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oikea ymmärtäminen ja nou-
dattaminen on voimaantumisen 
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42 Juurtuneena Kristukseen
Vanhin L. Whitney Clayton
Jeesus Kristus on avain yltäkyl-
läiseen elämään. Sen avulla, että 
kasvatamme syvät hengelliset 
juuret Häneen, voimme voittaa ja 
löytää rauhaa koettelemustemme 
keskellä.

49 Te olette kuninkaallisia
Kathy Kipp Clayton
Kolme asiaa, joita tulee välttää, 
jotta voitte kohota iankaikkisen 
suuruutenne tasolle.
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50 Veljeni pelasti minut
Brittney Ann Harman
Tulen aina olemaan kiitollinen 
siitä, että pyysin veljeäni alka-
maan käydä kanssani temppelissä, 
kun hän täytti 12 vuotta, koska 
muutama vuosi myöhemmin tar-
vitsin hänen tukeaan.

53 Juliste: Älä joudu upoksiin

54 Ponnahdus kohti tulevaisuutta
Miriam Bay
Kun eräs 11- vuotias tyttö oli 
osallistunut kirkon tarjoamalle 
omavaraisuuskurssille, hän aloitti 
trampoliiniliikeyrityksen hyödyt-
tääkseen paikkakuntaansa.

58 Kysymys ja vastaus
Minulla on ystävä, jonka mielestä 
minä olen hänen ainoa ystävänsä 
kirkossa. Kuinka voin auttaa 
häntä?

60 Vain Jumalan avulla
Vanhin Timothy J. Dyches
Tiedän omasta kokemuksestani, 
että Jumala auttaa meitä teke-
mään enemmän kuin mihin 
pystymme omin voimin – väittely-
kilpailuista leikkaussaleihin.

63 Vastauksia kirkon johtajilta: 
Kuinka pysyä kelvollisena
Presidentti Thomas S. Monson

64 Mistä tiedän: Etsin Jumalaa
Ismael Ezequiel Polanco Almonte
Etsittyäni totuutta vuosikausia 
rukouksiini vastattiin, kun menin 
ystäväni kanssa seminaariin.
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66 Missä meidän tulee olla
Vanhin Randy D. Funk
Pyhissä paikoissa seisominen 
tarkoittaa sitä, että tekee jotakin 
hyvää. Millä tavoin sinä voit seisoa 
pyhissä paikoissa?

68 Pieni pullo hiljaisuutta
Ray Goldrup
Gage ei ajatellut paljoakaan 
sitä tyhjää pulloa, jonka hänen 
pappansa antoi hänelle, ennen 
kuin muutama viikko myöhemmin 
setänsä hautajaisten jälkeen.

70 Kädet, sydän ja hymy
Laura Goodrich
Lydia halusi olla kaunis aivan 
kuin äitinsä, mutta hänellä ei ollut 
huulipunaa. Äiti kertoi hänelle, 
mistä todellinen kauneus tulee.

72 Vastauksia apostolilta: Miksi 
perheet ovat niin tärkeitä?
Vanhin D. Todd Christofferson

73 Meidän sivumme

74 Mormonin kirjan sankareita: 
Samuel todisti
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Perheiltaideoita

LISÄÄ INTERNETISSÄ
Liahona ja muuta kirkon aineistoa on saatavana monella kielellä osoitteessa 
languages.lds.org. Käy katsomassa osoitteessa facebook.com/liahona.magazine 
(englanniksi, espanjaksi ja portugaliksi) innoittavia sanomia, perheiltaideoita sekä aineistoa, 
jota voit jakaa ystävien ja perheen kanssa.

AIHEITA TÄSSÄ NUMEROSSA
Numerot tarkoittavat sivua, jolta artikkeli alkaa.

Fyysinen terveys, 16, 37
Hätävalmius, 36
Ihmeet, 80
Jeesus Kristus, 12, 16, 42, 

73, 75, 76
Jumalallinen luonne, 

26, 49
Kelvollisuus, 63
Kirkon tehtävät, 13
Kirkossa käyminen, 50, 

66
Kristuksen oppi, 26
Kuuliaisuus, 10, 42
Kymmenykset, 79

Kääntymys, 32, 64
Mormonin kirja, 12, 63, 

74, 75, 76
Nuoret, 24
Omavaraisuus, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 54
Opettaminen, 13, 24
Palveleminen, 13, 54, 70
Pappeuden siunaukset, 

16, 80
Perhe, suku, 4, 7, 50, 72
Pornografia, 63
Pyhä Henki, 26, 54, 66, 68
Pyhät kirjoitukset, 32

Rakkaus, 4, 70
Rukous, 32, 60, 64
Ruokavarasto, 40
Seminaari, 64
Sovitus, 4, 16, 42
Sukututkimus, 50
Tekniikka, 53
Temppelityö, 4, 50
Todistus, 63, 74
Työllisyys, 38
Usko, 16, 38, 42, 60, 80
Velka, 39
Viisauden sana, 37, 63
Ystävät, 58, 64

”Kymmenen syytä, miksi rakastan  
Mormonin kirjaa”, s. 12: Kun olette 
perheen kanssa lukeneet tämän artikkelin, 
voisit pyytää jokaista perheenjäsentä kirjoit-
tamaan luettelon syistä, joiden vuoksi he 
rakastavat Mormonin kirjaa. Voisit pyytää 
jokaista esittelemään oman luettelonsa 
ja kertomaan, mikä on hänen lempikoh-
tansa Mormonin kirjassa. Voisitte asettaa 
tavoitteeksi panna merkille vielä lisää syitä 
rakastaa Mormonin kirjaa, kun luette sitä 
yhdessä säännöllisesti.

”Missä meidän tulee olla”, s. 66: Voisitte 
lukea vanhin Funkin kokemuksen siitä, kun 
hän päätti seisoa pyhässä paikassa, ja sitten 
tehdä siihen liittyvän toiminnan sivulta 67. 
Voisitte keskustella perheen kanssa siitä, 
mikä tekee paikasta pyhän ja kuinka jokai-
nen voi seisoa pyhissä paikoissa, vaikkei 
olekaan kirkossa tai temppelissä. Keskustel-
kaa siitä, mikä on Pyhän Hengen merki-
tys ja tehtävä siinä, että meitä autetaan 
seisomaan pyhissä paikoissa.

Tässä numerossa on artikkeleita ja toimintoja, joita voidaan käyttää perheillassa.  
Seuraavana on kaksi esimerkkiä.
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Kaikista niistä lahjoista, joita rakastava taivaallinen 
Isämme on antanut lapsilleen, suurin on iankaik-
kinen elämä (ks. OL 14:7). Se lahja tarkoittaa sitä, 

että saa asua Isän Jumalan ja Hänen rakkaan Poikansa 
luona ikuisesti perheinä. Jumalan valtakunnista vain 
korkeimmassa – selestisessä – perhe- elämän rakastavat 
siteet jatkuvat.

Me kaikki toivomme saavamme kokea iloa, joka tulee 
elämästä rakastavassa perheessä. Joillekuille meistä se on 
tunne, jota emme ole kokeneet – tunne, jonka tiedämme 
olevan mahdollista mutta joka ei ole vielä toteutunut. 
Olemme saattaneet nähdä sitä muiden elämässä. Toisille 
meistä perheen rakkaus on tuntunut todellisemmalta ja 
kallisarvoisemmalta, kun kuolema on erottanut meidät 
lapsesta, äidistä, isästä, veljestä, siskosta tai rakkaasta ja 
rakastavasta isovanhemmasta.

Olemme kaikki tunteneet toivoa siitä, että jonakin päi-
vänä voimme jälleen tuntea sen perheenjäsenen lämmintä 
kiintymystä, jota olemme rakastaneet hyvin paljon ja jonka 
jälleennäkemistä me nyt kaipaamme.

Meidän rakastava taivaallinen Isämme tuntee meidän 
sydämemme. Hänen tarkoituksenaan on antaa meille onni 
(ks. 2. Nefi 2:25). Ja niinpä Hän antoi lahjaksi Poikansa, 
jotta me voisimme iloita perhesiteistä, jotka jatkuvat ikui-
sesti. Koska Vapahtaja katkaisi kuoleman siteet, me nou-
semme kuolleista. Koska Hän sovitti meidän syntimme, 
me voimme uskomalla ja tekemällä parannusta tulla kel-
vollisiksi selestiseen valtakuntaan, jossa perheet on liitetty 
yhteen rakkaudessa ikuisesti.

Vapahtaja lähetti profeetta Elian Joseph Smithin luo 
palauttamaan pappeuden avaimet (ks. OL 110). Niiden 
avainten myötä tuli sinetöimisvoima, joka tarjoaa Jumalan 
lapsille Hänen suurimman lahjansa – iankaikkisen elämän 
perheissä, jotka on liitetty yhteen ikuisesti.

Tämä on tarjous, jonka jokainen maailmaan tuleva 
Jumalan lapsi voi vaatia omakseen. Kolmannes Jumalan 
henkilapsista hylkäsi Hänen tarjouksensa henkimaailmassa. 
Koska heillä ei ollut riittävää uskoa ja koska he sitten kapi-
noivat avoimesti, he valitsivat sen, etteivät he tuntisi kos-
kaan sitä iloa, jonka taivaallisen Isän antama iankaikkisten 
perheiden lahja suo.

Ne meistä, jotka läpäisivät ratkaisevan koetuksen kuo-
levaisuutta edeltävässä henkimaailmassa ja tulivat kelvolli-
siksi saamaan kuolevaisen ruumiin lahjan, voivat yhä tehdä 
iankaikkista elämää koskevan suuren valinnan. Jos meitä 
siunataan niin, että löydämme palautetun evankeliumin, 
me voimme päättää solmia ja pitää Jumalan kanssa liitot, 
jotka tekevät meistä kelvollisia iankaikkiseen elämään. Kun 
kestämme niissä uskollisesti, Pyhä Henki vahvistaa meidän 
toivomme ja luottamuksemme siihen, että olemme tiellä 
kohti iankaikkista elämää ja saamme elää ikuisesti perheinä 
selestisessä valtakunnassa.

Joistakuista saattaa tuntua, että toivo tästä iankaikki-
sesta ilosta on heikkoa tai jopa sammumassa. Vanhemmat, 
lapset, veljet ja siskot ovat saattaneet tehdä valintoja, jotka 
tuntuvat kieltävän heiltä iankaikkisen elämän. Saatatte jopa 
miettiä, onko Jeesuksen Kristuksen sovitus tehnyt teitä vielä 
kelvollisiksi.

Presidentti 
Henry B. Eyring
ensimmäinen 
neuvonantaja 
ensimmäisessä 
presidenttikunnassa

TOIVO  

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

iankaikkisesta perheen 
rakkaudesta
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TÄMÄN SANOMAN OPETTAMINEN

Voisit aloittaa kertomalla niille, joita opetat, tilan-
teesta, jolloin olet ollut kiitollinen iankaikkisia 

perheitä koskevasta toivosta. Kehota heitä pohtimaan 
tilanteita, jolloin he ovat tunteneet kiitollisuutta 
iankaikkisista perheistä. Kysy heiltä, haluaisivatko 

he kertoa niistä. Sitten voisit kehottaa heitä mietti-
mään, millä tavoin he voivat edistyä ja elää ollakseen 
vielä kelvollisempia selestiseen valtakuntaan, jotta 
profeetallinen lupaus siitä, että ”perheasiat järjesty-
vät ihmeellisemmin kuin osaat kuvitella”, voi täyttyä 
heidän kohdallaan.

Eräs Jumalan profeetta antoi 
minulle kerran neuvon, joka antaa 
minulle rauhaa. Olin huolissani siitä, 
että muiden valinnat saattaisivat tehdä 
mahdottomaksi sen, että perheemme 
voisi olla yhdessä ikuisesti. Hän sanoi: 
”Sinä kannat huolta väärästä kysy-
myksestä. Elä vain kelvollisena seles-
tiseen valtakuntaan, niin perheasiat 
järjestyvät ihmeellisemmin kuin osaat 
kuvitella.”

Kaikille niille, joiden henkilökoh-
tainen kokemus tai joiden avioliitto ja 
lapset – tai niiden puuttuminen –  
heittävät varjon heidän toiveidensa ylle, 
lausun todistukseni: Taivaallinen Isä 
tuntee sinut, henkilapsensa, ja rakas-
taa sinua. Kun olit Hänen ja Hänen 
rakkaan Poikansa luona ennen tätä 
elämää, He asettivat sydämeesi toivon, 
joka sinulla on iankaikkisesta elämästä. 
Kun Jeesuksen Kristuksen sovituksen 

voima tekee työtään ja Pyhä Henki 
johdattaa, voit tuntea nyt ja tulevassa 
maailmassa sitä perheen rakkautta, jota 
Isäsi ja Hänen rakas Poikansa haluavat 
niin kovasti sinun nauttivan.

Todistan, että kun elät kelvollisena 
selestiseen valtakuntaan, niin voit 
päästä osalliseksi siitä profeetallisesta 
lupauksesta, että ”perheasiat järjesty-
vät ihmeellisemmin kuin osaat  
kuvitella”. ◼



6 L i a h o n a

Perheet ovat ikuisia

Jeesuksen Kristuksen sovituksen ja pappeuden per-
heitä sinetöivän voiman palautuksen ansiosta me 

voimme elää perheemme kanssa ikuisesti! Mikä per-
heessäsi on ihanaa? Noudata seuraavia ohjeita ja val-
mista tällainen paperiketju, joka juhlistaa perhettäsi.

1.  Taita paperi puoliksi kaksi kertaa niin, että sinulla 
on yksi pitkä suikale.

2.  Piirrä ihmishahmo, jonka kädet ja jalat ulottuvat 
taitettuihin reunoihin asti.

3.  Leikkaa ihmishahmo irti. Älä leikkaa siitä, missä 
kädet ja jalat koskettavat taitettuja reunoja.

4.  Avaa taitokset. Kirjoita tai piirrä jotakin, mistä 
pidät kussakin perheenjäsenessä.

5.  Jos sinulla on isompi perhe, kiinnitä teipillä 
yhteen useita ketjuja!

Jaamme iankaikkista onnea

Yksi parhaita asioita evankeliumissa on tieto pelastussuun-
nitelmasta. Meillä on loistava mahdollisuus saada olla 

perheemme kanssa iankaikkisesti. Tämä tieto auttaa meitä 
tuntemaan toivoa silloin, kun maailma tuntuu lannistavan 
meitä. Presidentti Eyring opettaa: ”Meidän rakastava taivaal-
linen Isämme tuntee meidän sydämemme. Hänen tarkoituk-
senaan on antaa meille onni (ks. 2. Nefi 2:25). Ja niinpä Hän 
antoi lahjaksi Poikansa, jotta me voisimme iloita perhesiteistä, 
jotka jatkuvat ikuisesti. – – Tämä on tarjous, jonka jokainen 
maailmaan tuleva Jumalan lapsi voi vaatia omakseen.”

Tämä siunaus koskee niitä meistä, jotka elämme tällä 
hetkellä, ja niitä, jotka ovat kuolleet – mutta vain meidän 
avullamme. Esivanhempamme ovat tällä hetkellä henkimaail-
massa odottamassa sitä, että valmistamme heidän nimensä, 
jotta temppelitoimitukset suoritetaan heidän puoles-
taan. Mutta toisinaan voi olla vaikeaa tehdä työtä heidän 

NUORILLE

LAPSILLE

puolestaan. Saatamme olla liian kiireisiä tai saatamme asua 
liian kaukana temppelistä käydäksemme siellä kovin usein.

Onneksi on muitakin tapoja, joilla voimme auttaa esivan-
hempiamme, kuten tekemällä sukututkimustyötä, indek-
soimalla tai toimimalla lapsenvahtina, jotta vanhempamme 
voivat mennä temppeliin. Auttamalla me palvelemme Herraa 
ja tuomme toivon iankaikkisista perheistä niille, jotka ovat 
verhon toisella puolella.
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Vaalimme  
perhettä yhdessä

”Aviomiehellä ja vaimolla on 
vakava velvollisuus rakastaa 

toinen toistaan ja huolehtia toisistaan 
sekä rakastaa lapsiaan ja huolehtia 
heistä.” 1 ”Kodin on määrä olla  
Jumalan luoma rakkauden ja palvele-
misen työpaja”, presidentti Russell M.  
Nelson, kahdentoista apostolin koo-
rumin presidentti, on sanonut.

”Taivaallinen Isämme haluaa  
aviomiehen ja vaimon olevan uskolli-
sia toisilleen sekä arvostavan ja koh-
televan lapsiaan Herran lahjana.” 2

Mormonin kirjassa Jaakob sanoi, 
että rakkaus, jota aviomiehet tun-
sivat vaimoaan kohtaan, rakkaus, 
jota vaimot tunsivat aviomiestään 
kohtaan, ja rakkaus, jota he kum-
pikin tunsivat lapsiaan kohtaan, 
oli yhtenä syynä siihen, miksi lama-
nilaiset olivat yhdessä vaiheessa 
vanhurskaampia kuin nefiläiset (ks. 
MK Jaak. 3:7).

Yksi parhaita tapoja luoda rakkau-
den ja sopusoinnun ilmapiiri kotiimme 
on puhua ystävällisesti perheemme 
jäsenille. Ystävällinen puhe tuo Pyhän 
Hengen. Sisar Linda K. Burton, Apu-
yhdistyksen ylijohtaja, on pyytänyt 
meitä miettimään: ”Kuinka usein me 
lausumme tietoisesti lempeitä sanoja 
toisillemme?” 3

Muita pyhien kirjoitusten kohtia
Room. 12:10; Moosia 4:15; OL 25:5

Tutki tätä aineistoa rukoillen ja pyri ottamaan selville, mitä sinun tulisi kertoa siitä muille. 
Kuinka asiakirjan ”Perhe – julistus maailmalle” ymmärtäminen vahvistaa uskoasi Jumalaan 
ja on siunauksena niille, joista huolehdit kotikäyntiopettajana? Lisää tietoa on osoitteessa  
reliefsociety.lds.org.

Kertomuksia elävästä 
elämästä

Vanhin D. Todd Christofferson 
kahdentoista apostolin kooru-
mista on kertonut lapsuuden 
kokemuksen, joka painoi syvälli-
sesti hänen mieleensä rakastavan 
perheen tärkeyden. Kun hän 
ja hänen veljensä olivat pieniä, 
heidän äidilleen tehtiin suuri syö-
päleikkaus, jonka vuoksi hänen 
oli hyvin kivuliasta käyttää oikeaa 
käsivarttaan. Koska perheessä 
oli useita poikia, silitettävää oli 
paljon, mutta kun äiti silitti, hän 
usein keskeytti ja meni makuu-
huoneeseen itkemään, kunnes 
kipu hellitti.

Kun vanhin Christoffersonin 
isä käsitti, mitä tapahtui, hän 
oli vaivihkaa ilman lounasta 
lähes vuoden ajan, jotta saisi 
riittävästi rahaa säästöön ostaak-
seen koneen, jolla silittäminen 
oli helpompaa. Rakkaudesta 
vaimoaan kohtaan hän oli esi-
merkkinä pojilleen hoivaamisesta 
perheessä. Tästä hellästä tapauk-
sesta vanhin Christofferson sanoi: 
”Minä en siihen aikaan ollut 
tietoinen isän tekemästä uhrauk-
sesta ja hänen osoittamastaan 
rakkaudesta äitiä kohtaan, mutta 
nyt kun tiedän, sanon itselleni: 
’Siinäpä vasta mies.’” 4Mieti tätä

Kuinka toinen toisemme rakas-
taminen ja toinen toisestamme 
huolehtiminen kutsuu Hengen 
kotiimme?

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

VIITTEET
 1. ”Perhe – julistus maailmalle”, Liahona,  

marraskuu 2010, s. 129.
 2. Russell M. Nelson, ”Pelastus ja korotus”, 

Liahona, toukokuu 2008, s. 8.
 3. Linda K. Burton, ”Yhdessä me ylennymme”, 

Liahona, toukokuu 2015, s. 31.
 4. D. Todd Christofferson, ”Olkaamme miehiä”, 

Liahona, marraskuu 2006, s. 46.

Usko, perhe, 
auttaminen
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HUHTIKUUN 2016 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).

Iankaikkisuus
”Sanomani tänä iltana on yritys 
kuvailla – – sitä, mitä meidän 
täytyy tehdä ollaksemme osa 
sitä onnensuunnitelmaa, jonka 
taivaallinen Isämme on valmis-
tanut meitä varten. Ennen kuin 
synnyimme, elimme perheessä 
yhdessä korotetun ja iankaikkisen 
taivaallisen Isämme kanssa. Hän 
sääti suunnitelman, jonka avulla 
me voimme edistyä ja kehittyä 
tullaksemme Hänen kaltaisikseen. 
Hän teki sen rakkaudesta meitä 
kohtaan. Tuon suunnitelman 
tarkoituksena oli suoda meille 
etuoikeus elää ikuisesti siten kuin 
taivaallinen Isämme elää. Tuo 
evankeliumin suunnitelma tarjosi 
meille elämän kuolevaisuudessa, 
jossa meitä koeteltaisiin. Meille 
annettiin lupaus, että jos noudat-
taisimme evankeliumin lakeja ja 
pappeustoimituksia, niin Jeesuk-
sen Kristuksen sovituksen kautta 
me saisimme iankaikkisen elä-
män, suurimman kaikista Hänen 
lahjoistaan.”

Kun käyt läpi huhtikuun 2016 yleiskonferenssin puheita, voit käyttää näitä sivuja 
(sekä tulevien numeroiden konferenssin muistikirjoja) apuna tutkiessasi ja soveltaessasi 
käytäntöön elävien profeettojen ja apostolien sekä kirkon muiden johtohenkilöiden  
viimeaikaisia opetuksia.

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

Anteeksianto synneistämme
”Upotuskasteen toimitus, kätten päällepanemisen toimitus Pyhän Hengen 
lahjan saamiseksi ja sakramenttitoimitus eivät ole irrallisia ja erillisiä tapah-
tumia; ne ovat ennemminkin toisiinsa liittyviä osasia, jotka seuraavat toinen 
toistaan lunastuksen mahdollistamassa edistymisen mallissa. Jokainen peräk-
käinen toimitus kohottaa ja laajentaa hengellistä tarkoitustamme, haluamme 
ja suoritustamme. Isän suunnitelma, Vapahtajan sovitus ja evankeliumin 
toimitukset suovat meille armon, jota tarvitsemme ponnistellaksemme eteen-
päin ja edistyäksemme rivi rivin päälle ja opetus opetuksen päälle kohti 
iankaikkista päämääräämme.”

Presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen 
neuvonantaja ensimmäisessä presidentti-
kunnassa, ”Iankaikkiset perheet”, Liahona, 
toukokuu 2016, s. 81.

Vanhin David A. Bednar kahdentoista apostolin koorumista, ”Säilyttäkää aina syntienne anteeksianto”, 
Liahona, toukokuu 2016, s. 62.

P R O F E E T A L L I N E N  L U P A U S
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”Kuuliaisuus on 
uskon elinehto.”

Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen 
neuvonantaja ensimmäisessä presi-
denttikunnassa, ”Hän nostaa teidät 
hartioilleen ja kantaa teidät kotiin”, 

Liahona, toukokuu 2016, s. 103.

Hienoja kertomuksia 
konferenssista
Mikä kiinnittääkään huomiomme paremmin kuin kertomus? Seuraavat kertomuk-
set ovat niiden monien joukossa, joita konferenssissa kerrottiin:

•  Miten magnolian kukat liittyvät siihen, kuinka rakkaus tekee tilaa muille ihmi-
sille elämässämme? – Ks. Neill F. Marriott, ”Mitä meidän pitää tehdä?”, s. 10.

•  Miksi vanhin Hales jäi vaarnakonferenssin jälkeen kättelemään kaikkia? 
– Ks. Robert D. Hales, ”Pyhä Henki”, s. 105.

•  Yvette Bugingo oli ollut 11- vuotiaasta saakka pakolainen, koska hänen isänsä 
oli surmattu ja kolme veljeä olivat kateissa. Kuinka hänen tarinansa päättyi?  
– Ks. Linda K. Burton, ”Minä olin koditon”, s. 13.

•  Mitä nämä kertomukset kirkkoomme kuulumattomien perheiden kirk-
koomme kuuluvista lapsista voivat innoittaa meitä tekemään? – Ks. Neil L. 
Andersen, ”Joka ottaa luokseen heidät, se ottaa luokseen minut”, s. 49.

R I N N A K K A I S I A  O P E T U K S I A

Miehen jumalalliset roolit
Toisinaan useampi kuin yksi puhuja käsittelee samaa evankeliumin aihetta. 

Seuraavassa on kolmen puhujan sanoja miehen jumalallisista rooleista:

•  Aviomies: ”Te kohtelette vaimoanne – – siten kuin taivaallinen Isä on koh-
dellut teitä.” – Henry B. Eyring, ”Iankaikkiset perheet”, s. 83.

•  Pappeudenhaltija: ”[Eläkää] niiden etuoikeuksien arvoisina, jotka [teillä] 
pappeudenhaltijoina on. Tulevana aikana vain ne miehet, jotka ovat 
suhtautuneet vakavasti pappeuteensa etsien uutterasti opetusta Herralta 
itseltään, kykenevät siunaamaan, ohjaamaan, suojelemaan, vahvistamaan 
ja parantamaan muita.” – Russell M. Nelson, ”Pappeuden voiman hinta”, 
s. 67–68.

•  Isä: ”Isän tehtävällä on jumalallinen alkuperä alkaen taivaan Isästä ja täällä 
kuolevaisessa maailmassa isä Aadamista. – –

Isänä oleminen vaatii uhrauksia. – –
Lastensa äidin rakastaminen – ja tuon rakkauden osoittaminen – ovat 

kaksi parhaista asioista, mitä isä voi tehdä lastensa hyväksi. Tämä vahvis-
taa ja lujittaa avioliittoa, joka on heidän perhe- elämänsä ja turvallisuutensa 
perusta.” – D. Todd Christofferson, ”Isät”, s. 94–95.

Voit lukea, katsella tai kuunnella yleiskonfe-
renssipuheita osoitteessa conference.lds.org.



10 L i a h o n a

yhä useammat nykyään pitävät paitsi 
suvaittavina myös hyväksyttävinä. – –

Vaikka maailma on muuttunut, 
Jumalan lait pysyvät samoina. Ne 
eivät ole muuttuneet, eivätkä ne 
muutu tulevaisuudessa. Kymmenen 
käskyä ovat juuri sitä – käskyjä. Ne 
eivät ole ehdotuksia. Ne ovat aivan 
yhtä velvoittavia meidän aikanamme 
kuin ne olivat silloin kun Jumala antoi 
ne Israelin lapsille.” 1

Me emme puhu pahaa muista, kun 
he eivät noudata käskyjä. Sen sijaan me 
tarkastelemme omaa elämäämme ja 
määritämme, kuinka hyvin me elämme 
Jumalan meille antamien käskyjen 
mukaan.

Kymmenen käskyä edustavat 

Kymmenen käskyä on annettu Van-
hassa testamentissa (ks. 2. Moos. 

20:1–17), mutta myöhempien aikojen 
pyhät tietävät, että nämä käskyt päte-
vät kaikkina aikoina, ei ainoastaan 
Vanhan testamentin päivinä. Abinadi 
opetti kymmenen käskyä Mormonin 
kirjassa (ks. Moosia 12:33–36; 13:13–
24), ja Herra ilmoitti ne profeetta 
Joseph Smithille jälleen meidän aika-
namme (ks. OL 42:18–29; 59:5–13).

Vaikka monissa nykyajan yhteis-
kunnissa ihmiset eivät piittaa näistä 
käskyistä, me uskomme, että ne ovat 
yhä voimassa. Presidentti Thomas S. 
Monson on selittänyt:

”Käytösmalleja, joita kerran pidet-
tiin sopimattomina ja moraalittomina, 

ME USKOMME KYMMENEN 
KÄSKYN NOUDATTAMISEEN

M I H I N  M E  U S K O M M E

”Jumalan käskyjä 
ei ole annettu 
tuskastuttamaan 
meitä tai estämään 
onneamme. Aivan 
päinvastainen on 
totta. Hän, joka loi 

meidät ja joka rakastaa meitä täy-
dellisesti, tietää täsmälleen, kuinka 
meidän pitää elää elämäämme, 
jotta voimme saada suurimman 

käytöksen perusmittapuita, jotka 
voidaan jakaa kahteen ryhmään: 
kuinka suhtaudumme Jumalaan ja 
kuinka suhtaudumme muihin. Jotta 
meidän olisi helpompi pitää Jumala 
elämämme keskipisteessä, Hän 
käskee meitä olemaan palvelematta 
mitään muita jumalia, pyhittämään 
lepopäivän sekä välttämään juma-
lanpilkkaa ja epäjumalanpalvontaa. 
Jotta meidän olisi helpompi rakastaa 
Jumalan lapsia, Hän käskee meitä 
kunnioittamaan vanhempiamme, 
olemaan varastamatta, tappamatta, 
valehtelematta, himoitsematta tai 
syyllistymättä aviorikokseen.

Koska Jumala on antanut jatku-
vasti ilmoituksia profeetoilleen, me 
olemme saaneet lisää tietoa siitä, mitä 
Hän odottaa meiltä, mutta kymmenen 
käskyä ovat edelleen hyvä lähtökohta 
pyrkiessämme olemaan kuuliaisia. 
”[ Jumalan käskyt] ovat ilmaus Hänen 
rakkaudestaan meitä kohtaan, ja kuu-
liaisuus Hänen käskyilleen on ilmaus 
meidän rakkaudestamme Häntä 
kohtaan.” 2 ◼

”Mikä on lain suurin käsky?” Katso  
Vapahtajan vastaus jakeista Matt. 22:37–40.
VIITTEET
 1. Thomas S. Monson, ”Seisokaa pyhissä pai-

koissa”, Liahona, marraskuu 2011, s. 82–83.
 2. Carole M. Stephens, ”Jos te rakastatte minua, 

te noudatatte minun käskyjäni”, Liahona, 
marraskuu 2015, s. 120.

mahdollisen onnen. – –
Taivaallinen Isä rakastaa meitä 

kylliksi sanoakseen: älä valehtele, älä 
varasta, älä tee aviorikosta, rakasta 
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi ja niin 
edelleen. Me tunnemme käskyt. Hän 
ymmärtää, että kun pidämme käskyt, 
elämämme on onnellisempaa, tyydyt-
tävämpää ja yksinkertaisempaa.”
Presidentti Thomas S. Monson, ”Pitäkää käskyt”, 
Liahona, marraskuu 2015, s. 83.

KÄSKYT OVAT MEIDÄN ONNEKSEMME
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”Sinulla ei saa olla muita 
jumalia” (2. Moos. 20:3). 
Vaikka useimmat ihmiset 
eivät nykyään tunne kiusausta 
palvoa kultaista vasikkaa, 
meidän ei pidä palvoa 
epäjumalia kuten arvoasemaa 
tai aineellista varallisuutta 
(ks. 2. Nefi 9:30).

”Muista pyhittää lepopäivä” (2. Moos. 
20:8). Lepopäivän pyhittäminen voi 
auttaa meitä oppimaan, kuinka voimme 
pitää silmämääränä vain Jumalan 
kunnian (ks. OL 88:67).

”Älä tee aviorikosta” (2. Moos. 
20:14). Se, että pidämme 
ajatuksemme puhtaina, auttaa 
meitä pitämään tämän käskyn 
(ks. OL 42:23).

Tässä on muutamia  
esimerkkejä käskyjen  
mukaan elämisestä 
nykyään:
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”Kunnioita isääsi ja 
äitiäsi” (2. Moos. 20:12). 
Tähän voi sisältyä 
esivanhempiemme, 
vanhempiemme 
ja taivaallisten 
vanhempiemme 
kunnioittaminen.

”Älä tavoittele – – mitään, mikä 
on [toisen]” (2. Moos. 20:17). 
Sen tavoitteleminen, mikä on 
toisen, johtaa muun muassa 
tyytymättömyyteen ja siihen, 
että on onneton.
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Minä rakastan Mormonin kirjaa. 
Yleisellä tasolla rakastan sitä, 

koska sillä on sellainen voima, että sen 
lukijat pääsevät ”lähemmäksi Jumalaa 
noudattamalla sen opetuksia kuin 
minkään muun kirjan avulla”. Ehkäpä 
siitä syystä profeetta Joseph Smith 
puhui siitä uskontomme lakikive nä ja 
sanoi sen olevan ”virheettömin kaikista 
kirjoista maan päällä”.1

Mutta rakastan tätä kirjaa myös eri-
tyisten syiden vuoksi. Mainitsen noista 
monista syistä kymmenen:

Mormonin kirja…

1.  tallennettiin yhtenä historian 
aikakautena toisen aikakauden 
lukijoiden – meidän – käyt-
töömme. Ks. Morm. 8:16, 34–35.

2.  kuvailee selkeästi Lusiferin 
menetelmiä sekasorron levittä-
miseksi viimeisinä aikoina. Ks. 
2. Nefi 28:3–29.

3.  julistaa, että inhimillinen heik-
kous on tilaisuus tulla vahvaksi; 
vaatimuksena on vain, että 
tulemme nöyrinä Kristuksen 
luokse. Ks. Et. 12:27.

4.  määrittelee rakkauden Kristuksen 
puhtaaksi rakkaudeksi ja juma-
lalliseksi lahjaksi, jonka saavutta-
miseksi me voimme ottaa tiettyjä 

askelia. Ks. Moroni 7:43–48.
5.  selkeyttää vastakohtaisuuden 

välttämättömyyden kaikessa. 
Ks. 2. Nefi 2:11–13.

6.  määrittelee selvästi olosuhteet, 
joissa armo voi tyydyttää oikeu-
denmukaisuuden vaatimukset. 
Ks. Alma 34:11–30.

7.  kertoo kahdesta ihmisryhmästä, 
joille annetaan erityisiä ohjeita 
tutkia Jesajan sanoja – ja toinen 
niistä olemme me. Ks. 2. Nefi 
25:4–8; Morm. 8:23.

KYMMENEN SYYTÄ, MIKSI 
RAKASTAN MORMONIN KIRJAA
David Fullmer

P O H D I N T O J A

Tämä merkittävä kirja, joka on toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta, 
opettaa ajatuksia ja oppeja, joita ei löydy mistään muualta.

8.  toimii yhdessä Raamatun kanssa 
todistuksena Jumalan suhteesta 
ihmiskuntaan, kuten Vanhan tes-
tamentin profetiassa ennustettiin. 
Ks. Hes. 37:15–20; 2. Nefi 28:29; 
29:3–8.

9.  sisältää lupauksen, että jos 
luemme ja rukoilemme sen joh-
dosta vilpittömin sydämin Kris-
tukseen uskoen, Herra ilmoit-
taa meille, että se on Hänen 
sanaansa. Ks. Moroni 10:4–5.

10. opettaa, että kärsimyksensä 
ansiosta Vapahtaja tuntee täydel-
listä myötätuntoa koettelemuk-
siamme kohtaan ja Hänellä on 
kyky auttaa meitä, kun kamp-
pailemme niiden kanssa. Ks. 
Alma 7:11–13.

Ennen kaikkea minä rakastan Mor-
monin kirjaa, koska se todistaa sel-
keästi, että Jeesus on Kristus. Rakastan 
sitä, koska se lupaa, että Herra tulee 
lopulta lunastamaan koko Israelin 
huoneen, kun se tekee pyhiä liittoja 
Hänen kanssaan ja pitää ne. Mormo-
nin kirja on nykyajan ihme – rakkau-
den lahja Jumalalta itseltään meille. ◼
Kirjoittaja asuu Utahissa Yhdysvalloissa.

VIITE
 1. Joseph Smith, Mormonin kirjan johdanto. YK
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Viimeisenä vuotenani Alkeisyh-
distyksessä me saimme uuden 

opettajan: veli Reynoldsin. Hänellä oli 
harmaat hiukset ja ryppyjä, ja hän ker-
toi tarinoita suuresta lamakaudesta ja 
palvelemisestaan Yhdysvaltain armei-
jassa toisen maailmansodan aikana. 
Alussa en samaistunut hänen tarinoi-
hinsa – ne olivat tylsiä ja tapahtuivat 
niin kauan sitten.

Kerran ystäväni ja minä käyt-
täydyimme luokassa huonosti. Veli 
Reynolds otti minut sivuun ja puhui 
minulle suoraan. Hän vain kehotti 
minua toimimaan paremmin ja sanoi 
minulle, että hän halusi minun paras-
tani. Sitä ennen ystäväni ja minä 
emme olleet kiinnittäneet paljoakaan 
huomiota opetukseen. Mutta pian 
huomasimme veli Reynoldsissa jota-
kin erityistä – hän välitti meistä syvästi 
ja hänen ainoana motiivinaan oli 
rakastaa meitä.

Veli Reynolds lausui meille jatku-
vasti todistuksensa Vapahtajasta Jee-
suksesta Kristuksesta. Hänen silmis-
tään loisti valo, kun hän opetti meille, 
millaista voimaa saa, kun elää Kristus- 
keskeistä elämää. Hänen kertomuk-
sistaan tuli todellisia seikkailuja, jotka 
herättivät mielikuvituksemme ja syn-
nyttivät meissä halun palvella Herraa.

Muistan yhä erään oppiaiheen, 
jossa hän kertoi profeetta Joseph  
Smithistä ja kuinka hän todisti, että 
Joseph oli kerran meidän kaltaisemme 
nuori poika. Kyyneleet silmissä hän 

kertoi meille, että Herra odotti meiltä 
paljon, aivan kuten Hän oli odottanut 
Josephilta. Veli Reynolds sanoi, että 
jokainen meistä tekisi elämässään suu-
ria, jopa maailmaa muuttavia asioita, 
jos olisimme Josephin kaltaisia ja 
pysyisimme lähellä Vapahtajaa.

Muutama vuosi myöhemmin, kun 
ystäväni ja minä olimme lukiossa, 
saimme kuulla, että veli Reynoldsin 
aprikoosipuut kaipasivat karsimista. 
Leikkasimme puut ilomielin. Muuta-
mien tuntien ajan kiipeilimme tikkailla 
ja karsimme oksia. Se oli raskasta 
työtä, mutta tiesimme, että sillä oli 
suuri merkitys veli Reynoldsille.

Samana vuonna saimme myös 
tietää, että veli Reynolds tarvitsi uusia 
pyhiä kirjoituksia. Hänen entiset 
pyhät kirjoituksensa olivat vanhat, 

P A L V E L E M M E  K I R K O S S A

Veli Reynolds ei ainoastaan opettanut meitä – hän rakasti meitä.

koirankorvilla ja sivut irtoilivat. Lai-
toimme rahamme yhteen ja ostimme 
hänelle kauniin nahkaisen neli-
sidoksen, johon oli painettu hänen 
nimensä. Annoimme sen hänelle 
seurakuntamme joulujuhlassa. En kos-
kaan unohda, miten hänen kasvonsa 
loistivat ja hänen silmänsä tuikkivat 
kyynelistä ja innostuksesta, kun hän 
näki meidän poikien tekevän jotakin, 
mikä merkitsi hänelle hyvin paljon.

Joitakin vuosia myöhemmin, kun 
olin lähtenyt opiskelemaan yliopis-
toon, sain kuulla, että veli Reynolds 
oli kuollut. Menin tapaamaan hänen 
vaimoaan ja perhettään ilmaistakseni 
syvän kunnioitukseni ja arvostukseni 
häntä kohtaan. Kun näin kaikki hänen 
onnelliset lapsensa ja lastenlapsensa, 
käsitin, kuinka siunattu olin ollut, kun 
olin saanut tuntea tämän suurenmoi-
sen miehen.

”Hän rakasti teitä poikia”, sisar 
Reynolds sanoi kyynelsilmin mutta 
hymyillen. ”Hän tosiaan rakasti teitä.”

Maailmassa, missä on vaikea kes-
kittyä oikeisiin asioihin, veli Reynolds 
näytti meille, että eniten merkitystä 
on suhteellamme taivaalliseen 
Isään ja Hänen Poikaansa. Me ehkä 
karsimme veli Reynoldsin puita ja 
annoimme hänelle uudet pyhät kirjoi-
tukset, mutta hän antoi meille paljon 
suuremman lahjan: kestävän rakkau-
den Vapahtajaa Jeesusta Kristusta 
kohtaan. ◼
Kirjoittaja asuu Kaliforniassa Yhdysvalloissa.KU

VI
TU

S 
JA

NI
CE

 K
UN

PALJON SUUREMPI LAHJA
Chris Deaver



14 L i a h o n a

KIRKON UUTISIA

Ensimmäinen presidenttikunta on 
ilmoittanut muutoksista vyöhykkei-

den johtotehtävissä 1. elokuuta 2016 
alkaen. Kaikki vyöhykkeiden johtokun-
tien jäsenet ovat johtavina auktoriteet-
teina palvelevia seitsenkymmeniä.

Seitsenkymmenet kutsutaan 
ilmoituksen kautta ensimmäisen 

Afrikan kaakkoinen vyöhyke

Stanley G.  
Ellis

ensimmäinen 
neuvonantaja

Kevin S. 
Hamilton
johtaja

S. Mark  
Palmer
toinen 

neuvonantaja

Afrikan läntinen vyöhyke

Marcus B.  
Nash

ensimmäinen 
neuvonantaja

Terence M. 
Vinson

johtaja

Vern P.  
Stanfill
toinen 

neuvonantaja

Aasian vyöhyke

Chi Hong (Sam) 
Wong

ensimmäinen 
neuvonantaja

Randy D.  
Funk

johtaja

David F.  
Evans

toinen 
neuvonantaja

Seitsemänkymmenen johtokunta

L. Whitney 
Clayton

Donald L. 
Hallstrom

Richard J.  
Maynes

Craig C. 
Christensen

Ulisses  
Soares

Lynn G.  
Robbins

Gerrit W.  
Gong

presidenttikunnan johdolla autta-
maan kahdentoista apostolin kooru-
mia näiden palvelutyössä kaikkialla 
maailmassa.

Palvelutyönsä aikana kuolevaisuu-
dessa Kristus kutsui seitsemänkym-
mentä, opetti heitä samalla tavoin 
kuin kahtatoista apostolia ja lähetti 

heidät edellään matkaan selittäen, 
että ne, jotka kuulisivat heidän 
ääntään, kuulisivat Hänen ääntään 
(ks. Matt. 10:1, 16–17; Luuk. 10).

Profeetta Joseph Smithille vuonna 
1835 annetussa ilmoituksessa Herra 
ilmoitti muua muassa, ”– – seitsemän-
kymmenen järjestyksen, että heillä on 
seitsemän johtajaa, jotka johtavat heitä 
ja jotka on valittu seitsemänkymme-
nen joukosta” (OL 107:93). ◼

Uusia vyöhykkeiden johtohenkilöitä

Avustaa 
kaikilla 

vyöhykkeillä

Pohjois-Amerikan 
luoteinen vyöhyke
Pohjois-Amerikan 
läntinen vyöhyke

Pohjois-Amerikan 
kaakkoinen 

vyöhyke

Utahin 
pohjoinen 
vyöhyke

Idahon 
vyöhyke

Pohjois-Amerikan 
lounainen 
vyöhyke

Pohjois-Amerikan 
koillinen vyöhyke

Utahin Salt Lake 
Cityn vyöhyke

Pohjois-Amerikan 
keskinen vyöhyke

Utahin eteläinen 
vyöhyke

Osoitteessa news. lds. org on lisää kirkon uutisia ja tapahtumia englannin kielellä.
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Aasian pohjoinen vyöhyke

Kazuhiko 
Yamashita

ensimmäinen 
neuvonantaja

Scott D.  
Whiting
johtaja

Yoon Hwan  
Choi

toinen 
neuvonantaja

Brasilian vyöhyke

Marcos A. 
Aidukaitis

ensimmäinen 
neuvonantaja

Claudio R. M. 
Costa

johtaja

W. Mark  
Bassett
toinen 

neuvonantaja

Karibian vyöhyke

Claudio D.  
Zivic

ensimmäinen 
neuvonantaja

Walter F. 
González
johtaja

Hugo E. 
Martinez
toinen 

neuvonantaja

Keski-Amerikan vyöhyke

Adrián  
Ochoa

ensimmäinen 
neuvonantaja

José L.  
Alonso
toinen 

neuvonantaja

Kevin R.  
Duncan
johtaja

Euroopan vyöhyke

Paul V.  
Johnson

ensimmäinen 
neuvonantaja

Patrick  
Kearon

johtaja

Gary B.  
Sabin

toinen 
neuvonantaja

Euroopan itäinen vyöhyke

James B. 
Martino

ensimmäinen 
neuvonantaja

Bruce D.  
Porter

johtaja

Larry S.  
Kacher
toinen 

neuvonantaja

Meksikon vyöhyke

Arnulfo 
Valenzuela

ensimmäinen 
neuvonantaja

Paul B.  
Pieper

johtaja

Rafael E.  
Pino

toinen 
neuvonantaja

Lähi-idän ja Afrikan 
pohjoinen vyöhyke

Larry R. 
Lawrence

Wilford W. 
Andersen

johdetaan kirkon 
keskustoimistosta

Tyynenmeren vyöhyke

S. Gifford 
Nielsen

ensimmäinen 
neuvonantaja

O. Vincent 
Haleck

johtaja

Craig A.  
Cardon
toinen 

neuvonantaja

Filippiinien vyöhyke

Allen D.  
Haynie

ensimmäinen 
neuvonantaja

Shayne M. 
Bowen

johtaja

Evan A.  
Schmutz
toinen 

neuvonantaja

Etelä-Amerikan  
luoteinen vyöhyke

Lawrence E. 
Corbridge

ensimmäinen 
neuvonantaja

Carlos A.  
Godoy

johtaja

Hugo  
Montoya
toinen 

neuvonantaja

Etelä-Amerikan  
eteläinen vyöhyke

Allan F.  
Packer

ensimmäinen 
neuvonantaja

José A.  
Teixeira
johtaja

Mark A.  
Bragg

toinen 
neuvonantaja
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Vanhin Neal A. Maxwell (1926–2004) oli Herran Jeesuksen Kristuksen rakas 
opetuslapsi. Hän palveli kahdentoista apostolin koorumin jäsenenä 23 
vuoden ajan, vuosina 1981–2004. Hänen opetustensa hengellinen voima 

ja hänen uskollisen opetuslapsen esimerkkinsä on siunannut ja edelleen siunaa 
ihmeellisin tavoin Vapahtajan palautetun kirkon jäseniä ja maailman kansoja.

Lokakuussa 1997 sisar Bednar ja minä saimme vanhin ja sisar Maxwellin vieraik-
semme Brigham Youngin yliopiston Idahon kampukselle (silloin Ricks College). 
Vanhin Maxwellin oli määrä puhua hartaustilaisuudessa opiskelijoille, opettajakun-
nalle ja muulle henkilöstölle.

Aiemmin samana vuonna vanhin Maxwell oli saanut häntä heikentävää kemo-
terapiahoitoa leukemiaan 46 vuorokauden ajan. Vanhin Maxwellin kuntoutuminen 
ja jatkuva terapia edistyivät hyvin kevät-  ja kesäkuukausien ajan, mutta hänen fyysi-
set voimansa ja kestävyytensä olivat silti rajalliset hänen matkustaessaan Rexburgiin. 
Kun Susan ja minä olimme ottaneet vanhin ja sisar Maxwellin vastaan lentoase-
malla, veimme heidät kotiimme lepäämään ja syömään kevyen lounaan ennen 
hartaustilaisuutta.

Kysyin vanhin Maxwellilta, mitä asioita hän oli oppinut sairautensa kautta. 
Tulen aina muistamaan hänen täsmällisen ja läpitunkevan vastauksensa. ”Dave”, 
hän sanoi, ”olen oppinut, että se, ettei kavahda, on tärkeämpää kuin se, että 
säilyy hengissä.”

Vanhin  
David A. Bednar

kahdentoista  
apostolin 

koorumista

Herran tahdon  
ja ajoituksen  

hyväksyminen
Vahva usko Vapahtajaan on Hänen tahtonsa ja ajoituksensa 
nöyrää hyväksymistä omassa elämässämme – silloinkin kun 
lopputulos ei ole sitä, mitä olimme toivoneet tai halunneet.
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Hän antoi vastauksena kysymykseeni peri-
aatteen, josta hän oli saanut laajaa henkilö-
kohtaista kokemusta kemoterapiansa aikana. 
Tammikuussa 1997 sinä päivänä, jolloin 
vanhin Maxwellin oli määrä aloittaa ensim-
mäinen hoitojaksonsa, hän katsoi vaimoaan, 
tarttui tätä kädestä, huokaisi syvään ja sanoi: 
”En vain halua kavahtaa.”

Lokakuun 1997 yleiskonferenssipuhees-
saan vanhin Maxwell opetti hyvin aidosti: 
”Mekin voimme omia – – koetuksiamme ja 
ahdistuksiamme kohdatessamme anoa Isältä 
aivan kuin Jeesus, ettemme kavahtaisi – 
vetäytyisi pois tai hätkähtäisi (ks. OL 19:18). 
Se, ettei kavahda, on paljon tärkeämpää kuin 
se, että säilyy hengissä! Myös katkeran maljan 
juominen tulematta itse katkeraksi on samoin 
osa Jeesuksen kaltaisuutta.” 1

Pyhien kirjoitusten jakeet, jotka koskevat 

Vapahtajan kärsimystä Hänen antaessaan 
äärettömän ja iankaikkisen sovitusuhrinsa, 
tulivat minulle entistä sydämeenkäyvemmiksi 
ja merkityksellisemmiksi.

”Sillä katso, minä, Jumala, olen kärsinyt 
tämän kaikkien puolesta, jottei heidän tar-
vitse kärsiä, jos he tekevät parannuksen;

mutta elleivät he tee parannusta, heidän 
täytyy kärsiä samoin kuin minä,

mikä kärsimys sai minut, tosiaankin  
Jumalan, suurimman kaikista, vapisemaan 
tuskasta ja vuotamaan verta joka huokosesta 
ja kärsimään sekä ruumiissa että hengessä – 
ja minä toivoin, ettei minun tarvitsisi juoda 
katkeraa maljaa ja kavahtaa –

kuitenkin, kunnia olkoon Isän, minä join ja 
saatoin päätökseen valmisteluni ihmislasten 
hyväksi.” (OL 19:16–19.)

Vapahtaja ei kavahtanut Getsemanessa 
eikä Golgatalla.

Vanhin Maxwell ei myöskään kavahtanut. 
Tämä voimallinen apostoli ponnisteli eteen-
päin lujana, ja hän sai siunauksekseen kuo-
levaisuudessa lisää aikaa rakastaa, palvella, 
opettaa ja todistaa. Nuo hänen elämänsä 
viimeiset vuodet olivat painokkaana huuto-
merkkinä hänen omistautuneen opetuslapsen 
esimerkilleen – sekä hänen sanoissaan että 
hänen teoissaan.

Uskon, että useimmat meistä todennäköi-
sesti odottavat, että henkilö, jolla on sellaista 
hengellistä kyvykkyyttä, kokemusta ja luon-
netta kuin vanhin Maxwellilla, kohtaakin 
vakavan sairauden ja kuoleman ymmärtäen 
Jumalan onnensuunnitelman, osoittaen var-
muutta ja hienostuneisuutta ja arvokkuutta. 
Mutta todistan, että näitä siunauksia ei ole 
varattu yksinomaan johtaville auktoriteeteille 
tai muutamille valituille kirkon jäsenille.

Siitä lähtien kun minut kutsuttiin kahden-
toista koorumiin, tehtäväni ja matkani ovat 
suoneet minulle mahdollisuuden tutustua 

Uskoni vahvistui,  
kun näin tämän  
avioparin antavan  
voimakkaiden ja  
ymmärrettävien  
parantumiseen  
liittyvien toivei-
densa ”sulautua 
Isän tahtoon”  
(ks. Moosia 15:7).
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uskollisiin, rohkeisiin ja urheisiin myöhempien aikojen 
pyhiin kaikkialla maailmassa. Haluan kertoa teille eräästä 
nuoresta miehestä ja nuoresta naisesta, jotka ovat siunan-
neet elämääni ja joiden kanssa olen oppinut hengellisesti 
elintärkeitä asioita siitä, ettemme kavahtaisi, ja siitä, että 
annamme henkilökohtaisen tahtomme ”sulautua Isän tah-
toon” (ks. Moosia 15:7).

Kertomus on tosi, ja henkilöt ovat todellisia. En aio kui-
tenkaan käyttää asianomaisten henkilöiden oikeita nimiä. 
Käytän heidän luvallaan valikoituja otteita heidän henkilö-
kohtaisista päiväkirjoistaan.

”Älköön toteutuko minun tahtoni, vaan Sinun”
John on kelvollinen pappeudenhaltija, ja hän palveli 

uskollisesti kokoaikaisena lähetyssaarnaajana. Palattuaan 
kotiin lähetystyöstään hän seurusteli vanhurskaan ja iha-
nan nuoren Heather- nimisen naisen kanssa ja meni tämän 
kanssa naimisiin. John oli 23- vuotias ja Heather 20- vuotias 
sinä päivänä, jolloin heidät sinetöitiin yhteen Herran huo-
neessa ajaksi ja koko iankaikkisuudeksi.

Suunnilleen kolme viikkoa heidän temppelivihkimi-
sensä jälkeen Johnilla todettiin luusyöpä. Koska syövän 
etäpesäkkeitä löydettiin myös hänen keuhkoistaan, 
ennuste ei ollut hyvä.

John kirjoitti päiväkirjaansa: ”Tämä on ollut elämäni 
pelottavin päivä. Ei vain siksi, että minulle kerrottiin, että 
minulla on syöpä, vaan myös siksi, että 
olen vasta mennyt naimisiin ja jotenkin 
minusta tuntuu, että olen epäonnistunut 
aviomiehenä. Olen ollut uuden per-
heemme elättäjä ja suojelija, ja nyt – kolme 
viikkoa siinä roolissa toimittuani – minusta 
tuntuu, että olen epäonnistunut.”

Heather kirjoitti: ”Tämä oli musertava 
uutinen, ja muistan, kuinka suuresti se 
muutti meidän näkökulmaamme. Kirjoitte-
lin sairaalan odotushuoneessa kiitoskort-
teja häävieraille, kun odottelimme tuloksia Johnin kokeista. 
Mutta kun olimme kuulleet Johnin syövästä, höyrykeit-
timet ja ruoanlaittovälineet eivät tuntuneetkaan enää 
niin tärkeiltä. Se oli elämäni pahin päivä, mutta muistan, 
kuinka sinä iltana menin vuoteeseen tuntien kiitollisuutta 

temppelisinetöimisestämme. Vaikka lääkärit olivat antaneet 
Johnille vain 30 prosentin mahdollisuuden selviytyä, tiesin, 
että jos pysyisimme uskollisina, minulla olisi 100 prosentin 
mahdollisuus olla hänen kanssaan ikuisesti.”

Suunnilleen kuukauden kuluttua Johnilla aloitettiin 
kemoterapia. Hän kuvaili kokemustaan: ”Hoidot saivat 
minut huonovointisemmaksi kuin olen koskaan eläissäni 
ollut. Hiukseni lähtivät, laihduin 20 kiloa ja kehoni tuntui 
hajoavan. Kemoterapia vaikutti minuun myös emotionaali-
sesti, henkisesti ja hengellisesti. Elämä kemoterapian aikana 
oli kuin vuoristorataa nousuineen ja laskuineen ja kaikkea 
siltä väliltä. Mutta koko sen ajan Heather ja minä säily-
timme uskomme siihen, että Jumala parantaisi minut. Me 
vain tiesimme sen.”

Heather kertoi ajatuksistaan ja tuntemuksistaan: ”En 
voinut jättää Johnia yöksi yksin sairaalaan, joten minulla oli 
tapana nukkua joka yö hänen huoneensa pienellä sohvalla. 
Päiväsaikaan luonamme kävi monia ystäviä ja sukulaisia, 
mutta yöt olivat vaikeimpia. Tuijotin aina kattoa ja mietin, 
mitä taivaallinen Isä oli suunnitellut meitä varten. Toisi-
naan ajatukseni harhailivat synkille alueille ja pelko Johnin 
menettämisestä sai minusta miltei yliotteen. Mutta tiesin, 
etteivät nämä ajatukset olleet taivaalliselta Isältä. Rukoilin 
yhä useammin lohtua, ja Herra antoi minulle voimaa jatkaa.”

Kolme kuukautta myöhemmin Johnille tehtiin leik-
kaus, jossa hänen jalastaan poistettiin iso kasvain. Kaksi 

päivää leikkauksen jälkeen kävin sairaalassa 
tapaamassa Johnia ja Heatheria. Puhuimme 
siitä, kun tapasin Johnin ensimmäisen kerran 
lähetyskentällä, heidän avioliitostaan, syövästä 
ja niistä iankaikkisesti tärkeistä asioista, joita 
opimme kuolevaisuudessa kokemiemme 
koetusten kautta. Kun olimme lopettelemassa 
yhteistä hetkeämme, John kysyi, antaisinko 
hänelle pappeuden siunauksen. Vastasin, että 
antaisin mielihyvin hänelle siunauksen, mutta 
minun täytyi ensin esittää joitakin kysymyksiä.

Esitin sitten kysymyksiä, joita en ollut aikonut kysyä 
ja joita en ollut koskaan aiemmin pohtinut: ”John, onko 
sinulla uskoa olla parantumatta? Jos taivaallisen Isämme 
tahto on, että kuoleman kautta siirryt nuorena henki-
maailmaan jatkamaan palvelutehtävääsi, niin onko sinulla 

Yksi kuolevaisuuden  

suurimpia siunauksia 

on olla kavahtamatta 

ja antaa henkilökohtai-

sen tahtomme ”sulau-

tua Isän tahtoon”.
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uskoa alistua Hänen tahtoonsa ja olla 
parantumatta?”

Toistuvasti pyhissä kirjoituksissa Vapahtaja 
tai Hänen palvelijansa käyttivät hengellistä 
parantamisen lahjaa (ks. 1. Kor. 12:9; OL 
35:9; 46:20) ja havaitsivat, että henkilöllä oli 
uskoa parantua (ks. Ap. t. 14:9; 3. Nefi 17:8; 
OL 46:19). Mutta kun John ja Heather ja minä 
neuvottelimme yhdessä ja painiskelimme 
näiden kysymysten ääressä, ymmärsimme 
yhä paremmin, että jos olisi Jumalan tahto, 
että tämä hyvä nuori mies parantuisi, niin se 
siunaus voitaisiin saada vain, jos tällä uskolli-
sella avioparilla olisi ensin uskoa olla paran-
tumatta. Toisin sanoen, Johnin ja Heatherin 
täytyi Herran Jeesuksen Kristuksen sovituk-
sen avulla voittaa ”luonnollinen ihminen” 
(Moosia 3:19) – meissä kaikissa oleva taipu-
mus vaatia kärsimättömästi ja herkeämättö-
mästi niitä siunauksia, joita me haluamme ja 
jotka me uskomme ansaitsevamme.

Me ymmärsimme periaatteen, joka koskee 
jokaista omistautunutta opetuslasta: vahva 

usko Vapahtajaan on Hänen tahtonsa ja 
ajoituksensa nöyrää hyväksymistä omassa 
elämässämme – silloinkin kun lopputulos 
ei ole sitä, mitä olimme toivoneet tai halun-
neet. Epäilemättä John ja Heather halusivat, 
kaipasivat ja anoivat parantumista koko 
väkevyydestään, mielestään ja voimastaan. 
Mutta mikä tärkeämpää, he olisivat ”[haluk-
kaita] alistumaan kaikkeen, mitä Herra näkee 
hyväksi panna [heidän] kannettavakseen, niin 
kuin lapsi alistuu isänsä tahtoon” (Moosia  
3:19). He olisivat todellakin halukkaita 
uhraamaan koko sielunsa uhriksi Hänelle 
(ks. Omni 26) ja nöyrästi rukoilemaan: ”Isä, 
jos tahdot, niin ota tämä malja minulta pois. 
Mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan 
sinun.” (Luuk. 22:42.)

Ne kysymykset, jotka alkuun tuntuivat 
Johnista, Heatherista ja minusta hämmen-
täviltä, muotoutuivat osaksi evankeliumin 
paradoksien laajalle vaikuttavaa mallia. Poh-
tikaa Vapahtajan kehotusta: ”Joka varjelee 
elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä 

Sydämeni paisui 
arvostuksesta ja ihai-
lusta, kun näin omin 
silmin, kuinka tämä 
nuori aviopari kohtasi 
kaikista hengellisistä 
kamppailuista vaati-
vimman – oman tah-
tonsa nöyrän alistami-
sen Jumalan tahtoon.
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minun tähteni kadottaa, on sen löytävä” (Matt. 10:39). Hän 
julisti myös: ”Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan 
viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä” (Matt. 19:30). Ja Herra 
neuvoi myöhempien aikojen opetuslapsiaan: ”Sinun sanasi 
kautta monet ylhäiset alennetaan, ja sinun sanasi kautta 
monet alhaiset korotetaan” (OL 112:8). Siten se, että ihmisellä 
on uskoa olla parantumatta, näyttikin sopivan asianmukai-
sella tavalla siihen läpitunkevien paradoksien voimalliseen 
kaavaan, joka vaatii meitä pyytämään, etsimään ja kolkutta-
maan, jotta saisimme tietoa ja ymmärrystä (ks. 3. Nefi 14:7).

Kun John oli ehtinyt rauhassa pohtia kysymyksiäni 
ja puhua vaimonsa kanssa, hän sanoi minulle: ”Vanhin 
Bednar, en halua kuolla. En halua jättää Heatheria. Mutta 
jos Herran tahto on siirtää minut henkimaailmaan, niin 
kaipa se käy minulle.”

Sydämeni paisui arvostuksesta ja ihailusta, kun näin 
omin silmin, kuinka tämä nuori aviopari kohtasi kaikista 
hengellisistä kamppailuista vaativimman – oman tahtonsa 
nöyrän alistamisen Jumalan tahtoon. Uskoni vahvistui, kun 
näin tämän avioparin antavan voimakkaiden ja ymmärret-
tävien parantumiseen liittyvien toiveidensa ”sulautua Isän 
tahtoon” (ks. Moosia 15:7).

John kuvaili suhtautumistaan keskusteluumme ja saa-
maansa siunaukseen: ”Vanhin Bednar kertoi meille vanhin 
Maxwellin ajatuksesta, jonka mukaan on parempi olla 
kavahtamatta kuin säilyä hengissä. Sitten 
vanhin Bednar kysyi meiltä: ’Tiedän, että 
sinulla on uskoa tulla parannetuksi, mutta 
onko sinulla uskoa olla parantumatta?’ Se 
oli minulle vieras ajatus. Pohjimmiltaan hän 
kysyi, oliko minulla uskoa hyväksyä Juma-
lan tahto, jos Hänen tahtonsa olisi, etten 
parantuisi. Jos olisin lähestymässä sitä het-
keä, jolloin siirtyisin kuoleman kautta hen-
kimaailmaan, olisinko valmis alistumaan ja hyväksymään?”

John jatkoi: ”Se, että minulla olisi uskoa olla paran-
tumatta, tuntui vaiston vastaiselta. Mutta tämä näkemys 
muutti tavan, jolla vaimoni ja minä ajattelimme, ja se salli 
meidän panna luottamuksemme täysin taivaallisen Isän 
suunnitelmaan meitä varten. Opimme, että meidän täytyy 
saada riittävä usko siihen, että Herra on vastuussa, olipa 
lopputulos mikä tahansa, ja että Hän johdattaa meitä sieltä, 

missä olemme, sinne, missä meidän tulee olla. Kun rukoi-
limme, aiemmat pyyntömme ’Parannathan minut kuntoon’ 
vaihtuivat muotoon: ’Anna minulle uskoa hyväksyä se 
lopputulos, jonka Sinä olet suunnitellut minulle, olipa se 
mikä tahansa.’

Olin varma, että koska vanhin Bednar on apostoli, hän 
siunaisi kehoni osia siten, että ne järjestäytyisivät uudelleen 
ja hyppäisin vuoteesta ja alkaisin tanssia tai tehdä jotakin 
yhtä dramaattista! Mutta kun hän sinä päivänä siunasi 
minut, hämmästyin siitä, että hänen lausumansa sanat olivat 
miltei identtiset niiden sanojen kanssa, jotka isäni, appeni ja 
lähetysjohtajani olivat lausuneet. Käsitin, että viime kädessä 
sillä ei ole väliä, kenen kädet ovat pääni päällä. Jumalan 
voima ei muutu, ja Hänen tahtonsa tehdään tiettäväksi 
meille henkilökohtaisesti ja Hänen valtuutettujen palvelijoi-
densa välityksellä.”

Heather kirjoitti: ”Tämä päivä on ollut minulle täynnä 
sekavia tunteita. Olin vakuuttunut siitä, että vanhin Bednar 
asettaisi kätensä Johnin pään päälle ja parantaisi hänet syö-
västä täysin. Tiesin, että pappeuden voiman avulla hän voisi 
parantua, ja halusin niin kovasti niin tapahtuvan. Kun van-
hin Bednar oli opettanut meille uskosta olla parantumatta, 
olin kauhuissani. Siihen mennessä en ollut koskaan joutu-
nut käsittelemään sitä tosiasiaa, että Herran suunnitelmaan 
saattaisi sisältyä se, että menettäisin vastavihityn aviomieheni. 

Minun uskoni pohjautui siihen lopputulok-
seen, jota halusin. Tavallaan uskoni oli yksi-
ulotteista. Vaikka ajatus uskosta olla parantu-
matta tuntui aluksi pelottavalta, niin lopulta se 
on vapauttanut minut huolesta. Se on sallinut 
minun luottaa täysin siihen, että taivaallinen 
Isäni tuntee minut paremmin kuin itse tunnen 
itseni, ja että Hän tekisi sen, mikä olisi parasta 
minulle ja Johnille.”

Annoin siunauksen, ja viikkoja, kuukausia ja vuosia vie-
rähti. Johnin syöpä tuli ihmeellisellä tavalla remissiovaihee-
seen. Hän pystyi saamaan yliopisto- opintonsa päätökseen 
ja sai hyväpalkkaisen työpaikan. John ja Heather vahvistivat 
edelleen suhdettaan ja nauttivat elämästä yhdessä.

Jonkin ajan kuluttua sain Johnilta ja Heatherilta kirjeen, 
jossa he kertoivat, että syöpä oli uusiutunut. Kemoterapia 
aloitettiin uudelleen ja leikkauksen ajankohdasta sovittiin. 

Vaikka meillä on vahva 

usko, monet vuoret 

eivät siirry. Eivätkä 

kaikki sairaat ja heikot 

parannu.



22 L i a h o n a

John selitti: ”Paitsi että uutinen tuli Heatherille ja minulle 
pettymyksenä, me olimme lisäksi ymmällämme. Oliko 
jotakin, mitä emme olleet oppineet ensimmäisellä kerralla? 
Odottiko Herra meiltä jotakin enemmän?

Niinpä aloin rukoilla, jotta saisin selvyyttä ja jotta Herra 
auttaisi minua ymmärtämään, miksi syöpä oli uusiutunut. 
Eräänä päivänä kun olin lukemassa Uutta testamenttia, sain 
vastaukseni. Luin kertomuksen siitä, kun Kristus ja Hänen 
apostolinsa olivat järvellä myrskyn noustessa. Koska opetus-
lapset pelkäsivät, että vene uppoaisi, he menivät Vapahtajan 
luo ja kysyivät: ’Opettaja, etkö näe, me hukumme!’ Juuri 
siltä minustakin tuntui! Etkö näe, että minulla on syöpä? 
Etkö näe, että haluamme perustaa perheen? 
Mutta kun luin kertomusta eteenpäin, löysin 
vastaukseni. Herra katsoi heitä ja sanoi: 
’Miksi te noin pelkäätte, vähäuskoiset?’ Ja 
Hän ojensi kätensä ja tyynnytti aallot.

Sinä hetkenä minun oli pakko kysyä 
itseltäni: ’Uskonko tämän todella? Uskonko 
todella, että Hän tyynnytti aallot sinä päi-
vänä? Vai onko tämä vain mukava tarina, 
jonka voi lukea?’ Vastaus on: minä uskon, ja 
koska tiedän Hänen tyynnyttäneen aallot, 
tiesin heti, että Hän pystyisi parantamaan 
minut. Siihen asti minun oli ollut vaikea 
sovittaa yhteen Kristukseen kohdistuvan 
uskoni välttämättömyys ja Hänen tah-
tonsa väistämättömyys. Näin ne kahtena 
eri asiana, ja toisinaan minusta tuntui, että 
ne olivat keskenään vastakkaisia. ’Miksi 
minulla pitäisi olla uskoa, jos Hänen tahtonsa lopulta voit-
taisi?’ kyselin. Tämän kokemuksen jälkeen tiesin, että usko-
minen – ainakaan omassa tilanteessani – ei ollut niinkään 
sen tietämistä, että Hän parantaisi minut, vaan sen tie-
tämistä, että Hän voisi parantaa minut. Minun täytyi uskoa 
siihen, että Hän pystyisi parantamaan, ja sitten se, tapahtui-
siko niin, riippui Hänestä.

Kun sallin näiden kahden ajatuksen – keskittyneen 
uskon Jeesukseen Kristukseen ja täydellisen alistumi-
sen Hänen tahtoonsa – elää sovussa elämässäni, sain 
suurempaa lohtua ja rauhaa. On ollut hyvin merkittävää 
nähdä Herran käsi elämässämme. Asiat ovat loksahtaneet 

paikoilleen, ihmeitä on tapahtunut, ja tunnemme itsemme 
jatkuvasti nöyriksi nähdessämme, kuinka Jumalan suunni-
telma meitä varten toteutuu.”

Vanhurskaus ja usko ovat varmasti tärkeitä vuoria siirret-
täessä – mikäli vuorien siirtäminen toteuttaa Jumalan tarkoi-
tuksia ja on sopusoinnussa Hänen tahtonsa kanssa. Vanhurs-
kaus ja usko ovat varmasti tärkeitä parannettaessa sairaita, 
kuuroja ja rampoja – mikäli tämä parantaminen toteuttaa 
Jumalan tarkoituksia ja on sopusoinnussa Hänen tahtonsa 
kanssa. Näin ollen, vaikka meillä on vahva usko, monet vuo-
ret eivät siirry. Eivätkä kaikki sairaat ja heikot parannu. Jos 
kaikkea vastakohtaisuutta rajoitettaisiin, jos kaikki sairaudet 

poistettaisiin, silloin Isän suunnitelman ensi-
sijaiset tarkoitukset tehtäisiin tyhjiksi.

Monet niistä asioista, joita meidän on 
määrä oppia kuolevaisuudessa, voidaan 
oppia vain kokemustemme ja toisinaan 
kärsimystemme kautta. Ja Jumala odottaa ja 
luottaa meidän kohtaavan tilapäisiä kuolevai-
suuden vastoinkäymisiä Hänen avullaan, jotta 
voimme oppia sen, mitä meidän tulee oppia, 
ja tulla lopulta sellaisiksi, millaisia meidän on 
määrä olla iankaikkisuudessa.

Kaiken tarkoitus
Tämä kertomus Johnista ja Heatherista on 

sekä tavallinen että epätavallinen. Tämä nuori 
pari edustaa niitä miljoonia uskollisia, liittonsa 
pitäviä myöhempien aikojen pyhiä kaikkialla 
maailmassa, jotka ponnistelevat eteenpäin pit-

kin kaitaa ja kapeaa polkua niin että heillä on luja usko Kris-
tukseen ja täydellinen toivon kirkkaus (ks. 2. Nefi 31:19–20). 
John ja Heather eivät ole palvelleet näkyvissä kirkon joh-
totehtävissä, he eivät ole sukua johtaville auktoriteeteille ja 
toisinaan heillä on ollut epäilyksiä ja pelkoja. Näissä monissa 
suhteissa heidän kertomuksensa on varsin tavallinen.

Mutta tätä nuorta miestä ja nuorta naista on siunattu 
epätavallisin tavoin niin että ahdingon ja vaikeuden kautta 
he ovat oppineet välttämättömiä asioita iankaikkisuutta 
varten. Olen kertonut teille tästä tapauksesta, koska John 
ja Heather, jotka ovat aivan samanlaisia kuin niin monet 
teistä, ovat oppineet ymmärtämään, että se, ettei kavahda, 

Ja Jumala odottaa ja 

luottaa meidän kohtaa-

van tilapäisiä kuole-

vaisuuden vastoinkäy-

misiä Hänen avullaan, 

jotta voimme oppia 

sen, mitä meidän tulee 

oppia, ja tulla lopulta 

sellaisiksi, millaisia 

meidän on määrä olla 

iankaikkisuudessa.
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on tärkeämpää kuin se, että säilyy hengissä. 
Siten heidän kokemuksessaan ei ole ollut 
ensisijaisesti kyse elämästä ja kuolemasta. 
Pikemminkin on ollut kyse oppimisesta, elä-
misestä ja muuttumisesta.

Monien teidän kohdallanne heidän kerto-
muksensa on tai on ollut tai voisi olla teidän 
kertomuksenne. Te kohtaatte, olette koh-
danneet tai tulette vielä kohtaamaan elämäs-
sänne vastaavia haasteita samalla rohkeudella 
ja hengellisellä näkemyksellä kuin John ja 
Heather. En tiedä, miksi jotkut oppivat ian-
kaikkisuuden asioita koettelemusten ja kär-
simyksen kautta – kun taas toiset oppivat vas-
taavia asioita pelastumisen ja parantumisen 
kautta. En tiedä kaikkia syitä, kaikkia tarkoi-
tuksia, enkä tiedä kaikkea Herran ajoituk-
sesta. Nefin tavoin te ja minä voimme sanoa: 
”En tiedä kaiken tarkoitusta” (1. Nefi 11:17).

Mutta jotkin asiat minä tiedän ehdotto-
masti. Tiedän, että me olemme rakastavan tai-
vaallisen Isän henkipoikia ja - tyttäriä. Tiedän, 
että Iankaikkinen Isä on onnensuunnitelman 

laatija. Tiedän, että Jeesus Kristus on meidän 
Vapahtajamme ja Lunastajamme. Tiedän, että 
äärettömällä ja iankaikkisella sovituksellaan 
Jeesus mahdollisti Isän suunnitelman. Tiedän, 
että Herra, joka ”[koki] tuskaa tähtemme Gol-
gatalla” 2, voi auttaa ja vahvistaa ”kansaansa 
sen heikkouksien mukaisesti” (Alma 7:12). 
Ja tiedän, että yksi kuolevaisuuden suurim-
pia siunauksia on olla kavahtamatta ja antaa 
henkilökohtaisen tahtomme ”sulautua Isän 
tahtoon” (ks. Moosia 15:7).

Vaikka en tiedäkään kaikkea siitä, miten 
ja milloin ja missä ja miksi näitä siunauksia 
tulee, niin todistan, että ne ovat todellisia. 
Ja tiedän, että kun ponnistelette eteenpäin 
elämässänne uskoen lujasti Kristukseen, te 
pystytte olemaan kavahtamatta. ◼
Kirkon koululaitoksen hartaustilaisuuden puheesta 
”Ettemme kavahtaisi”, joka pidettiin Texasin yliopistossa 
Arlingtonissa 3. maaliskuuta 2013.

VIITTEET
 1. Neal A. Maxwell, ”Anna Kristuksen sovittavan veren 

tulla hyväksemme”, Valkeus, tammikuu 1998, s. 23.
 2. ”Jeesus Nasaretin, Vapahtaja”, MAP- lauluja, 111.

Monet niistä asioista, 
joita meidän on määrä 
oppia kuolevaisuu-
dessa, voidaan oppia 
vain kokemustemme 
ja toisinaan kärsimys-
temme kautta.
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Nuorten tulee opettaa. Herra teki tämän selväksi, kun 
Hän luetteli papin velvollisuuksia:

”Papin velvollisuutena on saarnata, opettaa, 
selittää, kehottaa ja kastaa ja siunata ja antaa sakramentti” 
(OL 20:46, kursivointi lisätty).

Vain muutama jae myöhemmin Herra laajentaa opet-
tamista ja selittämistä koskevan velvollisuuden opettajiin 
ja diakoneihin (ks. OL 20:58–59). Totuus on, että kaikki 
nuoret miehemme ja nuoret naisemme tarvitsevat mahdolli-
suutta opettaa aika ajoin.

Mitä hyötyä on siitä, että nuoret opettavat 
muita nuoria

Jeesus Kristus oli täydellinen opettaja. Opettaminen 
auttaa nuoria noudattamaan Vapahtajan esimerkkiä ja 
tulemaan enemmän Hänen kaltaisikseen. Lisäksi opetta-
minen valmistaa heitä tulemaan lähetyssaarnaajiksi, van-
hemmiksi ja johtajiksi kirkossa. Kun nuoret opettavat, hei-
dän täytyy tutkia evankeliumia ja elää sen mukaan. Heillä 
täytyy myös olla Henki, jotta he voivat opettaa (ks. OL 
42:14). Sen vuoksi opettajana toimiva nuori oppii taval-
lisesti enemmän ja saa vahvemman todistuksen aiheesta 
kuin luokan jäsenet.

Lisäksi nuoret, jotka opettavat, saavat itseluottamusta, 
oppivat opetustaitoja ja alkavat käsittää, mitä he eivät tiedä. 
Nuoret, joilla on ollut mahdollisuus toimia opettajana, oppi-
vat myös olemaan parempia oppilaita ja luokan jäseniä.

Sen lisäksi nuoret, joita he opettavat, saavat myös 
siunauksia. Nuoret usein kuuntelevat ja osallistuvat enem-
män, kun heidän ikätoverinsa opettavat. Ystävyyssuhteet 

vahvistuvat, kun nuoret keskustelevat 
evankeliumin aiheista Hengen valli-
tessa. Ja nuoret pystyvät usein parem-
min auttamaan toisiaan yhteisten 
ongelmien ratkomisessa.

Kuinka aikuisjohtajat voivat auttaa 
nuoria onnistumaan?

Kun nuoret opettavat, aikuisjohtajien vastuulla on 
huolehtia asiallisen käytöksen ja hengellisen ilmapiirin 
vallitsemisesta.

Aikuisjohtajat noudattavat Hengen johdatusta, kun he 
pyytävät nuoria opettamaan.1 Jotkut nuoret eivät ole val-
miita opettamaan, ja johtajien tulee varoa, etteivät he saa 
näitä nuoria tuntemaan oloaan tukalaksi. Jotkut nuoret saat-
tavat olla valmiita opettamaan vain osan oppiaiheesta, kun 
taas toiset pystyvät opettamaan koko oppiaiheen. Vaikka 
nuorten tulisikin yleensä osallistua useimpien oppiaiheiden 
opettamiseen, heidän ei tule opettaa jokaista oppiaihetta. 
Pienissä luokissa johtajat pitävät huolta siitä, ettei nuoria 
pyydetä opettamaan liian usein. Joissakin oppiaiheissa – 
varsinkin vaikeita aiheita käsittelevissä – on parasta, että 
opettajana toimii aikuinen. Lisäksi nuorten on saatava 
seurata, kun aikuisjohtajat soveltavat oikeita opettamisen 
periaatteita.

Aikuisjohtajan tai isän tai äidin tulee työskennellä nuoren 
kanssa kahden kesken ja auttaa tätä oppiaiheen valmistami-
sessa. Tähän auttamiseen sisältyy se, että pyydetään nuorta 
lukemaan oppiaihe ainakin viikko etukäteen2, ehdotetaan, 
että hän rukoilee tietääkseen, mitä taivaallinen Isä haluaisi 

Brian K. Ashton
toinen neuvonantaja 
pyhäkoulun ylim-
mässä johtokunnassa

AUTA NUORIA opettamaan
O P E T T A M I N E N  V A P A H T A J A N  T A V A L L A
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Nuorten tulee opettaa, ja 
pienellä avulla he pystyvät 
opettamaan hyvin.

Nuoret osaavat opettaa,  
ja he opettavat hyvin

Hiljattain minua pyydettiin opet-
tamaan sijaisena seurakuntamme 
12–13- vuotiaiden pyhäkoululuokkaa. 
Pyysin 13- vuotiasta poikaani Jacobia  
auttamaan minua opettamisessa. 
Laadimme yhdessä oppiaihesuun-
nitelman. Jacob otti oppiaiheen 
ensimmäisen puoliskon, näytti lyhyen 
videon, otti esiin pyhien kirjoitusten 
kohtia, jotka liittyivät aiheeseemme, 
ja esitti syvällisiä kysymyksiä. Lisäksi 
Jacob kysyi luokan jäseniltä, miltä 

heistä tuntui, ja auttoi heitä tunnistamaan Pyhän Hengen.
Oppitunnin toisella puoliskolla minä pyysin luokan 

jäseniä opettamaan ensimmäisen näyn toinen toiselleen. 
Sitten kehotimme heitä opettamaan ensimmäisen näyn 
perheelleen perheillassa. Oppitunnin jälkeen lähetimme 
sähköpostiviestin vanhemmille ja kerroimme antamas-
tamme kehotuksesta.

Kun kysyin Jacobilta, mitä hän ajatteli oppiaiheesta, hän 
sanoi: ”Se oli todella hyvä. Tiedän, että Henki oli läsnä, 
koska luulin, etteivät luokkatoverini osaisi vastata kysymyk-
siimme, mutta he osasivat.”

Nuorten tulee opettaa, ja sinä voit auttaa heitä onnistu-
maan. Kun niin tapahtuu, heidän todistuksensa kasvaa ja 
he ovat paremmin valmistautuneita olemaan lähetyssaar-
naajia, vanhempia ja johtajia kirkossa. Mikä tärkeämpää, 
heistä tulee enemmän Vapahtajan kaltaisia. ◼
Katso uutta opasta Opettaminen Vapahtajan tavalla osoitteessa opetta-
minen.lds.org saadaksesi lisää ideoita opettamisen kohentamiseksi.

VIITTEET
 1. Aaronin pappeuden koorumien johtajat neuvottelevat aikuisjohtajiensa 

kanssa päättäessään, ketkä nuoret opettavat tulevia oppiaiheita (ks. 
esim. Käsikirja 2: Johtaminen ja palveleminen kirkossa, 2010, 8.3.2).

 2. Koska ilmoitus tulee rivi rivin päälle, opetus opetuksen päälle (ks. 
2. Nefi 28:30), oppiaiheen lukeminen ainakin viikko etukäteen antaa 
opettajalle aikaa saada ilmoitusta.

hänen opettavan, laaditaan oppiaihesuunnitelma ja harjoi-
tellaan yhdessä oppiaiheen pitämistä. Kun nuori saa valmis-
tautumisprosessin aikana ilmoitusta, johtaja voi auttaa häntä 
tunnistamaan sen sellaiseksi.

Aikuisjohtaja voi auttaa nuorta opettajaa laatimaan 
kysymyksiä, jotka synnyttävät keskustelua, kutsuvat  
Pyhän Hengen innoittavaa vaikutusta ja auttavat oppi-
laita saamaan itse selville totuutta. Johtaja voi myös 
auttaa nuorta oppimaan olemaan hiljaa kysymyksen 
esittämisen jälkeen, jotta luokan jäsenille jää aikaa 
saada ilmoitusta.

Oppiaiheen aikana aikuisjohtaja voisi kertoa oma-
kohtaisia kokemuksia ja lausua todistuksen auttaakseen 
nuoria huomaamaan, etteivät he ole haasteissaan yksin, 
ja antaakseen heille toivoa haasteiden voittamisesta.  
Nuoret tarvitsevat sitä viisautta ja kokemusta, jota aikuis-
johtajat tarjoavat. Johtajien tulee tarvittaessa myös selven-
tää oppia.

Aikuisjohtaja välttää ottamasta johtoa oppiaiheen pitämi-
sessä, vaikka nuorella opettajalla olisikin vaikeuksia. Johtaja 
voi kuitenkin valmistautua tukemaan tutkimalla opetusai-
neistoa etukäteen ja rukoilemalla siitä, kuinka voisi parhai-
ten auttaa nuorta opettajaa.
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Haluan oman 
kokemukseni 

pohjalta ker-
toa julkisesti, 

että Jeesuksen 
Kristuksen 

evankeliumin 
ansiosta elä-

mäni on rikasta 
ja ylevää sekä 

äärettömän 
paljon parem-

paa naisena.
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Sharon Eubank
LDS Charities - järjestön johtaja

Monta vuotta sitten ystäväni ja hänen aviomiehensä olivat kou-
luttamassa johtajia Ghanan maaseudulla, ja jälkeenpäin eräs 
nainen tuli hänen luokseen ja sanoi hyvin tunteisiin vetoavalla 

tavalla: ”Tämä on naisten kirkko.” Ystäväni kysyi naiselta, mitä tämä tar-
koitti. Pohjimmiltaan nainen sanoi seuraavaa: ”Meillä on loistava Apuyh-
distys, jossa meille opetetaan hengellisiä asioita ja jokapäiväisiä asioita, 
jotka siunaavat meitä ja perhettämme. Ja samanaikaisesti aviomiehenne 
on viereisessä huoneessa opettamassa meidän aviomiehillemme, että 
heidän tulee kohdella vaimoaan ja lapsiaan ystävällisesti ja hellästi. 
Meillä on temppeli, joten lapseni, jotka ovat kuolleet, ovat minun ikui-
sesti. Kaikki, mitä haluan, on tässä kirkossa. Tämä on naisten kirkko.”

Onko tämä naisten kirkko? Muutamia mielenkiintoisia kokemuksia 
lukuun ottamatta henkilökohtainen kokemukseni kertoo pääasiassa 
voimaantumisesta. Niinpä sen sijaan että vastaisin kysymykseen teidän 
puolestanne, turvaudun yksinkertaisesti siihen, mitä olen nähnyt omin 
silmin eri puolilla maailmaa. En ole tieteilijä, teoreetikko enkä kirkon 
tiedottaja. Mutta haluan omasta kokemuksestani kertoa julkisesti, että 
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon evankeliu-
min ansiosta elämäni on rikasta ja ylevää ja äärettömän paljon parem-
paa naisena.

Kirkon oppi, joka koskee naisten rooleja perheessä, kirkossa, 
yhteiskunnassa, kansakunnassa ja temppelissä – ja kuinka miehet ja 
naiset toimivat yhdessä ja ovat kanssakäymisissä keskenään – ei todel-

lakaan ole rajoittava eikä konservatiivinen vaan mitä kohtuullisin, 
voimallisin, valistunein ja voimaannuttavin oppi, minkä olen kos-
kaan kuullut ilmaistavan. Niinpä sanon sisarilleni, että se, mitä te 
naisena, kristittynä, älykkäänä ihmisenä ja iankaikkisena olentona 

janoatte, sisältyy tähän Jeesuksen Kristuksen oppiin ja siihen, miten 
sitä oppia noudatetaan kirkossa.

Naiseus  
IANKAIKKINEN  
NÄKÖKULMA



Naiseus  
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Jumalan oppi pitää miehiä ja naisia 
yhtäläisesti vastuullisina

Jeesuksen Kristuksen evankeliumi 
koskee sekä miehiä että naisia, ja Jumalan 
oppi pitää kumpaakin yhtäläisesti vastuul-
lisena, ilman kaksinaismoraalia. Jumala ei 
sukupuolestamme riippumatta suvaitse 
pornografiaa, aviorikosta, väkivaltaa, lai-
minlyöntiä, epätasa- arvoa tai sortoa.

Lisäksi tämä oppi antaa meille tietomme 
siitä, mistä olemme tulleet, miksi olemme 
täällä ja minne olemme menossa. Se antaa 
meille ymmärryksemme sukupuolestamme 
naisina ja miehinä sekä rooleistamme tyttä-
rinä ja poikina, siskoina ja veljinä, vaimoina 
ja miehinä sekä äiteinä ja isinä.1

Vanhin D. Todd Christofferson kah-
dentoista apostolin koorumista on opet-
tanut: ”Profeetat ovat ilmoittaneet, että 
me olimme ensin olemassa älyinä ja että 
Jumala antoi meille muodon eli henkiruu-
miin ja meistä tuli näin Hänen henkilap-
siaan – taivaallisten vanhempien poikia ja 
tyttäriä.” 2 Äly on ollut aina olemassa (ks. 
OL 93:29).

Olen nainen. Sukupuolen myötä on 
tullut tiettyjä ominaisuuksia ja vastuita.

Olen tytär. Tämä rooli määrittää, kuka 
olen suhteessa Jumalaan. Minulla on juma-
lalliset vanhemmat, ja tyttärenä minulla 
on oikeus kommunikoida taivaallisen Isän 
kanssa rukouksessa ja saada ilmoitusta 
Pyhän Hengen välityksellä.3

Olen sisar. Tämä rooli tarkoittaa sitä, 
että olen kristitty, kirkon jäsen, sisar evan-
keliumissa, opetuslapsi ja että olen tehnyt 
liittoja luvaten uhrata, pyhittää, palvella ja 
johtaa.

Minulla voi myös olla mahdollisuus 
tässä elämässä olla vaimo – ellei tässä 
elämässä, niin varmasti tulevassa. Tämä 
rooli kertoo, kuka olen suhteessa valittuun 

tasavertaiseen kumppaniin, aviomieheen. 
Vaikka emme ole täysin samanlaisia – 
koska kenelläkään ei ole sitä lahjojen ja 
ominaisuuksien yhdistelmää, joka minulla 
tai hänellä on – me käytämme täydentä-
viä ominaisuuksiamme pyrkien tulemaan 
yhdeksi. Sana sinetöiminen on erinomainen 
kuvaus siitä iankaikkisesta yhdistävästä 
mahdollisuudesta, joka temppelissä pap-
peuden valtuudella luodulla avioliitolla on.

Äidin rooli kertoo, kuka olen suhteessa 
jälkeläisiini. Riippumatta siitä, saanko tämän 
roolin itse asiassa tänä lyhyenä aikana maan 
päällä vai sen jälkeen, lupaus iankaikkisesta 
perheestä annetaan niille, joiden avioliitto 
sinetöidään temppelissä ja lupauksen 
Pyhällä Hengellä (ks. OL 132:19).

Meidän oppimme on maan päällä ainut-
laatuinen, ja se on osa Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumin palautusta. Ajatelkaapa, mitä 
se merkitsee, jos te ymmärrätte tämän opin 
ja uskotte siihen. Minulle se antaa iankaik-
kisen näkökulman kaikkeen, mitä teen.

Kirkossa me noudatamme 
Jumalan oppia

Uskon, että kirkon jäsenyyden ansiosta 
kuulun yhteen parhaista kehitysohjelmista, 
mitä on koskaan suunniteltu. Naisten laaja 
henkilökohtaisen kehittymisen, voimaantu-
misen ja johtamisen opetusohjelma toteu-
tuu yksinkertaisesti silloin, kun teemme 
sitä, mitä kaikki jäsenet tekevät: johdamme, 
puhumme julkisesti, teemme päätöksiä, 
keskustelemme taivutellen, budjetoimme, 
vaikutamme, palvelemme yhteiskunnassa, 
kehitämme luku-  ja kirjoitustaitoa, tut-
kimme, kehitämme voimavaroja, hoidamme 
puutarhaa, säilömme ruokaa, huolehdimme 
perheen terveydestä – ja niin edelleen.

Uskon, että naisten rooleja koskevia 
väärinkäsityksiä syntyy, kun oppi ja opin 

”Kirkkoon tulee 
suurin joukoin 

– – hyviä naisia – – 
siinä määrin kuin 

[kirkon naisia] 
pidetään – iloisella 

tavalla – muista 
maailmassa elävistä 
naisista erottuvina 

ja erilaisina.”
Presidentti  

Spencer W. Kimball
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noudattaminen irrotetaan toisistaan. Kun Jumala antaa 
kuitenkin jatkuvaa ilmoitusta profeetoilleen ja meille Pyhän 
Hengen kautta, me voimme jatkuvasti tunnistaa ja poistaa 
esiin nousevia väärinkäsityksiä.

Apostolit ja profeetat selventävät esimerkiksi edelleenkin 
käsityksiä, joihin olemme aina uskoneet:

•  Vanhin M. Russell Ballard kahdentoista apostolin kooru-
mista on sanonut: ”Kun mies ja nainen menevät temppe-
liin, he kumpikin saavat endaumentin samalla voimalla, 
joka sananmukaisesti on pappeuden voima.” 4

•  Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin kooru-
mista on esittänyt: ”Emme ole tottuneet puhumaan siitä, 
että naisilla olisi kirkon tehtävissään pappeuden valtuus, 
mutta mikä muu valtuus se voi olla?” 5

•  Presidentti James E. Faust (1920–2007), toinen neuvon-
antaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, on selittänyt: 
”Jokainen isä on perheelleen patriarkka ja jokainen äiti 
matriarkka yhdenvertaisina tarkalleen määritellyissä roo-
leissaan vanhempina.” 6

1. Pitäkää mielessä kokonaiskuva
Saanen nyt antaa kolme ehdotusta, jotka auttavat meitä 

noudattamaan tätä oppia? Ensimmäinen ehdotukseni on se, 
että meidän tulee pitää mielessä Jeesuksen Kristuksen opin 
tarjoama kokonaiskuva.

Jokin aika sitten olin LDS Charities - järjestön johtajan 
ominaisuudessa eräässä tapaamisessa, kun sain kiireellisen 
pyynnön koskien kristittyjä pakolaisia, jotka islamistiset 
joukot olivat karkottaneet Mosulista Irakista ja joita tuli 
tulvimalla Kurdistaniin. Bagdadin anglikaanisen kirkon 
pastorilla oli 5 000 ihmistä tungeksimassa hänen kirkkonsa 
pihalla, eikä heillä ollut ruokaa. Myöhempien aikojen 

pyhiin kuuluva humanitaarisen avun lähetyssaarnaaja- 
aviopari pyysi hätärahoitusta ostaakseen riisiä, papuja, öljyä 
ja huopia, ja me vastasimme välittömästi siten, että he saivat 
sinä iltana päivällisen.

Työni vuoksi kohtaan tällaisia asioita joka päivä. Koska 
joudun niin usein näkemään tämän kokonaiskuvan, kysyn 
itseltäni, kuinka voin käyttää voimavarani parhaiten? Kun 
etsimme vastauksia, tutkikaamme evankeliumin oppeja. 
Se, että katsomme yli maalin (ks. MK Jaak. 4:14) tai keski-
tymme pakkomielteisesti yhteen kysymykseen tai yhteen 
käytäntöön, siirtää huomiomme ja ajankäyttömme pois 
evankeliumin mukaisesta elämästä.

Bonnie L. Oscarson, Nuorten Naisten ylijohtaja, on puhu-
nut siitä, että etsiessämme vastauksia meidän tulee pysyä 
ankkuroituneina evankeliumiin: ”Voimme valita, pidäm-
mekö kiinni siitä, mitä olemme jo tunteneet, vai emme. 
Kaikkeen ei löydy vastauksia, mutta me valitsemme, pysym-
mekö uskollisina sille, mitä olemme tunteneet Pyhän Hen-
gen kautta. Pyrkikäämme työskentelemään asioiden kohen-
tamiseksi, mutta säilyttäkäämme sillä välin uskomme.” 7

Käytäntömme kirkossa muuttuvat jatkossakin, kun 
opimme soveltamaan oppiamme paremmin ja täydellisem-
min. Toivon, että seuraava sukupolvi on entistä reilumpi 
ja oikeudenmukaisempi evankeliumin noudattamisessaan. 
Mutta uskon myös, että isot peruskivet ovat paikoillaan ja 
ne riittävät uskomme ja todistuksemme vaalimiseen.

2. Pysykää uskollisina vastustuksen edessä
Vastustus ei välttämättä ole huono asia. Uskon, että 

vastustus myös vahvistaa meitä. Kun kävin Huntingtonin 
kasvitieteellisessä puutarhassa San Marinossa Kaliforniassa 
Yhdysvalloissa, huomasin, että näyttelytiloissa valtavat tuu-
lettimet simuloivat niitä jatkuvia pasaatituulia, jotka vahvis-
tavat trooppisia puita kestämään mahdollisia hurrikaaneja. 
Herra lähettää meille eli sallii päivittäisiä ”pasaatituulia” 
ongelmien ja vastustuksen muodossa vahvistaakseen mei-
dän juuriamme ja tehdäkseen meistä joustavampia. Sellaiset 
haasteet ovat itse asiassa lahja.

Seuraavat kaksi tapausta kirkon historiasta antavat meille 
näkökulmaa vastustukseen:

Ensimmäinen tapaus on Brigham Youngin saapuminen 
Suolajärven laaksoon vuonna 1847, kuten sitä on kuvaillut 
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presidentti Gordon B.  
Hinckley (1910–2008): ”Yksi-
kään aura ei ollut edes rikko-
nut alueen maaperää. [Brig-
ham Young] ei tiennyt mitään 
maaperän hedelmällisyy-
destä, ei mitään alueen vuo-
denajoista, säästä, hallasta, 
talvien ankaruudesta, hyön-
teistautien mahdollisuudesta. 
[Varhaisilla tutkimusmatkaili-
joilla] Jim Bridgerilla ja Miles Good yearilla 
ei ollut mitään hyvää sanottavaa tästä 
alueesta. Sam Brannan kehotti Brigham 
Youngia hartaasti jatkamaan Kaliforniaan. 
Hän ei kuunnellut ketään heistä. Hän johti 
väkensä tähän helteiseen paikkaan, joka 
vaikutti varmaan kovin lohduttomalta. Kun 
hän saapui, hän katsoi yli tämän leveän 
lakeuden kohti lännessä olevaa suolajärveä 
ja sanoi: ’Tämä on oikea paikka.’” 8

Toinen tapaus on Wilford Woodruf-
fin muistikuva profeetta Joseph Smithin 
eräästä lausumasta. Profeetta puhui palau-
tuksen varhaisina aikoina eräälle pienelle 
johtajien ryhmälle siitä laajasta opillisesta 
tietämyksestä, joka heitä odotti: ”Veljet, tei-
dän tämäniltaiset todistuksenne ovat ylen-
täneet mieltäni ja opettaneet minua hyvin 
paljon. Mutta haluan sanoa teille Herran 
edessä, että te ette tiedä yhtään enempää 
tämän kirkon ja valtakunnan kohtaloista 
kuin äitinsä sylissä oleva lapsi. Te ette 
ymmärrä sitä.” 9

Kerron nämä kaksi kertomusta, koska ne 
kuvailevat sitä, miltä minusta tuntuu. Se, että 
ihminen on oikeassa paikassa tai hänellä 
on oikea oppi, ei tarkoita sitä, ettei hänen 
eteensä tule sokaisevia suola- aavikoita tai 
mustia heinäsirkkaparvia tai tuhoisia halloja 
tai vastaanpanijoita, mutta tämä on oikea 
paikka ja tämä on oikea oppi. Ja meidän 

tulee jatkaa matkaamme. Me ymmärrämme 
suurin piirtein yhtä paljon kuin äitinsä sylissä 
oleva lapsi siitä, mitä Herra tekee liittyen 
miehiin, naisiin ja pappeuteen. Mutta Herra 
tyytyy opettamaan meitä, kun me olemme 
kykeneviä, kun me kasvamme, kun me pyy-
dämme. Ja kun me kasvamme ymmärrykses-
sämme, me voimme tehdä sisar Oscarsonin 
sanojen mukaisesti: ”Säilyttäkäämme sillä 
välin uskomme.”

3. Tavoitelkaa Pyhää Henkeä
Kysymysten esittäminen ja vastausten 

löytäminen ovat perusta sille, että saa 
todistuksen Jumalan opista. Pyhä Henki 
todistaa rauhallisten ja lämpimien tunte-
musten kautta, kun jokin on totta. Linda K. 
Burton, Apuyhdistyksen ylijohtaja, on 
sanonut tästä prosessista: ”Etsikäämme 
vastauksia oikeista lähteistä. Miksi me 
uskoisimme internetiä emmekä profeet-
toja? Voimme saada selville, kuinka esittää 
kysymyksiä tavalla, joka edistää yhteistyötä 
ja tuo esiin vilpittömiä huolenaiheita. – – 
Mutta olkaa kärsivällisiä ja nöyriä.” 10

Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista 
apostolin koorumista opettaa meille, miten 
Saatanan vaikutukset eroavat Jumalan  
antamista vastauksista: ”Kuka on se, joka 
kuiskaa korvaamme [valheita] hyvin 

Pyhä Henki  
poistuu heti kun 

joko mies tai  
nainen alkaa 

hallita vääryy-
dellä eikä enää 

johda sävyisyyttä, 
rakkautta ja puh-
tautta osoittaen.

Ks. OL 121:37
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hienovaraisesti? – – Te ja minä 
tiedämme, kuka näin toimii – hän, 
joka on kaikkien valheiden isä. Lusi-
fer, yhteinen vihollisemme.” 11

Profeetta Joseph Smith, joka sai 
enemmän kokemusta ilmoituksen 
saamisesta kuin kukaan tänä talou-
denhoitokautena, pyrki opettamaan 
meille, että kysymyksiä tulee lähes-
tyä sitoutuneena ykseyteen ja kun-
nioitukseen. Tämä luo otollisen ilma-

piirin Pyhälle Hengelle. Vuonna 1839 Joseph kirjoitti kir-
jeessään Libertyn vankilasta, että ”pappeuden oikeudet on 
liitetty erottamattomasti taivaan voimiin” ja että pappeuden 
voimaa tulee ylläpitää ”taivuttelemalla, pitkämielisyydellä, 
lempeydellä, sävyisyydellä ja vilpittömällä rakkaudella” (OL 
121:36, 41). Profeetta opetti samanlaisia periaatteita Apuyh-
distykselle: ”Lempeyttä, rakkautta, puhtautta – nämä ovat 
ominaisuuksia, joiden pitäisi korottaa [meitä].” 12

Joseph Smith puhui siitä, että lempeys ja sävyisyys ovat 
keinoja Pyhän Hengen tuntemiseen ja vanhurskaaseen 
vaikuttamiseen. Hän sanoi tämän sekä miehille että nai-
sille, koska se vaikuttaa avioliitossa ja kirkossa yhtälön 
molempiin puoliin. Kaikki valtuus ja jumalallinen hyväk-
syntä tehdään tyhjiksi (koska Pyhä Henki poistuu) heti 
kun joko mies tai nainen alkaa hallita vääryydellä (ks. 
OL 121:37) eikä enää johda sävyisyyttä, rakkautta ja puh-
tautta osoittaen.

Se, mitä naiset janoavat, sisältyy oppiimme
Monet naiset maailmassa janoavat sitä, että heitä arvos-

tetaan, että he löytävät tarkoituksen, johon käyttää voima-
varojaan, että he löytävät miehen, joka haluaa perustaa 
perheen ja olla uskollinen.

Matkustaessani kerran junalla Suomessa tapasin erään 
brittiläisen tanssijan. Ilahduimme kumpikin siitä, että 
puhuimme englantia, ja siinä jutellessamme esitimme 
toinen toisellemme kysymyksiä: Mitä teet Suomessa? Mihin 
uskot? Kuullessaan uskonkäsityksistäni tämä nainen kysyi: 
”Et polta etkä juo? Et usko esiaviolliseen seksiin?” Ja koko 
keskustelumme ajan hän palasi kiinnostuneena jatkuvasti 
tähän aiheeseen. ”Luulen, että jos tapailisi miehiä, jotka 

ajattelevat samalla tavoin, se voisi toimia”, hän sanoi. Ja 
sitten myöhemmin: ”Onko sellaisia miehiä olemassa, jotka 
ajattelevat samalla tavoin?” Alkuun hän tuntui halveksivalta 
ja lopussa kaihoisalta. Hän janosi jotakin, mitä hän kuuli 
sisältyvän oppiimme.

En ole koskaan unohtanut tuota tapaamistamme junassa, 
ja se muistuttaa minua usein presidentti Spencer W.  
Kimballin (1895–1985) tunnetusta lausumasta: ”Suuri osa 
siitä merkittävästä kasvusta, jota kirkossa tapahtuu vii-
meisinä aikoina, tapahtuu siitä syystä, että kirkkoon tulee 
suurin joukoin maailmasta hyviä naisia – –. Tätä tapahtuu 
siinä määrin kuin kirkossa olevien naisten elämässä on 
vanhurskautta ja selväsanaisuutta, ja siinä määrin kuin heitä 
pidetään – iloisella tavalla – muista maailmassa elävistä 
naisista erottuvina ja erilaisina.” 13

Naisten identiteettiä ja rooleja koskeva oppi ilmentää 
sydämeni suurimpia toiveita. Se, kuinka kuolevaiset jäsenet 
noudattavat Jumalan oppia, ei ole täydellistä, mutta se on 
vastaanottavaista, elävää, täynnä toivoa ja hyvää tarkoitusta. 
Me uskomme, että Jumala ”ilmoittaa vielä monia suuria ja 
tärkeitä Jumalan valtakuntaa koskevia asioita” (UK 9). Me 
voimme päättää noudattaa sitä oppia.

Niinpä kysyn uudelleen: Onko tämä naisten kirkko? 
Vastaukseni perustuu yksinkertaisesti siihen, mitä olen itse 
kokenut eri puolilla maailmaa. Kyllä. ◼
Puheesta, joka pidettiin FairMormon- konferenssissa Provossa Utahissa  
Yhdysvalloissa 8. elokuuta 2014.
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Heinäkuun 29. päivänä 1977 sisar Cook ja minä olimme juuri päättäneet vie-
railumme Santa Cruzin lähetyskentällä Boliviassa; matka kuului tehtävääni 
seitsemänkymmenen koorumin jäsenenä. Teimme välilaskun Boliviassa 

sijaitsevalle Cochabamban lentokentälle, jossa jouduimme odottamaan viitisen tun-
tia. Olimme todella väsyneitä, joten olimme kumpikin iloisia saadessamme muuta-
man tunnin lepotauon. Ollessani vaipumassa uneen sain voimakkaan tunteen, että 
minun pitäisi herätä ja kirjoittaa muistiin joitakin mieleeni tulvivia ajatuksia.

Kirjoitin lähes kolmen tunnin ajan ratkaisten joitakin organisaatioon liittyviä 
ongelmia, joiden kanssa olin kamppaillut vuosia oman vyöhykkeeni lähetyskentällä. 
Tunsin Hengen vuodatuksen voimakkaana ja kirjoitin innoissani muistiin jokaisen 
innoitetun ajatuksen.

Jatkoimme lopulta matkaamme La Paziin Boliviaan. Lähetysjohtaja Chase Allred 
ja sisar Allred olivat ystävällisesti tulleet meitä vastaan lentokentälle, ja saimme heiltä 
kyydin lähetystoimistolle. Lukitsimme auton, jätimme matkalaukkumme ja salkkuni 
sen sisään, ja sisar Allred pyysi erästä vanhinta pitämään autoa silmällä.

Kun saavuimme toimistolle, lähetysjohtajaa oli tullut tapaamaan nainen, jonka 
aviomies oli kuolemaisillaan. Sekä lähetysjohtaja että minä autoimme hänen tyyn-
nyttämisessään ja hänen tarpeisiinsa vastaamisessa. Sillä välin sisar Cook ja sisar 
Allred lähtivät lähetyskotiin.

Vanhin  
Gene R. Cook
Toimi johtavana 
auktoriteettina  
palvelevana 
seitsenkymme-
nenä vuosina 
1975–2007

Jumala todella kuulee rukouksemme ja vastaa niihin,  
jos osoitamme uskoa Häneen ja Hänen Poikaansa.
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Kun lähetysjohtaja ja minä palasimme autolle, kaikki 
tavaramme olivat poissa. Oletin, että sisar Cook oli ottanut 
tavarat mukaansa lähetyskotiin mennessään. Mutta ajaes-
samme kohti lähetyskotia huomasin, että oikeanpuoleinen 
pikkuikkuna oli rikki, ja aloin pelätä, että tavaramme oli 
mahdollisesti varastettu.

Saavuttuamme lähetyskotiin ymmärsimme, että kaikki 
tavaramme oli tosiaan varastettu. Vaatteiden menettämi-
sestä koitui välitön mutta vain tilapäinen ongelma. Minua 
masensi enemmän se, että varastetussa salkussa olivat 
pyhät kirjoitukseni samoin kuin ne innoitetut ajatukset, 
jotka olin juuri saanut Cochabambassa. Masennuksen, suut-
tumuksen ja avuttomuuden tunteet täyttivät mieleni.

Kun me kaikki olimme rukoilleet omaisuutemme takaisin 
saamisen puolesta, yritimme nauttia päivällisestämme, mutta 
emme kyenneet siihen. Olin saanut ne pyhät kirjoitukset 
vanhemmiltani, ja niissä oli äitini ja tuolloin jo kuolleen isäni 
omistuskirjoitus, jota pidin pyhänä. Olin käyttänyt tuhan-
sia tunteja siihen, että olin tehnyt merkintöjä, kirjoittanut 
rinnakkaisviitteitä ja rakastanut noita ainoita maanpäällisiä 
tavaroitani, joita olin koskaan pitänyt todella arvokkaina.

Vaikka lähetysjohtaja Allredilla ja minulla oli paljon kes-
kusteltavaa, tunsin voimakkaasti, että meidän täytyi tehdä 
kaikki voitavamme, jotta saisin nuo pyhät kirjoitukset takai-
sin. Niinpä päivällisen jälkeen kaikki läsnä olevat polvistui-
vat jälleen rukoukseen. Anoimme Herralta, että nuo pyhät 
kirjoitukset palautettaisiin, että niiden ottajat voisivat ymmär-
tää tehneensä väärin ja tekisivät parannuksen ja että kirjojen 
palauttaminen toimisi keinona tuoda joku tosi kirkkoon.

Päätimme etsiä lähetystoimiston ympäristöstä ja lähei-
seltä niityltä toivoen, että varas tai varkaat olisivat ottaneet 
myytäväksi kelpaavat tavarat ja heittäneet englanninkieliset 
kirjat pois.

Meitä oli autossa kymmenkunta ihmistä, ja olimme 
varustautuneet taskulampuin ja lämpimin vaattein. Aje-
limme katuja ylös ja alas koluten tyhjiä tontteja ja puhuen 
ihmisten kanssa, kunnes olimme käyneet läpi kaikki mah-
dolliset paikat. Kukaan ei ollut nähnyt eikä kuullut mitään. 
Lopulta palasimme lähetyskotiin masentuneina. Lähetys-
johtaja Allred ja minä saimme työasiamme hoidetuiksi 
myöhään illalla, ja seuraavana päivänä sisar Cook ja minä 
lensimme takaisin kotiimme Quitoon Ecuadoriin.

Muutaman seuraavan viikon aikana Boliviassa lähetys-
saarnaajat jatkoivat etsimistä. Silkasta epätoivosta he päätti-
vät laittaa ilmoituksen kahteen paikalliseen sanomalehteen 
tarjoten palkkiota.

Sillä välin Quitossa minä kävin omaa kamppailuani. 
En ollut lainkaan tutkinut pyhiä kirjoituksia siitä lähtien, 
kun omani oli varastettu. Olin yrittänyt tutkia, mutta aina 
kun luin jakeen, saatoin muistaa vain muutamia niistä 
monista rinnakkaisviitteistä, joita olin kirjoittanut yli 20 
vuoden aikana. Olin lannistunut ja masentunut eikä 
minulla ollut minkäänlaista halua lukea. Rukoilin monta 
kertaa, että pyhät kirjoitukseni löytyisivät. Myös vaimoni 
ja pienet lapseni jatkoivat rukoilemistaan päivittäin kol-
men viikon ajan sanoen: ”Taivaallinen Isä, tuothan isin 
pyhät kirjoitukset takaisin.”

Noin kolmen viikon kuluttua sain voimakkaan hengel-
lisen vaikutelman: ”Vanhin Cook, kuinka kauan aiot jatkaa 
lukematta ja tutkimatta?” Sanat tuntuivat palavina ja päätin, 
että minun täytyy nöyrtyä ja alistua tarpeeksi aloittaakseni 
kaiken alusta. Käyttäen vaimoni pyhiä kirjoituksia aloin 
lukea Vanhan testamentin Ensimmäistä Mooseksen kirjaa ja 
hänen luvallaan aloin jälleen tehdä merkintöjä ja kirjoittaa 
rinnakkaisviitteitä.

Elokuun 18. päivänä eräs kirkon työntekijä, veli Eb 
Davis, saapui Boliviasta Ecuadoriin mukanaan paketti 
La Pazin lähetysjohtajalta. Hän laittoi pöydälleni pyhät 
kirjoitukseni sekä hengellisistä vaikutelmistani tekemäni 
muistiinpanot.

Koin sanoin kuvaamatonta iloa. En vieläkään käsitä, 
kuinka Herra jollakin ihmeellisellä tavalla pystyi tuomaan 
nuo kirjat La Pazista, 700 000–800 000 asukkaan kaupun-
gista, varkaiden käsistä, ja palauttamaan ne koskemat-
tomina – sivuakaan ei ollut poissa, revitty tai liattu. Sinä 
päivänä lupasin Herralle, että käyttäisin aikaani ja pyhiä 
kirjoituksiani paremmin kuin koskaan ennen.

Sain myöhemmin tietää, että eräs nainen oli ollut torilla 
– yhdellä sadoista La Pazissa – ja näki humalaisen miehen 
heiluttavan käsissään mustaa kirjaa. Nainen kuului protes-
tanttiseen kirkkoon ja sai voimakkaan hengellisen vaiku-
telman, että siinä häpäistiin jotakin pyhää. Hän lähestyi 
miestä ja kysyi, mikä se oli. Mies ei tiennyt, mutta näytti 
kirjaa hänelle. Nainen kysyi, oliko miehellä muutakin. 

Nainen sai voimakkaan  
hengellisen vaikutelman, että 
siinä häpäistiin jotakin pyhää.
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Mies otti esiin toisen mustan kirjan. Nainen kysyi, oliko 
hänellä vielä lisää. Mies otti esiin täynnä papereita olevan 
kansion, jonka hän sanoi aikoneensa polttaa. Sen jälkeen 
nainen pyysi ostaa nuo tavarat häneltä, mihin mies suostui 
50 peson hinnasta (vähän yli 2 euroa).

Jälkeenpäin nainen ihmetteli, miksi hän olikaan ostanut 
nuo kirjat. Ne olivat englanninkielisiä, eikä hän edes osan-
nut englantia. Ja ne olivat maksaneet paljon – lähes 10 pro-
senttia hänen kuukausituloistaan. Hänellä ei ollut mitään 
muuta syytä ostaa noita kirjoja kuin saamansa hengellinen 
vaikutelma. Hän alkoi heti etsiä kirkkoa, jonka nimi oli 
kirjojen kannessa: Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkko.

Kyseltyään asiasta useammasta kirkosta hän saapui 
vihdoin kirkon lähetystoimistoon La Pazissa. Hän ei ollut 
kuullut palkkiosta eikä nähnyt sanomalehti- ilmoitusta, joka 
ilmestyisi sinä päivänä. Hän ei pyytänyt lainkaan rahaa eikä 
edes maksamaansa 50:tä pesoa takaisin. Vanhimmat ottivat 
iloisina kirjat vastaan ja maksoivat hänelle palkkion joka 
tapauksessa.

Nainen kertoi lähetyssaarnaajille kuuluvansa hellun-
taiseurakuntaan, mutta kuunteli tarkkaavaisena, kun he 
kertoivat hänelle evankeliumista. Hän muisti lukeneensa 
jotakin Joseph Smithistä lehtisestä, jonka hän oli poiminut 
kadulta pari kolme vuotta aiemmin. Hän otti lähetystyö-
oppiaiheet vastaan ja toisen oppiaiheen jälkeen sitoutui 
menemään kasteelle. Kaksi viikkoa myöhemmin, 11. syys-
kuuta 1977, sunnuntai- iltapäivänä eräässä seurakunnassa 
La Pazissa Boliviassa Maria Cloefe Cardenas Terrazas ja 
hänen 12- vuotias poikansa Marco Fernando Miranda  
Cardenas menivät kasteelle.

Nähdessäni Herran käden jäljen Hän muutti pyhien 
kirjoitusten katoamisen aiheuttaman valtavan avuttomuu-
den tunteeni suureksi ilon tunteeksi. Herra sanoi: ”Niinpä 
minä sanon teille: Mitä ikinä te rukouksessa pyydätte, 
uskokaa, että olette sen jo saaneet, ja se on teidän” 
(Mark. 11:24).

Jumala todella kuulee rukouksemme ja vastaa niihin, 
jos osoitamme uskoa Häneen ja Hänen Poikaansa, Herraan 
Jeesukseen Kristukseen. ◼



KU
VI

TU
S 

AL
LE

N 
G

AR
NS

M Y Ö H E M P I E N  A I K O J E N  P Y H I E N  K E R T O M A A

Omavaraisuus ilmenee monin tavoin. Herran avulla me kehitymme keholtamme, mieleltämme 
ja hengeltämme – ja me autamme muita tekemään samoin. Seuraavat kuusi kertomusta 
osoittavat, kuinka jäseniä on siunattu, kun heistä on tullut omavaraisempia.

Kun olin yhdeksän kuukauden 
ikäinen, vanhempani – nuori 

pariskunta, jolla oli kolme lasta ja 
neljäs tulossa – joutuivat Argentiinassa 
voimakkuudeltaan 7,5 magnitudin 
maanjäristykseen. Kun talomme alkoi 
luhistua, isä ja äiti sieppasivat mei-
dät ja juoksivat ulos. Tarkistettuaan, 
että olimme kunnossa, he katselivat 
ympärillään näkyvää tuhoa. Isä arvioi 
pikaisesti vauriot ja menetykset ja 
käsitti, ettei paikallisesta vesijohto-
verkostosta saisi puhdasta vettä. Vettä 
ei riittänyt edes siihen, että olisimme 
pesseet päältämme sen pölyn, jota oli 
tullut hajonneista taloista.

HÄTÄTILANTEISIIN VALMISTAUTUMINEN:  
MAANJÄRISTYKSIÄ JA ISOJA PULLOJA

Kun alkujärkytys oli ohi, isä otti 
polkupyöränsä ja meni tarkistamaan 
äitinsä tilannetta. Tämä asui muutaman 
korttelin päässä. Kun isä saapui äitinsä 
tuhoutuneen talon luo, hän käveli 
talon taakse, missä hänen äitinsä istui 
vain muutaman naarmun saaneena.

Isoäitini pyysi isääni pelastamaan 
joitakin tavaroita romun keskeltä, ja 
kun isä oli tekemässä sitä, hän löysi 
kaksi isoa lasipulloa (käymispulloja, 
joissa on myyty 20–60 litraa viiniä) 
täynnä puhdasta juomavettä. Ne oli-
vat aivan ehjiä.

Muutama kuukausi ennen maan-
järistystä presidentti Spencer W. 

Kimball (1895–1985) oli kehottanut 
pyhiä kautta maailman varastoimaan 
ruokaa ja vettä. Isoäitini, joka oli 
tuore käännynnäinen, oli kuunnellut. 
Niiden kahden ison lasipullon avulla 
pystyimme täyttämään perheemme 
vedentarpeen pariksi päiväksi, kunnes 
hätäapu saapui.

Tämä isoäitini kuuliaisuuden esi-
merkki oli todistuksena isälleni, joka 
myöhemmin koki kääntymyksen 
evankeliumiin. Sittemmin perheemme 
on sinetöity temppelissä. Olen hyvin 
kiitollinen isoäitini uskosta ja kuuliai-
suudesta kehotukselle valmistautua. ◼
Ricardo Sosa, Santa Lucia, Argentiina

Isoäitini oli kuunnellut profeettaa ja 
täyttänyt kaksi isoa lasipulloa puhtaalla 

juomavedellä, joka täytti perheemme 
vedentarpeen, kunnes hätäapu saapui.
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Kun olin kuusissakymmenissä, 
minun alkoi olla vaikeaa liikkua 

paikasta toiseen. Painoin yli 130 kiloa. 
Tarmoni ja kestävyyteni olivat vähissä, 
ja sain jopa vammaisen pysäköinti-
luvan, jotta voisin pysäköidä mahdolli-
simman lähelle kauppoja.

Päätin, että oli aika pudottaa pai-
noa. Otin esiin luvun OL 89 ja rukoilin 
taivaallista Isää: ”Auta minua ymmär-
tämään, mitä tämä todella kertoo 
minulle.” Ajan mittaan jokainen jae ja 
jokainen sana alkoivat saada uuden 
merkityksen. Vaikka en juo alkoho-
lia, teetä tai kahvia enkä tupakoi, en 
ollut oikeastaan ymmärtänyt luvun 
laajempaa sanomaa. Tiesin, että vii-
sauden sana oli terveyslaki, mutten 
ollut koskaan aiemmin ajatellut sitä 
elämäntapana.

Ensimmäistä kertaa todella tunsin, 
että pystyisin muuttamaan elämän-
tyyliäni. Asetin realistisen tavoitteen 
laihduttaa 23 kiloa 50 viikossa.

FYYSINEN TERVEYS: PAINONPUDOTUS JA VIISAUDEN SANA
Pidin kirjaa syömistäni kaloreista 

ja ravinteista. Tutkin, mitä terveydelli-
siä vaikutuksia oli kaikella sillä, mitä 
söin. Kun söin terveellisempiä ruo-
kia, tunsin itseni kylläiseksi. Minulla 
ei ollut mitään mielitekoja. Kehoni 
tuntui tietävän, mitä se tarvitsi. Epä-
terveelliset ruoat, joista olin aiemmin 
pitänyt, menettivät houkuttelevuu-
tensa. Lakkasin syömästä sokeria. 
Ajan mittaan lakkasin laskemasta 
kaloreita ja söin kasviperäisiä ruokia, 
kuten viisauden sanassa sanotaan: 
”Se, mikä tuottaa hedelmää niin 
maassa kuin maan päällä” (OL 89:16). 
Saavutin tavoitteeni ja enemmänkin. 
Vain parissa vuodessa olin laihdut-
tanut yli puolet kehoni painosta. Se 
merkitsee 12 numeroa pienempää 
vaatekokoa! Olen nyt säilyttänyt 
tämän painon yli kolme vuotta.

Tunnen itseni terveeksi. Veren-
sokerini ei enää nouse rajusti, kun 
olen nälkäinen, enkä muista, milloin 

minulla viimeksi olisi ollut päänsär-
kyä. Minun ei tarvitse käyttää lääk-
keitä. Vaikka painon pudottaminen 
onkin edistänyt kokonaisvaltaista 
tunnettani hyvinvoinnista, niin samoin 
on tehnyt uusi elämäntapani.

Se, että syöminen on hallinnassani, 
on osaltaan luonnollisen ihmisen 
voittamista (ks. Moosia 3:19). Se puo-
lestaan parantaa hengellistä arvoste-
lukykyäni ja suo minun vastaanottaa 
lupauksen siitä, että löydän ”viisautta 
ja suuria tiedon aarteita, tosiaankin 
salattuja aarteita” (OL 89:19). Pika-
ruoan vaihtaminen viisauteen on 
hyvä vaihtokauppa.

Olen erittäin kiitollinen rakasta-
valle taivaalliselle Isälle, joka kuuli 
yksinkertaisen pyyntöni ja antoi 
minulle oivalluksia viisauden sanan 
suhteen. Tiedän, että viisauden sana 
on ilmoitusta. Tiedän, että se voi 
muuttaa elämän. ◼
Carol E. Wolf, Utah, USA
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Kun vaimoni ja minä menimme nai-
misiin, olin työtön. Meillä oli hyvin 

vähän huonekaluja, mutta meillä oli 
paljon rakkautta ja paljon uskoa.

Kun viimein sain työpaikan, edel-
lytyksenä oli, että työskentelisin 
sunnuntai- iltapäivisin. Olin luvannut 
Herralle, etten työskentelisi Hänen 
päivänään. Mutta olin yhä vastuussa 
siitä, että hankkisin elannon perheel-
leni. Tekemäni lupaus ei siltikään 
poistunut mielestäni.

Sain vastauksen seuraavana sun-
nuntaina, kun lauloimme ”Tervetullut, 
aamunkoitto” (MAP- lauluja, 182) ja 
ymmärsin lepopäivän tärkeyden. Kun 
sain kuulla, ettei uuden työaikatau-
lun neuvotteleminen olisi vaih-
toehto, lopetin työni. Jatkoimme 
elämää uskoen siihen, että 
Herra pitäisi meistä huo-
len. Vaimoni työskenteli, 

TYÖLLISYYS: PALJON USKOA, VÄHÄN HUONEKALUJA
jotta saisimme elannon, ja sitten syntyi 
ensimmäinen tyttäremme Saria. Sillä 
välin minä osallistuin jatkuvan koulu-
tusrahaston turvin sähkömekaanikon 
kurssille. Vieläkään en saanut työtä.

Vaimoni täytyi palata työhön 
kolme kuukautta Sarian syntymän 
jälkeen, mutta Saria kaipasi häntä 
kipeästi. Rukoilimme saadaksemme 
tietää, mitä tehdä, ja päätimme, että 
vaimoni lopettaisi työnsä. Se tuntui 
epäviisaalta, mutta tunsimme, että 
niin meidän piti tehdä. Saimme nel-
jän kuukauden ajan minulle työttö-
myyskorvausta, jotta löytäisin työtä, 
ja Herran hyväksi katsomana aikana 

sain väliaikaista työtä.
Kun toinen tyttäremme 

Amanda syntyi, sain viimein tek-
nisen alan harjoittelupaikan, 
mutta tilanne pysyi edelleen 
vaikeana. Meillä oli edelleen 

vähän huonekaluja, eikä minulla ollut 
pysyvää työtä. Osallistuin kaksi kertaa 
kirkon tarjoamalle ammatillisen oma-
varaisuuden kurssille. Tein parhaani, 
vaikka se vähä, mitä ansaitsin, hädin 
tuskin kattoi perustarpeemme.

Vuosi ja kolme kuukautta har-
joittelupaikan saamisen jälkeen sain 
nykyisen työni. Työskentelen nykyään 
teknikkona isossa ostoskeskuksessa 
sähkönkulutuksen mittausosastolla. 
Olen töissä maanantaista perjantaihin, 
mitä pidän ihmeenä tällä alalla. Kaikki 
muut työkaverini työskentelevät myös 
sunnuntaisin ja pyhäpäivisin. Sai-
rausvakuutuksemme on kunnossa, ja 
meillä on huonekaluja! Tiedän, että 
olen päässyt tähän Herran ja jatkuvan 
koulutusrahaston avulla. Tiedän, että 
jos me teemme oman osamme, niin 
Herra tekee aina oman osansa, ja me 
voimme pysyä omavaraisina. ◼
Lenine Santiago Duarte Nazareno, 
Salvador, Bahia, Brasilia
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Olin luvannut Herralle, 
etten työskentelisi 

Hänen päivänään. Lopetin 
työni uskoen siihen, että 
Herra pitäisi meistä huolen.
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Aviomieheni yliopistokoulutus oli ollut kallis, joten 
odotimme innolla työpaikkaa, joka auttaisi meitä 

maksamaan pois velkamme. Meille tarjottiin useita eri 
työpaikkoja, mutta professorin paikka Havaijissa tuntui 
parhaalta. Kun työsopimus viimein saapui, palkka oli 
kuitenkin alhaisempi kuin mistä olimme keskustelleet. 
Meille tiedotettiin, että oli otettu käyttöön uusi menette-
lytapa ja ettei asiasta voinut neuvotella. Olimme kui-
tenkin tunteneet varmuutta uudesta työpaikasta, joten 
allekirjoitimme työsopimuksen.

Rakastimme Havaijia, mieheni rakasti työtään, ja 
meitä siunattiin perheenä. Opintolainamme takaisin-
maksut tuntuivat sujuvan hyvin, kunnes luottokortti-
yhtiö ilmoitti meille, että uusi korkoprosenttimme olisi 
14 sen hetkisen 3:n sijaan. Me esitimme, että olimme 
aina suorittaneet maksumme ajallaan ja että olimme 
jo maksaneet suuren osan velasta. Mutta yhtiö oli 
järkähtämätön.

Aluksi teimme hieman luovia rahoitusratkaisuja 
siirtäen velkasaldomme eri luottokorteille, joissa lyhy-
taikaisen koron prosentti oli 0. Sitten aloimme leikata 
kulujamme. Vähensimme radikaalisti seitsemän hengen 
perheemme ruoka- , vaate-  ja vaippabudjettia. Elimme 
ruokavarastomme avulla. Joka aamu söimme kaura-
puuroa, joka iltapäivä söimme itseleivottua leipää ja 
joka ilta söimme riisiä ja papuja. Meillä ei ollut sellaisia 
ylellisyyksiä kuten voita, tuoretta maitoa tai mehua. 
Kun olimme maksaneet kymmenykset ja peruselintar-
peemme, kaikki tulomme menivät luottokorttimaksu-
jemme maksamiseen.

Puoli vuotta myöhemmin olimme maksaneet 90 
prosenttia veloistamme! Herra oli moninkertaistanut 
tulomme ihmeellisin tavoin. Pystyimme maksamaan jäl-
jellä olevan velkamme nopeasti pois, ja olemme hyvin 
kiitollisia. Tyttäremme valittaa yhä siitä, kun hänen piti 
syödä kaurapuuroa joka aamu, mutta tiedän, että mak-
saessamme kymmenyksemme ja ollessamme kuuliaisia 
profeetalle meitä siunattiin taloudellisesti ja ajallisesti. ◼
Julkaistaan nimettömänä, Havaiji, USA

RAHA- ASIAT: KAURAPUUROA, LEIPÄÄ SEKÄ RIISIÄ JA PAPUJA
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Opintolainamme 
takaisinmaksut 

tuntuivat sujuvan 
hyvin, kunnes 
luottokorttiyhtiö 
ilmoitti meille, että 
korkoprosenttimme 
nousisi.
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Kun menin naimisiin, aloin tunnolli-
sesti varastoida ruokaa. Mieheni ja 

minä halusimme kartuttaa ison varas-
ton, mutta meillä ei ollut varaa ostaa 
kaikkea heti kerralla, joten päätimme, 
että ostaisimme jotakin ylimääräistä 
joka viikko. Pidimme silmällä sään-
nöllisesti ostamiamme elintarvikkeita 
koskevia tarjouksia, varsinkin tarjouk-
sia säilykkeistä.

Minusta oli mukavaa kurkistaa 
ruokakomeroomme ja nähdä, kuinka 
pienet säilyketölkkien ja kuivaruoka-
elintarvikkeiden pinot kasvoivat 
vähitellen korkeammiksi. Kerran 
teimme virheen ostaessamme juusto-
säilykkeitä, jotka olivat vastenmielisiä, 

RUOKAVARASTO: JUUSTOSÄILYKKEITÄ JA LAINANKORKOJA
mutta mieheni rohkaisi luontonsa ja 
söi yhden purkillisen joka viikko, kun-
nes ne oli kaikki syöty. Kun meillä oli 
kunnollisen kokoinen ruokavarasto, 
aloimme kierrättää sitä päättäen kor-
vata jokaisen käyttämämme rasian tai 
pakkauksen kahdella uudella.

Pian komeromme oli aivan täysi, 
ja niinpä aloimme ostaa varastoon 
kuivamuonaa koirallemme ja kissoil-
lemme. Aloimme varastoida myös 
yrttejä ja mausteita, tyhjiöpakattua 
vehnää, vettä ja virvoitusjuomia sekä 
ruoan lisäksi kaikkea muutakin, mitä 
käytämme päivittäin, kuten saippuaa, 
deodoranttia ja pesuainetta.

Sitten ostimme talon, ja juuri ennen 

kuin allekirjoitimme sopimuksen, 
asuntolainojen korot nousivat hui-
masti. Meidän täytyi elää ruokavaras-
tomme turvin miltei vuoden ajan, jotta 
emme olisi menettäneet kotiamme.

Nyt ruokavarasto on vain osa 
yleistä taloudenhoitoamme. Me käy-
tämme sitä ja saamme sen kautta 
siunauksia joka päivä. Olen hyvin 
kiitollinen siitä, että kuuntelimme 
Herran profeettojen antamia innoi-
tettuja neuvoja, koska se tarkoittaa 
sitä, että voin nyt kiitollisena katsoa 
ympärilleni lämpimässä ja viihtyisässä 
kodissamme. ◼

Yvonne Aston, Kanaalisaaret,  
Yhdistynyt kuningaskunta

Mieheni ja minä 
halusimme 

kartuttaa ison 
ruokavaraston, joten 
päätimme, että 
ostaisimme jotakin 
ylimääräistä joka 
viikko.
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POLULLA KOHTI SUUREMPAA OMAVARAISUUTTA
Onko sinusta tulossa päivä päivältä omavaraisempi?

Arvioi itseäsi näiden väittämien 
perusteella saadaksesi käsi-

tyksen siitä, missä vaiheessa olet 
matkalla kohti omavaraisuutta.

Tämä arviointi ei ole kattava 
ohjeluettelo. Kun sinä ja perheesi 
tutkitte rukoillen tätä aihetta ja 
pidätte yhdessä neuvoa, Henki voi 
innoittaa teitä tietämään, kuinka 
voitte edistyä.

Kun olet täyttänyt tämän 
arvioinnin, harkitse joidenkin 
tavoitteiden asettamista niillä 
osa-alueilla, joissa pistemääräsi 
oli alhainen.
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Valmius
		 1. Minulla on varalla käteisvaroja 

hätätilanteita varten.
		 2. Minulla on kotona varastossa 

hätäaputarvikkeita (esim. huo-
pia, kynttilöitä, taskulamppuja).

		 3. Säilytän tärkeät asiakirjat turvalli-
sessa paikassa, ja perheeni ja 
minä tiedämme, missä ne ovat.

		 4. Ostan ja varastoin säännöllisesti 
ylimääräisiä ruokatarvikkeita 
ja vettä.

		 5. Käytän olemassa olevaa ruoka-
varastoa ja kierrätän sitä uusilla 
ruokatarvikkeilla, jotteivat ne 
pilaannu.

Työllisyys
		 1. Pyrin kehittämään ammattitai-

toani ja tuottavuuttani seminaa-
rien ja työpaikan tarjoamien 
kurssien kautta.

		 2. Työskentelen hyvin yhdessä 
muiden kanssa, ja muut luottavat 
minuun.

		 3. Ennen työnhakua pyydän saada 
palautetta ansioluettelostani ja 
työhaastattelutaidoistani.

		 4. Rukoilen usein ja olen myöntei-
nen etsiessäni työtä.

		 5. Etsin tilaisuuksia tutustua uusiin 
ihmisiin, mikä saattaa johtaa 
työllistymiseen.

Raha- asiat
		 1. Pyrin etsimään keinoja säästää 

rahaa vähentämällä tarpeettomia 
kuluja.

		 2. Siirrän säännöllisesti rahaa syr-
jään säästö-  tai sijoitustilille.

		 3. Vältän tarpeetonta velkaa.
		 4. Maksan rehelliset kymmenykset 

ja lahjoitan runsaat paastouhrit.
		 5. Pidän huolta omaisuudestani, 

jotta se kestää pidempään.

Fyysinen terveys
		 1. Pyrin harrastamaan liikuntaa 

säännöllisesti.
		 2. Syön terveellisesti ja juon riittä-

västi vettä joka päivä.
		 3. Elän viisauden sanan mukaan 

ja kannustan myös muita toimi-
maan samoin.

		 4. Vältän tulemista riippuvaiseksi 
vahingollisista aineista.

		 5. Nukun riittävästi ja vältän liial-
lista nukkumista.

Opiskeleminen
		 1. Etsin virallisia ja epävirallisia 

tilaisuuksia oppia.
		 2. Kun hankin lisää koulutusta, 

otan selvää käytettävissä ole-
vasta rahoituksesta, kuten 
stipendeistä, opintotuesta tai 
jatkuvasta koulutusrahastosta.

		 3. Kuuntelen mielelläni näkemyk-
siä ja mielipiteitä, jotka ovat 
erilaisia kuin omat näkemykseni 
ja mielipiteeni.

		 4. Tavoittelen Hengen johdatusta 
avukseni erottaakseni totuuden 
ja muistaakseni sen, mitä olen 
oppinut.

		 5. Sisällytän evankeliumin  
päivittäisen tutkimisen osaksi 
koulutustani.

Vastausvaihtoehdot  
1 = ei koskaan, 2 = joskus, 3 = usein, 4 = melkein aina, 5 = aina
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Yksi niistä tilanteista, jotka 
pyhissä kirjoituksissa painavat 
mieltä eniten, on tallennettu 

Johanneksen evankeliumiin. Tämä 
tapahtui sen jälkeen, kun Vapahtaja 
oli kärsinyt Getsemanen puutarhassa 
käsittämätöntä tuskaa syntiemme ja 
kuolevaisuuden heikkouksiemme 
vuoksi (ks. OL 19:15–18).

Tämä tilanne tapahtui Hänen 
kavaltamisensa ja vangitsemisensa  
jälkeen, ja se tapahtui sen yön jäl-
keen, jolloin Hän joutui kärsimään 
nöyryytystä ja fyysistä väkivaltaa 
juutalaisten johtajien käsissä. Tämä 
seurasi sen jälkeen, kun roomalaiset 
sotilaat olivat julmasti ruoskineet 
Hänet Pontius Pilatuksen käs-
kystä. Tämä tapahtui sen jälkeen, 
kun Hänen päähänsä oli painettu 
orjantappurakruunu.

Pilatus oli tullut siihen johtopää-
tökseen, ettei Jeesus ollut tehnyt 
mitään, mikä oikeuttaisi ristiinnau-
litsemisen. Hän määräsi Jeesuksen 
ruoskittavaksi, mikä oli ankara 

fyysinen rangaistus mutta ei taval-
lisesti johtanut kuolemaan. Ehkä 
Pilatus toivoi, että tällä tavoin kidut-
tamalla ja nöyryyttämällä Vapahtajaa 
hän saisi juutalaisten johtajat vakuut-
tuneiksi siitä, että Jeesus oli saanut 
hirvittävän tuskallisen opetuksen ja 
Hänestä oli tehty julkinen, varoittava 
esimerkki. Ehkäpä hän toivoi herät-
tävänsä heissä jonkinlaista laupeutta. 
Näin ollen Pilatus määräsi Jeesuksen 
tuotavaksi ruoskimisen jälkeen ihmis-
ten nähtäväksi.

”Katso: ihminen!”
”Niin Jeesus tuli ulos, orjantappu-

rakruunu päässään ja purppuranpu-
nainen viitta yllään, ja Pilatus sanoi: 
’Katso: ihminen!’

Kun ylipapit ja heidän miehensä 
näkivät Jeesuksen, he rupesivat huuta-
maan: ’Ristiinnaulitse! Ristiinnaulitse!’ 
Pilatus sanoi heille: ’Ottakaa te hänet 
ja ristiinnaulitkaa. Minä en ole havain-
nut hänen syyllistyneen mihinkään.’” 
( Joh. 19:5–6.)
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Tässä ja seuraavassa 
artikkelissa vanhin 
Clayton ja hänen 
vaimonsa Kathy 

todistavat Vapahtajasta 
ja Hänen kyvystään 

auttaa Jumalan 
lapsia saavuttamaan 

iankaikkiset 
mahdollisuutensa.

Juurtuneena KristukseenVanhin  
L. Whitney Clayton
seitsemänkymme-
nen koorumien 
johtokunnasta
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Vaikka kertomuksen loppu onkin 
äärimmäisen tärkeä, pysähdyn Pilatuk-
sen sanoihin ”Katso: ihminen!”

Pilatuksen pyyntö oli syvällekäy-
vän ironinen. Jeesus oli sillä hetkellä 
fyysisesti runneltu, muttei koskaan 
aiemmin eikä koskaan sen jälkeen 
kukaan mies tai nainen ole ansain-
nut suurempaa oikeutta tulla katso-
tuksi. Hänen elämänsä oli täydellistä. 
Hän oli vertaansa vailla. Kukaan ei 
ollut koskaan elänyt niin kuin Hän 
eli. Kukaan ei koskaan eläisi niin. 
Hänellä oli jokainen hyve sen täydel-
lisimmässä muodossa.

Vapahtajalla oli täydellinen itsekuri. 
Hänen tunteensa ja tuntemuksensa 
olivat täydelliset samoin kuin Hänen 
ajatuksensa. Hänen ymmärryk-
sensä oli rajaton. Hän yksin ansaitsi 
todella tulla katsotuksi – jokaisesta 

näkökulmasta – ja tulla tutkituksi, 
punnituksi ja palvelluksi. Mikään 
näkymä Hänen mieleensä, sydä-
meensä ja tunteisiinsa ei voisi miten-
kään koitua pettymykseksi. Jeesus oli 
yltäkylläisen elämän ruumiillistuma, 
vaikka Hänen ulkoinen olemuksensa 
ei sitä silloin kuvastanutkaan.

Niinpä meidänkään ei pitäisi ensi-
sijaisesti muistella Hänen ulkoista 
olemustaan tuona kärsimyksen het-
kenä (ks. Jes. 53:2). Se, millainen Hän 
oli tuon vaivatun fyysisen ruumiinsa 
sisällä, merkitsee meille aivan kaikkea. 
Se, mitä Hän on, teki mahdolliseksi 
kaiken sen, mitä Hän teki. Juuri se, 
mitä Hän suuruudessaan on, vaatii 
meidän huomiomme.

Se, mitä meidän tulisi nähdä, kun 
noudatamme kehotusta ”katso: ihmi-
nen”, on Hänen mahtava voittonsa 

pahuuden voimista, vaikka se ei juuri 
silloin näyttänytkään voitolta. Voitto 
oli Hänen täydellinen tyyneytensä 
raivoisimman myrskyn keskellä, mitä 
ihminen voisi koskaan kokea. Joka 
ikistä vihollisen koskaan keksimää 
pirullista keinoa oli käytetty tai pian 
käytettäisiin Häntä vastaan. Hän 
voitti ja kukisti ne kaikki. Hän seisoi 
Pilatuksen edessä täynnä täydellistä 
rauhaa ja tyyneyttä.

Hän oli osoittanut kiistattomasti 
hallitsevansa fyysistä maailmaa ja 
ihmiskunnan osana olevia olosuhteita. 
Hän käski pahoja henkiä. Hän paransi 
sairaita, antoi sokeille näön ja kuuroille 
kyvyn kuulla. Hän herätti kuolleita 
elämään, myös ne lapset, jotka Hän 
palautti elävinä vanhemmilleen. Hän 
käsitti jokaisen ajatukset ja tunteet. 
Hän antoi syntejä anteeksi ja puhdisti 
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spitaalisia. Pilatuksen luona tapah-
tunutta tilannetta edeltäneenä yönä 
Hän oli kantanut koko ihmiskunnan 
syntien, tuskien, sairauksien ja heik-
kouksien taakan. Ironista kyllä, Hän oli 
kärsinyt myös niiden ihmisten syntien 
vuoksi, jotka juuri sillä hetkellä kohteli-
vat Häntä kaltoin.

”Katso: ihminen”, tosiaan. Hän on 
elävän Jumalan Poika. Hän on esiku-
vamme elämässä, Hän, joka lähetettiin 
osoittamaan tie ja olemaan se tie. Hän 
on ”tie, totuus ja elämä” ( Joh. 14:6) 
meille kaikille. Sanoillaan ”katso: ihmi-
nen” Pilatus tietämättään ja tarkoitta-
mattaan ilmaisi yksinkertaisen mallin 
elämän korkeimpien päämäärien 
saavuttamiseksi.

Pyytäessään juutalaisia katsomaan 
Vapahtajaa Pilatus suuntasi heidän 
katseensa ja meidän katseemme 
Häneen, siihen ainoaan, joka voi 
tehdä elämästämme yltäkylläisen 
ja ”pelastuksen täyttää” 1. Siksi on 
annettu käsky: ”Katso, että turvaudut 
Jumalaan ja elät” (Alma 37:47).

Katsoessamme Häntä meidän 
tulisi muistaa, että Hänen ansios-
taan – sen ansiosta, mitä kaikkea 
Hän teki ja mitä kaikkea Hän oli 
ja on – mekin voimme saavuttaa 
voiton. Mekin voimme voittaa. Me 
voimme elää yltäkylläistä elämää 
koettelemusten keskellä. Jos pää-
tämme katsoa Häntä ja ottaa vastaan 
Hänen pelastavan evankeliuminsa ja 
soveltaa sitä käytäntöön, Hän pelas-
taa meidät. Hän varjelee meitä oman 
langenneen luontomme ja heikkouk-
siemme vaikutuksilta ja Hän pelas-
taa meidät synnistä, hengellisestä 

keskinkertaisuudesta ja lopullisesta, 
iankaikkisesta epäonnistumisesta. 
Hän puhdistaa meidät, jalostaa meitä 
ja tekee meistä kauniimpia, ja lopulta 
Hän jopa tekee meistä täydellisiä. 
Hän antaa meille iloa ja rauhaa. Hän 
on avain yltäkylläiseen elämään.

Saarna taimista
Vaimoni Kathy ja minä asumme 

kukkulanrinteellä. Siellä kasvaa tietyn-
laisia pieniä tammipuita. Päinvastoin 
kuin suuret ja mahtavat tammet, nämä 
tammet eivät koskaan kasva korkeiksi, 
mutta ne ovat sitkeitä ja kauniita.

Joitakin vuosia sitten laitoimme 
kotimme etuovelle johtavan kulku-
väylän reunaan suuren kukkaruukun. 
Istutimme tähän tammen oksien 
alla olevaan ruukkuun värikkäitä 
kukkia. Kesän vaihtuessa syksyksi 
tammi alkoi pudottaa siemeniään eli 
tammenterhoja, ja muutamia tipahti 
kukkaruukkuun.

Eräänä kevätpäivänä huomasin, 
että ruukussa oli itänyt muutamia 
taimia. Emme halunneet ruukkuun 
muuta kuin kukkia, joten aloin kitkeä 
näitä taimia mullasta. Yllätyksekseni 
juuret olivat kolme tai neljä kertaa 
pidemmät kuin taimien mullan pin-
nalla näkyvät osat.

Utahissa Yhdysvalloissa kesät ovat 
kuumia ja kuivia ja talvet kylmiä, 
tuulisia ja lumisia. Mutta tammen tai-
mien syvälle työntyvät juuret ulottuvat 
nopeasti pintakerrosta syvemmälle. 
Sen ansiosta suurempi juuriosa saa 
maaperästä kosteutta ja ravinteita. 
Lisäksi syvälle ulottuvat juuret ankku-
roivat puut lujasti maahan ja pitävät 

nuoretkin puut suorina ja vankkumat-
tomina tuulessa. Syvälle menevät juu-
ret auttavat näitä tammia selviytymään 
hengissä. Kun taimet lopulta kasvavat 
täyteen mittaansa, niiden juuret edel-
leen ravitsevat ja suojelevat niitä ja 
antavat niille voimaa.

Me voimme ottaa oppia näistä 
tammista. Meillä kaikilla on koke-
muksia, jotka ovat kuin kuumia kesiä 
tai kylmiä talvia. Meillä on helppoja 
aikoja ja vaikeita aikoja, menestymi-
siä ja epäonnistumisia, terveyttä ja 
sairautta, onnen kausia sekä surun 
hetkiä. Elämä ei ole paikallaan pysy-
vää. Se ei ole tasaista.

Elämä on samanlaista muissakin 
suhteissa. Me kaikki elämme oman 
kotiseutumme ja kotimaamme kult-
tuurin ja perinteiden ympäröiminä. 
Jotkin noista vaikutuksista ovat hyviä 
ja toiset huonoja. Jotkin kohottavat 
meitä, ja toiset heikentävät ja vahin-
goittavat meitä. Kotiamme voi siunata 
evankeliumin valo tai sitä voi tur-
mella kyvyttömyys pitää Jumalan käs-
kyt. Ystävien antama esimerkki voi 
olla hieno tai huono. Kukaan meistä 
ei tiedä, mihin elämä meidät johtaa. 
Emme voi täysin ennustaa tulevaa 
terveyttämme tai varallisuuttamme. 
Emme voi ennustaa sotien tai säiden 
vaikutuksia. Erilaiset meistä riippu-
mattomat olosuhteet tuovat haasteita 
meille kaikille.

Mutta toisin kuin puut, me voimme 
päättää kehittää tietoisesti oman 
elämämme hengellistä juuristoa. Me 
päätämme, mihin istutamme juu-
remme ja kuinka syvälle maahan ne 
juurrutamme. Päivittäiset päätökset 
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saavat aikaan pienen pieniä, lähes 
huomaamattomia eroja uskomme 
juurissa, mutta niiden vaikutus on 
perustavaa laatua.

Juurtuneina Vapahtajaan
Koska emme tiedä, milloin ja 

kuinka meidän haasteemme tulevat 
tai kuinka pitkään henkilökohtai-
nen talvemme tai kesämme kestää, 
meidän tulisi juurruttaa itsemme niin 
syvälle kuin mahdollista ainoaan 
todelliseen sieluamme ravitsevaan 
lähteeseen, Herraan Jeesukseen Kris-
tukseen. Hän haluaa elämämme ole-
van yltäkylläistä. Hän kutsuu meitä 
tulemaan luokseen. Hän on sanonut: 
”Ota vastaan oppia minulta ja kuun-
tele minun sanojani; vaella minun 
Henkeni sävyisyydessä, niin sinulla 
on rauha minussa” (OL 19:23).

Me kasvatamme sielun voimaa 
kestää elämämme myrskyissä oppi-
malla Hänestä. Me opimme tutkimalla 
ja rukoilemalla. Me opimme katso-
malla vanhurskaita esimerkkejä. Me 
opimme, kun palvelemme muita halu-
tessamme palvella Häntä (ks. Matt. 
25:40). Me opimme, kun pyrimme 
ottamaan Hänestä mallia kaikin mah-
dollisin tavoin.

Kuunteleminen tarkoittaa tottele-
mista ja opiksi ottamista, ei pelkäs-
tään kuulemista. Me kuuntelemme 
Häntä tutkiessamme pyhiä kirjoituksia 
itseksemme. Me kuuntelemme sakra-
menttikokouksessa ja temppelissä. Me 
kuulemme Hänen äänensä hiljaisena, 
vienona äänenä (ks. 1. Kun. 19:12). 
Me kuuntelemme Häntä elävien pro-
feettojen ja apostolien äänessä.

Tarkkaavainen kuunteleminen 
muistuttaa meille, ”[ettei] ihminen 
elä ainoastaan leivästä, vaan jokai-
sesta sanasta, joka lähtee Jumalan 
suusta” (Matt. 4:4). Me vahvistamme 
juuriamme pikkuhiljaa, askel ker-
rallaan. Kun me kuuntelemme, me 
seuraamme Hänen kulkemaansa 
polkua. Hän on se polku, joka johtaa 
yltäkylläiseen elämään, ja Hän on sitä 
valaiseva valo (ks. Joh. 8:12).

Pitäkää käskyt
Siinä, mitä me voimme ja mitä 

meidän tulee tehdä kasvattaaksemme 
juuriamme, ei ole mitään salaista eikä 
yllättävää: me pidämme Jumalan käs-
kyt. Meidän kykymme tehdä Hänen 
tahtonsa kasvaa, kun me teemme 
Hänen tahtonsa. Se käy helpommaksi, 
koska meidän vakaumuksemme ja 
uskomme kasvavat. Kun toteutamme 
elämässämme evankeliumin perus-
asioita uskollisesti ja sinnikkäästi, 
Herra siunaa meitä suuremmalla sisäi-
sellä voimalla.

Kelvollinen, pohdiskeleva juma-
lanpalvelus vaikuttaa suuresti sii-
hen, kuinka syvälle hengelliset 
juuremme ulottuvat. Kunnioittava 
sakramenttikokoukseen osallistu-
minen ja sakramentin nauttiminen 
vakain aikein tekevät lepopäivästä 
enemmän kuin vain minkä tahansa 
sunnuntain. Emme voi todella ulottaa 
juuriamme syvälle, ellemme muista 
Häntä aina (ks. OL 20:77, 79). Kun 
ennen kokouksia valmistaudumme 
niihin, lepopäivästä tulee meille 
rikkaampi kokemus. Kun pohdimme 
tarvettamme antaa anteeksi ja sitä 

siunausta, että Hänen Henkensä voi 
aina olla kanssamme, me alamme 
nähdä kappelin pyhäkkönä ja sakra-
mentin pyhittymisen hetkenä.

Siitä syystä on asioita, joita mei-
dän pitäisi aina ottaa mukaamme 
kirkkoon mennessämme. Niitä ovat 
ennen kaikkea särkynyt sydän ja 
murtunut mieli. Meidän tulisi mennä 
kirkkoon innokkaasti etsimään ja 
tuntemaan Vapahtajan sovituksen siu-
nauksia. Samalla tavoin meidän tulisi 
aina jättää jotakin kotiin. Ajatukset 
urheilusta, työstä, viihteestä ja ostok-
sista pitäisi jättää lukittuina kodin 
komeroihin, avattaviksi minä tahansa 
muuna päivänä paitsi lepopäivänä. 
Aito jumalanpalvelus edistää todel-
lista kääntymystä. Se auttaa meitä 
ulottamaan uskomme juuret syvälle 
hengelliseen vesivarantoon, josta 
”tulee [meissä] lähde, joka kumpuaa 
ikuisen elämän vettä” ( Joh. 4:14).

Paavali kirjoitti:
”Kun kerran olette ottaneet omak-

senne Herran Kristuksen Jeesuksen, 
eläkää hänen yhteydessään.

Juurtukaa häneen, rakentakaa elä-
männe hänen varaansa ja vahvistukaa 
uskossa sen mukaan kuin teille on 
opetettu.” (Kol. 2:6–7.)

Ellemme kohtaa henkilökohtaisia 
myrskyjä ja kuivuutta, meidän juu-
remme eivät saa koskaan tilaisuutta 
kasvaa vahvoiksi. Ironista kyllä, 
tyynessä säässä purjehtiminenkin 
on omanlaisensa koetus – ja vaikea 
sellainen. Ellemme pidä varaamme, 
ongelmien puute voi veltostaa mei-
dät. Ilman koettelemusta, joka saa 
polvemme notkistumaan ja vaikuttaa 
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sydämeemme, me emme ehkä valvo 
itseämme emmekä ajatuksiamme, 
sanojamme tai tekojamme emmekä 
noudata Jumalan käskyjä ja pysy 
uskossa (ks. Moosia 4:30).

Elämällä on taipumus suoda 
meille kaikille huolia, silloinkin kun 
teemme parhaamme. Mikäli emme 
tee kamalia valintoja, mikä johtaa 
aina murhenäytelmään, emme taval-
lisesti päätä itse, milloin tai millä 
tavalla elämän ongelmat kolkuttavat 
oveamme. Mutta me toki päätämme 
joka päivä, kuinka valmistaudumme 
niihin. Joosua muistuttaa näin: ”Valit-
kaa tänä päivänä, ketä palvelette” 
( Joos. 24:15).

Tässä on toinen muistutus:
”Menkää sisään ahtaasta portista. 

Monet menevät avarasta portista ja 
laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen.

Miten ahdas onkaan se portti ja 
kapea se tie, joka vie elämään, ja vain 
harvat löytävät sen!” (Matt. 7:13–14.)

Jos kuljemme kaidan ja kapean 
polun reunoja pitkin, meidän ei 
pitäisi yllättyä, kun kärsimme uskon 
puutteesta. Sillä, mitä teemme ja mitä 
jätämme tekemättä, on todella väliä, 
koska teoilla on seurauksensa, kuten 
on tekemättömyydelläkin. Kun laimin-
lyömme ne pienet, päivittäiset, tois-
tuvat mutta keskeiset uskon teot, me 
heikennämme juuriamme. Ajan mit-
taan ajaudumme pikkuhiljaa kauem-
maksi Jumalasta.

Niinpä tapa, jolla puhumme toi-
sillemme, kirjat ja artikkelit, joita 
luemme, televisio- ohjelmat ja eloku-
vat, joita katsomme, se, mitä emme 
lue emmekä koskaan katsoisi, vitsit, 
joita päätämme olla kuuntelematta 

tai toistamatta, kaikki heijastavat sitä, 
missä kohdassa kaitaa ja kapeaa 
polkua me kuljemme – keskellä vai 
reunoilla. Emme voi väittää ravitse-
vamme juuriamme, ellemme suun-
nittele tekemisiämme ja tekemättä 
jättämisiämme sen mukaan, että ne 
tekevät meistä parempia pyhiä. Kulke-
minen on turvallista ainoastaan kaidan 
ja kapean polun keskellä.

Polku rauhaan
Missään ei ole parempaa elämän 

mallia eikä varmempaa tapaa löytää 
rauhaa ja eteenpäin vievä polku kuin 
siinä, että seuraamme Herraa Jeesusta 
Kristusta. Hänen nimensä on taivaan 
alla ainoa, jolla on voima tehdä elä-
mästämme taivaallisempaa (ks. 2. Nefi 
31:21; Moos. 6:52). Ei ole ketään 
muuta, ketä voisimme katsoa, kenellä 
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olisi sellaista pelastavaa, uudistavaa ja 
muutoksia aikaansaavaa voimaa kuin 
Vapahtajalla on.

Juudaksen sanat kuvaavat sitä 
elämän väistämätöntä tyhjyyttä, joka 
lopulta ympäröi ne, jotka valitsevat 
kenet tahansa tai minkä tahansa 
muun kuin Vapahtajan: ”He ovat 
pilviä, jotka tuuli vie ja jotka eivät 
vettä anna, puita, jotka syksyllä eivät 
kanna hedelmää, kahdesti kuolleita, 
juuriltaan repäistyjä” ( Juud. 12).

Meidän sielumme tulisi olla juur-
tuneena Kristukseen niin syvään, että 
voimme kestää minkä tahansa haas-
teen, voittaa minkä tahansa ahdingon, 
vastustaa mitä tahansa hyökkäystä 
uskoamme vastaan ja tulla tammen 
kaltaisiksi – lujiksi, järkkymättömiksi ja 
peräänantamattomiksi. Sellainen juur-
tuminen ulottuu ajan tuolle puolen ja 

kestää kauemmin kuin mikään vihol-
linen, olipa se kuinka hienovarainen, 
näkymätön ja salakavala hyvänsä.

Opimme Helamanilta, kuinka 
lupaus kallionlujasta vahvuudesta 
riippuu siitä, rakennammeko me elä-
mämme Lunastajan kalliolle, joka on 
”perustus, jolle rakentaessaan ihmiset 
eivät voi sortua” (Hel. 5:12). Jesaja 
ilmaisi muutamalla sanalla olennai-
sen siitä, mitä tarkoittaa, että olemme 
juurtuneena Herraan Jeesukseen Kris-
tukseen ja saamme Vapahtajan omi-
naisuuksia kasvamaan sielussamme. 
Hän kirjoitti: ”Ja Herra on alati ohjaava 
sinua. Aavikon paahteessakin hän 
elvyttää voimasi ja vahvistaa jäsenesi. 
Sinä olet kuin vehmas puutarha, kuin 
lähde, jonka vesi ei ehdy.” ( Jes. 58:11.)

Vapahtaja Jeesus Kristus on esi-
merkkinä jokaisesta hyveestä. Hän 

on ainoa täydellinen ihminen, joka 
on koskaan elänyt. Hän on sovitta-
nut meidän syntimme. Hänen sovi-
tuksensa ansiosta meistä voi tulla 
Kristuksen ihmisiä. Me voimme tulla 
puhtaiksi, muuttua, parantua ja jalos-
tua. Meidän sielustamme voi tulla 
kaunis.

Noudattakaamme täydellisemmin 
kehotusta ”katso: ihminen”. Otta-
kaamme Hänestä mallia kunnioitta-
vammin. Seuratkaamme Häntä innok-
kaammin. Ulottakaamme juuremme 
syvemmälle pelastuksen maaperään, 
kunnes olemme Hänen, Lunasta-
jamme, kalliolla. Nauttikaamme 
enemmän Hänen tarjoamastaan yltä-
kylläisen elämän siunauksesta. ◼

VIITE
 1. Ks. ”Oi Isämme, Sä Luoja”,  

MAP- lauluja, 104.
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TE OLETTE KUNINKAALLISIA
Kathy Kipp Clayton

Kohotkaa iankaikkisen suuruutenne tasolle.

Kun perheemme asui kirkon tehtävän vuoksi 
Argentiinassa, poikamme ja minä kävimme vapaa- 

aikanamme usein katsomassa nähtävyyksiä. Niiden 
joukossa oli eräs eläintarha, jollaista emme olleet kos-
kaan aikaisemmin nähneet.

Sen sijaan että vierailijat olisivat kulkeneet häkeis-
sään olevien unisten eläinten ohi, heidät kutsuttiin 
sisään häkkeihin silittämään eläimiä. Pääsimme eläin-
tenkouluttajan kanssa aitaukseen, joka oli tehty suurille 
leijonille. Silitimme niitä, eivätkä ne tuntuneet huomaa-
vankaan meitä.

Kysyin kouluttajilta, kuinka he olivat saaneet nuo 
jättimäiset pedot olemaan syömättä meitä. He kiinnitti-
vät huomioni useisiin pieniin koiriin, jotka myös elivät 
samoissa aitauksissa. Kun leijonat olivat pieniä, nuo 
räksyttävät koirat jahtasivat leijonia armotta ja näykki-
vät niiden jalkoja. Leijonanpennut tottuivat kyyristele-
mään nurkassa koiria peläten.

Kun leijonat kasvoivat, ne kyyristelivät edelleen 
pelokkaina. Leijonat olisivat voineet yhdellä tassun 
heilautuksella lennättää helposti nuo koirat pois, 
mutta leijonat eivät nähneet itseään sellaisina, mitä 
ne todella olivat. Ne olivat tietämättömiä kuninkaal-
lisesta identiteetistään ja 
mahdollisuuksistaan.

Me kaikki kohtaamme 
elämässämme ärsyttäviä 
pieniä koiria, jotka varastavat 
itseluottamuksemme ja pitävät 
meidät kuvaannollisesti kyyristelemässä 
nurkissa. Mainitsen kolme.

Itseluottamuksen puute
Monet meistä luonnehtivat suoriu-

tumistaan enemmän epäonnistumis-
tensa kuin onnistumistensa kautta. 
Jos osaamme vastata 100 kysymyk-
sestä 80:een oikein, myönnämme 
suruissamme, että epäonnistuimme 
20 kysymyksessä sen sijaan että 

kertoisimme ylpeästi vastanneemme oikein 80 kysy-
mykseen. Luottamuksen puute itseemme ja mahdolli-
suuksiimme voi sokaista meidät näkemästä todellista 
arvoamme ja kykyjämme.

Puutteellinen tieto
Nefi näki näyn Vapahtajan äidistä, mutta kun 

häneltä kysyttiin, ymmärsikö hän, kuinka Jumala 
alentaa itsensä, hän myönsi, ettei hän tiennyt kaiken 
tarkoitusta. Mutta ensin hän vahvisti, mitä hän tiesi: 
”[ Jumala] rakastaa lapsiaan” (ks. 1. Nefi 11:12–17). Se 
on kaikkein tärkein asia tietää. Se estää meitä päästä-
mästä epätäydellisen tiedon ärsyttäviä, pieniä koiria 
vaarantamaan varmuuttamme kirkon totuudesta ja suh-
teestamme Jumalaan sekä Hänen vankkumattomasta ja 
voimaa antavasta rakkaudestaan meitä kohtaan.

Piittaamattomuus tai tarkkaamattomuus
Huonot valinnat tai hyvien valintojen laimin-

lyönti sumentavat ymmärrystämme todellisuudesta. 
Siihen, että Israelin lasten täytyi kerätä mannaa 
päivittäin, oli vertauskuvallinen syy (ks. 2. Moos. 
16:4). Päivittäinen velvoite kerätä ruokaa auttoi heitä 
muistamaan Jumalan. Nykyään pyhien kirjoitusten 
lukeminen, rukoileminen, kirkossa käyminen ja tois-
temme palveleminen ovat meille Jumalan lapsille sitä 

päivittäistä mannaa, joka auttaa meitä 
muistamaan Herran.

Meidän suonissamme virtaa 
Jumalan hengellinen DNA. Me 
olemme Hänen poikiaan ja 
tyttäriään sekä Hänen perilli-
siään. Läimäyttäkää pois kaikki 
harhaanjohtavat viestit, usko-
mukset ja tavat, jotka saavat 
teidät kyyristelemään elämänne 
nurkissa. Älkää antako niiden 
näykkiä jalkojanne ja saada 

teitä tuntemaan pelkoa tai louk-
kaantumista. Kohotkaa iankaikki-

sen suuruutenne tasolle. Te olette 
kuninkaallisia. ◼
Kirkon koululaitoksen puheista ”Kuin 
vehmas puutarha” ja ”Kuninkaallinen iden-
titeetti”, jotka pidettiin New Yorkin osaval-

tiossa Yhdysvalloissa 13. syyskuuta 2015.
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meitä heräämään. Käytyämme temppelissä me jutte-
limme siitä, miltä meistä oli tuntunut temppelissä ja mitä 
olimme ajatelleet.

Tannerin kanssa temppelissä käymisestä tuli viikkoni 
hengellinen kohokohta. Käydessämme temppelissä 
säännöllisesti meistä tuli parempia ystäviä, mikä vahvisti 
minua enemmän kuin olisin kuvitellutkaan, kun eteeni 
tuli koettelemuksia. Kaksi isosiskoamme olivat lähteneet 
opiskelemaan ja seurakuntamme oli juuri jaettu, minkä 
vuoksi Tanner ja minä olimme seurakuntamme muutamia 
harvoja aktiivisia nuoria. KU
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Kun veljeni Tanner täytti 12 vuotta, pyysin, että hän alkaisi käydä temppelissä kanssani. 
Vähänpä tiesin, kuinka kipeästi tarvitsisimme tulevina vuosina toinen toisemme tukea.

Veljeni  
PELASTI minut
Brittney Ann Harman

Olin melkein 12- vuotias, kun Twin Fallsin temppeli 
Idahossa vihittiin käyttöön. Olin hyvin innostunut, 
kun isosiskoni kysyi minulta ensimmäisen kerran, 

halusinko alkaa käydä temppelissä säännöllisesti hänen ja 
hänen ystävänsä kanssa.

Olin onnellinen, kun kolme vuotta myöhemmin pikku-
veljeni Tanner täytti 12 vuotta, koska voisin vihdoin pyytää 
häntä käymään temppelissä kanssani.

Niinä aamuina, kun menimme temppeliin, me aina 
autoimme toisiamme nousemaan ylös ja lähtemään liik-
keelle, ja kun meitä väsytti, Tanner vitsaili auttaakseen 

PERHEEN PERINNE: 

kävimme temppelissä.

Kun siskoni lähtivät opiskelemaan  ja veljeni täytti 12 vuotta, hän ja minä  menimme temppeliin yhdessä.
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Tanner ja minä käytimme tuntikausia siihen, että soit-
telimme ja kutsuimme vähemmän aktiivisia nuoria kirk-
koon ja toimintailtaan. Se tuntui usein toivottomalta, koska 
kukaan ei koskaan tullut, yritinpä tutustua kuinka moneen 
tyttöön hyvänsä.

Vanhempani yrittivät olla avuksi. He lausuivat meille 
aina todistuksensa, kun olimme lannistuneita, ja he antoi-
vat meidän purkaa turhautumistamme, kun tulimme kotiin 
harmistuneina. Mutta se ei tuonut meille yhtäkkiä lisää 
ystäviä kirkossa, ja kävi yhä vaikeammaksi tuntea halua 
mennä kirkkoon, kun olisin siellä ainoa nuori nainen. 
Koska olimme kiireisiä koulussa, temppelikäyntimme 
alkoivat käydä harvemmiksi.

Käytin paljon aikaa pyhien kirjoitusteni lukemiseen 
ja siihen, että anoin Herralta apua, jotta olisin vahva. 
Olin yksinäinen ja väsynyt – väsynyt olemaan yksin, väsy-
nyt siihen, ettei ponnisteluillani ollut mitään vaikutusta, 
väsynyt kamppailemaan hengellisesti ja emotionaalisesti.

Tänä aikana työskentelin uimavalvojana kaupungin 

uima- altaalla. Minusta oli paljon mukavampaa olla siellä 
kuin kirkossa, koska työtoverini olivat ystäviäni ja heistä oli 
aina mukavaa nähdä minut. Eräänä päivänä päätin, etten 
menisi enää toimintailtoihin, koska työ oli hauskempaa ja 
taloudellisesti minulle hyödyllisempää.

En pitänyt sitä mitenkään isona asiana, ennen kuin huo-
masin alentavani mittapuitani. En sanonut mitään kaverieni 
kiroilusta, ja yhtenä päivänä järkytyin, kun huomasin, että 
itse vahingossa kirosin, mitä en ollut tehnyt koskaan aikai-
semmin. Yhtenä iltana ollessani kutsuilla uimavalvojaystä-
vieni kanssa katsoin jopa sopimattoman elokuvan. Minusta 
tuntui kamalalta, ja mietin, mitä olin tekemässä.

Sillä välin vanhempani olivat kertoneet minulle, kuinka 
paljon yksinäisempi Tannerista oli tullut sen jälkeen kun 
olin lakannut käymästä toimintailloissa. Joka viikko Tanner 

Päätin, että työ oli hauskempaa 
kuin toimintaillat.
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Olimme yksinäisiä kirkossa.  

Ei ollut muita aktiivisia nuoria.

Lakkasin käymästä toimintailloissa,  kun huomasin, että minulla oli  töissä hauskempaa.

Mutta sitten käsitin,  että madalsin mittapuitani, kun olin  työkavereideni seurassa.

Tanner kutsui minua  

toimintailtaan joka viikko.
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aina kysyi minulta: ”Hei, tuletko tänään toimintailtaan?” 
Kun hän tuli kotiin toimintaillasta, hän meni aina suoraan 
huoneeseensa ja luki pitkään pyhiä kirjoituksia. Hän ei 
enää puhunut yhtä paljon, ja kun kysyin, oliko hänellä 
kaikki hyvin, hän vain sanoi: ”Ei” ja käveli pois.

Eräänä iltana hän tuli kotiin itkien, koska hän oli tunte-
nut olonsa niin yksinäiseksi.

Silloin päätin, että minun täytyi palata. Ei ollut väliä, miten 
vaikeaa yksin oleminen oli minulle; Tanner tarvitsi minua.

Tanner oli osallistunut kirkossa sukututkimuskurssille, 
ja päätin, että halusin mennä kurssille hänen kanssaan. 
Halusimme taas alkaa käydä temppelissä säännöllisemmin, 
ja nyt voisimme itse etsiä nimiä.

Meistä oli mukavaa osallistua sunnuntaisin kurssille 
yhdessä. Kirkon jälkeen me aina etsimme nimiä yhdessä. 
Hienointa omien nimien viemisessä temppeliin on ollut 
se, että olemme löytäneet ne yhdessä, ja mikä parempaa, 
olemme voineet tukea toinen toistamme kirkossa ja myös 
nauttia kirkosta, koska olemme tehneet Herran työtä.

Tannerin uutteruus kirkossa ja toimintailloissa käymisessä 
on ollut minulle voimallisena esimerkkinä. Minulla oli todis-
tus evankeliumista, mutta hän auttoi minua saamaan todis-
tuksen osallistumisesta kirkon kokouksiin ja toimintoihin.

Yhdessä pystyimme lohduttamaan toinen toistamme 
ja temppeliä koskevalla todistuksellamme auttamaan toi-
siamme olemaan vahvoja kirkossa. Nuoria ei oikeastaan 
alkanut koskaan osallistua kokouksiin ja toimintailtoihin 
sen enempää, mutta Tannerista ja minusta tuli vahvempia 
ja pystyimme paremmin kantamaan kuormamme, kun 
autoimme toinen toistamme ponnistelemaan eteenpäin.

Olen hyvin iloinen siitä, että kutsuin hänet lähtemään 
kanssani temppeliin. Olen varma siitä, että se auttoi häntä, 
mutta tiedän, että se pelasti minut. ◼
Kirjoittaja asuu Idahossa Yhdysvalloissa.

Todistuksemme temppelistä auttoi 
meitä olemaan vahvoja kirkossa.

Mutta yhtenä iltana Tanner  

tuli itkien kotiin toimintaillasta,  

koska hän oli tuntenut olonsa  

niin yksinäiseksi.

Kun ymmärsin, että Tanner  

tarvitsi minua, päätin palata.

Osallistuin hänen kanssaan  sukututkimusluokkaan.

Tannerin uutteruus kirkossa  

ja toimintailloissa käymisessä on ollut  

minulle voimallisena esimerkkinä.
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Anna aikaa perheellesi ja ystävillesi.  
Tilapäivityksesi voi odottaa.
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Hyvä idea, trampo-
liini ja halu auttaa 
muita saivat erään 
11- vuotiaan tytön 
oppimaan suuren-
moisia asioita oma-
varaisuudesta ja 
palvelemisesta.

Miriam Bay
kirkon omavaraisuuspalvelut Useimmilla 11- vuotiailla on kylliksi kiireitä koulun ja kotitöiden kanssa 

sekä ystävien parissa. Mutta Alexandra C. Durangosta Meksikosta ei ollut 
tyypillinen 11- vuotias. Kaikkien niiden tavallisten asioiden lisäksi, joita 

senikäiset nuoret tekevät, Alexandra ansaitsi rahaa omalla liikeyrityksellään sekä 
palvelemalla asuinpaikkakunnallaan.

Miten niin nuori tyttö aloittaa oman liikeyrityksen?

Lähtökohtana hyvä idea
Kaikki alkoi siitä, kun Alexandra kuuli kirkon tarjoavan kursseja, jotka aut-

tavat ihmisiä oppimaan olemaan omavaraisia. Ryhmä oli tarkoitettu pääasiassa 
18 vuotta täyttäneille, mutta Alexandra päätti liittyä mukaan. Hän innostui aja-
tuksesta, että saisi tietoa siitä, kuinka saada työpaikka tai aloittaa oma liikeyritys.

Voisiko olla, että hän – vielä alakoulua käyvä tyttö – voisi paitsi muovata 
omaa tulevaisuuttaan myös auttaa ihmisiä, joilla oli vielä häntäkin vähemmän? 
Olihan monilla kirkon jäsenillä, joita hän tunsi omassa kylässään, hyvin vähäi-
nen koulutus ja vähäiset resurssit.

Alexandra liittyi ryhmään nimeltä ”Oman liikeyrityksen aloittaminen ja lii-
ketoiminnan laajentaminen”, yhteen kolmesta tarjolla olevasta. Ryhmää ei 
opettanut opettaja vaan sitä veti avustaja – yksi ryhmän jäsenistä, joka kurssin 
välityksellä opastaa muita jäseniä ja edistää keskustelua. Alexandra kokoontui 
ryhmänsä kanssa joka viikko kolmen kuukauden ajan.

Kun Alexandra oppi, kuinka olla sekä ajallisesti että hengellisesti omavarai-
nen, hän alkoi katsella ympärilleen, mitä hänen kotipaikkakunnallaan tarvittiin. 
Hän huomasi, ettei virkistystoimintaa ollut riittävästi kaikille kaupungin lapsille, 
joten hän säästi rahaa ja osti pienen trampoliinin. Alexandra laittoi trampoliinin 
julkiselle paikalle ja alkoi vuokrata sitä hyödyntäen ideoita, joita hän oli oppinut 
kurssilla markkinoinnista ja raha- asioista.

Trampoliinista tuli hänen kotipaikkakunnallaan oikein suosittu.

KOHTI TULEVAISUUTTA
PONNAHDUS  



 E l o k u u  2 0 1 6  55

N
UO

RILLE 



56 L i a h o n a

Palvelemisen ja ahkeran työnteon siunaukset
Alexandra alkoi käyttää oppimiaan taitoja myös muilla tavoin. Koska 

Alexandra oli osoittanut suurta kunnioitusta kaikkia ryhmänsä jäseniä kohtaan 
ja oli täyttänyt kaikki tekemänsä sitoumukset, hänelle annettiin luottamustehtä-
vänä toimia uuden ryhmän avustajana – tehtävä, jossa yleensä toimii 18 vuotta 
täyttänyt.

Kun Alexandrasta tuli avustaja, hän oli ylivoimaisesti nuorin ryhmänsä kuu-
desta osallistujasta. Hän opiskeli huolellisesti aineiston ennen kutakin ryhmä-
tapaamista, jotta hän osaisi parhaiten auttaa ryhmänsä muita jäseniä. Hän suh-
tautui uuteen rooliinsa vakavasti. ”Hän aina huolestui, kun ryhmä ei saapunut 
ajallaan tai kun videolaitteet eivät toimineet”, hänen isänsä David kertoo.

Alexandra oppi tasapainottelemaan kotiläksyjen, trampoliiniliikeyrityksen ja 
avustajan roolinsa välillä poikkeuksellisen hyvin. Ja hänen mielestään se on ollut 
täysin sen arvoista. ”Jumala siunasi minua, kun Hän teki minusta avustajan”, hän 
sanoo. Hänelle yhtenä siunauksena on ollut se, että oppii rakastamaan niitä, 
joita palvelee.

Alexandra oppi 
tasapainottelemaan 

kotiläksyjen, 
trampoliiniliikeyrityksen 

ja avustajan roolinsa 
välillä poikkeuksellisen 

hyvin.

TYÖN SIUNAUKSIA
”Työkykysi kehittäminen aut-
taa sinua myötävaikuttamaan 
maailmaan, jossa elät. Se antaa 
sinulle entistä vahvemman 
omanarvontunnon. Se siunaa 
sinua ja perhettäsi sekä nyt että 
tulevaisuudessa. – –

Jotta olisit todella omavarai-
nen, sinun on opittava työskente-
lemään muiden kanssa ja käänty-
mään Herran puoleen saadaksesi 
Häneltä apua ja voimaa.”

Nuorten voimaksi, 2011, s. 40–41.
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Tämä rakkaus on saanut hänet auttamaan ryhmäänsä ja todella haluamaan 
heidän menestystään. Esimerkiksi joka kerta kun he kokoontuivat, ryhmän 
jäsenet tekivät viikoittaisia sitoumuksia soveltaa opiskelemiaan asioita liike-
yrityksiinsä ja sitten opettaa oppimiaan evankeliumin periaatteita perheelleen. 
Kun Alexandran ryhmän osallistujat eivät saavuttaneet tavoitteitaan tai jäivät 
pois jostakin tapaamisesta, hän meni heidän luokseen kotiin katsomaan, oliko 
heillä kaikki hyvin, ja kannusti heitä täyttämään sitoumuksensa. ”Minusta oli 
mukavaa käydä ryhmäni jäsenten luona”, hän sanoi.

Alexandran isä lisää: ”Ihmettelen nähdessäni, kuinka pieni tyttäreni on suh-
tautunut niin innokkaasti avun tarpeessa olevien hyvinvointiin. Hän tuntee 
suurta myötätuntoa niitä kohtaan, joita hän palvelee.”

Nykyään Alexandra on Nuorissa Naisissa mehiläinen ja hän suunnittelee 
laajentavansa trampoliiniliikeyritystään läheiselle paikkakunnalle. Hän kertoo, 
että kun hän ja muut ryhmän jäsenet ovat opetelleet olemaan omavaraisempia ja 
auttaneet muita tekemään samoin, hän on jo alkanut nähdä muutoksia itsessään 
ja uusissa ystävissään. ”Todistukseni Kristuksesta on vahvistunut”, Alexandra 
sanoo. ”Tunnen olevani itsevarmempi, ja haluan palvella.”

Alexandra sanoo, että tämän koulutuskurssin ansiosta hän on tietoisempi 
siitä, kuka hän todella on ja kuinka hän voi palvella. ”Olen oppinut, että voin 
kehittää itseäni. Ja minusta on ollut hienoa nähdä, kun kaikki ryhmän jäsenet 
edistyvät. Tiedän, että heidän tilanteensa on nyt parempi; heidän liikeyrityk-
sensä kehittyvät. Tiedän, että Jumala on kutsunut profeetan ja että omavarai-
suuskoulutus on tullut ilmoituksena Häneltä.”

Alexandralle oma todistus, omanarvontunto ja muiden palveleminen ovat 
todellakin olleet asioita, joiden eteen on kannattanut tehdä työtä. ◼

”Olen oppinut, 
että voin kehittää 

itseäni. – – Tiedän, että 
Jumala on kutsunut 

profeetan ja että 
omavaraisuuskoulutus 
on tullut ilmoituksena 

Häneltä.”

Lue lisää omavaraisuuskursseista sivustolta 
lds.org/go/816000.
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”Minulla on ystävä, jonka mielestä 
minä olen hänen ainoa ystävänsä 
kirkossa. Kuinka voin auttaa 
häntä?”

Tässä tilanteessa hän luultavasti tuntee itsensä ulko-
puoliseksi, yksinäiseksi tai haavoittuvaksi. Onneksi 
teidän ystävyytenne ansiosta on useita asioita, joita 
voit tehdä hänen kannustamisekseen:

•  Auta häntä ystävystymään muiden nuorten kanssa. Esit-
tele hänet heille, ota hänet mukaan jutellessasi muiden 
kanssa ja ehdota seurakuntanne nuorille toimintoja, joissa 
tutustutaan paremmin toinen toiseensa. Voisit myös puhua 
Nuorten Naisten johtajan kanssa, jotta hän ja muut johto-
henkilöt voivat auttaa.

•  Auta häntä ymmärtämään oma jumalallinen arvonsa. Voi-
sit kertoa, miten suurenmoisia ominaisuuksia huomaat 
hänessä.

•  Auta häntä muistamaan Vapahtajan rakkaus ja sinun rak-
kautesi. Vapahtaja on sanonut: ”Minä olen hyvä paimen. 
Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut.” ( Joh. 10:14.) 
Vaikka ystävästäsi tuntuisi, ettei kukaan ymmärrä, niin 
Herra tietää täsmälleen, miltä hänestä tuntuu. Rukoile ystä-
väsi puolesta ja tietenkin osoita rakkauttasi häntä kohtaan 
ottamalla hänet mukaan toimintoihin ja juttelemalla hänen 
kanssaan kirkossa.

•  Ehdota, että hän etsii apua pyhistä kirjoituksista ja 
rukouksesta vahvistaakseen suhdettaan taivaalliseen 
Isään ja Jeesukseen Kristukseen.

•  Ennen kaikkea kannusta häntä aina käymään kirkossa, 
vaikka se olisi hänelle raskasta. Muistuta häntä siitä, 
miten tärkeää on nauttia sakramentti ja oppia evankeliu-
mia kirkon kokouksissa.

Elleivät käyttämäsi ideat toimi heti, jatka edelleen sitä, että 
olet ystäväsi tukena ja kannustat häntä toimimaan oikein.

Olkaa vahvempia 
yhdessä
Kannusta ja auta 
häntä lähestymään 
muita nuoria. Yksin 
me olemme vahvoja, 

mutta yhdessä me olemme vahvem-
pia. Kerro muille ystävillesi, että tämä 
ystäväsi pystyy paremmin auttamaan 
Jumalan valtakunnan vahvistamisessa, 
jos hänellä on enemmän ystäviä, jotka 
rakentavat häntä, ovat hänen tuke-
naan hänen elämässään ja auttavat 
häntä rakastamaan Jeesusta Kristusta 
ja Hänen evankeliumiaan!
Scarlet M., 16, Cautínin maakunta, Chile

Kutsu hänet toimintoihin
Kun liityin kirkkoon, tunsin olevani 
yksin, vaikka jotkut nuoret yrittivät 
olla kanssakäymisissä kanssani. Menin 
toimintailtoihin ja aloin osallistua 
enemmän nuorten keskusteluihin. 
Kuuntelin heitä ja osallistuin itsekin. 
Hymyilin heille ja osoitin aitoa kiin-
nostusta heitä kohtaan. Neuvoni on, 
että auta ystävääsi avautumaan. Auta 
häntä osallistumaan kaikkiin kirkon 
toimintoihin, niin hän pääsee nautti-
maan monien ystävien seurasta.
Faith O., 17, Abia, Nigeria

Ota hänet mukaan
Yrittäisin auttaa ystä-
vääsi pääsemään 
mukaan muiden nuor-
ten keskusteluihin ja 
toimintoihin kirkolla. 

Siitä voi olla apua, että puhut muiden 
hyvien ystävien kanssa siitä, miltä tästä 
ystävästä tuntuu. Se, että pyydät muilta 
ystäviltä apua tämän ystävän mukaan 

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

K Y S Y M Y S  J A  V A S T A U S
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ottamiseen, voi saada heidät tietoisiksi 
tämän henkilön tarpeista ja auttaa 
heitä muistamaan olla ystävällisempiä 
ja ottaa hänet mukaan keskusteluihin 
ja toimintoihin.
Trevor C., 14, Idaho, USA

Kerro hänelle, mitä hän  
merkitsee sinulle
Minusta tuntui samalta, kun vaihdoin 
seurakuntaa. Se vaihe on vaikea. On 
tärkeää, että kerrot ystävällesi, kuinka 
ainutlaatuinen hän on, mitä hän mer-
kitsee sinulle ja mitä hyviä ominai-
suuksia hänessä on, jotta hän tuntee 
itseluottamusta ja ettei hänen tarvitse 
pelätä. Me olemme kaikki tärkeitä. 
Kannusta häntä puhumaan jonkun 
johtohenkilön kanssa, rukoilemaan ja 
lukemaan pyhiä kirjoituksia, jotta hän 
tietää, ettei hän ole yksin.
Sharon G., 14, Yucatán, Meksiko

Ole valmis auttamaan
Voit auttaa häntä ymmärtämään, että 
me olemme kaikki Jumalan perheen 
jäseniä, sisaria ja veljiä, ja että hänen 
tulee osoittaa rakkautta ja olla kans-
sakäymisissä kaikkien kanssa. Kerro 
hänelle myös, että laajassa hengelli-
sessä perheessämme me olemme aina 
valmiita auttamaan ja vahvistamaan 
toisiamme. Meillä kaikilla on sama 
tavoite, johon pyrimme. Evankeliu-
missa me emme ole koskaan yksin.
Sisar Anna Kaigorodova, Moskovan  
lähetyskenttä, Venäjä

Kuuntele Herran johdatusta
Rukoile ystäväsi puolesta ja pyydä 
taivaallista Isää auttamaan sinua niin 
että tiedät, kuinka voit auttaa häntä. 

TODELLINEN 
YSTÄVÄ
”Jokainen meistä 
tarvitsee tosi 
ystäviä, jotka 
rakastavat meitä, 

kuuntelevat meitä, näyttävät meille 
tietä ja todistavat meille totuudesta, 
jotta me voimme säilyttää Pyhän 
Hengen toveruuden. Teidän täytyy 
olla tällaisia tosi ystäviä.”
Presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neu-
vonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, 
”Tosi ystävät”, Liahona, heinäkuu 2002, s. 32.

UUSI  KYSYMYS

Puhu johtajillesi ja yritä saada ystäväsi 
mukaan keskusteluihin muiden tyttö-
jen kanssa kirkolla. Ole edelleenkin 
hänen ystävänsä ja tee parhaasi, niin 
Herra auttaa sinua tietämään, kuinka 
auttaa häntä.
Anastasia B., 18, Utah, USA

Järjestä kutsut
Sinä tai hän voisitte järjestää kutsut, 
johon tulee vain muutamia ihmisiä 
kirkosta. On parempi tutustua mui-
hin, kun ryhmä on pienempi.
Trais H., 13, Idaho, USA

Kerro hänelle, 
ettei hän ole 
koskaan yksin
Ensiksi rukoilisimme 
sen nuoren naisen 
puolesta ja kutsui-

simme hänet jokaiseen toimintaan tai 
palvelutempaukseen, jotta hän voi 
tuntua kuuluvansa ryhmään. Ei anneta 
kenenkään jäädä pois! Toiseksi kertoi-
simme hänelle, ettei hän ole koskaan 
yksin, että taivaallinen Isä on aina 
meidän kanssamme ja rakastaa meitä 

”Kuinka voin auttaa 
ystäviäni pääsemään 
sellaisista ongelmista 
kuin kiroileminen tai 
liiallinen videopelien 
pelaaminen?”

Lähetä vastauksesi ja halutessasi korkearesoluu-
tioinen valokuva 15. syyskuuta 2016 mennessä 
sivustolla liahona.lds.org (napsauta ”Submit an  
Article” [Lähetä artikkeli]) tai sähköpostitse  
osoitteeseen liahona@ldschurch.org.

Liitä mukaan seuraavat tiedot: 1) koko nimi, 2) synty-
mäaika, 3) seurakunta, 4) vaarna tai piiri, 5) kirjallinen 
lupasi, ja jos olet alle 18- vuotias, vanhempasi kirjalli-
nen lupa (sähköpostiviesti riittää) julkaista vastauksesi 
ja valokuvasi.

Vastauksia saatetaan lyhentää tai muokata  
selkeämmiksi.

syvästi ja iankaikkisesti. Muistuttai-
simme häntä profeettamme sanoista: 
”Kun jonakin päivänä katselette sivusta 
vaikeita aikojanne, te tajuatte, että Hän 
on aina ollut vierellänne” (Thomas S. 
Monson, ”Emme koskaan kulje yksin”, 
Liahona, marraskuu 2013, s. 124).

Yenifer S., 18, ja Fernando P., 18,  
Tacuarembó, Uruguay
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Lukion viimeinen vuosi toi minulle 
haasteen, jota en ollut odottanut. Pian 
sen jälkeen kun koulu oli alkanut, 

puhetaidon opettajamme määräsi minut 
väittelykurssille. Opiskelimme, harjoittelimme 
ja kilpailimme, ja opin nöyränä monia arvok-
kaita asioita.

Kuukausia myöhemmin ja neljä viik-
koa ennen osavaltion puhetaitokilpailua 
opettajani kertoi minulle ohimennen, että 
hän oli juuri ilmoittanut minut ex tempore 
- puhekilpailuun. Hän alkoi selittää, että 
ensimmäisenä päivänä minun olisi pidettävä 
ainakin kolme erilaista seitsemän minuutin 
puhetta tuomaripaneelin edessä.

Siihen liittyi muutakin – puheiden aiheet 
annettiin sattumanvaraisesti ajankohtaisista 
aiheista, ja valmistautumisaikaa olisi vain 
30 minuuttia. Olin aivan ällistynyt. En ollut 
koskaan edes kuullut valmistelematta pidet-
tyä puhetta.

Vaikka jäljelle jääneiden viikkojen aikana 
valmistauduinkin lukemalla mahdollisim-
man monia artikkeleita ajankohtaisista 
aiheista, tunsin silti musertavaa itseluotta-
muksen puutetta ja ahdistusta. Kilpailupäi-
vänä kysyin virkailijoilta: ”Olen jo saanut 
aiheeni, mutta voinko mennä hetkeksi 
kuuntelemaan, kun joku muu todella 
pitää oman puheensa?” Minulle vastattiin: 
”Sinulla on aikaa vain 30 minuuttia. Jos 
haluat käyttää sen kuuntelemiseen, se on 
sinun valintasi.” YK
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Pyysin apua
Tuolla aivan ensimmäisellä kerralla menin 

kuuntelemaan muutamaksi kallisarvoiseksi 
hetkeksi. Tiesin, että minun täytyi olla yksin 
ja rukoilla taivaallista Isääni. Huomasin, että 
yliopistoalueen kampuksella lammen vie-
ressä oli syrjäinen metsikkö, jossa voisin olla 
yksin ja polvistua.

Anoin apua taivaalliselta Isältä. En rukoil-
lut sitä, että voittaisin – rukoilin vilpittömästi 
Pyhän Hengen apua, jotta pystyisin teke-
mään jotakin, mitä en ollut tehnyt koskaan 
aiemmin, ja selviytymään tästä haasteesta. 
Käsitin tarvitsevani apua Jumalalta.

Kun ymmär-
rämme ole-
vamme riippuvai-
sia Jumalasta, 
me myös käsi-
tämme, että Hän 
on halukas aut-
tamaan meitä.

Vanhin  
Timothy J. Dyches
seitsemänkymme-
nen koorumista

AVULLA

VAIN 
JUMALAN  
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Taivaallinen Isä vastasi rukoukseeni. 
Muistin, mitä olin opiskellut, ja pystyin 
liittämään yhteen tosiasioita ja käsityksiä. 
Joka kerta kun minulle annettiin uusi aihe, 
menin ensin rukoilemaan. Sitten ryhdyin 
työhön. Seuraavana päivänä pääsin yllättäen 
finaaliin.

Uskoni Jumalaan kasvoi omakohtaiseksi 
todistukseksi, ja uskoni vahvistui, kun tunsin 
Hänen olevan lähellä. Kiitin taivaallista Isää 
avusta, jota olin saanut, sillä tehtyäni itse 
kaiken voitavani Hän sai minut yltämään 
parempaan kuin olisin koskaan pystynyt 
omin voimin (ks. 2. Nefi 25:23).

Ammattiurallani olin korva- , nenä-  ja 
kurkkutautien kirurgi. Kerran Renossa 
Nevadassa Yhdysvalloissa minut kutsuttiin 
avustamaan sairaalan lasten teho- osaston 
hoitoryhmää, kun se hoiti erästä haurasta 
poikavauvaa, joka oli syntynyt ennen-
aikaisesti. Se pieni poikavauva oli 
voittanut vaikeita haasteita elämänsä 
ensimmäisinä kuukausina ja oli 
vahvistunut riittävästi päästäkseen 
kotiin vanhempiensa ja perheensä 
kanssa.

Oltuaan kotona kaksi kuu-
kautta vauva oli nyt valitettavasti 
joutunut takaisin sairaalaan saa-
tuaan vakavan infektion vasem-
paan keuhkoonsa, eikä kova 
lääkityskään kohentanut hänen 
tilaansa.

Teho- osaston asiantuntijat epäilivät, 
että vauva oli ehkä henkäissyt sisäänsä 
jotakin, mikä oli juuttunut hänen keuh-
koihinsa mutta ei näkynyt röntgenku-
vissa. Koska hänen tilansa huononi, he 
suosittivat, että katsoisin hänen keuhkoi-
hinsa leikkaushuoneessa hänen ollessaan 
nukutettuna.

Siihen aikaan meillä ei ollut sellaista tek-
niikkaa, jolla olisi nähnyt hyvin kovinkaan 
pitkälle pikkulapsen henkitorveen. Samalla 
kun puhdistimme tulehdusta 
hänen vasemmasta keuhkostaan, 

En rukoillut  
sitä, että 
voittaisin. 
Rukoilin sitä, 
että pystyisin 
tekemään 
jotakin, mitä 
en ollut teh-
nyt koskaan 
aiemmin.



näin vain hetkisen ajan, mitä hän oli hen-
käissyt sisään – kirkkaankeltaisen väriliidun 
palan, joka oli kiilautunut niin syvälle, ettei 
sitä saanut poistettua millään saatavilla ole-
valla instrumentilla.

Eräs hoitaja leikkaussalissa käsitti tilan-
teen vakavuuden ja mainitsi nähneensä, 
kuinka erästä pitkää ja ohutta instrumenttia 
oli käytetty munuaiskivien poistamiseen 
ahtaista paikoista. Hän haki pian yhden 
ohuen spiraalinmuotoisen, joustavan metalli-
lankakorin, jonka spiraalikierre avautuu juuri 
riittävästi, kun sitä käytetään asianmukaisella 
tavalla pienen kiven poistamiseen ympäröi-
vää kudosta vahingoittamatta. Mutta miten 
saada se sinne?

”En pysty tähän 
omin voimin”

Pyysin nukutuslääkäriä 
valvomaan edelleen hetken 
aikaa pientä potilastamme, 
samalla kun menin leikkaus-
salin nurkkaan. ”Taivaal-
linen Isä, en pysty tähän 
omin voimin.” Mie-
leeni tuli ajatus: 

”Tee parhaasi. Yhdessä me pystymme teke-
mään sen.”

Harjoittelin metallikorin avaamista ja sul-
kemista useita kertoja pitäen sitä käsissäni 
eri asennoissa. Ohut metallikori kuljetettiin 
hyvin varovasti instrumenttia pitkin suoraan 
väriliidun luo. Varovasti ohjaten se kuljetettiin 
instrumentin läpi, avattiin ja sitten sen annet-
tiin hitaasti sulkeutua. Hengitystie oli nyt 
avoin ja puhdas.

Kun väriliitu oli poistettu, pienokainen 
toipui nopeasti ja hyvin. Hän pääsi viikon 
kuluessa sairaalasta ja sai mukaansa pie-
nen purkin, jossa oli kirkkaankeltainen 
muistoesine.

Tiedän, että sain Jumalalta apua, joka oli 
minulle yhtä todellista kuin jos Salli-

muksen käsi olisi ohjannut omaani.
Todistan nöyrästi niistä neu-

voista ja siitä johdatuksesta, jota 
taivaallinen Isä todellakin antaa. 
On tilanteita, jolloin voitte tehdä 
sen, mitä teidän täytyy tehdä, vain 
Jumalan avulla. Sellaisina hetkinä, 
kaikkina hetkinä ”pidä hänet mie-

lessäsi, hän viitoittaa sinulle 
oikean tien” (Sananl. 3:6). ◼

Mieleeni tuli  
ajatus: ”Tee par-
haasi. Yhdessä 
me pystymme 
tekemään sen.”
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Olen elänyt kyllin kauan 
nähdäkseni suuren osan 
yhteiskunnan moraalin 

muuttumisesta. Siinä missä kirkon ja 
yhteiskunnan tasovaatimukset kerran 
olivat enimmäkseen yhdenmukaisia, 
välillämme on nyt leveä juopa, ja se 
laajenee laajenemistaan.

Monet elokuvat ja televisio- 
ohjelmat esittävät käyttäytymistä, 
joka on täysin vastoin Jumalan lakeja. 
Älkää altistako itseänne 
niistä niin usein löytyvälle 
vihjailulle ja suoranaiselle 
saastalle. Nykyajan musiikin 
sanoitukset lankeavat suurelta osin 
samaan luokkaan. Rienaavaa kieltä, 
joka on niin yleistä ympärillänne 
nykyisin, ei olisi lainkaan suvaittu 
aivan lähimenneisyydessä. Pyydän 
hartaasti, ettette sano tai tee 
mitään sellaista, mistä ette 
voi olla ylpeitä.

Pysykää täysin erossa 
pornografiasta. Älkää salliko 
itsellenne sen katselua, älkää milloin-
kaan. Se on osoittautunut riippuvuu-
deksi, joka on vaikeaakin vaikeampi 

voittaa. Välttäkää alkoholia ja 
tupakkaa ja kaikkia muita 
huumeita, jotka samoin ovat riip-
puvuuksia, joiden voittaminen olisi 
vaikeaa.

Mikä suojelee teitä ympärillänne 
olevalta synniltä ja pahuudelta? 
Väitän, että luja todistus Vapahtajas-
tamme ja Hänen evankeliumistaan 
auttaa teitä pääsemään turvaan. 
Ellette ole lukeneet Mormonin 
kirjaa, lukekaa se. Jos luette sen 
rukoillen ja haluten vilpittömästi 
tietää totuuden, Pyhä Henki ilmoittaa 
teille, että se on tosi. Jos se on tosi – 
ja se on – niin silloin Joseph Smith oli 
profeetta, joka näki Isän Jumalan ja 
Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuk-
sen. Kirkko on tosi. Ellei teillä vielä 
ole todistusta näistä asioista, tehkää 
sen saamiseksi se, mikä on tarpeen. 
Teidän on välttämätöntä 
saada oma todistus, sillä mui-
den todistukset kantavat teitä vain 
tiettyyn pisteeseen asti. Sitten kun 
olette saaneet todistuksen, se täytyy 
pitää elinvoimaisena ja elävänä kuu-
liaisuuden kautta Jumalan käskyille 

KUINKA  
PYSYÄ KELVOLLISENA

Presidentti  
Thomas S. Monson

V A S T A U K S I A  K I R K O N  J O H T A J I L T A

sekä rukoilemalla ja tutkimalla pyhiä 
kirjoituksia säännöllisesti. Käykää 
kirkossa. Osallistukaa seminaariin.

Jos jotakin elämässänne on vialla, 
ulospääsy on teille avoinna. Lakat-
kaa tekemästä kaikkea 
sellaista, mikä on epävan-
hurskasta. Puhukaa piispanne 
kanssa. Olipa ongelma mikä tahansa, 
se voidaan ratkaista asianmukaisella 
parannuksenteolla. Te voitte tulla 
jälleen puhtaiksi (ks. OL 58:42).

Ihmiskunnan Vapahtaja on kuvan-
nut itseään sellaiseksi, joka on maa-
ilmassa mutta ei maailmasta. Mekin 
voimme olla maailmassa olematta 
maailmasta, kun me hylkäämme 
väärät käsitykset ja väärät opetukset. 
Pysykää uskollisina sille, mitä Jumala 
on käskenyt. ◼
Huhtikuun 2011 yleiskonferenssipuheesta.



64 L i a h o n a

Ismael Ezequiel Polanco AlmonteEn ole koskaan tuntenut niin 
voimakasta rauhan tunnetta 
kuin silloin, kun ensimmäisen 
kerran osallistuin seminaariin.

ETSIN JUMALAA
M I S T Ä  T I E D Ä N

Minä halusin tietää! Olin mielestäni 
tehnyt kylliksi.

Varttuessani minulla oli mahdolli-
suus etsiä vastausta monista kirkoista. 
Niin tehdessäni jouduin entistä enem-
män hämmennyksiin. Kaikki olivat 
ristiriidassa keskenään, ja he vain 
sivuuttivat kysymykseni siitä, millai-
nen Jumala on.

Vuosia myöhemmin olin väsynyt 
etsimiseen ja päätin: ”Vastausta ei ole.”

Aloin tehdä asioita, joita jotkut 
nykyajan nuorista tekevät, kuten juh-
limista, ja menin mukaan monenlaisiin 
maailmallisiin tapoihin viettää aikaa. 
Viikko viikolta vaivuin yhä syvemmälle 
pimeyteen, koska valintani eivät olleet 
parhaimmasta päästä. Lisäksi huonot 
tavat etäännyttivät minua perheestäni, 
joka oli aina tukenut minua.

Kun olin vasta noin kahdeksan-
vuotias, mietin, millainen 
Jumala on. Eräänä päivänä 

isäni luki Raamatusta Jaakobin kir-
jeestä kohtaa, jossa luvataan, että jos 
meiltä puuttuu viisautta, me voimme 
”[pyytää] sitä Jumalalta. Hän on saava 
pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti 
kaikille, ketään soimaamatta.” ( Jaak. 
1:5.) Nuo sanat täyttivät sydämeni, ja 
ne painuivat mieleeni.

Kun olin yksin omassa huonees-
sani, rukoilin Jumalaa ja pyysin Häntä 
kertomaan minulle, oliko se kirkko, 
jossa kävin, oikea. Halusin Hänen 
vastaavan minulle heti. Mutta niin 
ei tapahtunut. Jumala ei tehnyt sitä, 
mitä halusin, ja olin surullinen, ettei 
Hän ollut vastannut rukoukseeni heti. 
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Mutta jälleen kerran sain halun 
kysyä Jumalalta. Rukoilin: ”Isä, olen 
täällä odottamassa. Olen tutkinut, 
enkä ole löytänyt. Pyhissä kirjoi-
tuksissa luvataan vastauksia, mutta 
mitään ei ole tullut. Katso minua. Olen 
yksin. Haluan tietää, mutten tiedä, 
kuinka löytäisin Sinut.”

Vain sillä kerralla – en aikaisemmin 
enkä myöhemmin, mutta juuri kun 
tarvitsin sitä – tunsin rinnassani yhtä 
voimakasta paloa, kuin sisälläni olisi 
ollut tulivuori. En voinut pidätellä 
kyyneliä. Tiesin, että se oli vastaus 
kysymykseeni.

Kun iltapäivällä olin koulussa ja 
ajattelin saamaani vastausta, paras 
ystäväni kysyi minulta: ”Mitä sinä 
mietit, Ismael?” En antanut hänelle 
totuudenmukaista vastausta silloin 

vaan kerroin hänelle, että ajattelin 
rantaa ja että halusin mennä aamulla 
katsomaan auringonnousua. Kutsuin 
hänet mukaani.

”En voi”, hän sanoi minulle 
hymyillen.

”Miksi et?” kysyin häneltä. ”Mitä 
teet niin aikaisin aamulla?”

”Menen seminaariin”, hän sanoi.
”Seminaariin? Mikä on semi-

naari?” kysyin häneltä. Hän selitti 
minulle, että se oli kirkon järjestämä 
oppikurssi.

”Kuinka kauan sinä olet käynyt kir-
kossa?” kysyin häneltä yllättyneenä.

”Niin kauan kuin muistan. Minä 
olen Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsen.”

Sanoin hänelle, että halusin tulla 
mukaan katsomaan. Sisimmässäni 

tiesin, että se oli vastaus vuosikausien 
rukoukseeni.

Seuraavana päivänä nousin aamulla 
puoli kuudelta ja menin seminaariin. 
Suurin yllätys oli se, että he opiskeli-
vat Raamattua. Voin sanoa, etten ole 
koskaan tuntenut niin voimakasta rau-
han tunnetta kuin silloin, kun astuin 
Matancitassa Dominikaanisessa tasa-
vallassa seurakuntakeskukseen, missä 
opetettiin puhdasta oppia – sielulle 
suloista – jota olin etsinyt hyvin innok-
kaasti. Laulut, joita laulettiin, täyttivät 
mieleni ja sydämeni tällä ajatuksella: 
”Tämä on totuus.”

”Vau”, ajattelin, ”haluan tuntea tätä 
joka päivä.” Kysyin, milloin voisin tulla 
takaisin, ja opettaja – ystäväni äiti – 
antoi minulle oppikurssin aikataulun 
ja kutsui minut tulemaan myös seura-
kunnan sunnuntaijumalanpalveluksiin.

Siitä lähtien nousin ylös joka 
arkiaamu puoli kuudelta ja menin 
seminaariin ja sunnuntaisin menin kirk-
koon. En voinut olla niistä pois. Olin 
löytänyt sen, mitä olin aina etsinyt.

Valitettavasti paikkakunnalla ei ollut 
lähetyssaarnaajia, jotka olisivat opetta-
neet minua ja kastaneet minut. Puo-
lentoista vuoden jälkeen ja rukoiltuani 
paljon lähetyssaarnaajat saapuivat, ja 
he opettivat minulle kaikki lähetys-
työoppiaiheet viikossa. Muistan sen 
hetken, kun painuin kyläni kauniin 
rannan sinisten vetten syvyyksiin.

Nyt saan nauttia siitä, etten ole enää 
vieras enkä muukalainen (ks. Ef. 2:19) 
vaan kaikkien niiden veli, jotka ovat 
astuneet Herran polulle, kaidalle ja 
kapealle polulle. ◼

Kirjoittaja asuu Santiagossa Dominikaani-
sessa tasavallassa.
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Kun olin 11- vuotias, asuin Man-
tissa Utahissa Yhdysvalloissa. 

Vuoden alussa Alkeisyhdistyksen 
opettajani toi mukanaan pienen, 
hienon kirveen, jolla voi hakata 
puuta.

”Se, joka tulee Alkeisyhdistykseen 
useimmin tänä vuonna, saa kirveen 
itselleen”, hän sanoi. Siinä paikassa 
päätin tulla joka viikko. Vuoden 
päättyessä sain kirveen!

Pian koitti 12-vuotissyntymä- 
päiväni. Minut asetettiin diakoniksi. 

Niihin aikoihin perheemme muutti 
Madisoniin Wisconsiniin Yhdysval-
loissa. Kaipasin ystäviäni, mutta olin 
innostunut siitä, että saisin uusia. 
Madison oli paljon isompi paikka 
kuin Manti. Uusi kouluni oli suuri. 
Siellä ei ollut moniakaan kirkon jäse-
niä. Eräänä päivänä jotkut suositut 
nuoret kutsuivat minut juhliin. Mutta 
ne olisivat samana iltana kuin eräs 
kirkon toiminta. Alkeisyhdistyksessä 
saamieni kokemusten perusteella 
tiesin, että hyviä asioita tapahtuu, 

Missä  
meidän 
tulee olla

kun osallistun uskollisesti kirkon 
kokouksiini. Kiitin heitä kutsusta, 
mutta selitin, miksen voinut tulla.

Juhlien jälkeisenä päivänä kaikki 
koulussa puhuivat niistä. Juhlissa 
oli juotu alkoholia, ja kaikki osal-
listuneet joutuivat isoihin hanka-
luuksiin! Olin hyvin kiitollinen siitä, 
että olin ollut siellä, missä minun 
pitikin olla.

Olen kiitollinen siitä, että vart-
tuessani menin Alkeisyhdistykseen 
ja muihin kirkon kokouksiin. Opin 

Vanhin  
Randy D. Funk
seitsemänkymme-
nen koorumista
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siellä tärkeitä opetuksia evanke-
liumista. Ja minulla oli hauskaa 
toiminnoissa. Taivaallinen Isä siu-
naa meitä, kun me pyrimme ole-
maan siellä, missä meidän pitäisi 
olla, ja teemme sitä, mitä meidän 
pitäisi tehdä. Hän vahvistaa meidän 
uskoamme. Hän suojelee meitä 
kiusauksilta ja synniltä.

Kohdassa OL 88:63 Jeesus 
sanoo: ”Lähestykää minua, niin 
minä lähestyn teitä.”

Kun osallistumme kirkon 

kokouksiimme, mukaan lukien 
sakramenttikokous, me lähes-
tymme taivaallista Isää ja Jee-
susta Kristusta. Opimme tärkeitä 
totuuksia, jotka ohjaavat valin-
tojamme viikon mittaan, vaikka 
emme olisikaan kirkossa tai sel-
laisten seurassa, joilla on samat 
uskonkäsitykset kuin meillä. Kun 
elät vanhurskaasti, Pyhä Henki 
auttaa sinua tietämään, missä 
sinun pitäisi olla ja mitä sinun 
pitäisi tehdä. ◼

4

LÄHESTY JEESUSTA

1

3

Kirkossa me opimme tekemään hyviä valintoja ja tulemaan paremmiksi Jeesuksen  
seuraajiksi. Täydennä tyhjät kohdat, niin autat kuvissa olevia lapsia tietämään, 
mitä heidän tulisi tehdä.

1. ”Olkaa toisianne kohtaan ___________” (Ef. 4:32).
2. ”Autuaita ____________” (Matt. 5:9).
3. ”Kun olette lähimmäistenne ____________, olette pelkästään Jumalanne palveluk-

sessa” (Moosia 2:17).
4. ”Jos on jotakin ____________, rakastettavaa tai hyvältä kuuluvaa tai ____________, 

sitä me etsimme” (UK 13).

2
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Ray Goldrup
Perustuu tositapahtumaan

”Minä jätän teille rauhan. Oman 
rauhani minä annan teille.”  
( Joh. 14:27.)

Gage tuijotti tyhjää vanhaa pul-
loa ja käänteli sitä käsissään. 

Se oli pieni ja sumuisen vihreä, ja se 
oli suljettu korkilla. Russell- pappa 
oli antanut sen hänelle hänen kas-
teensa jälkeen.

”Mikä se on?” Gage kysyi. 
 ”Tiedän, että se on pullo – mutta 
sen sisällä ei ole mitään.”

”Oi, kyllä se on täynnä”, pappa 
sanoi.

Gage ravisti pulloa. ”No, minusta 
se näyttää tyhjältä.”

Pappa nauroi. Hän avasi korkin 
ja piteli pientä pulloa Gagen kor-
van juuressa. ”Kuuletko sen?” hän 
kuiskasi.

”Minkä?” Gage kuiskasi takaisin.
Pappa hymyili. ”Hiljaisuuden”, hän 

sanoi. Sitten hän laittoi korkin takai-
sin paikalleen. ”Nykyajan maailmassa 
hiljaisuutta on aika vaikea löytää. Se 
on kuin lääkettä, ja jokainen pisara 
on yhtä kallisarvoista kuin kulta.”

Gage kiitti ja vei papan antaman 
oudon lahjan kotiin. Mutta hän ei 
paljoakaan miettinyt sitä.

Muutama viikko myöhem-
min Gagen Vince- setä kuoli. 

Hautajaisten jälkeen Gagen per-
heen olohuone täyttyi käymään 
tulleista sukulaisista. Gage pujahti 
omaan huoneeseensa ja sulki oven. 
Hän kuuli vanhempiensa ja suku-
laistensa äänet vaimeina käytävää 
pitkin.

Gage näki kirjoituspöydällään 
vanhan vihreän pullon ja otti sen 
käteensä. Hän käänteli sitä käsis-
sään. Pappa oli sanonut, että hiljai-
suus oli kuin lääkettä. Gage tarvitsi 
rauhaa ja lohtua Vince- sedän hauta-
jaisten jälkeen.

Gage irrotti pullon korkin ja 
kallisti pulloa päänsä yllä kaataen 

Miksi pappa halusi 
antaa Gagelle tyhjän 

pullon?

Pieni 
pullo 

hiljaisuutta
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leikisti pullosta hieman hiljaisuutta. 
Hän tiesi, ettei pullo oikeasti ollut 
täynnä hiljaisuutta. Mutta hän tiesi 
kaipaavansa hiljaisuutta tunteakseen 
olevansa lähellä Jumalaa.

Hän tunsi, kuinka kyyneleet 
kihosivat hänen silmiinsä. Vince- 
setä ei olisi enää heidän luonaan 
– ei enää hassuja vitsejä, ei enää 
painimista hänen kanssaan. Gage 
kaipasi setää niin, että hänen sydän-
tään särki.

Sitten hiljaisuudessa Gage tunsi 
jonkin lämpimän kasvavan sydämes-
sään ja lievittävän kipua. Hän muisti, 
ettei Vince- setä ollut poissa iäksi; 
hän oli vain siirtynyt seuraavaan 
maailmaan. Jeesuksen Kristuksen 
ja pelastussuunnitelman ansiosta 
kaikki elävät ikuisesti. Gage tiesi, 
että jonakin päivänä hän näkisi jäl-
leen Vince- sedän.

Kun Gage piteli pulloa käsissään, 
hän tunsi sisimmässään rauhaa. Hän 

tiesi, että se johtui Pyhästä Hengestä 
eikä pullosta. Pullo oli vain muistut-
tanut häntä olemaan hiljaa, niin että 
hän voisi tuntea Pyhän Hengen. Hän 
sulki pullon ja laittoi sen pöydälle.

Sitten hän meni takaisin olo-
huoneeseen ollakseen perheensä 
kanssa. Hän voisi säilyttää Pyhän 
Hengen antaman rauhan ja lohdun 
sisimmässään myös hiljaisen huo-
neensa ulkopuolella. ◼
Kirjoittaja asuu Utahissa Yhdysvalloissa.
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Laura Goodrich
Perustuu 
tositapahtumaan

Lydia kat-
seli, kun 

äiti valmis-
tautui lähte-
mään töihin. 
Äiti laittoi 
kauniin pinkkiä 
huulipunaa. Hän 
näytti kauniilta.

Lydia katsoi peiliin. 
Hän tunsi olonsa 
surulliseksi. 
”Minulla ei ole 
huulipunaa”, 
Lydia sanoi. 
”Minä en 
ole siis 
kaunis.”

Äiti halasi 
häntä lujasti. 
”Ei huulipuna 
tee ihmisestä 
kaunista. Se, 
että on hyvä 

ja ystävällinen, 
tekee ihmisestä 

kauniin.
Olet hyvä ja ystä-

vällinen, kun kätesi 
auttavat muita.

Olet hyvä ja ystä-
vällinen, kun sydä-
mesi rakastaa 
kaikkia.

Ja olet hyvä 
ja ystävällinen, 
kun hymyilet.
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Kädet, 
sydän ja 

hymy
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Se tekee onnellisiksi 
myös kaikki ne, joita 
tapaat.

Kun olet hyvä ja ystä-
vällinen, olet kaunis 
sisältä etkä vain ulkoa.”

Lydia halusi olla hyvä 
ja ystävällinen.

Käsillään hän haki 
postin ukille. Hän 
antoi viimeisen suk-
laapikkuleipänsä 
serkulleen.

Hän tunsi rakkautta 
sydämessään, kun hän 
leikki uuden naapurin 
kanssa. Hän tunsi rak-
kautta sydämessään, 
kun hän antoi kolikoita 
tytölle, joka keräsi rahaa 
kodittomille.

Hän hymyili tapaamil-
leen ihmisille. He kaikki 
hymyilivät takaisin.

Sinä iltana Lydia sanoi 
äidille: ”Olit oikeassa! 
Tunnen itseni hyväksi 
ja ystävälliseksi. Käytin 
tänään käsiäni ja sydän-
täni ja hymyäni.”

Äiti hymyili. ”Sinä olet 
hyvä ja ystävällinen, 
ihan niin kuin Jeesus 
haluaa sinun olevan.” ◼

Kirjoittaja asuu Utahissa Yhdysvalloissa.
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Miksi perheet  
ovat niin tärkeitä?
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Vanhin D. Todd 
Christofferson
kahdentoista  
apostolin koorumista

Perheet ovat paras tapa,  
jolla Jumalan onnensuunnitelma  

voi onnistua.

Jumalan suunnitelmaan kuuluu,  
että mies ja nainen menevät  

naimisiin ja saavat lapsia.

Uskolliset perheet auttavat  
yhteisöjä ja kansakuntia olemaan vahvoja  

ja tervehenkisiä.

Jumala on myös sanonut meille,  
että vanhempien tulee opettaa perhettään 

seuraamaan Jeesusta Kristusta.
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MEIDÄN SIVUMME

Usko Jumalaan - kirjasen tavoitteena päätimme valmistaa pienoismallin Montevideon 
temppelistä Uruguayssa. Sen tekemiseen meni vuosi, mutta se oli sen arvoista. Kun  
täytämme 12 vuotta, tavoitteenamme on voida mennä temppeliin.
Samuel O., 10, ja Enzo S., 11, Rivera, Uruguay

Olen onnellinen siitä, että 
olen kirkon jäsen. Jeesus  
Kristus on ystäväni, ja Hän 
suojelee minua ja perhet-
täni. Minusta on mukavaa 
käydä temppelin luona. 
Pidän perheilloista ja 
Alkeisyhdistyksestä.
Angel M., 11, Colón, Panama

Jeesus on kuin hyvä paimen, ja me olemme Hänen lampaitaan. 
Hän haluaa huolehtia meistä.
Victoria P., 10, Distrito Federal, Brasilia

Minulla oli hyvä koke-
mus, kun olin seitsemän-
vuotias. Halusin tietää, 
onko kirkko totta. Niinpä 
pidin rukouksen ja kysyin 
taivaalliselta Isältämme. 
Päätin rukoukseni ja kävin 

nukkumaan. Näin unen, jossa Jeesus Kristus 
kertoi minulle: ”Tämä on tosi kirkko.” Kun 
heräsin, muistin uneni ja tiesin, että olen 
tosi kirkossa.
Miranda R., 9, Querétaro, Meksiko

ON SINUN VUOROSI!
Sinä voit jakaa kokemuksesi, todistuksesi ja valokuvasi Meidän sivullamme. Lähetä sähkö-
postiviesti osoitteeseen liahona@ldschurch.org ja liitä mukaan vanhemman antama lupa tai 
käy sivustolla liahona.lds.org ja napsauta kohtaa ”Submit an Article” [Lähetä artikkeli].



Samuel oli profeetta, joka oli lamanilainen. Taivaallinen Isä käski Samuelia kehottamaan pahoja nefiläisiä 
tekemään parannuksen. Nefiläiset eivät halunneet päästää Samuelia kaupunkiinsa, joten hän seisoi kau-

pungin muurilla. Nefiläiset heittivät kiviä ja ampuivat nuolia häntä kohti. Mutta taivaallinen Isä varjeli häntä. 
Samuel kertoi kansalle, mitä taivaallinen Isä halusi heidän kuulevan.

Samuel todisti
M O R M O N I N  K I R J A N  S A N K A R E I T A

□  Opettele ulkoa Hel. 14:8.

□  Auta muita valitsemaan oikein olemalla 
tällä viikolla hyvänä esimerkkinä.

□  Katso sivustolta scripturestories.lds.org 
Mormonin kirjasta kertova (englannin-
kielinen) video 40.

□  Haastan itseni tekemään seuraavaa:

Kerran minua pelotti, 
koska minun täytyi lausua 
todistukseni. Kun lausuin 
todistukseni, minua ei 
pelottanut.
Chase C., 6, Arizona, USA

Minä voin todistaa!
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Leikkaa, taita ja säilytä tämä haastekortti!

Lauren P., 11, Utah, USA
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Yksi asia, jonka Samuel kertoi nefiläisille, oli se, että Jeesus 
Kristus syntyisi pian ja olisi Vapahtaja. Uusi tähti loistaisi, kun 

Jeesus syntyisi. Jotkut ihmiset olivat vihaisia ja yrittivät vahingoittaa 
Samuelia. Toiset uskoivat hänen sanansa ja halusivat mennä kas-
teelle. Lue Samuelista sivuilta 76–78. Ja etsi seuraava lukuhaaste 
lehden seuraavasta numerosta! ◼
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Voit tulostaa lisää näitä sivuja osoitteesta liahona.lds.org.

M I N Ä  V O I N  L U K E A  M O R M O N I N  K I R J A A

Uusi tähti

Tämän kuukauden pyhien 
kirjoitusten kohdat
Kun luet jonkin näistä pyhien kirjoitusten  
kohdista, väritä kuvasta ne kohdat, joissa 
on sama numero!
1   Helaman 10:1–7, 14–18
2  Helaman 13:1–7
3  Helaman 14:2–8
4  Helaman 16:1–5
5  3. Nefi 1:10–17, 21–24
6  3. Nefi 2:1–2
7  3. Nefi 8:2–7, 22–23
8  3. Nefi 11:3–11, 13–17, 37–39

1

2

3

6 65

5

5
5 5

55

4

4
7

7

7 7

8

8
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M O R M O N I N  K I R J A N  K E R T O M U K S I A
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Samuel opetti, että Jeesus 
syntyisi pian. Uusi tähti 
loistaisi. Taivas pysyisi 
kirkkaana koko yön!

Samuel opetti, että 
kun Jeesus kuolisi, olisi 
pimeää kolmen päivän 
ajan. Monet kaupungit 
tuhoutuisivat.

Samuel oli profeetta. Hän 
kiipesi kaupungin muurille 
saarnaamaan. Hän kertoi 
kansalle, että heidän 
oli tehtävä parannus ja 
uskottava Jeesukseen 
Kristukseen.

Samuel opettaa Jeesuksesta
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Ihmiset, jotka eivät 
uskoneet, yrittivät 
ottaa Samuelin kiinni. 
Mutta Samuel pääsi 
pakenemaan.

Jotkut ihmiset uskoivat, 
ja heidät kastettiin. Toiset 
eivät uskoneet vaan olivat 
vihaisia. He heittivät 
kiviä ja ampuivat nuolia 
Samuelia kohti. Mutta 
Jumala varjeli häntä, 
eikä hän loukkaantunut.



78 L i a h o n a

Viisi vuotta myöhemmin Jeesus syntyi. Taivaalla loisti uusi tähti.  
Kaikki tapahtui juuri niin kuin Samuel oli opettanut! ◼

Kohtien Hel. 13–15, 3. Nefi 1:13–15, 21 pohjalta
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Minä osaan maksaa kymmenykset



80 L i a h o n a

Hieman yli vuosi sitten toimistooni 
tuli pariskunta, joka kantoi pientä 

poikaa. Mies sanoi minulle: ”Vaimoni 
ja minä olemme paastonneet kaksi 
vuorokautta ja olemme tuoneet pie-
nen poikamme siunattavaksi. Meidät 
lähetettiin sinun luoksesi.”

Kysyin: ”Mikä poikaa vaivaa?”
He kertoivat, että lapsi syntyi 

sokeana, kuurona ja mykkänä, että 
hänen lihaksensa eivät toimineet, että 
hän ei viisivuotiaana osannut edes 
ryömiä.

Minä sanoin itsekseni: ”Tässä sitä 
ollaan. ’Tätä lajia ei saa lähtemään 
muulla kuin paastolla ja rukouksella’ 
[ks. Matt. 17:21].” Uskoin täydellisesti 
näiden vanhempien paastoamiseen ja 
rukouksiin. Siunasin lapsen, ja muuta-
man viikon kuluttua sain kirjeen: ”Veli 
Cowley, toivomme, että voisit nähdä 
pienen poikamme nyt. Hän ryömii. 
Kun heitämme pallon lattialle, hän kii-
rehtii sen luokse jalkojensa ja käsiensä 
varassa. Hän näkee. Kun taputamme 
käsiämme hänen päänsä päällä, hän 
hypähtää. Hän kuulee.”

Lääketiede oli levittänyt toivotto-
mana kätensä. Jumala oli ryhtynyt 
toimeen. – –

Eräänä päivänä Uudessa- 
Seelannissa minut kutsuttiin yhdessä 
pienessä kylässä erääseen kotiin. Siellä 
Apuyhdistyksen sisaret valmistelivat 
erään jäsenemme ruumista. He olivat 
asettaneet miehen ruumiin ison talon 
eteen, kuten nimitettiin sitä taloa, 
jonne ihmiset tulevat valittamaan ja 
itkemään ja suremaan kuollutta. Silloin 
sisään ryntäsi kuolleen miehen veli. 
Hän sanoi: ”Antakaa hänelle siunaus.”

Ja alkuperäiskansaan kuuluvat nuo-
ret sanoivat: ”Ei niin pidä tehdä. Hän 
on kuollut.”

IHMEET
”Lähettäkää hakemaan vanhimpia. Vointini 
ei ole kovin hyvä.”

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

”Tehkää niin!”
– – Minulla oli mukanani [eräs 

uskollinen vanha maori]. – – Nuo-
rempi alkuperäiskansaan kuuluva pol-
vistui ja voiteli tämän miehen. Sitten 
tämä suurenmoinen vanha, viisas mies 
kumartui ja siunasi kuolleen miehen ja 
käski häntä nousemaan.

Olisittepa nähneet, miten Apuyh-
distyksen sisaret hajaantuivat. Mies 
nousi istumaan ja sanoi: ”Lähettäkää 
hakemaan vanhimpia. Vointini ei ole 
kovin hyvä.” – – Kerroimme hänelle, 
että hänelle oli juuri annettu siunaus, 
ja hän sanoi: ”Ai, sitä se olikin.” Hän 
sanoi: ”Olin kuollut. Tunsin, kuinka 
elämä palasi minuun aivan kuin 
huopa olisi kääritty auki.” Hän eli 
pidempään kuin veljensä, joka ryn-
täsi sisään ja kehotti meitä antamaan 
hänelle siunauksen. – –

Jumalalla on todellakin kaikki 
nämä luonnonvoimat hallinnassa. Te 
ja minä voimme tavoitella jotakin, ja 
jos se on Hänen tahtonsa mukaista, 
niin me voimme saada nuo luonnon-
voimat hallintaamme Hänen tarkoi-
tuksiaan varten. ◼

Artikkelista ”Miracles”, New Era, kesäkuu 1975, 
s. 39–44, joka on mukailtu Brigham Youngin  
yliopiston hartaustilaisuudessa 18. helmikuuta 
1953 pidetystä puheesta.

Vanhin  
Matthew Cowley 
(1897–1953)
kahdentoista apostolin 
koorumista



Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin koorumista, ”Huomenna Herra tekee teidän keskellänne ihmetekoja”, Liahona, toukokuu 2016, s. 127.

”Jos annamme sydämemme Jumalalle, jos rakastamme Herraa Jeesusta Kristusta, jos teemme parhaamme elääksemme evankeliumin 
mukaan, silloin huominen – ja jokainen muukin päivä – on loistava, vaikka emme aina näkisi niitä sellaisina. Miksi? Koska taivaallinen 
Isämme haluaa niin! Hän haluaa siunata meitä. Antoisa, yltäkylläinen ja iankaikkinen elämä on Hänen lapsiaan varten laatimansa 
armollisen suunnitelman varsinainen tarkoitus!”

Mikä antaa meille aiheen toivoon?

NÄ
KE

M
YK

SI
Ä



Muita aiheita tässä numerossa
NUORILLE AIKUISILLE

NUORILLE

LAPSILLE

s. 42

s. 54

s. 66

Onko sinulla vaikeuksia kestää elämän myrs-
kyjä? Vanhin ja sisar Clayton ehdottavat tapoja, 
joilla voimme ankkuroida elämämme Jeesuk-
seen Kristukseen ja toteuttaa omat todelliset 
mahdollisuutemme.

Mitä tekemistä trampoliineilla on liikeyrityksen 
aloittamisen kanssa? Tutustu Alexandraan, 
11- vuotiaaseen tyttöön Meksikosta. Hän voi 
selittää.

On monia tapoja, joilla voimme ”seisoa 
pyhissä paikoissa”. Kuinka sinä voit 
seisoa pyhässä paikassa riippumatta 
siitä, missä olet?

Juurtuneena 
Kristukseen

PONNAHDUS  

Missä meidän 
tulee olla

KOHTI TULEVAISUUTTA


