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Vähäeleinen kirkon jäsen opetti 
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Perheiltaideoita

LISÄÄ INTERNETISSÄ
Liahona ja muuta kirkon aineistoa on saatavana monella kielellä osoitteessa languages . 
lds .org. Osoitteessa facebook.com/liahona.magazine (englanniksi, espanjaksi ja portu-
galiksi) on innoittavia sanomia, perheiltaideoita sekä aineistoa, jota voit hyödyntää ystävien 
ja perheen kanssa.

Tässä numerossa on artikkeleita ja toimintoja, joita voidaan käyttää perheillassa. 
Seuraavana on kaksi esimerkkiä.

”Omavaraisuus ja evankeliumin 
oppiminen”, s. 42: Voisit tällä toiminnalla 
havainnollistaa sitä, miten tärkeää on 
hankkia oma hengellinen valo. Sammuta 
valot ja pyydä perheenjäseniä piirtämään 
jokin kuva. Anna jollekulle taskulamppu tai 
kynttilä ja pyydä, että hän käyttää sitä vain 
oman piirtämisensä apuna. Sytytä valot 
uudelleen muutaman minuutin kulut-
tua. Puhukaa siitä, millä tavoin tehtävän 
suorittaminen oli yhdelle perheenjäsenelle 
helpompaa kuin muille, ja keskustelkaa 
sitten artikkelissa esitetyistä periaatteista.

”Ole kuin Siblon”, s. 73: Ketkä ovat 
lempihenkilöitäsi pyhissä kirjoituksissa? 
Voisitte pelata pyhien kirjoitusten ker-
tomusten arvaamista tai niitä koskevien 
piirrosten tunnistamista. Esitä pantomii-
mina jokin pyhien kirjoitusten kertomus tai 
piirrä se paperille niin, ettet käytä sanoja. 
Pyydä perheenjäseniä arvaamaan kyseinen 
kertomus tai siinä olevat henkilöt. Voisitte 
sitten lukea pyhistä kirjoituksista näistä 
henkilöistä ja keskustella siitä, miksi ihai-
lette heitä. Mitä heidän ominaisuuksistaan 
haluaisitte omaksua itsellenne?

AIHEITA TÄSSÄ NUMEROSSA
Numerot tarkoittavat sivua, jolta artikkeli alkaa.
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Kun profeetta Joseph Smith kutsui vanhin Heber C. 
Kimballin (1801–1868) lähetyssaarnaajaksi Englan-
tiin ”avaamaan pelastuksen oven”, vanhin Kimball 

joutui riittämättömyyden tunteiden valtaan.
”Oi Herra”, hän kirjoitti, ”minä olen mies, jolla on kankea 

kieli ja joka on aivan sopimaton sellaiseen työhön.”
Vanhin Kimball otti kuitenkin kutsun vastaan lisäten: 

”Nämä ajatukset eivät kuitenkaan saaneet minua jättä-
mään velvollisuuden polkua. Sillä hetkellä kun ymmärsin 
taivaallisen Isäni tahdon, tunsin päättäväisyyttä kaiken 
uhallakin lähteä uskoen, että Hän tukisi minua kaikki-
valtiaalla voimallaan ja varustaisi minut kaikilla kyvyillä, 
joita tarvitsisin.” 1

Nuoret veljeni ja sisareni, jotka on kutsuttu kokoaikai-
seen lähetystyöpalveluun, teidät on kutsuttu työhön, koska 
teillä vanhin Kimballin lailla ”on halu palvella Jumalaa” 
(OL 4:3) ja koska te olette valmiita ja kelvollisia.

Vanhemmat avioparit, teidät on kutsuttu työhön samoista 
syistä. Palveluhalun lisäksi te kuitenkin tuotte myös vii-
sautta, jota olette saaneet vuosien uhrauksista, rakkaudesta 
ja kokemuksista ja jota taivaallinen Isänne voi käyttää 
koskettaakseen totuutta etsivien poikiensa ja tyttäriensä 
sydäntä. Olette epäilemättä oppineet, ettemme voi todella 
rakastaa Herraa, ennen kuin palvelemme Häntä palvele-
malla muita.

Haluunne palvella lähetyssaarnaajina te lisäätte uskoa 
ja uutteruutta, rohkeutta ja ryhdikkyyttä, päättäväisyyttä 
ja pitkäjänteisyyttä, alttiutta ja antaumuksellisuutta. Omis-
tautuneet lähetyssaarnaajat voivat saada lähetyskentällä 
aikaan ihmeitä.

Presidentti John Taylor (1808–1887) tiivisti lähetyssaar-
naajien välttämättömät ominaisuudet tällä tavoin: ”Sellaiset 
miehet [ja naiset ja avioparit], joita me haluamme evanke-
liumin sanoman lähettiläiksi, ovat miehiä, joilla on uskoa 
Jumalaan; miehiä, joilla on uskoa uskontoonsa; miehiä, 
jotka kunnioittavat pappeuttaan; – – [miehiä,] joihin Juma-
lalla on luottamusta. – – Me haluamme miehiä, jotka ovat 
täynnä Pyhää Henkeä ja Jumalan voimaa[,] – – kunniak-
kaita, vilpittömiä, hyveellisiä ja puhtaita miehiä.” 2

Herra on julistanut:
”Sillä katso, vainio on jo vaalennut korjattavaksi, ja 

katso, se, joka panee sirppinsä työhön kaikin voimin, se 
kokoaa varastoon, jottei menehdy, vaan tuottaa pelastuk-
sen sielulleen,

ja usko, toivo ja rakkaus, silmämääränä vain Jumalan 
kunnia, tekevät hänet kelvolliseksi työhön” (OL 4:4–5).

Kutsunne on tullut innoituksen kautta. Todistan, että 
sen, jonka Jumala kutsuu, sen Hän tekee kykeneväksi. Te 
saatte taivaallista apua, kun teette rukoillen työtä Herran 
viinitarhassa.

Se kaunis lupaus, jonka Herra antoi lähetyssaarnaajille 
tämän taloudenhoitokauden alussa, kuten se on Opissa 
ja liitoissa, on oleva teidän: ”Minä käyn teidän kasvojenne 
edellä. Minä olen teidän oikealla puolellanne ja vasem-
malla, ja minun Henkeni on teidän sydämessänne ja minun 
enkelini teidän ympärillänne tukeakseen teitä.” (OL 84:88.)

Kun palvelette, luotte rikkaita iankaikkisia muistoja ja 
ystävyyssuhteita. En tiedä mitään muuta vainiota, joka tuot-
taisi yltäkylläisemmän onnen sadon kuin lähetyskenttä.

Sananen nyt niille vanhimmille, sisarille ja aviopareille, 

Presidentti 
Thomas S. 
Monson KUTSUTTU TYÖHÖN

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
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TÄMÄN SANOMAN OPETTAMINEN

Palvelemmepa sitten kokoaikaisina lähetyssaarnaajina tai emme, meillä jokaisella on tilaisuus kertoa evankeliumista 
ja palvella lähellämme olevia. Voisit yhdistää tämän sanoman johonkin viimeaikaiseen tätä aihetta käsitelleeseen 

yleiskonferenssipuheeseen, kuten kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Dallin H. Oaksin puheeseen ”Palau-
tetusta evankeliumista kertominen” (Liahona, marraskuu 2016, s. 57–60). Voisit myös keskustella opetettaviesi kanssa 
ilmauksesta ”jonka Jumala kutsuu, sen Hän tekee kykeneväksi”. Kuinka he ovat tunteneet Jumalan tukevan heitä lähe-
tystyössä ja heidän kirkon tehtävissään? Voisit kehottaa opetettaviasi rukoilemaan voimaa ja innoitusta tietää, kuinka 
he voivat kertoa evankeliumista sukulaisilleen, ystävilleen ja naapureilleen.

jotka syystä tai toisesta eivät pysty pal-
velemaan koko määräaikaansa lähe-
tyskentällä: Herra rakastaa teitä. Hän 
arvostaa uhraustanne. Hän on selvillä 
pettymyksestänne. Tietäkää, että 
Hänellä on teille vielä työtä tehtäväksi. 

Älkää antako Saatanan sanoa teille 
muuta. Älkää lannistuko, älkää masen-
tuko, älkää vaipuko epätoivoon.

Kuten huomautin yleiskonferens-
sissa vähän sen jälkeen kun minut oli 
kutsuttu johtamaan kirkkoa: ”Älkää 

pelätkö. Olkaa rohkealla mielellä. 
Tulevaisuus on yhtä kirkas kuin 
uskonne.” 3 Tuo lupaus koskee teitä 
edelleen. Älkää siis menettäkö omaa 
uskoanne, koska Herra ei ole menet-
tänyt uskoaan teihin. Pitäkää liittonne 
ja jatkakaa eteenpäin.

Maailma tarvitsee Jeesuksen Kris-
tuksen evankeliumia. Herra siunat-
koon kaikkia pyhiään – missä sitten 
palvelemmekin – lähetyssaarnaajan 
sydämellä. ◼
VIITTEET
 1. Heber C. Kimball, julkaisussa Orson F. 

Whitney, Life of Heber C. Kimball, 1967, s. 104.
 2. Kirkon presidenttien opetuksia: John Taylor, 

2002, s. 72–73.
 3. ”Olkaa rohkealla mielellä”, Liahona, 

toukokuu 2009, s. 92.

G
AR

Y 
SM

IT
HI

N 
TE

O
S 

O
TS

A 
HI

ES
SÄ



6 L i a h o n a

Lähetystyöpalvelu

Lähetyssaarnaajat kutsutaan opettamaan evanke-
liumia ja myös palvelemaan ihmisiä. Auta lähetys-

saarnaajia löytämään nämä tähän kuvaan piilotetut 
työvälineet!

Lähetyssaarnaaja ilman nimikylttiä

NUORET

LAPSILLE

polttanut reikää repussani. Ne kolme 
sekuntia, joiden aikana sain annettua 
kirjan hänelle ennen talviloman alka-
mista, olivat elämäni pelottavin hetki.

Ensimmäisenä päivänä loman jäl-
keen kuljin hänen luokkahuoneensa 
ohi mutta pelkäsin mennä sisään. 
Sitten kuulin hänen kutsuvan minua, 
ja hän antoi minulle kortin. Luin sen 
käytävässä. Hän kirjoitti, että oli tut-
kinut ”pitkään” merkitsemiäni kohtia 
ja alkoi käsittää syitä, joihin uskoni 
perustui.

Nykyään olen innostunut evankeliu-
mista kertomisesta, ja vieläkin innostu-
neempi olen palvelemaan taivaallista 
Isääni pian lähetystyössä.
Kirjoittaja asuu Utahissa Yhdysvalloissa.

Kirsti Arave

ajan. Viimein sain ajatuksen, että minun 
pitäisi antaa hänelle Mormonin kirja 
ja alleviivata muutamia lähetystyötä 
käsitteleviä kohtia. Ajatus pelotti 
minua, mutta en päässyt siitä eroon. 
Tiesin, että se oli kehotus, jota minun 
oli noudatettava.

Pari kuukautta myöhemmin minulla 
oli Mormonin kirja valmiina. Koko 
päivän minusta tuntui kuin se olisi 

Minulla on koulussa opettaja, joka 
on niin voimakas persoona, että 

joku ei ehkä hänen kuultensa uskaltaisi 
ilmaista asioista vastakkaisia mielipiteitä. 
Kerran aloimme puhua kirkkomme 
lähetyssaarnaajista. Tiesin, että olisin 
osannut vastata hänen kysymyksiinsä, 
mutta minusta tuntui, ettei minun 
pitäisi tehdä niin. Niinpä sanoin vain sen 
verran, että hän tyytyi sillä kertaa.

Muutaman seuraavan viikon se 
keskustelumme pyöri mielessäni koko 

Mieleeni tuli ajatus, 
että minun pitäisi 

antaa hänelle 
Mormonin kirja.

Etsi ideoita osoit-
teesta lds .org/ go/ 6176. 
#futuremissionary
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K O T I K Ä Y N T I O P E T U S S A N O M A

Usko  
perhe  

auttaminen

Tutki tätä aineistoa rukoillen ja 
etsi innoitusta saadaksesi selville, 
mitä sinun tulisi kertoa siitä 
muille. Kuinka ymmärrys Apuyh-
distyksen tarkoituksesta valmistaa 
Jumalan tyttäriä iankaikkisen 
elämän siunauksiin?

”Sanomani – – kaikille on, että 
me voimme elää joka hetki 
’pappeuden voiman siunaa-
mina’, olivatpa olosuhteemme 
millaiset tahansa”, vanhin Neil L. 
Andersen kahdentoista apostolin 
koorumista on sanonut.

”Kun te osallistutte kelvollisina 
pappeuden toimituksiin, Herra 
antaa teille enemmän voimaa, 
rauhaa ja iankaikkista näkökul-
maa. Onpa tilanteenne millainen 
tahansa, kotinne on ’pappeuden 
voiman siunaama’.” 1

Kuinka me kutsumme pap-
peuden voiman elämäämme? 
Vanhin M. Russell Ballard kah-
dentoista apostolin koorumista 
on muistuttanut meitä, että ”ne, 
jotka ovat astuneet kasteen vesiin 
ja saaneet sen jälkeen endau-
menttinsa Herran huoneessa, 
ovat oikeutettuja saamaan 

runsaita ja ihmeellisiä siunauksia. 
Endaumentti on kirjaimellisesti 
voiman lahja – –, [ja] meidän 
Isämme taivaassa antaa voi-
maansa auliisti.” Hän on muis-
tuttanut meitä, että sekä mies 
että nainen, kumpikin, ”saavat 
endaumentin samalla voimalla” 
temppelissä – voimalla, ”joka on 
itse asiassa pappeuden voima”.2

Linda K. Burton, Apuyhdis-
tyksen ylijohtaja, on sanonut: 
”Koska pappeuden voima on 
jotakin sellaista, minkä me kaikki 
haluamme saada perheeseemme 
ja kotiimme, mitä meidän pitää 
tehdä kutsuaksemme tuon 
voiman elämäämme? Pappeu-
den voiman saamisen ehdoton 
edellytys on henkilökohtainen 
vanhurskaus.” 3

”Jos me tulemme nöyrästi 
Herran eteen ja pyydämme 

Pappeuden 
voimaa liittojen 
pitämisestä

Mieti tätä

Kuinka 
liittojemme 
pitäminen 

siunaa meitä 
pappeuden 
voimalla?

VIITTEET
 1. Neil L. Andersen, ”Voimaa pappeu-

dessa”, Liahona, marraskuu 2013, 
s. 92, 95.

 2. M. Russell Ballard, ”Miehet ja naiset 
ja pappeuden voima”, Liahona, syys-
kuu 2014, s. 36.

 3. Linda K. Burton, ”Pappeuden voima 
– kaikkien saatavilla”, Liahona, kesä-
kuu 2014, s. 21.

 4. Russell M. Nelson, ”Pappeuden voi-
man hinta”, Liahona, toukokuu 2016, 
s. 69.

Häntä opettamaan meitä, Hän 
näyttää meille, kuinka voimme 
lisätä meidän kykyämme saada 
Hänen voimaansa”, presidentti 
Russell M. Nelson, kahdentoista 
apostolin koorumin presidentti, 
on sanonut.4

Lisää pyhien kirjoitusten kohtia ja 
tietoa
1. Nefi 14:14; OL 121:36; 132:20; 
reliefsociety .lds .org
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mallista ja Jumalan iankaikkisen per-
heen jäljittelyä” 2. Nämä perhesuhteet 
ja niihin liittyvät vastuut ovat pyhiä. 
Opimme pyhistä kirjoituksista, että 
vanhemmilla on velvollisuus kasvat-
taa lapsensa totuudessa, valossa ja 
rakkaudessa (ks. Ef. 6:4; OL 68:25). 
Aviopuolisoiden tulee rakastaa ja 
arvostaa toisiaan (ks. Ef. 5:25), ja 
lasten tulee kunnioittaa vanhempiaan 
(ks. 2. Moos. 20:12).

”Onnistuneet avioliitot ja perheet 
perustuvat uskon, rukouksen, paran-
nuksen, anteeksiannon, kunnioituk-
sen, rakkauden, myötätunnon, työn 
ja tervehenkisen virkistystoiminnan 
periaatteille ja säilyvät näitä periaat-
teita noudattamalla.” 3 Evankeliumin 
periaatteiden noudattaminen vahvis-
taa perhesuhteita sekä lisää perheen-
jäsenten henkilökohtaista ja yhteistä 
hengellistä voimaa. Nämä periaatteet 
auttavat meitä myös pääsemään 
lähemmäksi Kristusta.

Jokaisella perheellä on haasteensa. 

Me kaikki olemme rakastavien 
taivaallisten vanhempien lapsia, ja 

He lähettivät meidät maan päälle oppi-
maan, kuinka voimme palata Heidän 
luokseen. Perhe on keskeisellä sijalla 
pelastussuunnitelmassa. Jumala antaa 
meille perheen, jotta voimme saada 
ruumiin, oppia oikeita periaatteita ja 
valmistautua iankaikkiseen elämään.

Taivaallinen Isä haluaa, että jokai-
nen Hänen lapsistaan saa varttua 
rakastavassa ympäristössä. Paras tapa 
saavuttaa sellainen huolehtiva ympä-
ristö on elää ja toimia evankeliumin 
periaatteiden mukaan. ”Perhe-elämän 
onni saavutetaan todennäköisimmin 
silloin, kun sen perustana ovat Herran 
Jeesuksen Kristuksen opetukset.” 1 
Kodeista, jotka perustetaan evankeliu-
min periaatteille, tulee rauhan tyyssi-
joja, joissa Herran Henki voi ohjata ja 
kohottaa kaikkia perheenjäseniä sekä 
vaikuttaa heihin.

Perhe on Jumalan säätämä, ja se on 
”taivaan järjestys – –, kaiku selestisestä 

EVANKELIUMIN MUKAAN 
ELÄMINEN RAVITSEE PYHIÄ 
PERHESUHTEITA

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

JUMALALLINEN JA PYHÄ

”Perhe on – – jumalallinen [ja] sulkee sisäänsä 
kaikista ihmissuhteista pyhimmän.”
Presidentti Gordon B. Hinckley (1910–2008), Kirkon presidenttien 
opetuksia: Gordon B. Hinckley, 2016, s. 172.

Näiden aikojen hengellisessä myl-
lerryksessä kaikkien perheiden 
olosuhteet eivät ole ihanteelliset. 
Kuten vanhin Neil L. Andersen kah-
dentoista apostolin koorumista on 
sanonut: ”Kun jäseniä on miljoo-
nia ja kirkkomme lapset kasvavat 
vaihtelevissa olosuhteissa, meidän 
tulee olla entistä huomaavaisempia 
ja hienotunteisempia.” 4 Kaikki eivät 
saa perheeltä tukea evankeliumin 
mukaiseen elämään. Jotkin haasteet 
ovat erityisen vaikeita, muun muassa 
(mutta ei ainoastaan) avioero, kal-
toinkohtelu ja riippuvuus.

Jumala on tietoinen jokaisen per-
heen tilanteesta ja ihmisten kaipuusta 
kokea rakkautta kotona. Vaikka per-
heemme jäsenten keskinäiset välit 
eivät olisikaan täydelliset, eläminen 
evankeliumin mukaan voi silti siu-
nata elämäämme ja kotiamme. Se voi 
vahvistaa suhdettamme puolisoomme, 
vanhempiimme, lapsiimme, vel-
jiimme ja sisariimme sekä taivaalliseen 
Isäämme. Jotkin näistä siunauksista 
tulevat osaksemme nyt ja toiset vasta 
iankaikkisuudessa, mutta Jumala ei 
pidätä mitään siunauksia niiltä, jotka 
pyrkivät vanhurskauteen. ◼
VIITTEET
 1. ”Perhe – julistus maailmalle”, Liahona,  

marraskuu 2010, s. 129.
 2. Dieter F. Uchtdorf, ”Niiden ylistykseksi, jotka 

pelastavat”, Liahona, toukokuu 2016, s. 77.
 3. ”Perhe – julistus maailmalle”, s. 129.
 4. Neil L. Andersen, ”Joka ottaa luokseen 

heidät, se ottaa luokseen minut”, Liahona, 
toukokuu 2016, s. 50.
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Kuinka perhesuhteita voi vahvistaa 
elämällä evankeliumin mukaan:
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Osallistumalla 
tervehenkiseen 
perheen toimintaan 
ja perinteiden 
vaalimiseen

Palvelemalla

Kuuntelemalla 
ja osoittamalla 
arvostusta

Palvelemalla Jumalaa 
perherukouksen, perheen 
yhteisen pyhien kirjoitusten 
tutkimisen, perheillan sekä 
kirkossa ja temppelissä 
käymisen avulla

Olemalla ystävällinen, 
pyytämällä anteeksi ja 
antamalla anteeksi
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Tyttäreni oli juuri täyttänyt kah-
deksan ja oli innoissaan siitä, että 

minä kastaisin hänet. Hänen isovan-
hempansa olivat myös tulossa tähän 
tärkeään tilaisuuteen, mikä lisäsi 
hänen innokasta odotustaan. Kun 
suuri päivä lähestyi, näytti kuitenkin 
siltä, etten minä kenties ehtisikään 
kastetilaisuuteen.

Työni puolustusvoimien lentäjänä ja 
laivueen nuorempana operaatioupsee-
rina oli harvoin tylsää, mutta työtahti 
kiihtyi entisestään, kun esimieheni 
lähti toisiin tehtäviin. Komennustehtä-
viä tuli eteeni jatkuvana virtana. Koska 

pakollinen määrä lentomiehistöjä 
täytyi järjestää, jouduin peruuttamaan 
koulutuksia, keskeyttämään joitakin 
laivueen toimintoja ja peruuttamaan 
lomia, joita oli suunniteltu kuukausia.

Miehistöjä oli lähdössä 21 vuoro-
kauden lentokomennuksille, eikä 
heillä ollut juurikaan mahdollisuutta 
palata kotiin etuajassa. Ja kun esimie-
heni ja toinen nuorempi operaatio-
upseeri palasivat, osoittautui vaikeaksi 
perustella sitä, että jäisin pois komen-
nukselta perhetapahtuman vuoksi. 
Kuinka voisin jättäytyä pois, kun olin 
vaatinut uhrauksia niin monilta muilta?

ENNÄTYSAJASSA
Richard L. Bairett jr.

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

Jotain aivan ihmeellistä pitäisi tapahtua, että ehtisin kotiin tyttäreni kastetilaisuutta varten.

Tuntui kuin minua revittäisiin 
kahtaalle. Olin aina yrittänyt asettaa 
perheeni urani edelle, mutta tilanne 
oli nyt poikkeuksellinen, ja minulla 
oli myös velvollisuus palvella maa-
tani. Esimieheni, vaikka ei olekaan 
kirkon jäsen, ymmärsi, miten tärkeä 
tämä tapahtuma oli perheelleni, ja jätti 
päätöksen tekemisen minulle. Paljon 
rukouksen ja perheeni kanssa puhu-
misen jälkeen tein niin kuin minusta 
tuntui oikealta ja kirjasin itseni seuraa-
valle lähtevälle komennukselle.

Kun miehistölleni ilmoitettiin, että 
komennus alkaisi maanantaiaamuna, 
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näytti siltä, ettei minulla olisi mitään 
mahdollisuutta palata ajoissa ehtiäk-
seni tyttäreni lauantaiseen kastetilai-
suuteen. Lentäisimme ensin nouta-
maan rahdin, sitten välilaskupaikalle, 
jossa meidän täytyi levätä ennen 
lennon jatkamista. Myöhemmin len-
täisimme uuteen kohteeseen ja lepäi-
simme, sitten toimittaisimme rahdin 
erääseen hyvin kaukaiseen kohtee-
seen, ja paluulennolla pysähtyisimme 
jälleen yhdelle miehistön levähdys-
tauolle ja palaisimme kotiin hakemaan 
lisää rahtia, ja sama kierros kuljet-
taisiin päinvastaisessa järjestyksessä. 
Yleensä jo tähän yhteen kierrokseen 
kului vähintään seitsemän päivää, 
mutta tiesin, että perheeni rukoili, 
että olisin paikalla. Heidän uskonsa ja 
rukouksensa auttoivat minua olemaan 
luottavainen, ja pian kävi ilmeiseksi, 
ettei tästä tulisi tyypillinen komennus.

Ensinnäkin, sen sijaan että olisimme 
pysähtyneet päiväksi tai pariksi, 
komennukseemme kuului ilmatank-
kaus ja suora lento ensimmäiseen 
ulkomaan kohteeseemme. Sitten, kun 
miehistömme oli levännyt lakisäätei-
sen vähimmäisajan, saimmekin käskyn 
ja uuden komennuksen lentää tuohon 
kaukaiseen rahtitoimituspaikkaan ja 
heti takaisin. Rahdin purku ja tank-
kaus määränpäässämme sujui epäta-
vallisen hyvin, ja jälleen mahdollisim-
man lyhyen miehistön levähdysajan 
jälkeen saimme käskyn palata suoraan 
kotitukikohtaamme. Olimme menossa 
kotiin noin vuorokaudeksi!
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Olin innoissani kertoessani per-
heelleni, että olin jo melkein kotona. 
Mutta sitten vaimoni kertoi, että kaste-
tilaisuus oli juuri siirretty klo 17:stä klo 
14:ään vaarnan erään nuorten toimin-
nan vuoksi. Soitin rahtilentojen liiken-
nejärjestelijällemme ja selitin tilanteen. 
Oltuaan hetken hiljaa hän vastasi, että 
miehistöä oli riittävästi saatavilla, jotta 
seuraavaa lähtövalmiuttamme voitiin 
siirtää lauantaihin klo 17:ään saakka – 
ajankohtaan, jolloin kastetilaisuuden 
oli alun perin suunniteltu alkavan!

Lentäessämme kotiin ja ylittäes-
sämme kotini lähellä olevaa vuorijo-
noa näin, että minulla oli voitettavana 
vielä yksi uskon koetus: kaupun-
gin valot allamme olivat peittyneet 
sumuun. En ollut koskaan lentänyt 
lähestymistä näin surkeassa näkyvyy-
dessä. Laadimme nopeasti suunnitel-
man lentää tarpeen vaatiessa toiselle 
kentälle, kävimme läpi tarkistuslis-
tamme ja suuntasimme alas katso-
maan tilannetta.

Kun kiidimme kohti kiitorataa 60 
metrin korkeudella maan pinnasta, 
olimme kokonaan verhoutuneina 
sumuun. Äkkiä, 37 metrissä, edes-
sämme näkyi valaistu kiitotie, ja muu-
tamaa sekuntia myöhemmin olimme 
turvallisesti maassa. Jokainen huokaisi 
helpotuksesta.

Aivan poikkeuksellinen sarja näen-
näisiä sattumia oli mahdollistanut sen, 
että miehistöni oli tehnyt monivaihei-
sen matkan toiselle puolelle maailmaa 
ja takaisin ennätysajassa, ja minun oli 

mahdollista olla kotona lyhyt hetki, 
joka osui juuri sopivasti tyttäreni kas-
tetilaisuuteen. Herran avulla pystyin 
täyttämään velvollisuuteni maatani, 
laivuettani ja ennen kaikkea perhet-
täni kohtaan. Vaikka elämä olisikin 
jatkunut, jos meidän olisi pitänyt 
siirtää tyttäreni kastetilaisuutta, tai-
vaallinen Isä antoi meidän tietää, että 
Hän rakastaa meitä ja kuulee rukouk-
semme. Hän antoi tyttärelleni muiston 
noista ihmeellisistä tapahtumista todis-
teeksi siitä, että Hän rakastaa tytärtäni, 
ja vaimoni ja minä saimme kumpikin 
vahvemman todisteen siitä, että ”mitä 
tahansa te pyydätte Isältä minun 
nimessäni, mikä on oikein, uskoen 
saavanne, katso, se teille annetaan” 
(3. Nefi 18:20). ◼
Kirjoittaja asui tämän tapahtuman aikaan 
Kaliforniassa Yhdysvalloissa.
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Ennen kuin Alzheimerin tauti vei 
isäni muistin, hänellä oli aina val-

miina tarina tai laulu lapsiaan varten. 
Muistan, kuinka hän istui isossa tuo-
lissaan pitäen sylissään pikkuveljeäni 
ja hänen pehmeä äänensä täytti huo-
neen tarinoilla hänen nuoruudestaan 
– kaikkea lehmien paimentamisesta 
olalleen ripustautuneen kissan kanssa 
aina liukumiseen alas punaisia kal-
lioita Escalantessa Utahissa Yhdys-
valloissa. Siinä vaiheessa kun veljeni 
silmät alkoivat painua kiinni, tarinat 
päättyivät ja alkoi aina sama karjapai-
menen kehtolaulu:

Sulje silmäsi vain, cowboy 
pienoinen,

On vartijasi Isä taivaallinen,
On päivä taas mennyt, yö yllä 

maan,
Nyt cowboyni pieni, jo käy 

nukkumaan.1

Nyt pikkuveljeni on isä, ja isämme 
makaa sairaalavuoteessa San Diegossa 
Kaliforniassa Yhdysvalloissa. Vaikka 
hän näkee palmupuita, hän luulee ole-
vansa poika, joka kääntää päälle kaste-
luveden maissia, tomaatteja ja vihreitä 
papuja kasvaville peltosaroille. Mutta 
ei hän sitä tee. Hän on kuolemassa.

Päivä toisensa jälkeen äitini, vel-
jeni ja siskoni kokoontuvat hänen 
vuoteensa ääreen. Äiti soittaa minulle 
kotiini Utahin vuorilla. Hän kertoo 
minulle, että kun hän näyttää isälle 
vanhoja perhevalokuvia, isän kuopalle 
painuneilla kasvoilla häivähtää hymy. 
Toisinaan isän veljet, jotka ovat olleet 
kuolleina jo kauan, piipahtavat hänen 
mielessään ja sydämessään. Äiti yrittää 
saada isän syömään, mutta isä kieltäy-
tyy. Hän kertoo äidille, että hänen vel-
jensä ovat saaneet taimenia, ja hänen 
täytyy käydä huolehtimassa hevosista 
ennen päivällistä.

P O H D I N T O J A

Yksi kerrallaan olemme sopeutu-
neet siihen tietoon, että kun isämme 
lähtee tästä kuolevaisesta elämästä, 
hänet ”otetaan kotiin sen Jumalan 
luokse, joka antoi [meille] elämän”, 
paratiisiin, jossa hän saa levätä ”kai-
kista vaivoistaan ja kaikesta huolesta 
ja murheesta” (Alma 40:11–12).

Soitan äidille, ja hän ojentaa puhe-
limen isälle. Yllätyksekseni isä alkaa 
laulaa minulle: ”Sulje silmäsi vain, 
cowboy pienoinen, on vartijasi Isä 
taivaallinen.”

Mietin, tietääkö isä todella, että 
puhelimessa olen minä. Luultavasti 
ei, mutta tämä laulu on kuin lahja, 
joka hiipii sydämeeni. Itken kiitol-
lisena tästä lempeästä armoteosta, 
jonka saan taivaalliselta Isältäni, ja 
kiitollisena Hänen pelastussuunnitel-
mastaan. Pian kehtolaulu on laulettu, 
ja kuvittelen mielessäni, kuinka isäni 
silmät alkavat painua kiinni. Hetki on 
ohi, mutta saan toivoa tiedosta, että 
kuolema on osa Jumalan suunnitel-
maa meidän tuomiseksemme kotiin 
Hänen luokseen. Uskon Jumalan 
suunnitelmaan ja Hänen rakkauteensa 
meitä kohtaan, kun lähdemme tästä 
elämästä. Kuiskaan: ”Hyvää yötä, 
isä. Käy nukkumaan. On vartijasi Isä 
taivaallinen.” ◼
VIITE
 1. Ks. Jack Scholl ja M. K. Jerome, ”My Little 

Buckaroo”, 1937.

TAIVAALLINEN ISÄMME VARJELEE
LaRene Porter Gaunt
kirkon lehdet
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Olin Saksan armeijassa ja vietin yli 
puolet vuodesta 1999 Sarajevossa, 

Bosnia ja Herzegovinan pääkaupun-
gissa. Komennukseni toi suuria haas-
teita ja pitkiä työpäiviä, mutta järjestin 
aina aikaa käydä kirkossa pienessä 
kappelissa, jota eri kirkkokunnat 750 
sotilaan leirissämme käyttivät.

Kun yhtenä sunnuntai-iltapäivänä 
menin kappelille, huomasin ovien 
olevan lukossa. Sain tietää, että muut 
leirissä olevat kirkkomme jäsenet oli 
siirretty muualle. Olin pettynyt, koska 
olin odottanut kovasti Jumalan pal-
velemista ja sakramentin nauttimista. 
Ennen tuloani Sarajevoon olin palvel-
lut kiireisenä seurakunnanjohtajana 
Saksassa ja olin voinut nauttia sakra-
mentin säännöllisesti.

Useita viikkoja myöhemmin sain 
tehtävän saattaa kenraaliamme käyn-
nille amerikkalaisen joukko-osaston 
luo. Lounaalla eräs amerikkalainen 
kapteeni, joka oli nähnyt minun puhu-
van muiden sotilaiden kanssa, kysyi, 
olenko kirkon jäsen. Kun kerroin ole-
vani, hän antoi nimeni ja yhteystietoni 
siellä olevalle kirkon vanhemmalle 
ryhmänjohtajalle.

Pian veli Fisher ottikin minuun 
yhteyttä. Puhuttelun jälkeen hän 

YKSINÄISIÄ JUMALANPALVELUKSIA  
SARAJEVOSSA
Armin Wilhelm

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

Sunnuntaisin minä lauloin ja rukoilin yksin ja pidin puheita yksikseni. 
Alkaisiko kokouksiin osallistua muitakin jäseniä?

erotti minut kirkon ryhmänjohtajaksi 
Sarajevossa ja antoi tehtäväkseni 
perustaa ryhmän. (Ryhmä on seura-
kunnan kaltainen kirkon yksikkö 
sotilastukikohdissa.)

Aloin kiinnittää kokousaikoja ilmoi-
tustauluille ja lähettää kutsuja toivoen 
löytäväni Sarajevon sotilasparakeista 
muita myöhempien aikojen pyhiä. 
Muutamana ensimmäisenä viikkona 
paikalle ei tullut ketään muuta. Niinpä 
sunnuntaisin minä lauloin ja rukoi-
lin yksin ja pidin puheita yksikseni. 
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Armeijassa palvelevia johtajia ja jäseniä 
koskevia kirkon ohjeita noudattaen 
saatoin siunata ja nauttia sakramentin, 
vaikka paikalla ei ollut toista pappeu-
denhaltijaa. Se toi minulle suurta iloa.

Pidin yksinäisiä kokouksiani englan-
niksi, jotta voisin parantaa englannin 
kielen taitojani. Ensimmäisen puheeni 
pidin Joseph Smithistä. Huoneessa ei 
näkynyt ketään, mutta tunsin muiden 
läsnäolon. Pyhä Henki vahvisti minua 
ja ilmoitti minulle, kuinka tärkeää oli 
taas aloittaa Herran työ tässä paikassa.

Muutamaa viikkoa myöhemmin, 
kun olin pitänyt ensimmäisen sunnun-
taikokoukseni, kappeliin astui nuori 
amerikkalaissotilas. Tämä nainen oli 
kastettu vain pari kuukautta aiemmin. 
Olin hyvin onnellinen! Kaksi viikkoa 
myöhemmin saapui toinen sisar. Sitten 
tuli kaksi veljeä. Herran avulla kirkko 
alkoi kasvaa Sarajevossa.

Nyt kirkolla on Sarajevossa seura-
kunta. Kun muistelen aikaani siellä, 
ajattelen, minkä kunnian Herra soi 
minulle palvella erityisellä tavalla – 
olla pienenä rattaana Hänen työssään 
ja tietää, että ”pienestä lähtee se, mikä 
on suurta” (OL 64:33). ◼
Kirjoittaja asuu Rheinland-Pfalzin osaval-
tiossa Saksassa.
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1. Uskonnon tärkeys maailmanlaajuisesti
Uskonnonvapaus on ollut elinikäisen kiin-

nostukseni kohde. Ensimmäinen julkaisuni 
tuoreena oikeusopin professorina Chicagon 
yliopistossa 54 vuotta sitten oli kirja, jonka 
toimitin aiheesta kirkon ja valtion suhde 
Yhdysvalloissa.1

Nykyään, paljon enemmän kuin silloin, 
jokaisen meistä täytyy ottaa huomioon 
uskonnon merkitys maailmanlaajuisesti 
– politiikassa, konfliktinratkaisussa, talous-
kehityksessä, humanitaarisessa avustustyössä 
ja muualla. Maailman väestöstä 84 prosenttia 
samaistuu johonkin tiettyyn uskontoon2, ja 
silti 77 prosenttia maailman asukkaista elää 
maissa, joissa uskonnonvapautta rajoitetaan 
paljon tai erittäin paljon.3 On keskeisen 
tärkeää ymmärtää uskontoa ja sen suhdetta 
maailmanlaajuisiin huolenaiheisiin ja hallitus-
valtoihin, kun pyritään parantamaan maail-
maa, jossa elämme.

Vaikka suurimmassa osassa maailmaa 
uskonnonvapaus on tuntematonta ja jäljelle 

jäävää osaa uhkaavat maallistuminen ja 
äärisuuntaukset, puhun sen ihanteen puo-
lesta, jossa vapaudet, joita uskonto pyrkii 
suojelemaan, ovat Jumalan antamia ja luon-
taisia mutta niitä toteutetaan toinen toistaan 
täydentävässä suhteessa hallitusvaltojen 
kanssa, jotka pyrkivät kaikkien kansalaistensa 
hyvinvointiin.

Näin ollen hallitusvallan tulee turvata 
uskonnonvapaus kansalaisilleen. Yhdistynei-
den kansakuntien merkittävän ihmisoikeuk-
sien yleismaailmallisen julistuksen artiklassa 
18 sanotaan: ”Jokaisella ihmisellä on aja-
tuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus; 
tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon 
tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskon-
non tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai 
yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että 
yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla 
hartautta ja uskonnollisia menoja.” 4

Uskonnon ja sen kannattajien vastavuoroi-
sina vastuina on noudattaa sen maan lakeja ja 
arvostaa sen maan kulttuuria, joka turvaa sen 

Uskonnon keskeinen 
maailmanlaajuinen  
rooli

Vanhin  
Dallin H. Oaks
kahdentoista  
apostolin 
koorumista

Yli 30 vuoden ajan olen ollut yksi Jeesuksen Kristuksen kahdestatoista apostolista. Ensimmäisen pre-
sidenttikuntamme johdolla hallinnoimme maailmanlaajuista kirkkoamme, jossa on lähes 16 miljoonaa 
jäsentä hieman yli 30 000 seurakunnassa. Me opetamme ja todistamme Jeesuksen Kristuksen juma-
lallisuudesta sekä Hänen pappeudestaan ja Hänen oppinsa täyteydestä. Ainutlaatuista opissamme on 
tietomme siitä, että Jumala kutsuu edelleen profeettoja ja apostoleja saamaan ilmoitusta ja opettamaan, 
kuinka Hänen käskyjään tulee toteuttaa meidän aikamme olosuhteissa.

Vanhin Oaks piti tämän puheen 9. kesäkuuta 2016 Oxfordin yliopistossa Englannissa uskonnonvapautta 
koskevassa symposiumissa.
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uskonnon 

vaikutusta jul-
kisesta elämäs-
tämme ilman 

että kaikki 
vapautemme 

joutuvat vaka-
vasti uhatuiksi.
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vapaudet. Kun uskonnonvapaudet turvataan, tämä suhtau-
tumistapa on iloiten maksettava kiitollisuudenvelka.

Mikäli nämä yleiset periaatteet hyväksyttäisiin ja niitä 
toteutettaisiin yksimielisesti, näille keskusteluille uskonnon-
vapaudesta ei olisi tarvetta. Mutta kuten kaikki tiedämme, 

uskonnonvapauden opettamiseen kirkoissa, synagogissa ja 
moskeijoissa sekä kieltämällä uskonkäsitysten julkisen esiin-
tuomisen. Sellaiset pyrkimykset tietenkin loukkaavat yleis-
maailmallisen julistuksen vakuutusta oikeudesta ilmaista 
uskontoa tai uskonkäsityksiä ”sekä julkisesti että yksityi-
sesti”. Uskonnon vapaan harjoittamisen täytyy koskea myös 
tilanteita, joissa uskovat toimivat yhteisönä, kuten koulu-
tusta, lääketiedettä ja kulttuuria koskevissa hankkeissaan.

2. Uskonnon yhteiskunnalliset arvot
Uskonkäsityksiä ja uskonnollisia käytäntöjä arvostellaan 

myös siitä, että ne ovat järjettömiä ja vastoin hallitusvaltojen 
ja yhteiskunnan tärkeitä tavoitteita. Minä tietenkin pidän 

maailmaamme vaivaavat näitä yleisiä periaatteita koskevat 
ristiriidat. Esimerkiksi nimekkäät henkilöt asettavat nykyään 
kyseenalaiseksi koko ajatuksen uskonnon ainutlaatuisesta 
turvaamisesta. Yhden tällaisen kirjan nimi on Freedom from 
Religion [Vapaus uskonnosta] ja toisen Why Tolerate Reli-
gion? [Miksi suvaita uskontoa?] 5

Toiset tahot pyrkivät heikentämään uskonnon ja 
uskovien ihmisten asemaa esimerkiksi rajoittamalla 

kiinni siitä, että uskonto on yhteiskunnalle ainutkertaisen 
kallisarvoinen. Eräs ateisti myönsikin äskettäisessä kirjassaan: 
”Ei tarvitse olla uskovainen käsittääkseen, että länsimaisen 
sivistyksen ydinarvot perustuvat uskontoon, ja ollakseen 
huolissaan siitä, että uskonnon harjoittamisen väheneminen 
heikentää siten noita arvoja.” 6 Yksi noista ”ydinarvoista” on 
käsitys ihmisen luontaisesta arvosta ja merkityksestä.

Seuraavassa on seitsemän muuta esimerkkiä uskonnon 
yhteiskunnallisesta merkityksestä:

1. Monet länsimaisen sivilisaation merkittävimmistä 
moraalin edistysaskelista ovat lähtöisin uskonnollisista 
periaatteista, ja ne ovat siirtyneet saarnastuoleista yleiseen 
ajattelutapaan. Esimerkkejä tästä ovat muun muassa orja-
kaupan lakkauttaminen Brittiläisessä imperiumissa, julis-
tus orjien vapauttamisesta Yhdysvalloissa ja 1900-luvun 
loppupuolen kansalaisoikeusliike. Näitä edistysaskelia ei 
motivoinut eikä vienyt eteenpäin maallinen etiikka, vaan 
niitä ajoivat eteenpäin pääasiassa henkilöt, joilla oli selkeä 
uskonnollinen näkemys siitä, mikä oli moraalisesti oikein.

Monet länsimaisen sivilisaation merkittävimmistä 
moraalin edistysaskelista ovat lähtöisin uskonnollisista 

periaatteista, ja ne ovat siirtyneet saarnastuoleista 
yleiseen ajattelutapaan.

Myötäpäivään ylhäältä vasemmalta: Äiti Teresa, teologian tohtori Martin 
Luther King jr., Yhdysvaltain presidentti Abraham Lincoln, piispa Desmond 
Tutu, William Wilberforce.



 K e s ä k u u  2 0 1 7  17

2. Yhdysvalloissa valtavan yksityisen sektorimme tekemä 
hyväntekeväisyystyö – koulutus, sairaalat, köyhistä huolehti-
minen sekä lukemattomat muut arvokkaat hyväntekeväisyys-
hankkeet – on mitä merkittävimmässä määrin saanut alkunsa 
ja saa yhä tukea uskonnollisten organisaatioiden toimesta.

3. Länsimaisten yhteiskuntien ensisijaisena koossa pitävänä 
voimana ei ole yleinen lainvalvonta, mikä olisi epäkäytännöl-
listä, vaan ennen kaikkea kansalaiset, jotka vapaaehtoisesti 
noudattavat sitä, mitä ei valvota, koska he ovat sisäistäneet 
sopivan käytöksen normit. Monien kohdalla uskonnollinen 
käsitys oikean ja väärän olemassaolosta sekä oletettu tilivel-
vollisuus korkeammalle voimalle tuottavat tämän vapaaehtoi-
sen itsesäätelyn. Itse asiassa uskonnolliset arvot ja poliittiset 
realiteetit liittyvät niin tiiviisti yhteen 
länsimaiden synnyn ja niiden säilymi-
sen kanssa, että me emme voi menettää 
uskonnon vaikutusta julkisesta elämäs-
tämme ilman että kaikki vapautemme 
joutuvat vakavasti uhatuiksi.

4. Yhdessä vastaavien yksityisten 
osapuolten kanssa uskonnolliset järjes-
töt toimivat sovittelevina instituutioina 
muovaten ja hilliten hallitusvaltojen yhä 
laajenevaa valtaa yksilöihin ja yksityisiin 
organisaatioihin.

5. Uskonto innoittaa monia uskovia palvelemaan muita, 
mikä kokonaisuudessaan hyödyttää valtavasti yhteisöjä 
ja maita.

6. Uskonto vahvistaa yhteiskunnan sosiaalista kudosta. 
Kuten rabbi Jonathan Sacks on opettanut: ”[Uskonto] pysyy 
vaikuttavimpana yhteisöjen rakentajana, mitä maailma on 
tuntenut. – – Uskonto on paras vastalääke kuluttaja-aika-
kauden individualismille. Ajatus, että yhteiskunta pärjäisi 
ilman sitä, uhmaa historiaa.” 7

7. Viimeiseksi, Clayton M. Christensen, myöhempien 
aikojen pyhä, jota pidetään maailmanlaajuisena ”mielipide-
vaikuttajana” liikkeenjohdon ja innovaatioiden alalla 8, on 
kirjoittanut, että ”uskonto on demokratian ja vaurauden 
perusta” 9. Paljon muutakin voitaisiin sanoa uskonnon 
myönteisestä roolista talouskehityksessä.

Väitän, että uskontojen opetukset ja uskovien uskon-
non motivoimat teot ovat ratkaisevan tärkeitä vapaalle ja 

vauraalle yhteiskunnalle ja ansaitsevat edelleen erityistä 
lainmukaista turvaamista.

3. Uskonnon vastavuoroiset vastuut
Tähän mennessä olen puhunut vain hallitusvaltojen 

vastuista uskonnollisia ihmisiä ja organisaatioita kohtaan. 
Siirryn nyt niihin vastavuoroisiin vastuisiin, joita uskonnot 
ja uskovat ovat velkaa hallitusvallalleen.

On itsestään selvää, että hallitusvallalla on oikeus odot-
taa lainkuuliaisuutta ja kulttuurin arvostamista niiltä, jotka 
nauttivat sen antamasta turvasta. Hallitusvallan ensisi-
jaisena tavoitteena on säilyttää turvallisuus kansallisilla 
rajoillaan ja puolustaa kansalaistensa terveyttä ja turval-

lisuutta. Sillä on selvästikin oikeus 
vaatia, ettei mikään organisaatio  
eikä uskonto opeta vihaa ja että ne 
pidättyvät toimista, jotka voisivat 
johtaa väkivaltaan tai muihin rikollisiin 
toimiin muita kohtaan. Yhdenkään 
maan ei pidä tarjota turvapaikkaa 
organisaatioille, jotka edistävät  
terrorismia. Missään näistä olosuhteista 
uskonnonvapaus ei ole este valtion 
toimivallalle.

Nykyään uskonnon ja hallitusvallan vastavuoroisia tehtä-
viä koetellaan ankarasti Euroopassa. Valtava tulva pakolai-
sia, jotka ovat uskonnoltaan ja kulttuuriltaan enimmäkseen 
muslimeja ja jotka tulevat maihin, joissa on erilainen kult-
tuuri ja eri uskontoja, luo selvästikin vakavia poliittisia, kult-
tuurisia, sosiaalisia, taloudellisia ja uskonnollisia haasteita.

Mitä uskonto ja uskonnolliset organisaatiot voivat tehdä 
auttaakseen pakolaisia ja maita, jotka ovat ottaneet heidät 
vastaan – lyhyellä ja pitkällä aikavälillä? Tiedämme, että jot-
kut ammatti-ihmiset suhtautuvat skeptisesti uskonnollisten 
organisaatioiden rooliin näissä asioissa, ja jotkut näkevät 
uskonnon jopa häiritsevänä vaikuttajana. Yritän olla asettu-
matta vastahankaan mielipiteiden kanssa, jotka perustuvat 
seikkoihin, joita en tunne. Kerron vain Myöhempien Aiko-
jen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon menettelytavoista 
ja kokemuksesta, sillä uskon sen havainnollistavan sitä 
myönteistä vaikutusta, joka uskonnollisilla organisaatioilla 
voi olla ja pitäisi olla lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Pakolaiset menevät rajan yli Syyriasta Turkkiin.
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Me, jotka tunnetaan myöhempien aikojen pyhinä tai 
mormoneina, otamme kirjaimellisesti Kristuksen opetuk-
sen, että meidän tulee antaa ruokaa nälkäisille ja suojaa 
kodittomille (ks. Matt. 25:35). Samasta lähteestä tullut 
nykyajan ilmoitus ohjaa meitä myös muistamaan ”kaikessa 

Me vältämme yhden vastalauseista, joita uskontoon 
perustuville organisaatioille esitetään, erottamalla huma-
nitaariset palvelumme tarkasti maailmanlaajuisista lähe-
tystyöpyrkimyksistämme. Annamme humanitaarista apua 
uskonnollisista sidoksista riippumatta, koska haluamme, 
että lähetyssaarnaajamme otetaan vastaan ja heihin suhtau-
dutaan ilman, että pakkotilanne tai ruoka tai muut palve-
lukset vaikuttavat asiaan.

4. Mitä kirkot voivat tehdä?
Mitä kirkko-organisaatiot voivat tehdä sen lisäksi, mitä 

Yhdistyneet kansakunnat tai yksittäiset maat voivat tehdä? 
Jälleen viittaan oman kirkkomme kokemukseen. Vaikka 

köyhiä ja tarvitsevia, sairaita ja ahdistettuja, sillä se, joka ei 
näin tee, se ei ole minun opetuslapseni” (OL 52:40).

Köyhistä ja apua tarvitsevista huolehtiminen ei ole 
kirkossamme valinnaista eikä satunnaista. Me teemme niin 
maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi vuonna 2015 meillä oli 
177 hätävalmiushanketta 56 maassa. Lisäksi meillä oli satoja 
hankkeita, jotka hyödyttivät yli miljoonaa ihmistä. Seitsemän 
erilaisen avustushanketyypin joukossa oli muun muassa 
puhtaan veden, rokotuksen ja näönhuollon hankkeita. Yli 30 
vuoden ajan nämä hankkeet ovat olleet vuosittain arvoltaan 
keskimäärin noin 40 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

jäsenistömme – puolet Yhdysvalloissa ja puolet muualla – 
on vähäinen, mitä tulee avustusmahdollisuuksiin, meillä on 
kolme suurta etua, jotka lisäävät vaikutustamme.

Ensiksi, jäsenistömme palveluperinteiden ansiosta meillä 
on suuri joukko sitoutuneita ja kokeneita vapaaehtoisia. 
Numeroiksi muutettuna vuonna 2015 vapaaehtoisemme 
lahjoittivat yli 25 miljoonaa työtuntia huoltotyöhön, huma-
nitaarisiin ja muihin kirkkomme järjestämiin hankkei-
siin,10 eikä tähän ole laskettu sitä, mitä jäsenemme tekivät 
yksityishenkilöinä.

Toiseksi, koska jäsenemme antavat rahalahjoituksia 
humanitaarisiin hankkeisiin, hoidamme itse oman rahoi-
tuksemme. Vaikka pystymme toimimaan byrokraattisista 
rakenteista ja määrärahoista riippumatta, olemme myös 
innokkaita koordinoimaan hankkeemme yksittäisten hal-
litusvaltojen sekä Yhdistyneiden kansakuntien järjestöjen 
kanssa, jotta voisimme saada aikaan mahdollisimman pal-
jon. Pyydämme näitä järjestöjä luottamaan yhä lisääntyvässä 
määrin uskonnollisten organisaatioiden vahvuuksiin.

Uskontojen opetukset ja uskovien uskonnon motivoimat 
teot ovat ratkaisevan tärkeitä vapaalle ja vauraalle 

yhteiskunnalle ja ansaitsevat edelleen erityistä 
lainmukaista turvaamista.
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Kolmanneksi, meillä on maailmanlaajuisesti ruohonjuuri-
tason organisaatio, joka voidaan saada heti toimintaan. Esi-
merkiksi pakolaisten maailmanlaajuisen ongelman vuoksi 
kirkkomme ensimmäinen presidenttikunta sekä Apuyh-
distyksen, Nuorten Naisten ja Alkeisyhdistyksen ylijohtajat 
lähettivät maaliskuussa 2016 viestejä jäsenille maailmanlaa-
juisesti muistuttaen heitä peruskristillisestä periaatteesta aut-
taa köyhiä ja kodittomia keskuudessamme (ks. Matt. 25:35). 
He kutsuivat kaikenikäisiä tyttöjä ja naisia tulemaan mukaan 
ja auttamaan pakolaisia paikallisissa yhteisöissään.11

Kuvaava esimerkki jäsentemme reaktiosta Euroopassa 
on se, kun eräänä iltana huhtikuussa 2016 yli 200 mormoni-
seurakunnan jäsentä ja heidän ystäväänsä Saksassa pakkasi 
vapaaehtoisina 1 061 ”tervetulokassia” 
lapsille, jotka asuivat kuudessa pakolais-
keskuksessa Hessenin ja Rheinland-
Pfalzin osavaltioissa Saksassa. Kasseissa 
oli uusia vaatteita, hygieniatuotteita, 
huopia sekä piirustusvälineitä. Yksi han-
ketta johtaneista naisista sanoi: ”Vaikka 
en voi muuttaa niitä traagisia olosuhteita, 
jotka saivat [pakolaiset] pakenemaan 
kodeistaan, voin vaikuttaa heidän elin-
oloihinsa ja olla aktiivinen toimija heidän 
elämässään.”

Seuraavat kaksi ovat esimerkkejä virallisesti organisoi-
duista maailmanlaajuisista humanitaarisista hankkeistamme. 
Vuonna 2015, täydessä yhteistyössä Brittein saarilla toi-
mivan AMAR Foundation -järjestön kanssa, LDS Charities 

-järjestö rakensi terveyskeskuksia Pohjois-Irakissa jesidi-
vähemmistölle, joka oli ISISin julmien hyökkäysten koh-
teena. Nämä terveyskeskukset – joissa on täysin varustettu 
laboratorio, ensiapuhoito, apteekki ja ultraäänilaitteet 
– tuovat lievitystä kansalle, joka kärsii sekä fyysisesti että 
hengellisesti. Terveyskeskusten palveluksessa on jesidejä – 
lääketieteen ammattilaisia ja vapaaehtoisia – jotka auttavat 
omaa kansaansa kulttuurin huomioiden.

Vuonna 2004 tuhoisa maanjäristys ja sitä seurannut 
tsunami Kaakkois-Aasiassa 26. joulukuuta surmasi 230 000 
ihmistä 14 maassa. LDS Charities -järjestömme saapui 
paikalle seuraavana päivänä ja toimi siellä aktiivisesti vii-
den vuoden ajan. Yksistään pahoin vaurioituneella Banda 

Acehin alueella järjestömme rakensi 
900 pysyvää taloa, vesijärjestelmän 
24 kylään, 15 alakoulua, 3 terveyskes-
kusta ja 3 monitoimitaloa, jotka toimi-
vat myös moskeijoina. Lisäksi veimme 
alueelle pyhiä Koraaneja sekä rukous-
mattoja auttaaksemme noita yhteisöjä 
heidän jumalanpalveluksessaan.

Nämä ovat vain muutamia esimerk-
kejä uskonnon arvosta kulttuurissa, jota 
varten me uskonnolliseen yhteisöön 
kuuluvat paitsi puolustamme uskon-

nonvapautta myös vaadimme sitä, sillä pidämme sitä ensi-
sijaisena vapautena. ◼

Tämän puheen koko teksti ja video englanniksi ovat osoitteessa  
mormonnewsroom.org.
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OVAT JOTAKIN 
TÄRKEÄMPÄÄ 

VARTEN

Huomasimme, että oli tehokkaampaa 
kutsua Nikolai elämään evankeliumin 
periaatteiden mukaan kuin vain kertoa 
hänelle niistä.

Monia vuosia sitten, kun työskentelin katukaup-
piaana pienessä kaupungissa Puolassa, tapasin 
miehen nimeltä Nikolai Šaveko. Huomasimme,  

että olimme molemmat kotoisin Tšernihivistä Ukrainasta, 
ja ystävystyimme nopeasti.

Ennen pitkää sain kuulla, ettei Nikolailla ollut asuntoa, 
joten vaimoni ja minä kutsuimme hänet asumaan luok-
semme. Asuntomme ei ollut kovin lämmin eikä mukava, 
mutta meillä oli ylimääräinen huone. Hän otti kutsun 
kiitollisena vastaan ja asui kanssamme jonkin aikaa. 
Hän alkoi nähdä, kuinka elimme.

Ei työtä sunnuntaisin?
Useimpien taloustavaroita myyvien kauppiaiden tavoin 

meidän piti tehdä ahkerasti pitkää päivää, jotta saimme 
riittävästi rahaa elämiseen. Mutta toisin kuin useimmat 
ihmiset, vaimoni ja minä emme työskennelleet sunnun-
taisin. Yhtenä päivänä Nikolai kysyi miksi. Miksi jätimme 
työn tekemisen ja rahan hankkimisen väliin yhdeksi 
kokonaiseksi päiväksi?

”Sunnuntait eivät ole työntekoa tai rahanhankin-
taa varten”, kerroin hänelle. ”Ne on annettu muuhun 
tarkoitukseen.”

”Mutta kuinka teillä on varaa maksaa ruoka ja vuokra, 
jos ette tee töitä seitsemänä päivänä viikossa?” hän kysyi.

Vastauksena hänen kysymykseensä pyysimme häntä 
tulemaan kanssamme palvelemaan Jumalaa. Se oli ensim-
mäinen kerta, jolloin hän kuuli kirkosta, eikä hän heti Aleksei Tšemezov

SUNNUNTAIT 



 K e s ä k u u  2 0 1 7  21

innostunut siitä. Hän ajatteli yhä, että olimme uskomat-
toman outoja, kun päätimme rahan hankkimisen sijaan 
mennä kokouksiin. Mutta siitä hetkestä alkaen puhuimme 
hänelle usein uskonkäsityksistämme, ja vähitellen hän alkoi 
kiinnostua yhä enemmän.

Kokeile, niin näet
Nikolai näki meidän elävän sen mukaan, minkä tiesimme 

olevan totta. Hän näki siunaukset, joita elämäämme tuli. 
Oli kyllä vaikeaa ansaita riittävästi rahaa elämiseen, mutta 
tiesimme, että oli oikein pyhittää lepopäivä. Ja Herra siunasi 
meitä. Meillä oli aina riittävästi rahaa siihen, mitä tarvit-
simme. Se vahvisti todistustamme tästä periaatteesta ja auttoi 
meitä olemaan parempia todistajia Nikolaille. Pystyimme 
vakuuttavasti rohkaisemaan häntä: ”Kokeile, niin näet!”

Eräällä viikolla hän teki niin.
Sen sijaan että olisi mennyt töihin, hän tuli kanssamme 

kirkkoon. Hän ei uskonut, että oli mahdollista tehdä työtä 
vain kuutena päivänä viikossa, mutta hän kokeili sitä näh-
tyään toivon ja siunaukset elämässämme.

Sillä viikolla rahojaan laskiessaan hän yllättyi. Hän oli 
ansainnut sillä viikolla enemmän kuin hän normaalisti 
ansaitsi työskentelemällä seitsemänä päivänä viikossa!

Kokeile kymmenyksiäkin
Puhuessamme kymmenyksistä kävi samoin. Alkuun 

Nikolai ei voinut ymmärtää, kuinka voisimme luopua kym-
menestä prosentista tulojamme.

”Minulla ei tule koskaan olemaan riittävästi, että tekisin 
niin!” hän intti.

Me vain kohautimme hartioita. ”Jos kokeilet, niin näet.”
Hän oli epäileväinen mutta alkoi sitten hymyillä verkal-

leen. ”Tässä käy siis samalla lailla kuin siinä, ettei tee töitä 
sunnuntaisin”, hän sanoi. ”Jos maksaa kymmenykset, niin 
on riittävästi rahaa itselleen ja siihen, mitä tarvitsee.”KU
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Se oli Nikolaille suuri oivallus. Hän oppi itse, että jos 
noudatamme Jumalan käskyjä, Jumala siunaa meitä ja 
kaikki järjestyy meidän hyväksemme.

Kun Nikolai palasi kotiin Tšernihiviin, hän kutsui lähe-
tyssaarnaajat opettamaan häntä ja hänen perhettään. Pian 
hän ja hänen perheensä liittyivät kirkkoon. Myöhemmin 
Nikolai palveli seurakunnanjohtajana, ja hänen tyttärensä 
palveli lähetystyössä Venäjällä.

Meistä oli todella mukavaa puhua Nikolaille kirkosta, 
mutta loppujen lopuksi oli voimallisempaa kutsua Niko-
lai elämään evankeliumin periaatteiden mukaan kuin 
vain kertoa hänelle niistä. Hän ja hänen perheensä saivat 
todistuksen ja muuttivat elämänsä, koska he päättivät elää 
evankeliumin totuuksien mukaan. ◼
Kirjoittaja asuu Lvivissä Ukrainassa.

TULKAA, NIIN NÄETTE
”Me kutsumme teitä kuulemaan  
Jeesuksen Kristuksen evankeliumin 
palautettuja totuuksia, jotta voitte 
tutkia, pohdiskella, rukoilla ja saada 
omakohtaisen tiedon siitä, ovatko mei-
dän teille kertomamme asiat tosia. – –

Aivan kuten Jeesus kutsui kahta opetuslapsistaan: 
’Tulkaa, niin näette’ (Joh. 1:39), samoin mekin keho-
tamme teitä tulemaan ja näkemään, laajentaako ja 
rikastaako Jeesuksen Kristuksen palautettu evankeliumi 
sitä, minkä te jo uskotte olevan totta.”
Vanhin David A. Bednar kahdentoista apostolin koorumista, ”Tulkaa, niin 
näette”, Liahona, marraskuu 2014, s. 107.
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Julkaistaan nimettömänä

Vartuin kirkon piirissä, ja minut kas-
tettiin ja konfirmoitiin kahdeksan-
vuotiaana. Evankeliumi oli minulle 

ja useimmille lähelläni oleville elämäntapa. 
Pyhän Hengen läsnäolo oli oikein tuttua 
elämässäni.

Kun minut erotettiin kirkosta, tunsin mel-
kein käsin kosketeltavan tunteen jättävän 
minut. Minusta tuntui kuin ajatustyöni olisi 
keskeytynyt ja hidastunut, ja päätösten teke-
minen oli hämmentävää ja vaikeaa. Olin 
levoton, ja minun oli vaikea tuntea rauhaa.

En ollut koskaan tajunnut, kuinka täydel-
lisesti jäsenyyteni menettäminen muuttaisi 
elämäni. En voinut enää käyttää temppeli-
garmenttia enkä käydä temppelissä. En voinut 
maksaa kymmenyksiäni, en palvella missään 
kirkon tehtävissä, en nauttia sakramenttia 
enkä todistaa tai rukoilla kirkossa. Minulla 
ei ollut enää Pyhän Hengen lahjaa. Mikä 
pahinta, en ollut enää liittosuhteessa Vapahta-
jaani kaste- ja temppelitoimitusten kautta.

Olin järkyttynyt ja peloissani. Kolme lastani 
olivat silloin 16-, 14- ja 12-vuotiaita. He olivat 
perillisiäni, ja halusin todella kovasti jättää 
heille toivon perinnön. Pyysin heitä istumaan 
ja kerroin heille, että jos kuolisin ennen kuin 
minut voitaisiin kastaa uudelleen, heidän piti 
suorittaa uudestaan tuo toimitus minun puo-
lestani heti kun se oli sallittua. Pelkäsin, ettei 
minulla ollut enää kasteenliittoni pitämisen 
tuomia siunauksia, ja olin huolissani siitä, ettei 
minua kenties enää pestäisi puhtaaksi.

Tieni takaisin
Minulla ei ollut koskaan epäilyksiä siitä, 

etteikö kirkko ole totta ja etteikö evanke-
liumi ole se tapa, jolla halusin elää, joten 
kävin edelleen kirkossa. Halusin taivaallisen 
Isän tietävän, että rakastin Häntä ja että olin 
todella pahoillani teoistani. Kävin kirkossa 
joka viikko, vaikka se oli hyvin vaikeaa. 
Seurakuntalaiset olivat kiusaantuneita siitä, 
että olin siellä, eikä juuri kukaan puhunut 

SAIN TAKAISIN  

liittoni
Opin pitämään liittojani arvossa menetettyäni 

ne kirkosta erottamisen vuoksi.
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kanssani. Yksi erityinen nuori nainen nimeltä Holly, jolla oli 
Downin syndrooma, oli kuitenkin erityisen rakastava. Joka 
sunnuntai kun kävelin sisälle kirkkoon, hänellä oli tapana 
juosta luokseni, kietaista kädet ympärilleni, halata minua 
tiukasti ja sanoa: ”On niin kiva nähdä sinut! Minä rakastan 
sinua!” Minusta tuntui kuin Holly olisi toiminut Vapahtajan 
puolesta antaen minun tietää, että Hän oli iloinen siitä, että 
olin siellä.

Erityisen vaikeaa oli antaa sakramentin mennä ohi 
kykenemättä nauttimaan sitä, koska tiesin, etten saanut 
sen siunauksia. Sakramentin nauttiminen on todella suuri 
siunaus. On uskomatonta, että meillä on siunaus tulla 
puhtaaksi Vapahtajan ja Hänen sovitusuhrinsa voimalla, 
saada anteeksi syntimme ja puutteemme viikko toisensa 
jälkeen sekä rakkautta tuntien ja uskollisesti jälleen sitoutua 
tekemäämme liittoon muistaa aina Vapahtajamme ja pitää 
Hänen käskynsä.

Koska kymmenysten maksaminen oli minulle hyvin 
tärkeää, avasin pankkitilin ja maksoin sille joka kuukausi 
kymmenykseni. Halusin Herran tietävän, että vaikka Hän 
ei nyt voinut ottaa kymmenyksiäni, halusin silti maksaa 
ne. Olin tuohon aikaan naimaton ja kasvatin kolmea 
teini-ikäistä tytärtäni, ja minusta tuntui, että tarvitsin siu-
naukset siitä, että osoitin Herralle halukkuuteni maksaa 
kymmenykset, vaikka en voinut tehdä sitä. Minulla ei ole 
epäilystäkään, ettemmekö olleet äärettömän siunattuja 
sen johdosta.

Siunaukset palautettiin
Minut kastettiin uudelleen vähän yli vuosi kirkosta 

erottamiseni jälkeen. Mikä helpotus olikaan nousta vedestä 
tietäen, että Jeesus oli nyt puolustajani, kumppanini. Hän 
oli maksanut syntieni hinnan, ja minä olin jälleen liittosuh-
teessa Häneen. Olin täynnä kiitollisuutta!

Sain jälleen Pyhän Hengen lahjan. Tunsin taas aistitta-
van läsnäolon: rakas ystäväni oli tullut jäädäkseen! Halusin 

yrittää todella lujasti olla loukkaamatta Häntä enää, jotta 
Hänen ei tarvitsisi jättää minua.

Lopetin kymmenystilini, kirjoitin sekin ja annoin sen 
innoissani piispalleni.

Viisi vuotta myöhemmin saatoin saada takaisin temppe-
lisiunaukseni. Olin hyvin helpottunut ja kiitollinen. Jälleen 
kerran rakkaus verhosi minut ja sain suojakseni temppe-
lissä tekemieni liittojen voiman.

Minut on nyt sinetöity mieheen, joka rakastaa 
minua suuresti ja jota minä rakastan, ja yhdessä me 
teemme aktiivisesti työtä vakiinnuttaaksemme sinetöi-
misemme sellaiseksi liittosuhteeksi, joka kestää kautta 
iankaikkisuuksien.

Syyllisyyden orjuus
Näiden 20 vuoden aikana olen tuntenut joskus syvän 

syyllisyyden valtaavan minut ja tuovan suurta surua ja 
huolta. Olen miettinyt, olenko tehnyt riittävän parannuksen 
ja olenko todella saanut anteeksi. Vielä muutama vuosi 
sitten tunteeni olivat samanlaiset kuin kohdassa Alma 
36:12–13 kuvatut Alma nuoremman:

”Minua kidutti iankaikkinen piina, sillä kaikki syntini 
raastoivat ja kiduttivat sieluani mitä suurimmassa määrin.

Niin, minä muistin kaikki syntini ja pahat tekoni, joiden 
takia helvetin tuskat piinasivat minua, niin, minä käsitin, 
että olin kapinoinut Jumalaani vastaan ja etten ollut pitänyt 
hänen pyhiä käskyjään.”

Yhtenä päivänä polvistuin rukoukseen ja kysyin: ”Isä, 
olenko tehnyt tarpeeksi? Teen mitä tahansa minun pitää 
tehdä, jotta tämä otettaisiin minulta pois.” Sitten odotin ja 
kuuntelin sydämelläni.

Vastaus tuli hyvin selkeänä: ”Sinä olet tehnyt tarpeeksi.” 
Olin pakahtua puhtaasta ilosta. En pystynyt olemaan 
hymyilemättä, ja onnen kyyneleet virtasivat. Koko sen 
päivän olin onnesta sekaisin. Kaikki häpeä ja syyllisyys 
oli lopullisesti poissa.
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Muistelin jälleen Alma nuoremman kokemusta:
”En enää voinut muistaa tuskiani; niin, syntieni 

muisto ei enää raastanut minua.
Ja oi, mikä ilo, ja minkä ihmeellisen valon minä 

näinkään; niin, minun sieluni täyttyi yhtä suuresta ilosta 
kuin tuskani oli ollut!” (Alma 36:19–20.)

Taipaleeni takaisin jäsenyyteeni kirkossa ja liitto
suhteeseeni Vapahtajaan oli sydäntä raastava ja kipeä. 
Tämä koettelemus auttoi minua tietämään, että  
Jeesuksen Kristuksen sovitus on mitä kallisarvoisin. 
Minulta on vienyt lähes kaikki nämä 20 vuotta päästä 
yli kirkosta erottamiseni tuomasta häpeästä ja syyllisyy
destä ja löytää voimaa kertoa kokemuksistani muille. 
Toivon, että kokemukseni innoittaa muita saamaan 
rohkeutta muuttua ja auttaa niitä, jotka haluavat 
muuttua. Voin nousta todistamaan ilman epäilyksen 

häivää, että Kristuksen sovitus on todellinen. Hänen 
voimansa voi muuttaa elämän – ei vain paremmaksi 
vaan aivan parhaaksi.

Jäsenyyteni kirkossa on minulle hyvin rakas. Se on 
korvaamaton lahja ja uskomaton siunaus elämässäni. 
En halua enää koskaan olla vailla sitä. ◼

TIE SUUREMPAAN 
ONNEEN
”Missä kohdassa sitten olettekin 
sillä polulla, joka johtaa iankaik-
kisen elämän lahjan perimiseen, 

teillä on tilaisuus osoittaa monille ihmisille tie 
suurempaan onneen. Kun päätätte, teettekö 
tai pidättekö liiton Jumalan kanssa, te päätätte, 
jätättekö toivon perinnön niille, jotka saattaisivat 
noudattaa esimerkkiänne.”
Presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja ensim-
mäisessä presidenttikunnassa, ”Korvaamaton toivon perintö”, 
Liahona, toukokuu 2014, s. 22.
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Profeetat ovat kautta historian 
nähneet ennalta Jeesuksen Kris-
tuksen evankeliumin täyteyden 

palautuksen myöhempinä aikoina ja 
ennustaneet siitä. Sen vuoksi palautuk-
sen ei pitäisi olla yllätys niille, jotka tut-
kivat pyhiä kirjoituksia. Vanhassa testa-
mentissa ja Uudessa testamentissa sekä 
Mormonin kirjassa on useita kymmeniä 
profeetallisia lausumia, jotka selvästi 
ennustavat evankeliumin palauttamisen 
ja viittaavat siihen.1

1790-luvun lopulla, noin 2 400 
vuotta sen jälkeen kun kuningas Nebu-
kadnessar oli nähnyt unessa, että ”tai-
vaan Jumala [on] pystyttävä valtakun-
nan, joka ei ikinä tuhoudu” (Dan. 2:44), 
Yhdysvalloissa alkoi vuosikymmeniä 
kestänyt uskonnollisten herätysten 

ketju. Historioitsijat katsovat näiden 
herätysten kuuluvan toiseen suureen 
heräämiseen. Näiden herätyskokousten 
kilpailevien pelastuskäsitysten kes-
kellä Joseph Smith ja hänen perheensä 
luovivat pohtiessaan uskonnollista 
sitoutumistaan.

Josephiin vaikuttivat suuresti hänen 
isänsä opetukset ja keskustelut, sillä 
tämä etsi herätysliikkeiden joukosta 
sellaista, joka olisi Jeesuksen Kristuk-
sen ja Hänen apostoliensa muinaisen 
järjestyksen mukainen, muttei onnistu-
nut löytämään sitä. Perheen tutkiessa 
Raamattua Joseph kuunteli ja mietiskeli. 
Kaksitoistavuotiaana hän alkoi huoles-
tua synneistään ja kuolemattoman sie-
lunsa tilasta, mikä sai hänet tutkimaan 
Raamattua omin päin.

Vanhin  
Richard J. Maynes
seitsemänkymmenen  
koorumien 
johtokunnasta

Älkäämme unohtako tai pitäkö itsestään selvinä niitä 
monia arvokkaita totuuksia, jotka olemme oppineet 

Joseph Smithin ensimmäisen näyn ansiosta.
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Tutkiessaan hän päätti tehdä ”niin kuin 
Jaakob neuvoo, eli [pyytää] Jumalalta” 
( JS–H 13; ks. myös Jaak. 1:5). Sitä seu-
rannut Isän Jumalan ja Hänen Poikansa 
Herran Jeesuksen Kristuksen ilmestymi-
nen Josephille aloitti aikojen täyttymisen 
taloudenhoitokauden.

Neljä kertomusta
Profeetta Joseph Smith kirjoitti tai saneli 

neljä tiedossa olevaa kertomusta ensimmäi-
sestä näystään. Lisäksi hänen aikalaisensa kir-
jasivat muistiin sen, mitä muistivat kuulleensa 
Josephin kertoneen näystä. Näitä kertomuk-
sia on tiedossa viisi. On siunaus, että nämä 
kertomukset ovat olemassa. Niiden ansiosta 
Josephin ensimmäinen näky on historian par-
haiten dokumentoitu näky. Kannustan teitä 
käymään sivustolla history .lds .org ja hankki-
maan lisää tietoa näistä kertomuksista sekä 
huomaamaan, miten ne yhdessä muodostavat 
täydemmän kuvan.

Gospel Topics -sivujen tutkielmassa ”First 
Vision Accounts” [Kertomukset ensimmäisestä 

näystä] sanotaan: ”Nämä eri kertomukset 
ensimmäisestä näystä esittävät johdonmu-
kaisen kuvauksen, vaikkakin ne luonnol-
lisesti eroavat toisistaan painotukseltaan 
ja yksityiskohdiltaan. Historioitsijat pitävät 
selvänä, että kun henkilö kertoo kokemuk-
sestaan yhä uudelleen useammassa tilan-
teessa erilaisille kuulijoille monien vuosien 
aikana, niin kukin kertomus painottaa koke-
muksen eri puolia ja sisältää ainutlaatuisia 
yksityiskohtia. Itse asiassa samankaltaisia 
eroja kuin kertomuksissa ensimmäisestä 
näystä on Raamatun monissa kertomuksissa 
Paavalin näystä tiellä Damaskokseen sekä 
apostolien kokemuksesta Kirkastusvuorella. 
Näistä eroista huolimatta kaikki kertomukset 
ensimmäisestä näystä ovat kuitenkin yleisesti 
ottaen johdonmukaisia. Jotkut ovat väittäneet 
erheellisesti, että kaikenlainen vaihtelu ker-
tomusta uudelleen kerrottaessa on merkki 
valheellisuudesta. Päinvastoin – runsaiden 
historiallisten lähteiden ansiosta me saamme 
tietää tästä merkittävästä tapahtumasta 
enemmän kuin voisimme, jos siitä olisi 
vähemmän kuvauksia.” 2

Vuoden 1832 kertomus
Ensinnäkin vuoden 1832 kertomus on 

varhaisin ensimmäisestä näystä kirjoitettu 
kertomus. Se on osa kuusisivuista omaelämä-
kertaa, josta suurin osa on Josephin kirjoitta-
maa. Tämä asiakirja on ollut kirkon hallussa 
siitä lähtien, kun se kirjoitettiin. Pioneerien 
länteen siirtymisen jälkeen se oli pakattuna 
matka-arkkuun useita vuosia, eikä se ollut 
yleisessä tiedossa, ennen kuin se julkaistiin 
eräässä opinnäytetyössä vuonna 1965. Sen 
jälkeen se on julkaistu useita kertoja, muun 
muassa sivustolla lds.org ja kokoelmassa 
The Joseph Smith Papers [ Joseph Smithin 
asiakirjat].

Tässä asiakirjassa Joseph kertoo tunte-
neensa ahdistusta, kun hän ei tiennyt, mistä 
löytäisi Vapahtajan anteeksiannon. Hän todis-
taa: ”Herra avasi taivaat minulle, ja minä näin 

Tutkiessaan Raa-
mattua Joseph Smith 
päätti tehdä ”niin 
kuin Jaakob neu-
voo, eli [pyytää] 
Jumalalta”.
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Herran.” 3 Jotkut ovat tulkinneet tämän lausuman tarkoit-
tavan, että Joseph viittasi vain yhden jumalallisen olennon 
ilmestymiseen, vaikka luettuna yhdessä muiden asiakirjojen 
kanssa tämän ilmauksen voidaan ymmärtää tarkoittavan, 
että Isä Jumala avasi taivaat ja ilmoitti Josephille Poikansa 
Jeesuksen Kristuksen.

Tämä kertomus korostaa kauniisti Vapahtajan sovitusta 
ja henkilökohtaista lunastusta, jonka Hän tarjosi Josephille. 
Siinä sanotaan muun muassa: ”Herra – – puhui minulle 
sanoen: ’Joseph, poikani, syntisi ovat sinulle anteeksi 
annetut. – – Minut ristiinnaulittiin maailman edestä, että 
kaikki ne, jotka uskovat minun nimeeni, saisivat iankaikki-
sen elämän.’” Joseph todisti, että hän koki iloa ja rakkautta 
muttei löytänyt ketään, joka olisi uskonut. ”Minun sieluni 
oli täynnä rakkautta, ja monta päivää saatoin riemuita suu-
resta ilosta, ja Herra oli minun kanssani, mutta en löytänyt 
ketään, joka olisi uskonut tuohon taivaalliseen näkyyn. Siitä 
huolimatta pohdiskelin näitä asioita sydämessäni.” 4

Vuoden 1835 kertomus
Seuraava eli vuoden 1835 kertomus on Josephin 

kuvaus näystään Robert Matthewsille, joka kävi Kirt-
landissa Ohiossa vuonna 1835. Sen kirjoitti Josephin 
päiväkirjaan hänen kirjurinsa. Sitä ei sisällytetty Josephin 
historian varhaisiin laitoksiin, vaan se julkaistiin ensim-
mäisen kerran 1960-luvulla sarjassa BYU Studies [BYU:n 
tutkimuksia]. Tässä kertomuksessa Joseph todistaa, että 
Jumala ilmestyi hänelle ensin ja että sitten hän näki myös 
Vapahtajan: ”Käännyin Herran puoleen voimallisessa 
rukouksessa. Pääni yläpuolelle ilmestyi tulipatsas. Pian 
se lankesi päälleni ja täytti minut sanoin kuvaamatto-
malla ilolla. Tämän kaikkialle levinneen mutta silti mitään 
tuhoamattoman liekkipatsaan keskeltä ilmestyi persoona. 
Toinen persoona ilmestyi pian ensimmäisen tavoin. Hän 
sanoi minulle: ’Syntisi ovat sinulle anteeksi annetut.’” 
Tässä kertomuksessa Joseph totesi myös: ”Näin tässä 
näyssä monia enkeleitä.” 5

Vuoden 1838 kertomus
Vuoden 1838 kertomus on parhaiten tunnettu, ja se on 

peräisin Josephin käsikirjoitusten historiasta (Manuscript 
History). Ensimmäinen luonnos kirjoitettiin, kun Joseph oli 
paennut Kirtlandista vuoden 1838 alussa, ja toinen luon-
nos laadittiin pian hänen paettuaan Missourista vuonna 
1839. Se kirjoitettiin siis suuren vastustuksen vallitessa. 
Se julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1842 kirkon 

sanomalehdessä nimeltä Times and Seasons, joka ilmestyi 
Nauvoossa Illinoisissa. Se sisältyi myös vuoden 1851 Kallis-
arvoiseen helmeen, joka oli alun perin Britannian pyhille 
tarkoitettu lentolehtinen. Se kanonisoitiin pyhäksi kirjoituk-
seksi vuonna 1880.

Monia tämän kertomuksen luonnoksia on julkaistu 
kokoelmassa The Joseph Smith Papers. Kuten vuoden 1835 
kertomuksessa, tässäkin kertomuksessa pääkysymyksenä 
on, mikä kirkko on oikea. Kertoessaan kirkon historiaa – ei 
vain Josephin historiaa – tämä kertomus ”keskittyy siihen, 
miten näky on alkuna ’kirkon synnylle ja kehitykselle’” 6. 
Siksi se ei sisällä tietoa henkilökohtaisesta anteeksiannosta, 
joka mainitaan kahdessa aikaisemmassa kertomuksessa.
Vuoden 1842 kertomus

Ja lopuksi vuoden 1842 kertomus on kirjoitettu vas-
tauksena Chicago Democrat -lehden päätoimittajalle John 
Wentworthille tämän pyytäessä tietoa. Joseph kirjoitti 
hänelle kirjeen, joka sisälsi paitsi uskonkappaleet myös 
kertomuksen ensimmäisestä näystä. Kirje julkaistiin Times 
and Seasons -sanomalehdessä vuonna 1842. Josephin 
luvalla historioitsija Israel Daniel Rupp julkaisi sen uudel-
leen vuonna 1844 kirjassaan, jossa kerrottiin Yhdysvaltain 
kristillisistä kirkkokunnista.7 Tämä kertomus tarkoitettiin 
yleisölle, joka ei tuntenut mormonien uskonkäsityksiä. Se 
kirjoitettiin aikana, joka oli tervetullut tyven hetki profeettaa 
kohdanneessa vastustuksessa.

Kuten muissakin kertomuksissa, Joseph mainitsi koke-
mansa hämmennyksen ja kahden persoonan ilmestymisen 
vastauksena rukoukseensa: ”Minut kiedottiin taivaalliseen 
näkyyn, ja minä näin kaksi säteilevää persoonaa, jotka 
täysin muistuttivat toisiaan piirteiltään ja muodoltaan, kirk-
kaan valon ympäröiminä, joka jätti varjoonsa keskipäivän 
auringon. He kertoivat minulle, että kaikki uskontokunnat 
uskoivat virheellisiin oppeihin ja ettei Jumala tunnustanut 
mitään niistä kirkokseen eikä valtakunnakseen. Ja minua 
nimenomaan kiellettiin ’lähtemästä niiden perään’, samalla 
kun minulle luvattiin, että evankeliumin täyteys tehtäisiin 
minulle tiettäväksi jonakin tulevana aikana.” 8

On siunaus, että meillä on nämä kertomukset Josephin 
ensimmäisestä näystä. Kuten Uuden testamentin eri evan-
keliumit, jotka yhdessä kuvaavat täydellisemmin Kristuksen 
elämää ja palvelutyötä, kukin kertomus Josephin ensim-
mäisestä näystä tuo esille ainutlaatuisia yksityiskohtia ja 
laajentaa näkökulmaa kokonaiskokemukseen. Yhdessä 
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ne kertovat Josephin johdonmukaisen, sopusointuisen 
kertomuksen. Ne kaikki korostavat, että kristillisten kirk-
kojen keskuudessa oli sekasortoa ja kiistaa, että Joseph 
halusi tietää, mikä niistä (jos mikään) oli oikeassa, että hän 
tutki pyhiä kirjoituksia ja rukoili, että taivaasta laskeutui 
valo ja että jumalallisia olentoja ilmestyi ja vastasi hänen 
rukoukseensa.

”Enkä voinut sitä kieltää”
Kanonisoitu vuoden 1838 versio Joseph Smithin ensim-

mäisen näyn kertomuksesta on mitä voimakkain oppimis-
kokemus kenelle tahansa maan päällä. Tämä kokemus 
muutti Josephin elämän, se on muuttanut minun elämäni, 
ja tiedän, että se on muuttanut tai on muuttava teidän-
kin elämänne, kun pyydätte Herralta vahvistusta sen 
todellisuudesta.

Kuten sivustolla lds.org asiakirjassa ”First Vision 
Accounts” todetaan: ”Joseph Smith todisti toistuvasti, että 
hän koki merkittävän näyn, jossa olivat Isä Jumala ja Hänen 
Poikansa Jeesus Kristus. Historiallinen tutkimus yksinään 
ei pysty todistamaan totuutta sen enempää ensimmäisestä 
näystä kuin väitteistä sitä vastaan. Jokaisen vakavan totuu-
denetsijän, joka haluaa tietää, onko Joseph Smithin todistus 
totta, tulee tutkia sitä ja sitten osoittaa siinä määrin uskoa 
Kristukseen, että kysyy Jumalalta vilpittömässä, nöyrässä 
rukouksessa, onko se totta. Jos etsijä kysyy vakain aikein 
haluten toimia Pyhän Hengen ilmoittaman vastauksen 
mukaan, hänelle ilmaistaan, että Joseph Smithin näky on 
totta. Tällä tavalla jokainen ihminen voi tietää, että Joseph 
Smith puhui rehellisesti julistaessaan: ’Olin nähnyt näyn; 
tiesin sen, ja minä tiesin, että Jumala tiesi sen, enkä voinut 
sitä kieltää’ [ JS–H 25].”

Presidentti Joseph F. Smith (1838–1918) on sanonut: 
”Suurin tapahtuma, mitä maailmassa on milloinkaan tapah-
tunut sen jälkeen kun Jumalan Poika nousi ylös haudasta 
ja astui ylös taivaisiin, oli se, että Isä ja Poika tulivat nuoren 
pojan, Joseph Smithin, luo.” 9

Totuuksia ensimmäisestä näystä
On ihmeellinen ja valaiseva kokemus tarkastella, mitä 

me saamme tietää tämän Joseph Smithin pyhän ja kunnioi-
tusta herättävän kokemuksen ansiosta. Haluaisin esittää 
valikoiman totuuksia, joita opimme Joseph Smithin ensim-
mäisestä näystä ja jotka kertovat taivaallisen Isämme ja 

Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen iankaikkisesta luon-
teesta, Paholaisen todellisuudesta, hyvän ja pahan välisestä 
taistelusta sekä suuren pelastussuunnitelman muista tär-
keistä seikoista.

Opimme, että pyhät kirjoitukset ovat totta, että ne voi-
daan ottaa kirjaimellisesti ja niitä voidaan soveltaa omaan 
elämäämme.

Opimme, että pyhien kirjoitusten pohtiminen tuo voimaa 
ja näkemystä.

Opimme, että pelkkä tieto ei riitä, vaan tiedon mukaan 
toimiminen johtaa Jumalan suomiin siunauksiin.

Opimme turvaamaan Jumalaan ja etsimään Häneltä 
vastauksia elämän tärkeimpiin kysymyksiin sen sijaan, että 
turvaisimme ihmiseen.

Opimme, että rukouksiin vastataan horjumattoman 
uskomme ja taivaallisen Isän tahdon mukaan.

Opimme, että Paholainen on olemassa ja että hänellä 
on todellista voimaa vaikuttaa fyysiseen maailmaan, 
myös meihin.
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Opimme, että Jumalan voima rajoittaa 
Paholaisen voimaa ja ylittää sen.

Opimme, että Paholainen ei kaihda kei-
noja Jumalan työn hävittämiseksi ja että 
Paholainen on varmasti tiennyt, kuinka tärkeä 
tehtävä Joseph Smithillä oli palautuksen 
profeettana.

Opimme, että me voimme voittaa Paholai-
sen kääntymällä Jumalan puoleen sekä usko-
malla ja luottamalla Häneen täysin.

Opimme, että sieltä, missä on valoa, 
pimeyden täytyy kaikota.

Opimme, että Isä Jumala ja Hänen Poi-
kansa Jeesus Kristus ovat kaksi erillistä ja 
toisistaan erottuvaa olentoa, jotka piirteiltään 
ja ulkonäöltään muistuttavat toisiaan.

Opimme, että meidät on luotu Jumalan 
kuvaksi.

Opimme, että Kristus on noussut 
kuolleista.

Opimme, että Jumala tuntee meidät hen-
kilökohtaisesti ja tietää tarpeemme ja huo-
lemme. Hän kutsui Josephia nimeltä.

Opimme Isän Jumalan ja Hänen Poikansa 
välisestä suhteesta. Jeesus taipuu Isän tah-
toon, ja Isä on yhteydessä kuolevaisiin täällä 
maan päällä Poikansa välityksellä.

Opimme, että Jeesus Kristus on Isälleen 
rakas, koska Isä nimittää Häntä rakkaaksi 
Pojakseen.

Opimme, että Jeesuksen Kristuksen 
tosi kirkkoa sellaisena kuin Hän sen alun 
perin perusti ei ollut maan päällä Joseph 
Smithin aikana. Tämä vahvisti apostoli Paa-
valin ennustaman suuren luopumuksen 
todellisuuden.

Opimme, että kun haluamme kyllin 
kovasti Jumalan ohjeita elämäämme, Hän 
ilmoittaa meille jalostavan suunnan. Josephin 
aikana kaikki uskontokunnat ja lahkot olivat 
väärässä.

Opimme, että jokaisena ajan taloudenhoito-
kautena Jumalalta saadaan näkyjä, siunauksia 
ja suosiota.

Saamme näkemystä siihen, kuinka Jumala 
valitsee profeettansa.

Opimme, että Jumala valitsee sydämeltään 
puhtaat, jotka ovat vanhurskaita ja joilla on 
vanhurskas halu tehdä Hänen työtään. Tämä 
vahvistaa Raamatun opetuksen siitä, että 
Jumala katsoo sydämeen eikä tee valintaa 
ulkonäön tai yhteiskunnallisen aseman perus-
teella (ks. 1. Sam. 16:7).

Joseph Smithin ensimmäinen näky on 
avain, joka tuo esiin monia totuuksia, jotka 
olivat olleet kätkössä vuosisatoja. Älkäämme 
unohtako tai pitäkö itsestään selvinä niitä 
monia arvokkaita totuuksia, jotka olemme 
oppineet Joseph Smithin ensimmäisen 
näyn ansiosta. ◼
Nuorille aikuisille tarkoitetun maailmanlaajuisen hartaus-
tilaisuuden puheesta ”Palautettu totuus”, joka pidettiin Suo-
lajärven tabernaakkelissa 1. toukokuuta 2016. Koko puhe 
ja video ovat osoitteessa lds .org/ broadcasts. Ensimmäistä 
näkyä koskevat neljä kertomusta ovat kokonaisuudessaan 
osoitteessa history .lds .org/ firstvision.
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Donald A. Coe

Kuunnellessani lokakuussa 2008 lähetystä yleiskon-
ferenssin pappeuskokouksesta presidentti Dieter F. 
Uchtdorf, toinen neuvonantaja ensimmäisessä presi-

denttikunnassa, alkoi puhua palvelemisesta kirkossa. Hän 
kertoi siitä, kuinka hän ja muutamat muut veljet olivat yrit-
täneet nostaa raskasta flyygeliä. Kun kaikki yritykset epäon-
nistuivat, yksi mies kehotti heitä yksinkertaisesti seisomaan 
lähellä toisiaan ja ”nostamaan siitä missä seisotte”.1

Presidentti Uchtdorf jatkoi puhumalla palvelemisesta kir-
kossa, minne sitten kutsutaankin palvelemaan. Joistakuista 
tuntuu, että he voisivat palvella paremmin, jos heidät vain 
kutsuttaisiin tekemään jotakin, mikä sopisi heidän huomat-
taviin kykyihinsä. Hän sanoi: ”Mikään tehtävä ei ole meille 
liian vähäarvoinen. Jokainen tehtävä antaa meille mahdolli-
suuden palvella ja kehittyä.” 2

Kun presidentti Uchtdorf puhui, ajatukseni palasivat 
aikaan, jolloin tapasin erään vähäeleisen kirkon jäsenen, 
joka oli halukas nostamaan siitä, missä hän seisoi.

Vuonna 1985 olin Yhdysvaltain armeijan upseeri, joka 
oli sijoitettu erääseen pieneen kaupunkiin Saksassa. Olin 
palvellut lähetystyössä Saksassa 10 vuotta aiemmin. Kun 
vuonna 1983 saavuin sotilaana vaimoni Debran ja kahden 
pienen tyttären kanssa, aloimme osallistua noin 100 jäsenen 
sotilasseurakunnan toimintaan. Kahden vuoden kuluttua 
päätimme syventyä perusteellisesti saksalaiseen kulttuuriin 
ja aloimme käydä pienessä Bad Kreuznachin seurakun-
nassa, jossa oli noin 12 jäsentä.

Suunnilleen toisella viikolla alettuamme käydä siinä 
seurakunnassa huomasimme siellä uuden miehen. Hän 
oli noin 45-vuotias, ja saimme kuulla, että hän oli korkean 
neuvoston jäsen, joka oli vastuussa seurakunnastamme. 
Hän ei ollut siellä hoitamassa vaarnan asioita vaan vain 
käymässä. Puhuimme jonkin aikaa kokousten jälkeen, ja 
kun hyvästelimme, arvelin, että näkisimme hänet jälleen 
kenties puolen vuoden kuluttua.

Seuraavalla viikolla tuo korkean neuvoston jäsen oli jäl-
leen paikalla. Sain tietää, että hän asui noin tunnin matkan 
päässä pienestä kaupungistamme. Koko tehtävänsä ajan 
korkeassa neuvostossa hän tuli seurakuntaamme kaksi tai 
kolme kertaa kuukaudessa. Hän oli ystävällinen, hillitty ja 
kannustava. Hän puhui aina seurakunnan jokaisen jäsenen 
kanssa. Ja kun seurakunta oli niin pieni, häntä pyydettiin 
usein pitämään puhe. Koska hänen omistautumisensa teki 
minuun vaikutuksen, annoin hänelle mielessäni lempi-
nimen ”Uskollinen korkean neuvoston jäsen”.

Eräänä sunnuntaina hän tuli seurakunnan kokouksiin 
aamulla ja palasi sitten kuudelta illalla osallistumaan kaste-
tilaisuuteen. Siinä välissä hän oli käynyt eräässä toisessa 
seurakunnassa. Minun on myönnettävä, että mielessäni 
itse asiassa kävi ajatus: ”Mitä harmia hän oli aiheuttanut 
vaarnanjohtajalle? Miksi muutoin hänen vastuulleen olisi 
annettu vaarnan pienin ja kaukaisin seurakunta?” Ehkäpä 
hän ei ollut sittenkään niin älykäs, nöyrä ja miellyttävä 
mies kuin luulin hänen olevan. Ehkäpä hän ei pitänyt 

Sain arvokkaan opetuksen ”nostamisesta siitä missä seisotte” 
eräältä uskolliselta ylipapilta Saksassa.

Uskollinen 
KORKEAN NEUVOSTON JÄSEN
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kotiseurakunnastaan ja käytti tätä tehtävää päästäkseen 
pois sieltä. En tajunnut asiaa, joten annoin sen olla.

Useita viikkoja tämän kastetilaisuuden jälkeen palasin 
kerran kotiin puolenyön jälkeen sunnuntaiaamuna. Olin 
ollut koulutuksessa lähellä Itä- ja Länsi-Saksan välistä 
rajaa, ja kotimatka oli kestänyt kolme ja puoli tuntia. Olin 
uuvuksissa astuessani ovesta sisään. Vaimoni Debra oli yhä 
valveilla. Hän kertoi minulle, että ”Uskollinen korkean neu-
voston jäsen” oli soittanut. Hän halusi tavata minut. Kysyin: 
”Ennen kokouksia vai niiden jälkeen?” Kokoukset alkoivat 
kymmeneltä. Toivoin, että tapaaminen olisi kokousten 
jälkeen, jotta voisin nukkua puoli yhdeksään.

”Ennen”, vaimoni sanoi.
”Puoli kymmeneltäkö?”
”Ei. Hänen on mentävä jonnekin muualle vaarnan 

asioissa. Hän haluaa, että tapaatte hänen toimistossaan 
Frankfurtissa. Hän pyysi sinua menemään portille 5.”

”Mihin aikaan?” kysyin.
”Kuudelta”, hän vastasi.
Nyt tuohduin. Kello oli jo puoli yksi aamulla. Ehtiäkseni 

tapaamiseen kuudeksi minun pitäisi nousta puoli viideltä. 
Se tarkoitti vajaan neljän tunnin yöunia. Mitä tekisin? 
Minulla ei ollut edes puhelinnumeroa, johon olisin voi-
nut soittaa hänelle seuraavana aamuna kertoakseni, etten 
menisi tapaamaan häntä. Pudotin vaatteeni vuoteen viereen 
ja kävin makuulle laittamatta herätyskelloa soimaan. Kun 
makasin siinä, mielessäni pyörivät nämä ajatukset:

Jos en menisi tapaamaan ”Uskollista korkean neuvoston 
jäsentä”, mitä tapahtuisi? Jos en ilmaantuisi hänen toimis-
toonsa, olin varma, että hän käyttäisi aikansa hyödyllisesti. 
Kun seuraavan kerran puhuisin hänen kanssaan ja selittäisin, 
miksi en ollut mennyt tapaamaan häntä, hän vastaisi: ”Tie-
tenkin teit oikean päätöksen. En olisi ikinä pyytänyt sinua 
tulemaan, jos olisin tiennyt, että tulit kotiin niin myöhään. 
Voimme hoitaa sen asian nyt.” Ja sitä paitsi en edes oikeasti 
ollut sen seurakunnan jäsen. Tietenkin jäsenkorttimme olivat 
siellä ja kävimme kokouksissa joka viikko, mutta me olimme 
ulkomaalaisia, puhuimme aika surkeaa saksaa ja muuttai-
simme viiden tai kuuden kuukauden kuluttua pois.

Omatuntoni oli lähes puhdas. Muutama minuutti vielä, 
niin onnistuisin nukahtamaan. Sitten muistin lempinimen,  
jonka olin hänelle antanut, ja kaikki ne kerrat, kun 
tämä ”Uskollinen korkean neuvoston jäsen” oli tullut 

seurakuntaamme sinä aikana, kun olimme osallistuneet 
siellä kokouksiin. Hän tuli siihen kastetilaisuuteen myöhään 
sunnuntai-iltana. Hän tuli erääseen seurakunnan toimintaan 
keskellä viikkoa. Hän puhui aina kaikkien jäsenten kanssa 
ja kannusti ja innoitti heitä. Hän ei koskaan vaikuttanut 
tuomitsevalta tai välinpitämättömältä. Hän arvosti seura-
kunnanjohtajaa ja tämän ponnisteluja. Jos hän oli pettynyt 
saatuaan vastuulleen tämän pienen seurakunnan, hän ei 
todellakaan koskaan osoittanut sitä.

Nousin vuoteesta ja menin lipaston luo, jolla 
herätyskelloni oli. Asetin sen soimaan puoli viideksi. 
Päättäessäni mennä tapaamaan ”Uskollista korkean 
neuvoston jäsentä” en ollut huolissani siitä, mitä hän 
sanoisi tai ajattelisi, jollen tulisi. Enhän minä luultavasti 
näkisi häntä tai kuulisi hänestä enää koskaan, kun 
olisimme muuttaneet. Päätin nousta vajaan neljän tunnin 
kuluttua ja ajaa 80 kilometrin matkan hänen toimistolleen, 
koska minä todella arvostin häntä sen vuoksi, millainen 
hän oli, ”Uskollinen korkean neuvoston jäsen”. Kuinka 
olisin voinut olla seuraamatta häntä?

Ajoin autoni kuudelta sinä sunnuntaiaamuna portille 5, 
jossa minua tervehti konekiväärillä varustautunut vartija. Hän 

Asetin herätyskellon soimaan puoli viideksi, koska arvostin 
todella ”Uskollista korkean neuvoston jäsentä”. Kuinka olisin 
voinut olla seuraamatta häntä?
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silmäili Yhdysvaltain puolustusvoimien rekisterikilpeäni. 
Ehkä hän mietti, olinko eksynyt. Oliko ”Uskollinen korkean 
neuvoston jäsen” päättänyt olla tulematta paikalle? Vain kaksi 
minuuttia myöhemmin hänen autonsa kuitenkin pysähtyi 
omani viereen. Hän sanoi: ”Hyvää huomenta, Don. Mennään 
toimistooni.” Vartija avasi portin ja päästi meidät läpi.

Puhuttuamme hetken niitä näitä ja esiteltyään minulle 
toimistorakennusta ”Uskollinen korkean neuvoston jäsen” 
pääsi tapaamisemme syyhyn. Hän sanoi, että hän kutsuu 
minut palvelemaan seurakunnanjohtajan neuvonantajana. 
Ei ensimmäisenä tai toisena neuvonantajana vaan ainoana 
neuvonantajana. Ennen saapumistani seurakunnassa oli 
ollut vain kaksi pappeudenhaltijaa, ja he olivat muutaman 
vuoden välein vaihtaneet seurakunnanjohtajan ja vanhinten 
koorumin johtajan tehtäviä.

Otin kutsun vastaan ja palvelin siihen asti, kun kolme 
kuukautta myöhemmin lähdin Yhdysvaltoihin kahden kuu-
kauden koulutukseen.

Ollessani poissa sekä vaimoni että nuori poikamme 
sairastuivat. Poikamme terveysongelmat veivät hänet sai-
raalaan, joka oli noin sadan kilometrin päässä tukikoh-
dastamme. Vahvana sotilaan vaimona Debra ei koskaan 
valittanut eikä pyytänyt minua palaamaan Saksaan. Itse 
asiassa sain tietää hänen sairautensa todellisen luonteen 
vasta kun palasin kotiin. Kun vaimoni oli erään kerran 
käynyt paikallisella lääkäriasemalla, lääkäri oli vienyt hänet 
autolla kotiin, koska oli arvellut, ettei vaimoni ollut riittävän 
hyvässä kunnossa ajamaan itse. Sekä seurakunnanjohtaja 
että Apuyhdistyksen johtaja tarjosivat apua, mutta vaimoni 
kieltäytyi kohteliaasti. Kieleen ja kulttuuriin liittyvien vai-
keuksien lisäksi Debra oli haluton vaivaamaan ketään.

Eräänä päivänä hänelle soitti 
”Uskollinen korkean neuvoston 
jäsen”. Tämä veli oli äskettäin 
kutsuttu vaarnanjohtajaksi. Hän 
tiedusteli lempeästi vaimoni ter-
veydentilaa ja kieltäytyi hyväk-
symästä vastaukseksi ”Minä 
pärjään ihan hyvin”. Jokaista 
Debran vakuutusta seurasi lem-
peä mutta painokas tiedustelu 
perheen todellisesta tilanteesta. 
Viimein tämä veli selitti: ”Debra, 

sinun pitää antaa seurakuntalaisten auttaa. He todella 
haluavat auttaa, ja kun he voivat auttaa sinua, se lähentää 
seurakuntaa.” Debra otti kiitollisena vastaan heidän apunsa.

Palattuani Yhdysvalloista olimme seurakunnassa vielä 
kaksi kuukautta ennen kuin muutimme lopulta suurem-
paan kaupunkiin.

Muistikuvani tuosta ajasta elämässäni haihtuivat mie-
lestäni, kun kumarruin eteenpäin istuimellani ja keski-
tin uudelleen huomioni presidentti Uchtdorfin ääneen, 
joka kuului kaiuttimista. Hänen sanomansa merkitys teki 
minuun syvän vaikutuksen. Toisin kuin muulloin, kun olen 
miettinyt, millä tavoin puhujan sanat vastaavat hänen hen-
kilökohtaisia tekojaan (liike-elämässä, armeijassa ja myös 
joissakin kirkossa kuulemissani puheissa), minulla ei ollut 
mitään epäilystä presidentti Uchtdorfin sanomasta. Kyse ei 
ollut vain siitä, että presidentti Uchtdorfin aksentti muistutti 
minua Saksasta ja kokemuksestani ”Uskollisen korkean 
neuvoston jäsenen” kanssa. Kyse oli siitä, että presidentti 
Uchtdorf oli tuo ”Uskollinen korkean neuvoston jäsen”. 
Se teollisuuskompleksi, jossa tapasimme sinä varhaisena 
sunnuntaiaamuna, oli Frankfurtin kansainvälinen lento-
kenttä, missä hän oli lentoryhmän päällikkönä saksalai-
sessa Lufthansa-lentoyhtiössä.

Voin rehellisesti sanoa, etten ole koskaan tuntenut 
nöyrempää ja uskollisempaa miestä toteuttamassa sitä, 
mitä hän saarnaa. Olin kiitollinen siitä, että olin saanut 
arvokkaan opetuksen, mitä tarkoittaa se, että ”nostaa siitä 
missä seisotte”. ◼
VIITTEET
 1. Dieter F. Uchtdorf, ”Nostakaa siitä missä seisotte”, Liahona, marraskuu 

2008, s. 53.
 2. Dieter F. Uchtdorf, ”Nostakaa siitä missä seisotte”, s. 56.
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H E N K I L Ö K U V I A  U S K O S T A

Mikael Rinne
Massachusetts, USA

Lue lisää Mikaelista Liahonasta verkossa osoitteessa  
lds.org/go/61736.
Lue heinäkuun 2016 Liahonan artikkeli ”Tiede ja 
totuuden etsintämme” osoitteessa lds.org/go/49m.

Vallalla on harhaluulo, että 
usko ja tiede ovat ristiriidassa. 
Meidän annetaan ymmärtää, 
että tieteellä on kaikki vastauk-
set, että olemme selvittäneet 
kaikki asiat. Mutta on paljon  
enemmän sellaista, mitä 
emme tiedä, kuin sellaista, 
mitä tiedämme.

Piispan tehtävässäni näen 
jäseniä, joilla on uskon kriisejä. 
He tulevat luokseni ja sanovat: 
”Ajattelen asioita enemmän 
tieteen kannalta, joten minulla 
on todellisia vaikeuksia uskon 
kanssa.” Muutamia, joilla on 
epäilyksiä, auttaa tieto, että hei-
dän piispansa on harvardilainen 
tiedemies, joka uskoo Jumalaan. 
Se auttaa heitä oivaltamaan: 
”Minä voin uskoa mutta käyt-
tää myös älyäni.”

Mikael on lääkäri ja tiedemies. Hän 
on erikoistunut neuro-onkologiaan, ja 
hän on suorittanut tohtorin tutkinnon 
molekyylibiologiassa. Hän ottaa vastaan 
aivokasvainpotilaita Dana-Farber Cancer 
Institutessa, Harvardin yliopiston syöpä-
sairaalassa, ja hän on mukana syöpä-
lääkkeiden kehitystutkimuksessa.
LESLIE NILSSON, VALOKUVAAJA
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Eräänä lauantai-iltapäivänä val-
mistauduin lähtemään rannalle 

perheeni kanssa. Perheeni jäsenet 
olivat tulleet Amazonasin osavaltiosta 
La Guairaan Vargasin osavaltioon viet-
tämään muutaman päivän kanssani. 
Aurinko paistoi kirkkaasti, tuulenvire 
valtamereltä oli juuri sopiva, ja iloitsin 
nähdessäni siskojeni innon.

Kun sitten olimme tien päällä, 
muistin, että olin vastuussa sinä päi-
vänä kirkkorakennuksen siivouksesta. 
Minun oli nyt tehtävä päätös: Hoitai-
sinko velvollisuuteni vai jatkaisinko 
rannalle perheeni kanssa? Päätin 
puhua asiasta äitini ja siskojeni kanssa. 
He eivät olleet koskaan käyneet 
kirkossamme ja tarjoutuivat innok-
kaasti auttamaan minua siivoamisessa, 
kunhan heti sen jälkeen suuntaisimme 
suoraan rannalle.

Kun astuimme sisälle kirkkoraken-
nukseen, selitin, mitä piti tehdä ja 
kuinka se piti tehdä. Siivoustyö, jota 
luulimme nopeaksi, veikin lopulta 

KIRKKORAKENNUKSEN SIIVOAMISTA JA 
EVANKELIUMIN OPETTAMISTA

neljä tuntia, koska he olivat niin 
kiinnostuneita! Näytin perheelleni 
jokaisen huoneen, maalaukset ja 
kastealtaan. Sydämeni täytti valtava 
ilo! En saattanut uskoa, että perheeni 
oli auttamassa minua jossakin sel-
laisessa, mikä merkitsi minulle niin 
paljon. Ollessamme siellä teini-ikäiset 
siskoni Thalia ja Gineska opettelivat 
muutamia kirkon lauluja ja kyselivät 
minulta kirkosta.

Sunnuntaina perheeni osallistui 
kirkkomme kokouksiin ensimmäisen 
kerran. Seurakunnassa heidät otettiin 
hyvin vastaan. Nuoret naiset toivottivat 
nopeasti siskoni tervetulleiksi. 
Sisarlähetyssaarnaajat tapasivat heidät 
ja sopivat heidän kanssaan uudesta 
tapaamisesta seuraavana päivänä. 
Pidimme perheillan, ja opetin heitä 
rukoilemaan. Rukoilimme yhdessä 
usein. Kuuntelimme myös kirkon 
lauluja ja katsoimme kirkon videoita.

Ennen kuin perheeni palasi kotiin, 
vein siskoni Caracasiin katsomaan 

temppeliä ja temppelialuetta. Todistin 
temppelin siunauksista ja kannustin 
heitä etsimään kirkon, kun he palaisi-
vat Amazonasiin.

Kun he lähtivät kotiin, otin 
yhteyttä heidän alueensa lähetyssaar-
naajiin. Lähetyssaarnaajat ja seura-
kuntaneuvoston jäsenet kävivät per-
heeni luona ja auttoivat heitä heidän 
kääntymyksessään. Siskoni rukoilivat 
usein, että isäni antaisi heille luvan 
mennä kasteelle.

Hyvin kiitollisena ja iloisena 
matkustin Amazonasiin kastamaan 
Thalian ja Gineskan. Heidän sil-
miensä loiste kuvasti heidän toivoaan 
ja kiitollisuuttaan taivaalliselle Isälle 
siitä, että Hän oli johdattanut heidät 
evankeliumin piiriin. Kun hoidin 
tehtäväni siivota kirkkorakennuk-
sen, perheeni lähentyi ja vahvistui. 
En koskaan unohda tätä koke-
musta, ja tiedän, etteivät siskonikaan 
unohda. ◼
Armando Córcega, La Guaira, Venezuela

En saattanut uskoa, että 
perheeni oli auttamassa 

minua jossakin sellaisessa, mikä 
merkitsi minulle niin paljon.

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
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Hänen tavallaan. Ei ylistyksen, 
tunnustuksen, halauksen tai 
edes kiitoksen takia. Lakaisisin 
murusia rakkaudesta, koska 
niin Hän tekisi.

Hän teki kaiken kuuliaisena 
Isälleen. Kyse ei ollut koskaan 
Hänestä. Herra korjaa aina 
kaiken särkyneen ja siivoaa 
sotkujamme loputtomasti 
täydellisestä rakkaudesta 
Isäänsä ja meitä kohtaan. 
Pyrin nyt opettamaan ja 
palvelemaan lapsiamme 
mahdollisimman puhtaalla 
rakkaudella. Vain silloin 
minusta tuntuu, että äitiy-
teni on Kristuksen kal-
taista hoivaamista. ◼
Rachel Hixon, 
Arizona, USA

KRISTUKSEN KALTAISTA HOIVAAMISTA
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että lapsemme olisivat kiitollisempia, 
ei tuntunut väärältä, mutta sinä sel-
keyden hetkenä ymmärsin, että toi-
veeni koski enemmän sitä, että minä 
saisin kiitosta tai korvauksen, kuin 
sitä, että he oppisivat kiitollisuutta. 
Mutta Vapahtaja ei vaatinut koskaan 
kiitosta. Hän ei koskaan pyytänyt tai 
halunnut sitä.

Voin muistaa keskusteluja teini-
ikäisten lastemme kanssa, kun he aina 
luettelivat kaikkia niitä asioita, joita he 
olivat tehneet minun hyväkseni, yrit-
täen luistaa pyydetystä kotityöstä.

Vastasin yleensä: ”No, kyllähän me 
voimme verrata palvelulistoja, jos niin 
haluatte, mutta te häviäisitte, joten 
ryhtykää töihin!”

Silloin oivalsin, että motiivini oli-
vat harvoin tarpeeksi puhtaat siihen 
vertaukseen, jonka aviomieheni oli 
tehnyt. Vapahtaja ei koskaan pidä 
listaa verratakseen sitä, mitä Hän on 
tehnyt, siihen, mitä minä olen tehnyt. 
Häviäisin joka kerta.

Harja yhä kädessäni heräsin uuteen 
käsitykseen äitiydestä – hoivaamista 

Lakaisin suolatikut, murot, popcornit 
ja sipsit kasaan.
”No ei. En syönyt mitään 

näistä”, sanoin pyyhkäistessäni ne 
rikkalapioon.

Mieheni, joka istui pöydän ääressä, 
sanoi hiljaa: ”Se on äidin uhraus.”

Suoristauduin. ”Mitä?” kysyin.
Aamiaisen syönnin lomassa mie-

heni sanoi äänekkäämmin ja sel-
vemmin: ”Sitä äidit tekevät. Heidän 
elämänsä kuluu sellaisten sotkujen 
siivoamisessa, joita he eivät ole itse 
olleet aiheuttamassa – aivan kuten 
Vapahtaja teki.”

Tämä huomio oli minusta syvälli-
nen. Minun olisi pitänyt olla iloinen 
miettiessäni, että murujen lakaisemi-
nen oli enemmän Kristuksen kaltaista 
kuin olin ajatellut. Mutta sen sijaan 
tunsin syyllisyyden valtaavan minut. 
Tuo vertaus teki minut vaivaantu-
neeksi. Kuinka monta kertaa olinkaan 
maininnut puolisolleni tai ihan vain 
itselleni kaikki ne asiat, joita olin 
tehnyt lastemme hyväksi toivoen 
tunnustusta ja kiitollisuutta? Toive, 

Mieheni, joka istui 
pöydän ääressä, sanoi 

hiljaa: ”Se on äidin uhraus.”



40 L i a h o n a

Vuosia sen jälkeen kun perheeni 
ja minä liityimme kirkkoon, 

sain kutsun palvella Port Harcourtin 
lähetyskentällä Nigeriassa. Aurin-
koisena päivänä pian ensimmäi-
selle alueelleni saavuttuani toverini 
ja minä lähdimme tavanomaiseen 
käännytys- ja yhteydenottotyöhömme.

Kun kuljimme ruuhkaista katua 
pitkin, kuulimme heikon äänen kutsu-
van meitä erään asuinalueen matalan 
muurin takaa. Katsoimme muurin yli ja 
näimme keski-ikäisen miehen makaa-
massa mahallaan portin pielessä.

Hän pyysi meitä tulemaan sisään 
mutta aidatun alueen sisälle ei 
päässyt. Portti oli lukossa, ja meistä 
tuntui, että kiipeäminen muurin yli 
olisi hyvien tapojen vastaista. Tunsin 
innoitusta tarkistaa uudelleen portin 
riippulukon. Muutaman minuutin 
kuluttua onnistuimme poistamaan 
riippulukon ulkokautta ja avaamaan 
portin. Näimme, että mies oli ollut 
sairaana ja ilman hoitoa. Hän selitti, 
että hän oli ollut kipeä ja tuntenut 

SIUNAUS TUNTEMATTOMALLE
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voimakasta kipua, joka esti häntä 
nousemasta pystyyn.

Puhuttuamme hänen kanssaan seu-
rasimme häntä, kun hän ryömi takai-
sin taloonsa. Hän pyysi, että rukoili-
simme hänen puolestaan, ja me tarjou-
duimme antamaan hänelle siunauk-
sen. Kun laskimme kätemme hänen 
päänsä päälle, tunsin palan kurkussani 
enkä pystynyt sanomaan sanaakaan. 
Minut valtasi pelko, aloin vapista ja 
hikoilla ja kyyneleet valuivat poskil-
leni. Minulla oli vaikeuksia rukoilla 
ääneen, joten aloin rukoilla sydämes-
säni, että taivaallinen Isä vapauttaisi 
kieleni tahtonsa mukaisesti.

Äkkiä kieleni kirposi. Tiesin puhu-
vani, mutta en itse hallinnut sanoja. 
Kuulin vain oman ääneni pyytä-
vän, että taivaallinen Isä parantaisi 
tämän kärsivän miehen. Ennen kuin 
sanoimme aamenen, mies oli nukah-
tanut. Jätimme hänet ja menimme 
muihin tapaamisiimme mutta aioimme 
paluumatkalla asunnollemme tulla 
katsomaan, miten hän voi.

Kuulimme heikon äänen 
kutsuvan meitä muurin 

takaa. Katsoimme muurin 
yli ja näimme keski-ikäisen 
miehen makaamassa 
mahallaan betonilla.

Palasimme, ja suureksi hämmäs-
tyksekseni mies tuli juosten meitä 
kohti ja huusi: ”Se toimi! Se toimi!” 
Olimme niin suunnattoman ilon 
vallassa, etten pystynyt pidättelemään 
kyyneliäni.

Sakramenttikokouksessa seuraavana 
sunnuntaina piispa lakkasi yhtäkkiä 
puhumasta korokkeella ja katsoi suo-
raan kappelin ovelle. Me katsoimme 
taakse ja näimme miehen, jolle olimme 
antaneet siunauksen. Piispa tunsi mie-
hen ja yllättyi, kun tämä tuli kirkkoon. 
Siitä lähtien mies osallistui sakramentti-
kokouksiin ja muihin luokkiin sään-
nöllisesti. Minut siirrettiin ennen pitkää 
pois siltä alueelta.

Minusta on hämmästyttävää, miten 
Jumala antoi sinä päivänä ihmeen, 
ja minut tekee nöyräksi se, että tai-
vaallinen Isä piti minua kelvollisena. 
Tiedän, että olimme välineitä Jumalan 
käsissä. Tuo mies sai parantamisen 
siunauksen, mutta minä sain todistuk-
sen ja ilon siunauksen. ◼
Stanley Olaye, Lagos, Nigeria
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minulla ei ollut käytännöllisesti kat-
soen mitään tekemistä. Työpaikkani 
menettäminen oli lähes varmaa, sillä 
niin oli käynyt muille työtovereille. 
Aloin huolestua siitä, kuinka elättäisin 
vaimoni ja pienen tyttäremme. Aloin 
jopa etsiä uutta työpaikkaa.

Puhuin tilanteesta vaimoni kanssa. 
Hän ehdotti, että paastoaisimme. Paas-
totessamme rauha valtasi sydämemme 
ja meistä tuntui, että kaikki kääntyisi 
parhain päin, vaikka en voinutkaan 
käsittää, miten.

Seuraavana päivänä työssä esimie-
heni kutsui minut puheilleen. Ajattelin, 
että pelätty hetki oli tullut – menettäisin 
työpaikkani. Mutta yllätyksekseni esi-
mieheni kertoi minulle, että hänellä oli 
eräs idea. Koska osasin englantia, hän 
ehdotti, että kääntäisin lakia koskevia 

Tiedän, että paastoaminen 
avaa taivaan ikkunat.

Palveltuani uskollisesti lähetystyössä 
Mosambikissa palasin kotiin, ja 

kuten monet muut kotiin palanneet 
lähetyssaarnaajat, käänsin pian huo-
mioni opintoihini ja työhön.

Asuin Brasiliassa kaupungissa, joka 
on Paraguayn rajalla, ja sain työpaikan, 
jossa tuotteita tuotiin maahan suuresta 
Paraguayn puolella olevasta super-
marketista. Se, että olin lähetystyössäni 
oppinut englantia, oli siunaus, joka 
auttoi minua saamaan tämän työpai-
kan. Tuossa vaiheessa olin naimisissa 
ja meitä oli siunattu tyttärellä.

Kun talouskriisi Brasiliassa kärjistyi 
Brasilian valuutan arvon heiketessä, se 
vaikutti suoraan työhöni. Se vähensi 
niiden tuotteiden myyntiä, joita toin 
säännöllisesti maahan. Seuraavan vuo-
den helmikuun loppuun mennessä 

PAASTOAMALLA APUA TYÖHÖN
asiakirjoja, joiden kääntämisen järjes-
täminen annettiin usein lakimiesten 
hoidettavaksi. Hän sanoi minulle, että 
jos onnistuisin käännöstyössä, saisin 
tuon tehtävän ja se merkitsisi säästöä 
osaston kuluissa. Aloin heti kääntää 
asiakirjoja. Kun esitin esimiehelleni 
onnistuneet käännökset, hän oli innois-
saan! Minäkin olin innoissani, koska 
minulla oli edelleen työpaikka.

Kun menin hakemaan palkkasek-
kiäni, joka olisi voinut olla viimei-
seni, yllätyin nähdessäni, että palk-
kaani oli korotettu. Liikutuin syvästi 
ja olin kiitollinen taivaalliselle Isäl-
lemme. Tämän kokemuksen ansiosta 
tiedän, että paastoaminen avaa tai-
vaan ikkunat. ◼

Carlos Alberto Paim Quadros, 
Ponta Porã, Brasilia



42 L i a h o n a

David B. Marsh
kirkon pappeuden ja perheasiain osasto

Eräs lastentarhanopettaja tarkkaili 
kerran luokkansa lapsia näi-
den piirtäessä. Kun hän käveli 

ympäriinsä katsomassa kunkin lapsen 
piirrosta, hän kysyi yhdeltä pieneltä 
tytöltä: ”Mitä sinä piirrät?” Tyttö vas-
tasi: ”Minä piirrän Jumalaa.” Hieman 
yllättyneenä opettaja sanoi: ”Mutta 
kukaan ei tiedä, miltä Jumala näyt-
tää.” Epäröimättä tyttö vastasi: ”Pian 
he tietävät.”

Eikö olisikin mukavaa, jos olisi 
sellainen varmuus? Itse asiassa tai-
vaallinen Isä haluaa, että meistä tulee 
varmoja Hänen tuntemisessaan. Herra 
sanoi Jeremialle, ettei meidän pitäisi 
kerskua omasta viisaudestamme, ei 
omasta voimastamme eikä omista rik-
kauksistamme. Sen sijaan Hän sanoi: 
”Joka haluaa kerskua, kerskukoon 
sillä, että tuntee minut ja tietää, mitä 
minä tahdon.” ( Jer. 9:22–23.)

Profeetta Joseph Smith (1805–1844) 
on opettanut: ”Jumala ei ole ilmoit-
tanut Josephille mitään, mitä Hän ei 
tekisi tiettäväksi niille kahdelletoista; 

ja pyhistä vähäisinkin voi tietää kaiken 
niin nopeasti kuin kykenee sen kes-
tämään, sillä se päivä on tuleva, jol-
loin kenenkään ei ole tarpeen sanoa 
lähimmäiselleen: ’”Opi tuntemaan 
Herra!” Sillä kaikki, pienimmästä suu-
rimpaan, tuntevat Hänet.’” 1

Se, että tulemme varmoiksi Jumalan 
tuntemisessa, ei tapahdu ilman henki-
lökohtaisia ponnistuksia. Vanhemmat 
ja opettajat voivat auttaa, mutta mei-
dän täytyy tulla omavaraisiksi evan-
keliumin oppijoiksi. Aivan kuten me 
opimme ravitsemaan itseämme fyy-
sisesti pitääksemme kehomme kun-
nossa, meidän täytyy oppia, kuinka 
ravitsemme itseämme hengellisesti 
pitääksemme henkemme kunnossa.

Vuosia sitten merilokit St. Augusti-
nessa Floridassa Yhdysvalloissa olivat 
nääntymässä nälkään. Sukupolvien 
ajan lokit olivat oppineet luottamaan 
siihen, että katkaravunpyyntilaivueet 
ruokkivat niitä verkkojensa tähteillä. 
Ennen pitkää katkaravunpyytäjät 
siirtyivät pois alueelta. Merilokit eivät 

Kun meistä tulee 
omavaraisia evanke-
liumin oppijoita, me 
tiedämme, kuinka 

voimme ravita 
itseämme hengelli-

sesti ja vahvistaa suh-
dettamme Jumalaan.

Omavaraisuus  
ja evankeliumin oppiminen
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olleet oppineet kalastamaan itse 
eivätkä ne opettaneet poikasiaan 
kalastamaan. Niinpä nämä suuret, 
kauniit linnut olivat kuolemassa, 
vaikka vedessä kaikkialla niiden 
ympärillä oli paljon kalaa.2

Meillä ei ole varaa tulla noiden 
merilokkien kaltaisiksi emmekä me 
voi antaa lastemme elää elämäänsä 
niin, että he ovat Herran tuntemisessa 
riippuvaisia meistä tai muista. Presi-
dentti Marion G. Romney (1897–1988), 
ensimmäinen neuvonantaja ensimmäi-
sessä presidenttikunnassa, on sanonut: 
”Meidän pyrkimystemme tulee aina 
kohdistua siihen, että työkykyisistä 
ihmisistä tulee omavaraisia.” 3 Kun 
meistä tulee omavaraisia evankeliu-
min oppijoita, me tiedämme, kuinka 
voimme ravita itseämme hengellisesti 
ja vahvistaa suhdettamme Jumalaan.

Presidentti Boyd K. Packer 
(1924–2015), kahdentoista apostolin 
koorumin presidentti, on opettanut: 

”Hengellinen omavaraisuus on tukea 
antava voima kirkossa. Jos viemme 
sen sinulta, kuinka voit saada ilmoi-
tuksen, että on olemassa Jumalan 
profeetta? Kuinka voit saada vastauk-
sia rukouksiin? Kuinka voit tietää? Jos 
heti vastaamme kaikkiin kysymyk-
siisi ja annamme kovin monia tapoja 
ratkaista kaikki ongelmasi, saatamme 
päätyä heikentämään sinua, emme 
vahvistamaan sinua.” 4

Vaikka nautimmekin oppimisesta 
ja innoituksen saamisesta kirkossa, 
emme voi omassa hengellisessä 
ravituksi tulemisessamme turvata 
yksistään siihen. Presidentti George 
Albert Smith (1870–1951) on selittä-
nyt: ”Pelkään, että me kirkon jäsenet 
luotamme liian paljon apujärjes-
töihin sekä oman perhekuntamme 
ulkopuolelta tuleviin ohjeisiin ja 
neuvoihin. Olemme jo kuulleet 
monista siunauksista, joita Herra on 
meille antanut pyhissä aikakirjoissa. 

Ne on säilytetty meidän aikaamme 
asti, ja ne sisältävät kaikkiviisaan 
Isän ohjeita ja neuvoja. Tuntuu 
oudolta, että niin monet kansas-
tamme – – eivät tunne näiden pyhien 
aikakirjojen sisältöä.” 5

Nautin evankeliumin oppimisesta 
kirkossa, mutta innostun vielä enem-
män evankeliumista, kun saan innoi-
tettuja oivalluksia henkilökohtaisessa 
opiskelussani. Mikään ei ole minusta 
kiehtovampaa kuin löytää pyhistä kir-
joituksista pieni totuuden aarre, joka 
valaisee ymmärrystäni ja täyttää minut 
Herran Hengellä.

Opettele oppimaan
Kun palasin lähetystyöstäni, huo-

masin, että hengellisyyteni säilyttämi-
seksi minun oli tarpeen käydä takka-
valkeailloissa ja hartaustilaisuuksissa 
miltei viikoittain. Puhujat ravitsivat 
minua evankeliumin oivalluksillaan, 
ja arvostin sitä, miltä nuo oivallukset 
minusta tuntuivat. Olin tutkinut ja 
opettanut evankeliumia kahden vuo-
den ajan, mutta minulla ei näyttänyt 
olevan tarpeellisia taitoja itseni ravitse-
miseen säännöllisesti. Minä vain luin 
pyhiä kirjoituksia enkä todella tutkinut 
niitä uutterasti.

Evankeliumin tutkiminen on pal-
jolti samanlaista kuin että opettelee 
maalaamaan. Se ei ole jokaiselle 
vaistonvaraista tai luontevaa. Emme 
kuvittelisi voivamme antaa jollekulle 
maalauspalettia ja odottaa, että tuosta 
henkilöstä tulee heti taiteilija. Omava-
raiseksi evankeliumin oppijaksi tule-
misen kohdalla on samoin. Emme voi 
odottaa saavamme suuria oivalluksia 



 K e s ä k u u  2 0 1 7  45

N
UO

RILLE A
IKU

ISILLE 

säännöllisesti, ellemme ole oppineet 
muutamia evankeliumin tutkimi-
sen perustaitoja. Presidentti Packer 
on selittänyt, että pyhät kirjoitukset 
”sisältävät ikuisen evankeliumin täy-
teyden, tiedon iäisyyden. Mutta niitä 
on opittava käyttämään, tai etsintä 
vain masentaa.” 6

Juuri sellaista se oli omalla kohdal-
lani – masentavaa – kun yritin alkuun 
löytää pyhien kirjoitusten tutkimises-
tani tarkoitusta ja opastusta. Niinpä 
aloin tarkastella, kuinka puhujat 
saivat oivalluksiaan. Siinä kesti jonkin 
aikaa, mutta viimein havaitsin, kuinka 
he poimivat tiettyjä opillisia lausu-
mia pyhistä kirjoituksista, kuinka he 
ammensivat jakeista merkityksellisiä 
opetuksia Vapahtajasta, kuinka he 
muodostivat elämää ohjaavia periaat-
teita pyhien kirjoitusten ilmauksista, 
kuinka he tulkitsivat vertauskuvia ja 
kuinka he yhdistivät profeettojen ja 
apostolien opetukset tiettyihin pyhien 
kirjoitusten jakeisiin.

Kun jatkoin pyhien kirjoitusten sekä 
profeettojen ja apostolien opetusten 
tutkimistani, havaitsin esittäväni itsel-
leni kysymyksiä:

•  Mitä oppia näissä jakeissa ope-
tetaan ja mitä minä opin tästä 
opista?

•  Missä ja milloin olen nähnyt, että 
tätä evankeliumin periaatetta on 
toteutettu tehokkaasti?

•  Mitä opin taivaallisesta Isästä 
ja Hänen minulle varatusta 
onnensuunnitelmastaan?

•  Mitä opin Jeesuksesta Kristuk-
sesta ja Hänen sovituksestaan?
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•  Mitä Herra haluaa minun oppi-
van tästä?

•  Mitä innoittavia ajatuksia ja tun-
teita saan lukiessani?

•  Onko tässä jotakin sellaista, mikä 
auttaa minua jossakin elämäni 
tämänhetkisessä haasteessa?

•  Mitä sellaista opin, mikä auttaa 
minua elämään päivästä toiseen?

Vaikuttavia, vakuuttavia opettajia
Kun pyhien kirjoitusten tutkimiseni 

muuttui, muuttui myös opettamiseni. 
Kiinnostuin enemmän siitä, kuinka 
autan ihmisiä löytämään evankeliumin 
totuuksia, jotka ohjaisivat heitä, kuin 
siitä, että kerroin heille, mitä pyhät kir-
joitukset merkitsivät minulle.7 Minusta 
oli kiehtovaa nähdä ilo, jota muut tun-
sivat oivaltaessaan jotakin uutta. Se oli 
ja on yksi tyydyttävimpiä kokemuksia 
opettajana toimiessani.

Huomasin myös, että kun autoin 
opetettaviani käyttämään jatkuvasti 
yllä mainittuja taitoja ja kysymyksiä, 

heidän kykynsä tulla omavaraisiksi 
evankeliumin oppijoiksi nopeutui. 
Heidän ei tarvinnut käydä läpi samaa 
pitkää prosessia, jonka itse kävin.

Oppiminen edeltää opettamista, ja 
hyvistä oppijoista tulee hengellisesti 
innoittavampia opettajia. ”Älä pyri 
julistamaan minun sanaani”, Herra on 
sanonut, ”vaan pyri ensiksi saamaan 
minun sanani, niin silloin kielesi 
kirpoaa; silloin, jos tahdot, sinä saat 
minun Henkeni ja minun sanani, 
niin, Jumalan voiman saada ihmiset 
vakuuttuneiksi” (OL 11:21). Kukapa 
ei haluaisi tuota mahtavaa siunausta!

Vanhin David A. Bednar kahden-
toista apostolin koorumista on täh-
dentänyt sitä, miten yhä enenevässä 
määrin on tarpeen, että meistä tulee 
omavaraisia evankeliumin oppijoita:

”Luulen, että me tähdennämme ja 
tiedämme paljon enemmän Hengen 
avulla opettavasta opettajasta kuin 
uskon kautta oppivasta oppijasta. Sekä 
opettamisen että oppimisen periaatteet 

ja prosessit ovat selvästikin hengelli-
sesti olennaisia. Mutta kun katsomme 
tulevaisuuteen ja odotamme yhä 
vain sekavampaa ja myrskyisämpää 
maailmaa, jossa tulemme elämään, 
niin uskon, että meidän kaikkien on 
välttämätöntä lisätä kykyämme etsiä 
oppimista uskon kautta. – –

Loppujen lopuksi vastuu uskon 
kautta oppimisesta ja hengellisen 
totuuden soveltamisesta on meillä itse 
kullakin. Tämä on yhä vakavampi ja 
tärkeämpi vastuu maailmassa, jossa me 
nyt elämme ja tulemme vielä elämään. 
Sen tukena, mitä, kuinka ja milloin 
me opimme, ovat opettaja, esitystapa 
tai jokin tietty aihe tai oppiaiheen 
rakenne – mutta se ei riipu näistä.” 8

Omavaraisen oppimisen 
siunauksia

Vanhempien ja kirkon opettajien 
innoittavat opetukset ovat meille 
tietenkin siunaukseksi, mutta ehkäpä 
tärkeämpää on oppia innoittamaan 
itseämme. Kun meistä tulee oma-
varaisia evankeliumin oppijoita, me 
pystymme paremmin luomaan hen-
kilökohtaiselle ilmoitukselle otollisen 
ilmapiirin. Omavaraiset evankeliumin 
oppijat eivät tarvitse muita kannusti-
mia säännölliseen tutkimiseen kuin 
tiedon siitä, että seuraavan kerran 
tutkiessaan he rakentuvat eivätkä 
pitkästy. Omavaraiset evankeliumin 
oppijat ovat myös paremmin varustau-
tuneita kestämään virheellisten pää-
telmien vyöryn, joka on niin yleistä 
2000-luvun yhteiskunnassamme.

Ainakin yksi Herran lupauksista 
näyttää olevan suurelta osin tarkoitettu 
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omavaraisille evankeliumin oppijoille: 
”Sitä, joka vaalii minun sanaani, ei 
eksytetä” ( JS–M 37).

Presidentti Thomas S. Monson 
on luvannut: ”Jos tutkitte uutterasti 
pyhiä kirjoituksia, niin voimaanne 
vastustaa kiusausta ja saada Pyhän 
Hengen ohjausta kaikessa, mitä teette, 
lisätään.” 9

Omavaraiset evankeliumin oppijat 
saavat osakseen tämän Vapahtajan 
lupauksen:

”Jos jonkun on jano, tulkoon minun 
luokseni ja juokoon!

Joka uskoo minuun, ’hänen sisim-
mästään kumpuavat elävän veden vir-
rat’, niin kuin kirjoituksissa sanotaan.” 
( Joh. 7:37–38.)

Minulla on vielä paljon ymmärret-
tävää, mutta se, että minusta on tullut 
omavarainen evankeliumin oppija, 
on yksi parhaista asioista, mitä olen 
tehnyt. Se on siunannut elämäni 
jokaista puolta. ◼
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Enoc R. Verde Reyes

Palvelin monia vuosia sitten 
kokoaikaisena lähetyssaarnaa-
jana Monterreyn pohjoisella 

lähetyskentällä Meksikossa. Tun-
sin, että oli suuri etuoikeus palvella 
lähetystyössä.

Kun aloitin lähetystyöni, en ollut 
saanut yhtä asiaa päätökseen. En ollut 
vielä saanut todistusta, joka koski 
asepalvelukseni suorittamista. Tuo 
asiakirja on äärimmäisen tärkeä. Se 
kertoo, että nuori mies on suoritta-
nut pakollisen asepalveluksensa ja 
hänellä on oikeus tehdä työtä ja opis-
kella. Hänet tunnustetaan Meksikon 
kansalaiseksi.

Kun tämän asiakirjan myöntämis-
päivä lähestyi, aloin huolestua. Kirjoi-
tin vanhemmilleni ja pyysin heitä otta-
maan selville, oliko heidän mahdol-
lista käydä hakemassa sotilaspassini. 
Kun sain heidän seuraavan kirjeensä, 
olin entistä enemmän huolissani. He 
kertoivat minulle, että heille oli jo 
ilmoitettu, että se voitiin luovuttaa vain 
sille henkilölle, jolle se kuului.

Tunsin heti tarvetta rukoilla  
Herraa ja kysyä Häneltä, mitä tehdä. 

Vastaus, joka ei tullut heti, oli, että 
minun pitäisi selittää ongelmani 
lähetysjohtajalleni. Keskustelles-
sani hänen kanssaan käsittelimme 
kahta vaihtoehtoa. Ensimmäinen 
oli, että voisin yksinkertaisesti ”luot-
taa Herraan”. Toinen oli, että voisin 
käydä noutamassa sotilaspassin itse. 
Päätös oli minun.

En ollut varma siitä, mitä tehdä. 
Uskoin huoleni toverilleni, ja meitä 
vahvistettiin, kun luimme tämän 
pyhien kirjoitusten kohdan: ”Ettekö 
tiedä, että te olette Jumalan käsissä? 
Ettekö tiedä, että hänellä on kaikki 
valta, ja hänen suuresta käskystänsä 
maa kääritään kokoon kuin kirja-
käärö?” (Morm. 5:23.) Tämä pyhien 
kirjoitusten kohta haihdutti hämmen-
nyksen pilveni. Siitä hetkestä, kun luin 
sen, tiesin, että minun velvollisuuteni 
oli antautua täysin lähetystyöhöni. 
Ongelmani oli Herran käsissä.

Hieman myöhemmin sain toisen 
kirjeen vanhemmiltani. Isä kirjoitti 
seuraavaa:

”Poika, menin takaisin puolustus-
voimien toimistoon vielä kerran, jotta 

löytäisin jonkun, joka voisi auttaa meitä 
ratkaisemaan ongelmasi. Puhuttuani 
todella monen ihmisen kanssa minut 
ohjattiin erääseen tiettyyn paikkaan. 
Saavuin tuntien melkoista masennusta 
ja epätoivoa. Ensimmäinen asia, mitä 
näin, oli valtava ovi, joka oli selällään 
ja jota vartioi kaksi hyvin vaikuttavan 
näköistä sotilasta. Kokosin rohkeuteni 
ja menin ovesta sisään ja löysin toi-
miston, jonne minut oli ohjattu. Kun 
koputin, olin hermostunut mutta tunsin 
myös, että Herran Henki ohjasi minua. VA
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Minun oli tehtävä 
valinta joko huolehtia 
asiasta itse tai jättää 

se Herran käsiin ja 
keskittyä lähetystyö-

palvelukseeni.

HERRAN SOTILAS
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Mennessäni sisään näin erään 
upseerin istuvan pöydän takana. 
Hänen rinnassaan oli suuri määrä 
mitaleja, ja hänen toimistonsa seinät 
olivat täynnä värikkäitä todistuksia. 
Hän puristi kättäni lujasti ja vaka-
vana ja kysyi: ’Mikä on käyntinne 
tarkoitus?’

’Minulla on poika, joka palvelee 
lähetystyössä’, vastasin. ’Siitä syystä 
hän ei voinut tulla noutamaan sotilas-
passiaan. Olen tullut ottamaan selville, 
voinko noutaa sen hänen puolestaan.’

’Ei, ette voi. Se luovutetaan aina 
vain sille henkilölle, jolle se kuuluu’, 
upseeri sanoi.

Sillä hetkellä Herra valaisi minua 
Hengellään, ja minä sanoin: ’Herra 
upseeri, teillä on komennossanne 
monia sotilaita, jotka ovat teille 
vastuussa siitä, että he täyttävät 
velvollisuutensa. Samalla tavoin 
poikani on tänä aikana täyttämässä 
velvollisuuttaan saarnata Herran 
evankeliumia. Juuri tällä hetkellä 
hän on Herran sotilas.’

Sen kuultuaan upseeri nousi paikal-
taan ja kysyi: ’Onko teillä henkilöpa-
pereita? Mikä on poikanne nimi?’

Kun olin vastannut hänen kysy-
myksiinsä, hän kutsui sihteeriä ja 
sanoi: ’Tuokaa minulle tämän nuoren 
lähetyssaarnaajan paperit.’

Hän allekirjoitti ne, sinetöi ne ja 
luovutti ne minulle. Mitään muuta ei 
tarvittu. Kättelin häntä lujasti ja kiitolli-
sena. Poikani, paperisi ovat nyt kun-
nossa, ja sinun täytyy osoittaa kiitol-
lisuutesi Herralle palvelemalla Häntä 
uskollisena sotilaana.”

Saatuani tämän kirjeen kiitin Herraa 
siitä, että Hän käytti suurta voimaansa 
puhua puolestani, että Hän oli vastan-
nut rukouksiini ja että Hän oli antanut 
valaistusta isälleni. Rukoilen, että me 
kaikki luottaisimme täysin Herraan 
emmekä koskaan unohtaisi Hänen 
lupaustaan: ”Pyytäkää, niin teille 
annetaan; etsikää, niin te löydätte; kol-
kuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokai-
nen pyytävä saa, ja etsijä löytää, ja 
sille, joka kolkuttaa, avataan.” (3. Nefi 
14:7–8.) ◼
Kirjoittaja asuu Méxicossa Meksikossa.
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Nuoret Oxfordista Englannista kertovat 
ajatuksiaan todellisesta ystävyydestä.

Etsi  
TODELLISIA YSTÄVIÄ  

ja ole itse sellainen
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On tärkeää, että sinulla on hyviä ystäviä, olipa sitten kyse parhaasta ystävästäsi, 
joka sinulla on ollut viisivuotiaasta saakka, tai uudesta oppilaasta, jonka tapasit 
matematiikantunnilla. Ja kuten Nuorten voimaksi -kirjasessa sanotaan: ”Jokai-
nen tarvitsee hyviä ja uskollisia ystäviä. He tulevat olemaan sinulle suurena 
voimana ja siunauksena.” (2011, s. 16.) Mutta kuinka löydät hyviä ystäviä ja 
säilytät ystävyyden?

Kysyimme nuorilta Englannissa, mitä todellinen ystävyys heille merkit-
see. Lue, mitä he ajattelevat todellisista ystävistään ja kuinka nuo ystävät ovat 
vahvistaneet heitä. Saatat huomata, että omat ystäväsi ovat suurena voimana 
myös sinulle.

MIKÄ TEKEE HYVÄN YSTÄVÄN?

Aaron M.: Minun mielestäni ystävien 
näkemisestä pitäisi innostua. Heistä 
pitää välittää ja tietää, että he välittävät 
sinusta. Heidän kanssaan on vaiva-
tonta olla. Ei tunnu siltä, että pitää 
toimia jotenkin toisin, kun on heidän 
kanssaan.
Leighton H.: Ystävä on sellainen, joka 
tukee ja lohduttaa.
Maddy H.: Hän on sellainen, johon voi 
luottaa.
Rachel P.: Minusta hyvä ystävä on pal-
jolti sitä, että auttaa ja tukee toista.

Emma F.: Paras ystäväni on aina 
tukenut ja auttanut minua. Kun 
jätin lukion ja aloin opiskella 
kotona, hän alkoi lähettää teksti-
viestejä. Esimerkiksi: ”Hei, mitä 
teet? Meidän pitäisi tavata.” Eikä 
minulla oikeastaan silloin ollut 
montakaan ystävää, ja niin meistä 
sitten tuli parhaat ystävät. Hän 
tietää aina, milloin olen surullinen. 
En ymmärrä miten, mutta jotenkin 
hän vain aina tietää.

MIKÄ EROTTAA TODELLI-
SEN YSTÄVYYDEN SIITÄ, 
ETTÄ ON SUOSITTU?

Seth H.: Ystävyys on henkilökoh-
taista, suosittuna oleminen ei. Meillä 
koulussa yleensä ryhmitellään ihmiset 
”suosittuihin” heidän urheilullisten 
kykyjensä perusteella, tai ehkä poi-
kien kohdalla, kuinka monta tyttö-
ystävää heillä on ollut. Mutta mieles-
täni ystävyyssuhteita voi olla monia 
todella hyviä. Jos siis on ystävällinen, 
on varmaan suosittukin. Minusta ne, 
jotka pysyvät suosittuina pisimpään, 
ovat niitä, jotka ovat hyviä ystäviä.
Emma B.: Eiköhän ero ole siinä, 
miten kohtelee muita ihmisiä, koska 
olen tuntenut paljon suosittuja ihmi-
siä, jotka ovat todella tylyjä, eivätkä 
he ole kovin hyviä ystäviä kovinkaan 
monen kanssa. Mutta olen tuntenut 
myös tosi suosittuja ihmisiä, jotka 
ovat ystävällisiä kaikille. Mielestäni 
siinä on iso ero. Eiköhän tässä ole 
kyse omasta asenteesta. Ei muita voi 
pitää huonompina kuin on itse – 
koska he eivät ole.
Isaac P.: Minun mielestäni hyvä 
ystävä pysyy ystävänä, ajattelivat 
muut sinusta sitten mitä tahansa. 
Sitä ystävyys on.
Grace S.: Ystävät pitävät yhtä ja ovat 
luotettavia.

”Ystävien näkemisestä 
pitäisi innostua.”
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ETSIKÄÄ YSTÄVIÄ, 
JOTKA ARVOSTA-
VAT TÄRKEIMPIÄ 
ASIOITA
”Neuvo ’Valitkaa 
ystävänne huolella’ 
on olennainen 

menestyksellenne ja onnellisuudellenne. 
Meistä tulee yleensä ihailemiemme 
ihmisten kaltaisia, ja tavallisesti he 
ovat ystäviämme. Meidän tulisi 
olla tekemisissä sellaisten ihmisten 
kanssa, jotka meidän tavoin tähtäävät 
korkeammalle kuin hetkelliseen 
mukavuuteen, pinnallisiin tavoitteisiin 
tai mitättömiin päämääriin – sellaisten 
kanssa, jotka arvostavat tärkeimpiä 
asioita, jopa iankaikkisia tavoitteita.”
Presidentti Thomas S. Monson, ”Olkaa esimerkkinä”, 
Liahona, toukokuu 2005, s. 113.

KUINKA YSTÄVÄSI TUKEVAT SINUA?

Hannah P.: Ystäviäni tuli show-kuoromme esityksiin, kun olin siinä.
Andrew S.: Ystäväni auttoi minua tosi paljon jalkapallossa.
Bella F.: Eräällä uskontotunnilla vierailimme kirkon seurakuntakeskuksessa, 
ja kaikki lähetyssaarnaajat olivat siellä. Se oli hauskaa. Ajattelin myös, että 
se oli tosi hyvä tapa valita, ketkä olisivat hyviä ystäviäni, koska näin, ketkä 
todella kunnioittavat muiden ihmisten uskontoa. He sanoivat esimerkiksi: 
”Ai, et siis kiroile?” Ja sitten: ”Hyvä juttu. En siis kiroile seurassasi”, ja kaikkea 
sellaista. Puhuimme siitä, miten emme juo kahvia ja muita juttuja, ja he 
sanoivat: ”Selvä, ei meidän tarvitse käydä kahviloissa.” He kaikki olivat 
vain todella kunnioittavia.
Emma B.: Ystäväni ovat vain puhuneet tosi avoimesti uskonnostani ja 
sanoneet esimerkiksi: ”Tiedätkö mitä? En välttämättä usko siihen, mihin sinä 
uskot, mutta olen ihan valmis ymmärtämään sitä, jotta voin tietää, mitä sinä 
tiedät ja mihin sinä uskot, niin että voin auttaa sinua pysymään vahvana.”
Calvin B.: Muuton jälkeen en ole oikeastaan tutustunut kehenkään koulussa. 
Tunnen siis vain ihmisiä kirkossa. Kun olemme kaikki nuorten toiminnassa, 
he ovat ystävällisiä minulle.
Emma F.: Kun muutin tänne, minulla ei ollut montakaan kirkkoon kuuluvaa 
ystävää, koska seurakunnassamme ei ollut kovin monia nuoria naisia. Löysin 
lopulta yhden ystävän kirkon nuorisokonferenssista, ja se sai minut tulemaan 
toimintoihin. Ja sitten hän esitteli minut ystävilleen, ja viimein sain kirkkoon 
kuuluvia ystäviä, mistä on apua.

”Ensimmäisen päivän lopussa 
kaikki tiesivät jo nimeni.”

”He kunnioittavat muiden 
ihmisten uskontoa.”



Michelle
There is new art for this 
too. Should be where 
they’re interacting more.
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KUINKA YSTÄVYSTYT?

William S.: Kun joku sanoo hei ja ryhdytte juttelemaan, teistä tulee ennen 
pitkää ystäviä.
James P.: Minä saan ystäviä toiminnoissa. Kun olin esimerkiksi lomalla 
Amerikassa ja menin Brigham Youngin yliopiston jalkapalloleirille, en 
tuntenut siellä ketään. Ja sitten ensimmäisen päivän lopussa kaikki tiesivät 
jo nimeni. Siis vain olemalla toiminnoissa ja käymällä yhdessä syömässä ja 
auttamalla toisiamme.
Seth H.: Yhteiset harrastukset – olet kiinnostunut samoista asioista kuin 
joku toinen. Ystävyys alkaa, kun tekee yhdessä käytännön asioita.

MITÄ OLET OPPINUT TODELLISILTA YSTÄVILTÄ?

Aaron M.: Ole uskollinen itsellesi. Et saa tosi ystäviä, ellet ole oma itsesi. Jos he 
eivät pidä tasovaatimuksistasi, niin he eivät ole todella ystäviäsi eivätkä todella 
tue sinua.
Isaac P.: Kuuntele heitä. Ota huomioon, mitä he sanovat. Keskity todella heihin 
ja ole heidän tukenaan.
Emma B.: Hyvä ystävä on sellainen, joka kutsuu sinut mukaan. Vaikka vain 
kysyy, mitä sinulle kuuluu. Ja kysyy myös pikku juttuja. Pienillä asioilla on 
merkitystä.
James P.: Voi myös olla vähän avoimempi, kutsua muita omien ystävien 
joukkoon ja sitten tavata muita ystäviä. Silloinkin on hyvä ystävä. ◼

TODELLINEN YSTÄVÄ…

Grace S.: Todellinen ystävä on 
sellainen, joka tuntee sinut.
Andrew S.: Todellinen ystävä on 
sellainen, johon voi aina luottaa.
James P.: Minusta he ovat 
ymmärtäväisiä.
Leighton H.: Heidän seurassaan voi 
tuntea olonsa varmaksi.
Calvin B.: Todellinen ystävä antaa 
tukea.

”Keskity todella 
heihin ja ole heidän 

tukenaan.”
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Matias Pedraza

Kun olin 16-vuotias, vaarnan joh-
tokunta ilmoitti, että vaarnamme 
järjestäisi matkan Buenos Aire-

sin temppeliin, ja minut kutsuttiin 
mukaan. Säästin rahaa ja tein lujasti 
töitä ollakseni kelvollinen saamaan 
temppelisuosituksen.

Kun olin saanut suosituksen, kiu-
saukset hyökkäsivät kimppuuni joka 
puolelta, ja ne kaikki yrittivät saada 
minut menettämään kelvollisuuteni. 
Mutta minulla oli halu mennä temp-
peliin. En halunnut vain kuulla mui-
den kokemuksia ja todistuksia, vaan 
halusin saada oman kokemukseni ja 
todistukseni.

Koitti matkalle lähdön ilta. Jo 
ennen kuin nousin bussiin, mie-
lessäni oli ajatuksia, että jättäisin 

lähtemättä, mutta en antanut periksi. 
Kymmentuntisen matkan aikana 
istuin erään kirkon jäsenen vieressä, 
joka oli minulle hyvin ystävällinen. 
Hän oli noin 60-vuotias. Hän kertoi 
minulle elämästään ja siitä, kuinka 
onnellinen hän oli kokemistaan 
koettelemuksista.

Aloin kertoa hänelle elämästäni 
ja siitä, kuinka tunsin olevani hyvin 
yksin, koska monet olivat etääntyneet 
minusta sen vuoksi, että seurasin 
Jumalaa. Hän sanoi minulle: ”Jumala 
antaa sinulle suurenmoisen ystävän, ja 
tuo ystävä on oleva aina kanssasi. Älä 
unohda sitä.” Kun hän oli sanonut nuo 
sanat, tunsin rauhaa ja levollisuutta, 
koska minusta tuntui, että hänen 
sanansa pitivät paikkansa.

Kun astuin temppeliin sisälle, kan-
tamani raskas taakka katosi. Tuntui 
kuin olisin saanut hengellisen halauk-
sen, joka kertoi minulle: ”Tervetuloa, 
poikani. Olen odottanut sinua.”

Tunsin, että temppeli oli todella 
Jumalan huone eikä vain kaunis 
rakennus. Oltuani mukana kasteilla 
ja konfirmoinneissa menin ulos. Tun-
sin kuormien palaavan, mutta nyt 
minusta tuntui, että minulla oli voimaa 
kantaa ne.

Tiedän, että meidän odotetaan 
valmistautuvan ja jättävän kaiken 
Jumalan käsiin ja antavan par-
haamme, jotta voimme mennä temp-
peliin. Silloin Jumala siunaa meitä 
yltäkylläisesti. ◼
Kirjoittaja asuu Córdobassa Argentiinassa.

Halusin käydä temppelissä itse enkä vain 
kuulla muiden kokemuksia siitä.

ENSIMMÄINEN  
KERTANI 

TEMPPELISSÄ
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Presidentti 
Henry B. Eyring
ensimmäinen  
neuvonantaja 
ensimmäisessä 
presidenttikunnassa

Monia vuosia sitten puhuin muinaisessa teatterissa Efesoksessa. Kirkas aurin-
gonpaiste tulvi paikalle, jossa apostoli Paavali oli seissyt saarnaamassa. 
Aiheenani oli Paavali, Jumalan kutsuma apostoli.

Yleisönä oli satoja myöhempien aikojen pyhiä. He olivat asettuneet riveittäin 
kivisille penkeille, joilla efesolaiset olivat istuneet yli tuhat vuotta aiemmin. Hei-
dän joukossaan oli kaksi elävää apostolia, vanhin Mark E. Petersen ja vanhin 
James E. Faust.

Kuten voitte kuvitella, olin valmistautunut huolellisesti. Olin lukenut Apostolien 
teot ja sekä Paavalin että hänen apostolitovereidensa kirjoittamat kirjeet. Olin luke-
nut ja pohdiskellut Paavalin kirjettä efesolaisille.

Yritin parhaani mukaan osoittaa kunnioitusta Paavalille ja hänen viralleen. 
Puheen jälkeen moni ihminen sanoi jotakin ystävällistä. Molemmat elävistä aposto-
leista kiittelivät monisanaisesti. Mutta myöhemmin vanhin Faust veti minut sivuun 
ja sanoi hymyillen, lempeyttä äänessään: ”Se oli hyvä puhe. Mutta jätit pois tärkeim-
män asian, mitä olisit voinut sanoa.”

Kysyin häneltä, mikä se oli. Viikkoja myöhemmin hän suostui kertomaan minulle. 
Hänen vastauksensa on ollut minulle opetuksena siitä lähtien.

Hän sanoi, että olisin voinut kertoa ihmisille, että jos pyhillä, jotka kuuntelivat 
Paavalia, olisi ollut todistus hänellä olleiden avaimien arvosta ja voimasta, niin ken-
ties apostoleja ei olisi tarvinnut ottaa pois maan päältä.

Se sai minut palaamaan Paavalin kirjeeseen efesolaisille. Saatoin nähdä, että Paa-
vali halusi ihmisten tuntevan, mikä merkitys oli pappeuden avainten ketjulla, joka 

AVAINTEN  
Vapahtaja rakensi kirkkonsa apostolien ja profeettojen perustukselle, 

ja näillä on kaikki pappeuden avaimet maan päällä tänä aikana.
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ulottui Herralta Hänen apostoliensa kautta heihin, Herran 
kirkon jäseniin. Paavali yritti vahvistaa ihmisten todistusta 
noista avaimista.

Paavali todisti efesolaisille, että Kristus oli kirkkonsa 
johdossa. Ja hän opetti, että Vapahtaja rakensi kirkkonsa 
apostolien ja profeettojen perustukselle ja että näillä on 
kaikki pappeuden avaimet maan päällä tänä aikana (ks. 
Ef. 2:19–20).

Pappeus on palautettu
Opetustensa ja esimerkkinsä selkeydestä ja voimasta 

huolimatta Paavali tiesi, että luopumus tulisi (ks. Ap. t. 
20:29–30; 2. Tess. 2:2–3). Hän tiesi, että apostolit ja pro-
feetat otettaisiin pois maan päältä. Ja hän tiesi, että heidät 

palautettaisiin jonakin suurenmoisena päivänä tulevaisuu-
dessa. Hän kirjoitti efesolaisille tuosta ajasta puhuen siitä, 
mitä Herra tekisi: ”[Aikojen täyttymisen taloudenhoitokau-
della eli] määräajan tullessa – – hän oli yhdistävä Kristuk-
sessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaassa ja maan päällä” 
(Ef. 1:10).

Paavali odotti profeetta Joseph Smithin palvelutehtävää, 
jolloin taivaat avautuisivat jälleen. Niin tapahtui. Johannes 
Kastaja tuli ja antoi kuolevaisille Aaronin pappeuden sekä 
enkelien palveluksen ja syntien anteeksisaamiseksi suoritet-
tavan upotuskasteen avaimet (ks. OL 13).

Muinaisia apostoleja ja profeettoja palasi, ja he antoivat 
Josephille ne avaimet, jotka heillä oli hallussaan kuolevai-
suudessa (ks. OL 110). Kuolevaisia miehiä asetettiin pyhään 
apostolinvirkaan helmikuussa 1835. Pappeuden avaimet 
annettiin kahdelletoista apostolille vuoden 1844 maalis-
kuun loppupuolella.

Jokainen profeetta, joka on seurannut Josephia – 
Brigham Youngista presidentti Monsoniin – on pitänyt 
hallussaan ja käyttänyt noita avaimia ja on ollut pyhän 
apostolinviran haltija.

Usko ja pappeuden avaimet
Mutta aivan kuten Paavalin aikoina, noiden pappeuden 

avainten voima meidän hyväksemme vaatii uskoamme. 
Meidän on tiedettävä innoituksen avulla, että niillä, jotka 
johtavat ja palvelevat meitä, on pappeuden avaimet. Se 
edellyttää Hengen todistusta.

Ja tämä on sen todistuksemme varassa, että Jeesus 
on Kristus ja että Hän elää ja johtaa kirkkoaan. Meidän 
on myös tiedettävä itse, että Herra palautti kirkkonsa ja 
pappeuden avaimet profeetta Joseph Smithin kautta. Ja 
meidän täytyy saada Pyhän Hengen kautta varmuus – jota 
virkistämme usein – siitä, että nuo avaimet ovat siirtyneet KU
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keskeytyksettä elävälle profeetalle ja että Herra siunaa ja 
ohjaa kansaansa pappeuden avainten ketjussa, joka ulottuu 
vaarnan- ja piirinjohtajien sekä piispojen ja seurakunnan-
johtajien kautta meihin, olimmepa missä tahansa ja kuinka 
kaukana tahansa profeetasta ja apostoleista.

Luottakaa Herran valitsemiin palvelijoihin
Jotta pysyisimme juurtuneina Herran kirkkoon, me 

voimme ja meidän täytyy kouluttaa silmämme huomaa-
maan Herran voima niiden palvelutyössä, jotka Hän on 
kutsunut. Meidän on oltava kelvollisia Pyhän Hengen 
toveruuteen. Ja meidän on rukoiltava Pyhän Hengen apua, 
jotta tietäisimme, että meitä johtavilla miehillä on tuo 
voima. Omalla kohdallani sellaisiin rukouksiin vastataan 
useimmin silloin, kun olen itse täysin mukana Herran 
palveluksessa.

Me voimme toimia niin, että olemme kelvollisia saamaan 
ilmoitusta, jonka avulla tiedämme, että Jumala siirtää avai-
met henkilöltä toiselle. Me voimme pyrkiä saamaan tuon 
kokemuksen yhä uudelleen. Ja meidän täytyy tehdä niin, 
jotta saisimme siunauksia, jotka Jumalalla on meitä varten 
ja joita Hän haluaa meidän tarjoavan muille.

Vastaus rukouksiinne ei todennäköisesti ole yhtä dra-
maattinen kuin silloin, kun jotkut näkivät Brigham Youngin 
puhuessaan ottavan marttyyrikuoleman kokeneen profeetta 
Joseph Smithin hahmon.1 Mutta se voi olla yhtä varma. 
Ja tämän hengellisen varmuuden myötä tulee rauhaa ja 
voimaa. Tiedätte jälleen, että tämä on Herran tosi ja elävä 
kirkko, että Hän johtaa sitä asetettujen palvelijoidensa 
kautta ja että Hän pitää meistä huolta.

Jos kyllin moni meistä osoittaa tätä uskoa ja saa tämän 
varmuuden, niin Jumala kohottaa niitä, jotka johtavat meitä, 
ja siunaa siten meidän elämäämme ja perhettämme. Meistä 
tulee sitä, mitä Paavali niin kovasti halusi ihmisille, joita hän 

palveli: ”Kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena 
ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse 
Kristus Jeesus” (Ef. 2:20). ◼
Lokakuun 2004 yleiskonferenssipuheesta.
VIITE
 1. Ks. Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia, seminaari, oppilaan 

opiskeluopas, 2002, s. 161.
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”Ystäväni sanoo, ettei hän 
usko Jumalaan. Kuinka 
voin kertoa hänelle 
evankeliumista?”

On monia tapoja kertoa hänelle evankeliu-
mista. Oma elämäsi on yksi parhaista tavoista. 
Olet esimerkki uskovista siinä, kuinka toimit, 
pukeudut, puhut ja kohtelet muita (ks. 1. Tim. 
4:12). Pidä mielessäsi seuraavat ideat:

•  Yritä auttaa ystävääsi, koska rakastat ja arvostat häntä, 
äläkä minkään piilomotiivien tai -odotusten vuoksi.

•  Ole toimissasi rehellinen ja aito.
•  Kunnioita hänen tahdonvapauttaan.

Se, kuinka kerrot hänelle evankeliumista, riippuu siitä, miksi 
hän ei usko Jumalaan. Jotkut ihmiset eivät ole saaneet uskon-
nollista kasvatusta. Toiset ovat halukkaita uskomaan, ja usko 
kasvaa heissä, kun he oppivat rukoilemaan ja tutkimaan pyhiä 
kirjoituksia. Ja jotkut ovat saattaneet joskus uskoa Jumalaan, 
mutta sitten heillä on ollut elämässään koettelemuksia, joiden 
vuoksi heidän on vaikea uskoa. Yritä ymmärtää, millainen on 
ystäväsi tausta. Rukoile, jotta tietäisit, kuinka voit auttaa häntä.

Voit saada tuntuman hänen uskonkäsityksistään, kun kysyt, 
mikä häntä innoittaa ja millä on hänelle todella merkitystä. 
Rakenna yhteiselle maaperälle. Jos hän esimerkiksi uskoo, 
että palveleminen on hyvä ajatus, voisit kutsua hänet mukaan 
johonkin seurakunnan palvelutempaukseen.

Vaikka ystäväsi ei usko juuri nyt, hän on silti hyvä ihminen. 
Niin kauan kuin hänellä on sinuun hyvä vaikutus, pysy edel-
leen hänen ystävänään. Kun noudatat Hengen kehotuksia, 
kutsu häntä edelleen kirkkoon ja tutustumaan enemmän sii-
hen, miksi Jumala on tärkeä omassa elämässäsi, koska jonakin 
päivänä hän on halukas uskomaan.

Rukoile ystäväsi puolesta
Valmistautuessani lähetystyöhön 
monet ystävät ovat sanoneet minulle, 
etteivät he usko Jumalaan. Kun kuulen 
heidän sanovan niin, huomaan rukoi-
levani heidän puolestaan. He eivät 
ehkä usko Jumalaan rukouksen het-
kellä, mutta jos me todella uskomme 
Jumalaan, niin Häntä kohtaan tun-
temamme rakkaus näkyy muille. 
Esimerkkimme auttaa muita ymmär-
tämään, että Jumala todella siunaa 
meitä, että Hän on olemassa ja että 
Hän rakastaa meitä.
Emanuel L., 18, Méxicon osavaltio, Meksiko

Ole esimerkki
Kun olin nuorempi, 
minulla oli sellainen 
käsitys, että ainoa tapa 
opettaa evankeliumia 

oli saarnata sitä täysillä, mutta olin 
aivan väärässä, koska evankeliumista 
voi kertoa lukemattomin tavoin. Olen 
kuitenkin kokemuksesta oppinut, että 
jos vain olet esimerkkinä Kristuksesta 
kaikessa, mitä teet, niin yllätyt siitä, 
kuinka monet ihmiset kunnioittavat 
ja uskovat sinua. Monissa tilanteissa 
teot tosiaankin puhuvat äänekkääm-
min kuin mitkään sanat. Johda ja 
opeta esimerkillä.
Ammon W., 18, Arizona, USA

Puhu luonnosta
Ellei ystäväsi usko 
Jumalaan, voit puhua 
luonnosta, koska kaikki 
todistaa, että on ole-

massa Jumala (ks. Alma 30:44). Voit 
myös rukoilla hänen puolestaan ja tut-
kia hänen kanssaan pyhiä kirjoituksia 

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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KUINKA SAA 
TODISTUKSEN
”Kuinka voi 
saada sen, 
mitä kutsumme 
todistukseksi?

Ensimmäi-
nen askel minkä tahansa tie-
don saamiseksi on, että todella 
haluamme tietää. Seuraava askel 
hengellisen tiedon kohdalla on, että 
kysymme Jumalalta vilpittömässä 
rukouksessa. – –

Kun halajamme ja etsimme, mei-
dän tulee muistaa, että todistuksen 
saaminen ei ole passiivista vaan se 
on prosessi, jossa meidän odote-
taan tekevän jotakin. Jeesus opetti: 
’Joka tahtoo noudattaa hänen 
tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, 
onko opetukseni lähtöisin Jumalasta 
vai puhunko omiani’ (Joh. 7:17).”
Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista  
apostolin koorumista, ”Todistus”, Liahona, 
toukokuu 2008, s. 27.

UUSI  KYSYMYS

– esim. kohtaa Ps. 19:2. Tiedän, että 
Pyhä Henki auttaa häntä saamaan 
todistuksen taivaallisesta Isästämme.
Sophie K., 17, Kinshasa, 
Kongon demokraattinen tasavalta

Aloita keskustelu 
evankeliumista
Voit kertoa evankeliu-
mista monella tavalla. 
Ensiksi, pelkästään 

rukoile ja paastoa ystäväsi puolesta, 
jotta hänen sydämensä voisi olla avoin 
evankeliumille. Kun sitten seuraavan 
kerran tapaat hänet, ala puhua aiheista 
ja asioista, jotka johtavat keskusteluun 
evankeliumista. Muista kutsua hänet 
kirkkoon ja toimintoihin, ja ennen 
kaikkea ole ystävällinen. Kuka tietää – 
ehkäpä hänet jonakin päivänä kaste-
taan yhdessä perheensä kanssa.
Valerie K., 14, Nevada, USA

Lausu todistuksesi
Evankeliumi muuttaa ihmisten elä-
män. Yksi tapa, jolla voit kertoa siitä 
ystävällesi, on kertomalla, kuinka 
tunnet Jumalan olevan olemassa 
esimerkiksi ihmeissä, joita olet koke-
nut ja joita nykyään koet jo siinä, että 
heräät jokaiseen päivään. Hänelle 
näyttämäsi esimerkki todistaa hie-
nosti siitä, miten onnellinen olet 
tuntiessasi Jumalan rakkauden ja 
eläessäsi evankeliumin mukaan.
Victória S., 18, Piauí, Brasilia

Jaa valoasi
Ole hänelle esimerkkinä. Auta häntä 
lähestymään Jumalaa kokemustesi 
ja todistuksesi avulla. Ole valollasi 
ja vaikutuksellasi se enkeli, jota hän 

”Vertaan jatkuvasti 
itseäni muihin, etenkin 
niihin, joiden elämä 
näyttää täydelliseltä. 
Kuinka saan enemmän 
itsevarmuutta?”

Lähetä vastauksesi ja halutessasi korkearesoluu-
tioinen valokuva 15. heinäkuuta 2017 mennessä 
sivustolla liahona .lds .org (napsauta ”Submit an Article” 
[Lähetä artikkeli]) tai sähköpostitse osoitteeseen 
liahona@ldschurch.org.

Sisällytä vastaukseesi seuraavat tiedot: 1) koko nimi, 
2) syntymäaika, 3) seurakunta, 4) vaarna tai piiri, 
5) kirjallinen lupasi, ja jos olet alle 18-vuotias, vanhem-
pasi kirjallinen lupa (sähköpostiviesti riittää) julkaista 
vastauksesi ja valokuvasi.

Vastauksia saatetaan lyhentää tai muokata  
selkeämmiksi.

etsii. Auta häntä näkemään, että 
taivaallinen Isä rakastaa häntä, mutta 
älä painosta häntä.
Mason E., 16, Arizona, USA

Miksi kertoa?
Muista, miksi haluat hänen uskovan 
Jumalaan. Emme kerro näistä asioista 
ihmisille vain siksi, että haluamme 
heidän olevan kirkon jäseniä. Teemme 
niin, koska he ovat kirjaimellisesti 
veljiämme ja sisariamme. Miksi haluat 
ystäväsi uskovan Jumalaan? Pidä se 
kysymys mielessä, rukoile voimaa ja 
rakkautta, ole vilpitön, ja jos he silti 
kieltäytyvät, niin ole halukas kunnioit-
tamaan heidän tahdonvapauttaan. 
Sekin on mahdollista, etteivät he ole 
vielä valmiita. Mutta lupaan sinulle, 
että jos vilpittömästi haluat heidän tie-
tävän Jumalasta siksi, että olet heidän 
ystävänsä, niin he kuuntelevat. Sen 
jälkeen valinta on heidän, emmekä 
me voi tuomita heitä heidän tekemäs-
tään valinnasta.
Vanhin Eliot, 20, Sapporon lähetyskenttä, 
Japani
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Richard M. Romney
kirkon lehdet

Joskus voi tuntua vaikealta selviytyä elämästä. Muutaman 
seuraavan vuoden aikana eteesi tulee hyvin monia suu-
ria asioita: valmistautuminen temppeliin, evankeliumista 

kertominen, opiskelupaikan ja uran valitseminen. Ja olet vasta 
teini-ikäinen! Eikö olisikin hienoa, jos Lehin tavoin voisit löy-
tää ovesi ulkopuolelta Liahonan, välineen, joka takuuvarmasti 
pitää sinut oikealla reitillä, jos vain kiinnität siihen huomiota?

Itse asiassa elämässäsi on jo monia lähteitä, joiden avulla 
voit saada ohjausta: rukous, pyhät kirjoitukset, vanhempien ja 
johtajien neuvot, Pyhän Hengen kehotukset, yleiskonferenssi, 
ja luettelo jatkuu. Mutta vielä on yksi lähde, jonka voit lisätä 
luetteloosi – henkilökohtainen Liahona eli patriarkallinen siu-
nauksesi. Se on henkilökohtaista ilmoitusta taivaalliselta Isältäsi 
sinulle ja sinusta. Hän on tuntenut sinut itse asiassa aina.

Ajattele, että patriarkallinen siunauksesi on eräänlainen 
hengellinen GPS-laite ja sitten vielä muutakin. Se paitsi ker-
too sinulle, kuka olet ja missä olet, se voi myös auttaa sinua 
ymmärtämään, miksi olet täällä ja minne sinun pitäisi olla 
menossa. Mutta muista, että patriarkallisen siunauksen antama 
johdatus edellyttää samojen periaatteiden käyttöä, jotka saivat 

Eikö olisi hienoa, jos voisit saada hengellisen GPS:n 
ohjaamaan sinua? Patriarkallinen siunauksesi voi 
olla sellainen.

OMA  
LIAHONASI
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Lehin Liahonan toimimaan: varteen ottamista ja uutteruutta 
(ks. 1. Nefi 16:28; Moosia 1:16).

Varteen ottaminen ja uutteruus
Mitä ovat varteen ottaminen ja uutteruus? Varteen ottami-

nen tarkoittaa sitä, että paitsi kuuntelee, mitä sanotaan, myös 
kiinnittää siihen huomiota. Siihen liittyvä sana on kuulla, 
mikä tarkoittaa sitä, että kuuntelee ja on kuuliainen. Jotta 
siis patriarkallinen siunauksesi toimisi Liahonana elämässäsi, 
sinun täytyy paitsi lukea sitä myös noudattaa sen ohjeita.

”Kaikkien taloudenhoitokausien pyhissä kirjoituksissa 
opetetaan, että me osoitamme rakkauttamme Jumalaa koh-
taan, kun me kuulemme Hänen käskyjään ja noudatamme 
niitä”, presidentti Russell M. Nelson, kahdentoista aposto-
lin koorumin presidentti, on sanonut. ”Nämä teot liittyvät 
läheisesti toisiinsa. Itse asiassa Vanhan testamentin heprean 
kielessä käytetään useimmissa tapauksissa samaa ilmausta 
sekä (Herran) kuulemisesta että kuuliaisuudesta (Hänen 
sanaansa kohtaan).” 1

Uutteruus on toinen keino saada tietoa patriarkallisesta 
siunauksestasi. Uutteruus tarkoittaa sitä, että olet tunnollinen, 
valpas ja sinnikäs. Se tarkoittaa päättäväistä, väsymätöntä 
ponnistelua. ”Se on sitä, että oppii, mitä Herra odottaa sinulta, 
suunnittelee, miten sen tekee, [ja] toimii – – suunnitelman 
mukaan”, presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvon-
antaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, on sanonut.2

Jos haluat, että patriarkallisesta siunauksestasi on sinulle 
hyötyä, tutki sitä vilpittömästi ja tarmokkaasti ponnistel-
len, suunnittele, kuinka toimit sen mukaan, ja toteuta nuo 
suunnitelmat.

Esimerkki, jota noudattaa
Alma nuorempi sanoi neuvoessaan poikaansa Helama-

nia, että Liahona oli ”vertauskuva” eli esimerkki, jota mei-
dän tulee noudattaa omassa elämässämme. Jakeissa Alma 
37:38–45 hän kertoo:

1.  Herra valmisti sen näyttämään kompassin tavoin, 
mihin suuntaan kulkea.

2.  Se toimi uskon mukaan Jumalaan, minkä ansiosta 
heillä oli ”Jumalan voimalla tehtyjä ihmeitä päivästä 
päivään”.
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TOIMII OPPAANASI

”Patriarkallinen siunaus on 
sinulle henkilökohtainen 
Liahona, joka viitoittaa tiesi 
ja toimii oppaanasi.”

Presidentti Thomas S. Monson, ”Ajatuksia hengellisestä valmistautumisesta”, 
Liahona, helmikuu 2010, s. 5.

3. Vähäisin keinoin se sai aikaan ihmeellisiä tekoja.
4.  Jos Lehi ja hänen perheensä unohtivat osoittaa 

uskoa ja uutteruutta, niin ”nuo ihmeelliset teot 
lakkasivat, eikä heidän matkansa edistynyt”.

5.  Kun heidän huomionsa keskittyi muualle, 
he eivät kulkeneet suoraa reittiä.

6.  On helppoa ottaa varteen Kristuksen sanat, 
jotka osoittavat suoran reitin.

Nämä samat periaatteet pitävät paikkansa patriar-
kallisen siunauksesi kohdalla. ”Keino on valmistettu, 
ja jos me katsomme, me voimme elää ikuisesti” 
(Alma 37:46). ◼

PATRIAR-
KALLINEN 
NÄKÖKULMA
Pyysimme neljää patriarkkaa vas-
taamaan patriarkallista siunausta 
koskeviin kysymyksiin. Tässä on 
muutamia heidän vastauksistaan.

VIITTEET
 1. Russell M. Nelson, 

”Kuunnelkaa 
oppiaksenne”, 
huhtikuun 1991 
yleiskonferenssi.

 2. Henry B. Eyring, 
”Toimikaa kaikessa 
uutteruudessa”, 
huhtikuun 2010 
yleiskonferenssi.

Miksi on tärkeää saada patriarkallinen siunaus?

”Kun osallistumme kokouksiin, luokkiin ja seminaariin, 
meille opetetaan oppeja, periaatteita ja odotuksia, jotka 
koskevat kaikkia kirkon jäseniä. Mutta kun saamme patriar-
kallisen siunauksen, se ei koske kaikkia – se koskee yhtä 
tiettyä ihmistä. Siinä ei kerrota, mitä meidän tulee tehdä, 
vaan mitä sinä voit tehdä niiden ominaisuuksien ja lahjojen 
ansiosta, joilla sinua on siunattu ja jotka ovat jumalallista 
alkuperää. Patriarkallinen siunaus on konkreettinen todiste 
siitä, että sinulla on ainutkertainen henkilökohtainen suhde 
taivaalliseen Isään, joka rakastaa sinua ja haluaa, että 
palaat Hänen luokseen.”

– Clayne A. Steed, Raymondin vaarna Albertassa 
Kanadassa
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RILLE ”Patriarkalliset siunaukset ovat pyhiä ja henkilökohtaisia. Ne 
voi näyttää omalle perheelle, mutta niitä ei tule näyttää muille 
eikä antaa muiden tulkita niitä. Elämässäsi voi tulla aika, jolloin 
puhut jonkun kanssa ja mieleesi tulee ajatus tai ilmaus siu-
nauksestasi. Saattaa olla sopivaa mainita siitä, ei kerskaillen tai 
ylpeillen, vaan viestinä, joka tuo toivoa ja rohkaisua.”

”Se auttaa sinua ymmärtämään, että Raamattuun kirjoitetut 
kertomukset eivät ole vain kertomuksia joistakuista ihmisistä ja siitä, 
milloin he elivät. Heidän historiastaan tulee osa kaikkien ihmisten 
historiaa – ihmisten, jotka elivät ja tulevat vielä elämään. Voimme 
ymmärtää paremmin heidän roolinsa ja meidän roolimme, kun 
opimme tuntemaan perintömme. Herra haluaa kansansa tietävän, 
keitä he ovat.” ”Vapahtaja antaa täydellisen esimerkin valmistautumisesta. 

Aloita sillä, mitä Hän opetti meille: ensiksikin rukous ja paasto 
(ks. Matt. 14:23), ja toiseksi pyhien kirjoitusten tutkiminen 
valmistavat meitä ottamaan vastaan ja ymmärtämään henkilö-
kohtaista ilmoitusta.”

Mistä tiedän, onko minun aika saada se?

”Tapasin äskettäin erään nuoren naisen. Hän kuvaili, kuinka 
hän oli ajatellut jo jonkin aikaa menevänsä tapaamaan piispaansa 
[puhuakseen suosituksesta patriarkallisen siunauksen saamiseksi]. 
Hän oli keskustellut halustaan vanhempiensa kanssa ja paastonnut 
ja rukoillut tietääkseen, milloin hän olisi valmis. Hän kertoi minulle, 
kun aloitimme keskustelun, että hän oli yhä vähän hermostunut ja 
mietti, oliko hän valmis, mutta hän sanoi, että hän oli tuntenut viime 
aikoina rauhaa ajatellessaan tapaamistaan kanssani. Sanoin hänelle: 
’Siinä on vastauksesi. Pyhä Henki toi sen rauhan sydämeesi.’ ”

Kuinka innoitus auttaa patriarkkoja?

”Muistan ensimmäisen kerran, jolloin annoin patriarkallisen 
siunauksen. Olin tietenkin pohtinut, tutkinut ja valmistautunut 
hengellisesti. Olin hermostunut, mutta kun hetki tuli, Henki 
täytti huoneen ja poisti kaikki pelot, ja mieleni vapautui. Henki 
auttoi minua kuulemaan sanat, jotka tulivat sydämeeni.”

Kuinka voin valmistautua saamaan sen?

Onko sopivaa näyttää siunaukseni muille tai verrata 
siunaustani heidän siunauksiinsa?

Miksi on tärkeää tietää, mihin heimoon kuuluu?

– Vjatšeslav V. Protopopov, Moskovan vaarna Venäjällä

– Emile E. Bailly, Pariisin eteläinen vaarna Ranskassa

– Keith L. Stapleton, Cartersvillen vaarna Georgiassa 
Yhdysvalloissa

– Vjatšeslav V. Protopopov, Moskovan vaarna Venäjällä

– Keith L. Stapleton, Cartersvillen vaarna Georgiassa 
Yhdysvalloissa
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Martinin  
valinta

Martin tiesi,  
ettei hänen pitäisi 
juoda teetä. Mitä 

hänen pitäisi 
tehdä?
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Lindsay Tanner ja Bethany Bartholomew
Perustuu tositapahtumaan

”Niin totuutta, oikeaa puolusta ain”  
(”Totuutta puolusta ain”, Lasten laulukirja, s. 81).

Martin heräsi verkkaisesti. Äiti ravisteli häntä 
olkapäästä.

”Martin”, hän sanoi, ”on aika herätä.”
Martin hieroi unet silmistään. Taivas oli yhä tumma, 

mutta hän tiesi, mitä kello oli. Hänen perheensä heräsi 
joka aamu puoli kuudelta lukemaan yhdessä Mormonin 
kirjaa. Ei ollut aina helppoa nousta niin aikaisin.

Martin kierähti pois sängystä ja käveli hitaasti olohuo-
neeseen. Hän venytteli ja haukotteli tosi leveästi. Hänen 
veljensä ja siskonsakin näyttivät unisilta, mutta he olivat 
kaikki paikalla.

Jokainen luki viiden minuutin ajan. Ensin Martin 
halusi mennä takaisin sänkyyn. Mutta hän jatkoi kuunte-
lemista. Jokainen jae tuntui tekevän hänelle yhä parem-
man olon. Siinä vaiheessa kun he olivat lukeneet, Martin 
tunsi olevansa hengellisesti vahva.

Ja Martin tarvitsi hengellistä vahvuutta joka päivä. 
Keniassa oli vain muutamia Martinin ikäisiä kirkon jäse-
niä ja he kaikki asuivat kaukana. Koulun jälkeen Martin 
meni katolisen kirkon pitämään poikakerhoon. Yhdellä 
viikolla kerholaiset lähtivät yhdessä telttaretkelle.

Martinilla oli oikein hauskaa. Hän lauloi leirilauluja. 
Hän hakkasi polttopuita. Hän auttoi myös leirinuotion 
kokoamisessa.

Mutta toisena leiripäivänä yksi johtajista toi heille tee-
pannun. ”Nyt juodaan teetä”, hän sanoi.

Muut pojat olivat innoissaan. He saivat juoda teetä 
kotona vain erityistilanteissa. Kaikki nappasivat kuppinsa 
ja odottivat, että johtaja täyttäisi ne.

Martinia hermostutti hieman. Hän tiesi, ettei hänen 
pitäisi juoda teetä. Mutta hän ei halunnut loukata 
ystäviään.

Sitten hän muisti, miltä hänestä tuntui, kun hän piti 
käskyt. Kun hänen perheensä seurasi profeettaa ja luki 
yhdessä Mormonin kirjaa, hän oli onnellinen. Kun he 
eivät tehneet niin, hän ei ollut yhtä onnellinen.

Martin tiesi, mitä hänen piti tehdä.
”Ei kiitos”, hän sanoi johtajalle, kun tämä tuli täyttä-

mään hänen kuppiaan. ”Minä en halua juoda teetä.”

Johtaja näytti yllättyneeltä, mutta hän antoi Martinin 
juoda vettä, kun muut pojat joivat teetä. Jotkut pojista 
halusivat tietää, miksi Martin ei juonut teetä, mutta yksi-
kään heistä ei kiusannut häntä. Martin oli onnellinen. 
Hän tiesi, että viisauden sana tekisi hänen kehostaan 
vahvan. Ja hän oli iloinen siitä, että hän oli ollut riittävän 
vahva toimimaan oikein. ◼
Kirjoittajat asuvat Utahissa Yhdysvalloissa.
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”Pidän mieleni ja kehoni pyhänä ja 
puhtaana enkä käytä aineita, jotka 

ovat minulle vahingollisia” (Evankeliumin 
tasovaatimukseni).

Lue viisauden sana luvusta Oppi ja liitot 89 ja 
ota selville, minkä aineiden siinä sanotaan olevan 
hyväksi sinulle.

Tee luettelo vahingollisista aineista, joita et syö tai juo.

Kysy vanhemmiltasi tai johtajiltasi, kuinka he pitävät 
mielensä pyhänä ja puhtaana.

Haastan itseni tekemään seuraavaa:

HAASTE
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Y S T Ä V Ä L L I S I Ä  L A P S I A

HIENO IDEA
Saksaan tulee paljon ihmisiä, 
kun he eivät ole enää tur-
vassa omassa maassaan. Heitä 
sanotaan pakolaisiksi. Näillä 
lapsilla ei ole yhtään leluja, 
joten annoin heille joitakin 
omiani. Sitten sain hienon 
idean. Kysyin äidiltä, voisim-
meko tehdä heille nukkeja.

Uusia nukkeja,  
uusia ystäviä

Jordan Wright, Utah, USA

HEI!  
Minä olen Jackson 

Saksasta, ja tässä ovat  
minun veljeni Josiah 

ja minun siskoni 
Cora Jade.

1
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OON LAPSI JUMALAN
He lauloivat meille lauluja, ja me soitimme heille 
soittimillamme. Jotkut ihmiset, jotka olivat 
surullisia, hymyilivät, kun soitimme laulua ”Oon 
lapsi Jumalan”. Se tuntui tosi, tosi, tosi hyvältä.

JEESUS RAKASTAA MEITÄ
Lapset, joita tapasimme, ovat monella tavalla 
samanlaisia kuin me. Meistä kaikista on hauskaa 
laulaa ja saada leluja ja leikkiä ulkona. Tiedän, että 
Jeesus rakastaa heitä, ja Hän rakastaa minua.

ILOISIA VIESTEJÄ
Perheemme keräsi vaatteita ja leluja annetta-
vaksi täällä oleville pakolaisille. Piirsimme heille 
kuvia asioista, jotka tekevät meidät iloisiksi.

OMPELEMASSA 
ÄIDIN KANSSA
Minusta on haus-
kaa ommella äidin 
kanssa. Painoin 
ompelukoneen 
poljinta ja täy-
tin nukkeja.

LÄHETÄ 
MEILLE 
SYDÄN!

JACKSONIN IDEOITA
Etsi aina ihmisiä, joita voit auttaa.

Kuvittele, että olet hyvä haltija, ja tee salaisia palveluksia.

Valmista nukkeja lapsille, joilla ei ole yhtään leluja.

2

UUSIA YSTÄVIÄ
Veimme nuket 

pakolaisleireille 
ja annoimme 

ne siellä oleville 
lapsille. Minusta 

on hauskaa saada 
uusia ystäviä!

4

63

5

Lisää ideoita siihen, kuinka voitte 
palvella paikkakunnallanne 
olevia pakolaisia, on sivustolla 
lds .org/ go/ 61775.

Kuinka sinä seuraat Jeesusta osoittamalla rakkautta? 
Lähetä meille sydän, jossa on kertomuksesi ja kuvasi, sekä 

vanhempiesi lupa. Lähetä se sivustolla liahona .lds .org  
(napsauta kohtaa ”Submit an Article”) tai sähkö-

postitse osoitteeseen liahona@ ldschurch .org.
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Käskyjen kirja
K I R K O N  H I S T O R I A N  L E I K E K U V I A
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Leikkaa leikekuvat irti ja kerro niiden avulla  
kertomuksia kirkon historiasta!

Lisää kirkon historian leikekuvia löytyy sivustolta liahona .lds .org.

Sanoja, jotka Jeesus Kristus puhui Joseph Smithille, kutsutaan ilmoituksiksi. Jotkin näistä ilmoituksista jul-
kaistiin Käskyjen kirjassa. Kun tätä kirjaa oltiin painamassa, ihmiset suuttuivat kirkon jäsenille, jotka olivat 
muuttaneet heidän kaupunkiinsa. He heittivät painokoneen kadulle. Kaksi siskoa nimeltään Mary Elizabeth 
ja Caroline Rollins kokosivat niin monta sivua Käskyjen kirjaa kuin ehtivät. He juoksivat maissipellolle 
piiloon vihaisia miehiä, ja taivaallinen Isä piti heidät turvassa. Käskyjen kirjassa olleista ilmoituksista tuli 
myöhemmin osa Oppia ja liittoja. ◼

Mary Elizabeth ja Caroline Rollins

Oppi  
ja  
liitot
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MEIDÄN SIVUMME

Sapporon temppeli Japanissa, Harada K., 8,  
Kanagawan prefektuuri, Japani

Näillä Alkeisyhdistyksen 
lapsilla Galiciassa Espan-
jassa oli Alkeisyhdistyksen 
toiminta aiheesta ”Minä 
tiedän, että pyhät kirjoituk-
set ovat totta”. He pelasivat 
pyhiin kirjoituksiin liittyviä 
pelejä oppiessaan ja ope-
tellessaan ulkoa evanke-
liumin totuuksia. Lapset 
pukivat ylleen haarniskan 
saadessaan kuulla Jumalan 
taisteluvarustuksesta. He 
myös ”kalastivat” uskon-
kappaleita ja näyttelivät 
Lehin unen.

Kun olin menossa kasteelle, minua vähän pelotti. Mutta kun 
menin veteen, olin hyvin onnellinen.
Thomas B., 8, Montevideo, Uruguay

”Jeesus on valoni”, Vianca V., 6, 
Tundaman provinssi, Kolumbia
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Artikkelista ”Isät”, Liahona, toukokuu 2016, s. 93–97.

Miksi isät ovat niin 
tärkeitä?

V A S T A U K S I A  A P O S T O L I L T A
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Vanhin D. Todd 
Christofferson

kahdentoista 
apostolin  

koorumista

Taivaallinen Isä on 
Isämme. Hän rakastaa 

meitä täydellisesti, 
ja Hän tekee työtä 
auttaakseen meitä 
olemaan onnellisia 

ja palaamaan Hänen 
luokseen.

Jos et asu yhdessä isän 
kanssa, olet silti aivan 
yhtä tärkeä ja arvokas. 

Taivaallinen Isä voi auttaa 
sinua tulemaan jonakin 
päivänä vanhurskaaksi 

isäksi tai äidiksi.

Isän tärkein työ on 
opettaa lapsiaan 

rakastamaan taivaallista 
Isää ja olemaan Hänelle 

uskollisia.

Hän on suunnitellut, 
että isät rakastavat ja 
suojelevat perhettään 

sekä huolehtivat siitä. Isä 
ja äiti ovat tasavertaiset 

kumppanit.
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”Minä sanon sinulle, poi-
kani, että minulla on jo ollut 
sinusta suurta iloa uskolli-
suutesi ja uutteruutesi – – 
tähden” (Alma 38:23).

Sankarini Mormonin kir-
jassa on Siblon. Hän oli 

todella hyvä. Hän ei mureh-
tinut sitä, mitä muut ihmiset 
ajattelivat hänestä. Hänelle oli 
tärkeää vain olla kuuliainen 
taivaalliselle Isälle. Hänen 
isänsä, Alma nuorempi, luotti 
häneen. Alma oli hyvin iloi-
nen siitä, että Siblon oli pitä-
nyt käskyt nuoresta pitäen 
(ks. Alma 38:2).

Ja Siblon valitsi aina 
oikein. Hän auttoi muita, 
koska hän rakasti heitä ja 
koska hän rakasti Jumalaa. 
Hän teki sitä, mikä on oikein, 
koska hän tiesi, että se on 
oikein. Hän ei tavoitellut mitään palkintoa.

Kun olin lähetystyössä Koreassa, palvelin erään 
lähetyssaarnaajan kanssa, joka oli paljolti Siblonin 
kaltainen. Hän oli uskollinen ja kuuliainen taivaalli-
selle Isälle. Mutta muut lähetyssaarnaajat eivät pitäneet 
häntä kovin hyvänä lähetyssaarnaajana. Halusin hei-
dän tietävän, että heillä oli väärä käsitys hänestä! Mutta 
lähetysjohtajani sanoi: ”Taivaallinen Isä tietää, että 
hän on hyvä lähetyssaarnaaja, ja minäkin tiedän sen. 

Ja nyt sinäkin tiedät sen, joten kenellä muulla oikeas-
taan on väliä?”

Saatamme ajatella, että on liian vaikeaa olla kuin 
Siblon ja tehdä sitä, mikä on oikein, vain siitä syystä, että 
se on oikein. Mutta evankeliumi voi auttaa meitä! Kun 
meidät kastetaan, me alamme tulla paremmiksi ihmisiksi. 
Kun nautimme sakramentin, me uudistamme liittomme. 
Meistä voi tulla sellaisia kuin taivaallinen Isä haluaa mei-
dän olevan. ◼KU
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Vanhin 
Michael T. 
Ringwood
seitsemän-
kymmenen 
koorumista

Ole kuin 
Siblon



Sherrie Gavin
Perustuu tositapahtumaan

Y htenä helteisenä kesäpäivänä Reesey ja 
Cheyenne kutsuivat Zaran leikkimään 

luokseen. Äiti teki heille välipalaa. Tytöt 
istuivat pöydän ääreen syömään.

Äiti paloitteli viipaleiksi mangoja, jotka 
oli poimittu heidän mangopuustaan. Hän 
asetteli omenalohkoja ja rypäleitä lautaselle. 
Reesey katseli herkullista ruokaa. Hän muisti 
pitää rukouksen ennen kuin alkoi syödä 
välipalaa. Hän kysyi Zaralta: ”Rukoillaanko 
teillä kotona?”

”Mitä se on?” Zara kysyi.
”Tällaista”, Cheyenne sanoi. Hän risti 

käsivartensa ja painoi päänsä. Hän pyysi 
siunausta ruoalle. Kun hän oli tehnyt 
niin, hän sanoi: ”Näitkö? Tällaista se on. 
Helppoa!”

”Meillä kotona ei tehdä niin. Me vain 
syödään”, Zara sanoi.

Reesey ei ollut koskaan ajatellut, että ei 
rukoiltaisi. ”Äiti”, hän kysyi, ”voidaanko 
me lakata rukoilemasta?”

Rukoilimme Zaran kanssa
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Äiti hymyili kantaessaan pöytään 
kuppeja, joissa oli jäävettä. ”Meistä on 
hyvä kiittää taivaallista Isää siitä, mitä Hän 
on antanut meille. Kyllä me rukoilemme 
jatkossakin. Mutta ei haittaa, jos muut 
eivät rukoile.”

Reesey tiesi, että äiti oli oikeassa. Hän oli 
onnellinen, kun hänen perheensä rukoili. 
Ehkäpä rukoileminen tekisi Zarankin 
onnelliseksi. ”Sinä voisit kokeilla sitä”, hän 
sanoi Zaralle. ”Rukous on hyvä asia.”

”Minä tykkään, kun me rukoillaan”, 
Cheyenne sanoi. ”Silloin minusta tuntuu 
kuin kaikki minun sisälläni hymyilisi.”

Zara hymyili. ”Ehkä joskus”, hän sanoi 
ja söi mangoviipaleen.

Reesey ja Cheyenne olivat iloisia 
siitä, että he olivat voineet kertoa 
ystävälleen rukoilemisesta. He kaikki 
söivät välipalan ja juoksivat takaisin ulos 
leikkimään. ◼
Kirjoittaja asuu Queenslandissa Australiassa.KU
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Jeesus paransi ihmisiä
K E R T O M U K S I A  J E E S U K S E S T A
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Kun Jeesus oli matkalla Jairoksen kotiin, niin eräs nainen, joka oli ollut 
sairaana 12 vuotta, näki Jeesuksen. Hän uskoi, että Jeesus voisi parantaa hänet. 
Hän ojensi kätensä ja kosketti Jeesuksen viitan helmaa.

Kim Webb Reid

Eräänä päivänä mies nimeltä 
Jairos pyysi Jeesusta tulemaan 
taloonsa. Hänen tyttärensä oli 
sairas ja tarvitsi siunauksen.
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Nainen parantui! Jeesus 
sanoi, että nainen parantui 
uskonsa vuoksi.

Sitten joku tuli tuomaan 
kauheaa uutista. Jairoksen  
tytär oli kuollut. Oliko 
Jeesuksen liian myöhäistä 
siunata hänet?

Jeesus sanoi, ettei 
Jairoksen pitänyt pelätä 
vaan uskoa. Kun Jeesus 
tuli Jairoksen kotiin, Hän 
käski Jairoksen tytärtä 
nousemaan. Tyttö avasi 
silmänsä. Hän eli jälleen! 
Hänen vanhempansa 
hämmästyivät.
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Kohdasta Mark. 5:22–43.

Mekin voimme uskoa Jeesukseen. Hänen parantava voimansa on yhä 
maan päällä tänä aikana, ja me voimme pyytää pappeuden siunausta 
aina kun tarvitsemme sitä. ◼
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V Ä R I T Y S S I V U

Minä rakastan perhettäni
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Voitteko kuvitella, miten pimeä 
ja tyhjä kuolevaisuus olisi ilman 

pappeutta? Jos maan päällä ei olisi 
pappeuden voimaa, vastustajalla olisi 
vapaus hallita ja vallita rajattomasti. Ei 
olisi Pyhän Hengen lahjaa ohjaamassa 
ja valaisemassa meitä, ei profeettoja, 
jotka puhuvat Herran nimessä, ei 
temppeleitä, joissa voimme solmia 
pyhiä, iankaikkisia liittoja, ei val-
tuutta siunata tai kastaa, parantaa tai 
lohduttaa. Ilman pappeuden voimaa 
”koko maa hävitettäisiin täysin” (ks. 
OL 2:1–3). Ei olisi valoa, ei toivoa 
– vain pimeyttä.

– – [Mutta] Jumalan pappeus antaa 
valoa [taivaallisen Isän lapsille] tässä 
pimeässä ja vaivatussa maailmassa. 
Pappeuden voimalla me voimme 
saada Pyhän Hengen lahjan johdat-
tamaan meitä totuuteen, todistuk-
seen ja ilmoitukseen. Tämä lahja on 

yhtäläisesti miesten, naisten ja lasten 
saatavilla. – –

Jumalan loistava pappeus yhdessä 
sen siunausten täyteyden kanssa on 
palautettu maan päälle meidän aika-
namme. Pappeuden ja sen siunaus-
ten palautus alkoi vuonna 1820, kun 
Joseph Smith, nuori poikaprofeetta, 
näki Isän Jumalan ja Hänen Poikansa 
Jeesuksen Kristuksen pyhässä leh-
dossa ja puhui Heidän kanssaan.

Myöhemmin muut taivaalliset 
sanansaattajat – Johannes Kastaja, 
Pietari, Jaakob ja Johannes, Mooses, 
Elias ja Elia ja muut – toivat pro-
feetta Joseph Smithille ihmiskunnan 
pelastukseen ja korotukseen tarvit-
tavan voiman, valtuuden ja avaimet. 
– – Jeesuksen Kristuksen kirkko 

PAPPEUS ON 
TÄÄLLÄ TÄNÄ 
AIKANA
Mikä pimeä maailma tämä olisikaan ilman 
teille ja minulle varattuja pappeuden 
siunauksia.

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

palautettiin maan päälle täydelli-
senä yhdessä muinaisten Aaronin ja 
Melkisedekin pappeuksien kanssa. 
Aivan kuten Jumala oli luvannut 
Abrahamille, kaikki ihmiset ja per-
heet maan päällä voivat nyt tulla 
siunatuiksi.

Ajatelkaa sitä, veljet ja sisaret: 
pappeus on palautettu. Se on täällä 
maan päällä tänä aikana. – – Tämän 
taloudenhoitokauden avaimia hallus-
saan pitävien profeettojen, näkijöiden 
ja ilmoituksensaajien johdolla kirkon 
pappeudenhaltijoilla on tänä päi-
vänä laillinen oikeus toimia Jumalan 
nimessä. – –

Me voimme saada pappeuden 
voimalla kaikki ne suurenmoiset, ian-
kaikkiset siunaukset, jotka Jumala tuo 
miesten, naisten ja perheiden ulottu-
ville tämän maan päällä. ◼
Lokakuun 1995 yleiskonferenssipuheesta. VA
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Vanhin  
Robert D. Hales
kahdentoista apostolin 
koorumista



”Isät, älkää herättäkö lapsissanne vihaa, vaan kasvattakaa ja ojentakaa heitä Herran 
tahdon mukaan” (Ef. 6:4).

DANIEL F. GERHARTZIN TEOS 
KULLANARVOISTA
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Muita aiheita tässä numerossa
s. 42

Kun sinusta tulee omavarainen evankeliumin 
oppilas, vahvistat suhdettasi Jumalaan.

Omavaraisuus  
NUORILLE AIKUISILLE

NUORILLE

Etsi TODELLISIA 
YSTÄVIÄ  

ja ole itse sellainen
Millainen on hyvä ystävä? Miten 

ystävyys eroaa suosittuna olemisesta? 
Nuoret kertovat ajatuksiaan.

s. 50

LAPSILLE

s. 66Martinin 
valinta
Martin ei halunnut loukata ystäviään 
olemalla juomatta teetä. Oliko hänellä 
lujuutta sanoa ei?

ja evankeliumin oppiminen


