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Muutama vuosi sitten istuin siinä Suolajärven 
temppelin huoneessa, jossa ensimmäinen pre
sidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi 

tapaavat kerran viikossa. Katselin seinää, joka on vastapäätä 
ensimmäistä presidenttikuntaa, ja siinä seinällä näin kunkin 
kirkon presidentin muotokuvan.

Heitä katsellessani – edeltäjiäni aina profeetta Joseph 
Smithistä (1805–1844) presidentti Gordon B. Hinckleyyn 
(1910–2008) – ajattelin: ”Kuinka kiitollinen olenkaan hei
dän jokaisen ohjauksesta.”

He ovat suuria miehiä, jotka eivät koskaan epäröineet, 
eivät koskaan horjuneet eivätkä koskaan epäonnistuneet. 
He ovat Jumalan miehiä. Ajatellessani niitä nykyajan pro
feettoja, jotka olen tuntenut ja joita olen rakastanut, muis
telen heidän elämäänsä, heidän ominaisuuksiaan ja heidän 
innoitettuja opetuksiaan.

Presidentti Heber J. Grant (1856–1945) oli kirkon presi
dentti, kun minä synnyin. Miettiessäni hänen elämäänsä ja 
opetuksiaan, niin uskoakseni se luonteenpiirre, josta presi
dentti Grant oli aina esimerkki, on sinnikkyys – sinnikkyys 
niissä asioissa, jotka ovat hyviä ja jaloja.

Presidentti George Albert Smith (1870–1951) oli kirkon 
presidentti, kun palvelin seurakuntamme piispana Salt Lake 
Cityssä. Hän huomautti, että Herran ja vastustajan välillä käy
dään suurta köydenvetoa. ”Jos te pysytte Herran puolella [raja
linjaa]”, hän opetti, ”te tulette olemaan Hänen vaikutuksensa 
alaisuudessa eikä teillä ole lainkaan halua tehdä väärin.” 1

Presidentti David O. McKay (1873–1970) kutsui minut 
palvelemaan kahdentoista koorumin jäsenenä vuonna 

1963. Omalla elämäntavallaan hän opetti muiden huo
mioon ottamista. ”Todellinen kristillisyys”, hän sanoi, ”on 
rakkautta käytännössä.” 2

Presidentti Joseph Fielding Smithillä (1876–1972), joka 
oli yksi kirkon tuotteliaimmista kirjailijoista, oli ohjaavana 
periaatteena elämässään oppineisuus evankeliumissa. Hän 
luki lakkaamatta pyhiä kirjoituksia ja tunsi niiden sivuilla 
olevat opetukset ja opit paremmin kuin kukaan koskaan 
tuntemani henkilö.

Presidentti Harold B. Lee (1899–1973) palveli vaarnamme 
johtajana, kun olin poikanen. Hänen lempilainauksensa 
oli: ”Seisokaa – – pyhissä paikoissa, älkääkä horjuko.” 3 Hän 
kannusti pyhiä olemaan sopusoinnussa Pyhän Hengen kuis
kausten kanssa ja olemaan vastaanottavaisia niille.

Uskon, että presidentti Spencer W. Kimballilla (1895–
1985) oli ohjaavana periaatteena elämässä omistautuminen. 
Hän oli täysin ja yksiselitteisesti omistautunut Herralle. Hän 
oli omistautunut myös elämään evankeliumin mukaan.

Kun presidentti Ezra Taft Bensonista (1899–1994) tuli 
kirkon presidentti, hän kutsui minut palvelemaan toisena 
neuvonantajanaan ensimmäisessä presidenttikunnassa. 
Hänen ohjaavana periaatteenaan oli rakkaus, mikä ilmenee 
hänen lempilainauksessaan, jossa Vapahtaja sanoi: ”Millai
sia miehiä teidän siis tulee olla? Totisesti minä sanon teille: 
Sellaisia kuin minä olen.” 4

Presidentti Howard W. Hunter (1907–1995) oli mies, 
joka etsi aina parasta muista. Alati hän oli kohtelias, alati 
hän oli nöyrä. Etuoikeutenani oli palvella hänen toisena 
neuvonantajanaan.

Presidentti 
Thomas S. Monson

PROFEETTOJA MEITÄ OHJAAMAAN

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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Presidentti Gordon B. Hinckley 
opetti meitä tekemään parhaamme. 
Hän lausui voimallisen todistuksen 
Vapahtajasta ja Vapahtajan palvelu
työstä. Hän opetti meitä rakastavasti. 
Palveleminen hänen ensimmäisenä 
neuvonantajanaan oli minulle kunnia 
ja siunaus.

Vapahtaja lähettää profeettoja, 
koska Hän rakastaa meitä. Tämän 
lokakuun yleiskonferenssissa kirkon 
johtavilla auktoriteeteilla on jälleen 
etuoikeus välittää Hänen sanaansa. 
Suhtaudumme tähän vastuuseen erit
täin vakavasti ja nöyrästi.

Kuinka siunattuja me olemmekaan, 

kun Jeesuksen Kristuksen palautettu 
kirkko on maan päällä ja kirkko on 
perustettu ilmoituksen kalliolle. Jat
kuva ilmoitus on todellakin Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumin sydänveri.

Valmistautukaamme vastaanot
tamaan henkilökohtaista ilmoitusta, 
jota tulee runsaasti yleiskonferens
sissa. Täyttyköön sydämemme voi
makkaalla päättäväisyydellä, kun 
kohotamme kätemme osoittamaan 
tukemme eläville profeetoille ja 
apostoleille. Saakaamme valaistusta, 
mielenylennystä, lohtua ja vahvistusta 
kuunnellessamme heidän puheitaan. 
Ja olkaamme valmiita sitoutumaan 
uudelleen Herraan Jeesukseen Kris
tukseen – Hänen evankeliumiinsa ja 
Hänen työhönsä – ja elämään niin, 
että pidämme Hänen käskynsä ja 
toteutamme Hänen tahtonsa entistä 
päättäväisemmin. ◼
VIITTEET
 1. Kirkon presidenttien opetuksia: George 

Albert Smith, 2011, s. 189.
 2. Kirkon presidenttien opetuksia: David O. 

McKay, 2003, s. 197.
 3. OL 87:8.
 4. 3. Nefi 27:27.
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TÄMÄN SANOMAN OPETTAMINEN

Presidentti Monson kertoo vaikuttavista opetuksista, 
joita hän on saanut häntä edeltäneiltä profeetoilta. 

Hän muistuttaa meille myös, että ”Vapahtaja lähettää 
profeettoja, koska Hän rakastaa meitä”. Palvellessasi niitä, 
joita opetat, voisitte keskustella siitä, kuinka profeetat 
ja apostolit ovat merkkejä Jumalan rakkaudesta meitä 

kohtaan. Voisit tuoda esiin presidentti Monsonin neuvoja 
jostakin hänen aiemmasta yleiskonferenssipuheestaan. 
Kehota niitä, joita opetat, valmistautumaan yleiskonfe-
renssiin kertaamalla puheita, jotka ovat erityisesti innoit-
taneet heitä ja auttaneet heitä tuntemaan Vapahtajan 
rakkauden.
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NUORILLE

Kiitos, Luojamme, profeetasta

Kuinka profeettamme, presidentti 
Thomas S. Monson, on vaikut-

tanut sinuun? Mitä muistat hänestä 
parhaiten? Voisit kirjoittaa päiväkir-
jaasi presidentti Monsonista ja hänen 
elämästään – paljolti samoin kuin hän 

kuvailee tässä artikkelissa kunkin hänen 
muistamansa profeetan vaikutusta.

Voisit myös valita häneltä lempilai-
nauksen ja kirjoittaa sen paikkaan, josta 
näet sen usein, kuten koulukansioon 
tai muistilapuksi huoneeseesi. Saattaisit 

jopa tehdä siitä kuvalainauksen ja lait-
taa sen puhelimesi taustakuvaksi! Joka 
kerta kun näet lainauksen, voisit miettiä 
elävän profeetan tärkeyttä ja muistaa, 
että hän on täällä rakastamassa ja 
ohjaamassa meitä tänä aikana.

Voit ladata laulun ”Kiitos, 
Luojamme, profeetasta”  
osoitteesta lds .org/ go/ 9176.
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Profeetat 
ohjaavat meitä 
Kristuksen luo

Vapahtaja antaa 
meille profeettoja, 

koska Hän rakastaa 
meitä. Profeettojen 
seuraaminen auttaa 
meitä valitsemaan 
oikein. Mitä 
polkua lasten 
pitäisi kulkea 
seuratakseen 
profeettaa?
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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

Yksi sydän

”Ja Herra kutsui kansaansa Siio
niksi, koska sillä oli yksi sydän 
ja yksi mieli ja se asui vanhurs
kaudessa; eikä sen keskuudessa 
ollut köyhiä” (Moos. 7:18). 
Kuinka meistä voi tulla yhtä?

Vanhin M. Russell Ballard 
kahdentoista apostolin koo
rumista on sanonut: ”Sovitus 
koskee joka ainoaa. Jos koko 
ihmiskunta ymmärtäisi tämän, 
ei olisi milloinkaan ketään, josta 
emme välittäisi ikään, rotuun, 
sukupuoleen, uskontoon tai 
sosiaaliseen tai taloudelliseen 
asemaan katsomatta. Pyrkisimme 
elämään Vapahtajan esimerkin 
mukaisesti emmekä olisi mil
loinkaan epäystävällisiä, välin
pitämättömiä, epäkunnioittavia 
emmekä tunteettomia toisia 
kohtaan.” 1

Presidentti Henry B. Eyring, 
ensimmäinen neuvonantaja 
ensimmäisessä presidenttikun
nassa, on opettanut: ”Kun kes
kuudessamme on – – Henki, me 
voimme odottaa sopusointua. 
– – Jumalan Henki ei koskaan 
synnytä kiistaa (ks. 3. Nefi 
11:29). – –Se johtaa henkilö
kohtaiseen rauhaan ja ykseyden 
tunteeseen muiden kanssa.” 2

Puhuessaan perhettä koskevista 
haasteista Carole M. Stephens,  
joka palveli ensimmäisenä neu
vonantajana Apuyhdistyksen 
ylimmässä johtokunnassa, sanoi: 
”En ole koskaan joutunut itse 
kokemaan avioeroa, hylkäämi
sestä johtuvaa tuskaa enkä epä
varmuutta tai yksinhuoltajuuteen 
liittyvää vastuuta. En ole kokenut 
lapsen kuolemaa, hedelmättö
myyttä tai samaan sukupuoleen 
kohdistuvaa viehtymystä. Minun 
ei ole tarvinnut kestää pahoinpi
telyä, kroonista sairautta tai riip
puvuutta. Nämä eivät ole olleet 
minun kasvun kokemuksiani.

– – Mutta omien henkilökoh
taisten koetusteni ja koettele
musteni kautta – – olen oppinut 
hyvin tuntemaan Hänet, joka 
todella ymmärtää – –. Ja lisäksi 
olen kokenut kaikki nuo juuri 
mainitsemani kuolevaisuuden 

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?

Mieti tätä

Kuinka 
se, että 

olemme yhtä 
toistemme 

kanssa, 
auttaa meitä 

niin, että 
meistä tulee 
yhtä Jumalan 

kanssa?
VIITTEET
 1. Ks. M. Russell Ballard, ”Sovitus ja 

yhden sielun arvo”, Liahona, touko-
kuu 2004, s. 86.

 2. Ks. Henry B. Eyring, ”Että me yhtä 
olisimme”, Valkeus, heinäkuu 1998, 
s. 75.

 3. Carole M. Stephens, ”Jumalan perhe”, 
Liahona, toukokuu 2015, s. 11–12.

kokemukset tyttären, äidin, 
isoäidin, siskon, tädin ja ystävän 
silmin.

Meidän mahdollisuute
namme liitot pitävinä Jumalan 
tyttärinä on paitsi oppia omien 
haasteidemme pohjalta myös 
yhdistyä empatiassa ja myötä
tunnossa tukemalla muita 
Jumalan perheen jäseniä heidän 
kamppailuissaan.” 3

Lisää pyhien kirjoitusten kohtia  
ja tietoa
Joh. 17:20–23; Ef. 4:15;  
Moosia 18:21–22; 4. Nefi 15  
reliefsociety .lds .org
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HUHTIKUUN 2017 KONFERENSSIN MUISTIKIRJA
”Minkä minä, Herra, olen puhunut, sen olen puhunut, – – olipa se puhuttu minun 
omalla äänelläni tai minun palvelijoideni äänellä, se on sama” (OL 1:38).

P R O F E E T A L L I N E N  L U P A U SKun käyt läpi huhtikuun 2017 yleiskonferenssin puheita, voit käyttää näitä sivuja apuna 
tutkiessasi ja soveltaessasi käytäntöön elävien profeettojen ja apostolien sekä kirkon  
muiden johtohenkilöiden viimeaikaisia opetuksia.

Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin koorumista, ”Jumaluus ja pelastussuunnitelma”, Liahona, 
toukokuu 2017, s. 103.

Presidentti Thomas S. Monson, ”Ystävällisyys, 
laupeus ja rakkaus”, Liahona, toukokuu 2017, 
s. 66–67.

PYYTÄKÄÄ TAIVAAN 
VOIMIA AVUKSI
”Pyhissä kirjoituksissa meille opete-
taan, että pappeuden vanhurskas 
käyttäminen riippuu siitä, että me 
elämme ystävällisyyden, laupeuden 
ja rakkauden periaatteiden mukai-
sesti. – –

Tutkikaamme elämäämme ja 
päättäkäämme noudattaa Vapah-
tajan esimerkkiä olemalla ystäväl-
lisiä, laupiaita ja rakastavia. Ja kun 
teemme niin, pystymme paremmin 
pyytämään taivaan voimia omaksi 
avuksemme sekä perheemme ja 
matkatoveriemme avuksi tällä 
toisinaan vaikealla matkalla takaisin 
taivaalliseen kotiimme.”

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

Jumaluus
”Koska meillä on totuus jumaluudesta ja suhteestamme jumaluuden jäseniin, 

elämän tarkoituksesta ja siitä, millainen on iankaikkinen päämäärämme, 
meillä on paras tiekartta ja matkavakuutus taipaleellemme kuolevaisuudessa. 
Me tiedämme, ketä palvelemme ja miksi palvelemme. Me tiedämme, keitä me 
olemme ja mitä meistä voi tulla (ks. OL 93:19). Me tiedämme, kenen ansiosta se 
kaikki on mahdollista, ja me tiedämme, mitä meidän täytyy tehdä, jotta voimme 
nauttia niistä suurimmista siunauksista, mitkä koituvat Jumalan pelastussuunni
telmasta. Kuinka tiedämme tämän kaiken? Me tiedämme sen Jumalan ilmoituk
sista profeetoilleen ja meille itse kullekin henkilökohtaisesti.”

Voit lukea, katsella tai kuunnella yleiskonfe-
renssipuheita sivustolla conference .lds .org.
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KESKITTYNEENÄ 
KRISTUKSEEN
”’Älä jätä elämääsi 
oman ymmärryksesi 

varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi 
Herraan’ [Sananl. 3:5–6]. – –

Ilmaus jättää jonkin varaan tar-
koittaa sitä, että fyysisesti luovut-
taa jonkin asian toisen huoleksi tai 
tehtäväksi. Kun me fyysisesti jätämme 
jonkin asian toisen varaan, me siir-
rämme tai luovutamme vastuun pois 
joltakulta ja annamme sen jollekulle 

muulle. Kun me hengellisesti jät-
täydymme oman ymmärryksemme 
varaan, me siirrymme pois Vapahta-
jamme luota. – –

Jokainen meistä voi turvata Her-
raan eikä jäädä oman ymmärryk-
sensä varaan. Me voimme keskittää 
elämämme Vapahtajaan oppimalla 
tuntemaan Hänet, jolloin Hän viitoittaa 
meille oikean tien.”
Bonnie H. Cordon, ensimmäinen neuvonantaja 
Alkeisyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa, 
”Turvaa Herraan äläkä omaan ymmärrykseesi”, 
Liahona, toukokuu 2017, s. 6, 9.

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

Tosi opetuslapseus
Toisinaan useampi kuin yksi puhuja käsittelee samaa evankeliumin aihetta. 

Seuraavassa on kolmen puhujan sanoja siitä, kuinka olla Kristuksen tosi 
opetuslapsi. Lue toukokuun 2017 numerosta tai sivustolta conference .lds .org lisää 
siitä, mitä he sanoivat.

•  ”Jeesuksen Kristuksen tosi opetuslapset ovat halukkaita erottumaan joukosta, 
puhumaan rohkeasti ja olemaan erilaisia kuin maailman ihmiset. He ovat 
pelottomia, omistautuneita ja rohkeita.” – Russell M. Nelson, ”Kuinka 
ammennamme elämäämme Jeesuksen Kristuksen voimaa”, s. 39.

•  ”Aito opetuslapseus on olotila. – – Opetuslapset elävät niin, että 
Kristuksen ominaisuudet punoutuvat heidän olemuksensa kankaa
seen ikään kuin hengelliseksi kuvakudokseksi.” – Robert D. Hales, 
”Herramme Jeesuksen Kristuksen opetuslapseksi tuleminen”, s. 46.

•  ”Rakkautemme lepopäivää kohtaan ei pääty siihen, kun kappelin 
ovet sulkeutuvat takanamme, vaan se avaa ovet kauniiseen päivään, 
jolloin voi levätä arjen tehtävistä, tutkia, rukoilla ja olla yhteydessä per
heeseen ja muihin, jotka tarvitsevat huomiotamme.” – Neil L. Andersen, 
”Maailman voittaminen”, s. 58.

KUKA SANOI TÄMÄN?
1.  ”Parannusta tekevä syn-

tinen pääsee lähemmäksi 
Jumalaa kuin omahyväi-
nen henkilö, joka tuomit-
see kyseisen syntisen.” 
_______________________

2.  ”Motiivina varoituksen äänen 
kohottamiselle on rakkaus – 
rakkaus Jumalaa ja rakkaus 
lähimmäistä kohtaan. Varoit-
taminen on välittämistä.” 
________________________

3.  ”Jos Jumalan rakkaus 
on yhteisen laulumme 
sävel, niin varmasti yhtei-
nen pyrkimyksemme olla 
kuuliaisia Hänelle on sen 
korvaamaton harmonia.” 
_________________________

4.  ”Aiemmin oli harvinainen 
mutta tervetullut poikkeus, 
että nuoret toivat mukanaan 
temppeliin omien esivan-
hempiensa nimiä. Nykyään 
se on ihan tavallista.” 
________________________

Vastaukset: 1) Dale G. Renlund, 
2) D. Todd Christofferson, 
3) Jeffrey R. Holland,  
4) Henry B. Eyring
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Sisar Babata Sonnenbergillä oli mieli 
maassa. Hän – viiden alle kahdek

sanvuotiaan tytön nuori äiti – yllättyi, 
kun hänet kutsuttiin opettamaan seura
kunnassaan 16–17vuotiaiden pyhä
koululuokkaa. Kun hän oli toiminut 
tehtävässään muutamia kuukausia, hän 
havaitsi, että oppilaat osallistuivat 
luokkaan satunnaisesti ja yleensä heitä 
oli paikalla vähän. Eräänä sunnuntaina 
luokkaan ilmaantui vain yksi poika. 
Sen sijaan että sisar Sonnenberg olisi 
opettanut vain yhtä oppilasta, hän 
yhdisti luokkansa toisen luokan kanssa. 
Hän oli valmis luovuttamaan. Mutta 
kun hän pohti tätä toivotonta tilannet
taan ja rukoili sen johdosta, hän sai 
innoitusta ja koki sydämenmuutoksen.

Yhteinen ponnistus
Hänen aviomiehensä Ken oli 

seurakunnan lähetystyönjohtaja. He 
kaksi tunsivat innoitusta yhdistää 
ponnistelunsa tavoittaakseen seu
rakunnan nuoret. Sisar Sonnenberg 

leipoisi suklaakakun ja veli Sonnen
berg kutsuisi seurakunnan nuoret 
heidän kotiinsa joka sunnuntaiilta 
syömään kakkua ja keskustelemaan 
lähetystyöhön valmistautumisesta. 
Kun nuoret söisivät kakkua, sisar 
Sonnenberg kutsuisi heitä tulemaan 
pyhäkoululuokkaansa.

Tämän ”makoisan” kutsun ansiosta 
osallistujien määrä pyhäkoululuokassa 
kasvoi. Mutta sinnikäs kutsuminen ei 
vaikuttanut yhteen nuoreen mieheen, 
Nateen. Sisar Sonnenbergistä tuntui, 
että hän oli menettämässä yhden 
lampaistaan. Tuo tunne sai hänet 
”[lähtemään] sen kadonneen perään ja 
[etsimään], kunnes löytää sen” (Luuk. 
15:4). Sisar Sonnenberg ei siis antanut 
periksi Naten kohdalla vaan kehitteli 
suunnitelman.

Vierailut kotona
Yhtenä sunnuntaiiltana hän meni 

Naten kotiin. Nate oli siellä erään 
toisen pyhäkoululuokkalaisen kanssa, 

RAKKAUTTA JA SUKLAAKAKKUA: 
MITÄ ANNAT TUODAKSESI HEIDÄT 
TAKAISIN?

O P E T T A M I N E N  V A P A H T A J A N  T A V A L L A

Devin G. Durrant
ensimmäinen neuvonantaja pyhäkoulun ylimmässä johtokunnassa

joka ei myöskään ollut sinä päivänä 
osallistunut sisar Sonnenbergin luok
kaan. Sisar Sonnenberg kertoi heille 
molemmille, että hän oli kaivannut 
heitä luokassa, ja jatkoi opettamalla 
heille oppiaiheen siinä saman tien. 
Naten isää, joka oli äskettäin vapautettu 
seurakunnan piispan tehtävästä, tämän 
opettajan sinnikkyys kosketti. Hän 
lähetti sisar Sonnenbergin aviomiehelle 
seuraavan tekstiviestin: ”Ken, kiitä vai
moasi puolestani. Oli innoitettua tulla 
tänne ja opettaa Natea ja McKayta.”

Kaikesta huolimatta Nate päätti 
jälleen seuraavana sunnuntaina olla 
osallistumatta pyhäkouluun. Niinpä 
sisar Sonnenberg meni taas Naten 
kotiin käydäkseen evankeliumiaiheisen 
keskustelun hänen kanssaan. Nate oli 
arvannut, että niin saattaisi käydä, joten 
hän oli mennyt ystävänsä luo karkuun. 
Sisar Sonnenberg löysi hänet muutaman 
talon päästä ja piti oppiaiheen siellä.

Viimein Nate päätti palata pyhäkou
luluokkaansa. TA
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Mikä toimi?
Miksi Nate tuli takaisin?
Johtuiko se suklaakakusta, jota sisar 

Sonnenberg tarjosi kotonaan?
Johtuiko se käynneistä, joita sisar 

Sonnenberg teki Naten kotiin (ja naa
puriin) löytääkseen hänet?

Johtuiko se ystävien ja perheen 
kannustuksesta mennä kirkkoon?

Vai johtuiko se rakkaudesta, jota 
Nate tunsi saavansa sisar Sonnenber
gilta, pyhäkoululuokkansa opettajalta?

Vastaus on luultavasti, että siihen 
vaikuttivat kaikki edellä mainitut asiat. 
Kaikista niistä ja muistakin syistä Nate 
alkoi käydä jatkuvasti pyhäkoulussa 
yhdessä ystäviensä kanssa.

Kertomuksen loppuosa
Saanen lisätä kertomuksen loppu

osan. Sen johdosta, mitä Nate alkoi 
tuntea pyhäkoulunopettajaansa koh
taan, hän osti opettajalleen suklaata, 
kun hän näki tämän myöhemmin 
ostoskeskuksessa. Sisar Sonnenberg, 
joka oli osoittanut niin paljon rak
kautta häntä kohtaan, sai vastaanottaa 
hänen rakkauttaan.

Pian tämän jälkeen, syyskuussa 
2015, Nate täytti lähetystyöhakemuk
sensa ja palvelee nyt Jacksonin lähe
tyskentällä Mississippin osavaltiossa 
Yhdysvalloissa.

Muutkin luokan jäsenet, jotka eivät 
aiemmin osallistuneet kovinkaan 
usein pyhäkouluun, päättivät palvella 
lähetystyössä. Viisi nuorta miestä ja 
kolme nuorta naista, jotka kuuluivat 
sisar Sonnenbergin 16–17vuotiaiden 
pyhäkoululuokkaan silloin kun hän 
oli sen opettaja, ovat palvelleet tai KO
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palvelevat parhaillaan lähetystyössä ja 
useat muut saattavat vielä palvella.

Auta niitä, jotka eivät osallistu
Julkaisun Opettaminen Vapahta-

jan tavalla osaan 1, ”Rakasta niitä, 
joita opetat”, sisältyy keskustelunaihe 
”Auta niitä, jotka eivät osallistu”. Siinä 
sanotaan: ”Yhteydenpito vähemmän 
aktiivisiin jäseniin ei ole pelkästään 
kotiopettajan, kotikäyntiopettajan tai 
pappeusjohtajan tai apujärjestön joh
tohenkilön vastuulla – myös opettajat 
voivat auttaa tässä työssä. Opettami
nen on paljon muutakin kuin oppi
aiheen pitämistä sunnuntaisin. Siihen 
liittyy palveleminen rakkaudella ja se, 
että autamme muita saamaan evan
keliumin siunaukset. Usein tämä apu 
on juuri sitä, mitä vähemmän aktii
vinen luokan jäsen tarvitsee. Meidän 
kaikkien on työskenneltävä yhdessä 
auttaaksemme niitä, joilla on haasteita, 
ja opettajana sinulla voi olla erityinen 
tilaisuus auttaa.” 1

Sisar Sonnenberg ymmärsi, että 
hänellä oli ainutlaatuinen tilaisuus aut
taa luokkansa jäseniä. Häntä siunattiin 
viikoittaisella mahdollisuudella kos
kettaa heidän sydäntään, ja hän halusi 
ehdottomasti tehdä niin – joko omassa 
luokassaan tai heidän kodissaan. On 
selvää, ettei kaikilla opettajilla kenties 
ole tilaisuutta käydä niiden luona, 
jotka eivät osallistu luokkaan joka 
viikko, eikä se ole aina mahdollista
kaan, mutta me kaikki voimme tehdä 
jotakin, edes jotakin pientä, osoittaak
semme rakkautta taloudenhoitotehtä
vämme piiriin kuuluville. Muistakaa 
profeetta Alman sanat: ”Pienillä ja 

yksinkertaisilla asioilla saadaan aikaan 
suuria” (Alma 37:6).

Kutsu rakkauden avulla
Saman keskustelunaiheen osassa 

”Kutsu rakkauden avulla” on tämä 
näkemys: ”Vilpittömillä Kristuksen 
kaltaisen rakkauden ilmauksilla on 
suuri voima pehmittää sellaisen luo
kan jäsenen sydäntä, jolla on haasteita 
evankeliumin kanssa. Usein tämän 
henkilön täytyy vain saada tietää, että 
häntä tarvitaan ja häntä rakastetaan.” 2

Sisar Sonnenbergin ponnistelut 
tavoittaa Nate johtivat siihen, että Nate 
tunsi olevansa kaivattu ja rakastettu. 
Kun Nate ja hänen luokkatoverinsa pal
velevat nyt kokoaikaisina lähetyssaar
naajina, heillä on tilaisuus auttaa muita 
tuntemaan tuota samaa Kristuksen kal
taista rakkautta. Mikä siunaus onkaan, 
että he voivat muistaa pyhäkoulunopet
tajansa esimerkin ja noudattaa sitä.

Kunnes löydät sen, joka on 
kadonnut

Me pyhäkoulun ylin johtokunta 
olemme kiitollisia kautta maailman pal
veleville pyhäkoulunopettajille, jotka 
monin eri tavoin kutsuvat luokkansa 
jäseniä tulemaan Kristuksen luo. Rukoi
lemme, että Herra siunaa teitä ponnis
teluissanne rakastaa niitä, joita opetatte, 
ja tuon rakkauden ansiosta ”[lähteä] sen 
kadonneen perään ja [etsiä], kunnes 
[löydätte] sen” – kuten Hän teki palve
lutyössään kuolevaisuudessa. ◼
VIITTEET
 1. Opettaminen Vapahtajan tavalla, 2016, s. 8, 

opettaminen .lds .org.
 2. Opettaminen Vapahtajan tavalla, s. 9.
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Opi lisää opettamisesta Vapahtajan tavalla kat-
somalla video ”Rakasta niitä, joita opetat”, joka 
on sivustolla opettaminen .lds .org, sekä muita 
Opettaminen Vapahtajan tavalla -videoita.
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Olette varmasti monta kertaa kuulleet lausunnon, 
jonka profeetta Joseph Smith (1805–1844) ker
ran esitti: ”Onni on olemassaolomme päämäärä 

ja tarkoitus, ja se tulee olemaan sen päätöksenä, jos 
kuljemme siihen johtavaa polkua.” 1

Juuri tästä kelvollisesta onnen etsinnästä haluan 
puhua. Huomatkaa, että puhun ”onnen etsinnästä”, en 
onnesta itsestään. Muistakaa profeetta Josephin sana
valinta: hän puhui polusta, joka johtaa onneen ja on 
näin avain tuon tavoitteen saavuttamiseksi.

Tämä ei ole uutta etsintää. Onni on ollut yksi ihmis
kunnan perimmäisistä tavoittelun kohteista kautta aiko
jen. Yksi suurimmista ajattelijoista, mitä läntinen maa
ilma on koskaan tuntenut, sanoi kerran, että onnellisuus 
on elämän merkitys ja tarkoitus, ihmisen olemassaolon 
koko tavoite ja päämäärä.2

Vanhin  
Jeffrey R. Holland
kahdentoista  
apostolin koorumistaEVANKELIUMIN  

POLKU  

Jeesus Kristus on ”tie, totuus ja elämä”. 
Kukaan ei löydä todellista onnea muutoin 

kuin Hänen avullaan.

onneen
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Hän oli Aristoteles, mutta huomatkaa, 
kuinka tarkoin hänen lausumansa rinnastuu 
profeetta Josephin sanoihin – lähes samoin 
sanoin ilmaistuna. Yhdysvaltain itsenäisyysju
listuksen alkuriveillä Thomas Jefferson ikuisti 
sekä henkilökohtaisen että poliittisen tavoit
teemme yhdistäen sen ainaisesti (ainakin 
Amerikassa) näihin kolmeen suureen luo
vuttamattomaan oikeuteen: ”elämä, vapaus 
ja onnen tavoittelu”. Mutta pankaa merkille, 
ettei tuossa mahtavassa kolmikossa oikeu
tena ole onni (kuten elämä ja vapaus) vaan 
nimenomaan onnen tavoittelu.

Kuinka siis ”tavoitella” onnea, etenkin 
kun olemme nuoria ja kokemattomia ja ehkä 
vähän pelokkaita ja elämä edessämme on 
kuin haastava vuori, jolle on kiivettävä? No, 
tiedämme varmasti yhden asian: onnea ei 
ole helppo löytää juoksemalla jatkuvasti sen 
perässä. Se on yleensä liian haihtuvaa, liian 

hetkellistä, liian hienovaraista. Ellette ole jo 
oppineet, niin opitte tulevina vuosina, että 
useimmiten koemme onnea, kun vähiten 
odotamme sitä, kun olemme tekemässä jota
kin muuta. Onni on lähes aina jonkin toisen 
pyrkimyksen sivutuote.

Henry David Thoreau, yksi lempikirjailijois
tani yliopistopäiviltäni, on sanonut: ”Onni on 
kuin perhonen: mitä enemmän sitä tavoittelet, 
sitä enemmän se pakenee sinua, mutta jos 
käännät huomiosi muihin asioihin, se tulee ja 
istahtaa pehmeästi olkapäällesi.” 3 Se on yksi 
noista evankeliumin suurista ristiriitaisuuk
sista, jotka eivät useinkaan ole päivänselviä, 
kuten ”viimeiset tulevat olemaan ensimmäisiä” 
(ks. Matt. 19:30; OL 29:30) ja ”kadota elämäsi 
löytääksesi sen” (ks. Matt. 16:25). Evankeliumi 
on täynnä tällaisia ristiriitaisuuksia ja kierto
ilmauksia, ja mielestäni onnen tavoittelu on 
yksi niistä. Kuinka siis käytämme parhaiten 

Henry David Thoreau on 
sanonut: ”Onni on kuin 
perhonen: mitä enem-
män sitä tavoittelet, sitä 
enemmän se pakenee 
sinua, mutta jos käännät 
huomiosi muihin asioi-
hin, se tulee ja istahtaa 
pehmeästi olkapäällesi.”
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hyväksemme mahdollisuutemme onneen tavoittelematta sitä 
niin suoraan, että se jää huomaamatta? Saanen hakea vas
tauksia mitä merkittävimmästä kirjasta.

Eläminen onnellisena
Mormonin kirjan historian ensimmäiset 30 vuotta eivät 

kerro miellyttävää tarinaa. Vihamielisyys Lehin ja Sarian 
perheessä yltyi niin voimakkaaksi, että heidän perheensä 
hajosi kahtia ja lähti erilleen ensimmäisen ryhmän pae
tessa vieläkin kauemmas erämaahan siinä pelossa, että he 
menettäisivät henkensä joutuessaan toisen ryhmän verenhi
moisten pyrkimysten uhreiksi. Kun ensimmäinen ryhmä eli 
perheen nefiläinen puolisko lähti asumattomalle seudulle 
etsimään turvaa ja muovaamaan itselleen elämää parhaan 
kykynsä mukaan, tämän ryhmän profeettajohtaja kirjoittaa, 
että he elivät onnellisina (ks. 2. Nefi 5:27).

Sen valossa, mitä he olivat juuri kokeneet 30 vuoden 
aikana ja mitä me tiedämme heitä vielä odottavista koettele
muksista, sellainen huomautus vaikuttaa lähes piinalliselta. 
Kuinka mitään siitä voisi kuvailla vähääkään onnellisen kal
taiseksi? Mutta Nefi ei sano, että he olivat onnellisia, vaikka 
on ilmeistä, että he olivat. Sen sijaan hän sanoo, että he 
elivät onnellisina. Haluaisin teidän ymmärtävän, että tuossa 
ilmauksessa on suurenmoinen ratkaisu, joka voi tuoda kal
lisarvoisia siunauksia teille koko loppuelämänne ajan.

En usko, että Jumalalla kirkkaudessaan tai taivaan enke
leillä tai profeetoilla maan päällä on tarkoitus tehdä meistä 
onnellisia koko ajan, joka päivä ja joka tavalla, kun ottaa 
huomioon, millaista koetusta ja millaisia koettelemuksia 
tämän maanpäällisen valtakunnan on tarkoitus tarjota. 
Presidentti James E. Faust (1920–2007), toinen neuvonan
taja ensimmäisessä presidenttikunnassa, ilmaisi sen kerran 
näin: ”Onnea ei tarjoilla meille paketissa, joka meidän pitää 
vain avata ja käyttää. Kukaan ei ole koskaan onnellinen 24 
tuntia vuorokaudessa, seitsemän päivää viikossa.” 4

Mutta vakuutan teille, että Jumalan suunnitelman 
mukaan me voimme tehdä paljon löytääksemme sen 
onnen, jota haluamme. Me voimme ottaa tiettyjä askelia, 
me voimme omaksua tiettyjä tapoja, me voimme tehdä 
tiettyjä asioita, joiden Jumala ja historia kertovat johtavan 
onneen, luottaen siihen, että jos elämme sellaisella tavalla, 
niin se perhonen paljon todennäköisemmin laskeutuu 
olkapäällemme.

Lyhyesti sanottuna paras mahdollisuutenne olla onnelli
sia on tehdä sitä, mitä onnelliset ihmiset tekevät, elää siten 
kuin onnelliset ihmiset elävät ja kulkea polkua, jota onnel
liset ihmiset kulkevat. Kun teette niin, teidän mahdollisuu
tenne löytää iloa odottamattomina hetkinä, löytää rauhaa 
odottamattomista paikoista ja saada enkelten apua, kun ette 
edes tienneet heidän tietävän teidän olemassaolostanne, 
lisääntyy räjähdysmäisesti. Seuraavassa on viisi tapaa, joi
den avulla me voimme elää onnellisina.

Eläkää evankeliumin mukaan
Ennen kaikkea suurin onni, todellinen rauha ja kaikki, 

mikä vähänkään muistuttaa pyhien kirjoitusten iloa,  
löydetään ensin, ennen kaikkea ja ikuisesti elämällä  
Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan. Monia muita 
filosofioita ja vakaumusjärjestelmiä on kokeiltu. Todellakin 
näyttää olevan turvallista sanoa, että itse asiassa jokaista 
muuta filosofiaa ja järjestelmää on kokeiltu kautta histo
rian vuosisatojen. Mutta kun apostoli Tuomas esitti Her
ralle kysymyksen, jonka nuoret nykyään usein esittävät: 
”Kuinka voisimme tuntea tien?” – mikä monille tarkoittaa: 
”Mistä voimme tietää, kuinka olla onnellinen?” – Jeesus 
antoi vastauksen, joka kaikuu iankaikkisuudesta kaikkeen 
iankaikkisuuteen:
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”Minä olen tie, totuus ja elämä. – –
Ja mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä 

teen – –.
Mitä te minun nimeeni vedoten pyydätte minulta, sen 

minä teen.” ( Joh. 14:5–6, 13–14.)
Mikä lupaus! Eläkää minun tavallani, eläkää minun 

totuuttani, eläkää minun elämääni – eläkää tällä tavalla, 
jonka minä teille osoitan ja teille opetan – ja mitä ikinä pyy
dättekin, se annetaan, mitä ikinä etsittekin, sen te löydätte, 
myös onnen. Osa tuosta siunauksesta voi toteutua pian, osa 
kenties myöhemmin ja osa saattaa toteutua vasta taivaassa, 
mutta se toteutuu – aivan kokonaan. Miten rohkaisevaa se 
onkaan murheellisen maanantain tai tuskastuttavan tiistain 
tai kamalan keskiviikon jälkeen! Eikä tuo lupaus voi toteu-
tua millään muulla tavalla kuin omistautumalla iankaikki
selle totuudelle!

Kuten juuri apostoliksi asetettu vanhin David O. McKay 
(1873–1970) sanoi lähes vuosisata sitten, niin toisin kuin 
tyydytys tai mielihyvä tai jonkinlainen sävähdyttävä koke
mus, todellinen ”onni löytyy ainoastaan siltä hyvin tallatulta 
[evankeliumin] polulta, niin [kapea ja suora] kuin se onkin, 
joka johtaa iankaikkiseen elämään” 5. Rakastakaa siis Juma
laa ja toisianne ja olkaa uskollisia Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumille.

Valitkaa onnellisuus
Toiseksi, oppikaa mahdollisimman nopeasti, että suuri 

osa onnestanne on omissa käsissänne, ei tapahtumissa 
tai olosuhteissa tai onnettaren tai kohtalon tuomaa. Se on 
osa sitä taistelua, jota tahdonvapaudesta käytiin kuolevai
suutta edeltävissä taivaan neuvostoissa. Meillä on vaihto
ehtoja, meillä on oma tahto, meillä on tahdonvapaus ja me 
voimme valita, ellemme varsinaista onnea, niin sen, että 
elämme tavalla, joka tuo onnea. Yhdysvaltain presidentillä 
Abraham Lincolnilla oli paljon syitä olla onneton hänen toi
miessaan presidenttinä hallintokaudella, joka on Yhdysval
loissa ollut kaikkien aikojen vaikein, mutta jopa hän ajatteli, 
että ”useimmat ihmiset ovat juuri niin onnellisia kuin he 
päättävät olla” 6.

Onni tulee ensin siitä, mitä mieleenne tulee, paljon 
ennen kuin se tulee käsiinne. Joseph Smith eli onnellisena 
hyvin onnettomassa tilanteessa, kun hän kirjoitti Libertyn 
vankilasta niille vankilan ulkopuolella oleville, jotka olivat 
myös suuren epäoikeudenmukaisuuden ja vainon uhreja:

”Hyve kaunistakoon ajatuksiasi lakkaamatta; silloin sinun 
luottamuksesi vahvistuu Jumalan edessä – –.

Pyhä Henki on kumppanisi alati ja valtikkasi muuttuma
ton vanhurskauden ja totuuden valtikka.” (OL 121:45–46.)

”Hyve kaunistakoon ajatuksiasi lakkaamatta.” Se on hyvä 
neuvo paitsi nykyajan pornografian vitsausta vastaan myös 
kaikenlaisten evankeliumin ajatusten, hyvien ajatusten, 
rakentavien ajatusten, toiveikkaiden ajatusten puolesta. 
Nuo uskon täyttämät ajatukset muuttavat sitä, kuinka 
näette elämän ongelmat ja kuinka löydätte niihin ratkaisuja. 
”Herra vaatii sydäntä ja altista mieltä” (OL 64:34), sanotaan 
ilmoituksessa.

Liian usein olemme ajatelleet, että kaikki riippuu sydä
mestä, mutta niin ei ole. Jumala odottaa onnen ja rauhan 
etsinnässä myös altista mieltä. Paneutukaa tämän miettimi
seen. Kaikki tämä vaatii ponnistelua. Se on taistelua, mutta 
se on taistelua onnen eteen, ja se on vaivan arvoista.

Eräässä suositussa kirjassa muutama vuosi sitten sen 
kirjoittaja sanoo: ”Onni on henkilökohtaisen ponniste
lun tulosta. Sen vuoksi on taisteltava ja pantava itsensä 
likoon. Se vaatii sinnikkyyttä ja toisinaan [sitä on jopa 
etsittävä]. Oman onnensa toteutumiseen on osallistuttava 
lakkaamatta. Ja kun on saanut onnesta kiinni, ei pidä 
jäädä lepäämään laakereilleen, on ponnisteltava tosissaan KA
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uidakseen – – ylös onnen virtaa ja pysyäk
seen pinnalla.” 7

Rakastan lausumaa ”oman onnensa toteu
tumiseen on osallistuttava lakkaamatta”. 
Älkää olko passiivisia. Uikaa ylävirtaan. 
Ajatelkaa, puhukaa ja toimikaa myönteisesti. 
Niin onnelliset ihmiset tekevät. Se on yksi 
puoli onnellisena elämistä.

Olkaa ystävällisiä ja mukavia
Tässä on toinen. Valmistellessani tätä 

sanomaa istuin pitkän aikaa työhuoneessani 
yrittäen ajatella, olinko koskaan tuntenut 
onnellista ihmistä, joka oli epäystävällinen tai 
jonka kanssa ei ollut mukava olla. Ja arvat
kaa mitä? En kyennyt keksimään ketään – en 
yhtään ainutta. Oppikaa siis varhain elämässä 
tämä suuri totuus: ette voi koskaan rakentaa 
omaa onnellisuuttanne jonkun toisen onnet
tomuuden perustalle.

Toisinaan, kenties etenkin silloin kun 
olemme nuoria ja epävarmoja ja yritämme 
edetä maailmassa, me ajattelemme, että jos 
voimme painaa jotakuta vähän alaspäin, se 
jotenkin ihmeellisesti nostaa meitä ylöspäin. 
Sitä on kiusaaminen. Sitä ovat häijyt huo
mautukset. Sitä on röyhkeys, pinnallisuus 
ja ylimielisyys. Ehkäpä ajattelemme, että jos 
olemme tarpeeksi kielteisiä tai kyynisiä tai 
vain ilkeitä, niin meihin ei kohdistu turhan 
korkeita odotuksia. Voimme kohdella kaikkia 
niin kuin he olisivat täynnä vikoja, ja silloin 
meidän vikamme eivät näy niin selvästi.

Onnelliset ihmiset eivät ole kielteisiä, kyy
nisiä eivätkä ilkeitä, joten älkää suunnitelko 
sisällyttävänne sitä onnellisena elämiseen. Jos 
olen jotakin oppinut elämästä, niin sen, että 
ystävällisyys ja miellyttävyys ja uskoon perus
tuva myönteisyys ovat onnellisten ihmisten 
luonteenpiirteitä. Äiti Teresan sanoin: ”Älä 

Jos olen jotakin oppi-
nut elämästä, niin sen, 
että ystävällisyys ja 
miellyttävyys ja uskoon 
perustuva myönteisyys 
ovat onnellisten ihmisten 
luonteenpiirteitä.
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koskaan anna kenenkään lähteä luotasi 
tuntematta oloaan onnellisemmaksi ja parem
maksi. Ole elävä ilmaus Jumalan hyvyydestä  
– hyvyydestä kasvoillasi, hyvyydestä sil
missäsi, hyvyydestä hymyssäsi, hyvyydestä 
lämpimässä tervehdyksessäsi.” 8

Tähän liittyvä askel polulla kohti onnea on 
välttää elämässänne vihamielisyyttä, kiistaa 
ja kiukkua. Muistakaa, että Lusifer, Saatana, 
meidän kaikkien vastustaja, rakastaa vihaa. 
Hän ”on kiistelyn isä, ja hän yllyttää ihmisten 
sydämet kiistelemään vihaisina keskenään” 
(3. Nefi 11:29).

Lainattuaan tätä jaetta yleiskonferenssissa 
muutama vuosi sitten vanhin Lynn G. Robbins  
seitsemänkymmenen koorumista sanoi: 
”Verbi yllyttää kuulostaa onnettomuuden 
reseptiltä: Aseta mieliala kohtalaiseen läm
pöön, sekoita joukkoon muutama valittu 
sana ja kiehauta. Jatka sekoittamista, kunnes 
keitos on paksua. Jäähdytä. Anna tunteiden 

kylmetä useita päiviä. Tarjoile kylmänä. Pal
jon jälkiseurauksia.” 9 Paljon jälkiseurauksia 
todellakin.

Viha vahingoittaa tai tuhoaa lähes kaiken, 
mitä se koskettaa. Kuten joku on sanonut, 
vihan hautominen on kuin joisi myrkkyä 
ja odottaisi, että joku toinen kuolee. Se on 
häijyä happoa, joka tuhoaa sitä hautovan 
paljon ennen kuin se vahingoittaa aiottua 
kohdetta. Sillä ja sen sukulaispaheilla – väki
vallalla, raivolla, katkeruudella ja kiukulla – ei 
ole mitään tekemistä evankeliumin mukaisen 
elämän tai onnen tavoittelun kanssa. En usko, 
että vihaa voi olla – tai sitä ei ainakaan voi 
elätellä, viihdyttää ja vaalia – elämässä, jota 
eletään onnellisena.

Tehkää työtä sen eteen
Vielä viimeinen ehdotus, vaikka on monia 

muitakin, joita meidän pitäisi ottaa huo
mioon. Nefi sanoi, että kun hänen kansansa 

Olkaa tuotteliaita ja 
ahkeroikaa, myös uuras-
tamalla ja palvelemalla 
muita. Se on yksi todella 
suurenmoisista avaimista 
todelliseen onneen.
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pyrki löytämään onnea uudessa maassaan heidän 30 ongel
mallisen vuotensa jälkeen, hän sai heidät ”ahkeroimaan ja 
tekemään työtä käsillänsä” (2. Nefi 5:17). Sitä vastoin niistä, 
joiden luota he olivat paenneet, tuli ”joutilas kansa, täynnä 
ilkeyttä ja kataluutta” (2. Nefi 5:24).

Jos haluatte olla onnellisia koulussa tai lähetystyössä tai 
työssä tai avioliitossa – tehkää työtä sen eteen. Oppikaa 
tekemään työtä. Palvelkaa ahkerasti. Älkää olko joutilaita ja 
ilkeitä. Kotikutoinen määritelmä Kristuksen kaltaisesta luon
teesta saattaisi olla, että se on nuhteettomuutta tehdä oikea 
asia oikeaan aikaan oikealla tavalla. Älkää olko joutilaita. 
Älkää olko tuhlaavaisia. ”Etsikää oppia vieläpä tutkimalla 
sekä uskon kautta” (OL 88:118). Olkaa tuotteliaita ja ahke
roikaa, myös uurastamalla ja palvelemalla muita. Se on yksi 
todella suurenmoisista avaimista todelliseen onneen.

Saanen lopettaa lainaamalla Alman suorasukaista neuvoa 
Koriantonille. Kaikella sillä kannustuksella, jota isä haluaisi 
antaa pojalleen tai tyttärelleen, hän sanoi, että ylösnouse
muksessa uskolliset herätetään ”loputtoman onnen” tilaan, 
jolloin he perivät Jumalan valtakunnan (ks. Alma 41:4). Hän 
lisäsi, että tuolloin meidät ”herätetään onneen sen mukai
sesti, kuinka [olemme] onnea [halunneet]” (Alma 41:5). 
Mutta hän varoitti myös ankarasti: ”Älä luule, – – että [ilman 
parannusta] sinut palautetaan synnistä onneen. Katso, minä 
sanon sinulle: Jumalattomuus ei ole koskaan ollut onnea.” 
(Alma 41:10, kursivointi lisätty.)

Synti on onnellisena elämisen vastakohta. Todellakin ne, 
jotka uskovat toisin, ovat Alman mukaan ”vailla Jumalaa 
maailmassa, ja he ovat vaeltaneet vastoin Jumalan luon
netta; sen tähden he ovat tilassa, joka on vastoin onnen 
luonnetta” (Alma 41:11).

Jättäkää rikkomukset
Pyydän teitä hylkäämään rikkomukset, jotta voitte elää 

Jumalan luonteen mukaisesti, joka on todellisen onnen 
luonne. Kannustan teitä ja ylistän teitä pyrkimyksissänne 
kulkea siihen johtavaa polkua. Te ette löydä onnea millään 
muulla tavalla.

Todistukseni on, että Jumala, iankaikkinen taivaallinen 
Isä, kannustaa ja ylistää aina onnen tavoitteluanne vielä 
rakastavammin kuin minä. Todistan, että Hän haluaa tei
dän olevan onnellisia, kokevan todellista iloa. Todistan 
Hänen ainosyntyisen Poikansa sovituksesta ja siitä, että 

Hän tarjoaa oikean polun ja tarvittaessa polulla uuden alun, 
toisen mahdollisuuden, muutoksen luonteessamme, jos 
välttämätöntä.

Rukoilen, että opitte tietämään, että Jeesus Kristus on ”tie, 
totuus ja elämä” ja ettei kukaan löydä todellista onnea muu
toin kuin Hänen avullaan. Rukoilen, että jonakin päivänä, 
joskus, jossakin jokainen sydämenne vanhurskas toive toteu
tuu, kun elätte Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan 
ja sillä tavalla, joka johtaa noihin siunauksiin. ◼
Brigham Youngin yliopiston Idahon kampuksen hartaustilaisuudessa  
23. syyskuuta 2014 pidetystä puheesta ”Living after the Manner of Happiness” 
[Eläminen onnellisena]. Koko puheen teksti englanniksi on osoitteessa  
web .byui .edu/ devotionalsandspeeches.
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Toimittajan huomautus: Olipa ihmisen usko Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumiin kuinka luja tahansa, uskolli-
sena pysyminen voi olla vaikeaa uusille ja aktiivisuuteen 
palaaville jäsenille, jos heistä tuntuu, etteivät he kuulu 
joukkoomme. Tässä artikkelissa tarkastellaan sitä, mitä 
jäsenet, jotka ovat jo laumassa, voivat tehdä toivottaak-
seen muut tervetulleiksi. Joulukuun numerossa tarkastel-
laan sitä, mitä ne, jotka tuntevat olevansa ulkopuolella, 
voivat tehdä löytääkseen paikkansa.

Me pystymme parempaan:  

Tässä on neljä tapaa, joilla voit auttaa uusia ja kirkkoon palaavia jäseniä tuntemaan,  
että he kuuluvat joukkoomme.

TOIVOTA MUUT 
TERVETULLEIKSI laumaan

Kuukauden kuluttua siitä, kun Melissa (kaikki nimet 
on muutettu) meni kasteelle Yhdysvaltain keskilän
nessä, hän piti alkurukouksen sakramenttikokouk

sessa. Häntä hermostutti rukoilla muiden edessä, mutta 
hän muistaa, että ”tunsin täyttä luottamusta kykyyni puhua 
taivaalliselle Isälleni. Olinhan sentään rukoillut vuosien 
ajan, etenkin kirkkoa tutkiessani, ja saatoin tuntea Pyhän 
Hengen auttavan minua.”

Betsy VanDenBerghe
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Siksi olikin yllätys, että hän sai sähköpostia eräältä seu
rakunnan jäseneltä, joka kuvaili ”hyvin yksityiskohtaisesti” 
kaikkia niitä asioita, joita hän oli tehnyt rukouksessaan vää
rin. Melissan mielessä vilisivät häpeä, hämillisyys ja epäi
lysten tulva, kunnes hän tunsi innoitusta soittaa sille kotiin 
palanneelle lähetyssaarnaajalle, joka oli opettanut häntä. 
”Tuo lähetyssaarnaaja vakuutti minulle heti, että oli täysin 
sopimatonta, että se jäsen arvosteli minua sillä tavoin”, hän 
sanoo. ”Lähetyssaarnaaja sanoi minulle myös, ettei piispa
kunta koskaan pyytäisi toista jäsentä, kuten olin otaksunut, 
antamaan minulle tällaista palautetta.”

Rauhoittuneena Melissa pysyi aktiivisena seurakunnassa, 
otti vastaan tehtäviä ja jatkoi edistymistä uskossaan. Mutta 

tuon lannistavan sähköpostin saamisen jälkeen kesti useita 
kuukausia päästä yli sen aiheuttamasta mielipahasta ja 
saada takaisin menetetty itseluottamus.

Valitettavasti Melissan tapaus ei ole ainutkertainen. Monet 
uudet ja kirkkoon palaavat jäsenet kohtaavat merkittäviä 
mutta usein vältettävissä olevia haasteita tuntiessaan, etteivät 
he kuulu joukkoomme. Joskus jopa ne, joilla on luja todistus, 
kamppailevat pysyäkseen uskollisina, kun heistä tuntuu, että 
he jäävät ulkopuolelle. Äskettäin julkaistussa videosarjassa 
nimeltä Unity in Diversity [Ykseyttä moninaisuudessa] kirkon 
johtajat käsittelevät tätä aihetta kannustaen meitä jäseniä 
olemaan kanssakäymisissämme hienotunteisempia ja rakas
tavampia ja ottamaan kaikki mukaan.
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Seuraavat kertomukset havainnollistavat osaltaan, kuinka 
me jäsenet voimme käyttää näitä periaatteita ja tarjota aitoa 
ystävyyttä ja emotionaalista tukea niille, jotka kaipaavat 
vilpitöntä hyväksyntää Herran kirkossa.

Ole ystävä uskossa
”Kun kappelin ovelle ilmaantuu kuka tahansa, hänen 

pitäisi heti tuntea, että hänet hyväksytään, häntä rakaste-
taan, kohotetaan ja innoitetaan – – olemaan tästä lähtien 
parempi, koska hän tietää Herran rakastavan häntä ja koska 
hänellä on ystäviä uskossaan.”

– Carol F. McConkie, ensimmäinen neuvonantaja 
Nuorten Naisten ylimmässä johtokunnassa

Melissa tarvitsi etenkin omassa seu
rakunnassaan aitoja ystäviä, joiden luo 
hän voisi mennä kaivatessaan neuvoja 
tai apua. Hänen miehensä ja tyttärensä 
eivät olleet liittyneet kirkkoon hänen 

kanssaan.
”Se, että kirkkoon tullessani näin kaikki 

perheet, sai minut tuntemaan, että olen 
hyvin yksin”, hän sanoi. Kaikki olivat ystä
vällisiä, mutta jopa heidän onnellisuutensa 
sai hänet tuntemaan, että ”en koskaan 
saavuttaisi tuota mormonisäteilyä, koska olin 

ainoa, jolla on ongelmia”.
Sen kotiin palanneen lähetyssaarnaajan 

lisäksi, joka oli opettanut Melissaa, hänellä 
oli siunauksenaan Cindy, verkkoystävä, joka 

oli alun alkaen tutustuttanut hänet kirkkoon. ”Oli 
raskasta nähdä, kuinka Melissa kamppaili omalla 
paikkakunnallaan, ja seurata tilannetta avuttomana”, 
Cindy selittää. ”Niinpä loin yksityisen Facebookryh
män muutamien erittäin maanläheisten, rakastavien 
ja erilaisten jäsenten kanssa, jotka auttoivat häntä ja 
osoittivat hänelle ystävällisyyttä tavoilla, joihin en olisi 
koskaan pystynyt yksin.”

Ryhmän avulla Melissa tunsi kuuluvansa joukkoon, 
kun hän etsi paikkaansa seurakunnassa, ja lisäksi ryh
män jäsenet vastasivat kysymyksiin, jotka koskivat elä
mäntyyliin ja kulttuuriin liittyviä huolenaiheita. ”Olin 
tottunut käyttämään hihattomia toppeja ja lyhyitä 
sortseja”, Melissa sanoo. Hän arvosti verkkoystäviään, 



jotka reagoivat tilanteeseen lähettämällä valokuvia asuista, 
joita hän voisi etsiä paikallisista myymälöistä. Tämä kan
nusti häntä pyytämään sisarilta seurakunnassaan elokuva
suosituksia, koska jotkin hänen kokoelmansa elokuvat 
eivät enää tuntuneet hänestä sopivilta.

Melissa korostaa, että eräs tärkeä ystävystymistä edistävä 
asia on, että hän pyysi neuvoja. Pyytämättä annetut neuvot 
tuntuvat enemmän tuppautumiselta kuin mukaan ottami
selta – yksityisyyden loukkaukselta, joka voi tuntua pahalta 
niistä, jotka eivät ole valmiita siihen.

Ennen pitkää Melissa kutsuttiin opettajaksi Apuyhdis
tykseen. Hänen tehtävänsä tarjosi tilaisuuksia olla tekemi
sissä muiden kanssa seurakunnassa. Melissa kertoi sisarille 
vaikeuksistaan sekä sopeutua uutena jäsenenä joukkoon 
että selviytyä autistisen lapsen, omien terveysongelmien 
ja kuolevan koiransa kanssa. Kokemus, että muut sisaret 
kuuntelivat ja kertoivat luokassa ja yksityisissä keskuste
luissa omista vaikeuksistaan, osoittautui syvällisen paranta
vaksi. Nämä ihmissuhteet auttoivat Melissaa tuntemaan, että 
hänellä oli viimeinkin todellisia ystäviä kirkossa.

Ota jokainen mukaan
”Vapahtaja antoi seuraajilleen käskyn rakastaa toisiaan, 

’niin kuin minä olen rakastanut teitä’ (Joh. 13:34). Niinpä 
katsomme, kuinka Hän on rakastanut meitä. – – Jos 

EHDOTUKSIA ONNISTUNEESEEN VUOROVAIKUTUKSEEN 
UUSIEN JÄSENTEN JA TUTKIJOIDEN KANSSA

•  Jätä kirkollisen ohjauksen antaminen pappeusjoh-
tajille ja Apuyhdistyksen johtohenkilöille. Muiden 
jäsenten tulee keskittyä enemmän hyvänä ystävänä 
olemiseen.

•  Vältä vertaamasta heidän edistymistään omaasi tai 
kenenkään muun edistymiseen.

•  Opeta kirkon perusoppeja, älä kulttuurisia tapoja.
•  Vaikka voitkin etsiä verkosta tilaisuuksia auttaa uusia 

käännynnäisiä, tutkijoita ja vähemmän aktiivisia 
jäseniä, niin henkilökohtainen ystävyys voi olla vielä 
merkityksellisempää.

teemme Hänestä roolimallimme, meidän tulee aina yrittää 
tavoittaa jokainen ja ottaa heidät mukaan.”
– Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin koorumista

Robert, tutkija Kanadassa, on osallistunut moniin kirk
komme kokouksiin ja toimintoihin. Hän on tutkinut eri 
uskontoja mutta on jatkanut kirkkoon perehtymistä sen 
innoituksen vuoksi, jota hän on saanut sen opista ja Mor
monin kirjasta. Hän osallistuu instituuttiin oppiakseen lisää 
ja pitää sosiaalista ympäristöä ”virkistävän tervehenkisenä 
ja ystävällisenä, ja siinä on todella hyvä vire”, hän sanoo. 
”Mormonit ovat mukavimpia ihmisiä maailmassa.”

Itseään luonteeltaan sisäänpäin kääntyneenä pitävä 
Robert haluaa olla tekemisissä muiden kanssa, mutta 
sanoo: ”Minulla on taipumus jäädä seinäruusuksi, koska en 
tiedä, kuinka mennä mukaan ryhmiin, joissa monet ovat 
toistensa pitkäaikaisia kirkkoystäviä eivätkä näytä tarvit
sevan ketään muita.” Tämän eristyneisyyden tunteen lie
vittäminen ei kuitenkaan vaadi paljoa. Hän muistelee, että 
eräässä toiminnassa ”joku tuli luokseni päivällisen jälkeen 
ja kannusti minua jäämään katsomaan elokuvaa. Muutoin 
olisin lähtenyt mutta jäin ja viihdyin todella hyvin. Minulla 
vain oli tarve tietää, että joku halusi minun olevan siellä.”

Melissan lailla hän arvostaa kirkkoomme kuuluvia ystä
viä, jotka selittävät oppia mutta eivät sanele liian yksityis
kohtaisesti, kuinka sen mukaan pitää elää. Ystävä, joka 

•  Pyri erityisesti tervehtimään heitä lämpimästi, olemaan 
vuorovaikutuksessa heidän kanssaan ja esittelemään 
heidät muille jäsenille.

•  Kutsu heidät kotiisi tai muihin toimintoihin, jotta heillä 
on ystäviä niin viikolla kuin sunnuntaisinkin.

•  Kuuntele ja esitä kysymyksiä, jotka auttavat heitä tun-
temaan, että heitä ymmärretään.

•  Kerro, kuinka itse olet voittanut vaikeuksia, jotta he 
tietävät, että meillä kaikilla on niitä.

•  Odota, että he pyytävät neuvojasi, ja kun annat niitä, 
älä ohjaile äläkä määräile.
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kuuntelee enemmän kuin kehottaa, on kuin ”joku, joka 
kävelee vierelläsi sen sijaan että työntäisi takaa saadakseen 
sinut kulkemaan nopeammin. Suurimman osan aikaa sitä 
silloin vain kompastuu ja kaatuu.”

Robertin on ollut vaikea lopettaa tupakointi. Hänen 
vaivautuneisuutensa havainnollistaa, kuinka ne, jotka ovat 
uusia, ovat hyvin tietoisia erilaisuudestaan. ”Yksikään jäsen 
ei ole koskaan sanonut minulle mitään siitä, että haisen 
tupakalle”, hän sanoo. ”Mutta jos vaatteeni eivät ole suo
raan pesusta, pysyn kotona enkä mene instituuttiin tai 
kirkkoon.”

Me voimme luoda voimakkaamman joukkoon kuulu
misen tunteen, kun vahvistamme niitä, jotka ovat uusia 
kirkossa, ja otamme heidät mukaan. Vanhin D. Todd Chris
tofferson kahdentoista apostolin koorumista sanoo: ”Sydän
täni särkee, jos joku, joka on hyvin haavoittuvainen, tulee ja 
sanoo – –: ’Haluan olla täällä’, ja sitten hänelle käännetään 
selkä tai häntä ei huomata. Se on murheellista. – – Meidän 
täytyy toimia paremmin.” (”Is There a Place for Me?”, video, 
lds .org/ media library.)

Mene mukaan
”Kun päätät mennä mukaan, olet siunaukseksi jonkun 

muun elämässä. – – Voitko etsiä ihmisen, joka on jäämässä 
ulkopuolelle, istumassa yksinään? – – Kun olet avannut 
sydämesi muille ihmisille, näet, että me kaikki kuulumme 
joukkoon.”
– Jean B. Bingham, Apuyhdistyksen ylijohtaja

Kun Elsa oli liittynyt kirkkoon Alankomaissa, hän koki 
aitoa yhteyttä rakastavaan taivaalliseen Isään. Mutta koska 
hän oli nuori naimaton aikuinen, hän joutui myös koke
maan yksinäisyyttä, kun perhe ja ystävät tunsivat kiusaan
tuvansa hänen uusista uskonnollisista käsityksistään ja 
tavoistaan. ”Paras asia, mitä jäsenet ovat tehneet hyväkseni”, 
hän sanoi, ”on olla auliisti ystäväni kirkon ulkopuolella. 
Jotkut lähtevät kanssani temppeliin kasteille, vaikka he ovat 
saaneet endaumentin. Minun pitää olla tekemisissä jäsenten 
kanssa muulloinkin kuin sunnuntaina saadakseni voimaa ja 
kestääkseni loppuun asti.”

Elsa kokee suurimmaksi haasteekseen uutena käännyn
näisenä sen, että hänen ”odotetaan saman tien ymmärtä
vän kaiken”, hän sanoo. ”Kaikki ne lyhenteet, tapahtumat, 
tehtävät. Se voi olla vähän häkellyttävää, ja joskus pelkään, 

että ihmiset tuomitsevat minut, kun en opi nopeammin.” 
Lisäksi monien muiden tavoin hän kokee sosiaalisten 
tilanteiden pelkoa, joka ”pitää minut mukavasti kappelin 
takaosassa sanomatta juuri koskaan mitään”. Suuret ryhmät 
ovat pelottavia, ja hän miettii, arvostelevatko muut sitä, ettei 
hän osallistu. ”Kyse ei ole siitä, ettenkö haluaisi osallistua 
oppiaiheisiin tai laulaa kirkon lauluja avoimesti tai pitää 
yhteisen rukouksen”, hän selittää. ”Kyse on vain siitä, että 
pelkään, että saattaisin purskahtaa itkuun niiden ihmisten 
edessä, joita en vielä oikeastaan tunne.”

Sisar McConkie sanoo: ”Tiedän ihmisiä, jotka tulevat 
kirkkoon joka sunnuntai, jotta he voivat saada innoitusta ja 
mielenylennystä, ja jotka sitten lähtevät sieltä pois tuntien, 
että heitä arvostellaan eikä rakasteta eikä tarvita – aivan 
kuin heille ei olisi paikkaa kirkossa. Meidän pitää toimia 
tässä eri tavoin.”

Elsa sanoo, että jäsenet, jotka eivät tuomitse tai arvostele, 
auttavat häntä eniten. ”He kuuntelevat ongelmiani eivätkä 
tunkeudu henkilökohtaiseen tilaani. He toimivat vilpittö
mästi ja kärsivällisesti, kun minä opettelen omalta osaltani, 
mistä jäsenenä olemisessa on oikein kysymys.” Ahdistuk
sestaan huolimatta hän lähtee lähetyssaarnaajien mukaan 
ja pitää huolta uusista jäsenistä ja tutkijoista. ”Tiedän, miltä 
tuntuu olla uusi”, hän selittää, ”ja haluan varmistua siitä, 
ettei kukaan käännä selkäänsä evankeliumin lahjoille, jotka 
ovat pelastaneet minut epätoivolta.”

Elä evankeliumin mukaan, tule opetuslapseksi
”Ihmiset voivat tuoda mukanaan erilaisia lahjoja ja näkö-

kulmia. Laaja valikoima kokemuksia, taustoja ja haasteita, 
joita ihmiset kohtaavat, osoittaa meille, mikä on todella 
oleellista Kristuksen evankeliumissa. Ja suuri osa siitä, mitä 
kenties ajan kuluessa on omaksuttu ja mikä on enemmän 
kulttuuriin liittyvää kuin opillista, voi jäädä pois, ja me 
voimme todella oppia olemaan opetuslapsia.”
– Vanhin D. Todd Christofferson kahdentoista apostolin koorumista

Vaikka aiemmin Jim arvosteli kirkkoa, hän liittyi kirk
koon, koska hän sai ”Pyhältä Hengeltä kiistattoman hen
gellisen todistuksen, joka vahvisti evankeliumin ja sen opin 
olevan totta”. Yksi hänen suurimmista haasteistaan oli kui
tenkin sopeutua myöhempien aikojen pyhien kulttuuriin.

Kasteensa jälkeen hän havaitsi, että monet yleisesti 
hyväksytyt käyttäytymistavat jäsenten keskuudessa olivat 
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KATSO YKSEYTTÄ MONINAISUUDESSA
Katso sarja lyhyitä videoita, joissa kirkon johtajat  
kertovat, mitä kirkkoon kuuluminen tarkoittaa,  
osoitteessa lds .org/ go/ unity917.

Hän kehotti jäseniä, joilla oli voimakkaita mielipiteitä, 
välttämään muiden pyhien loukkaamista sellaisissa käytän
nöissä, joilla ei loppujen lopuksi ollut merkitystä, ja selitti, 
että ”tieto tekee ylpeäksi, rakkaus sen sijaan rakentaa” 
(1. Kor. 8:1). Hän kehotti jäseniä välttämään hajaannusta ja 
keskittymään Jeesukseen Kristukseen ja Hänen ristiinnau
litsemiseensa eikä siihen, millä tavoin he olivat keskenään 
erilaisia (ks. 1. Kor. 1:10; 2:2).

Tänä aikana nykyiset apostolit ja profeetat kehottavat 
meitä etsimään ykseyttä moninaisuudessa kannustaen 
meitä tekemään tilaa jokaiselle Kristuksen kirkon jäsenelle, 
koska se on tärkeä osa päämääräämme päästä ”yhteen ja 
samaan uskoon ja Jumalan Pojan tuntemiseen [niin että] 
saavutamme – – Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden” 
(Ef. 4:13). ◼

enemmänkin kulttuurisia kuin opillisia. ”Vaikka näin käy
kin missä tahansa järjestetyssä uskonnossa”, hän selittää, 
”minusta tuntui, että ellen mukautuisi tiettyihin tapoihin, 
minua syytettäisiin siitä, etten ole ottanut evankeliumia täy
sin vastaan. Vaikeuteni eivät liittyneet evankeliumiin eivätkä 
oppiin vaan siihen mukautumiseen, joka tuntui pelkästään 
kulttuuriin kuuluvalta.”

Kuten vanhin Christofferson selittää, me tarvitsemme 
uusia käännynnäisiä, tutkijoita ja muita avuksi karistaak
semme oppiin kuulumattomat käytännöt, joita on karttunut 
ajan kuluessa, ja tullaksemme todellisiksi opetuslapsiksi.

Ylistäessään eri taustoista tulevien ihmisten kanssa 
toimimisen etuja vanhin Oaks kannustaa myöhempien 
aikojen pyhiä välttämään keskittymistä eroihin ja sen sijaan 
aloittamaan kysymällä: ”Mistä olet kotoisin? Millaisia ovat 
perusarvosi? Mitä haluat saavuttaa?” Tämänkaltainen avoi
muus ja hyväksyntä auttaa osaltaan niitä, jotka ovat uusia 
elinpiirissämme, tuntemaan, että heidät otetaan mukaan, 
heitä kohotetaan ja rakastetaan ja että he ovat valmiita 
tavoittelemaan pelastusta kirkon piirissä.

Kuten kirkon johtajat nykyään, apostoli Paavalikin oli 
huolissaan hajaannuksesta muinaisessa Kristuksen kirkossa. 
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Kuolevaisuutta edeltävässä olemassaolossa meillä oli tahdonvapaus, päättely
kykyä ja älyä. Siellä meidät kutsuttiin ja meitä valmistettiin ”Jumalan ennalta 
tietämisen mukaisesti” ja me olimme alussa ”samassa asemassa” veljiemme 

ja sisartemme kanssa (Alma 13:3, 5). Tilaisuuksia kasvuun ja oppimiseen oli tarjolla 
laajalti.

Yhdenvertainen mahdollisuus saada opetusta rakastavassa taivaallisessa kodissa 
ei kuitenkaan johtanut meidän – taivaallisen Isän henkilasten – keskuudessamme 
samanlaiseen haluun kuunnella, oppia ja totella. Tahdonvapauttamme käyttäen 
me kuuntelimme – kuten nykyäänkin – vaihtelevalla mielenkiinnolla ja vaihtelevin 
aikein. Jotkut meistä pyrkivät innokkaasti oppimaan ja olemaan kuuliaisia. Samalla 
kun näköpiirissä häämötti taivaan sota, me valmistauduimme jättämään opin
ahjomme kuolevaisuutta edeltävässä kodissamme. Totuutta opetettiin ja kyseen
alaistettiin, todistuksia lausuttiin ja ivattiin, kun jokainen henki kuolevaisuutta edel
tävässä elämässä teki valinnan joko puolustaa tai vastustaa Isän suunnitelmaa.

Ei välimaastoa
Lopulta tämä konflikti ei jättänyt mahdollisuutta vetäytyä päättämättömänä 

välimaastoon. Eikä välimaastoa ole nykyäänkään. Ne meistä, joiden varustuksena 
oli usko Jeesuksen Kristuksen tulevaan sovitukseen, joita innosti todistus Hänen 
jumalallisesta roolistaan, joilla oli hengellistä tietoa ja rohkeutta käyttää sitä Hänen 

Vanhin Jörg 
Klebingat
seitsemänkymme-
nen koorumista

Puolusta 
USKOA

Herra tarvitsee kansan, joka on halukas  
ja kykenevä nöyrästi ja silti lujasti puolustamaan  

Kristusta ja Jumalan valtakuntaa.
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pyhän nimensä puolustamiseen, taistelivat 
tämän sanasodan etulinjassa. Johannes opetti, 
että nuo rohkeat henget ja muut voittivat 
Lusiferin, sillä ”Karitsan veri ja heidän todis-
tuksensa toivat heille voiton” (Ilm. 12:11, 
kursivointi lisätty).

Niin, lupaus Vapahtajasta sekä veren tah
rimasta Getsemanesta ja Golgatasta voittivat 
sodan kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa. 
Mutta myös meidän rohkeutemme ja todis-
tuksemme, halukkuutemme selittää, puhua 
järkeä ja taivutella muita henkiä kuolevai
suutta edeltävässä maailmassa oli avuksi val
heiden tulvan tyrehdyttämisessä, niin etteivät 
ne vastustamatta leviäisi ympäriinsä!

Kun olimme onnistuneesti suorittaneet 
kuolevaisuutta edeltävän komennuksemme 
Hänen puolustusjoukoissaan, meistä tuli 
Hänen pyhän nimensä todistajia. Todellakin, 
kun Herra oli koetellut meitä taistelussa ja 
siten tullut vakuuttuneeksi meidän vakau
muksestamme ja rohkeudestamme, Hän 
sanoi myöhemmin meistä, Israelin huoneen 
jäsenistä: ”Te olette minun todistajani” (ks. 
Jes. 43:10). Kysykäämme itseltämme: onko 

tämä julistus yhä totta meidän kohdallamme 
nykyään?

Nykyinen taistelumme
Taistelu Isämme lasten mielestä, sydämestä 

ja sielusta riehuu edelleen tänä aikana odot
taessamme Jeesuksen Kristuksen toista tule
mista. Vaikka monet maailmassa suhtautuvat 
vilpittömän uteliaasti kirkon opetuksiin, niin 
yhä laajeneva kuilu jumalattomien ja van
hurskaiden välillä erottaa moraalin vapaassa 
pudotuksessa olevan maailman palautetun 
evankeliumin totuuksista. Kun epätäydellisiä 
mutta valoa kohti ponnistelevia pyhiä syy
tetään pimeyden seuraamisesta, kun heidän 
makeat aikeensa ja tekonsa julistetaan kar
vaiksi (ks. Jes. 5:20), onko mikään ihme, että 
pilkkaavat sormet osoittavat kohti Herran 
palautettua kirkkoa ja Hänen uskollisia palve
lijoitaan (ks. 1. Nefi 8:27)?

Presidentti Thomas S. Monson on opetta
nut: ”Me elämme aikana, jolloin ympärillämme 
on paljon sellaista, minkä tarkoituksena on 
houkutella meitä poluille, jotka saattavat johtaa 
meidän tuhoomme. Sellaisten polkujen välttä
minen vaatii päättäväisyyttä ja rohkeutta.”

Tässä myöhempien aikojen konfliktissa 
passiivinen, välinpitämätön jäsenyys ei riitä! 
Presidentti Monson jatkoi: ”Kun me elämme 
jokapäiväistä elämäämme, on miltei väistämä
töntä, että uskoamme koetellaan. – – Onko 
meillä moraalista rohkeutta puolustaa lujana 
omia uskonkäsityksiämme, vaikka meidän 
täytyisi tehdä se yksin?” 1

Vaikka siitä suuresta ja avarasta rakennuk
sesta (ks. 1. Nefi 8:26–27) kantautuukin jatku
vaa taustahälyä, astelemmeko me päättäväisinä 
ja lujina tätä vähemmän kuljettua tietä? 2 Olem
meko sekä halukkaita että kykeneviä kes
kustelemaan kohteliaasti niiden kanssa, joilla 
on rehellisiä kysymyksiä? Pystymmekö me ja 
olemmeko me halukkaita kiistaan turvautu
matta selkiyttämään ja puolustamaan Jeesuk
sen Kristuksen palautetun kirkon opetuksia?

Herra tarvitsee 
sotajoukon todel-
lisia myöhempien 
aikojen pyhiä, jotka 
ovat halukkaita 
sävyisyyden ja rak-
kauden hengessä 
todistamaan totuu-
desta, kun palaute-
tun evankeliumin 
jotakin näkökulmaa 
kyseenalaistetaan!
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Neuvoessaan meitä kyvyssä olla eri mieltä olematta eri
puraisia vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin koo
rumista opetti: ”Silloinkaan kun pyrimme olemaan sävyisiä 
– –, me emme saa tehdä myönnytyksiä tai heikentää sitou
tumistamme niihin totuuksiin, jotka me ymmärrämme.” 3

Tule rohkeaksi
Harkitkaamme tarkoin presidentti Monsonin kutsua: 

”Kun meillä sitten on todistus, meidän velvollisuutenamme 
on kertoa tuosta todistuksesta muille. – – Olkaamme aina 
rohkeita ja valmistautuneita puolustamaan sitä, mihin me 
uskomme, ja jos meidän täytyy tehdä se yksin, tehkäämme 
se rohkeasti, sen voiman vahvistamina, että todellisuu
dessa emme ole koskaan yksin, kun seisomme taivaallisen 
Isämme rinnalla.” 4

Kirkon jäsenyys yksinään ei tee automaattisesti kenestä
kään rohkeaa todistajaa Kristuksesta ja Hänen palautetusta 
kirkostaan. Herra on opettanut meitä antamaan valomme 
loistaa elämällä evankeliumin mukaan, ja silti muutamat 
jäsenet pitävät jäsenyytensä salassa panemalla valonsa 
vakan alle. Jotkut vastaavat satunnaisiin evankeliumia 
koskeviin kysymyksiin mutta epäröivät todistaa ja esittää 
kutsun. Vielä on muita, jotka todella etsivät tilaisuuksia 
kertoa evankeliumista ja tekevät sen hyvin auliisti. Kuinka 
moni meistä on aloitteellinen, rohkea uskon puolustaja?

Säilyttääkseen asemansa nykyisessä sanasodassa ja 
vallatakseen takaisin lisää alaa Herra tarvitsee kansan, joka 
on sekä halukas että kykenevä nöyrästi ja silti lujasti puo
lustamaan Kristusta, Hänen eläviä puhetorviaan, profeetta 
Joseph Smithiä, Mormonin kirjaa ja kirkon tasovaatimuk
sia. Hän tarvitsee kansan, joka on aina valmiina antamaan 
vastauksen ”jokaiselle, joka kysyy, mihin [heidän toivonsa] 
perustuu” (1. Piet. 3:15). Hän tarvitsee sotajoukon todel
lisia myöhempien aikojen pyhiä, jotka ovat halukkaita 
sävyisyyden ja rakkauden hengessä todistamaan totuu
desta, kun palautetun evankeliumin jotakin näkökulmaa 
kyseenalaistetaan!

Sotapäällikkö Moronin esimerkki
Jos tunnet riittämättömyyttä totuuden puolustamisessa 

rohkeasti meidän aikanamme, et ole yksin. Useimmat 
meistä tuntevat jossakin määrin samoin. Silti me voimme 
tehdä joitakin yksinkertaisia asioita saadaksemme sekä 
kykyä että itseluottamusta.

Mormonin kirjassa kerrotaan, että sotapäällikkö Moroni 
”[valmisti] kansan mieltä olemaan uskollinen Herralle 
Jumalalleen” (Alma 48:7). Hän ymmärsi, että puolustuksen 
etulinjana oli henkilökohtaisen kuuliaisuuden perustukselle 
rakennettu elämä. Lisäksi hän pystytti pieniä linnakkeita, 
loi maavalleja ja myös rakensi kivimuureja niiden ympärille 
(ks. jae 8). Hän ryhtyi paitsi ilmiselviin puolustuksellisiin 
varotoimiin myös vahvisti strategisesti heidän heikoimpia 
linnoituksiaan (ks. jae 9). Hänen varotoimensa olivat niin 
onnistuneita, että hänen vihollisensa ”olivat tavattoman 
hämmästyneitä” (Alma 49:5) eivätkä pystyneet toteutta
maan jumalattomia aikeitaan.

Saatat kysyä: ”Kuinka joku niin heikko kuin minä pystyy 
olemaan Kristuksen ja Hänen palautetun evankeliuminsa 
rohkea puolustaja?” Mieltämäsi heikkous voi tulla vahvuu
deksi, kun hyväksyt sen, ettei Herra vaadi sinulta alkuun 
muuta kuin ”sydäntä ja altista mieltä” (OL 64:34). Maail
man ”pienet ja yksinkertaiset”, joita on siunattu rohkealla 
hengellä, ovat Hänen mieluisimpia värvättyjään. Muista, 
että ”hyvin pienin keinoin” Hän saattaa kernaasti ”viisaat 
ymmälle” (ks. Alma 37:6–7). Jos olet halukas kertomaan 
palautetusta evankeliumista, kirkon johtajista ja opeista ja 
puolustamaan niitä, voisit miettiä seuraavia ehdotuksia.

1. Tiedä, ketä ja mitä puolustat. Vankka puolustusstra
tegia on vankan hyökkäyksen perusta. Vaikka et pystykään 
puolustamaan tehokkaasti sitä, mistä et tiedä mitään tai tiedät 
hyvin vähän, et edes halua puolustaa sitä, ellet välitä siitä 
syvästi. Aivan kuten palkkarenki, jolle maksetaan lampaiden 
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kaitsemisesta, vetäytyy eli pakenee ensimmäisestä vaaran
merkistä, sinäkään et pysty puolustautumaan kovin kauan, 
ellei sinulla ole hengellistä vakaumusta siitä, että puolus
tamasi asia on oikein ja totta. Todistaaksesi Kristuksesta ja 
Hänen kirkostaan ja puolustaaksesi niitä sinun on tiedettävä, 
että Hän elää ja että tämä on Hänen palautettu kirkkonsa!

Ne, jotka tuntevat evankeliumin ja elävät sen mukaan, 
täyttyvät sekä ymmärryksellä että palavalla vakaumuksella, 
jonka sytyttävät kelvollisuus ja henkilökohtainen kokemus. 
He ovat valmiimpia todistamaan totuudesta kuin ne, jotka 
ovat kiinnittäneet huomiota vain siihen, kuinka voi oppia 
antamaan vastauksia.

2. Tee arvio linnoituksistasi. Noudata sotapäällikkö 
Moronin esimerkkiä. Arvioi rehellisesti vahvuutesi ja heik
koutesi evankeliumin ymmärtämisessä. Näytätkö hyvää 
esimerkkiä elämällä Kristuksen kaltaista elämää? Pystytkö 
löytämään vastauksia kysymyksiin tutkimalla pyhiä kirjoi
tuksia? Tuntuuko sinusta luontevalta lausua todistuksesi? 
Osaatko pyhiin kirjoituksiin vetoamalla vastata kirkon 
oppia ja opetuksia koskeviin kysymyksiin, myös niihin, 
joita on muita haasteellisempaa selittää? Oletko valmis 
sanomaan: ”En tiedä, mutta otan selvää”, tai ohjaamaan 
ihmiset sinne, mistä he voivat löytää vastauksia? Voisiko 
olla niin, että ahkera tutkiminen auttaa sinua saamaan 
tavoittelemaasi itseluottamusta ja rohkeutta? 5

3. Vahvista linnoituksiasi. Kun olet arvioinut opillis
ten ”linnoitustesi” tilan, aloita keskittynyt, pitkäjänteinen 
tutkiminen tavoitteena tehdä se, mikä on heikkoa, itsellesi 

vahvaksi (ks. Et. 12:27). Vastaa Mooseksen huutoon: 
”Kunpa koko Herran kansa olisi profeettoja ja saisi Herran 
hengen!” (4. Moos. 11:29.) Uuvuta Herra pyynnöillä, että 
päivittäisten pyrkimystesi jokaisen lusikallisen vastineeksi 
Hän kasaa kiloittain maata puolustusmuuriksesi.

Lue rukoillen pyhiä kirjoituksia yhä uudelleen. Älä vain 
siemaile tuttuja kertomuksia pillillä. Kestitse niillä itseäsi. Voi
sit tutkiessasi tehdä opillisia muistiinpanoja ja täydentää niitä 
jatkuvasti. Voisit etsiä jokaisesta aiheesta muutaman pyhien 
kirjoitusten kohdan ja sitten omien ajatustesi ja opetusten 
tueksi opetella ne ulkoa loogisessa järjestyksessä. Vanhin 
Richard G. Scott (1928–2015) kahdentoista apostolin kooru
mista onkin opettanut, että ”kun pyhiä kirjoituksia käytetään 
kuten Herra on halunnut ne merkittävän muistiin, niissä on 
luontaista voimaa, joka ei välity toisin ilmaistuna” 6.

Voisit opetella ulkoa muutamia lainauksia profeettojen ja 
apostolien sanoista. Pyhä Henki voi yleensä palauttaa mie
leesi vain sen, mitä olet ensin sinne pannut (ks. Joh. 14:26). 
Paras linnoitus ja hyökkäysase, mitä sinulla on, on todel
linen Kristuskeskeinen opillinen tietämys, johon yhdistyy 
Hänen Henkensä miekka (ks. OL 27:18).

4. Harjoittele! Kirkon kokoaikaisia lähetyssaarnaajia 
kannustetaan valmistautumaan roolileikin avulla tilanteisiin, 
joihin he saattavat joutua. Koska sinua saatetaan pyytää 
puolustamaan kirkkoa tai selittämään sen oppia mitä odot
tamattomimmissa tilanteissa tai paikoissa, voisit noudattaa 
lähetyssaarnaajien esimerkkiä valmistautumalla hengelli-
sesti ennen kuin käyt keskustelua luonnollisesti (ks. Moos. 
3:5, 7). Harjoittele roolileikkinä etukäteen tilanteita, joissa 
opetat tai puolustat evankeliumin tasovaatimuksia. Olitpa 
sitten yksin tai perheen tai ystävien kanssa, esitä kuvitteelli
sia kysymyksiä ja vastaa sitten niihin! Kun valmistaudut yhä 
paremmin, itseluottamuksesi Kristuksen todistajana tulee 
entistä vahvemmaksi (ks. Hel. 3:35). Aloita lyhyillä ja yksin
kertaisilla vastauksilla. Useimmissa tilanteissa ne riittävät. 
Mutta voit myös vahvistaa puolustustasi vielä enemmän 
tutkimalla vastauksiin liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia ja 
yhdistämällä eri opinkohtia.

5. Etsi tilaisuuksia. Kun olet näin valmistautunut, 
rukoile tilaisuuksia kertoa evankeliumista nöyrästi ja silti 
luottavaisena ja tarpeen vaatiessa puolustaa evankeliumia. 
Muista, että ”lannistuminen ei ole riittävyyden puutetta 
vaan rohkeuden puutetta” 7. Rukoile, että rakastaisit taivaal
lisen Isän lapsia niin kirkossa kuin muuallakin riittävästi 
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kertoaksesi evankeliumin tasovaatimuksista 
ja puolustaaksesi niitä. Rukoile, ettet koskaan 
suhtaudu välinpitämättömästi tai alistuvasti 
henkilökohtaisiin opillisiin sokeisiin pisteisiin 
vaan teet työtä uskossa Kristukseen niiden 
voittamiseksi.

Muista, että jopa lapsi voi olla Kristuksen 
puolustaja leikkikentällä lausumalla yksin
kertaisen todistuksen, ettei sinun tarvitse olla 
evankeliumin tuntija voidaksesi todistaa totuu
desta, ettei sinulla tarvitse olla kaikkia vastauk
sia, että on aivan sopivaa sanoa toisinaan: ”En 
tiedä” tai ”näitä salaisuuksia ei ole vielä täysin 
ilmaistu minulle; sen tähden minä maltan mie
leni” (Alma 37:11). Se, ettei häpeä evankeliu
mia (ks. Room. 1:16), on enemmän kuin sitä, 
ettei välitä puolitotuuksista eikä valheista tai 
kestää ne. Se tarkoittaa sitä, että tuntee opit ja 
puolustaa niitä! Jos siis pysymme vaiti, älköön 
se johtuko pelosta vaan siitä, että noudatamme 
innoitusta (ks. esim. Alma 30:29).

Ole aloitteellinen todistaja
Kun jatkat Jeesuksen Kristuksen evanke

liumin puolustamista, ”usko, toivo ja rakkaus, 
silmämääränä vain Jumalan kunnia, tekevät 
[sinut] kelvolliseksi työhön” (OL 4:5). Palaut
takaamme tässä mieleen, että Kristus oli 
sävyisä mutta ei koskaan heikko – että Hän 
kutsui mutta myös nuhteli ja että Hän sanoi 
lisäksi: ”Se, jossa on kiistelyn henki, ei ole 
minusta” (3. Nefi 11:29).

Kun jumalaton maailma jatkaa Jumalan 
asettamien moraalisten ja opillisten tasovaa
timusten rikkomista, Kristus luottaa siihen, 
että vähäisinkin pyhistä todistaa elämällään 
Hänen nimestään.

Presidentti Gordon B. Hinckley (1910–2008) 
muistutti meille, että ”pelkkä hyvänä oleminen 
ei riitä. Teidän täytyy olla hyviä jonkin hyväksi. 
Teidän täytyy antaa hyvää maailmalle. Maa
ilman täytyy olla parempi paikka, koska te 
olette siinä. – – Tässä maailmassa, joka on niin 
täynnä ongelmia, jota niin jatkuvasti uhkaavat 

synkät ja jumalattomat haasteet, te voitte ja 
teidän täytyy nousta keskinkertaisuuden ylä
puolelle, välinpitämättömyyden yläpuolelle.  
Te voitte mennä mukaan ja puhua voimak
kaalla äänellä sen puolesta, mikä on oikein.” 8

Jos haluat olla palautetun evankeliumin 
todistaja, liity myöhempien aikojen todistaja 
armeijan riveihin antamalla valosi loistaa! 
Kuvastakoon se, kuinka elät evankeliumin 
mukaan ja kuinka puolustat tuota samaa evan
keliumia, kääntymyksesi syvyyttä Jeesukseen 
Kristukseen. ◼
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Aloita lyhyillä ja 
yksinkertaisilla 
vastauksilla. Useim-
missa tilanteissa 
ne riittävät. Mutta 
voit myös vahvistaa 
puolustustasi vielä 
enemmän tutkimalla 
vastauksiin liittyviä 
pyhien kirjoitusten 
kohtia ja yhdistä-
mällä eri opinkohtia.
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Le Etta Thorpe

Eräs ystäväni esitti minulle 
hiljattain kysymyksen, 
joka yllätti minut. Kaikista 

niistä kysymyksistä, joita esitetään, kun rakas 
ihminen riistää henkensä, hänen mielessään oli vain yksi. 
Hänen kysymyksensä kuului: ”Kuinka kirkko on auttanut 
sinua 15vuotiaan tyttäresi itsemurhan jälkeen?”

Ensimmäinen ajatukseni oli: ”Ei mitenkään. Työnsin 
kaikki ihmiset luotani, eristäydyin kotiin ja kärsin täydelli
sessä yksinäisyydessä.”

Mutta mietittyäni asiaa muutaman päivän tajusin, että se 
ajatus oli täysin vailla pohjaa. Olen aivan varma siitä, että 
kokemani käsittämätön kauhu sumensi näkökulmani.

Sairaalassa, jonne tyttäreni Natalie (joka oli jo kuollut) 
vietiin, olin sokkitilassa. Olin täysin turta fyysisesti ja hen
kisesti. Ympärilläni tapahtui asioita, jotka näin mutta joita 
en tiedostanut: poliisi esittämässä kysymyksiä, ystäviä 
itkemässä, lääkintähenkilökuntaa tiedottamassa. Kaikki oli 
sameaa ja silti täysin selkeää.

Muistan nähneeni aiemman piispani ja hänen vaimonsa. 
Eräs työtoverini oli soittanut heille. Tyttäreni Natalie ja minä 
olimme muuttaneet pois heidän seurakunnastaan vain 
muutamaa kuukautta aiemmin. Piispani ja hänen vaimonsa 
olivat rakkaita ystäviämme.

Piispan vaimo, myös nimeltään Natalie, sanoi, että jäisin 
toistaiseksi heidän luokseen. Seuraava asia, josta olin tietoi
nen, oli se, kun istuin heidän autossaan matkalla takaisin 
vanhaan naapurustooni. Minulla ei ollut mitään käsitystä 

ajankulusta, ja silti olin tietoinen 
siitä, että kun sain pappeuden 

siunauksen piispalta ja eräältä ystä
vältä, oli jo melkein uusi päivä.

Tiedän, että minua on varmaankin pidetty mukana kai
kissa hautajaisjärjestelyissä, mutta minulla ei silti ollut käsi
tystä siitä, mitä tapahtui. Pukeuduin, kun minun käskettiin 
pukeutua. Nousin autoon, kun minulle sanottiin, että meidän 
piti lähteä jonnekin. Tunsin olevani kuin robotti, joka nou
datti yksinkertaisia käskyjä. Mihinkään muuhun en pystynyt. 
Yllättävää oli, etten ollut vuodattanut vielä kyyneltäkään.

Tyttäreni hautajaiset olivat kauniit. Paljon naurettiin ja 
itkettiin, ja Henki oli todella voimakkaasti läsnä. Vanhin 
tyttäreni Victoria matkusti takaisin Utahiin toisesta osaval
tiosta. Hän sävelsi laulun ja esitti sen hautajaisissa. 

Minulle ei koskaan puhuttu hautajaisten kustannuksista 
mitään muuta kuin ilmoitettiin, että ne hoidettaisiin. Muu
tamassa viikossa hautajaiset oli maksettu kokonaan kirkon 
jäsenten lahjoituksilla.

Tuossa vaiheessa olin yhä entisen piispani perheen 
luona. Aiemman seurakuntani jäsenet etsivät minulle uutta 
asuntoa. Saataville tuli soma pieni pohjakerroksen huo
neisto, ja seuraavaksi huomasin allekirjoittavani vuokra
sopimusta. Se ei tapahtunut minun aloitteestani vaan sen 
aikaansai kirkon jäsenten verkosto, johon kuului rakas 
ystäväni Natalie, piispan vaimo.

Seurakunnan jäsenet auttoivat henkilökohtaisten tava
roideni siirtämisessä ja saivat minut ja toisen tyttäreni 

Minut  
pelastettiin

Kun tyttäreni oli riistänyt oman  
henkensä, minulla ei ollut lainkaan 

sukulaisia auttamassa minua 
selviytymään tästä koettelemuksesta – 

paitsi seurakuntaperheeni.

TYTTÄRENI  
ITSEMURHAN JÄLKEEN
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asettumaan uuteen asuntoon. Kahden ensimmäisen kuu
kauden vuokra oli maksettu etukäteen – jälleen kirkon 
jäsenten lahjoituksilla. Minulla ei ollut vieläkään mitään 
käsitystä ajasta, ja olin yhä jossakin määrin emotionaalisesti 
turta, mutta aloin hiljalleen taas tuntea.

Noin kuukausi tyttäreni kuoleman jälkeen aloin vähitel
len ymmärtää, mitä oli tapahtunut ja miten kauheaa  
se oli. Oli kuin raskas, sakea musta savu olisi alkuun  
tunkeutunut tajuntaan, ja sitä seurasivat kaiken sisäänsä sul
kevat pilvet, kunnes tunsin ympärilläni täydellisen pimey
den. Murhe raaimmassa muodossaan voi olla sokeuttavaa.

Natalie oli kuollut kiitospäivänä. Nyt oli joulu. Juhlapäi
vät vain pahensivat menetyksen tunnettani. Kyyneliä tulvi 
loputtomasti päiväkausia, eikä tuska tuona aikana tuntunut 
helpottavan lainkaan. Minuutit tuntuivat tunneilta. Tunnit 
tuntuivat päiviltä. Päivät tuntuivat vuosilta.

Koska olin eronnut, minulla ei ollut aviomiestä, joka 
voisi lähteä ansaitsemaan elantoa. Jos olisin voinut, olisin 
käpertynyt palloksi, lukinnut itseni komeroon ja pysynyt 
siellä. Mutta minulla ei ollut sitä ylellisyyttä. Minun oli 
jotenkin koottava voimaa toimia. Minun oli löydettävä työ
paikka. Olin töissä siihen kiitospäivään asti, mutta jotenkin 
kaikessa siinä kaaoksessa olin unohtanut työni. Olisin 
voinut palata siihen, mutta Natalieni oli viettänyt mielellään 
aikaa työpaikallani, ja ajatus palaamisesta sinne ilman häntä 
oli kestämätön.

Tammikuun ensimmäiseen viikkoon mennessä olin saa
nut matalapalkkaisen työpaikan. Yritin toimia normaalisti. 
Kehoni jatkoi eteenpäin mutta tuntui kuin sieluni olisi kuol
lut. Kukaan ei tiennyt, että olin vain mekaanisesti toimivan 
olennon ontto kuori. Ainoastaan ajaessani töihin ja töistä 
kotiin pystyin purkamaan suruani.

Aloin käydä uudessa seurakunnassani vähän kerrallaan. 
Tiesin, että jos joku kysyisi minulta, kuinka pärjäsin, luhis
tuisin. Halusin kiihkeästi käydä kirkossa mutten halunnut 
puhua kenenkään kanssa saati katsoa ketään silmiin. Toi
voin koko sydämestäni, että voisin olla näkymätön.

Minulla ei ole aavistustakaan, mitä sisaret Apuyhdistyk
sessä ajattelivat minusta, enkä tuolloin juuri välittänytkään 
siitä. Minulla oli riittävästi tekemistä vain yrittäessäni hen
gittää! Olen varma, että annoin sellaisen vaikutelman, että 
halusin heidän jättävän minut rauhaan, sillä kukaan heistä 
ei vaivannut minua. He hymyilivät kuitenkin toisinaan läm
pimästi, mikä tuntui hieman lohduttavan – tismalleen juuri 
sen verran, että se esti minua juoksemasta ulos lähimmästä 
ovesta, mikä ajatus oli jatkuvasti mielessäni.

Aika parantaa. Se ei pyyhi tapahtumia pois mutta se 
antaa avointen haavojen hitaasti umpeutua.

Tuo kohtalokas kiitospäivä oli vuonna 2011, ja vei muu
tamia vuosia ennen kuin oivalsin, kuinka todella paljon 
sain apua veljiltäni ja sisariltani kirkossa. Minusta tuntui 
kuin minut olisi kannettu pois taistelukentältä pahasti haa
voittuneena. Minut hoidettiin terveeksi ja minusta huoleh
dittiin, kunnes pystyin pärjäämään omillani.

Lukuisia siunauksia on tullut elämääni monin eri tavoin. 
Todistukseni on vahvistunut tavattomasti. Tiedän nyt, miltä 
tuntuu olla Vapahtajamme rakastavien käsivarsien suojissa.

Vastauksena siis ystäväni kysymykseen ”Kuinka kirkko 
auttoi sinua selviytymään tästä koettelemuksesta?” sanon: 
”He eivät vain auttaneet minua. He pelastivat minut.” ◼
Kirjoittaja asuu Utahissa Yhdysvalloissa.VA
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Natalie oli ilon ja naurun lähde elämässäni. 
Olen kiitollinen ystävieni ja seurakuntani 
jäsenten tuesta, kun surin menetystäni.
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Kun joku päättää lopettaa tus
kansa tekemällä itsemurhan, 

hänen läheisillään alkaa monimut
kainen ja yksilöllisen tuskallinen 
surutyö. Hämmennyksen, syylli
syyden, hylkäämisen, torjunnan ja 
vihan tunteet voimistuvat. Vas
taamattomat kysymykset, kuten 
Miksi? Mitä minulta jäi huomaa
matta? Miksi en saanut Hengen 
varoitusta? Kuinka tämä vaikuttaa 
iankaikkisiin siunauksiin? voivat 
aiheuttaa valtavaa hämmennystä 
sekä ajatuksia siitä, että kenties he 
olivat jotenkin vastuussa rakkaansa 
kuolemasta.

Läheisillä on taipumus vetäytyä muiden seurasta häve
ten, koska he pelkäävät syyttämistä, tuomitsemista ja lei
maamista. Läheiset saattavat myös kärsiä traumaperäisistä 
reaktioista – etenkin silloin, jos he löytävät ruumiin. He 
voivat surressaan jopa itsekin saada itsetuhoisia ajatuksia.

Tästä syvästä tuskasta ja ahdistuksesta huolimatta Vapah
tajamme ”laskeutui kaiken alapuolelle” (OL 88:6; ks. myös 
122:8), ”jotta hän osaisi lihan mukaisesti auttaa kansaansa 
sen heikkouksien mukaisesti” (Alma 7:12) ja jotta me ”löy
täisimme avun silloin kun sitä tarvitsemme” (Hepr. 4:16).

Surevalle:
•  Älä syytä muita äläkä etenkään itseäsi.
•  Huolehdi itsestäsi hengellisesti: luota tahdonvapauden 

lahjaan, hyväksy se, ettet tiedä kaikkea (ks. 1. Nefi 9:6), 
ja luota siihen, että Herralla on voima parantaa ja antaa 
rauhaa (ks. Fil. 4:7).

•  Huolehdi itsestäsi fyysisesti: pidä yllä ravintoon, lepoon 
ja liikuntaan liittyviä hyviä tottumuksia.

•  Pyydä tukea niiltä, joihin luotat (perhe, ystävät, piispa), 

olosuhteisiin” (OL 46:15).
•  Lähesty surevaa ja kysy häneltä, kuinka voit auttaa ihan 

yksinkertaisissa asioissa, tai lähde hänen mukaansa 
hänen toimiinsa.

•  Ole kärsivällinen, kuuntele ja hyväksy tunteet, joita hän 
osoittaa omassa tahdissaan.

•  Vältä kuluneita sanontoja ja valheellisia vakuutteluja 
kuten että ”Kaikki järjestyy”, ”Tilanne voisi olla pahem
pikin”, ”Tiedän, miltä sinusta tuntuu”, ”Minä ymmärrän”, 
”Se oli Jumalan tahto”, ”Aika parantaa kaikki haavat” jne.

•  Älä yritä antaa vastauksia hänen vastaamatta jääneisiin 
kysymyksiinsä.

•  Älä vertaa hänen murhettaan omaasi, vaikka se liittyisi
kin itsemurhaan.

•  Puhu hänelle hänen rakkaastaan samalla tavoin kuin 
puhuisit jostakusta, joka kuoli jollakin muulla tavalla.

•  Vakuuta lapsille, joita itsemurha kosketti, etteivät he ole 
vastuussa siitä.

•  Tarjoudu auttamaan häntä etsimään lisää apua surutyö
hönsä (terapiaa, tukiryhmiä jne.). ◼

ja anna heidän auttaa sinua  
selviytymään tästä kriisistä.

•  Mene mukaan tervehenkiseen 
toimintaan, joka kääntää ajatuk
set muualle.

•  Puhu ammattiauttajan kanssa  
ja/tai osallistu itsemurhan teh
neiden omaisten tukiryhmään.

•  Ole kärsivällinen 
toipumisprosessissasi.

Surevasta huolehtivalle:
•  Ole myötätuntoinen äläkä  

syytä tai tuomitse. Ymmärrä, 
kuinka ”Herra – – sovittaa 
armotekonsa ihmislasten 

Kuinka läheiset parantuvat
MAP-perhepalvelut
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Cayo ja Anthony
Pariisi, Ranska

Anthony:
Huomasin, että Cayo oli erilai-

nen kuin muut ystäväni. Me kaikki 
teemme typeryyksiä kasvaes-
samme, mutta Cayo auttoi minua 
valitsemaan hyvän polun.

Kahdeksanvuotiaasta kahdek-
santoistavuotiaaksi pohdin paljon 
kasteelle menoa. Mutta se vei 
minulta pitkään, koska minun oli 
muutettava monia asioita elämäs-
säni, vaikka yritinkin elää hyvien 
periaatteiden mukaan.
Cayo:

Se vei oman aikansa, yli kymme-
nen vuotta, mutta viimein hänet 
kastettiin.

Uskon, että Herra tekee kaik-
kensa, jotta me voimme oikeasti, 
rehellisesti ja syvällisesti muuttua. 
Siinä, että tulee myöhempien 
aikojen pyhäksi ja Kristuksen ope-
tuslapseksi, ei ole kyse vain päätök-
sestä omaksua tiettyjä asenteita, 
vaan siitä, että näkee syvällisen 
muutoksen itsessään. Minä näin 
sen muutoksen Anthonyssa.

Cayo Sopi ja Anthony Linat ovat olleet 
ystäviä lapsesta saakka. Cayo, kirkon 
jäsen, toivoi aina, että Anthony liittyisi 
kirkkoon.
LESLIE NILSSON, VALOKUVAAJA

Tutustu lisää Cayon ja Anthonyn tarinaan osoitteessa 
lds .org/ go/ 91738.
Opi lisää evankeliumista kertomisesta vanhin Dallin H. 
Oaksilta osoitteessa lds .org/ go/ 91739.
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Ensimmäisen ultraäänitutkimuksen 
jälkeen lääkäri kertoi meille, että 

uudella vauvallamme saattaa olla 
Downin syndrooma. Mieheni ja minä 
emme odottaneet kuulevamme sitä,  
ja näkemykseni tulevaisuudesta muut
tui heti.

Koko raskauden ajan olin täynnä 
kysymyksiä ja huolia siitä, mitä odot
taa. Mutta valmistauduimme huolella 
vauvamme tuloon. Kun se päivä 
viimein koitti, tunsin sydämessäni, että 
pian syntyisi kaunis ja erityinen lapsi.

Annoimme poikavauvallemme 
nimen Santiago, ja pian hänen syn
nyttyään saimme tietää, että hänellä 
oli Downin syndrooman lisäksi useita 
muita vakavia terveysongelmia, 
jotka vaikuttivat hänen sydämeensä, 

maksaansa ja keuhkoihinsa. Lääkärit 
ja hoitajat yhdistivät hänet välittömästi 
hengityskoneeseen ja sydänkeuhko
koneeseen. Samalla kun päivät kuluivat 
sairaalassa, mieheni ja minä aloimme 
keskustella siitä, kuinka osaisimme 
kasvattaa Santiagoa hänen veljiensä rin
nalla. Silloin tajusimme, kuinka paljon 
tarvitsimme taivaallista Isäämme.

Pikkuisen ”Santimme” kunto koheni 
sen verran, että hänet irrotettiin hengi
tyskoneesta. Kun hän alkoi hengittää 
itse, oli kuin hän olisi sanonut: ”Äiti, 
aion olla vahva ja tehdä oman osani.” 
Hän puristi sormeamme pikkuruisella 
kämmenellään. Hän oli vahva mutta 
hänen sydämensä ei kestänyt vaan 
pysähtyi, ja vähän myöhemmin hän 
palasi taivaallisen Isänsä luo.

En koskaan kuvitellut, että joutuisin 
kokemaan jotakin sellaista. Se, että 
odottaa niin suurin toivein lastaan 
saapuvaksi, tekee niin monia suunni
telmia hänen varalleen ja sitten näkee, 
kuinka hän lähtee tästä elämästä, on 
tuskallisimpia asioita, mitä isä ja äiti 
voivat kokea.

Mieheni ja minä menimme temp
peliin Santiagon hautajaisten jälkeen. 
Kun astuimme sisään, tunsimme 
saavamme lohtua. Tiesin, että jonakin 
päivänä tuntisin lapseni ja nauttisin 
hänestä hänen äitinään. Olen kiitol
linen temppeleistä ja iankaikkisista 
perheistä. Nyt on meidän tehtävämme 
elää siten, että voimme olla jälleen 
pikkuisen Santiagomme kanssa. ◼
Rocio Alvarado, Santiago, Chile
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NÄIMME PIENOKAISEMME  
LÄHTEVÄN TÄSTÄ ELÄMÄSTÄ

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

Kun poikavauvamme alkoi hengittää 
itse, oli kuin hän olisi sanonut: ”Äiti, 

aion olla vahva ja tehdä oman osani.”
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Olen lääkäri, ja kerran luokseni tuli 
potilas, jonka rutiininomainen 

verikoe näytti normaalista poikkeavia 
arvoja. Verikokeen ja tapaamisemme 
välisenä aikana hän oli tutkinut inter
netistä, mitä verikokeen tulokset saat
taisivat merkitä. Tavatessamme hän oli 
levoton ja huolissaan. Yritin selittää 
tuloksia mutta hän oli silti hätääntynyt.

”Älä ole huolissasi siitä, mikä voisi 
mennä vikaan”, sanoin hänelle. ”Se 
on minun työtäni! Sitä varten minä 
olen tässä. Opiskelin ahkerasti, jotta 
tietäisin, mitä tehdä tällaisessa tilan
teessa. Me selviämme tästä yhdessä, ja 
jos noudatat ohjeitani, tiedät, kuinka 
voit tulla taas kuntoon. Luota minuun 
ja anna minun kantaa terveyshuoliesi 
kuorma. Silloin voit keskittää kaiken 
tarmosi paranemiseen.”

Tämä rauhoitti osaltaan hänen 
pelkojaan. Suunnittelimme lisäkokeita, 

VAPAHTAJA – TÄYDELLINEN PARANTAJA
ja lupasin, että menisimme eteenpäin 
yhdessä.

Kuukausia myöhemmin koin 
omassa elämässäni kuohuntaa. Pai
neet työssä, vauvan odotus ja tuleva 
muutto tuntuivat ylivoimaisilta. Huo
masin olevani turhautunut, levoton ja 
peloissani.

Rukoilin vilpittömästi kertoen huolis
tani, synneistäni ja minua turhauttavista 
asioista. Rukoillessani Henki todisti 
Vapahtajan tärkeydestä elämässäni. Oli 
kuin Hän olisi sanonut minulle:

”Älä ole huolissasi kaikesta siitä, 
mitä voisi tapahtua. Se on minun 
työtäni! Sitä varten minä olen tässä. 
Minä kärsin kaiken, jotta tietäisin, mitä 
tehdä tällaisessa tilanteessa. Osoita 
uskoa minuun, niin selviydymme tästä 
yhdessä. Jos noudatat ohjeitani, voit 
tulla taas kuntoon. Luota minuun ja 
anna minun kantaa nuo hengelliset 

kuormat. Silloin voit keskittää kaikki 
ponnistelusi siihen, että sinusta tulee 
paras oma itsesi.”

Sen oivaltaessani huoleni, syylli
syyteni ja turhautumiseni nostettiin 
hartioiltani. Usko Häneen vei pois 
hyödyttömät tuntemukset, jotka estivät 
edistymiseni. Saatoin keskittyä asioihin, 
joihin pystyin vaikuttamaan. Saatoin 
elää evankeliumin mukaan ja kääntyä 
Vapahtajan puoleen haasteissani.

Samalla tavoin kuin lääkäri voi 
opastaa meitä tulemaan kuntoon 
fyysisesti, Vapahtaja, joka on täydelli
nen parantaja, voi ottaa pois häpeän, 
huolen ja syyllisyyden kuorman ja 
jopa turhautumisen ja levottomuu
den tuntemukset sekä näyttää meille, 
kuinka voimme jälleen tulla kuntoon 
hengellisesti. Se on Hänen työtään, ja 
Hän tekee sen täydellisesti. ◼
Matt Lindsey, Havaiji, USA

”Ä lä ole huolissasi 
kaikesta siitä, 

mitä voisi tapahtua. Se 
on minun työtäni! Sitä 
varten minä olen tässä.”
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Useita vuosia sitten vaimoni ja 
minä olimme avioeron partaalla 

alkoholiongelmani vuoksi. Edes 
tyttäriemme kyyneleet eivät pystyneet 
muuttamaan minua. Kun lähetyssaar
naajat alkoivat käydä kodissamme, 
vaimoni ja tyttäreni menivät melko 
pian kasteelle, mutta minä en suos
tunut hyväksymään sitä, mikä on 
Jumalasta.

Riippuvuuteni alkoholista hallitsi 
elämääni. Tapanani oli mennä baa
reihin töiden jälkeen, ja työpäiviä jäi 
usein väliin, koska olin juovuksissa. 
Kun join, minusta tuli fyysisesti agg
ressiivinen. Jouduin usein riitoihin ja 
tappeluihin muiden kanssa.

Kun lähdin töihin, tyttäreni 

RIIPPUVUUTENI JA VAPAHTAJAN APU
pyytelivät itkien, että voisivat tulla 
mukaan estääkseen minua juomasta. 
Lupasin heille, etten joisi, mutta en 
koskaan pitänyt lupaustani. Halusin 
vain jatkaa juomista.

Viimein tajusin tarvitsevani apua. 
Lähetyssaarnaajien avulla tein töitä 
voittaakseni riippuvuuteni. En pysty
nyt vähään aikaan lopettamaan juo
mista kuin viikoksi kerrallaan.

Sitten yhtenä päivänä lähetyssaar
naajat näyttivät Mormonin kirjasta 
kohdan, joka muutti elämäni: ”Jos 
ihmiset tulevat minun luokseni, minä 
näytän heille heidän heikkoutensa. 
Minä annan ihmisille heikkoutta, 
jotta he olisivat nöyriä, ja minun 
armoni riittää kaikille ihmisille, jotka 
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nöyrtyvät minun edessäni; sillä jos he 
nöyrtyvät minun edessäni ja uskovat 
minuun, niin minä teen sen, mikä on 
heikkoa, heissä vahvaksi.” (Et. 12:27.)

Minä tarvitsin Vapahtajan apua. 
Ilman Häntä en koskaan voittaisi 
riippuvuuttani. Huomasin, että mitä 
enemmän turvasin Häneen, sitä 
pidempään pystyin olemaan juomatta. 
Lähetyssaarnaajien usean käynnin 
jälkeen otin vastaan heidän kutsunsa 
mennä kasteelle.

Sen jälkeen elämäni on muuttunut. 
Yli kahdeksan vuotta on kulunut, 
enkä ole maistanut edes yhtä pisaraa 
alkoholia. Nyt olen vapaa, ja se kaikki 
on Herran ansiota. ◼
Victor Muñoz Walde, Huancayo, Peru

Lupasin tyttärilleni, etten 
joisi, mutta en koskaan 

pitänyt lupaustani.
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Kun olin lapsi, minulla todettiin nuo
ruusiän nivelreuma. Olin usein sai

raana, ja vanhempani viettivät kanssani 
monia tunteja lääkäreiden vastaano
toilla. He olivat huolissaan terveydestäni 
ja tunsivat avuttomuutta, koska he eivät 
pystyneet korjaamaan sitä, mikä oli 
vialla. En koskaan arvostanut sitä, miltä 
heistä tuntui, ennen kuin oli minun 
vuoroni katsoa avuttomana vierestä, 
kun äitini taisteli rintasyövän kourissa.

Yhtenä viikonloppuna ajoin äidin 
luo New Jerseyn osavaltioon, jotta 
voisin olla hänen kanssaan, kun 
hänellä oli kemoterapiajakso. Halusin 
olla hänen kanssaan ja antaa veljilleni 
lepohetken hänen päivittäisestä hoi
dostaan. Hänen hoitonsa vuoksi jon
kun piti tarkkailla häntä yöllä. Hänelle 

FYYSISTÄ LOHTUA PYHISTÄ KIRJOITUKSISTA
oli järjestetty vuode olohuoneeseen, 
ja minä aioin nukkua sohvalla. Äidillä 
oli kipuja, enkä minä voinut tehdä 
mitään. Tunsin itseni avuttomaksi ja 
turhautuneeksi.

Kun äidillä oli vaikeuksia nukahtaa, 
tunsin innoitusta lukea hänelle pyhiä 
kirjoituksia. Hän rakasti pyhiä kirjoituk
sia, mutta hän oli liian heikko pitele
mään niitä käsissään tai lukemaan niitä 
itse. Kysyessäni häneltä, mitä hän halusi 
minun lukevan, hän sanoi rakastavansa 
Alman kirjaa. Selailtuani lukujen tiivistel
miä tunsin innoitusta lukea lukua 7.

Henki täytti huoneen, kun luin 
sanat, joilla kuvailtiin Kristuksen pal
velutyötä maan päällä: ”Ja hän kulkee 
kärsien kaikenlaisia kipuja ja ahdinkoja 
ja koetuksia, ja tämä, jotta toteutuisi 

sana, joka sanoo hänen ottavan pääl
lensä kansansa kivut ja sairaudet.

Ja hän ottaa päällensä kuoleman 
päästääkseen kuoleman siteet, jotka 
sitovat hänen kansaansa; ja hän ottaa 
päällensä heidän heikkoutensa, jotta 
hänen sydämensä täyttyisi armolla.” 
(Alma 7:11–12.)

Jatkoin lukemista, kunnes äiti 
nukahti rauhalliseen uneen. Pyhät 
kirjoitukset olivat kutsuneet Lohdutta
jan hänen kotiinsa ja auttaneet häntä 
nukkumaan. Sain vahvemman todis
tuksen pyhien kirjoitusten voimasta 
ja Jeesuksesta Kristuksesta, joka oli 
halukas toimimaan meidän Vapahtaja
namme ja lohduttamaan meitä kaikissa 
ahdingoissamme. ◼
Inger de Montecinos, Virginia, USA

Kun äidillä oli 
vaikeuksia nukahtaa, 

tunsin innoitusta lukea 
hänelle pyhiä kirjoituksia.
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Vapahtajan maanpäällisen palve
lutyön aikana Saatana koetteli 
Häntä.

”Kun Jeesus oli paastonnut neljä
kymmentä päivää ja neljäkymmentä 
yötä, hänen vihdoin tuli nälkä.

Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen 
ja sanoi hänelle: ’Jos kerran olet Juma-
lan Poika, niin käske näiden kivien 
muuttua leiviksi.’” (Matt. 4:2–3, kursi
vointi lisätty.)

Vastustaja kiusasi Vapahtajaa aset
tamalla Hänen jumalallisuutensa 
kyseenalaiseksi. Saatana käytti ehto
lausetta ”jos kerran olet Jumalan 
Poika”.

Mutta Herra torjui kiusauksen käyt
tämällä voimaa, joka tulee pyhien kir
joitusten tuntemisesta. Hän sanoi: ”On 
kirjoitettu: ’Ei ihminen elä ainoastaan 
leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka 
lähtee Jumalan suusta’” (Matt. 4:4).

Vanhin Hugo 
Montoya
seitsemänkymmenen 
koorumista

VOITA EPÄILYSTEN 
VAARA

Tämä keskustelu Jeesuksen Kris
tuksen ja Saatanan välillä antaa meille 
selkeän käsityksen siitä, kuinka vas
tustaja houkuttelee meitä päästämään 
salakavalia epäilyksiä sydämeemme ja 
mieleemme.

Piilohyökkäys
Sonorassa Meksikossa, jossa var

tuin, on suuria puita nimeltä varjo
viikuna. Ne ovat lähes 30 metriä 
korkeita. Niiden runko on valtava ja 
oksisto lehvineen runsas. Jokin aika 
sitten moniin näihin puihin iski tauti 
nimeltä teksasilainen juurilaho. Kun 
tämä sienitauti iskee, sen seuraukset 
eivät näy muutamaan vuoteen. Vähi
tellen sieni kuitenkin lahottaa noiden 
komeiden puiden juuret ja ne alkavat 
kuolla. Lehdet muuttuvat keltaisiksi ja 
putoavat. Sitten runko ja oksat kuivu
vat, ja puut täytyy kaataa.

Suuretkin puut voivat 
menehtyä sienitauteihin, 

joita ei näe. Samoin 
on uskon laita – jos 

annamme epäilysten 
kasvaa, ne voivat lahottaa 
hengelliset juuret, kunnes 

me kaadumme.

Samalla tavoin kuin sienitauti 
tulee noihin puihin, ajatuksiimme voi 
tunkeutua epäilyksiä. Jos annamme 
niiden kasvaa, ajan kuluessa ne voivat 
vaikuttaa juuriimme ja lahottaa uskon 
perustuksemme, kunnes meidätkin 
joudutaan ehkä kaatamaan.
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Niin sanotut ystävät voivat kylvää 
epäilyksiä esittämällä loukkaavia 
kysymyksiä. Internetin sivustot voivat 
synnyttää epäilyksiä tuomalla julki 
tietoa, joka on irrotettu asiayhteydes
tään. Mutta epäilykset voimistuvat 
etenkin silloin kun me itse tunnemme 

olevamme hylättyjä tai kuormitettuja 
ja kyseenalaistamme kantamamme 
kuormat. Valheiden isä voi kuiskia 
korviimme luonnollisen ihmisen 
valituksia, kuten ”Miksi minä, Herra?” 
tai ”Jos kerran olen Sinun palvelijasi, 
miksi sallit…” Hänellä on pahansuopa 

tarkoitus: heikentää varmuuttamme 
siitä, että me olemme Jumalan lapsia.

Puolustautuaksemme sellaisia 
epäilyksiä vastaan meidän täytyy 
muistaa Isämme suunnitelman täy
dellisyys. Sen sijaan että hautoisimme 
kielteisiä kysymyksiä, meidän tulee 
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pyytää voimaa, kuten Joseph Smith 
teki: ”Muista kärsiviä pyhiäsi, oi 
Jumalamme, niin palvelijasi iloitsevat 
sinun nimessäsi ikuisesti” (OL 121:6). 
Meidän täytyy myös luottaa siihen, 
että Herra vapauttaa meidät (ks. 
1. Kor. 10:13).

Aseellinen ryöstö
Muistan erään henkilökohtaisen 

kokemuksen, joka auttoi minua oppi
maan, kuinka korvata epäilys toivolla. 
Palvelin siihen aikaan vaarnanjohta
jana. Lapsemme olivat pieniä. Vaimol
lani ja minulla oli tortillaleipomo, ja 
me teimme pitkää päivää.

Yhtenä sellaisena iltana, kun vai
moni ja minun oli leivottava tortilloja 
keskiyöstä kolmeen aamulla, leipo
moomme tuli kolme nuorta miestä. 
Kaikki kolme olivat huumeissa. Kah
della heistä oli hiihtomaskit ja pitkät 
sadetakit. Sadetakit kätkivät heidän 
aseensa. He uhkailivat meitä, työnsivät 
meidät sisälle myymälään ja sulkivat 
oven. Yksi seisoi vartiossa ulkopuo
lella ja huusi jatkuvasti: ”Tappakaa 
heidät! Tappakaa heidät!”

Yksi nuorista miehistä painoi 
aseensa piipun ohimolleni ja pakotti 
minut lattialle makaamaan. Toinen 
painoi aseensa piipun vaimoni rintaa 
vasten. Rukoilin, ettei lapsistamme 
tulisi orpoja ja että Herra suojelisi 
meitä. Viimein ryöstäjät lukitsivat 
meidät kylpyhuoneeseen ja katosivat 
ajaen pois autollani.

Me pääsimme pakoon ja hälytimme 
apua. Poliisi tuli, ja samoin tuli veljeni. 
Mahdollisimman pian veimme vai
moni kotiin. Sitten veljeni ja minä läh
dimme etsimään autoani – tuloksetta. 

Tunsin itseni hyvin surulliseksi pala
tessani kotiin viideltä aamulla.

Missä oli perheeni?
Yllätyksekseni vaimoni ja lap

semme eivät olleet kotona. Eräs 
naapuri kertoi, että nelivuotiaalla 
tyttärellämme oli vatsakipuja ja että he 
olivat vieneet hänet kiireesti sairaa
laan. Koska tiesin, että tarvitsisimme 
kipeästi rahaa hänen hoitoonsa, 
minulla ei mielestäni ollut muuta vaih
toehtoa kuin palata tortillaleipomoon 
ja hoitaa sen päivän tilaukset. Koska 
vaimoni ja minä olimme ainoat työnte
kijät, olin yksin ja ryntäilin hullun lailla 
alustamaan taikinaa, työntämään sen 
koneeseen, säätämään kokoa, ja juok
sin edestakaisin saadakseni tortillat 
valmiiksi ja palvellakseni asiakkaita.

Nyt kello oli jo kahdeksan aamulla. 
Aloin muistella edellisyön tapahtumia. 
Mielessäni kiiri kysymys: ”Kun kerran 
olet vaarnanjohtaja, niin miksi tämä 
kaikki tapahtuu sinulle?”

Kaikesta muusta paitsi tortilloista
Työnsin ilkeän ajatuksen pois mie

lestäni ja rukoilin voimaa. Silloin kuu
lin äänen takaani: ”Vaarnanjohtaja.” 
Siellä oli piispamme ja eräs veli seura
kunnasta, meidän kotiopettajamme.

Piispa sanoi: ”Emme osaa leipoa 
tortilloja, joten emme voi auttaa 
sinua täällä. Mutta älä ole huolissasi 
autostasi, vaimostasi, sairaasta tyttä
restäsi äläkä muista lapsistanne. Pysy 
sinä täällä, niin me autamme sinua 
kaikessa muussa.” Silmäni täyttyivät 
kiitollisuuden kyynelistä.

He huolehtivat kaikesta muusta 
paitsi tortilloista. Kun sinä iltapäivänä 

palasin kotiin, taloni oli puhdas ja 
siisti, paitani silitetty ja ruoka odotta
massa. Ketään ei ollut kotona, mutta 
tiesin, että Apuyhdistys oli ollut siellä. 
Poliisi oli löytänyt autoni, ja joku seu
rakunnasta oli maksanut saadakseen 
sen lunastetuksi.

Lähdin heti katsomaan vaimoani 
ja tytärtämme. Piispa oli ollut sai
raalassa ja oli antanut tyttärellemme 

Sukupuuni hengellisiä juuria 
kuudessa sukupolvessa on 
vahvistanut isoisoisäni  
horjumaton usko.
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siunauksen. Tyttärellämme oli umpi
lisäketulehdus, mutta kaikki oli 
hoidossa.

Puhuessani vaimoni kanssa olimme 
vaikuttuneita siitä, ettei piispa ollut 
käyttänyt meidän avuksemme paas
touhrivaroja eikä piispan varasto
huoneen tavaroita. Sen sijaan hän oli 
käyttänyt seurakuntamme jäsenten 
voimavaroja ja laupeutta.

Muutamia päiviä myöhemmin, kun 
tyttäremme oli toipumassa ja vaimoni 
auttoi minua tortillaleipomossa, sisään 
tuli kolme naista. He olivat niiden 
nuorten varkaiden äidit, ja he olivat 
tulleet pyytämään anteeksi. He selitti
vät, että poliisi oli saanut kiinni heidän 
poikansa. Myöhemmin nämä äidit 
käytännöllisesti katsoen raahasivat 
poikansa leipomoon anteeksipyyn
nölle, ja me annoimme heille anteeksi.

He eivät epäilleet
Toinen esimerkki sukuni historiasta 

muistuttaa minua olemaan epäile
mättä. Vuonna 1913 Meksikossa van
hin Ernest Young ja hänen toverinsa 
saarnasivat evankeliumia isoisäni 
isoäidille Maria de Jesus de Monroylle, 
joka oli leski, hänen kolmelle tyttä
relleen Natalialle, Jovitalle ja Guada
lupelle sekä hänen ainoalle pojalleen 
Rafaelille – isoisäni isälle. Heidät kas
tettiin 10. kesäkuuta. Kaksi kuukautta 
myöhemmin Yhdysvaltain kansalais
ten oli lähdettävä maasta Meksikon 
vallankumouksen vuoksi.

Elokuun 29. päivänä 1913, jolloin 
lähetysjohtaja Rey L. Pratt ja kaikki 
amerikkalaiset lähetyssaarnaajat jou
tuisivat lähtemään, Rafael Monroy, 
34vuotias käännynnäinen, joka oli 

kastettu kaksi kuukautta aiemmin, 
meni lähetyskotiin ilmaisemaan huo
lensa. ”Miten meidän käy?” hän kysyi. 
”San Marcosissa ei ole järjestettyä seu
rakuntaa eikä meillä ole pappeutta.” 
Kuunneltuaan Rafaelin huolia lähe
tysjohtaja Pratt pyysi häntä istumaan. 
Lähetysjohtaja laski kätensä Rafaelin 
pään päälle, antoi hänelle Melkisede
kin pappeuden, asetti hänet vanhim
maksi ja erotti hänet San Marcosin 
seurakunnan johtajan tehtävään.

Rafael, joka ymmärsi, että hänen 
kasteenliittonsa oli pyhä ja iankaikki
nen, ymmärsi myös, että hänen tulee 
kertoa evankeliumista muille. Lähes 
kahden vuoden aikana hän ja hänen 
neuvonantajansa Vicente Morales 
auttoivat yli 50:tä ihmistä kokemaan 
kääntymyksen ja menemään kasteelle. 
He saarnasivat kymmenille muille.

Sitten 17. heinäkuuta 1915 vallan
kumous tavoitti San Marcosin. Val
lankumoussotilaat syyttivät Rafaelia 
ja Vicenteä siitä, että nämä kuuluivat 
vihollisarmeijaan ja tukivat sitä, pii
lottelivat aseita ja kuuluivat outoon 
uskontokuntaan. Sotilaat vangitsivat 
Rafaelin ja Vicenten, kiduttivat heitä ja 
roikottivat heitä, kunnes he pyörtyivät. 
Sitten sotilaat antoivat heille viimeisen 
mahdollisuuden pelastaa henkensä. 
Heidät säästettäisiin, jos he kieltäisivät 
uskontonsa. Rafael vastasi: ”Minä en 
voi tehdä sitä, sillä minä tiedän, että 
se, mitä olen vastaanottanut, on totta.”

Rafael ja Vicente eivät epäilleet. He 
toimivat johdonmukaisesti tietonsa ja 
todistuksensa mukaan. Tuon päivän 
lopussa Etelän vapautusarmeija teloitti 
heidät ja he antoivat henkensä sen 
puolesta, mihin he uskoivat.1

Yhä totta nyt
Älkäämme epäilkö tämän työn 

totuudellisuutta. Aina kun epäilyk
set koettelevat meitä, pohtikaamme 
hengellisiä kokemuksiamme. Niin 
toimiminen auttaa meitä poistamaan 
epäilykset mielestämme. Se on erityi
sen totta niiden kohdalla, jotka ovat 
palanneet kokoaikaisesta lähetystyö
palvelusta ja antaneet sitten epäilys
ten hiipiä mieleensä, pitkäaikaisten 
jäsenten kohdalla, jotka ovat väsyneet 
kestämään, ja uusien käännynnäisten 
kohdalla, jotka tunsivat alkuun suurta 
iloa mutta eivät ole ravinneet uskoaan.

Jos näin on sinun kohdallasi, haluai
sin sanoa: Jos evankeliumi oli totta, 
kun lähetit lähetystyöhakemuksesi (ja 
se oli!), jos se oli totta, kun menit temp
peliin (ja se oli!), jos se oli totta, kun 
koit kääntymyksen ja sinut kastettiin 
tai kun autoit muita kokemaan käänty
myksen ja kastoit heidät (ja se oli!), jos 
se oli totta, kun sinut sinetöitiin (ja se 
oli!), niin se on yhtä totta nyt!

Jeesus näytti esimerkillään, että me 
voimme saada voimaa pyhistä kir
joituksista. Joseph Smith osoitti, että 
rukouksessa pyytäminen tuo apua. Ne, 
jotka ovat antaneet henkensä mitään 
epäilemättä, ovat osoittaneet, että kuo
lemankin kohdatessa meillä on toivoa.

Me emme saa antaa myöten masen
nukselle, sillä koettelemukset ja kiu
saukset ovat väliaikaisia. Me kaikki 
voimme saada toivoa Vapahtajan 
julistuksesta: ”Katsokaa minuun jokai
sessa ajatuksessa; älkää epäilkö, älkää 
pelätkö” (OL 6:36). ◼

VIITE
 1. Ks. Rey L. Pratt, julkaisussa Conference 

Report, huhtikuu 1920, s. 90–93.
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Marcel Hall

Olin aina ajatellut, että olin yksi 
onnekkaista poikkeuksista 
joidenkin evankeliumin taso

vaatimusten noudattamisessa. Niinpä 
toimin oman pääni mukaan päättäen, 
mitkä tasovaatimukset olivat tärkeitä 
ja mitkä eivät. Yksi tasovaatimuksista, 
joita pidin valinnaisina, oli olla kuun
telematta rienaavaa tai rivoa musiikkia 
(ks. Nuorten voimaksi, 2011, s. 22). En 
uskonut, että kuuntelemani musiikki 
vaikutti siihen, kuinka toimin ja mitä 
ajattelin evankeliumista. Minulla oli 
yhä vahva todistus Jeesuksesta Kris
tuksesta ja tein parhaani palvellakseni 
muita ja käydäkseni kokouksissani 
kirkossa. Sanoin itselleni, että oli vali
tettavaa, etteivät ne muusikot eläneet 
hyveellisesti, mutta minä voin hyvin 
kuunnella heidän musiikkiaan – eihän 
se estänyt minua elämästä evankeliu
miin painottuvaa elämää.

Kun valmistauduin palvelemaan 
lähetystyössä, en lainkaan ajatellut, 

kuinka kuuntelemani musiikki tukah
dutti hengellistä kehitystäni.

Mutta muutaman tunnin kuluttua 
siitä, kun olin avannut lähetystyökut
suni, mieleeni tuli kohta Alma 32:27: 
”Mutta katso, jos te heräätte ja herä
tätte kykynne, jopa niin että kokeilette 
sanojani, ja osoitatte vähäsen uskoa, 
niin, vaikka ette voisi enempää kuin 
haluta uskoa, antakaa tämän halun 
tehdä työtä itsessänne, kunnes uskotte 
sillä tavalla, että voitte antaa sijaa 
osalle sanoistani.”

Ja sitten ajattelin tuota yhtä sanaa: 
kokeilette. Jos halusin saada siunaukset, 
joita vaille olin jäänyt, minun oli kokeil
tava. Niinpä seuraavien kolmen viikon 
aikana olin ilman sopimatonta musiik
kiani. Alkuun se oli vaikeaa ja repsah
din monta kertaa. Mutta muutaman 
päivän jälkeen ne rauhalliset tunteet, 
joita aloin kokea joka päivä, riittivät 
ja auttoivat minua selviytymään. Kai
ken lisäksi aloin menestyä paremmin 

korkeakouluopinnoissani. Pystyin kes
kittymään paremmin ja olin enemmän 
sopusoinnussa Hengen kanssa siinä 
vaiheessa elämääni, jolloin taivaallinen 
johdatus oli erityisen tärkeää.

Huomasin, että jopa haluni muut
tuivat. Halusin saada kaikki ne siu
naukset, joita taivaallinen Isä odottaa 

Jos halusin syventää 
todistustani ja 

edistyä hengellisesti, 
minun oli lakattava 

keksimästä verukkeita 
käytökselleni.

Musiikkikokeilu
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”Täydellisen onnen saavuttaa vain 
siten, että mukauttaa tahtonsa Juma-
lan tahtoon. Kaikki sitä vähäisempi 
johtaa vähäisempään osaan onnesta 
(ks. Alma 12:10–11). – –

Niin monilla meistä lopullisen 
pyhittymisen esteenä on se erheellinen 
käsitys, että jos annamme tahtomme 
sulautua Isän tahtoon, me mene-
tämme yksilöllisyytemme (ks. Moosia 
15:7). Tietenkään me emme todella 
ole huolissamme siitä, että joudumme 
luopumaan itsestämme vaan että jou-
dumme luopumaan itsekkäistä asioista 
kuten asemastamme, ajastamme, 
paremmuudestamme ja omaisuu-
destamme. Ei ihme, että Vapahtaja 
opettaa meitä kadottamaan itsemme 
(ks. Luuk. 9:24). Hän pyytää meitä 
vain kadottamaan vanhan itsemme 
löytääksemme uuden itsemme. Ei 
ole kysymys identiteetin kadotta-
misesta vaan todellisen identiteetin 
löytämisestä!”
Ks. vanhin Neal A. Maxwell (1926–2004) kahden-
toista apostolin koorumista, ”Sulautuminen Isän 
tahtoon”, Valkeus, tammikuu 1996, s. 24.

voivansa antaa minulle. Kokemukseni 
musiikkitottumusteni muuttamisessa 
auttoi minua ymmärtämään, ettei ole 
valinnaisia tasovaatimuksia ja että 
jokaisen käskyn, joka meille annetaan, 
on tarkoitus syventää suhdettamme 
taivaalliseen Isäämme ja tehdä meistä 
enemmän Hänen kaltaisiaan. Se, että 
jätämme noudattamatta niitä, joista 
emme pidä, vain estää meitä saamasta 
Hänen lupaamiaan siunauksia.

Evankeliumin tasovaatimusten 
noudattaminen ja käskyjen pitäminen 
osoittavat meidän olevan Kristuksen 
todellisia opetuslapsia. Kun otamme 
tuon askeleen ja kehitymme hyvästä 

vieläkin paremmaksi, olemme todella 
otollisia taivaalliselle Isällemme. Me 
emme voi olla sivustaseuraajia tässä 
evankeliumissa. Me joko siirrymme 
eteenpäin tai luisumme taaksepäin, 
ja ajatus, että ”toimin nyt jo riittä
vän hyvin”, saa meidät väistämättä 
luisumaan taaksepäin. Mutta jos tur
vaamme Jeesukseen Kristukseen ja 
Hänen sovituksensa voimaan ja kehi
tymme joka päivä edes vähäsen, niin 
meillä voi olla elämässämme Hänen 
rauhansa ja voimme tietää, että meistä 
on tulossa sellaisia ihmisiä kuin Hän 
tietää meidän voivan olla. ◼
Kirjoittaja asuu Utahissa Yhdysvalloissa.
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LENTOKONE VOI OPETTAA PALJON KUULIAISUUDESTA,  
ILMOITUKSESTA JA HENGELLISESTÄ OHJAUKSESTA.

LENTÄMISEN MEKANIIKKAA
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Richard M. Romney
kirkon lehdet

Kun työskentelin lentokonemekaanikkona, opin, että 
lentokone tarvitsee lentämiseen kahta voimaa:
1.  Työntövoimaa eli sellaista eteenpäin vievää liikettä, 

joka riittää luomaan nostovoiman. Työntövoima 
voittaa liikkeen vastuksen.

2.  Nostovoimaa, joka syntyy ilmanpaineen erosta 
siiven yläpuolella ja siiven alapuolella (mitä sanotaan 
Bernoullin periaatteeksi). Nostovoima voittaa maan 
vetovoiman, joka muutoin vetäisi koneen takaisin 
maan kamaralle.

KAKSI VOIMAA

Kun teet muutaman yksinkertaisen rinnastuksen, huomaat 
innoittavia samankaltaisuuksia lentämisen periaatteiden ja evan-
keliumin periaatteiden välillä.

MITEN TÄMÄ LIITTYY SINUUN?

HENGELLINEN NOSTOVOIMA
Kuuliaisuus evankeliumin laeille ja toimituksille synnyttää 

liikettä. Se antaa hengellistä työntövoimaa, joka luo hengellistä nos-
tovoimaa. Se saa meidät liikkumaan eteenpäin. Sen ansiosta voimme 
nousta maailman yläpuolelle, ja siellä näemme selkeästi, kuinka 
voimme palata taivaallisen Isämme luo.

REITIN KORJAAMINEN
Sait kasteesi jälkeen Pyhän Hengen, parhaan kaikista hengel-

lisistä navigointilaitteista. Kun pysyt kuuliaisena, hiljainen vieno ääni 
antaa jatkuvasti kehotuksia siitä, mitä tehdä, minne mennä ja kuinka 
toimia. Jos kuuntelet tarkoin, se johdattaa sinua.

Mutta sinun tehtäväsi on hyödyntää niitä keinoja, jotka Herra on 
antanut reittisi korjaamiseksi. Niitä ovat tarkastuspisteet – rukoiletko 
säännöllisesti, tutkitko pyhiä kirjoituksia, osallistutko kokouksiin, valmis-
taudutko temppeliin ja käytkö siellä? Ja niihin kuuluu parannus, jonka 
avulla voit tehdä sekä suuria että pieniä säätöjä hengelliseen asentee-
seen, tasoon ja suuntaan.

työntövoima
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llin
 pe

ria
at

e



 S y y s k u u  2 0 1 7  51

N
UO

RILLE 

Tietenkin tapahtuu paljon muutakin, kun lentokone 
lentää, mutta suuri osa siitä liittyy kahteen muuhun 
järjestelmään.
1.  Navigointilaitteet auttavat lentäjää pitämään 

koneen oikealla reitillä. Näitä laitteita ovat mittarit ja 
osoitintaulut ohjaamossa mutta myös tutkamajakat ja 
ääniyhteys lennonjohtotorneihin.

2.  Ohjainpinnat mahdollistavat suunnan muuttamisen. 
Niihin kuuluvat peräsimet (koneen pyrstössä olevat 
läpät), siivekkeet ja säätölaipat (pienet läpät siivissä), 
laskusiivekkeet ja siipijarrut, solakot ja vakaimet. Nii-
den ansiosta kone voi rullata, nousta, syöksyä, kääntyä 
ja tulla pehmeästi takaisin maan pinnalle, kun on aika 
laskeutua.

REITIN KORJAAMINEN

Lentäjät luottavat huoltohenkilöstöön. Huoltohen-
kilöstö valmistelee koneen lentovalmiiksi, ohjaa sen 
kiitoradalle ja sieltä pois, suorittaa tarkastukset ennen 
lentoa ja sen jälkeen sekä hoitaa koneen huollon tai 
antaa huoltosuosituksia. Huoltohenkilöstö on vastuussa 
koneen kunnossapidosta ja turvallisuudesta.

HYVÄ HUOLTO

HENGELLINEN VARMISTUS
Lentäjän tavoin sinun täytyy luottaa hengelliseen huoltohenki-

löstöösi. Huoltohenkilöstöäsi ovat vanhempasi, Nuorten Miesten tai 
Nuorten Naisten johtohenkilöt, piispasi ja hänen neuvonantajansa, 
kotiopettajat, seminaarinopettajat ja vanhurskaat ystävät. Ajattele, että 
puhuttelut heidän kanssaan ovat kuin lentoa edeltäviä ja sen jälkeisiä 
tarkastuksia. Aivan kuten lentokone tarkastetaan säännöllisin väliajoin, 
sinullakin on tilaisuuksia varmistaa lentovalmiutesi säännöllisesti ajoi-
tetuin puhutteluin. Hengellinen huoltohenkilöstösi auttaa sinua arvioi-
maan kykyjäsi, valmistelee lentosuunnitelmasi ja antaa sinulle neuvoja 
hengellisestä tuulennopeudesta ja mahdollisesta turbulenssista. 
Tietyt toimet, kuten temppelissä käyminen, edellyttävät varmennusta 
siitä, että olet saanut lähtöluvan. Yleiskonferenssipuheet ovat kuin 
kuuntelisi lennonjohtoa, joka voi nähdä kaikki koneet kerralla ja antaa 
kauaskantoisia navigointiohjeita. Kuuliaisuus annetuille neuvoille auttaa 
sinua välttämään mahdollisia vaaroja.

VALMIINA LENTOON
Hengellisessä mielessä meidän tarkoituksemme on lentää. 

Me olemme taivaallisen Isämme lapsia, ja Hän haluaa meidän yltävän 
hengellisiin korkeuksiin. Hänen lapsinaan meidän tulee tavoitella 
taivasta, koska Hänen avullaan me voimme aina kohota uusiin  
korkeuksiin. ◼

nostovoima

laskusiivekkeet

siipijarrut

solakot

siivekkeet

korkeusperäsin

trimmattava 
korkeusvakain

Lisää tästä aiheesta on sivustolla youth .lds .org. 
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Huoltohenkilöstö



TODISTUKSESI  
ja Mormonin kirja

Kolmen nuoren 
kertomus siitä, 
kuinka Mormonin 
kirja on muuttanut 
heidän elämänsä.

Joseph Smith sanoi, 
että Mormonin 
kirja on ”virheet
tömin kaikista 

kirjoista maan päällä ja 
uskontomme lakikivi 
ja että ihminen pääsee 
lähemmäksi Jumalaa nou
dattamalla sen opetuksia 
kuin minkään muun 
kirjan avulla” (Mormonin 
kirjan johdanto). Mormo
nin kirja todistaa voimal
lisesti Jeesuksesta Kris
tuksesta ja Hänen palau
tetusta evankeliumistaan. 
Tieto siitä, että se on totta, 
muuttaa kaiken.

Nuoret, jotka ovat 
kirjoittaneet seuraavat 
todistukset, ovat kokeneet 
kääntymyksen Jeesukseen 
Kristukseen ja Hänen 
evankeliumiinsa niiden 
kokemusten ansiosta, 
joita he saivat lukiessaan 
Mormonin kirjaa ja rukoil
lessaan sen johdosta. 
Mormonin kirjan vilpitön 
lukeminen ja sen johdosta 
rukoileminen voi muuttaa 
sinunkin elämäsi.
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Kun olin 17-vuotias, eräs ystäväni kertoi 
minulle olevansa mormoni. Tuossa vai-

heessa minulla ei ollut aavistustakaan, mikä 
mormoni on. Vanhempani eivät vaatineet 
minua käymään kirkossa, joten en tiennyt 
paljoakaan Raamatusta tai Jumalasta, enkä 
edes halunnut. Sanoin ystävälleni: ”Jos 
haluan tietää siitä jotakin, otan itse selvää.”

Nähdessään, etten ollut kovin kiin-
nostunut kirkosta, hän vain antoi minulle 
Mormonin kirjan. Sitten hän pyysi minua 
lukemaan sitä ja rukoilemaan sen joh-
dosta. Hän ei painostanut minua eikä her-
mostunut, kun en halunnut kuulla kirkosta. 
Hän halusi vain, että lukisin ja rukoilisin.

LUE VAIN  
JA RUKOILE
Michael Peak, Idaho, USA

Kun myöhemmin sinä iltana avasin 
kirjan, huomasin, että etusivulla oli hänen 
todistuksensa. Lukiessani hänen todistus-
taan tunsin, että minun pitäisi tutustua 
tähän kirjaan paremmin. Niinpä aloitin 
Ensimmäisestä Nefin kirjasta. En voinut 
laskea kirjaa pois käsistäni. Minun piti 
saada tietää lisää.

Pian sen jälkeen osallistuin perheiltaan 
tämän ystäväni perheen luona, missä he 
opettivat minulle Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumia. Vaikka en tiennyt evanke-
liumista mitään, kaikki tuntui järkevältä. 
Kun opin lisää, asenteeni kirkkoa, Jumalaa 
ja Jeesusta Kristusta kohtaan muuttui. 

Kerrankin elämässäni halusin tehdä sitä, 
mitä Jumala halusi minun tekevän. Pian 
lähetyssaarnaajat opettivat minua ja minut 
kastettiin ja konfirmoitiin Myöhempien 
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkon jäseneksi.

Mormonin kirja muutti elämäni. Kun 
muistelen sitä, ymmärrän, kuinka Pyhä 
Henki herätti minussa halun oppia lisää. 
Evankeliumi on auttanut minua tietämään, 
kuka olen, mistä olen tullut ja minne voin 
mennä, jos olen uskollinen. Olen kiitolli-
nen ystävälleni, joka antoi kirjan minulle 
ja näytti minulle, että todellinen ystävä 
kertoo muille evankeliumin totuuksista.
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Perheeni muutti Filippiineiltä 
Amerikkaan, kun olin 11-vuotias. 

Alkuun minulla oli vaikeuksia sopia 
joukkoon. Mutta kun olin oppinut 
puhumaan englantia, omaksuin 
nopeasti suositun kulttuurin. Nautin 
popmusiikin kuuntelemisesta, 
eri hiustyylien kokeilemisesta 

ja muodikkaisiin vaatteisiin 
pukeutumisesta. Minulla ei 
ollut todistusta. Sen sijaan 
asenteeni oli kapinallinen.

Elämässäni tapahtui 
täyskäännös, kun päätin 
ottaa vastaan profeetan 

haasteen lukea ja tutkia 
vakavasti Mormonin kirjaa. 
Luin kirjan kannesta kanteen. 
Se tuntui hyvältä ja hienolta, 
mutten ollut vieläkään varma, 
onko se totta.

OTIN VASTAAN 
PROFEETAN 
HAASTEEN
Portia Marjorie J. Alvaro,  
Texas, USA

Hermostuneena koetin Moronin 
lupausta kohdassa Moroni 10:4–5.  
Odotin enkelien ilmestymistä mutta 
mitään ei tapahtunut. Ajattelin: ”Siinäkö 
se oli?”

Pettymyksestäni huolimatta jatkoin 
kirjan tutkimista. Yhtenä yönä näin unta 
Mormonin kirjasta. Kun heräsin, tunsin 
paloa sydämessäni, mielenrauhaa ja var-
muutta. Ajattelin: ”Tämä se on. Tämä on 
vastaukseni.”

Tuon kokemuksen jälkeen itseluotta-
mukseni vahvistui huimasti. Menestyin 
paremmin opinnoissani, osallistuin 
enemmän koulun toimintoihin, ja mikä 
tärkeintä, minusta tuli hyvin aktiivinen 
kirkossa. Olen jatkanut Mormonin kirjan 
tutkimista ja sen opetusten sovelta-
mista elämääni. Kokemuksista, joita sain 
lukiessani Mormonin kirjaa, tuli minulle 
ankkureita elämässäni.
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Olipa sinulla jo todistus 
Mormonin kirjasta tai halu-

sitpa saada sellaisen todistuksen, 
Mormonin kirjan lukeminen ja sen 
johdosta rukoileminen syventävät 
kääntymystäsi.

Mormonin kirja auttaa meitä 
kaikkia pääsemään lähemmäksi 
Jeesusta Kristusta. Mormonin 
kirja auttaa sinua tietämään, 
että Jeesus on Kristus, että 
Joseph Smith oli profeetta ja 
että Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkko on 
Jumalan tosi kirkko maan päällä. 
Avatessasi kirjan sivut avaa sydä-
mesi, niin näet, kuinka elämäsi voi 
muuttua paremmaksi.

Perheeni ja minä liityimme kirkkoon, kun 
olin 12-vuotias. Siihen aikaan minulla 

ei ollut mitään käsitystä tuon lahjan val-
tavuudesta. En edes tiennyt, onko kirkko 
totta, mutta lähetyssaarnaajien tuoma 
sanoma teki vaikutuksen isään ja äitiin. 
Minäkin pidin lähetyssaarnaajista mutta 
en täysin ymmärtänyt, mitä he sanoivat. 
Ennen pitkää he esittivät meille kutsun 
mennä kasteelle, ja perheeni päätti, että 
me liittyisimme kirkkoon joko perheenä 
tai emme lainkaan. Olin samaa mieltä, 
ja minut kastettiin, vaikka en ollut ikinä 
kokenut kääntymystä.

Kävin kirkossa ja seminaarissa, mutta 
perheeni jäi myöhemmin pois kirkosta. 
Minulla oli kirkossa ystäviä ja kävin semi-
naarissa ja toimintailloissa, jotta voin olla 
heidän kanssaan. En välittänyt evanke-
liumista enkä opetuksista, ja minusta kir-
kossa oli yleensä tylsää. Elämäni vaikeutui, 
kun aloin mennä mukaan sellaiseen toi-
mintaan kuten näpistely ja ilkivalta. Isästä 
tuli väkivaltainen, ja mietin itsemurhaa.

Itsemurha ei ollut kuitenkaan koskaan 
todellinen vaihtoehto. En voisi tehdä niin 
äidille, jota rakastin syvästi. Niinpä minun 
piti löytää ratkaisu. Katselin ympärilleni 
ja näin kirkon ystäviäni. Yksi asia, joka 
heillä oli mutta minulla ei, oli todistus. 
Niinpä 16-vuotiaana, neljä vuotta kasteeni 
jälkeen, istuuduin lukemaan ensimmäistä 
kertaa Mormonin kirjaa.

KIRJA, JOKA 
PELASTI 
HENKENI
Julkaistaan nimettömänä

Se oli vaikeaa, ja sen lukeminen vei 
minulta lähes kaksi vuotta. Kun luin 
Kolmannen Nefin kirjan kertomusta 
Vapahtajan käynnistä nefiläisten luona 
ylösnousemuksensa jälkeen, jolloin Hän 
siunasi heidän lapsiaan ja enkeleitä laskeu-
tui taivaasta ympäröimään lapset, oli kuin 
olisin seissyt nefiläisten keskuudessa ja 

nähnyt tuon ihmeellisen tapahtuman omin 
silmin. Pyhä Henki todisti tuosta suuren-
moisesta hetkestä.

En pystynyt lukemaan enempää, sillä 
silmäni sumenivat kyynelistä. Kun sain taas 
rauhoituttua, jatkoin lukemista. Kului vielä 
muutama viikko, ja kun sain kirjan luettua, 
polvistuin ja rukoilin tietääkseni, onko se 
totta. Mutta en saanut vastausta.

Päivä toisensa jälkeen polvistuin sään-
nöllisesti ja pyysin tietoa siitä, onko kirja 
totta, onko kirkko tosi, mutta en vieläkään 
saanut vastausta. Viikkoja sen jälkeen kun 
olin lopettanut lukemisen, polvistuin epä-
toivoissani vielä yhden kerran ja kysyin: 
”Taivaallinen Isä, onko Mormonin kirja 
totta?” Vastaus, jonka sain, ei ollut sitä, 
mitä odotin: ”Olen jo sanonut sinulle. Sinä 
tiedät, että se on.”

Olin saanut todistukseni viikkoja aiem-
min, kun olin lukenut siitä, kuinka Kristus 
siunasi lapset. Tiesin, että tämä kirkko, 
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkko, on Jumalan valta-
kunta maan päällä. Sen on palauttanut 
profeetta, ja sitä johtaa profeetta kuten 
muinaisina aikoina.

Ei ole liioittelua sanoa, että Mormonin  
kirja pelasti henkeni, mutta olisi täsmälli-
sempää sanoa, että palautettu evankeliumi 
pelasti minut, ja se uudistaa ja ravitsee 
minua jatkuvasti joka päivä. Se on kallisar-
voisinta, mitä minulla on. ◼
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TOTUUTTA 
MORMONIN 

KIRJASSA25 

Mormonin kirjassa olevien totuuksien 
tutkiminen rukoillen voi auttaa sinua 
saamaan hengellistä tietoa, jota tar-
vitset ohjaamaan elämääsi ja vastaa-

maan kysymyksiin, joita sinulla tai muilla saattaa olla. 
Tässä on esimerkkejä totuuksista, joita voit oppia 
tutkiessasi Mormonin kirjaa seminaarissa, kotona ja 
kirkossa. Kun tutkit ja pohdit näitä tärkeitä totuuksia 
ja rukoilet niiden johdosta, mieti, kuinka voit kertoa 
muille oppimastasi ja toimia oppimasi mukaan, jotta 
ymmärryksesi ja todistuksesi niistä sekä kääntymyk-
sesi niihin syvenisi.

Jeesus Kristus  
on Vapahtaja, ja  

Joseph Smith  
on Hänen valittu 

profeettansa.
Mormonin kirjan johdanto

JUMALA VALMISTAA  
SINULLE AINA KEINON  

noudattaa Hänen käskyjään.
1. Nefi 3:7

Mormonin kirja  
rakentuu Raamatun  

todistukselle 
Kristuksesta.

1. Nefi 13:26–29, 39–42

Me saamme 
ohjausta 

Jumalalta 
olemalla 
uskovia, 

uutteria ja 
kuuliaisia.
1. Nefi 16:27–29

MORMONIN 
KIRJA  

käännettiin 
Jumalan  
lahjan ja  
voiman  
avulla.

2. Nefi 27:6–23

Me voimme pelastua vain  
Jeesuksen Kristuksen kautta.

2. Nefi 25:19–20

KRISTUKSEN 
SANAT  

kertovat sinulle, 
mitä tehdä.

2. Nefi 32:3

OPPIMINEN 
on hyvä asia, jos 

noudatamme 
Jumalan neuvoja.

2. Nefi 9:28–29
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Jumala rakastaa 
kaikkia lapsiaan 

täydellisesti.
2. Nefi 26:33

HENKI 
puhuu  
totta.

MK Jaak. 4:13

Me palvelemme  
Jumalaa  

palvelemalla muita.
Moosia 2:17

LUONNOLLINEN IHMINEN  
on Jumalan vihollinen.

Moosia 3:19

JUMALA 
tietää kaiken 
ja on kaiken 

totuuden 
lähde.

Moosia 4:9

Me teemme 
KASTEESSA 
liiton Herran 

kanssa.
Moosia 18:8–10

Herra antaa meille 
VOIMAA kestää 
koettelemuksia.

Moosia 23:20–24; 24:13–15

Jeesus Kristus 
kärsi syntiemme, 

kipujemme ja 
sairauksiemme 

vuoksi.
Alma 7:11–13

USKO EI OLE 
täydellistä  

tietoa.
Alma 32:21

Opi pitämään  
käskyt 

nuoruudessasi.
Alma 37:35

Kristus 
on varma 
perustus.

Hel. 5:12

Herra täyttää kaikki sanat, 
jotka Hän on puhunut  

profeettojensa välityksellä.
3. Nefi 1:1–26

JUMALA TEKEE IHMEITÄ  
meidän uskomme ja Hänen  

tahtonsa mukaan.
Morm. 9:20–21

Usko  
on toivoa 
asioista, jotka 

ovat totta 
mutta joita ei 

nähdä.
Et. 12:6

Me rukoilemme 
JEESUKSEN 
KRISTUKSEN 

nimessä.
3. Nefi 18:15, 20–21

AITO RAKKAUS 
on Kristuksen puhdasta 

rakkautta.
Moroni 7:45, 47–48

Me voimme saada todistuksen 
Mormonin kirjasta, kun me 

luemme, pohdimme ja rukoilemme.
Moroni 10:3–5 ◼
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Hadley Griggs
kirkon lehdet

Oletko joskus asettanut pyhien kirjoitus
ten tutkimistavoitteen, joka on kuulos
tanut tämänkaltaiselta? ”Tästä päivästä 

lähtien aion tutkia pyhiä kirjoituksia tunnin 
joka ainut päivä – ja onnistun siinä täydellisesti.”

Jos olet asettanut sellaisen tavoitteen, kuinka 
se sujui? On varsin mahdollista, ettei kovinkaan 
hyvin. Yritys omaksua uusi tapa voi olla todella 
haasteellinen etenkin, koska me keksimme 
usein epärealistisia tavoitteita (kuten edellä), 
joihin väsymme nopeasti tai jotka lannistavat 
meidät.

Jotta pyhien kirjoitusten tutkimisesta todella 
tulisi tapa, on parasta aloittaa pienestä. Vanhin  
Gary E. Stevenson kahdentoista apostolin koo
rumista esitti erinomaisen ehdotuksen: ”Monet 
nuoret viettävät keskimäärin seitsemän tuntia 
päivässä katsellen televisiota, tietokonetta ja äly
puhelimen näyttöä. – – Korvaatteko osan tuosta 
päivittäisestä ruutuajastanne – etenkin siitä, 
jonka omistatte sosiaaliselle medialle, internetille, 
pelaamiselle tai televisiolle – Mormonin kirjan 
lukemisella? – – Vaikka se olisi vain 10 minuut
tia päivässä.” 1

Pyysimme viittä nuorta ottamaan vastaan 
vanhin Stevensonin kutsun. He pitivät kirjaa 
päivittäisestä ruutuajastaan ja korvasivat sitten 
siitä 10 minuuttia Mormonin kirjan lukemisella. 
Lue, kuinka se sujui – ehkäpä he innoittavat 
sinuakin kokeilemaan sitä!
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Pyysimme viittä nuorta kokeilemaan vanhin 
Stevensonin kutsua korvata 10 minuuttia 
päivittäisestä ruutuajasta Mormonin kirjan 
lukemisella.

MINUUTTIA 
PÄIVÄSSÄ10 
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”Kun olin pitänyt kirjaa  
siitä, kuinka paljon aikaa 
vietin sosiaalisessa 
mediassa ensimmäisellä viikolla, 
järkytyin hieman siitä, miten paljon 
aikaa minulta kului puhelimella. 
Omalla kohdallani oli ehdottoman 
hyvä ajatus käyttää osa tuosta ajasta 
Mormonin kirjaan etenkin, koska 
pyhien kirjoitusten ahkera lukeminen 
ei ole vahvuuksiani.

Oli kohtalon ivaa, että yksi 
ensimmäisistä päivistä, jolloin luin 
pyhiä kirjoituksia aamulla, oli kamala 
päivä. Tiesin kuitenkin, että pyhien 
kirjoitusten lukeminen vain parantaisi 
elämääni, joten jatkoin lukemista.

Mielestäni jokapäiväisen lukemi-
sen suurin vaikutus on ollut se, että 
olen tuntenut olevani enemmän 
sopusoinnussa Hengen kanssa. Olen 
pystynyt tekemään päätöksiä paljon 
helpommin. Olen tuntenut enemmän 
rakkautta lähelläni olevia ihmisiä koh-
taan ja enemmän halua palvella. Kun 
luin pyhiä kirjoituksia aamulla, päivä 
sujui paljon paremmin. Kun luin illalla, 
nukuin hyvin. Suosittelen lämpimästi, 
että kaikki kokeilevat tätä. Mikä suuri 
vaikutus sillä onkaan!”
Bryn C., 18, Utah, USA

”Kun seurasin puhelimen käyttöäni, tajusin, että olin puheli-
mella suurimman osan sunnuntaista. Mielestäni se oli surullista, koska juuri sil-
loin minun pitäisi yrittää lähentyä Vapahtajaani – mutta sen sijaan olin tuijotellut 
puhelimeni ruutua.

Alkaessani lukea pyhiä kirjoituksia luin 10 minuuttia joka ilta ennen nukkumaan-
menoa, mikä merkitsi kohdallani noin yhtä lukua illassa. Kun tein niin, huomasin, 
että pystyin nukahtamaan paljon helpommin. Huomasin myös tekeväni parempia 
valintoja koko viikon ajan, ja yleensäkin minulla vain oli parempi käsitys itsestäni.

Olen kiitollinen siitä, että pystyin vastaanottamaan tämän kutsun, ja aion jatkossa-
kin lukea 10 minuuttia päivässä ja pitää iltarukoukseni.”
Ryan E., 16, Alabama, USA
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”En tosiaankaan ajatellut, että olisin sosiaalisessa 
mediassa niin paljon, ennen kuin minua pyydettiin seuraamaan 
sosiaalisen median käyttöäni, ja silloin tajusin, kuinka suuren osan elämästäni 
se oli viemässä.

Heti kun aloin todella keskittyä lukemaan pyhiä kirjoituksia joka päivä, tunsin 
suurta intoa lukea Mormonin kirjaa ja halusin oppia siitä lisää. Lukiessani 10 minuut-
tia joka päivä aloin kiinnostua yhä enemmän sen kertomuksista. Kun olin noin 
puolessa välissä, päätin, että ennen lukemistani rukoilisin, että löytäisin vastauksia 
kysymyksiini, ja joka kerta sain noita vastauksia Pyhän Hengen välityksellä.

Tiedän, että Jumala puhuu meille pyhissä kirjoituksissa ja että Mormonin kirja 
on toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Se voi todella siunata elämäämme, 
kun tutkimme sitä uutterasti ja rukoillen. Olen hyvin kiitollinen siitä, että minulla oli 
tilaisuus osallistua tähän, ja kehotan jokaista tekemään saman. Se on ollut elämää 
muuttava kokemus.”
Sydney B., 16, Arizona, USA

”Ennen kuin pidin kirjaa 
kuluttamastani ajasta, ajattelin, 
että olisi todella vaikeaa löytää aikaa 
pyhien kirjoitusten lukemiseen – mutta 
tajuttuani, kuinka paljon aikaa käytin 
sosiaalisessa mediassa, 10 minuutin 
irrottaminen siitä tuntui tosi helpolta! 
Voisin lukea lounaalla tai juuri ennen kuin 
seminaari alkaa.

Kun olin lukenut pyhiä kirjoituksia, 
olin paljon tietoisempi siitä, mitä katselin 
sosiaalisessa mediassa. Jos eteeni tuli 
jotakin pahaa, huonoa kielenkäyttöä 
tai kielteinen viesti, panin sen merkille 
ja yritin välttää sitä paljon enemmän 
kuin aikaisemmin. Huomasin myös, että 
rukoukseni olivat paljon vilpittömämpiä ja 
että sain enemmän vastauksia niihin. Tämä 
on ehdottomasti sellaista, mitä toivon 
jatkavani paljon kauemmin!”
Izzie J., 16, Kalifornia, USA
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Haluatko kokeilla tätä itse?  
Katso tämä artikkeli LDS Youth 

-verkkosivustolta lds .org/ go/ 91761,  
niin löydät kahdeksan vinkkiä siihen, 
kuinka onnistut tässä tavoitteessa.

”Vaikka muutaman kerran unohdin lukea, 
yleisesti ottaen onnistuin. Tajusin, että ennen kuin aloin noudattaa 
vanhin Stevensonin kutsua, luin todellisuudessa vain noin 3 minuut-
tia joka ilta, ja kun lisäsin lukemiseni 10 minuuttiin joka ilta, näin 
eron elämässäni. Kun luen, tunnen olevani enemmän sopusoinnussa 
Hengen kanssa ja voin tuntea hengellisen suojan siunauksia joka 
päivä. Samalla tavoin kuin voi olla vaikea aloittaa pyhien kirjoitusten 
lukeminen, kun ei ole lukenut niitä vähään aikaan, niin kun aloin 
lukea säännöllisesti, en pystynyt lopettamaan.

Huomasin omalla kohdallani, että kun luin pyhiä kirjoituksia 
juuri ennen nukkumaanmenoa, niin yleensä nukahdin tai en 
saanut kovin paljon irti lukemisestani. Parhaiten toimi se, että 
luin joko aamulla tai koulun jälkeen.

Nautin tosi paljon tästä ja haluaisin haastaa jokaisen 
kokeilemaan sitä.”
Rachel A., 15, Colorado, USA ◼

VIITE
 1. Gary E. Stevenson, ”Katsokaa kirjaan,  

katsokaa Herraan”, Liahona, marraskuu 
2016, s. 46.
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”Kuinka me selviydymme 
niistä monista asioista, 

joilla on väliä? Me 
selkeytämme ja 

puhdistamme näkökul-
maamme. Jotkin asiat 

ovat pahoja, ja niitä 
täytyy karttaa; jotkin 

asiat ovat mukavia; 
jotkin asiat ovat 

tärkeitä, ja jotkin asiat 
ovat ehdottoman 
välttämättömiä.”

Vanhin Neil L. Andersen  
kahdentoista apostolin 

koorumista, huhtikuun 2007 
yleiskonferenssi.

YLIKUORMITTUNUT?
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Jos lähelläsi olevat ihmiset alkavat epäillä, onko kirkko totta, 
rakasta heitä ja pysy vahvana. Kun he puhuvat kanssasi kir

kosta, keskity siihen, mitä he tuntevat, äläkä yritä todistaa olevasi 
oikeassa. Älä saa heitä tuntemaan häpeää siitä, että heillä on kysy
myksiä tai epäilyksiä. Älä näytä järkytystäsi tai loukkaantumistasi, 
vaikka ne olisivatkin tuntemuksiasi. Jos mahdollista, puhu heidän 
kanssaan heidän kysymyksistään rauhallisesti ja yritä auttaa heitä 
löytämään vastauksia ja pitämään kiinni uskosta ja todistuksesta, 
joka heillä vielä on (katso apua sivustolta lds .org/ go/ 91763).

Jos joku heistä ei halua olla enää missään tekemisissä kirkon 
kanssa, teidän suhteenne ei tarvitse päättyä. Rakasta häntä, ole 
ystävällinen hänelle ja rukoile hänen puolestaan. Jos kirkko ja 
evankeliumi eivät ole enää niitä asioita, jotka jaat hänen kanssaan, 
pidä kiinni niistä asioista, jotka ovat teille yhteisiä. Anna hänen 
tietää, että välität hänestä etkä vain hänen suhteestaan kirkkoon. 
Mutta älä myöskään luovu omista hengellisistä tavoitteistasi. Yritä 
kohottaa häntä mutta älä anna hänen vetää sinua mukaansa. ◼

ASIAN YTIMEEN

Korvaa pelkosi uskolla Jeesukseen Kristuk
seen ja Hänen sovitukseensa, Hänen voi

maansa, joka kohottaa ja muuttaa sinua, sekä 
Hänen rakkauteensa ja armoonsa. Muista 
taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus ja Heidän 
hyvyytensä sinua kohtaan. Ole nöyrä, rukoile, 
tutki pyhiä kirjoituksia ja ole uskollinen. (Ks. 
Moosia 4:11–12.) Silloin voit tuntea iloa, joka 
on ”lahja, joka tulee, kun pyrkii tietoisesti 
elämään vanhurskaasti, kuten Jeesus Kristus 
on opettanut” 1.

Täydellisen parannuksen tekeminen voi 
olla haastavaa. Usein se vie aikaa, etenkin jos 
olet tehnyt syntiä toistuvasti. Vältä tilanteita, 
jotka tuovat kiusauksia. Sinun pitää ehkä 
muuttaa päivittäistä rutiiniasi, ympäristöäsi 
ja ystäviäsi. Jos lankeat, muista, että voit yhä 
tehdä parannusta ja muuttua. Jatka yrittämistä. 
Taivaallinen Isäsi ja Vapahtajasi eivät anna 
periksi kohdallasi. ”[Sovitus] voi pestä puh
taaksi jokaisen tahran riippumatta siitä, kuinka 
vaikea se on, kuinka pitkään se on ollut tai 
kuinka monta kertaa se on toistunut.” 2 ◼
VIITTEET
 1. Russell M. Nelson, ”Ilo ja hengellinen selviytyminen”, 

Liahona, marraskuu 2016, s. 84.
 2. Boyd K. Packer, ”Onnensuunnitelma”, Liahona,  

toukokuu 2015, s. 28.

Mitä minun pitäisi tehdä, jos ydinperhe 
ja läheiset ystävät kyseenalaistavat 

kirkon ja lankeavat pois?

Olen tehnyt parannuksen 
toistuvista synneistä 
saatuani apua, mutta 
pelkään lankeavani 

uudelleen. Kuinka voin 
vastustaa kiusauksia ja 

pysyä onnellisena?
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Yksi niistä tavoista, joilla tiedän tuntevani Pyhän Hengen vaikutusta, on, 
kun tunnen valoa ja olen onnellinen. Kun Pyhä Henki tuntuu olevan 
minusta kaukana, tunnen pimeyttä enkä ole onnellinen. Olen tuntenut 

tuon valon ja onnen aaltoilun elämässäni, ja niin olet tuntenut sinäkin.
Haluan tuntea tuota valoa ja haluan olla onnellinen. Minun ei tarvitse odottaa 

vaikeuksia ja koetuksia, jotta haluaisin Pyhän Hengen apua. Minä voin päät-
tää muistaa, millaista tuo kumppanuus on ollut, ja aina kun muistan, haluan 
sitä siunausta jälleen koko sydämestäni.

Kun me haluamme Pyhän Hengen kumppanuutta ja sen tuomaa mielen
rauhaa ja iloa, me tiedämme, mitä tehdä. Me anomme sitä Jumalalta 
uskossa. Pyhän Hengen kumppanuus edellyttää uskon rukousta. Meidän 
täytyy uskoa, että Isä Jumala, kaiken Luoja, elää ja haluaa, että Pyhä Henki on 
kanssamme, ja haluaa lähettää meille Lohduttajan. Meidän täytyy uskoa, että 
Jeesus on Kristus ja että Hän sovitti syntimme ja katkaisi kuoleman siteet. Näin 
uskoen me lähestymme Isäämme kunnioittavasti ja luottaen siihen, että 
Hän vastaa. Näin uskoen me päätämme rukouksemme Jeesuksen  
Kristuksen nimessä Hänen todellisina opetuslapsinaan luottaen siihen, että syvä 
parannuksemme, Hänen palvelijoiltaan saamamme kaste ja uskollinen palvele
misemme Hänen työssään ovat puhdistaneet meidät ja tehneet meistä kelvollisia 
saamaan tavoittelemamme siunauksen, Pyhän Hengen kumppanuuden. ◼

Brigham Youngin yliopiston Idahon kampuksen hartaustilaisuudessa 25. tammikuuta  
2005 pidetystä puheesta.

KUINKA VOI  
SAADA PYHÄN HENGEN 
KUMPPANUUDEN

Presidentti  
Henry B. Eyring
ensimmäinen neuvonantaja 
ensimmäisessä 
presidenttikunnassa

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

KUINKA OLET 
SOVELTANUT TÄTÄ 

KÄYTÄNTÖÖN?

Saan Pyhän Hengen kumppanuuden 
rukouksen voimalla, pitäessäni mieleni 
puhtaana ja pyrkiessäni noudattamaan 
evankeliumin tasovaatimuksia. Hengen 
tehtävän oppiminen ja ymmärtäminen 
on jatkuvaa prosessia. Ja kun sitten 
teen, mitä Vapahtajani pyytää, saan 
suuremman halun toimia sen mukaan 
ja olla enemmän Kristuksen kaltainen.
Katie S., 17, Aucklandin 
hallintoalue, Uusi-Seelanti
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Kun olin toista vuotta seminaarissa, 
luokassamme oli vain kolme 

oppilasta, mutta meillä oli uskomaton 
opettaja, joka nautti evankeliumin 
opettamisesta meille. Kerran oppitun
nilla opimme, kuinka monet ihmiset 
luulivat, että kirkko hajoaisi Joseph 
Smithin ja hänen veljensä Hyrumin 
kuoleman jälkeen. Mutta muut var
haiset kirkon jäsenet muistivat, että 
tämä on Jumalan kirkko eikä ihmisen 
kirkko. Opettajamme opetti meille, 
että kirkko ei hajoaisi, koska se on 
Jeesuksen Kristuksen kirkko.

Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö 
tuo oppiaihe olisi muuttanut elä
mämme. Sinä iltapäivänä päätimme, 

SEMINAARIN SIUNAUKSET

MEIDÄN PALSTAMME

AUTTAMASSA PAKOLAISIA
Nuoret Thaimaassa tekivät yhteistyötä  
kootakseen pakolaisille Bangkokissa yli  
100 hygieniapakkausta kirkon jäsenten 
lahjoittamista tavaroista. Hygieniapakkaukset 
jaettiin muutamalle paikalliselle järjestölle, 
jotka tekevät työtä auttaakseen kaikkialta 
maailmasta kotoisin olevia pakolaisia näiden 
tullessa Thaimaahan hakemaan apua.  
Tämä erityinen usean vaarnan yhteinen 
nuorisokonferenssi oli osa valtakunnallista 
50-vuotisjuhlaa, jota vietettiin sen kun-
niaksi, että presidentti Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) pyhitti Thaimaan evankeliumin 
saarnaamiselle 2. marraskuuta 1966.

että palvelisimme Herraa koko sydä
mestämme, sielustamme, mieles
tämme ja voimastamme. Me valmistau
duimme palvelemaan kokoaikaisessa 
lähetystyössä. Osallistuin edelleen 
seminaariin.

Seuraavien kahden vuoden aikana 
saatoin nähdä, kuinka elämääni siu
nattiin seminaariin osallistumiseni 
ansiosta sekä kuinka valmistautumi
nen Herran palvelukseen ravitsi todis
tustani ja haluani palvella.

Seminaariin osallistuminen sai 
minut vakuuttuneeksi siitä, että olen 
tärkeä taivaalliselle Isälle. Se on 
auttanut minua toteuttamaan evanke
liumia elämässäni ja ennen kaikkea 

se on auttanut minua ymmärtämään, 
ettei evankeliumi ole jotakin, jonka 
mukaan elämme vain sunnuntaisin. 
Seminaari vahvisti haluani palvella 
lähetystyössä. Mielessäni ei ole epäi
lystäkään siitä, etteivätkö seminaa
rin siunaukset pysyisi elämässäni. 
Kukaan ei ole sanonut, että se olisi 
helppoa, mutta jos todella päätämme 
osallistua seminaariin, Herra siunaa 
meitä ja antaa meille voiman, jota 
tarvitsemme täyttääksemme sydä
memme toiveet. ◼
Begona C., Guayaquil, Ecuador
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Tässä on hauska tapa pitää kirjaa eri sanoista, joita saatat kuulla yleiskonferenssissa. Laita ruutuun kolikko 
tai kivi joka kerta, kun kuulet jossakin puheessa kyseisen sanan. Aina kun olet kuullut sanan viisi kertaa, 

voisit vaihtaa kasan tilalle toisenlaisen kolikon tai erivärisen kiven. Kirjoita tyhjille riveille muita sanoja, joita 
saattaisit kuulla konferenssissa.
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Profeetat

Sovitus Taivaallinen Isä

Rakkaus Perhe

Pyhät kirjoitukset Lapset

Konferenssilaskentaa

Jeesus Kristus
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Joka sunnuntaiilta isä ja minä 
istumme yhdessä ja aherramme 

Usko Jumalaan kirjaseni tavoittei
den parissa. Yksi tavoitteista, jotka 

halusin suorittaa kykyjeni kehittämiseksi, oli maalata 
kuva Kristuksesta.

Kun olin asettanut sen tavoitteen, eräs ystäväni kou
lusta kutsui minut hänen ensimmäiseen ehtoolliseensa. 

Maalaus Kristuksesta
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Ensimmäinen ehtoollinen on hyvin erityinen tapahtuma 
katolisessa kirkossa. Se on ensimmäinen kerta, kun voi 
nauttia sakramentin. Ystäväni oli valmistautunut huolella 
ensimmäiseen ehtoolliseensa, ja minä tiesin, että se oli 
hänelle hyvin tärkeä.

Päätin maalata kuvan Kristuksesta ja antaa sen hänelle 
lahjaksi. Tein lujasti töitä maalaukseni parissa. Kun olin 
saanut sen valmiiksi, ostin kauniit kehykset, joihin panin 
sen, ja annoin sen ystävälleni. Hän oli siitä hyvin kiitol
linen. Maalauksen antaminen hänelle ja se, että sain olla 
osa hänen erityistä päiväänsä, sai aikaan hyvän tunteen 
sisimmässäni. ◼



Jessica Larsen
Perustuu tositapahtumaan

Connecticut, Yhdysvallat, 1842
”Herra Paimeneni mun…” Laulu soi Jane Elizabeth Manningin 

korvissa, mutta hän ei pystynyt keskittymään sen sanoihin. 
Hän katseli käsiään syvissä mietteissä.

Hän oli liittynyt presbyteeriseen kirkkoon vuosi aiemmin. Mutta 
hänestä tuntui edelleen, että jotakin puuttui. ”Minä etsin jotakin 

enemmän”, hän ajatteli. Mutta mitä se voisi olla?
Kirkon kokouksen päätyttyä Jane kuljeskeli ulkona muiden seurakun

talaisten joukossa. Puiden lehdet alkoivat muuttua punaisiksi ja kullan
keltaisiksi. Auringonvalo välkähteli läheisestä Norwalkjoesta.

”Kaupunkiin on tullut matkustava lähetyssaarnaaja”, eräs mies 
sanoi. ”Hän on mormoni, ja hän sanoo, että Jumala puhuu jälleen 
profeetoille.”

Jane pysähtyi kuuntelemaan. Voisiko tämä olla sitä, mitä hän 
oli etsinyt?

”Profeetoille?” eräs toinen mies nälväisi. ”Niin kuin Raama
tussa? Kuka sellaista sanomaa menisi kuuntelemaan?”

”Minä menisin!” Jane huudahti. Muutamat ihmiset, myös 
pastori, kääntyivät katsomaan häntä. Jane tunsi poskiensa 
punehtuvan. KU
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Janen 
valinta
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Pastori kurtisti otsaansa. ”En usko, että sinun pitäisi 
mennä kuuntelemaan häntä. Se on pelkkää typeryyttä. 
Ymmärrätkö?” Kun Jane ei sanonut mitään, pastori 
nyökkäsi ja siirtyi puhumaan jonkun toisen kanssa.  
Jane katseli, kun pastori lähti, ja kiiruhti sitten kotiin.

Koti ei ollut se paikka, jossa äiti ja veljet ja siskot 
asuivat. Se oli Fitchien maatila. Jane oli tullut asumaan 
sinne palvelijana, kun hän oli vasta kuusivuotias. Hän 
teki joka päivä paljon töitä auttaen rouva Fitchiä pyyk
käämisessä, silittämisessä ja ruoanlaitossa. Yleensä hän 
oli työn touhussa jo ennen auringonnousua. Hän sytytti 
tulet, alusti leipätaikinan ja kirnusi voin. Aina kun hän 
pystyi, hän kävi oman perheensä luona.

Muutamia päiviä myöhemmin Jane ajatteli yhä sitä 
lähetyssaarnaajaa ripustaessaan herra Fitchin paitoja  
kuivumaan. Vaatteet lepattivat navakassa tuulessa.

Pastori oli kieltänyt häntä menemästä, mutta silti… 
hänen täytyi mennä. Hänen täytyi nähdä, voisiko tämä 
mormoni auttaa häntä löytämään hänen etsimänsä 
totuuden. Kun hän oli saanut vaatteet ripustettua, hän oli 
tehnyt päätöksen. Hän menisi kokoukseen, sanoivatpa 
muut mitä tahansa.

Sunnuntaina Jane heräsi aamun sarastaessa, pukeutui 
parhaimpaan mekkoonsa ja käveli yksin kokoussalille. 
Hän livahti hiljaa puiselle penkille salin takaosaan. Jane 
hymyili nähdessään, kuinka paljon paikalla oli ihmisiä. 
Näytti siltä, ettei hän ollut ainoa, joka oli tullut etsimään 
jotakin enemmän!

Huone hiljeni, kun vanhin Wandell nousi seiso
maan. Seuraava tunti kului nopeasti vanhin Wandellin 
puhuessa Mormonin kirjasta ja profeetasta nimeltä 
Joseph. Hän sanoi, että ihmiset voitaisiin kastaa upotta
malla aivan niin kuin Kristus oli kastettu. Ja hän puhui 
pyhistä, jotka olivat kokoontumassa kaukaiseen kau
punkiin nimeltä Nauvoo. Kokouksen lopussa Janen 
sydän tuntui pakahtuvan niin että hän pystyi tuskin 
hengittämään.

Sinä iltana Jane kävi perheensä luona.
”Ja mitä sinä ajattelit sen lähetyssaarnaajan sano

masta?” äiti kysyi, kun Jane selitti, kuinka hän oli viettä
nyt sunnuntaitaan.

”Olen täysin vakuuttunut siitä, että hän puhui tosi 
evankeliumia”, Jane sanoi. ”Minun täytyy ottaa se vas
taan. Minä aion mennä kasteelle ensi sunnuntaina.”

”Kasteelle? Liitytkö sinä toiseen kirkkoon?” hänen 
veljensä Isaac kysyi vetäen esiin tuolin.

”Kyllä! Se on sitä, mitä olen etsinyt. Se on totta.”
Isaac saattoi nähdä, että Jane oli vakavissaan. ”Mitä siis 

tapahtuu seuraavaksi?” hän kysyi hiljaa. ”Mitä aiot tehdä 
sitten kun sinut on kastettu?”

”Minä aion liittyä pyhien joukkoon”, Jane sanoi. ”Minä 
lähden Nauvooseen.”

Jatkuu… ◼
Kirjoittaja asuu Texasissa Yhdysvalloissa.
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Jaziel B., 10, Argentiina

MEIDÄN SIVUMME

”Perhe voi aina 
yhdessä olla”, 
Rubi, 8, ja ”Seles-
tinen kirkkaus”, 
Rebeca, 8,  
El Salvador

Minä rakastan Jeesusta Kristusta ja taivaallista 
Isää ja Pyhää Henkeä. Tiedän, että nousen ylös 
kuolleista. Voin tuntea lämmön, joka on Pyhän 
Hengen vaikutus. Taivaallinen Isä lähetti Jeesuksen 
Kristuksen. Haluan olla sellainen kuin He.
Gabriela F., 8, Brasilia

Olen onnellinen tänään. Tässä kuvassa 
olen sinä päivänä, kun sain luettua Mor-
monin kirjan. Opin monia asioita, kuten 
että Nefi oli kuuliainen kaikessa, mistä 
Jumala antoi hänelle käskyn, ja että Alma 
nuorempi kulki vainoamassa kirkkoa. 
Myöhemmin enkelin käynti ja hänen 
vanhempiensa rukoukset saivat 
aikaan sen, että hän teki parannuk-
sen ja hän saarnasi evankeliumia.

Olen kiitollinen vanhemmilleni, 
jotka kannustavat minua luke-
maan joka päivä Mormonin kirjaa, 
ja Alkeisyhdistyksen johtajilleni, 
jotka auttoivat minua täyttä-
mään tämän tavoitteen Usko 
Jumalaan -kirjasen avulla.
Sebastian C., 10, Venezuela
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Varhaiset pyhät asettuivat paikkaan, jolle he antoivat nimeksi Nauvoo. He tekivät lujasti töitä soisen maan raivaamiseksi 
ja kotiensa rakentamiseksi. He rakensivat myös Nauvoon temppelin! Miehet hakkasivat ja kuljettivat kiviä. Naiset valmis-
tivat aterioita, ompelivat vaatteita työmiehille ja keräsivät pikkukolikoita tarvikkeiden ostoon. Apuyhdistys järjestettiin, 
ja Emma Smithistä tuli sen ensimmäinen johtaja. Tuohon aikaan Nauvooseen kokoontui uusia kirkon jäseniä eri puolilta 
maailmaa. Jane Manning käveli noin 1 300 kilometrin matkan New Yorkista, jotta voi liittyä pyhien joukkoon!

Apuyhdistyksen sisaret  
ja Nauvoon temppeli

Leikkaa nämä leikekuvat irti ja kerro kertomuksia kirkon historiasta.

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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Voit käyttää tämän kertomuksen kertomisessa myös Emma Smithin leikekuvaa, joka on maaliskuun 2017 numerossa!  
Lisää kirkon historian leikekuvia löytyy sivustolta liahona .lds .org.

Nauvoon temppeliJane Manning
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Puheesta ”Ettette unohda”, Liahona, marraskuu 2016, s. 113–115.

Kuinka voin tehdä omasta 
todistuksestani vahvan?

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 Ronald A. 
Rasband

kahdentoista 
apostolin 

koorumista

Auta muita palvelemalla Kristuksen  
kaltaisella tavalla. Se auttaa sinua  
tuntemaan Jumalan rakkauden  

syvällä sydämessäsi.

Lue ja mieti pyhiä kirjoituksia.  
Kirjoita päiväkirjaasi hengellisiä 

tuntemuksiasi.

Vältä sellaista,  
mikä ei rakenna tai  

vahvista todistustasi.

Muistele tilanteita, 
jolloin olet tuntenut 

Hengen.

Lausu todistuksesi 
perheellesi.
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”Käskyjä seuraa! Se vain sulle rauhan ja varmuuden 
tuo.” (Lasten laulukirja, s. 68.)

K asvuvuosinani yksi tehtävistäni oli polttaa roskia. 
Keräsin roskat talosta. Panin ne takapihalla isoon 

metallitynnyriin. Sitten sytytin tulitikun ja pudotin sen 
tynnyriin.

Yhtenä päivänä oli todella tuulista ja tulitikku sammui 
heti. Päätin tehdä sanomalehdestä soihdun. Ajattelin, että 
sillä tavoin liekki kestäisi niin pitkään, että se sytyttäisi 
roskat tuleen. Muistin, ettei ollut viisasta leikkiä tulella, 
mutten välittänyt varoittavasta tunteesta. Käärin sanoma
lehtipapereita rullalle, sytytin rullan tulitikulla ja pudotin 
rullan tynnyriin.

Viuh! Voimakas tuuli sytytti sanomalehdet liekkeihin, 
ja roskat leimahtivat nopeasti tuleen. Suuret liekit pyyh
käisivät kasvojeni edestä. Onneksi suurin osa hiuksis
tani oli sidottu taakse poninhännälle. Mutta otsatukkani 
kärventyi aivan lyhyeksi säkkäräksi! Ripseni olivat poissa 
ja kulmakarvani myös. Se kävi vain niin nopeasti!

Sain siitä opetuksen: jos leikkii vaarallisilla asioilla, voi 
käydä pahasti! Vanhempamme ja Pyhä Henki varoittavat 
meitä vaarallisista asioista kuten pornografiasta ja huu
meista. Jos päätämme olla välittämättä varoituksista, sillä 
on seurauksia.

Olen kiitollinen siitä, että tukkani kasvoi aikanaan 
takaisin. Se muistuttaa parannusta. Kun teemme vääriä 
valintoja, me voimme päättää muuttua. Me voimme saada 
anteeksi Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta. Olim
mepa kuinka nuoria tai vanhoja hyvänsä, Vapahtajamme 

on aina valmis auttamaan meitä. Me voimme tuntea taas 
rauhaa, kuten sinä päivänä, kun meidät kastettiin.

Taivaallinen Isä on antanut meille käskyjä, koska Hän 
rakastaa meitä. Hän haluaa suojella ja auttaa meitä. Miten 
suurenmoisia lahjoja taivaallinen Isä ja Hänen Poikansa 
Jeesus Kristus ovatkaan antaneet meille! ◼

Älä leiki 

Jean B. Bingham
Apuyhdistyksen ylijohtaja

TULELLA!



Julie Cornelius-Huang
Perustuu tositapahtumaan

”Me vaadimme oikeutta palvella kaikkivaltiasta Jumalaa 
oman omantuntomme vaatimusten mukaan ja sal-
limme kaikille ihmisille saman oikeuden, palvelivatpa he 
miten, missä tai mitä tahansa” (UK 11).

Irenillä oli hauskaa hänen käydessään Taiwanissa. 
Hänen isoisänsä, hänen yéyénsä, vei hänet ja hänen 

pikkusiskonsa Ilan eläintarhaan ja lauttamatkalle pienelle 
saarelle. He kävivät kauniissa puutarhoissa, jotka olivat 
täynnä mangopuita ja orkideoita. Ja he kävivät vuorella, 
jossa apinat yrittivät varastaa heidän eväänsä! Apinat 
pelottivat Ilaa, mutta Irenin mielestä ne olivat mahtavia.

Yéyé halusi opettaa Irenille ja Ilalle, millainen on hei
dän perheensä tausta. Hän vei heidät tapaamaan kaikkia 
heidän sukulaisiaan ja ravintoloihin kokeilemaan uusia 
ruokia. Iren oli harjoitellut puikoilla syömistä. Hän alkoi 
olla siinä tosi hyvä.

Yhtenä päivänä yéyé vei Irenin, Ilan ja heidän van
hempansa erityiseen paikkaan. Se oli suuri rakennus, 
jossa oli isot, avoimet ovet ja kiiltävät puulattiat. Ennen 
kuin Iren ja hänen perheensä menivät sisään, he riisuivat 
kenkänsä. ”Tämä on paikka, missä täytyy olla kunnioit
tava”, äiti sanoi. ”Ihan niin kuin meidän kirkossa.”

”Onko tämä kirkko?” Iren kysyi. Se ei näyttänyt ollen
kaan miltään hänen aiemmin näkemältään kirkolta. 
Rakennuksen värikkäässä katossa oli ylöspäin kierty
vät nurkat. Ovista kulki hiljaa tummansinisiin viittoihin 
pukeutuneita ihmisiä.

”Tavallaan”, äiti sanoi. ”Tämä on buddhalaistemp
peli. Mutta täällä ihmisiä ei vihitä eikä sinetöidä, kuten 
meidän temppeleissämme. Tämä on yéyén uskonnon 
kirkkorakennus. Hän tulee tänne oppimaan Buddhan 
opetuksia ja auttamaan ihmisiä.”

Isä lisäsi: ”Muistatteko Taiwanissa tapahtuneen maan
järistyksen, jonka näimme uutisissa kuukausi sitten? Yéyé 
ja kaikki muut vapaaehtoiset tässä temppelissä auttoivat 
muita maanjäristyksen jälkeen.”

”Mitä he tekivät?” Ila kysyi.
”He taisivat viedä vettä ihmisille ja raivata raunioita”, 

isä sanoi. ”He auttoivat myös ihmisiä, jotka olivat menet
täneet kotinsa, löytämään asuinpaikan.”

”Vau”, Iren sanoi. Hän virnisti yéyélle. ”Kuulostaa siltä, 
että siinä oli paljon työtä!”

Kun he menivät temppeliin, Iren huomasi, kuinka 
hiljaista ja rauhallista siellä oli. Hän katseli ympärilleen  

Kaikki Jumalan lapsia
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Kaikki Jumalan lapsia

ja näki suuren puisen patsaan. Ila ja Iren pysähtyivät 
katsomaan sitä.

”Onko tuo Buddha?” Ila kysyi.
Äiti nyökkäsi.
Yéyé sanoi isälle jotakin kiinaksi, painoi kätensä 

yhteen ja kumarsi Buddhan patsaan edessä kolme 
kertaa.

”Yéyé opettaa meille, kuinka hän osoittaa kunnioitusta 
Buddhaa kohtaan”, isä sanoi vähän kuiskausta kovem
malla äänellä.

Iren kurtisti kulmakarvojaan. ”Eikö se ole…?” Hän 
yritti muistaa jotakin, mitä hän oli kuullut aiemmin.  
”Eikö se ole epäjumalien palvomista?”

”Buddhalaiset eivät itse asiassa palvo Buddhaa”, isä 
sanoi. ”Buddha oli suuri opettaja, ja he käyvät hänen 
patsaansa luona muistelemassa, mitä hän opetti.”

”Se on buddhalaistemp-
peli”, äiti sanoi. ”Tämä 

on yéyén uskontoa.”

”Kun ihmiset kumartavat täällä, he osoittavat kun
nioitusta – se on vähän kuin kättelemistä”, äiti kuiskasi. 
”Yéyé kumartaa osoittaakseen kunnioitusta Buddhaa ja 
hänen opetuksiaan kohtaan.”

Äiti kietoi kätensä Irenin ja Ilan ympärille. ”Ja tiedät
tekö mitä?”

”Mitä?” Ila kysyi.
”Nämä ovat kaikki Jumalan lapsia. Hän rakastaa heitä. 

Hän rakastaa sitä, mitä he tekevät auttaakseen toisiaan.”
Iren katsoi yéyéä ja kaikkia muita ihmisiä, jotka istui

vat hiljaa. Hänellä oli lämmin ja hyvä tunne ja hän tiesi, 
että äidin sanat olivat totta. Iren lähetti mielessään pie
nen rukouksen taivaalliselle Isälle: ”Kiitos, että autoit 
minua tapaamaan lisää lapsiasi.” ◼
Kirjoittaja asuu Utahissa Yhdysvalloissa.
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Jeesus on ystävällinen
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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Kim Webb Reid

Jeesus oli yhtenä 
päivänä opettamassa 
ihmisiä. Hänen luokseen 
tuli perheitä vauvoineen 
ja pienine lapsineen. 
Vanhemmat halusivat, 
että Jeesus siunaisi 
heidän lapsensa.

Opetuslapset eivät 
halunneet lasten 

häiritsevän Jeesusta.  
He yrittivät lähettää 

ihmiset pois.
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Jeesus käski opetuslapsiaan 
antamaan lasten tulla Hänen 
luokseen. Hän sanoi, että 
aikuiset tarvitsivat pienten 
lasten kaltaista uskoa 
päästäkseen taivaaseen.

Sitten Jeesus otti lapset syliinsä ja siunasi heidät.
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Kohdasta Luuk. 18:15–17

Jeesus rakastaa lapsia. Hän haluaa, että olen  
ystävällinen ihmisille kaikkialla. ◼
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Osaan olla ystävällinen
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Kannesta kanteen Mormonin kirja on  
ilmoitusta, innoitettua käännöstä,  
Jumalan työtä eikä kenenkään ihmisen.

Todistan profeetta Joseph Smithin 
jumalallisesta kutsumuksesta ja 

julistan uskovani siihen ihmeeseen, 
jonka avulla Mormonin kirja käännet
tiin ja julkaistiin.

Syyskuun 22. päivänä vuonna  
1823 lähellä New Yorkin osavaltiossa 
sijaitsevaa Palmyraa Herran enkeli 
ilmoitti sen kätköpaikan seitsemän
toistavuotiaalle pojalle, jonka nimi oli 
Joseph Smith.

Miettikäämme hetkinen tämän aika
kirjan varsinaista kääntämistä. Joseph 
Smith sanoo, että hän suoritti sen 
Jumalan lahjan ja voiman avulla. Koska 
hän oli siihen aikaan elämässään niin 
oppimaton, hän ei olisi voinutkaan 
tehdä sitä millään muulla tavoin.

Miten sitten arvostelijat voivat 
sanoa, että Joseph Smith oli nuoruu
dessaan niin oppinut, että hän osasi 

ottaa tai että hän tietoisesti otti Raama
tusta kohtia ja taitavasti sai näyttämään 
siltä, että ne olivat osa Mormonin 
kirjan käsikirjoitusta?

Hänen äitinsä sanoi, että tuossa 
elämänsä varhaisessa vaiheessa hän ei 
ollut edes lukenut Raamattua lävitse. 
Miten hän sitten olisi osannut vali
koida huolellisesti parhaita lukuja ja 
sijoittaa ne Mormonin kirjaan niin 
sopivasti ja taitavasti?

Koska hän ei ollut nuoruusvuo
sinaan lukenut Raamattua lävitse, 
hänellä ei ollut riittävästi tietoa, jonka 
perusteella hän olisi osannut suorittaa 
sellaisen toimitustyön, ei siinäkään 
tapauksessa, että hän olisi ollut täysin 
perehtynyt kirjoittamiseen tai toimit
tajan työhön, joita kumpaakaan taitoa 
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hänellä ei ollut vielä tuossa elämänsä 
vaiheessa.

[Silti] Mormonin kirja on kirjallinen 
ja uskonnollinen mestariteos, ja se 
ylittää kenen tahansa maalaispojan 
rohkeimmatkin unelmat ja kyvyt.

Lukekaa esimerkiksi tuossa kirjassa 
olevia Vapahtajan kauniita saarnoja. 
Pankaa merkille, että Herra lainaa Raa
matun profeettojen sanoja. Voimmeko 
me mennä sanomaan, että oppimatto
malla Joseph Smithillä oli rohkeutta tai 
kykyä kirjoittaa uudelleen Vapahtajan 
saarnat ja sijoittaa niihin [Raamatun] 
kohtia ajatellen parantavansa sitä, mitä 
Jeesus sanoi?

[ Joseph Smith] ei peukaloinut Mor
monin työtä, Jeesuksen saarnoja, Abina
din hämmästyttävää puolustuspuhetta 
eikä Malakian tai Jesajan kirjoituksia. 
Hän oli ehdottomasti vain kääntäjä, 
ei toimittaja eikä kirjoittaja; eikä hän 
myöskään ollut varas, joka olisi esittänyt 
omanaan jonkun toisen työtä.

Kannesta kanteen Mormonin kirja 
on ilmoitusta, innoitettua käännöstä, 
Jumalan työtä eikä kenenkään ihmi
sen. Kannesta kanteen se on totta. ◼

Puheesta ”Se oli ihme!”, Valkeus, huhtikuu 1978, 
s. 14–18. TA
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Vanhin Mark E.  
Petersen (1900–1984)
kahdentoista apostolin 
koorumista



Syyskuun 21. ja 22. päivän välisenä yönä ja 22. päivän aamuna 1823 enkeli Moroni kertoi Joseph 
Smithille kultalevyistä. Joseph meni Kumorankukkulalle, mutta ei pystynyt ottamaan levyjä, koska 
hän tunsi kiusausta käyttää niitä rahan ansaitsemiseen. Moroni ilmestyi jälleen ja näytti Josephille 
”Jumalan kirkkauden” ja ”pimeyden ruhtinaan”. Moroni selitti vastakkaisten näkyjen tarkoituksen: 
”että tuntisit tämän jälkeen nämä kaksi voimaa etkä antaisi koskaan pahan voiman vaikuttaa sinuun 
tai voittaa sinua”. (Ks. Latter-day Saints’ Messenger and Advocate, lokakuu 1835, s. 196–198.)

CLARK KELLEY PRICEN TEOS  
MORONI OHJAA JOSEPHIA
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VOITA EPÄILYSTEN 
VAARA
Aivan kuten käy puiden, joihin tauti voi tietämättämme 
iskeä, epäilys voi heikentää hengellisiä juuriamme. 
Kuinka voimme koettelevina aikoina puolustautua 
epäilyksiä vastaan?

s. 44

Viisi nuorta huomaavat elämässään muutoksen, 
kun he korvaavat 10 minuuttia päivittäisestä 
ruutuajasta Mormonin kirjan lukemisella. Tartu 
sinäkin haasteeseen!

s. 58

LAPSILLE

Konferenssi- 
laskentaa
Tässä on hauska tapa pitää silmällä, mitä profeetta ja 
apostolit sanovat yleiskonferenssissa!

s. 66
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