen 
täällä?” Sen piti olla kymmenen 
kappaleen aine, jonka aiheena oli 
tarkoituksemme elämässä. Kun luin 
taululla olevan aiheen, sydämeni 
täyttyi lohdulla ja onnella. Koska olen 
kirkon jäsen, olin tiennyt tarkoitukseni 
Jumalan tyttärenä jo monia vuosia. 

Mutta kun katsoin luokkatoverieni 
ilmeitä, sydämeni täyttyi murheesta. 
Miksi? Koska he alkoivat valittaa, että 
aihe oli vaikea. Heillä ei ollut samaa 
tietoa kuin minulla.

Kun palautin aineeni, tajusin, 
kuinka siunattu olen siksi, että olen 
ainoan tosi kirkon jäsen. Siitä päivästä 
lähtien haluni palvella lähetystyössä  
ja lausua todistukseni Jeesuksen  
Kristuksen evankeliumista vahvistui.

Mormonin kirja innoittaa meitä aina 
kun tarvitsemme vastauksia kysy

myksiin tai kun meillä on tarve tuntea 
olevamme lähempänä Herran Henkeä. 
Se sisältää profetioita ihmisiltä, jotka 
Isä oli valinnut saamaan ne, koska he 
olivat uskollisia ja vanhurskaita. Tästä 
kirjasta me saamme lisää evankeliumia 
koskevaa viisautta ja voimme nähdä, 
että Herra on aina sama.

Mormonin kirja auttaa meitä nyt 
siitä syystä, että entisaikojen ihmisillä 
oli vaikeuksia, jotka olivat kenties 
samankaltaisia kuin meidän nykyiset 

vaikeutemme perheongelmista 
muiden ihmisten vaikutukseen. 
Mormonin kirjan ihmisten esimerkki 
antaa meille voimaa ja halua ponnis
tella eteenpäin uskossa ja vanhurskau
dessa ja olla lannistumatta. Kuten me, 
nuo muinaiset kansat kokivat erilaisia 
koettelemuksia mutta pääsivät niistä 
voitolle siten, ettei vastustaja kyennyt 
voittamaan heitä. Se antaa minulle 
lisää halua pysyä vahvana ja järk
kymättömänä Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumissa. ◼
Caroline M., São Paulo, Brasilia

Tiedän, että taivaallinen Isä rakastaa 
minua ja haluaa minun olevan jonakin 
päivänä Hänen luonaan. Tiedän myös, 
että tarkoitukseni on palvella muita. ◼
Jaymee A., Filippiinit
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PALVELEMME SIELLÄ, MISSÄ PYYDETÄÄN
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Juuri ennen kuin San Salvadorin 
temppeli vihittiin El Salvadorissa, 

perheeni ja minä päätimme palvella 
avoimien ovien tilaisuudessa ja auttaa 
kirkkoomme kuulumattomia tutustu
maan Jeesuksen Kristuksen evankeliu
miin heidän käydessään temppelissä. 
Minä sain tehtäväkseni olla oppaana 
ja puhua ihmisten kanssa jokaisesta 
huoneesta temppelissä, siellä tekemis
tämme pyhistä liitoista ja siitä, kuinka 
elämämme muuttuu, kun pidämme 
nuo liitot.

Minun vuoroni tuli, ja aloitin kier
rokseni. Olin tuskin astunut aulasta 
ulos, kun joku pyysi uutta opasta, 

koska paikalle oli saapunut juuri suuri 
ryhmä. Minua pyydettiin palaamaan 
aulaan, jotta voin ottaa uuden ryhmän 
opastettavaksi.

Kun palasin aulaan, minua pyy
dettiin jälleen vaihtamaan tehtävää 
ja näyttämään video ihmisille, jotka 
olivat juuri tulleet temppelille. Minua 
suretti, etten pystynyt puhumaan 
ihmisten kanssa enkä kertomaan 
heille temppelistä.

Noin puoli tuntia myöhemmin 
Yhdysvalloista saapui ryhmä, joka ei 
puhunut lainkaan espanjaa. Useat 
vapaaehtoiset ryntäilivät ympäriinsä 
etsien jotakuta, joka puhuisi englantia ja 

voisi olla tämän ryhmän oppaana. Sil
loin ymmärsin, että Herra lähettää mei
dät sinne, missä Hän tarvitsee meitä, ei 
välttämättä sinne, missä me haluamme 
olla. Minä olin ainoa, joka osasi käyttää 
videota ja esittää tervehdyssanat englan
niksi. Amerikkalaiset olivat iloisia ja läh
tiessään he kiittivät minua siitä, että olin 
ottanut heidät vastaan niin lämpimästi.

Päivän päätteeksi tunsin kiitolli
suutta Herraa kohtaan siitä, että Hän 
oli osoittanut minulle, että kun toi
mimme siten kuin Hän meitä kehot
taa, me tunnemme tyytyväisyyttä 
työstämme. ◼
Erick A., El Salvador
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U U D E N  T E S T A M E N T I N  L E I K E K U V I A

Tuhlaajapoika
Luuk. 15:11–32

Liimaa tämä sivu kartongille. Leikkaa sitten leikekuvat irti ja kiinnitä 
ne puutikkuihin tai paperipusseihin. Pane ne kirjekuoreen ja kirjoita 
kirjekuoreen pyhien kirjoitusten viite. ◼

Isä Vanhempi poikaNuorempi poika

Voit tulostaa lisää näitä leikekuvia 
osoitteesta liahona. lds. org.
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Sisar Cheryl A. Esplin
ensimmäinen neuvonantaja Alkeisyhdistyksen 

ylimmässä johtokunnassa

Sisar Mary R. Durham
toinen neuvonantaja Alkeisyhdistyksen  

ylimmässä johtokunnassa

Sisar Linda K. Burton
Apuyhdistyksen ylijohtaja

Sisar Rosemary M. Wixom
Alkeisyhdistyksen ylijohtaja

Sisar Linda S. Reeves
toinen neuvonantaja Apuyhdistyksen  

ylimmässä johtokunnassa

Sisar Bonnie L. Oscarson
Nuorten Naisten ylijohtaja

Sisar Carole M. Stephens
ensimmäinen neuvonantaja Apuyhdistyksen  

ylimmässä johtokunnassa

Sisar Carol F. McConkie
ensimmäinen neuvonantaja Nuorten Naisten  

ylimmässä johtokunnassa

Sisar Neill F. Marriott
toinen neuvonantaja Nuorten Naisten  

ylimmässä johtokunnassa
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•  Piti lapsena rullaluiste-
lusta, ruutuhyppelystä, 
kickball- pelistä sekä 
leikkimisestä naapuriston 
lasten kanssa.

•  Kutsuttiin Alkeisyhdis-
tyksen laulunjohtajaksi, 
kun asui teini- ikäisenä 
Uudessa- Seelannissa.

•  Opiskeli yliopistossa 
valmistuakseen alakoulun 
opetta-
jaksi.

•  Sinetöitiin vanhempiinsa 
viisivuotiaana, kun hänen 
äitinsä oli kastettu ja 
hänen isänsä oli alkanut 
jälleen käydä kirkossa.

•  On laulanut kuoroissa 
ja oli Bonnie Lassies 
- nimisen esiintymisryhmän 
vetäjä.

•  On opettanut seminaaria 
ja rakastaa uskontotun-
teja. Tapasi 
aviomie-
hensä ins-
tituutissa.

•  Leikki lapsena kotitalon 
takapihalla banaani-
puissa neljän pikku-
veljensä kanssa.

•  Rakastaa uimista ja 
kirjojen lukemista 
lastenlapsilleen.

•  Lukee mielellään Mormo-
nin kirjaa ja kertomuksia 
Jeesuksesta.

•  Luki lapsena mielellään 
aprikoosipuiden varjossa 
ja piti kiipeilemisestä kah-
den isoveljensä kanssa.

•  Oli lukion lehden taiteel-
linen johtaja ja opiskeli 
yliopistossa kirjallisuutta 
ja graafista suunnittelua.

•  On asunut kahdeksassa 
eri osavaltiossa Yhdys-
valloissa ja kahdesti 
Ruotsissa!

•  Luki mielellään maa-
talon ullakolla, kun ei 
ollut töissä tai leikkimässä 
hedelmätarhoissa ja 
pelloilla.

•  Vietti teini- ikäisenä yhden 
kesän Ranskassa.

•  Suoritti yliopisto- 
opintoihin kuuluvan 
opetusharjoittelun 
eräässä lukiossa 
sen englanninkielen 
kurssilla.

•  Piti lapsena ratsastami-
sesta ja ratsasti paikalli-
sessa rodeoparaatissa.

•  Kastettiin 22- vuotiaana.

•  Oli ensimmäisessä työpai-
kassaan töissä kirjastossa. 
On myöhemmin lukenut 
mielellään iltasatuja  
11 lapselleen.

•  Vaihtoi toisinaan paikkaa 
kaksoissisarensa kanssa 
puijatakseen muita!

•  Opetti kolmatta luok-
kaa valmistuttuaan 
yliopistosta.

•  On rakastanut maantie-
toa ja sen oppimista ja 
pääsee nyt käymään jois-
sakin niistä maista, joissa 
käymisestä on haaveillut.

•  Sammutti tulipalon ja 
pelasti veljensä, niin ettei 
tämä palanut pahoin per-
heen maatilalla Wyomin-
gissa Yhdysvalloissa.

•  On pitänyt lukemisesta ja 
pelaamisesta, erityisesti 
koripallosta.

•  Opetti koulussa kaksi 
vuotta valmistuttuaan 
yliopistosta.

•  Oppi kieltäytymään ylly-
tyksestä sen jälkeen kun 
hänen kielensä jäi kiinni 
kylmään metalliin.

•  Opiskeli yliopistossa 
tanssia.

•  Äitinä hän on toiminut 
kuten sairaanhoitaja, 
opettaja, leipuri ja puu-
tarhuri, ja hänellä on ollut 
oma työkalupakki korjaus-
töitä varten!
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aikaanne. Te olette 
syntyneet temppelien 
ja tekniikan aikana.”
Vanhin Neil L. Andersen
kahdentoista apostolin koorumista
Artikkelista ”Teidän aikanne – temppeleitä ja  
tekniikkaa”, Liahona, helmikuu 2015, s. 26–33.
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Saat lisää tietoa siitä, kuinka voit löytää esivanhempiesi  
nimiä temppelityötä varten, osoitteessa FamilySearch.org.



Jill Hacking
kirkon lehdet
Perustuu tositapahtumaan

”Niin tutkia voimme me myös 
sukuamme; he on meillä kalliissa 
muistossa” (”Elian tuoma totuus”, 
Liahona, lokakuu 2001, s. Y10–11).

L indsay juoksi alakertaan kuulles
saan isän kutsuvan häntä.

He olivat viime aikoina tutki
neet yhdessä paljon sukuaan. Isä 
oli auttanut häntä kirjautumaan 
FamilySearch verkkosivustolle, ja 
yhdessä he olivat etsineet kuvia ja 
kertomuksia suvustaan. Vain muu
tamaa päivää aiemmin Lindsay oli 
löytänyt todella vanhan paperin, 
joka liittyi ukin lähetystyöhön!

Lindsayn sukupalapeli
Lindsay ehti alakertaan, missä isä 

odotti. ”Tutkitaanko me sukua tänä 
iltana?” Lindsay kysyi.

”Kyllä, ja minulla on sinulle yllä
tys”, isä sanoi hymyillen. Hän ojensi 
Lindsaylle pitkän, rullalla olevan 
paperin, jota hän oli pidellyt sel
känsä takana. Lindsay rullasi paperin 
varovasti auki. Hän katsoi paperilla 

”Minulla on sinulle 
yllätys”, isä sanoi 
hymyillen.
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olevaa suurta viuhkan muotoista 
kuviota. Sen keskellä ympyrässä oli 
hänen nimensä! Hurjan paljon muita 
nimiä oli siisteissä riveissä hänen 
nimensä ympärillä.

”Tuossa olette sinä ja äiti”, Lindsay 
sanoi näyttäen nimiä lähimpänä 
omaan nimeään. ”Ja tuossa ovat 
mummi ja ukki!”

”Aivan oikein”, isä sanoi. ”Tässä 
viuhkassa näkyvät sinun esi
vanhempiesi nimet yhdeksässä 
sukupolvessa.”

Nimiä oli todella paljon. Mutta 
jotkin kohdat olivat tyhjiä. Lindsay 
mietti puuttuvia nimiä. ”Tämä näyt
tää vähän kuin niiltä palapeleiltä, 
joita kokosin ukin kanssa”, Lindsay 
sanoi. Ukki oli kuollut muutama 
vuosi aiemmin, ja Lindsayllä oli 
todella ikävä häntä.

Isä nyökkäsi. ”Tämä onkin kuin 
palapeli. Hyvin tärkeä palapeli. Ja 
jokainen sukulainen on kuin pala
pelin palanen.”

Lindsayä nauratti, kun hän 
kuvitteli mummia palapelin palan 
muotoisena.

”Kun löydämme jonkun henki
lön nimen ja teemme temppelityön 
hänen puolestaan, me liitämme 
hänet muuhun sukuun – niin 
kuin palapelin palaset liitetään 
yhteen. Sinä autat kokoamaan tätä 
palapeliä.”

LINDSAYN LISTA
Lindsay tutkii sukuaan monella tavalla!

Hän teki oman sukupuunsa sivustolla 
FamilySearch. org. Hän etsii kertomuksia ja kuvia 
sukulaisistaan.

Hän ratkaisee sukuhistorian salaisuuksia! 
Kerran yksi asiakirja oli kateissa. Hän ja hänen isänsä menivät sukututkimuskirjastoon. 
He tutkivat tiedostoja ja löysivät siitä kopion. He löysivät myös lisää sukulaisten nimiä!

Hauskinta suvun tutkimisessa Lindsayn mielestä on löytää nimiä temppelityötä 
varten. Hän on innoissaan siitä, että voi mennä temppeliin tekemään sijaiskasteita, kun 
hän täyttää 12 vuotta.

”Vau.” Lindsay siveli sormillaan 
nimiä. Hän tiesi, että sukututkimus 
on tärkeää, mutta nyt hän oli vielä
kin innokkaampi auttamaan. Kaikki 
hänen sukulaisensa voitaisiin liittää 
yhteen ikuisesti!

Lindsay teippasi uuden kaa
vionsa kattoon kerrossänkynsä 
yläpuolelle. Hänestä oli hauskaa 
katsella kaaviota ja tutkia kaikkia 
nimiä. Hän kuvitteli, että kukin 
heistä piteli toistaan kädestä yhteen 
liittyneinä kuin palapelin palaset. 
Hänestä tuntui hyvältä. Tämä oli 
suurin palapeli, minkä hän oli ikinä 
nähnyt!

Yhtenä iltana Lindsay ei saanut 
unta. Makuuhuoneessa oli todella 
pimeää. Pikkuruinen yövalo teki 
pelottavan näköisiä varjoja seinille. 

Hän veti peiton päänsä yli ja puristi 
silmänsä kiinni.

Vähän ajan kuluttua hän kurkisti 
peiton alta ja näki kaavion. Hän luki 
oman nimensä. Sitten hän luki äidin 
ja isän nimet. Kun hän pääsi ukin 
nimeen asti, hänellä oli lämmin ja 
rauhallinen olo.

Hän muisti, miten ukki oli hymyil
lyt hänelle, kun he olivat koonneet 
yhdessä palapelejä. ”Kun minä 
autan isää tutkimaan sukua”, hän 
ajatteli, ”minä liitän sukuamme 
yhteen!” Hän kuvitteli, miten ukki 
hymyili sille entistä leveämmin. 
Häntä ei pelottanut enää lainkaan. 
Hän hymyili ja kaivautui peiton alle 
mukavasti ja nukahti nähden unta 
ihmisistä ja palapeleistä ja sukunsa 
liittämisestä yhteen. ◼
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Carolyn Colton
Tässä on peli, jonka avulla voit 
oppia lisää suvustasi ja sukusi 
kertomuksista!

VALMISTAUTUMINEN
1.  Miettikää neljäntyyppisiä ker

tomuksia, kuten hassuja, lap
suuteen liittyviä, hengellisiä ja 
lomiin liittyviä. Kirjoita kukin 
kertomustyyppi paperille ja 
teippaa paperit seinälle.

2.  Etsi neljä sukukertomusta kus
takin kertomustyypistä. Pyydä 
perheeltäsi apua.

3.  Mieti lyhyitä vihjeitä jokaisesta 
kertomuksesta ja kirjoita ne 

erillisille papereille.
4.  Kirjoita vihjepaperien toiselle 

puolelle 100, 200, 300 tai 400 
pistettä. Teippaa vihjepaperit 
kertomustyyppien alapuolelle 
numeropuoli ylöspäin.

NÄIN PELAATTE
1.  Jaa pelaajat kahteen joukkuee

seen. Se, joka kirjoitti vihjeet, 
on johtaja.

2.  Ensimmäinen joukkue valitsee 
kertomustyypin ja numeron, esi
merkiksi ”Hassu, 200 pistettä”.

3.  Johtaja ottaa seinältä numeron ja 
lukee vihjeen. Jos joukkue osaa KU
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Sukukertomusvisa

kertoa kertomuksen, joka vastaa 
vihjettä, joukkue saa pisteet!

4.  Jos joukkue ei tunne kerto
musta, johtaja kertoo kerto
muksen mutta jättää pois jonkin 
yksityiskohdan, kuten mikä oli 
tapahtumapaikka tai kenestä 
kertomuksessa on kyse. Jos 
joukkue osaa arvata puuttuvan 
yksityiskohdan oikein, se saa 
puolet pisteistä.

5.  Seuraava joukkue valitsee 
vihjeen ja pelaa ensimmäisen 
joukkueen tavoin. Kun kaikki 
vihjeet on valittu, voittaja on se 
joukkue, jolla on eniten pisteitä!
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Artikkelista Dallin H. Oaks, ”Rakasta
kaa muita ja tulkaa toimeen eroavuuk
sista huolimatta”, Liahona, marraskuu 
2014, s. 25–28.

Kuinka voin 
osoittaa 

ystävällisyyttä?
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Vanhin  
Dallin H. Oaks
kahdentoista  
apostolin 
koorumista
Kahdentoista aposto
lin koorumin jäsenet 
ovat Jeesuksen 
Kristuksen erityisiä 
todistajia.

Meidän tulee olla 
erityisen ystävällisiä 
perheellemme.

Meidän tulee välttää kiu-
saamista, loukkaamista ja 
sellaisten asioiden sano-
mista, jotka saattaisivat 
satuttaa muita.

Meidän tulee rakastaa 
kaikkia ihmisiä, olla hyviä 
kuuntelijoita ja osoittaa 
kunnioitusta muiden 
uskonkäsityksiä kohtaan.

Meidän kaikkien tulee 
noudattaa evankeliumin 

opetuksia lähimmäisemme 
rakastamisesta sekä kiis-

telyn välttämisestä.



”Työtä tehdessäin laulan, olen niin iloinen” (Lasten laulukirja, s. 108).

William laski haravansa talon seinää vasten ja lysähti nurmikolle. 
Lehtien haravoiminen oli kovaa työtä, mutta hän ja hänen siskonsa 

Chloé ja Amelia olivat viimeinkin saaneet sen tehtyä. Korkealla taivaalla 
Alppien yllä hän näki lentokoneen. Hän mietti, minne se oli matkalla.

William rakasti pientä kaupunkiaan, joka oli lähellä Ranskan ja Sveit
sin välistä rajaa. Ihmiset kautta maailman tulivat käymään siellä. Hän 
mietti paikkoja, joissa hän halusi käydä, ihmisiä, joita hän voisi kohdata, 
ja seikkailuja, joita hän saattaisi jonakin päivänä kokea.

Hän hätkähti unelmoinnistaan kuullessaan viheltelyä ja askelten nars
kuntaa viereisen talon pihalta.

”Pat alkaa varmaan haravoida lehtiä”, William mietti. ”Olen tosi tyyty
väinen, että me saatiin meidän piha haravoitua.”

”Mutta jos haravoiminen oli vaikeaa kolmelle ihmiselle, sen 
täytyy olla todella vaikeaa yhdelle!” William mietti. Patin vaimo 

Pam oli juuri ollut leikkauksessa, joten Patin pitäisi haravoida 
kaikki lehdet itse.

Ilomielin 
auttamassa
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Amie Jane Leavitt
Perustuu tositapahtumaan
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Äiti sanoi aina: ”Kun autamme, 
me olemme onnellisia!” ja William 
ajatteli, että se tarkoitti varmaan 
Patin auttamista, vaikka he oli
vatkin jo väsyneitä haravoituaan 
oman pihansa.

William katsoi Chloéa ja Ameliaa, 
jotka rakensivat pikkuisia tikkuta
loja nurmikolla. ”Pitäisikö meidän 
mennä auttamaan Patia?” hän kysyi. 
”Meidän avulla hän saa pihan pian 
haravoitua.”

Chloé ja Amelia olivat samaa 
mieltä ja lähtivät Williamin mukaan.

”Tarvitsetko apua?” Amelia kysyi, 
kun he kiersivät pensaiden takaa 
Patin pihalle.

”Aivan varmasti! Mutta te lapset 
olette haravoineet koko iltapäivän. 
Olette varmasti väsyneitä.”

”Ei se mitään”, William sanoi. ”Me 
halutaan auttaa. Ja kun me autetaan, 
me ollaan onnellisia!”

Kun he haravoivat, Pat kertoi lap
sille hassuja sattumuksia elämästään. 

Ilomielin 
auttamassa

Pat oli kotoisin Intiasta mutta 
hän oli asunut eri puolilla 
Aasiaa ja Afrikkaa.

Kun lehdet oli pantu säkkei
hin, William katsoi ympärilleen ja 
huomasi, että Patin pihalla kahden 
suuren omenapuun ympärille oli 
pudonnut omenoita. Heidän työnsä 
ei ollut aivan vielä tehty. William kyy
kistyi ja alkoi kerätä omenoita. Siinä 
samalla hän erotteli mädät omenat 
hyvistä. Chloé ja Amelia kiiruhtivat 
keräämään omenat kasoihin.

Pat haki vanhat vihreät kottikär
rynsä vajasta. ”Pannaan mädät ome
nat tähän. Sitten voitte viedä hyvät 
omenat mukananne kotiin.”

”Kiitos vain, Pat, mutta ei meidän 
tarvitse ottaa sinun omenoitasi”, 
William sanoi.

”Minä haluan antaa ne teille”, 
Pat sanoi. ”Sillä kun annan, olen 
onnellinen!”

Sinä iltana päivällisellä lapset 
kertoivat isälle ja äidille, kuinka 

hauskaa heillä oli ollut, kun he olivat 
auttaneet Patia ja kuunnelleet hänen 
tarinoitaan.

Samassa William sai idean. ”Minä 
tiedän, mitä voimme tehdä niillä 
omenoilla, jotka hän antoi meille!” 
Hän hyppäsi hakemaan kirjahyllystä 
Liahona lehden. ”Pat ja Pam tykkäi
sivät tästä varmasti”, William sanoi 
etsien omenakakun ohjeen. ”Ja Pat 
sanoi tänään, että kun me annamme, 
me olemme onnellisia!”

”Tehdään kakku muillekin  
meidän naapureille!” Chloé ehdotti.

William virnisti. Hän mietti kaik
kia niitä ihmisiä, jotka hän voisi koh
data, ja jännittäviä kertomuksia, jotka 
hän voisi kuulla. Ja kaikki se vain 
osoittamalla vähän ystävällisyyttä. Ja 
viemällä vähän kakkua. ◼
Kirjoittaja asuu Utahissa Yhdysvalloissa.
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Erin Sanderson

Ristiinnaulitsemistaan edeltä
neenä iltana Jeesus pyysi kahta 

opetuslapsistaan valmistamaan 
ilta aterian. Sitten Hän kutsui apos
tolinsa aterialle. Tuolla viimeisellä 
aterialla Jeesus antoi opetuslapsil
leen erityisen tavan muistaa Hänet 
aina. Voimme lukea siitä Uudesta 
testamentista:

”Sitten [ Jeesus] otti leivän, siu
nasi, mursi ja antoi sen opetuslap
silleen sanoen: ’Tämä on minun 
ruumiini, joka annetaan teidän 

puolestanne. Tehkää tämä minun 
muistokseni.’

Aterian jälkeen hän samalla tavoin 
otti maljan ja sanoi: ’Tämä malja 
on uusi liitto minun veressäni, joka 
vuodatetaan teidän puolestanne.’” 
(Luuk. 22:19–20.)

Kun me nautimme sakramentin, 
me teemme samoin kuin apostolit 
tekivät viimeisellä aterialla. Leipä 
muistuttaa meitä Kristuksen ruu
miista ja siitä, kuinka Hän ruumiis
saan kärsi meidän vuoksemme.  

Sakramentti – muistuttaja 
Jeesuksesta
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Tutkitaan tänä vuonna yhdessä Uutta testamenttia!

OPI LISÄÄ
Viimeisellä aterialla Jeesus opetti  
opetuslapsilleen muutamia tärkeitä 
asioita:

• Hän pesi heidän jalkansa opettaak-
seen heitä rakastamaan ja palvele-
maan muita.

• Hän sanoi: ”Niin kuin minä olen 
rakastanut teitä, rakastakaa tekin 
toinen toistanne” (Joh. 13:34).

• Hän rukoili, että he opettaisivat muille 
evankeliumia.

• Hän lauloi heidän kanssaan.

• Hän lupasi, että Pyhä Henki voisi olla 
heidän kanssaan (ks. Joh. 14:26–27).

Vesi muistuttaa meitä Hänen veres
tään, joka vuodatettiin meidän 
vuoksemme.

Sakramenttirukoukset muis
tuttavat meitä myös lupauksesta, 
jonka teemme, kun meidät kaste
taan – että muistamme Jeesuksen 
Kristuksen aina. Kun kuuntelet 
sakramenttirukouksia, mieti, mitä 
teit kuluneella viikolla muistaaksesi 
Jeesuksen. Kuinka voit muistaa 
Hänet tulevalla viikolla? ◼
Kirjoittaja asuu Utahissa Yhdysvalloissa.
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PERHEEN 
KESKUSTELUHETKI
Etsikää kirkon laulukirjasta muutamia sakra-
menttilauluja. Puhukaa siitä, mitä sanomia 
noissa lauluissa on. Kuinka sakramenttilaulun 
laulaminen valmistaa meitä nauttimaan 
sakramentin? Asettakaa perheenä tavoite 
miettiä sakramenttilaulussa olevia sanomia, 
kun laulatte noita lauluja kirkossa.

Laulu: ”Nyt istun niin hiljaa” (Laula  
kanssani, 1972, B–55)

Pyhien kirjoitusten kohta: Luuk. 22:19

Video: Menkää sivustolle Biblevideos. org  
ja katsokaa video ”The Last Supper”  
[Viimeinen ateria]

VINKKI PYHIEN 
KIRJOITUSTEN 
TUTKIMISEEN
Useimmissa kirkon lauluissa on sivun 
alalaidassa lueteltu pyhien kirjoitusten 
viitteitä. Myös monissa Lasten laulu-
kirjan lauluissa on pyhien kirjoitusten 
kohtia. Lukekaa pyhien kirjoitusten 
kohtia, jotka liittyvät lauluihin, jotta 
laulujen sanat saavat enemmän 
merkitystä.

Leikkaa irti kirjanmerkki ja liimaa se kartongille. Säilytä sitä pyhien kir-
joitustesi välissä, jotta voit katsoa sitä sakramentin aikana. Voisit laittaa 

sen sakramenttirukousten kohdalle, jotka ovat jakeissa OL 20:77, 79.

Mitä ihmeitä Jeesus Kristus teki?

Kuinka Jeesus kohteli muita?

Onko joku, jolle minun pitää 
antaa anteeksi?

Onko jokin asia, josta minun 
pitää tehdä parannus?

Mitä voin tehdä muistaakseni 
Jeesuksen tällä viikolla?

Kuinka voin seurata Häntä?

KIRJANMERKKIMUISTUTTAJA
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Uusi tunne
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Gabrielista oli mukavaa 
kuulla Jeesuksesta. 

Hänestä oli mukavaa 
kuulla kertomuksia pyhistä 
kirjoituksista. Hänen perheensä 
luki yhdessä pyhiä kirjoituksia 
joka ilta.

Yhtenä sateisena iltana he 
olivat asettuneet viettämään 
yhdessä iltaa lämpimässä 
kodissaan. Isä piti rukouksen. 
Sitten äiti luki kertomuksia 
Mormonin kirjasta. Gabriel 
yritti kuunnella oikein tarkasti. 

Äiti luki siitä, kun Jeesus puhui 
lapsille.

”Äiti, olivatko ne lapset 
Jeesuksen kanssa?” Gabriel kysyi.

”Kyllä vain”, äiti sanoi. ”Ja 
Hän siunasi heidät jokaisen ja 
rukoili heidän puolestaan.”

”Se totta on, niin Pyhä Henki mulle 
todistaa” (Lasten laulukirja, s. 8).

Francislaine Urquidi Farfan Vasser
Perustuu tositapahtumaan
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Gabriel tunsi sisällään uuden tunteen. Hän 
ei tiennyt, mikä se oli. Hänellä oli lämmin olo, 
vaikka ulkona oli kylmä. Hän hymyili leveästi.

Hän halusi kertoa tästä erityisestä tunteesta. 
”Minulla on tosi hyvä ja lämmin olo!” hän 
sanoi. Hän oli niin onnellinen, että häntä 
melkein itketti!

”Se erityinen tunne on Pyhä Henki”, isä kertoi 
hänelle. ”Pyhä Henki antaa lämpimän tunteen, 
jotta tiedät, että pyhät kirjoitukset ovat totta.”

Äiti hymyili ja halasi Gabrielia. ”Se tunne 
kertoo, että Jeesus rakastaa sinua.”

”Jeesus siunaa minua”, Gabriel sanoi. ”Ihan 
niin kuin lapsia Mormonin kirjassa! Hän lähetti 
minulle Pyhän Hengen!”

Gabriel oli yhtä hymyä. ”Minä tiedän, että 
pyhät kirjoitukset ovat totta”, hän ajatteli.  
”Pyhä Henki kertoi sen minulle!” ◼

Kirjoittaja asuu São Paulossa Brasiliassa.



80 L i a h o n a

Toimittajan huomautus: Seuraavan on 
kertonut LeRoi C. Snow, presidentti Lorenzo 
Snow’n poika. Veli Snow kertoo, kuinka 
hänen isänsä 85 vuotiaana oli huolissaan, 
että häntä pyydettäisiin sairaan presidentti 
Wilford Woodruffin jälkeen seuraavaksi 
kirkon presidentiksi. Presidentti Woodruffin 
kuoltua 2. syyskuuta 1898 presidentti Snow 
polvistui alttarin ääreen Suolajärven temppe
lissä ja rukoili Herralta johdatusta.

Päätettyään rukouksensa [isäni] 
odotti vastausta, jotakin erityistä 

ilmoitusta Herralta. Niin hän sitten 
odotti – ja odotti – ja odotti. Ei tullut 
vastausta, ei ääntä, ei näkyä, ei ilmoi
tusta. Hän poistui alttarilta ja huo
neesta hyvin pettyneenä. Kun presi
dentti Snow kulki selestisen huoneen 
läpi ja ulos suureen käytävään, hänelle 
annettiin loistava ilmestys, josta kerron 
hänen tyttärentyttärensä Allie Young 
Pondin sanoin. – –

”Eräänä iltana, kun olin käymässä 
isoisä Snow’n luona hänen huonees
saan Suolajärven temppelissä, jäin 
sinne niin myöhään, että ovenvartijat 
olivat poistuneet eivätkä yövartijat 
olleet vielä tulleet sisään, joten isoisä 
sanoi, että hän veisi minut pääovelle 
ja päästäisi minut siitä ulos. – – Läh
dettyämme hänen huoneestaan ja 

ollessamme yhä suuressa käytävässä, 
joka johtaa selestiseen huoneeseen, 
kävelin muutaman askeleen isoisän 
edellä, kun hän pysäytti minut ja sanoi: 
’Odota hetkinen, Allie, haluan kertoa 
sinulle jotakin. Olin juuri tässä, kun 
Herra Jeesus Kristus ilmestyi minulle 
presidentti Woodruffin kuoleman 
aikaan. Hän kehotti minua oikopäätä 
järjestämään kirkon ensimmäisen 
presidenttikunnan eikä odottamaan, 
kuten oli tehty aikaisempien president
tien kuoltua, ja sanoi, että minä olisin 
presidentti Woodruffin seuraaja.’

Sitten isoisä tuli askeleen lähem
mäksi, ojensi vasemman kätensä ja 
sanoi: ’Hän seisoi juuri tässä, noin 
yhden metrin korkeudella lattiasta. 
Näytti siltä kuin Hän olisi seissyt tuke
valla kultalaatalla.’

Isoisä kertoi, kuinka kirkas per
soona Vapahtaja on, ja kuvaili Hänen 

VAPAHTAJAN 
KÄYNTI
Olin juuri tässä, kun Herra Jeesus Kristus 
ilmestyi minulle.

K U N N E S  T A A S E N  K O H D A T A A N

käsiään, jalkojaan, kasvojaan ja kau
niita valkoisia viittoja, jotka kaikki 
olivat niin valkeita ja häikäisevän kirk
kaita, että hän pystyi tuskin katsomaan 
Vapahtajaa.

Sitten isoisä tuli vielä askeleen 
lähemmäksi ja pani oikean kätensä 
pääni päälle ja sanoi: ’Kas niin, lap
senlapseni, haluan sinun muistavan, 
että tämä on isoisäsi todistus, että 
hän kertoi sinulle omalla suullaan, 
että hän tosiaankin näki Vapahtajan 
täällä temppelissä ja puhui Vapahtajan 
kanssa kasvoista kasvoihin.’”

– – Kerroin tästä kokemuksesta 
18. seurakunnan sakramenttikokouk
sessa. Kokouksen jälkeen vanhin 
Arthur Winter kertoi minulle, että 
hänkin oli kuullut isäni kertovan 
Vapahtajan ilmestymisestä hänelle 
temppelissä ja että Vapahtaja oli 
neuvonut häntä paitsi järjestämään 
heti uudelleen ensimmäisen pre
sidenttikunnan myös valitsemaan 
samat neuvonantajat, jotka presi
dentti Woodruffilla oli ollut, pre
sidentit George Q. Cannonin ja 
Joseph F. Smithin. ◼

Artikkelista ”An Experience of My Father’s”,  
Improvement Era, vsk. 33, nro 11, syyskuu 1933, 
s. 677, 679. VA
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Presidentti 
Lorenzo Snow 
(1814–1901)
kirkon viides 
presidentti



POHDINTOJA

Kuinka me arvioimme, ovatko perhettä koskevat maailmalliset filosofiat tosia?

”Perhejulistuksesta on tullut kriteerimme arvioidessamme maailman filosofioita, ja minä todistan, että tässä 
lausunnossa esitetyt periaatteet ovat yhtä tosia tänään kuin ne olivat silloin kun Jumalan profeetta antoi ne meille 
lähes 20 vuotta sitten.”

Bonnie L. Oscarson, Nuorten Naisten ylijohtaja, ”Perhejulistuksen puolustajia”, Liahona, toukokuu 2015, s. 14–15



Muita aiheita tässä numerossa
NUORILLE AIKUISILLE

NUORILLE

LAPSILLE

s. 44

s. 70

s. 60

Lindsayn 
Oletko koskaan ajatellut, että suvun tutkiminen muistuttaa 
paljon palapelin kokoamista? Lue Lindsayn sukupalapelistä (s. 70) 
ja pelaa hauskaa peliä perheesi kanssa saadaksesi tietää lisää 
sukunne kertomuksia (s. 72)!

sukupalapeli

SEMINAARIN 
TUOMIA SIUNAUKSIA
Kaikille myöhempien aikojen pyhiin kuuluville nuorille 
Belgiasta Boliviaan on yhteistä yksi asia – seminaari! Lue 
nuorista, jotka ovat sitä mieltä, että seminaari on uhrausten 
arvoista (s. 60), ja opi, kuinka seminaarin uudet päättötodistus-
vaatimukset voivat auttaa todistuksesi vahvistamisessa (s. 62).

Tunsin Jeesuksen Kristuksen 
sovituksen voiman, kun …
Nämä nuoret aikuiset ovat oppineet, että Vapahtajan sovitus 
ulottuu muuhunkin kuin parannuksentekoon. Lue heidän 
kokemuksiaan siitä, kuinka he ovat hyödyntäneet Kristuksen 
sovitusta elämässään.
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