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Toimituksen huomautus: Presidentti Russell M. Nelson, joka erotettiin 
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon 17. presidentiksi 
14. tammikuuta 2018, esitti tämän puheen 16. tammikuuta 2018 suorassa 
lähetyksessä Suolajärven temppelin lisäsiivessä. Hän on pyytänyt, että hänen 
sanansa julkaistaan lehden tässä numerossa.

Rakkaat veljet ja sisaret, tunnen itseni nöyräksi saa
dessani olla kanssanne tänä aamuna. Neljä päivää 
sitten saatoimme haudan lepoon hyvin suuren 

miehen, Jumalan profeetan – presidentti Thomas S. Monso
nin. Mitkään sanat eivät tee oikeutta hänen elämänsä suu
ruudelle ja suurenmoisuudelle. Tulen ikuisesti vaalimaan 
ystävyyttämme kiitollisena siitä, mitä hän opetti minulle. 
Nyt meidän täytyy katsoa eteenpäin kohti tulevaisuutta 
uskoen täydellisesti Herraamme Jeesukseen Kristukseen, 
jonka kirkko tämä on.

Kaksi päivää sitten kaikki elävät apostolit kokoontuivat 
Suolajärven temppelin ylähuoneeseen. Siellä he tekivät 
yksimielisen päätöksen – ensiksi, että ensimmäinen presi
denttikunta järjestetään nyt uudelleen, ja toiseksi, että minä 
palvelen kirkon presidenttinä. Sanat eivät riitä kertomaan, 
miltä tuntui, kun veljeni – johtavat veljet, joilla on kaikki 
pappeuden avaimet palautettuina profeetta Joseph Smithin 
kautta tänä taloudenhoitokautena – laittoivat kätensä pääni 
päälle asettaakseen ja erottaakseen minut kirkon presiden
tiksi. Se oli pyhä ja nöyräksi tekevä kokemus.

Sitten minun tehtäväkseni tuli havaita, keitä Herra oli val
mistanut toimimaan neuvonantajinani. Kuinka voisin valita 

vain kaksi niistä kahdestatoista apostolista, joita jokaista 
rakastan niin suuresti? Olen syvästi kiitollinen Herralle siitä, 
että Hän vastasi palaviin rukouksiini. Olen hyvin kiitollinen 
siitä, että presidentti Dallin Harris Oaks ja presidentti Henry 
Bennion Eyring ovat halukkaita palvelemaan kanssani ensim
mäisenä ja toisena neuvonantajana. Presidentti Dieter F.  
Uchtdorf on palannut paikalleen kahdentoista apostolin 
koorumiin. Hän on jo saanut tärkeitä tehtäviä, joihin hän on 
ainutlaatuisen pätevä.

Osoitan kunnioitukseni hänelle ja presidentti Eyringille 
heidän suurenmoisesta palvelutyöstään presidentti Monso
nin neuvonantajina. He ovat olleet täysin kyvykkäitä, omis
tautuneita ja innoitettuja. Olemme hyvin kiitollisia heistä. 

Presidentti  
Russell M. Nelson

Kulkiessamme  
yhdessä eteenpäin

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

Kuukausittaisen ensimmäisen  
presidenttikunnan sanoman  
julkaiseminen päättyy
Tämä sanoma on viimeinen ensimmäisen presidentti-
kunnan sanoma, joka julkaistaan lehdissä kuukausittain. 
Tulevaisuudessa ensimmäinen presidenttikunta esittää tär-
keitä sanomia tarpeen mukaan kirkon eri kanavien kuten 
kirkon lehtien ja lds .org- sivuston välityksellä.
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Kumpikin on halukas palvelemaan nyt 
siellä, missä häntä tarvitaan eniten.

Presidentti Oaks on virkaiältään 
toiseksi vanhin apostoli, joten hänestä 
tulee myös kahdentoista apostolin 
koorumin presidentti. Ottaen kuiten
kin huomioon hänen kutsunsa ensim
mäiseen presidenttikuntaan ja kuten 
on kirkon järjestyksen mukaista vir
kaiältään seuraavaksi vanhin eli presi
dentti M. Russell Ballard tulee palve
lemaan kyseisen koorumin virkaa toi
mittavana presidenttinä. Ensimmäinen 
presidenttikunta työskentelee lähei
sesti kahdentoista kanssa havaitakseen 

Herran tahdon ja viedäkseen Hänen 
pyhää työtään eteenpäin.

Me olemme kiitollisia rukouk
sistanne. Niitä on lausuttu meidän 
puolestamme kaikkialla maailmassa. 
Presidentti Monsonin poismenon 
jälkeisenä aamuna yhden sellaisen 
rukouksen piti eräs nelivuotias poika 
nimeltä Benson. Lainaan otteita 
hänen äitinsä kirjeestä, jonka tämä 
kirjoitti vaimolleni Wendylle. Benson 
rukoili: ”Taivaallinen Isä, kiitos siitä, 
että presidentti Thomas S. Monson 
voi taas nähdä vaimonsa. Kiitos 
uudesta profeetastamme. Auta häntä, 

että hän on rohkea eikä pelkää sitä, 
että hän on uusi. Auta häntä kas
vamaan terveeksi ja vahvaksi. Auta 
häntä saamaan voimaa, koska hänellä 
on pappeus. Ja auta meitä aina ole
maan kilttejä.”

Kiitän Jumalaa tällaisista lapsista ja 
niistä vanhemmista, jotka suhtautuvat 
vakavasti sitoumukseensa olla van
hurskaita, määrätietoisia vanhempia – 
jokaisesta vanhemmasta, opettajasta ja 
jäsenestä, joka kantaa raskasta kuor
maa ja silti palvelee niin auliisti. Toisin 
sanoen, jokaisesta teistä olen mitä 
nöyrimmin kiitollinen.

Apostolin palvelutyön jokainen päivä on 
täynnä oppimista ja valmistautumista tulevai-
suuden suurempaan vastuuseen.

VA
LO

KU
VA

 P
RE

SI
DE

NT
TI

 N
EL

SO
NI

ST
A 

PU
HU

M
AS

SA
 S

UO
LA

JÄ
RV

EN
 TA

BE
RN

AA
KK

EL
IS

SA
, 

KI
RK

O
N 

HI
ST

O
RI

AN
 K

IR
JA

ST
O

N 
JA

 A
RK

IS
TO

N 
LU

VA
LL

A



6 L i a h o n a

Herra johtaa kirkkoa
Kun yhdessä kuljemme eteenpäin, kutsun teitä ajattele

maan sitä, miten majesteettisesti Herra johtaa kirkkoaan. 
Kun kirkon presidentti kuolee, ei ole mikään salaisuus, 
kuka seuraavaksi kutsutaan palvelemaan siinä tehtävässä. 
Ei ole mitään vaaleja, ei mitään kampanjointia, vaan ainoas
taan Herran itsensä asettaman jumalallisen seuraanto
suunnitelman hiljaista työskentelyä.

Apostolin palvelutyön jokainen päivä on täynnä oppi
mista ja valmistautumista tulevaisuuden suurempaan 
vastuuseen. Vaaditaan vuosikymmenten palvelutyötä, 
ennen kuin apostoli siirtyy nuorimman apostolin paikalta 
sen piirin vanhimman apostolin paikalle. Sinä aikana hän 
saa omakohtaista kokemusta kirkon työn jokaiselta osa 
alueelta. Lisäksi hän tutustuu hyvin maapallon kansoihin, 

niiden historiaan, kulttuureihin ja kieliin, kun tehtävät 
vievät häntä toistuvasti eri puolille maapalloa. Tämä kirkon 
johtajiston seuraantoprosessi on ainutlaatuinen. En tiedä 
mitään sen kaltaista. Sen ei pitäisi olla meille yllätys, koska 
tämä on Herran kirkko. Hän ei työskentele ihmisten tavan 
mukaan.

Olen palvellut kahdentoista koorumissa kirkon vii
den aiemman presidentin alaisuudessa. Olen katsellut, 
kuinka kukin presidentti on saanut ilmoitusta ja toiminut 
sen ilmoituksen mukaisesti. Herra on aina opettanut ja 
innoittanut profeettojaan ja tulee aina niin tekemään
kin. Herra johtaa kirkkoa. Me, jotka on asetettu todista
maan Hänen pyhästä nimestään kaikkialla maailmassa, 
pyrimme edelleen tuntemaan Hänen tahtonsa ja noudat
tamaan sitä.

Pysykää liittopolulla. Teidän sitoumuksenne seurata Vapah-
tajaa tekemällä Hänen kanssaan liittoja ja sitten pitämällä 
ne liitot avaa mahdollisuuden jokaiseen saatavilla olevaan 
hengelliseen siunaukseen ja etuoikeuteen.
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Pysykää liittopolulla
Kaikille kirkon jäsenille sanon – pysykää liittopolulla. 

Teidän sitoumuksenne seurata Vapahtajaa tekemällä Hänen 
kanssaan liittoja ja sitten pitämällä ne liitot avaa mahdolli
suuden jokaiseen hengelliseen siunaukseen ja etuoikeu
teen, joka on miesten, naisten ja lasten saatavilla kaikkialla.

Uutena presidenttikuntana haluamme aloittaa pitäen 
mielessä päämäärän. Tästä syystä puhumme teille tänään 
temppelistä käsin. Päämäärä, johon jokainen meistä pyr
kii, on saada avuksemme voima Herran huoneessa, tulla 
sinetöidyksi perheinä, olla uskollisia temppelissä tehdyille 
liitoille, jotka tekevät meistä kelvollisia Jumalan suurimpaan 
lahjaan – iankaikkiseen elämään. Temppelitoimitukset 
ja siellä tekemänne liitot vahvistavat ratkaisevalla tavalla 
elämäänne, avioliittoanne ja perhettänne sekä kykyänne 

vastustaa vastustajan hyökkäyksiä. Teidän palvelunne 
temppelissä ja teidän palvelutyönne siellä esivanhempienne 
puolesta siunaavat teitä entistä suuremmalla määrällä hen
kilökohtaista ilmoitusta ja rauhaa ja lujittavat sitoumustanne 
pysyä liittopolulla.

Mikäli olette astuneet pois polulta, saanen kutsua teitä 
koko sydämeni toivolla tulemaan takaisin. Olivatpa huolen
aiheenne millaisia tahansa, olivatpa haasteenne millaisia 
tahansa, teille on paikka tässä Herran kirkossa. Kun nyt 
palaatte liittopolulle, teidän tekonne siunaavat teitä ja vielä 
syntymättömiä sukupolvia. Isämme taivaassa rakastaa lap
siaan, ja Hän haluaa jokaisen meistä palaavan kotiin Hänen 
luokseen. Tämä on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkon suuri tavoite – auttaa meitä jokaista 
palaamaan kotiin.

Ilmaisen syvän rakkauteni teitä kohtaan – rakkauden, 
joka on kasvanut vuosikymmenten varrella, kun olen 
tavannut teitä, palvellut Jumalaa teidän kanssanne ja palvel
lut teitä. Jumalallinen tehtävämme on mennä jokaisen kan
sakunnan, suvun, kielen ja kansan keskuuteen ja valmistaa 
maailmaa Herran toista tulemista varten. Tämän teemme 
uskoen Herraan Jeesukseen Kristukseen ja tietäen, että Hän 
johtaa kirkkoa. Tämä on Hänen työnsä ja Hänen kirkkonsa. 
Me olemme Hänen palvelijoitaan.

Vakuutan olevani omistautunut Jumalalle, iankaikkiselle 
Isällemme, ja Hänen Pojalleen Jeesukselle Kristukselle. 
Tunnen Heidät, rakastan Heitä ja lupaan palvella Heitä – ja 
teitä – elämäni jokaisena jäljellä olevana hetkenä. Jeesuksen 
Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen. ◼VA
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Jumala on antanut meille monia 
lahjoja, paljon moninaisuutta ja 

monia eroavuuksia, mutta olennaista 
on se, mitä me tiedämme toisis
tamme – että me olemme kaikki 
Hänen lapsiaan.

Meidän haasteemme kirkon jäse
ninä on oppia toinen toisiltamme, niin 
että me voimme kaikki rakastaa toi
siamme ja kasvaa yhdessä.

Evankeliumin opit ovat ehdottoman 
tärkeitä. Ne ovat välttämättömiä, mutta 
tapa, jolla me esitämme ja sovellamme 
niitä, voi vaihdella. Sallikaa minun 
antaa yksinkertainen esimerkki kir
kon oppien ja kulttuuriin liittyvän 
soveltamisen välisestä erosta. Minulla 
on tässä purkillinen Utahin persi
koita, jotka perheenemäntä Utahista 
on säilönyt perhettään varten talven 
varalle. Havaijilaiset perheenemännät 
eivät säilö hedelmiä. He poimivat 
hedelmiä muutaman päivän varalle 
ja varastoivat ne sellaisinaan koreihin 
perhettään varten. Tässä korissa on 
mango, banaaneja, ananas ja papaija. 
– – Polynesialainen perheenemäntä 
olisi voinut poimia ne perheelleen 
ilmastossa, jossa hedelmät kypsyvät 
ympäri vuoden.

KORIT JA PURKIT
Chieko N. Okazaki

P U H U J A K O R O K K E E L L A

Kori ja purkki ovat erilaisia astioita, 
mutta niiden sisältö on sama: hedel
miä perheen nautittavaksi. Onko 
purkki oikea astia hedelmille ja kori 
väärä? Ei, ne ovat molemmat oikean
laisia. Ne ovat molemmat kulttuuriin ja 
ihmisten tarpeisiin soveltuvia astioita. 
Ne ovat molemmat soveliaita myös 
sisällölleen eli hedelmille.

Entä mikä on se hedelmä? Paavali 
kertoo meille: ”Hengen hedelmää 
– – ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivälli
syys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, 
lempeys ja itsehillintä” (Gal. 5:22–23). 
Apuyhdistyksen sisaruudessa, pap
peuskoorumien veljeydessä ja kun
nioittavassa kokoontumisessa sakra
mentin nauttimiseksi Hengen hedelmä 
yhdistää meitä rakkaudessa, ilossa 
ja rauhassa, olipa Apuyhdistys sitten 
Taipeissa tai Tongassa, olipa pappeus
koorumi Montanassa tai Meksikossa, 
ja pidettiinpä sakramenttikokous 
Fidžisaarilla tai Filippiineillä.

– – Kun minut kutsuttiin Apuyh
distyksen ylimpään johtokuntaan 
– –, presidentti [Gordon B.] Hinckley 
neuvoi minua näin: ”Sinä tuot tähän 
johtokuntaan ainutlaatuisia ominai
suuksia. Sinut tullaan tuntemaan 

Tässä uudessa sarjassa tuodaan esiin omistautuneiden naisten elämää ja heidän sanomiaan otteina kirjasta 
At the Pulpit: 185 Years of Discourses by Latter- day Saint Women [Puhujakorokkeella: 185 vuotta myö-
hempien aikojen pyhiin kuuluvien naisten puheita], 2017.

TIETOA SISAR 
OKAZAKISTA

Chieko Nishimura 
Okazaki (1926–2011) 

varttui Havaijissa Yhdys-
valloissa buddhalaisessa 

perheessä, joka oli japanilaista 
syntyperää. Hän liittyi kirkkoon ollessaan 
15- vuotias.

Siihen mennessä sisar Okazaki oli 
oppinut huomaamaan etnisen taustansa 
ja kulttuuritaustansa monimutkaisuu-
den. Koska sisar Okazaki ja hänen 
äitinsä olivat huolissaan siitä, kuinka 
muut suhtautuisivat heihin japanilaisten 
pommitettua Pearl Harboria Havai-
jissa, he keräsivät kaikki omistamansa 
japanilaiset muistoesineet ja polttivat 
ne. Mutta sitten sisar Okazaki kat-
soi peiliin ja ajatteli: ”En ole koskaan 
astunut jalallani Japaniin. En ole sydä-
meltäni japanilainen. Mutta en voi paeta 
itseäni. Silmäni, ihoni ja hiukseni ovat 
japanilaiset.” 1

Sisar Okazaki kohtasi rasismia läpi 
elämänsä. Hän alkoi toimia opettajana 
pian toisen maailmansodan jälkeen, 
kun japanilaisvastainen mieliala vaikutti 
Yhdysvalloissa yhä voimakkaasti. Kolme 
äitiä kieltäytyi antamasta lastensa olla 
hänen luokassaan. Mutta sisar Okazaki 
voitti pian heidät puolelleen.2

Sisar Okazaki oli ensimmäinen 
nainen, joka on palvellut naisten 
kaikkien kolmen apujärjestön neu-
vottelukunnissa: ensin Nuorten Nais-
ten, sitten Alkeisyhdistyksen, sitten 
Apuyhdistyksen.3

Tämä sanoma on ote hänen huhti-
kuun 1996 yleiskonferenssipuheestaan, 
joka käsitteli ykseyttä ja moninaisuutta 
(käännös tarkistettu).
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Yhdysvaltain ja Kanadan ulkopuolella 
asuvien edustajana – –. He näkevät 
sinun kuvaavan heidän ykseyttään kir
kossa.” Hän antoi minulle siunauksen, 
jonka mukaan voisin kommunikoida 
tehokkaasti puhuessani ihmisille.4

– – [Kun olen puhunut muissa 
maissa,] olen tuntenut Hengen vievän 
sanani heidän sydämiinsä ja tuntenut 
Hengen hedelmän tuovan vuorostaan 
minulle heidän rakkautensa, ilonsa ja 
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uskonsa. Olen tuntenut Hengen teke
vän meistä yhtä.

Veljet ja sisaret, olkootpa hedel
männe persikoita tai papaijahedelmiä 
ja tuottepa niitä sitten purkeissa tai 
koreissa, me kiitämme teitä siitä, että 
tarjoatte ne rakkaudessa. Taivaalli
nen Isä, olkaamme yhtä ja olkaamme 
Sinun5, rukoilen Vapahtajamme  
Jeesuksen Kristuksen pyhässä 
nimessä. Aamen. ◼

VIITTEET
 1. Chieko N. Okazaki, Lighten Up!, 1993, s. 7.
 2. Ks. Okazaki, Lighten Up!, s. 48–50; Gre-

gory A. Prince, ”’There Is Always a Struggle’: 
An Interview with Chieko N. Okazaki”, 
Dialogue: A Journal of Mormon Thought, 
vsk. 45, nro 1 (kevät 2012), s. 114–115.

 3. ”Obituary: Okazaki, Chieko”, Deseret News, 
7. elokuuta 2011.

 4. Ks. Prince, ”There Is Always a Struggle”, 
s. 121. Gordon B. Hinckley oli ensimmäinen 
neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikun-
nassa, kun sisar Okazaki kutsuttiin vuonna 
1990.

 5. Ks. OL 38:27.
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Me tiedämme, mitä ylösnouse
mus on – hengen ja ruumiin 

yhdistyminen uudelleen täydellisessä 
muodossaan. – –

Voitteko kuvitella sitä? Elämää 
ollessamme parhaimmillamme? Emme 
koskaan sairaina, emme koskaan 
tuskissa, emme koskaan sairauksien 
vaivaamina, jotka kiusaavat meitä niin 
usein kuolevaisuudessa?

Ylösnousemus on meidän kristitty
jen uskonkäsitysten ydin. – –

Kun Vapahtaja nousi haudasta, – – 
Hän teki jotakin sellaista, mitä kukaan 
muu ei kyennyt tekemään. Hän kat
kaisi kuoleman kahleet paitsi itseltään 
niin myös kaikilta, jotka ovat joskus 
eläneet – niin vanhurskailta kuin 
jumalattomiltakin. – –

Hän toi tuon lahjan kaikkien ulot
tuville. Ja tuolla suurenmoisella teolla 
Hän pehmensi musertavan, riipaise
van surun, joka kalvaa niiden sielua, 

jotka ovat menettäneet kallisarvoisia 
rakkaitaan.

Mietin, kuinka synkkä oli se perjan
tai, jolloin Kristus nostettiin ristille.

– – Maa järkkyi ja pimeni. – –
Ne jumalattomat miehet, jotka 

tavoittelivat Hänen henkeään, riemuit
sivat. – –

Sinä päivänä temppelin väliverho 
repesi kahtia.

Magdalan Maria ja Maria, Jeesuksen 
äiti, olivat molemmat murheen – – 
murtamia. Se suurenmoinen mies, jota 
he olivat rakastaneet ja kunnioittaneet, 
riippui hengettömänä ristillä.

– – Apostolit olivat musertuneita. 
Jeesus, heidän Vapahtajansa – mies, 
joka oli kävellyt veden päällä ja herät
tänyt muita kuolleista – oli itse juma
lattomien ihmisten armoilla. – –

Se oli perjantai, joka oli täynnä 
musertavaa, riipaisevaa surua. – –

Luulen, että tuo perjantai oli synkin 

TUO KIRKAS SUNNUNTAIAAMU
Vanhin Joseph B. Wirthlin (1917–2008)
kahdentoista apostolin koorumista

Sinä päivänä ylösnoussut Herra katkaisi kuoleman kahleet. Hän nousi haudasta ja ilmestyi 
loistavan voitokkaana koko ihmiskunnan Vapahtajana.

E V A N K E L I U M I N  K L A S S I K O I T A

kaikista päivistä tämän maailman 
historiassa.

Mutta – – epätoivo ei jäänyt kyte
mään, koska sunnuntaina ylösnoussut 
Herra mursi kuoleman kahleet. Hän 
nousi haudasta ja ilmestyi loistavan 
voitokkaana koko ihmiskunnan 
Vapahtajana.

Ja hetkessä silmät, jotka olivat täyt
tyneet alati vuotavista kyynelistä, kui
vuivat. Huulet, jotka olivat kuiskineet 
tuskan ja murheen rukouksia, täyttivät 
nyt ilman ihmetyksentäyteisellä ylis
tyksellä, sillä Jeesus Kristus, elävän 
Jumalan Poika, seisoi heidän edes
sään – – todisteena siitä, että kuolema 
on vain alku uudelle ja ihmeelliselle 
olemassaololle.

Jokaisella meistä on omat perjan
taimme – niitä päiviä, jolloin itse maail
mankaikkeus näyttää olevan pirstaleina 
ja maailmamme sirpaleet ovat palasina 
hajallaan ympärillämme. – –
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Mutta minä todistan teille Hänen 
nimessään, joka voitti kuoleman, että 
sunnuntai koittaa. Surumme synkey
dessä sunnuntai koittaa.

– – Olipa murheemme millainen 
tahansa, sunnuntai koittaa. Tässä elä
mässä tai seuraavassa sunnuntai koittaa.

Todistan teille, ettei ylösnousemus 
ole satua. Meillä on niiden henkilö
kohtaiset todistukset, jotka näkivät 
Hänet. Vanhassa ja uudessa maa
ilmassa oli tuhansia, jotka näkivät 

ylösnousseen Vapahtajan. He tunnus
telivat Hänen käsissään, jaloissaan ja 
kyljessään olevia haavoja. – –

Ylösnousemuksen jälkeen ope
tuslapset saivat uutta voimaa. He 
matkasivat kautta maailman – – julis
taen rohkeasti, että Jeesus on Kristus, 
elävän Jumalan ylösnoussut Poika.

Monet heistä – – kuolivat mart
tyyreina, ja kun he saivat surmansa, 
heidän huulillaan oli todistus ylös
nousseesta Kristuksesta.

Ylösnousemus muutti niiden elä
män, jotka olivat sen silminnäkijöinä. 
Eikö sen pitäisi muuttaa meidänkin 
elämämme?

Me kaikki nousemme haudasta. – –
Maailman Vapahtajan elämän ja ian

kaikkisen uhrin ansiosta me saamme 
olla jälleen yhdessä niiden kanssa, 
joita olemme rakastaneet.

– – Sinä päivänä me iloitsemme 
siitä, että Messias voitti kaiken, jotta 
me voisimme elää ikuisesti.

Pyhissä temppeleissä saamiemme 
pyhien toimitusten ansiosta meidän 
lähtömme tästä lyhyestä kuolevai
suudesta ei voi pitkäksi aikaa erottaa 
ihmissuhteita, jotka on punottu yhteen 
iankaikkisin sitein.

Vakaa todistukseni on, että kuo
lema ei ole olemassaolon loppu. – –

Ymmärtäkäämme ne kallisarvoi
set lahjat, jotka saamme rakastavan 
taivaallisen Isän poikina ja tyttärinä, 
sekä lupaus siitä kirkkaasta päivästä, 
kun me kaikki nousemme voitok
kaina haudasta, ja eläkäämme niistä 
kiitollisina.

– – Olipa perjantaimme kuinka 
synkkä hyvänsä, niin sunnuntai  
koittaa. ◼
Lokakuun 2006 yleiskonferenssipuheesta.
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Vapahtajan 
viimeinen, 
yksinäinen  
matka
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Chakell Wardleigh
kirkon lehdet

Läpi elämänsä kuolevaisuudessa Vapahtaja 
teki monia matkoja – matkansa pienenä 
vauvana Betlehemistä Egyptiin, 40 päi

vän matkansa autiomaassa, monet matkansa 
palvelutyönsä aikana kaupunkeihin, kyliin ja 
koteihin opettamaan, parantamaan ja siunaa
maan sekä monia muita matkoja. Mutta on 
yksi matka, joka Vapahtajan täytyi kohdata 
yksin, ja se oli matka, jonka yksin Hän pystyi 
kestämään.
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”Pääsiäissunnuntaina me juhlimme pisimpään odotettua  
ja loistavinta tapahtumaa maailman historiassa.

Se päivä muutti kaiken.
Sinä päivänä minun elämäni muuttui.
Teidän elämänne muuttui.
Jumalan kaikkien lasten kohtalo muuttui.”

Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidentti-
kunnassa, ”Armon lahja”, Liahona, toukokuu 2015, s. 107.

Vertaansa vailla olevaa kärsimystä

”Kukaan kuolevainen [ei] voi käsittää täysin Kristuksen 
Getsemanessa tekemän työn merkitystä.

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

Me tiedämme, että Hän kärsi sekä ruumiissaan että hen
gessään enemmän kuin ihmisen on mahdollista kuolematta 
kärsiä.

Me tiedämme, että jollakin meille käsittämättömällä tavalla 
Hänen kärsimyksensä tyydytti oikeudenmukaisuuden vaa
timukset, lunasti katuvat sielut synnin vaivoista ja rangais
tuksista ja soi armon niille, jotka uskovat Hänen pyhään 
nimeensä.

Me tiedämme, että kun äärettömän taakan tuska ja vaiva 
sai Hänet vapisemaan, Hän kaatui voipuneena maahan ja 
toivoi, ettei Hänen tarvitsisi juoda katkeraa maljaa.”
Vanhin Bruce R. McConkie (1915–1985) kahdentoista apostolin koorumista, 
”Getsemanen puhdistava voima”, Valkeus, 1985, konferenssiraportti 155. vuosi-
konferenssista, s. 8.

Henkilökohtainen soveltaminen: Vaikka emme 
ehkä aina käsitäkään sitä, niin sovituksen aikana 
Vapahtaja kärsi kaikenlaiset tuskat. Hän ymmär
tää jokaisen fyysisen kivun, murtuneesta luusta 
ankarimpaan krooniseen sairauteen. Hän tunsi 
henkisten vaivojen – kuten masennuksen, ahdis
tuksen, riippuvuuden, yksinäisyyden ja murheen 
– synkkyyden ja epätoivon. Ja Hän tunsi jokaisen 
hengellisen haavan, koska Hän otti kantaakseen 
koko ihmiskunnan synnit.

Vanhin David A. Bednar kahdentoista apos
tolin koorumista on opettanut: ”Me saatamme 
heikkouden hetkellä huudahtaa: ’Kukaan ei tiedä, 
millaista tämä on. Kukaan ei ymmärrä.’ Mutta 
Jumalan Poika tietää ja ymmärtää täysin, koska 
Hän on tuntenut ja kantanut henkilökohtaiset 
kuormamme.” (”He kantoivat kuormansa hel
posti”, Liahona, toukokuu 2014, s. 90.)



14 L i a h o n a

Hän yksin kykeni

”Vain Jumala saattoi tehdä sen, mitä Hän teki. Koska Jeesus oli 
Isän ainoa Poika lihassa, Hän peri jumalallisia ominaisuuk

sia. Hän oli ainoa milloinkaan kuolevaisuuteen syntynyt henkilö, 
joka saattoi suorittaa tämän mitä tärkeimmän ja ylimaallisimman 
teon. Ainoana koskaan tämän maan päällä eläneenä synnittömänä 
ihmisenä Hän ei ollut hengellisen kuoleman alainen. Hänellä oli 
jumaluutensa ansiosta valta myös fyysisen kuoleman yli. Siten Hän 
teki puolestamme sellaista, mitä me emme voi tehdä itsemme puo
lesta. Hän mursi kuoleman kylmän otteen. Hän myös teki meille 
mahdolliseksi saada Pyhän Hengen lahjan ylimmän ja tyynen 
lohdutuksen.”
Ks. presidentti James E. Faust (1920–2007), toinen neuvonantaja ensimmäisessä presi-
denttikunnassa, ”Sovitus – suurin toivomme”, Liahona, tammikuu 2002, s. 20.

Henkilökohtainen soveltaminen: Sovituk
sensa ansiosta Vapahtaja päästi kuoleman 
siteet ja lunasti meidät kaikki meidän syn
neistämme, jotta joka ainoa ihminen voisi 
saada iankaikkisen elämän. Hän yksin kykeni 
toteuttamaan niin pelottavan ja mahdotto
malta tuntuneen tehtävän. Kun kohtaamme 
vakavia haasteita, voimme saada lohtua 
tiedosta, että Vapahtaja voi todellakin tehdä 
mahdottomasta mahdollisen.
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Hän ei perunut päätöstään

”Golgata nimisellä kukkulalla avuttomien seuraajien katsellessa 
sivusta Hänen runneltu ruumiinsa naulattiin ristiin. Häntä pilkat

tiin ja kirottiin ja halveksuttiin armotta. – –
Tuskaisat tunnit kuluivat Hänen henkensä hiipuessa. Hänen rutikui

vilta huuliltaan kuuluivat sanat: ’”Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni.” 
Tämän sanottuaan hän henkäisi viimeisen kerran.’ – –

Viimeisellä hetkellä Mestari olisi voinut perua päätöksensä. Mutta Hän 
ei tehnyt niin. Hän laskeutui kaiken alapuolelle, jotta Hän voisi pelas
taa kaiken. Hänen eloton ruumiinsa asetettiin kiireesti mutta lempeästi 
lainahautaan.”
Ks. presidentti Thomas S. Monson (1927–2018), ”Hän on noussut!”, Liahona,  
toukokuu 2010, s. 89.

Henkilökohtainen soveltaminen: Vapah
taja kärsi ahdistavaa tuskaa, yksinäisyyttä 
ja epätoivoa, mutta silti Hän kesti ja saattoi 
päätökseen matkansa kuolevaisuudessa 
osoittaen armoa – jopa pyytäen Isäänsä 
antamaan anteeksi niille, jotka ristiin
naulitsivat Hänet. Hänen täydellisen esi
merkkinsä ansiosta me voimme kohdata 
omat koettelemuksemme ja vaikeutemme 
arvokkaasti, ja Hänen avullaan mekin 
voimme kestää loppuun asti.
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Henkilökohtainen soveltaminen: Vaikka 
emme olleetkaan niiden joukossa, jotka 
näkivät Lunastajan ylösnousseen ja täydel
liseksi tehdyn ruumiin, me voimme silti 
olla Hänen todistajinaan tänään. Hän voi 
aina olla elämämme keskipisteenä – missä 
ja milloin tahansa. Joka kerta kun tar
joamme sydämemme ja kätemme muiden 
palvelemiseen, kun osoitamme lempeyttä, 
ystävällisyyttä ja kunnioitusta kaikkia 
kohtaan, kun puolustamme totuutta ja kun 
lausumme todistuksemme evankeliumista, 
me olemme todellisia Jeesuksen Kristuksen 
todistajia.

Hänen ylösnousemuksensa monet todistajat

”Minä uskon niitä monia Vapahtajan ylösnousemuksesta todis
taneita, joiden kokemukset ja todistukset ovat Uudessa testa

mentissa – muiden muassa Pietarin ja hänen apostolitoveriensa sekä 
rakkaan, puhtaan Magdalan Marian. Minä uskon niihin todistuksiin, 
jotka ovat Mormonin kirjassa – muiden muassa apostoli Nefin ja paikalla 
olleen väkijoukon Runsaudenmaassa. Ja minä uskon Joseph Smithin ja 
Sidney Rigdonin todistukseen. Monien muiden todistusten jälkeen he 
julistivat tämän viimeisen taloudenhoitokauden suuren todistuksen, ’että 
hän elää! Sillä me näimme hänet.’ Hänen kaikkinäkevän silmänsä kat
seen alla minä itse seison todistajana siitä, että Jeesus Nasaretilainen on 
ylösnoussut Lunastaja, ja minä todistan kaikesta, mikä seuraa siitä, että 
Hänen ylösnousemuksensa on tosiasia. Rukoilen, että tekin saatte tuon 
saman todistuksen varmuuden ja lohdun.”
Vanhin D. Todd Christofferson kahdentoista apostolin koorumista, ”Jeesuksen Kristuksen 
ylösnousemus”, Liahona, toukokuu 2014, s. 114.
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Meidän ei tarvitse kulkea yksin

”Yksi suuria lohtuja tänä pääsiäisaikana on, että koska 
Jeesus kulki niin pitkän, yksinäisen polun täysin yksin, 

meidän ei tarvitse tehdä niin. Hänen yksinäinen matkansa 
toi meidän pienelle versiollemme tuosta polusta suuren
moista seuraa – taivaallisen Isämme armollisen huolenpidon, 
tämän rakkaan Pojan pettämättömän toveruuden, Pyhän 
Hengen ylimaallisen lahjan, taivaan enkeleitä, perheen
jäseniä verhon molemmin puolin, profeettoja ja apostoleja, 
opettajia, johtajia, ystäviä. Kaikki nämä ja enemmänkin on 
meille annettu kumppaneiksi kuolevaisuuden matkallemme 
Jeesuksen Kristuksen sovituksen ja Hänen evankeliuminsa 
palautuksen ansiosta. Golgatan kukkulalta kuulutetaan 
totuutta, ettei meitä koskaan jätetä yksin eikä ilman apua, 
vaikka meistä joskus saattaakin tuntua siltä. – –

Seiskäämme tällä pääsiäisviikolla ja aina Jeesuksen Kristuk
sen rinnalla ’kaikkina aikoina ja kaikessa ja kaikkialla, missä 
[lienemmekin], aina kuolemaan asti’, sillä juuri niin Hän seisoi 
meidän rinnallamme, kun se oli tehtävä kuolemaan asti ja kun 
Hänen täytyi seistä täysin ja kertakaikkisen yksin.”
Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin koorumista, ”Ketään ei ollut 
Hänen kanssaan”, Liahona, toukokuu 2009, s. 88.

Henkilökohtainen soveltaminen: Muista tänä pääsiäisenä 
Vapahtajan viimeinen, yksinäinen matka. Hän uhrasi kai
ken, mitä Hänellä oli, jotta sinä ja jokainen ihminen maan 
päällä voi tulla puhtaaksi ja saada iankaikkisen elämän. Opi 
Hänen täydellisestä esimerkistään. Pidä Hänet ajatuksissasi ja 
sydämessäsi. Ja muista aina, ettet koskaan ole yksin. Koska 
Hän kesti viimeisen matkansa täysin ja kertakaikkisen yksin, 
Hän ei hylkää sinua. Hänen rakkautensa sinua kohtaan on 
ääretöntä ja muuttumatonta, ja Hän on valmiina tarjoamaan 
sinulle rauhaa, lohtua ja toivoa, kun jatkat omaa matkaasi. 
Hänen sovituksen lahjansa on ikuinen, ja se on annettu 
sinulle. ◼
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Sivustolla lds .org/ go/ 41817 kerrotaan, kuinka juutalainen pääsiäinen auttaa 
meitä ymmärtämään kristillistä pääsiäistä.



18 L i a h o n a



 H u h t i k u u  2 0 1 8  19

Vanhin Gary E. 
Stevenson
kahdentoista 
apostolin 
koorumista
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Me olemme Jeesuksen Kristuksen kirkko, joka 
on perustettu myöhempinä aikoina. Samalla 
tavoin kuin Herra käski muinaisia opetuslap

siaan, meille on myöhempinä aikoina annettu tehtävä 
”[mennä] kaikkialle maailmaan ja [julistaa] evankeliumi 
kaikille luoduille” (Mark. 16:15).

Muinainen profeetta Nefi tiivisti ytimekkäästi tämän 
lähetystehtävän ja sanoman sekä sen taustalla olevan 
tavoitteen: ”Me puhumme Kristuksesta, me riemuit
semme Kristuksessa, me saarnaamme Kristuksesta, me 
profetoimme Kristuksesta ja me kirjoitamme profetioi
demme mukaisesti, jotta lapsemme tietäisivät, mistä 
lähteestä he voivat odottaa syntiensä anteeksiantoa” 
(2. Nefi 25:26).

Moosian kirjassa kerrotaan, kuinka muinainen  
Mormonin kirjan profeetta, kuningas Benjamin, kokosi 
kansansa kaikkialta maasta temppelin luo, rakennutti 
tornin ja opetti heitä. Heitä opettaessaan hän myös pro
fetoi heille meidän ajastamme: ”Ja edelleen minä sanon 
sinulle, että on tuleva aika, jolloin tieto Vapahtajasta 

Meillä on 
rauhan sanoma, 

ja te olette 
sanansaattajia, 

jotka saarnaavat 
sitä sanomaa. Te 
voitte tehdä tätä 

tekniikan uusien 
ja kiehtovien 

väylien avulla.

Jakakaamme  
TIETOAMME  

VAPAHTAJASTA
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voi mennä kaikkialle maailmaan. Tästä on 
lukuisia esimerkkejä, joista muutamat ovat 
vielä omassa muistissamme.

Kymmenen vuotta ensimmäisestä näystä 
ja kuukausi ennen kuin kirkko perustettiin 
Mormonin kirjaa oli julkaistu 5 000 kappaletta. 
Sittemmin sitä on painettu yli 175 miljoonaa 
kappaletta.

Minä tahansa sunnuntaiaamuna voitte 
kuunnella tai katsella ohjelmaa Music and the 
Spoken Word [Musiikkia ja puhuttua sanaa], 
josta pian esitetään 5 000. lähetys. Ensimmäi
nen esitettiin suorana lähetyksenä radiossa 
vuonna 1929. Yleiskonferenssin ensimmäinen 
lähetys televisiossa oli vuonna 1949.

Mikä mielenkiintoista, vuonna 1966 pre
sidentti David O. McKay (1873–1970) aloitti 
puhumalla tulevista asioista: ”Keksintöjä, 
joissa piilee niin väkevä voima joko ihmisten 
siunaamiseksi tai tuhoamiseksi, että se tekee 
ihmisen vastuun niiden hallitsemisesta val
tavimmaksi, mitä on koskaan annettu ihmi
sen käsiin. – – Tämä aikakausi on täynnään 
suunnattomia vaaroja sekä mittaamattomia 
mahdollisuuksia.” 1

Vuonna 1974 presidentti Spencer W. Kim
ball (1895–1985) kuvaili omaa näkemystään 
tulevasta ajasta: ”Herra on siunannut maailmaa 
monilla – – satelliiteilla. Ne on asetettu kor
kealle taivaisiin välittämään lähetyssignaaleja 
maapallon miltei joka kolkkaan. – – Epäile
mättä nämä satelliitit ovat vain alkuna sille, 
mitä on tulossa maailmanlaajuisten lähetys
ten tulevaisuudessa. – – Uskon, että Herra 
on innokas antamaan käsiimme keksintöjä, 
joista meillä maallikoilla on tuskin ollut 
aavistustakaan.” 2

Kun tekniikan edistysaskeleet viestinnässä 
ja mediassa tulevat nykyään pääasiassa inter
netin kannoilla, näyttää siltä, että olemme 
omana aikanamme nähneet omin silmin 
kuningas Benjaminin, presidentti McKayn ja 
presidentti Kimballin profetioiden kirjaimelli
sen täyttymisen.

leviää kautta jokaisen kansakunnan, suvun, 
kielen ja kansan” (Moosia 3:20).

”Tieto Vapahtajasta”
Yksi kallisarvoisimmista lahjoista, mitä 

voimme vaalia perheessämme ja minkä 
voimme antaa muille, on ”tieto Vapahtajasta” 
eli Jeesuksesta Kristuksesta.

Aikojen täyttymisen taloudenhoitokauden 
alkamisen myötä koko ihmiskunnalle tuli 
valaistuminen ja tekniikan edistysaskelien 
vuodatus. Se toi mukanaan teollisen aika
kauden ja viestintävälineitä, minkä ansiosta 
kuningas Benjaminin profetia on täyttynyt.

Kahdentoista apostolin koorumin jäse
nenä, joka on kutsuttu ”Kristuksen nimen 
erityiseksi todistajaksi” (OL 107:23) ja jolle 
on annettu tarkoin määrätyt tehtävät sekä 
tiedotus  että viestintäpalvelukomiteassa, 
voin keskittyä tämän profetian täyttymiseen 
– että ”tieto Vapahtajasta” leviää kaikkialle 
maailmaan – käyttämällä viimeisintä meille 
tarjolla olevaa tekniikkaa.

”Kautta jokaisen kansakunnan, 
suvun, kielen ja kansan”

Historiallisesti painotekniikan edistysaske
leet sekä radion 
ja television 
keksiminen ovat 
mahdollistaneet 
sen, että palau
tuksen sanoma 
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”Satelliitit ovat vain 
alkuna sille, mitä on 
tulossa maailmanlaajuis-
ten lähetysten tulevai-
suudessa. – – Uskon, 
että Herra on innokas 
antamaan käsiimme 
keksintöjä, joista meillä 
maallikoilla on tuskin 
ollut aavistustakaan.”  
– Presidentti  
Spencer W. Kimball
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On myös olemassa selkeä kaava, jolla näitä 
tekniikoita omaksutaan Herran valtakunnan raken
tamiseen maan päällä. Haluaisin kertoa teille tästä 
esimerkkejä.

Sivustot lds.org ja mormon.org
Vuonna 1996 kirkko alkoi käyttää virallisesti 

verkkoa viestimis  ja kommunikointiväylänä. 
Sittemmin on otettu käyttöön arviolta 260 kir
kon ylläpitämää verkkosivustoa, mukaan lukien 
sivustot paikallisilla kielillä miltei joka maassa, 
jossa asuu kirkon jäseniä.

Kerron kaksi tuttua esimerkkiä näistä verkko
sivustoista. Ensimmäinen on lds .org, joka otettiin 
käyttöön vuonna 1996. Nykyään sille tulee vuo
sittain yli 24 miljoonaa uutta kävijää, ja viikoittain 
sillä on keskimäärin yli miljoona kävijää. Monet 
jäsenet löytävät tältä sivustolta opetusaineistoa ja 
aikaisempia yleiskonferenssipuheita. Toinen on 
verkkosivusto mormon .org, jonka tarkoituksena 
on esitellä evankeliumia naapureillemme ja ystävil
lemme, jotka eivät ole kirkon jäseniä. Tällä sivus
tolla käy vuosittain yli 16 miljoonaa eri kävijää.

Mobiilisovellukset
Tietenkin tekniikat kehittyvät hurjaa vauhtia, ja 

niiden tahdissa pysyminen vaatii huomattavia pon
nisteluja ja voimavaroja. Älypuhelimien keksimisen 
myötä saatiin voima valjastaa käyttöön valtavia 
määriä tietoa kädessä pidettävällä laitteella. Suuri 
osa tästä tiedosta on järjestetty mobiilisovellusten 
muotoon. Ensimmäinen kirkon ylläpitämä mobiili
sovellus julkaistiin vuonna 2007.

On runsaasti esimerkkejä siitä, kuinka hyödyn
nämme mobiilisovelluksia levittääksemme meillä 
olevaa ”tietoa Vapahtajasta”. En aio kuvailla niiden 
monien mobiilisovellusten sisältöä, jotka ovat 
sormiemme ulottuvilla, mutta tässä on muutamia 
esimerkkejä sovelluksista, jotka todennäköisesti 
ovat teille tuttuja:

• Evankeliumi
aiheinen kirjasto

• Mormon Channel

• LDS Tools
• LDS Music
• Family Tree

Näitä käyttävät miljoonat käyttäjät miljoonia 
kertoja viikossa.

Sosiaalinen media
Pohjimmiltaan sosiaalinen media on tietokone

pohjaista tekniikkaa, jonka avulla yksittäiset ihmi
set ja järjestöt voivat katsella, luoda ja jakaa tietoa, 
ajatuksia ja muita ilmaisumuotoja virtuaaliyhtei
söissä ja verkostoissa.

Vuodesta 2010 alkaen kirkko on alkanut ottaa 
vakaasti käyttöön sosiaalista mediaa levittääkseen 
”tietoa Vapahtajasta”. Tämä on ketterä ja dynaami
nen digitaalinen viestintämuoto. Sen muuttumisen 
nopeus on miltei vertaansa vailla.

Yksi havaittavissa oleva sosiaalisen median 
ominaisuus on se, että heti kun tuntee olevansa 
sinut yhden käyttöympäristön kanssa, esiin tulee 
uudempi, isompi ja tuntuvasti kiinnostavampi tai 
parempi käyttöympäristö.

Kuvailen lyhyesti viittä sosiaalisen median  
käyttöympäristöä, joita kirkko käyttää 
viestintäväylinä:

1. Facebookilla on maailmanlaajuisesti yli  
kaksi miljardia käyttäjää. Täällä käyttäjät rakentavat 
verkkoystävistä oman sosiaalisen verkoston.

2. Instagram on sosiaalinen sivusto, joka keskit
tyy kuviin ja videoihin.

3. Pinterest on kuin virtuaalinen ilmoitustaulu. 
Täällä visuaaliset kuvat eli ”Pin lisäykset” kiinnite
tään tauluun. Nämä voivat olla innoittavia lausumia 
tai kohottavia valokuvia.KU
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Älypuheli-
mien keksi-
misen myötä 
saatiin voima 
valjastaa 
käyttöön val-
tavia määriä 
tietoa kädessä 
pidettävällä 
laitteella.
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4. Twitter on sosiaalinen verkosto, jossa 
käyttäjät voivat lähettää ja lukea lyhyitä 
280 merkin viestejä, joita kutsutaan ”twiiteiksi”.

5. Snapchatissa on valokuvia ja lyhyitä 
videoita, jotka häviävät joko heti tai 24 tunnin 
kuluttua.

Kirkkona me käytämme näitä sosiaalisen 
median sivustoja voimallisella tavalla.

FACEBOOK
Saatatte muistaa sen masennusta käsittele

vän hellän konferenssipuheen, jonka vanhin 
Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin 
koorumista esitti muutama vuosi sitten.3 
Tästä puheesta julkaistiin videokatkelma, 
joka on saanut yli kaksi miljoonaa katso
miskertaa yksin Facebookissa sekä monia 
tuhansia tykkäyksiä, jakamisia ja myönteisiä 
kommentteja.4

INSTAGRAM
Elokuussa 2016 presidentti Dieter F. Ucht

dorf julkaisi Instagramissa videon, jossa hän 
opetti evankeliumin periaatteita tyttären
pojalleen Ericille – arvaatteko missä? – lento
koneen ohjaamossa! 5 Presidentti Uchtdorfin 
Instagram julkaisusta ovat nauttineet tuhan
net, ja siihen on lisätty lukuisia myönteisiä 
kommentteja.

Marraskuussa 2017 kirkko julkaisi 
Instagram tilillään videon myös siitä, kun 
vanhin Dallin H. Oaks ja vanhin M. Russell 

Ballard vastaavat nuoren aikuisen naisen kysy
mykseen sisarten palvelemisesta lähetystyössä. 
Tätä julkaisua on katsottu yli 112 000 kertaa.

PINTEREST
Pinterestistä voi löytää satoja Pin lisäyksiä 

lds.org sivustolta ja vielä enemmän yksittäi
siltä jäseniltä, jotka innoittavat muita. 

Esimerkiksi monet jakavat profeetto
jen – niin menneiden kuin nykyistenkin 
– sanoja. Yhdessä Pin lisäyksessä on yksi 
presidentti Thomas S. Monsonin opetuk
sista: ”Niin moni asia elämässä riippuu 
asenteestamme.” 6

TWITTER
Erästä twiittiä, jonka vanhin David A. 

Bednar kahdentoista apostolin koorumista 
jakoi viime vuoden pääsiäisaamuna, katsottiin 
210 000 kertaa. Vanhin Bednar osoitti, että 
lyhyellä, yksinkertaisella viestillä ”Ei hän ole 
täällä, hän on noussut kuolleista” (Matt. 28:6) 
voi olla syvällinen ja kestävä vaikutus.

SNAPCHAT
Lopuksi, Snapchatissa ilmestyi hiljattain 

kuvia ja sanoja, joissa kerrottiin yhdestä pre
sidentti Monsonin kirjoittamasta ensimmäisen 
presidenttikunnan sanomasta.

Mahdollisia vaaratekijöitä
Ylistettyäni juuri näiden uusien teknii

koiden kaikkia hyviä puolia ja osoitettuani, 
miten niitä voi käyttää asianmukaisesti, luu
len, että on hyödyllistä käsitellä myös niihin 
liittyviä vaaratekijöitä.

Meidän kaikkien tulee olla tietoisia siitä 
ajasta, jota voidaan kuluttaa sosiaaliseen 
mediaan tai mobiilisovellusten käyttöön. 
Sosiaalisen median käyttöön liittyy myös 
vaara kasvokkain tapahtuvan kanssakäy-
misen vähenemisestä, mikä voi tukahduttaa 
monien nuortemme sosiaalisten taitojen 
kehittymisen.

Elokuussa 2016 
presidentti Dieter F. 
Uchtdorf julkaisi 
Instagramissa 
videon, jossa hän 
opetti evankeliu-
min periaatteita 
tyttären pojalleen 
Ericille – arvaatteko 
missä? – lentoko-
neen ohjaamossa!
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Sopimattomaan sisältöön liittyviä vaaroja ei voi 
vähätellä. Yhteiskunnassa vyöryy pornografiariippu
vuuden kasvava epidemia, joka vainoaa myös kirkon 
jäseniä ja perheitä sekä vaikuttaa heihin kielteisesti.

Lopuksi esitän kaksi muutakin toisiinsa liittyvää 
vaaratekijää, joiden verkot levittyvät virtuaalisesti 
jokaisen ylle, mukaan lukien nuoret naiset sekä 2000 
luvun äidit ja vaimot. Annan näille kahdelle vaarate
kijälle nimitykset ”idealisoitu todellisuus” ja ”heiken-
tävä vertailu”. Uskon, että paras tapa kuvailla näitä 
kahta vaaratekijää on esittää muutamia esimerkkejä.

Yleisesti ottaen kuvilla, joita julkaistaan sosiaa
lisessa mediassa, on taipumus kuvata elämää 
parhaimmillaan ja usein jopa epärealistisesti. Ne 
ovat usein täynnään kaunista sisustusta, ihmeellisiä 
lomakohteita ja huolella valmisteltuja ruokia. Vaa
rana on tietysti, että monet ihmiset lannistuvat siitä, 
etteivät he tunnu itse yltävän tähän idealisoituun 
virtuaalitodellisuuteen.

Erään ”syntymäpäiväpannukakun” innoit
tamana veljentyttäreni julkaisi hiljattain oman 
yritelmänsä samasta. Sen sijaan että olisi anta
nut tämän luoda kohtuuttomia paineita, hän 
päätti innoittaa muita julkaisemalla 
”Pinterest epäonnistumisensa” (ks. 
pannukakkukuva).

Toivon mukaan voimme oppia löytä
mään enemmän huumoria ja kokemaan 
vähemmän lannistumista, kun eteemme 
tulee kuvia, joissa saatetaan kuvata idea
lisoitua todellisuutta ja jotka voisivat liian 
usein johtaa heikentävään vertailuun.

Tämä ei ilmeisesti ole tunnusomaista 
vain meidän ajallemme vaan Paavalin 
sanojen mukaisesti niin on ollut myös 
menneinä aikoina: ”He ovat ymmärtä
mättömiä, kun ottavat mittapuukseen 
omat saavutuksensa ja vertaavat itseään 
vain itseensä” (2. Kor. 10:12).

Myös vanhin J. Devn Cornish seitse
mänkymmenen koorumista on antanut 
hiljattain ajankohtaisen neuvon: ”Me 
kidutamme itseämme tarpeettomasti kil
pailemalla ja vertailemalla. Me arvioimme 

oman arvomme väärin niiden asioiden pohjalta, 
joita meillä on tai ei ole, ja muiden mielipiteiden 
perusteella. Jos meidän täytyy verrata, niin ver
ratkaamme sitä, millaisia olimme ennen, siihen, 
millaisia olemme nyt – ja jopa siihen, millaisia 
haluamme olla tulevaisuudessa.” 7

Saanen kertoa teille perheestämme yhden salai
suuden, joka liittyy tähän perhekuvaan (ks. seu
raava sivu). Se otettiin joitakin vuosia sitten ennen 
sosiaalisen median tuloa. Jos se otettaisiin tänään, se 
todennäköisesti julkaistaisiin ja siinä näkyisi perhe, 
jonka neljä kaunista, hyväkäytöksistä poikaa sävy 
sävyyn soinnutetuissa vaatteissa nauttivat sopusoin
tuisesta mahdollisuudesta yhteiseen perhekuvaan. 
Haluaisitteko kuulla sen todellisen tarinan?

Muistan vieläkin, kun vaimoni soitti minulle. 
”Gary, missä sinä olet? Me olemme täällä valo
kuvaajan ulkostudiolla. Olemme kaikki valmiina 
kuvauksiin. Ei ole ollut helppoa saada kaikkia 
poikia puetuiksi, järjestykseen ja valmiiksi. Oletko 
pian täällä?”

No, olin unohtanut enkä ollut edes lähtenyt 
vielä toimistolta! Olin puoli tuntia myöhässä, 

Monet ihmi-
set lannis-
tuvat siitä, 
etteivät he 
tunnu yltävän 
idealisoituun 
virtuaalitodel-
lisuuteen.

Idealisoitu todellisuus Heikentävä vertailu
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eivätkä asiat olleet poissa olles
sani sujuneet kovinkaan hyvin 
– oli syntynyt likimain kaaos.

Mitä oli tapahtunut? No, vanhin poikamme 
oli juossut ympäri pihaa ja löytänyt omenapuun, 
poiminut muutamia omenoita ja alkanut heitellä 
niillä muita poikiamme. Hän osui omenalla kol
matta poikaamme selkään ja sai tämän kaatumaan, 
jolloin tämä alkoi itkeä.

Sillä välin kun näin tapahtui, toiseksi vanhin 
poikamme istuutui ja hänen housunlahkeensa 
nousi hieman. Muut pojat näkivät, että hänellä 
oli valkoiset urheilusukat, ei niitä kirk kosukkia, 
jotka hänen äitinsä oli laittanut häntä varten  
valmiiksi. Äiti kysyi häneltä: ”Miksei sinulla  
ole jalassa kirkkosukkia?”

Poika vastasi: ”No, kun en pidä niistä. Ne 
kutittavat.”

Ja äidin puhuessa tämän pojan kanssa kaksi
vuotiaamme juoksenteli pihalla, kompastui johon
kin, kaatui ja nenästä alkoi vuotaa verta. Nyt verta 
valui hänen valkoiselle poolopuserolleen, ja se 
tahriintui. Tässä vaiheessa minä ilmestyin paikalle. 
Ainoa keino, jolla pystyimme pelastamaan kuvaus
tilanteen, oli kääntää poolopusero väärinpäin ja 
sillä tavoin kätkeä veritahrat kameralta.

Kävi ilmi, että juostessaan ja heitellessään ome
nia vanhin poikamme oli kaatunut ja saanut pol
ven kohdalle suuren ruohotahran. Niinpä kuvassa 
hänen käsivartensa on laitettu strategisesti oikeaan 

kohtaan 
peit

tämään 
ruoho tahroja.

Mitä tulee kol
manteen poikaamme, no, 
me odotimme 20 minuut
tia, jotta hänen silmänsä 
eivät olleet enää punaiset 
itkemisestä.

Ja veritahrat ovat 
tietenkin nyt nuorim
man poikamme puseron 

selkäpuolella.
Toiseksi vanhin poikamme 

puolestaan on asettanut kätensä strategisesti val
koisten urheilusukkiensa päälle, jotta kaikki on 
sävy sävyyn.

Mitä minuun tulee, niin minä olen nyt epäsuo
siossa, koska juuri minun myöhästymiseni oli 
syynä tähän kaikkeen.

Niinpä kun näette tämän kauniin kuvan per
heestämme ja harmittelette: ”Miksi me emme saa 
asioita järjestykseen ja ole kiiltokuvaperhe kuten 
he?” niin nyt te kaikki tiedätte taustan!

Sosiaalinen media ja lähetystyö
Kuten voitte nähdä, meidän tulee olla tietoisia 

näistä vaaroista ja uhkista, idealisoitu todellisuus 
ja heikentävät vertailut mukaan lukien. Maailma 
ei vain tavallisesti ole yhtä loistava kuin miltä se 
näyttää sosiaalisessa mediassa. Näiden viestintä
ympäristöjen ansiosta on kuitenkin tullut ja vielä 
tulee paljon hyvää.

Lähetystyöosastolta annettiin vuonna 2017 uusia 
ohjeita siihen, kuinka sosiaalista mediaa voi hyö
dyntää käytännöllisin tavoin lähetystyössä. Meille 
tarjolla olevia monia digitaalisia palveluja voi 
käyttää voimallisilla, helpoilla, yksinkertaisilla ja 
äärimmäisen tehokkailla tavoilla.

Siihen, kuinka ottaa käyttöön tekniikkaa asian
mukaisilla ja innoitetuilla tavoilla, on hyvin monia 
sovelluksia. Meidän tulee tehdä kaikki mahdol
linen opettaaksemme nousevalle sukupolvelle 
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tekniikan vanhurskasta käyttöä sekä varoittaak
semme sen epävanhurskaasta käytöstä ja siihen 
liittyvistä vaaroista sekä estääksemme niitä. Tämän 
tulisi osaltaan saada meidät vakuuttuneiksi siitä, 
että tekniikan hyödyt ovat suurempia kuin siihen 
liittyvät vaarat.

”Kuinka ihania ovat sanansaattajat”
Pohtiessani tätä sanomaa ja rukoillessani siitä 

syvällisesti heräsin eräänä aamuna varhain ja mie
lessäni oli tämä laulu ja sen yksinkertaiset sanat: 
”Kuinka ihania ovat sanansaattajat, jotka saarnaavat 
meille rauhan evankeliumia.” 8

Meillä on rauhan sanoma, ja te olette ihania 
sanansaattajia, jotka saarnaavat sitä sanomaa. Te 
voitte tehdä tätä näiden tekniikan uusien ja kieh
tovien väylien avulla. Me elämme ainutlaatuisessa 
maailmassa aikojen täyttyessä, ja kyky saarnata 
rauhan evankeliumia on kirjaimellisesti sor
miemme ulottuvilla.

Meillä on muinaisten profeettojen sanat, jotka 
luonnehtivat täydellisesti meidän aikaamme ja 
antavat ohjausta siihen: ”Ja edelleen minä sanon 
sinulle, että on tuleva aika, jolloin tieto Vapahta
jasta leviää kautta jokaisen kansakunnan, suvun, 
kielen ja kansan” (Moosia 3:20).

Meillä on myös sanat, jotka tulevat meille nyky
päivän ilmoituksena puhuen ja antaen johdatusta 
meidän aikaamme ja olosuhteitamme varten.  
Lainaan vanhin Bednaria: ”Uskon, että meidän,  
Kristuksen opetuslasten, on tullut aika käyttää näitä 
innoitettuja välineitä asianmukaisemmin ja tehok
kaammin todistaaksemme Jumalasta, iankaikkisesta 
Isästä, Hänen onnensuunnitelmastaan lapsiaan 

varten ja Hänen Pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta, 
joka on maailman Vapahtaja. On tullut aika julistaa 
evankeliumin palautuksen todellisuutta myöhem
pinä aikoina ja saattaa Herran työ päätökseen.” 9

Kutsun jokaisen teistä pohtimaan tarkkaan 
omaa tehtäväänne saarnata rauhan evankeliumia 
ihanina sanansaattajina. Tehköön jokainen meistä 
oman osamme jakaaksemme ”tietoa Vapahtajasta” 
jokaiselle kansakunnalle, suvulle, kielelle ja kan
salle. Paras tapa tehdä niin on yksi askel kerrallaan 
ja sillä ainutlaatuisella tavalla, joka toimii parhaiten 
teidän ja perheenne kohdalla. Olkoon teillä jokai
sella rohkeutta blogata, laittaa Pin lisäyksiä, tykätä, 
jakaa, julkaista, lisätä ystäviä, twiitata, snapata 
ja pyyhkäistä tavoilla, jotka ylistävät, arvostavat 
ja kunnioittavat rakastavan taivaallisen Isämme 
tahtoa ja tuovat tietoa Vapahtajasta perheellenne, 
rakkaillenne ja ystävillenne – mukaan lukien ystä
vänne sosiaalisessa mediassa. ◼
Brigham Youngin yliopiston naisten konferenssissa 5. touko-
kuuta 2017 pidetystä puheesta ”The Knowledge of a Savior” [Tieto 
Vapahtajasta].

VIITTEET
 1. David O. McKay, julkaisussa Conference Report, lokakuu 

1966, s. 4.
 2. Spencer W. Kimball, ”When the World Will Be Converted”, 

Ensign, lokakuu 1974, s. 11, 10.
 3. Jeffrey R. Holland, ”Kuin särkynyt ruukku”, Liahona,  

marraskuu 2013, s. 40–42.
 4. Ks. Jeffrey R. Holland, ”Mormon Message: Like a Broken 

Vessel”, 20. kesäkuuta 2016, mormonnewsroom .org.
 5. Ks. ”President Uchtdorf Relates Flying to Gospel in Post  

and Video with Grandson”, 30. syyskuuta 2016, lds .org.
 6. Thomas S. Monson, ”Eläkää yltäkylläistä elämää”, Liahona, 

tammikuu 2012, s. 4.
 7. J. Devn Cornish, ”Olenko kyllin hyvä? Onnistunko?”,  

Liahona, marraskuu 2016, s. 33.
 8. ”How Lovely Are the Messengers”, hymnary.org.
 9. David A. Bednar, ”Täyttäkää maailma sosiaalisen median 

avulla”, Liahona, elokuu 2015, s. 50; ks. myös David A. 
Bednar, ”Sweep the Earth as with a Flood” (video), lds .org.

Me elämme ainutlaa-
tuisessa maailmassa 
aikojen täyttyessä, ja 
kyky saarnata rauhan 
evankeliumia on kirjai-
mellisesti sormiemme 
ulottuvilla. 

Tehköön 
jokainen 
meistä oman 
osamme 
jakaaksemme 
”tietoa 
Vapahtajasta” 
jokaiselle 
kansakun-
nalle, suvulle, 
kielelle ja 
kansalle.

KU
VA

 G
ET

TY
 IM

AG
ES





 H u h t i k u u  2 0 1 8  27

V ierähti kolme vuotta ja kolme sadonkorjuuta. 
Josephin arki kului suurimmaksi osaksi pellon 
raivaamisessa, maan kääntämisessä ja palkkatyössä 

renkinä hankittaessa rahaa vuosittaisiin lyhennyksiin sen 
velan maksamiseksi, jolla perheen maatila oli ostettu. 
Työnteon vuoksi Josephin oli mahdotonta käydä kovin 
usein koulua, ja suuren osan vapaa ajastaan hän vietti per
heen tai muiden työmiesten kanssa.

Joseph ja hänen ystävänsä olivat nuoria ja huolettomia. 
Joskus he tekivät typeriä virheitä, ja Joseph huomasi, että 
vaikka hän olikin saanut kerran anteeksi, se ei tarkoitta
nut sitä, ettei hänen tarvitsisi koskaan enää tehdä paran
nusta. Eikä hänen loistava näkynsä ollut vastannut jokai
seen kysymykseen tai tehnyt iäksi loppua hänen häm
mennyksestään.1 Niinpä hän yritti pysyä lähellä Jumalaa. 
Hän luki Raamattua, luotti Jeesuksen Kristuksen voimaan 
pelastaa hänet ja noudatti Herran käskyä olla liittymättä 
mihinkään kirkkoon.

Monien seudun ihmisten – myös oman isänsä – tavoin 
Joseph uskoi, että Jumala voisi ilmoittaa tietoa sellaisten 
esineiden avulla kuin sauvat ja kivet, kuten Hän oli teh
nyt Mooseksen, Aaronin ja muiden kohdalla Raamatussa.2 

Yhtenä päivänä kun Joseph oli auttamassa naapuria kai
von kaivamisessa, hän löysi syvälle maahan hautautuneen 
pienen kiven. Koska hän oli tietoinen siitä, että ihmiset 
toisinaan käyttivät erityisiä kiviä kadonneiden tavaroiden 
tai kätkettyjen aarteiden etsimiseen, hän mietti, oliko hän 
löytänyt sellaisen kiven. Kiveä katsoessaan hän näki asioita, 
joita luonnollisin silmin ei voinut nähdä.3

Josephin lahja kiven käytössä teki vaikutuksen perheen
jäseniin, jotka pitivät sitä merkkinä jumalallisesta suosiosta.4 
Mutta vaikka Josephilla oli näkijän lahja, hän oli silti epävarma 
siitä, oliko Jumala mieltynyt häneen. Hän ei tuntenut enää sitä 
anteeksiantoa ja rauhaa, jota hän oli kokenut nähtyään näys
sään Isän ja Pojan. Sen sijaan hän tunsi usein itsensä tuomi
tuksi heikkouksiensa ja vajavaisuuksiensa vuoksi.5

Syyskuun 21. päivän yönä 1823 Joseph, joka oli tuolloin 
17 vuotias, makasi hereillä veljesten yhteisessä makuu
huoneessa ullakolla. Hän oli valvonut sinä iltana myöhään 
kuunnellen, kun perhe puhui eri kirkoista ja niiden opet
tamista opeista. Nyt kaikki muut nukkuivat, ja talossa oli 
hiljaista.6

Huoneen pimeydessä Joseph alkoi rukoilla pyytäen 
hartaasti, että Jumala antaisi anteeksi hänen syntinsä. Hän 
halusi keskustella taivaallisen sanansaattajan kanssa, joka 
voisi vakuuttaa hänelle, mikä hänen asemansa oli Herran 
edessä, ja voisi antaa hänelle sen tiedon evankeliumista, 
joka hänelle oli metsikössä luvattu. Joseph tiesi, että Jumala 
oli vastannut hänen rukouksiinsa aiemmin, ja hän luotti 
täysin siihen, että saisi jälleen vastauksen.

L U K U   3

Kultalevyt
Tämä on luku 3 uudessa neliosaisessa, kerronnallisessa kirkon historiassa 
nimeltä Pyhät – kertomus Jeesuksen Kristuksen kirkosta myöhempinä aikoina. 
Kirja tulee saataville painettuna 14 kielellä, Evankeliumiaiheinen kirjasto 
- sovelluksen kirkon historian osastossa ja verkossa sivustolla pyhät .lds .org. 
Seuraavia lukuja julkaistaan tulevissa numeroissa, kunnes osa 1 ilmestyy 
myöhemmin tänä vuonna. Sen luvut tulevat saataville 47 kielellä Evankeliumi-
aiheinen kirjasto - sovelluksessa ja sivustolla pyhät .lds .org. Luvussa 2 kuvataan 
Josephin ensimmäistä näkyä – kun hän näki Isän ja Pojan keväällä 1820.
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Seuraavana aamuna Joseph ei sanonut mitään Moronista, 
vaikka hän tiesi, että hänen isänsäkin uskoi näkyihin ja 
enkeleihin. Sen sijaan he viettivät aamun sadonkorjuussa 
läheisellä pellolla Alvinin kanssa.

Työnteko oli vaikeaa. Joseph yritti pysyä veljensä tah
dissa, kun he viikatetta edestakaisin heiluttaen niittivät 
korkeaksi kasvanutta viljaa. Mutta Moronin käynnit olivat 
valvottaneet Josephia koko yön, ja hänen ajatuksensa 
palasivat yhtä mittaa muinaiseen aikakirjaan ja kukkulaan, 
jonne se oli haudattu.

Pian hän lopetti työnteon, ja Alvin huomasi sen. ”Meidän 
täytyy jatkaa niittämistä”, hän huusi Josephille, ”tai emme 
saa työtämme tehtyä.” 14

Joseph yritti uurastaa ahkerammin ja nopeammin, mutta 
tekipä hän mitä tahansa, hän ei millään pysynyt Alvinin tah
dissa. Jonkin ajan kuluttua Joseph vanhempi huomasi, että 
Joseph näytti kalpealta ja oli taas lakannut niittämästä. ”Mene 
kotiin”, hän sanoi luullen, että hänen poikansa oli sairas.

Joseph totteli isäänsä ja kompuroi takaisin taloa kohti. 
Mutta kun hän yritti ylittää aidan, hän lysähti lopen uupu
neena maahan.

Maatessaan siinä voimia keräämässä hän näki Moronin 
seisovan jälleen kerran yläpuolellaan valon ympäröimänä. 
”Miksi et kertonut isällesi, mitä kerroin sinulle?” enkeli kysyi.

Joseph sanoi pelkäävänsä, ettei hänen isänsä uskoisi häntä.
”Hän uskoo”, Moroni vakuutti Josephille ja toisti sitten 

edellisen yön sanomansa.15

Joseph vanhempi itki, kun hänen poikansa kertoi 
hänelle enkelistä ja enkelin sanomasta. ”Se oli näky 
Jumalalta”, hän sanoi. ”Toimi sen mukaan.” 16

Joseph lähti heti kukkulaa kohti. Moroni oli yöllä näyttä
nyt hänelle näyssä, minne levyt oli kätketty, joten hän tiesi, 
minne mennä. Kukkula, joka oli yksi suurimmista seudulla, 
oli noin viiden kilometrin päässä Josephin kotoa. Levyt oli 
haudattu suuren, pyöreän kiven alle kukkulan länsipuolelle 
melko lähelle kukkulan lakea.

Kävellessään Joseph ajatteli levyjä. Vaikka hän tiesi, että 
ne olivat pyhiä, hänen oli vaikeaa olla miettimättä, minkä 
arvoiset ne olisivat. Hän oli kuullut taruja vartijahenkien 
suojelemista salaisista aarteista, mutta Moroni ja tämän 
kuvailemat levyt olivat erilaisia kuin nuo tarinat. Moroni 
oli taivaallinen sanansaattaja, jolle Jumala oli antanut tehtä
väksi luovuttaa turvallisesti aikakirjan valitulle näkijälleen. 
Ja levyt olivat arvokkaat, eivät siksi, että ne olivat kultaa, 
vaan koska ne todistivat Jeesuksesta Kristuksesta.

Siltikään Joseph ei voinut olla miettimättä sitä, että hän 
tiesi nyt tarkalleen, mistä hän löytäisi riittävän arvokkaan 

Josephin rukoillessa hänen vuoteensa viereen ilmaantui 
valo, joka kirkastui, kunnes se täytti koko ullakkohuo
neen. Joseph kohotti katseensa ja näki enkelin, joka seisoi 
ilmassa. Enkelillä oli ranteisiin ja nilkkoihin asti ulottuva 
saumaton valkoinen viitta. Hänestä säteili valoa, ja hänen 
kasvonsa loistivat kuin salama.

Ensin Joseph oli peloissaan mutta täyttyi pian rauhalla. 
Enkeli kutsui häntä nimeltä ja kertoi olevansa Moroni. 
Moroni sanoi, että Jumala oli antanut Josephille anteeksi 
tämän synnit ja että nyt Jumalalla oli Josephille työ teh
täväksi. Enkeli julisti, että Josephin nimestä puhuttaisiin 
hyvää ja pahaa kaikkien ihmisten keskuudessa.7

Moroni puhui kultalevyistä, jotka oli haudattu läheiseen 
kukkulaan. Levyihin oli kaiverrettu erään muinaisen kansan 
aikakirja – kansan, joka oli kerran elänyt Amerikan man
tereella. Aikakirjassa kerrottiin, mistä he olivat tulleet, ja 
siinä oli selonteko Jeesuksen Kristuksen käynnistä heidän 
luonaan ja siitä, kuinka Hän oli opettanut evankeliuminsa 
täyteyden.8 Moroni sanoi, että levyjen kanssa haudattuna 
oli kaksi näkijänkiveä, joita Joseph nimitti myöhemmin 
urimiksi ja tummimiksi eli kääntäjiksi. Herra oli valmista
nut nämä kivet auttaakseen Josephia kääntämään tämän 
aikakirjan. Kirkkaat kivet oli liitetty yhteen ja kiinnitetty 
rintakilpeen.9

Käyntinsä loppuajan Moroni lainasi profetioita Raamatun 
kirjoista – Jesajasta, Joelista, Malakiasta ja Apostolien 
teoista. Hän selitti, että Herran tuleminen oli lähellä ja ettei 
ihmissuku täyttäisi luomisensa tarkoitusta, ellei Jumalan 
muinaista liittoa ensin uudistettaisi.10 Moroni sanoi, että 
Jumala oli valinnut Josephin uudistamaan tuon liiton ja että 
jos Joseph päättäisi olla uskollinen Jumalan käskyille, hän 
olisi se, joka toisi julki levyissä olevan aikakirjan.11

Ennen poistumistaan enkeli käski Josephia pitämään 
huolen levyistä ja olemaan näyttämättä niitä kenellekään, 
ellei toisin määrättäisi. Hän varoitti, että Joseph hävitettäi
siin, ellei hän noudattaisi tätä neuvoa. Sitten valo kerääntyi 
Moronin ympärille ja hän nousi taivaaseen.12

Kun Joseph makasi miettimässä näkyä, valo täytti jälleen 
huoneen ja Moroni ilmestyi uudelleen antaen saman sano
man kuin aiemmin. Sitten hän poistui, mutta ilmestyi vielä 
esittämään sanomansa kolmannen kerran.

”Varothan, Joseph”, hän sanoi. ”Kun menet hakemaan 
levyjä, mielesi täyttää pimeys, ja kaikenlaista pahuutta 
työntyy mieleesi estääkseen sinua pitämästä Jumalan käs
kyt.” Moroni kehotti Josephia kertomaan isälleen saamis
taan näyistä ohjaten hänet näin sellaisen henkilön luo, jolta 
hän saisi tukea.

”Isäsi uskoo jokaisen sanan, jonka sanot”, enkeli lupasi.13
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aarteen vapauttamaan perheensä köyhyydestä.17

Saavuttuaan kukkulalle Joseph etsi paikan, jonka hän oli 
nähnyt näyssä, ja alkoi kaivaa maata kiven juuresta, kunnes 
sen reunat olivat näkyvissä. Sitten hän etsi suuren puun
oksan ja käytti sitä vipuna kohottaakseen kivilohkaretta ja 
nostaakseen sen sivuun.18

Lohkareen alla oli lokero, jonka sivut ja pohja oli tehty 
kivestä. Katsoessaan sisään Joseph näki kultalevyt, näki
jänkivet ja rintakilven.19 Levyissä oli muinaista kirjoitusta, 
ja ne oli sidottu yhteen toiselta sivulta kolmella renkaalla. 
Jokainen levy oli noin 15 senttiä leveä, 20 senttiä pitkä ja 
ohut. Osa levyistä näytti myös olevan sinetöity, niin ettei 
kukaan pystyisi lukemaan sitä.20

Hämmästyneenä Joseph mietti jälleen, kuinka paljon arvoi
sia levyt olivat. Hän kurottui ottamaan niitä – ja tunsi voimak
kaan vavahduksen kiirivän lävitseen. Hän vetäisi kätensä pois 
mutta kokeili sitten vielä kahteen kertaan tarttua levyihin ja 
tunsi voimakkaan vavahduksen kummallakin kerralla.

”Miksi en saa tätä kirjaa?” hän huudahti.
”Koska et ole pitänyt Herran käskyjä”, läheltä kuuluva 

ääni sanoi.21

Joseph kääntyi ja näki Moronin. Samassa hänen mie
leensä palasi edellisen yön sanoma, ja hän ymmärsi, että 
hän oli unohtanut aikakirjan todellisen tarkoituksen. Hän 
alkoi rukoilla, ja hänen mielensä ja sielunsa heräsivät Pyhän 
Hengen vaikutukselle.

”Katso”, Moroni käski. Josephille avautui uusi näky, ja 
hän näki Saatanan ympärillään lukemattomat joukkonsa. 
”Kaikki tämä näytetään: hyvä ja paha, pyhä ja epäpyhä, 

Jumalan kirkkaus ja pimeyden voima”, enkeli julisti, ”jotta 
voisit tämän jälkeen tuntea nuo kaksi voimaa etkä antaisi 
tuon jumalattoman voiman koskaan vaikuttaa sinuun tai 
voittaa sinua.”

Hän neuvoi Josephia puhdistamaan sydämensä ja voi
mistamaan mielensä aikakirjan vastaanottamiseksi. ”Mikäli 
nämä pyhät asiat ikinä saadaan, se täytyy tehdä rukoillen 
sekä olemalla uskollinen ja kuuliainen Herralle”, Moroni 
selitti. ”Niitä ei ole laskettu tänne hyödyn ja rikkauden 
kartuttamiseen tämän maailman kunniaksi. Ne on sinetöity 
uskon rukouksella.” 22

Joseph kysyi, milloin hän voisi saada levyt.
”Seuraavan syyskuun 22. päivänä”, Moroni sanoi, ”jos 

tuot mukanasi oikean henkilön.”
”Kuka on oikea henkilö?” Joseph kysyi.
”Vanhin veljesi.” 23

Lapsesta asti Joseph oli tiennyt voivansa luottaa vanhim
paan veljeensä. Alvin oli nyt 25 vuotias ja olisi voinut niin 
halutessaan hankkia oman maatilan. Mutta hän oli päät
tänyt pysyä perheen maatilalla auttamassa vanhempiaan 
asettumaan sinne turvatusti, kun he ikääntyisivät. Hän oli 
vakavamielinen ja työteliäs, ja Joseph rakasti ja ihaili häntä 
tavattomasti.24

Ehkäpä Moronista tuntui, että Joseph tarvitsi veljensä 
viisautta ja voimaa tullakseen sellaiseksi henkilöksi, jonka 
haltuun Herra voisi uskoa levyt.

Palatessaan sinä iltana kotiin Joseph oli väsynyt. Mutta 
hänen perheensä parveili hänen ympärillään heti kun hän 

Kumorankukkula sijaitsee Palmyran lähellä New Yorkin osavaltiossa Yhdysvalloissa noin viisi kilometriä kaakkoon Smithin 
perheen maatilalta. Joseph tiesi, mihin mennä löytääkseen maahan haudatut Mormonin kirjan levyt, koska Moroni oli 
näyttänyt hänelle kukkulan näyssä.
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tuli ovesta sisään, koska he halusivat tietää, mitä hän oli 
kukkulalta löytänyt. Joseph alkoi kertoa heille levyistä, 
mutta Alvin keskeytti huomatessaan, kuinka väsyneeltä 
Joseph näytti.

”Mennään nukkumaan”, Alvin sanoi, ”ja herätään varhain 
aamulla ja lähdetään töihin.” Heillä olisi seuraavana päivänä 
hyvin aikaa kuulla loput Josephin kertomuksesta. ”Jos äiti 
hoitaa iltaruokamme hyvissä ajoin”, hän sanoi, ”niin meillä 
on hieno pitkä ilta ja voimme kaikki istua kuuntelemaan, 
kun puhut.” 25

Seuraavana iltana Joseph kertoi, mitä kukkulalla oli 
tapahtunut, ja Alvin uskoi häntä. Perheen vanhimpana 
poikana Alvin oli aina tuntenut vastuuta ikääntyvien van
hempiensa fyysisestä hyvinvoinnista. Hän ja hänen veljensä 
olivat jopa alkaneet rakentaa perheelle suurempaa taloa, 
jotta heillä olisi mukavammat oltavat.

Nyt näytti siltä, että Joseph huolehti heidän hengellisestä 
hyvinvoinnistaan. Ilta toisensa jälkeen hän piti yllä per
heensä mielenkiintoa puhuessaan kultalevyistä ja ihmisistä, 
jotka olivat ne kirjoittaneet. Perhe kasvoi tiiviimmin yhteen, 
ja heidän kotinsa oli rauhaisa ja onnellinen. Jokaisesta tun
tui, että jotakin suurenmoista oli tapahtumassa.26

Sitten yhtenä syysaamuna, vajaat kaksi kuukautta 
Moronin käynnin jälkeen, Alvin tuli kotiin voimakkaan vat
sakivun vuoksi. Hän oli kaksin kerroin tuskiensa tähden ja 
pyysi isäänsä kutsumaan apua. Kun lääkäri vihdoin saapui, 
hän antoi Alvinille suuren annoksen kalkkimaista lääkettä, 
mutta se vain pahensi tilannetta.

Alvin makasi vuoteessa päiväkausia kivusta väänteleh
tien. Koska hän arvasi kuolevansa, hän kutsui Josephin 
luokseen. ”Tee kaikki voitavasi saadaksesi aikakirjat”, Alvin 
sanoi. ”Ole uskollinen ohjeiden vastaanottamisessa ja jokai
sen sinulle annetun käskyn noudattamisessa.” 27

Alvin kuoli vähän sen jälkeen, ja suru asettui taloon. 
Hautajaisissa eräs saarnaaja sanoi melkein suoraan, että 
Alvin oli joutunut helvettiin. Hän käytti Alvinin kuolemaa 
varoituksena muille siitä, mitä tapahtuisi, ellei Jumala puut
tuisi asioihin pelastaakseen heidät. Joseph vanhempi oli 
raivoissaan. Hänen poikansa oli ollut hyvä nuorukainen, 
eikä hän voinut uskoa, että Jumala tuomitsisi Alvinin siten.28

Alvinin poismenon johdosta puhe levyistä lakkasi. Alvin 
oli ollut niin vankkumaton Josephin jumalallisen kutsu
muksen tukija, että mainintakin niistä toi mieleen hänen 
kuolemansa. Perhe ei voinut kestää sitä.

Joseph kaipasi Alvinia suunnattomasti ja otti hänen 
kuolemansa erityisen raskaasti. Hän oli toivonut voivansa 
turvautua vanhimman veljensä apuun aikakirjan hakemi
sessa. Nyt hän tunsi olevansa hylätty.29

Kun viimein tuli päivä palata kukkulalle, Joseph lähti 
sinne yksin. Ilman Alvinia hän ei tiennyt, uskoisiko Herra 
levyt hänen haltuunsa. Mutta hän ajatteli, että voisi pitää 
jokaisen käskyn, jonka Herra oli hänelle antanut, kuten 
hänen veljensä oli neuvonut. Moronin ohjeet levyjen nouta
miseksi olivat selkeät. ”Sinun on otettava ne käsiisi ja men
tävä viivyttelemättä suoraan talolle”, enkeli oli sanonut, ”ja 
lukittava ne turvaan.” 30

Kukkulalla Joseph kankesi kiven, työnsi kätensä kivi
lokeroon ja nosti levyt sieltä. Sitten hänen mielessään 
välähti ajatus: muut tavarat lokerossa olivat arvokkaita 
ja ne pitäisi piilottaa ennen kuin hän lähtisi kotiin. Hän 
laski levyt maahan ja kääntyi peittämään lokeron. Mutta 
kun hän suuntasi huomionsa takaisin levyihin, ne olivat 
poissa. Hädissään hän lankesi polvilleen ja pyysi saada 
tietää, missä ne olivat.

Moroni ilmestyi ja kertoi Josephille, ettei Joseph ollut 
taaskaan noudattanut ohjeita. Hän oli sekä laskenut levyt 

Kumorankukkulan huipulla on Moronin patsas muistona siitä 
paikasta, jossa Joseph Smith ensi kerran näki Mormonin kirjan 
levyt 22. päivänä syyskuuta 1823 ja sai ne täsmälleen neljä 
vuotta myöhemmin.
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maahan ennen kuin oli pannut ne turvalliseen talteen että 
myös päästänyt ne näkyvistään. Niin aulis kuin nuori näkijä 
olikin tekemään Herran työtä, hän ei ollut vielä kykenevä 
suojelemaan muinaista aikakirjaa.

Joseph oli pettynyt itseensä, mutta Moroni neuvoi häntä 
palaamaan seuraavana vuonna hakemaan levyjä. Moroni 
opetti Josephille myös lisää siitä, mikä on Herran suunni
telma koskien Jumalan valtakuntaa, ja siitä suuresta työstä, 
joka alkaisi vieriä eteenpäin.

Silti enkelin lähdettyä Joseph kulki hiljakseen alas kuk
kulalta huolissaan siitä, mitä hänen perheensä ajattelisi, 
kun hän palaisi kotiin tyhjin käsin.31 Kun hän astui sisälle 
taloon, perhe oli odottamassa häntä. Hänen isänsä kysyi 
heti, oliko hänellä levyt.

”Ei”, hän sanoi. ”En voinut saada niitä.”
”Näitkö sinä ne?”
”Minä näin ne, mutta en voinut ottaa niitä.”
”Minä olisin ottanut ne”, Joseph vanhempi sanoi, 

”jos olisin ollut sinun sijassasi.”
”Et tiedä, mitä sanot”, Joseph sanoi. ”Minä en voinut 

saada niitä, sillä Herran enkeli ei antanut minun tehdä 
niin.” 32 ◼

Täydellinen luettelo lainatuista julkaisuista on saatavana englannin kielellä sivustolla 
saints.lds .org.

Sana Aihe viitteissä osoittaa, että lisätietoa on verkossa sivustolla pyhät .lds .org.
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Huom. Koska on tärkeää ymmärtää muihin uskontoihin kuuluvia, kirkon johtajat 
ovat katsoneet, että olisi hyödyllistä tarjota yleiskatsaus islamin – maailman toiseksi 
suurimman uskonnon – historiaan ja opetuksiin.

Islam ja muslimit ovat uutisotsikoissa lähestulkoon joka päivä – joko hyvässä tai 
pahassa. On ymmärrettävää, että monet ei muslimit – myös myöhempien aikojen 
pyhät – ovat uteliaita, jopa huolestuneita. Onko meillä ja musliminaapureillamme 

mitään yhteistä? Voimmeko elää ja työskennellä yhdessä?
Ensin kannattanee tarkastella historiallista taustaa:
Vuonna 610 jKr. eräs keski ikäinen arabikauppias nimeltä Muhammed kiipesi 

kotikaupunkiaan Mekkaa ympäröiville vuorille mietiskelemään häntä ympäröivää 
uskonnollista hämmennystä ja rukoilemaan sen vuoksi. Jälkeenpäin hän kertoi, että 
hän oli saanut näyn, jossa hänet kutsuttiin kansansa profeetaksi. Tämä tapahtuma 
merkitsee alkua uskonnolle, joka tunnetaan islamina – sana islam tarkoittaa ’alistu
mista’ ( Jumalalle). Islamissa uskovasta käytetään nimitystä muslimi, joka tarkoittaa 
’alistuja’.
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1800- luvulta peräisin oleva mosaiikkityö, joka kuvaa Kaabaa Mekan kaupungissa, jossa 
Muhammed syntyi ja joka on islamilaisen maailman pyhin kaupunki.

Daniel C. Peterson
Islamin tutkimuksen ja arabian kielen professori, Brigham Youngin yliopisto
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Sen jälkeen Muhammed kertoi 
saaneensa monia ilmestyksiä, kun
nes hän miltei 25 vuotta myöhem
min kuoli. Hän kertoi ilmestyksistä 
ensin kotikaupunkinsa asukkaille 
varoittaen tulevista jumalallisista 
tuomioista, kutsuen kuulijakuntaansa 
parannukseen ja kohtelemaan asian
mukaisesti leskiä, orpoja ja köyhiä 
sekä saarnaten maailmanlaajuista 
ylösnousemusta kuolleista ja lopul
lista Jumalan tuomiota.

Hänen ja hänen seuraajiensa  
kohtaama pilkka ja vaino kävivät 
kuitenkin niin kiivaiksi, että he 
joutuivat pakenemaan Medinan 
kaupunkiin, joka on suunnilleen 
neljän päivän kamelimatkan päässä 
pohjoiseen.

Siellä Muhammedin rooli muuttui 
merkittävästi.1 Oltuaan pelkästään 
saarnaaja ja varoittaja hänestä tuli 
lainsäätäjä, tuomari ja poliittinen 
johtaja tärkeässä arabikaupungissa 

ja ajan mittaan Arabian niemimaalla. 
Tämän uskovien yhteiskunnan var
hainen perustaminen antoi islamille 
uskonnollisen identiteetin, joka 
perustui lakiin ja oikeuteen ja joka  
on edelleen sen silmiinpistävimpiä  
ja tärkeimpiä ominaisuuksia.

Muhammedin kuoltua vuonna 
632 jKr. hänen seuraajiensa keskuu
dessa syntyi kaksi pääsuuntausta, 
jotka jakaantuivat alun perin sen 
kysymyksen pohjalta, kenen tulisi 
seurata häntä islamilaisen yhteisön 
johtajana.2 Näistä suurempaa on 
alettu kutsua sunnalaisuudeksi (väit
tää seuraavansa sunnaa eli Muham
medin tapoja, ja johtajuuden seu
raanto on verrattain joustava). Toista 
suuntausta, joka kasvoi Muhammedin 
vävyn Alin ympärille, on kutsuttu 
nimellä shi’at ’Ali (Alin suuntaus). 
Nykyään se tunnetaan laajalti yksin
kertaisesti šiialaisuutena. Toisin kuin 
sunnimuslimit, šiiamuslimit uskovat, 
että oikeus seurata Muhammedia 
yhteisön johtajana kuuluu asian
mukaisesti profeetta Muhammedin 
lähimmälle miespuoliselle sukulai
selle Alille ja hänen perillisilleen.

Näistä erimielisyyksistä huolimatta 
islamilainen maailma on ollut uskon
nollisessa mielessä yhtenäisempi kuin 
kristikunta. Lisäksi suunnilleen 800 
jKr. alkaen islamilainen sivilisaatio 
oli useiden vuosisatojen ajan toden
näköisesti maailman edistynein, mitä 
tulee luonnontieteisiin, lääketietee
seen, matematiikkaan ja filosofiaan.

+200 000 000
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50–100 000 000
10–50 000 000
5–10 000 000
1–5 000 000
500 000–1 000 
0–500 000

Muslimien jakaantuminen 
maailmanlaajuisesti maittain 
miljoonissa (Pew Research  
Center, 2009).

Muslimit pitävät Koraania Allahin 
sanana, joka on annettu suoraan 
Muhammedille.
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Muslimiopin ja  
- käytäntöjen lähteet

Ilmestykset, joita Muhammed 
väitti saaneensa, koottiin hänen 
kuolemaansa seuranneiden parin 
vuosikymmenen kuluessa kirjaan 
nimeltä Koraani (arabiankielisestä 
verbistä qara’a ’lukea’ tai ’lausua’). 
Koraani koostuu 114 luvusta, eikä 
se ole kertomus Muhammedista. Se 
ei ole lainkaan kerrontaa, paljolti 
samoin kuin ei Oppi ja liitotkaan. 
Muslimit pitävät sitä Jumalan sanana 
(ja sanoina), joka on annettu suo
raan Muhammedille.3

Koraania lukiessaan kristityt huo
maavat tuttuja teemoja. Siinä puhutaan 
esimerkiksi siitä, kuinka Jumala loi 

maailmankaikkeuden seitsemässä 
päivässä ja asetti Aadamin ja Eevan 
Eedenin puutarhaan, kuinka perkele 
kiusasi heitä, kuinka he lankesivat 
ja kuinka sen jälkeen kutsuttiin pro
feettoja (joista useimmat esiintyvät 
myös Raamatussa). Näitä profeettoja 
kuvaillaan Koraanissa muslimeiksi, 
koska nämä ovat alistaneet tahtonsa 
Jumalalle.

Merkittävänä hahmona tekstissä 
on Abraham, jota kuvaillaan Jumalan 
ystäväksi.4 (Hänen uskotaan muun 
muassa saaneen ilmestyksiä, jotka hän 
kirjoitti muistiin mutta jotka ovat sit
temmin kadonneet.5) Oma sijansa on 
myös Mooseksella, faraolla ja israeli
laisten vaelluksella.

Hätkähdyttävää on, että Jeesuksen 
äiti Maria mainitaan Koraanissa 34 ker
taa, kun taas Uudessa testamentissa 
hänet mainitaan 19 kertaa. (Hän on 

itse asiassa ainoa nainen, joka Koraa
nissa mainitaan nimeltä.)

Yksi jatkuvasti toistuva Koraanin 
opetus on oppi nimeltä tawhid. Sanan 
voi kääntää ’yksijumalaisuudeksi’ 
tai kirjaimellisesti ’tehdä yhdeksi’. Se 
edustaa yhtä islamin keskeisistä peri
aatteista: että on olemassa ainoastaan 
yksi täysin ainutlaatuinen jumalallinen 
olento. ”Hän ei ole (toista) synnyttänyt 
eikä ole (toisesta) syntynyt”, julistaa 
Koraani. ”Ketään ei ole Hänen vertais
taan.” 6 Se, mitä tästä seuraa, on varmas
tikin tärkein ero islamin ja kristinuskon 
välillä: muslimit eivät usko Jeesuksen 
Kristuksen jumalallisuuteen eivätkä 
Pyhään Henkeen. Se tarkoittaa myös, 
että vaikka kaikki ihmiset ovat yhtä 
lailla Jumalan luomistöitä, islamin opin 
mukaan me emme ole Hänen lapsiaan.

Muslimit uskovat kuitenkin, että 
Jeesus oli synnitön Jumalan profeetta, 

Vuosittain suunnilleen kaksi miljoonaa 
muslimia tekee pyhiinvaellusmatkan 
Mekkaan.
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joka syntyi neitsyestä ja jonka oli 
määrä olla keskeisessä roolissa  
viimeisten aikojen tapahtumissa. 
Hänet mainitaan Koraanissa usein  
ja kunnioittavasti.

Muslimien perusopetuksia  
ja - käytäntöjä

Niin sanotut ”islamin viisi pilaria” 
– ytimekkäästi tiivistetty, ei niinkään 
Koraanissa vaan lausunnossa, jota 
pidetään perinteisesti Muhamme
din lausumana – selostavat islamin 
perusoppia.

1. Todistus
Jos islamissa on yleismaailmalli

nen uskontunnustus, se on šahada, 
’uskon tunnustaminen’ eli ’todistus’. 
Termi viittaa arabiankieliseen lau
sumaan, joka käännettynä kuuluu: 
”Todistan, että ei ole muuta jumalaa 
kuin Jumala [Allah] ja että Muham
med on Jumalan sanansaattaja.” 
Šahada on portti islamiin. Kun ihmi
nen lausuu sen vilpittömästi uskoen, 
hänestä tulee muslimi. 

Sanan Jumala arabiankielinen 
vastine on Allah. Sanojen al-  (mää
räinen artikkeli) ja ilah (’jumala’) 

yhteenliittymä ei ole erisnimi vaan 
arvonimi, ja se liittyy läheisesti hep
reankieliseen sanaan Elohim.

Koska islamissa ei ole pappeutta, 
ei ole myöskään pappeuden toimi
tuksia. Eikä ole yhtä ainoaa islami
laista ”kirkkoa”. Siten šahadan tun
nustaminen on eräässä mielessä isla
min vastine kasteelle. Sillä, että isla
mista puuttuu tällä hetkellä muodol
linen, yhtenäinen, maailmanlaajuinen 
johtajarakenne, on muita seurauksia. 
Esimerkiksi maailman muslimeilla ei 
ole ketään yleistason johtajaa eikä 
ketään, joka puhuu koko muslimiyh
teisön nimissä. (Muhammedia pide
tään miltei maailmanlaajuisesti vii
meisenä profeettana.) Tämä tarkoittaa 

myös sitä, ettei ole mitään kirkkoa, 
josta terroristit tai ”harha oppiset” 
voidaan erottaa.

2. Rukous
Monet ei muslimit ovat tietoi

sia muslimien rituaalirukouksesta 
nimeltä salat, johon sisältyy tietty 
määrä kumartamisia, viisi kertaa 
päivässä. Se, että toistaa Koraanin 
ennalta määrättyjä jakeita ja koskettaa 
otsalla maata, osoittaa nöyrää alis
tumista Jumalalle. Spontaanimman 
rukouksen nimeltä dua voi lausua 
milloin tahansa, eikä se edellytä 
kumartamista.

Muslimimiehiä vaaditaan ja mus
liminaisia kannustetaan rukoilemaan 
keskipäivän rukoukset perjantaisin 
moskeijassa (arabiankielisestä sanasta 
masjid eli ’kumartamispaikka’). Siellä 
he erikseen miesten ja naisten ryh
missä muodostavat rivejä moskeijan 
imaamin (arabiankielisestä sanasta 
amama, joka tarkoittaa ’jonkun 
edessä’) johdolla ja kuuntelevat lyhyen 

Šiia

Muslimit polvistuvat 
rukoukseen viisi kertaa 

päivässä.

Yli 85 prosenttia maailman muslimeista 
on sunnimuslimeja (ks. Pew Research 
Center). Šiiamuslimit ovat vähemmis-
tönä käytännöllisesti katsoen kaikkialla 
muualla paitsi Azerbaidžanissa, Bahrai-
nissa, Iranissa ja Irakissa.

Sunni
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saarnan. Perjantait eivät kuitenkaan 
ole aivan sapattia eli lepopäivää vas
taavia. Vaikka ”viikonloppu” useim
missa muslimimaissa keskittyy yawm 
al- jum‘aan (’kokoontumispäivä’) eli 
perjantaihin, työskentelyä sinä päivänä 
ei pidetä synnillisenä.

3. Almujen antaminen
Zakat (’se, mikä puhdistaa’) tar

koittaa hyväntekeväisyyslahjoitusten 
antamista köyhien tukemiseksi sekä 
moskeijoiden ja muiden islamilais
ten hankkeiden hyväksi. Sellaisena 
yleensä pidetään 2,5 prosenttia musli
min kokonaisvarallisuudesta, joka on 
yli tietyn vähimmäismäärän. Joissakin 
muslimimaissa se kerätään valtion 
viranomaisten toimesta. Muissa maissa 
se on vapaaehtoinen lahjoitus.

4. Paasto
Joka vuosi koko ramadan nimisen 

kuukauden ajan hartaat muslimit 
pidättyvät ruoasta, juomasta ja suku
puolisuhteista auringonnoususta 
auringonlaskuun. Tämän kuukauden 
aikana he tavallisesti myös omistau
tuvat erityiseen hyväntekeväisyyteen 
köyhille ja Koraanin lukemiseen.7

5. Pyhiinvaellus
Muslimien, jotka ovat terveitä ja 

joilla on riittävästi varoja, tulee aina
kin kerran elämässään matkustaa 
pyhiinvaellukselle Mekkaan. (Samalla 
käydään tavallisesti myös Medi
nassa, islamin toiseksi pyhimmässä 
kaupungissa, mutta sitä ei vaadita.) 
Uskollisille muslimeille pyhiinvaellus 
Mekkaan on syvästi hengellinen ja 
liikuttava tapahtuma – samaan tapaan 
kuin yleiskonferenssiin osallistuminen 
paikan päällä tai meneminen temppe
liin ensimmäistä kertaa.

Ajankohtaisia kysymyksiä
Kolme keskeistä kysymystä, jotka 

islamissa huolestuttavat ei muslimeja 
nykyään, ovat uskonnollinen väki
valta, islamilainen laki eli šaria ja 
naisten kohtelu islamissa.

Jotkut ääriryhmät ovat käyttäneet 
termiä jihad viittaamaan yksinomaan 
”pyhään sotaan”, mutta tämä sana itse 
asiassa tarkoittaa ’käytännön työtä’ 
vastakohtana ”pelkälle” rukoilemiselle 
ja pyhien kirjoitusten tutkimiselle.

Muslimilakimiehet ja  ajattelijat 
ovat ymmärtäneet jihadin usealla eri 
tavalla. Esimerkiksi tavallisissa lain
opillisissa lähteissä esitetään, että 

Ryhmä musliminaisia kokoontuu yhteen 
iftarille eli ilta- aterialle auringon las-
kiessa, jolloin muslimit päättävät päivit-
täisen paastonsa ramadanin aikana.

hyväksyttävän sotilaallisen jihadin 
täytyy olla puolustamista ja että vasta
puolta täytyy varoittaa ennalta ja sille 
tulee antaa mahdollisuus lopettaa 
provokatiiviset toimet. Nykyään jotkut 
lakimiehet ja muut muslimiajattelijat 
väittävät, että jihad voi tarkoittaa mitä 
tahansa käytännön toimia, joiden 
tarkoituksena on hyödyttää islami
laista yhteisöä tai parantaa maailmaa 
yleisemmin. Muhammedin sanotaan 
tehneen eron ”suuremman jihadin” ja 
”pienemmän jihadin” välillä. Jälkim
mäinen on hänen sanojensa mukaan 
sodankäyntiä. Mutta suurempi jihad 
on kamppailua epäoikeudenmukai
suutta vastaan sekä kamppailua, jonka 
kohteena on oma sisäinen hangoittelu 
vanhurskasta elämää vastaan.

Nykypäivän islamistinen terrorismi 
väittää perustuvansa uskontoon, mutta 
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todennäköisesti se kuvastaa yhteis
kunnallisia, poliittisia ja taloudellisia 
epäkohtia, joilla on sinällään hyvin 
vähän jos ollenkaan yhteyttä uskon
toon.8 Sitä paitsi on tärkeää huomata, 
että maailman muslimien valtaenem
mistö ei ole liittynyt terroristeihin eikä 
heidän väkivaltaisuuksiinsa.9

Šaria on toinen huolenaihe joille
kin ei muslimeille. Se perustuu Koraa
niin ja hadithiin – lyhyisiin selonte
koihin siitä, mitä Muhammed ja hänen 
lähimmät toverinsa sanoivat ja tekivät, 
mikä antaa mallin muslimikäyttäy
tymiselle sekä täydentää ja selittää 
Koraanin kohtia – ja se on muslimien 
käyttäytymissäännöstö.10 Šaria sisältää 
sääntöjä, jotka määräävät sekä mies
ten että naisten pukeutumista (kuten 
hijabin eli pääliinan käyttöä). Vaikka 
joissakin muslimimaissa näitä sääntöjä 
on pakko noudattaa, muissa maissa 
niiden noudattaminen jää yksilön 
harkintaan. Šariassa käsitellään esi
merkiksi henkilökohtaista hygieniaa 
sekä rukouksen ajankohtaa ja sisältöä, 
ja se sisältää avioliittoa, avioeroa ja 
perimistä koskevia sääntöjä. Niinpä 
kun muslimit ilmaisevat kyselytutki
muksissa, että he kannattavat šaria
hallintoa, se saattaa olla poliittinen 
kannanotto tai sitten ei. He saattavat 
yksinkertaisesti sanoa, että he haluavat 
elää aitoa muslimielämää.

Kun monet ei muslimit ajattelevat 
sitä, kuinka islam kohtelee naisia, 
he ajattelevat heti moniavioisuutta ja 
huntuja. Mutta kulttuurinen todellisuus 
on paljon monimutkaisempi. Monissa 
Koraanin kohdissa julistetaan, että nai
set ovat tasa arvoisia miesten kanssa, 
kun taas toisissa kohdissa näyttää siltä, 

että heidät määrätään alempiarvoisiin 
tehtäviin. Epäilemättä monissa islami
laisissa maissa on käytäntöjä – usein 
islamia edeltävään heimokulttuuriin 
tai muihin aikaisempiin tapoihin 
perustuvia – jotka tekevät naisista 
toisarvoisia. Tapa, jolla muslimit näke
vät naisten roolin, vaihtelee kuitenkin 
huomattavasti maasta toiseen ja jopa 
maan sisällä.

Myöhempien aikojen pyhien  
näkemykset islamista

Kuinka myöhempien aikojen 
pyhät voivat erilaisista uskonkäsityk
sistämme huolimatta alkaa rakentaa 
suhteita muslimeihin?

Ennen kaikkea meidän tulee 
tunnustaa muslimien oikeus pal
vella ”miten, missä tai mitä tahansa” 
(UK 11). Vuonna 1841 myöhempien 
aikojen pyhät Nauvoon kaupungin
neuvostossa hyväksyivät uskonnon
vapautta koskevan säädöksen, joka 
takasi, että ”katolilaisia, presbyteerejä, 
metodisteja, baptisteja, myöhempien 
aikojen pyhiä, kveekareita, episkopaa
leja, universalisteja, unitaristeja, muha
mettilaisia [muslimeja] ja kaikkia muita 
uskonnollisia lahkoja ja kirkkokuntia” 
”suvaitaan rajoituksetta” ja että ”niillä 
on yhtäläiset oikeudet”.11

Meidän tulee myös muistaa, että 
kirkkomme johtajat ovat yleensä 
olleet huomiota herättävän myöntei
siä osoittaessaan arvostusta islamin 
perustajalle. Esimerkiksi vuonna 1855, 
aikana jolloin monet kristityt tuomit
sivat Muhammedin antikristuksena, 
vanhimmat George A. Smith (1817–
1875) ja Parley P. Pratt (1807–1857) 
kahdentoista apostolin koorumista 
pitivät pitkiä saarnoja, joissa he paitsi 
ilmaisivat vaikuttavaa asiantuntemusta 
ja oikeaa ymmärrystä islamin histo
riasta myös ylistivät itse Muhammedia. 
Vanhin Smith huomautti, että Muham
medin ”oli Jumala epäilemättä tuonut 
esiin tarkoituksellisesti” saarnaamaan 
epäjumalien palvontaa vastaan, ja hän 
ilmaisi myötätuntoa muslimeja koh
taan, joiden on hankala myöhempien 
aikojen pyhien tavoin ”saada rehel
listä historiakuvausta” kirjoitetuksi 
itsestään. Vanhin Pratt, joka puhui 
heti hänen jälkeensä, ilmaisi ihailua 
Muhammedin opetuksia sekä mus
limiyhteiskunnan moraalisuutta ja 
käytäntöjä kohtaan.12

Tuoreemman virallisen lausunnon 
antoi ensimmäinen presidenttikunta 
vuonna 1978. Siinä mainitaan nimen
omaan, että Muhammed on ”maail
man suurten uskonnollisten johtajien” 

Jotkut musliminaiset käyttävät hijabia, 
pääliinaa, merkkinä säädyllisyydestä 
eli omistautumisesta Allahille, toisin 
sanoen ilmaistakseen näkyvästi oman 
muslimi- identiteettinsä.
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joukossa ja että heidän laillaan hän 
”sai osan Jumalan valosta. Jumala 
antoi moraalisia totuuksia [näille johta
jille]”, presidentit Spencer W. Kimball, 
N. Eldon Tanner ja Marion G. Romney 
kirjoittivat, ”valaistakseen kokonaisia 
kansakuntia ja tuodakseen yksilöille 
korkeamman tason ymmärrystä”.13

Rakentamista yhteiselle pohjalle
Vaikka myöhempien aikojen 

pyhät ja muslimit ilmiselvästikin 
ovat eri mieltä tärkeistä asioista 
– varsinkin Jeesuksen Kristuksen 
jumalallisuudesta, Hänen tehtäväs
tään Vapahtajana sekä nykyajan 
profeettojen kutsumisesta – meillä 
on paljon yhteistä. Me molemmat 
esimerkiksi uskomme siihen, että 
olemme moraalisesti vastuullisia 
Jumalan edessä, että meidän tulee 
pyrkiä sekä henkilökohtaiseen van
hurskauteen että hyvään ja oikeu
denmukaiseen yhteiskuntaan ja että 
me nousemme kuolleista ja meidät 
tuodaan Jumalan eteen tuomittaviksi.

Sekä muslimit että myöhempien 
aikojen pyhät uskovat, että vahvat 
perheet ovat ratkaisevan tärkeitä, 
että käsky auttaa köyhiä ja avun 
tarpeessa olevia on jumalallinen ja 
että me osoitamme oman uskomme 
opetuslapseuden teoilla. Ei näytä 
olevan mitään syytä, miksi myöhem
pien aikojen pyhät ja muslimit eivät 
voi toimia näin rinnakkain ja jopa 
tilaisuuden tullen tehdä yhteistyötä 
yhteiskunnassa, missä me entistä 
useammin huomaamme olevamme 
naapureita yhä maallistuneemmassa 
maailmassa. Yhdessä me voimme 
osoittaa, että uskontokunta voi olla 
väkevä hyvää aikaansaava voima eikä 
pelkästään kiistan ja jopa väkivallan 
alkulähde, kuten jotkut arvostelijat 
väittävät.

Koraanissakin esitetään, että mei
dän tulee elää rauhallisesti yhdessä 
eroavuuksistamme huolimatta: ”Jos 
olisi ollut Jumalan tahto, Hän olisi 
muovaillut teidät kaikki yhdeksi kan
saksi, ellei Hän olisi tahtonut koetella 

teitä erikseen annetuin totuuksin; 
sentähden rientäkää kilvan toistenne 
kanssa hyveiden harjoittamiseen. 
Kaikkien teidän on palattava Juma
lan eteen, ja Hän kyllä antaa teille 
lopullisen selvyyden siitä, mistä olitte 
erimielisiä.” 14 ◼
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TÄMÄ ON OIKEA PAIKKA

Isäni, harras kristitty, opetti minua 
uskomaan Jeesukseen Kristukseen. 

Se usko auttoi minua selviytymään 
Nigerian kolmivuotisesta sisällisso
dasta 1960 luvun lopulla ollessani 
armeijassa. Myöhemmin kuitenkin 
hämmennyin ja lakkasin käymästä 
kirkossa.

Kun vuonna 1981 menin Yhdys
valtoihin opiskelemaan, tunsin, että 
tarvitsin elämässäni Jumalaa. Kahden 
vuoden ajan kävin eri kirkoissa Bos
tonissa Massachusettsin osavaltiossa, 
mutta mikään niistä ei miellyttänyt 
minua. En tuntenut Henkeä, joten 
lakkasin etsimästä.

Vuonna 1984, vähän sen jälkeen 
kun vaimoni Mabel tuli Nigeriasta 
luokseni, aloin jälleen tuntea palavaa 
halua päästä lähemmäksi Jumalaa ja 
liittyä johonkin kirkkoon. Eräs ystävä, 
joka oli käymässä Nigeriasta, ei tien
nyt minun etsivän kirkkoa, mutta hän 
kertoi minulle kirkosta, josta hän oli 
kuullut ja jolla oli kirja nimeltä Mor
monin kirja.

Sen jälkeen jatkoin kirkkojen etsi
mistä. Löysin kirkon nimeltä Myö
hempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkko. Huomioni kiinnittyi 
sanaan pyhien. En tiennyt, että oli 
olemassa kirkko, jonka jäseniä kutsut
tiin pyhiksi. Sinä sunnuntaina päätin 
tutustua tähän kirkkoon.

Sakramenttikokouksessa, johon 
osallistuin, seurakunta lauloi lauluja 
kunnioittavasti, papit siunasivat leivän 
ja veden ja jumalanpalvelus toimitet
tiin järjestyksessä ja nöyrästi. Jälkeen
päin kun kävelin aulassa ja mietin 
jumalanpalvelusta, kuulin nimeni.

”Simeon”, Hengen ääni sanoi, ”tämä 
on oikea paikka.”

Siinä vaiheessa luokseni tuli kaksi 
lähetyssaarnaajaa. He esittelivät itsensä 
ja Mormonin kirjan. Katsoin heitä ja 
sanoin: ”En tiedä mitään Mormonin 
kirjasta, mutta tunnen Raamatun. Olen 
valmis.”

He alkoivat opettaa minulle pelas
tussuunnitelmaa. Alle kuukauden 
kuluttua minut kastettiin. Vaimoni 
liittyi kirkkoon vähän myöhemmin. 
Muutama vuosi sen jälkeen meidät 
sinetöitiin Washington D.C:n temp
pelissä ja viisi lastamme sinetöitiin 
meihin.

Temppelissä minulle on ilmoitettu 
monia asioita, mutta ne sanat, jotka 
kuulin ensimmäisenä päivänäni kir
kossa, on vahvistettu minulle temppe
lissä monet kerrat ilmoituksen kautta: 
”Tämä on oikea paikka.” Tämän 
Pyhän Hengen lausuman vaikutus on 
ikuisesti muuttanut minun elämäni 
sekä vaimoni ja lastemme elämän. ◼
Simeon Nnah, Aba, Nigeria

Temppelissä 
sanat, jotka 

kuulin ensimmäisenä 
päivänäni kirkossa, on 
vahvistettu minulle 
monet kerrat.
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Jokaisen verukkeen myötä pyhien 
kirjoitusten lukemiseni väheni, 

kunnes luin niitä enää tuskin 
ollenkaan.

Olin ollut kotona lähetystyöni jäl
keen vasta kolme kuukautta, kun 

minulla alkoi olla vaikeuksia lukea 
pyhiä kirjoituksia.

Lähetystyössäni olin lukenut pyhiä 
kirjoituksia joka päivä ja olin luvannut 
jatkaa sitä, kun palaisin kotiin. Mutta 
ajan kuluessa kaikenlaista vain alkoi 
tulla väliin. Joko minulla oli liikaa 
kotitehtäviä, liikaa työkiireitä tai olin 
vain liian väsynyt. Jokaisen verukkeen 
myötä pyhien kirjoitusten lukemiseni 
väheni, kunnes luin niitä enää tuskin 
ollenkaan.

Eräänä iltana avasin Mormonin kir
jan ja aioin lukea vain yhden jakeen. 
Lukemani jae muistutti minulle, että 
pyhät kirjoitukset sisältävät ”mieluisaa 
Jumalan sanaa, niin, sitä sanaa, joka 
parantaa haavoittuneen sielun” (MK 
Jaak. 2:8).

Pohdin tätä jaetta ja käsitin, miten 
kielteinen vaikutus pyhien kirjoitusten 

tutkimisen laiminlyönnillä oli minuun. 
Tunsin itseni koulussa stressaantu
neemmaksi, kirkossa välinpitämät
tömämmäksi ja etääntyneemmäksi 
Jumalasta. Sieluni kaipasi parantavaa 
Jumalan sanaa, jota on pyhissä kirjoi
tuksissa. Tiesin, että minun piti taas 
saattaa tärkeysjärjestykseni kuntoon.

Käännyin ystävieni, perheeni ja 
kirkon johtajien puoleen ja kysyin 
ehdotuksia siihen, kuinka tuoda eloa 
pyhien kirjoitusten tutkimiseeni. Huo
masin hyödyllisiksi kolme asiaa.

Ensimmäiseksi, käsitin, että pyhien 
kirjoitusten tutkiminen iltaisin ei toi
minut omalla kohdallani. Kun tutkin 
pyhiä kirjoituksia aamuisin, pystyin 
koko päivän pohtimaan sitä oppia 
ja niitä periaatteita, joita olin lukenut 
sinä aamuna.

Toiseksi, meitä opetetaan lukemaan 
pyhiä kirjoituksia perheemme kanssa, 
mutta koska olin opiskelemassa ja 

poissa perheeni luota, aloin lukea 
pyhiä kirjoituksia huonetoverieni ja 
ystävieni kanssa. Tämä auttoi minua 
pysymään vastuullisena, ja se herätti 
suurenmoisia evankeliumiaiheisia 
keskusteluja.

Kolmanneksi, aloin kirjoittaa muis
tiin niitä kehotuksia ja ajatuksia, joita 
sain tutkiessani pyhiä kirjoituksia. 
Tämä auttoi minua keskittymään sii
hen, mitä luin, ja auttoi minua ymmär
tämään paremmin Hengen ääntä.

Nyt kun pyhien kirjoitusten tutki
minen oli elämässäni jälleen tärkeällä 
sijalla, huomasin, että minulla oli enem
män aikaa ja voimia kaiken sen tekemi
seen, mitä minun oli saatava tehdyksi. 
Mikä tärkeintä, tunsin jälleen läheisyyttä 
Jumalan kanssa, kun luin ja pohdin 
pyhiä kirjoituksia. Nyt kun käytän aikaa 
pyhien kirjoitusten parissa, tunnen rau
haa ja koen sieluni parantuvan. ◼
Sarah Keenan, Utah, USA
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”HYPPÄÄ JOKEEN!”
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Tätini ja hänen viisikuukautinen 
vauvansa olivat riippumatossa, 

joka oli sidottu kahden nuoren 
mangopuun väliin.

Eräänä päivänä isoäitini pyysi 
minua viemään tädilleni vähän 

ruokaa, jonka hän oli valmistanut. 
Oli helteinen lauantai iltapäivä, ja 
oli paljon muuta, mitä halusin tehdä 
sen sijaan että olisin mennyt isoäitini 
asioille. Sanoin isoäidille, että hänen 
pitäisi pyytää minun sijastani jotakuta 
serkuistani, mutta hän halusi ehdotto
masti, että minä menisin.

Kului tunti, ja minusta alkoi tuntua, 
että minun pitäisi tehdä, mitä isoäitini 
oli pyytänyt. Otin ruoat ja lähdin käve
lemään tätini talolle. Se oli kaukana, ja 
kun saavuin perille, en aikonut jäädä 
pitkäksi aikaa.

Tätini ja hänen viisikuukautinen 
vauvansa olivat riippumatossa, joka oli 

sidottu kahden nuoren mangopuun 
väliin. Puut olivat talon takana virtaa
van joen partaalla. Kävelin heitä kohti 
viedäkseni ruoan. Yhtäkkiä riippuma
ton köydet katkesivat. Tätini ja hänen 
vauvansa vierivät jokeen. Jouduin 
pelon valtaan. En osannut uida, eikä 
lähellä ollut ketään, joka olisi auttanut. 
En tiennyt, mitä tehdä.

Välittömästi kuulin Hengen äänen: 
”Hyppää!”

Mitään ajattelematta hyppäsin. 
Onneksi löysin vauvan jo parissa 
sekunnissa, ja tätini pystyi pääsemään 
joesta itse. Kun nousin joesta vauvan 
kanssa, en ollut uskoa, mitä juuri oli 
tapahtunut. Hyppäsin jokeen, vaikka 
en osannut uida, mutta koska olin 

kuunnellut Henkeä, vauvaserkkuni ja 
minä pelastuimme hukkumiselta.

Ymmärsin, miten tärkeää on 
tunnistaa se ohjaus ja innoitus, jota 
Jumala antaa meille Pyhän Hengen 
kautta, sekä kuunnella sitä. Olen 
kiitollinen, että lopulta tein, mitä iso
äitini pyysi minua tekemään, ja vein 
ruoat tätini luo. Tiedän, että meidän 
täytyy ponnistella ollaksemme herk
kiä hengellisille kehotuksille, jotta 
voimme olla Jumalan käsinä ja auttaa 
Hänen lapsiaan. ◼
Elvin Jerome Laceda, Pampanga, 
Filippiinit
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TUNSIN JÄLLEEN OLEVANI KOTONA

En ollut valmistautunut veljeni puhe
linsoittoon. ”Äiti kuoli juuri”, hän 

sanoi. ”Hän kaatui ja löi päänsä.”
Olin järkyttynyt. Äitini oli poissa, ja 

olin juuri edellisiltana puhunut hänen 
kanssaan. Kysyin jatkuvasti itseltäni, 
miksi näin oli tapahtunut. En pystynyt 
ymmärtämään, miksi hänen piti jättää 
minut. Olin vihainen! Piehtaroin vihas
sani useita viikkoja.

Lopulta päätin, kuka oli syyllinen. 
Tämä oli Jumalan syytä. Hän otti 
minulta äidin pois liian aikaisin. Äitini 
menetti monia elämäni virstanpylväitä, 
ja ajattelin, että tämä oli Jumalan syytä. 
En siihen aikaan ollut kirkon jäsen, 
mutta olin harras kristitty. Sen sijaan 
että olisin hakenut Jumalalta voimaa, 

käännyin pois Hänen luotaan ja suljin 
Hänet pois elämästäni.

Kaipasin äitiäni hyvin paljon. Kun 
vartuin, kotini vanhempieni luona 
oli turvallinen paikka. Olinpa missä 
tahansa tai teinpä mitä tahansa, niin 
joka kerta kun puhuin äitini kanssa tai 
vietin aikaa hänen kanssaan, tunsin 
olevani kotona. Nyt tuo minulle rakas 
”kotona olemisen” tunne oli poissa.

Vuodet kuluivat, ja menetin uskoni 
miltei kokonaan. Yritin ymmärtää, 
miksi äitini piti kuolla, mutta mikään ei 
tuonut minulle rauhaa. Sitten suunnil
leen viikon ajan mieleeni tuli toistuvasti 
seuraava ajatus: minun täytyi katsoa 
kohti taivasta saadakseni ymmärrystä. 
Kerroin tästä rakkaalle ystävälleni, joka 

on kirkon jäsen. Hän kysyi, haluaisinko 
tietää lisää hänen uskostaan.

En käsittänyt sitä heti, mutta Henki 
herätti sieluni syvästä unesta. Mitä 
enemmän opin evankeliumia, sitä 
enemmän minusta tuntui, että olin 
jälleen löytänyt turvallisen paikan. 
”Kotona olemisen” tunne palasi.

Minut kastettiin toukokuussa 2013. 
Olen kiitollinen, että uskoni on palan
nut. En enää käännä selkääni Juma
lalle. Sen sijaan otan Hänet vastaan. 
Tunnen yhä surua äitini yhtäkkisestä 
poismenosta, mutta koska uskon 
Jumalaan, tiedän, että jonakin päivänä 
tulen olemaan ”kotona” äitini ja per
heeni kanssa ikuisesti. ◼
Judy Rascher, Colorado, USA
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H E N K I L Ö K U V I A  U S K O S T A

Rakotomalala Alphonse
Sarodroa, Madagaskar

Halusin mennä kirkkoon, mutta 
minulla ei ollut rahaa bussilippuun. 
Puhuin ystävälleni Razafindravaona-
sololle, ja hän sanoi, että voisimme 
ajaa pyörälläni. Ajoimme pyörällä 
joka sunnuntai kaksi tuntia yhteen 
suuntaan Sarodroasta Antsirabeen. 
Kun minä väsyin polkemiseen, siir-
ryin taakse ja hän alkoi polkea. Sit-
ten kun hän väsyi, me vaihdoimme 
taas paikkaa.

Lopulta Razafindravaonasolon 
perhe ja minä liityimme kirkkoon. 
Kävimme kirkossa Antsirabessa, 
kunnes Sarodroaan perustettiin seu-
rakunta. Olimme hyvin onnellisia, 
kun voimme käydä kirkossa omassa 
kylässämme!

Kun Rakotomalala kiinnostui evankeliu
mista, lähin kirkko oli Antsiraben kaupun
gissa, joka sijaitsee 50 kilometrin päässä 
hänen kylästään Sarodroasta. Rakotoma
lala ja eräs ystävä keksivät keinon kulkea 
matkan joka sunnuntai.

Nykyään Sarodroassa on pieni seura
kuntakeskus, jossa joka sunnuntai 
kokoontuu yli 100 jäsentä. Rakotomalala 
on nähnyt, miten hänen kylässään on 
otettu vastaan evankeliumi. Sarodroasta 
on lähtenyt palvelemaan neljä lähetys
saarnaajaa, ja kirkko jatkaa kasvamista.
CODY BELL, VALOKUVAAJA

Lisää kuvia Rakotomalalasta ja Razafindravaonasolosta 
on osoitteessa lds .org/ go/ 41845.
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Enemmän kuin mitään muuta 
taivaallinen Isä haluaa meille 
todellista ja kestävää onnea.

”Kaikkien Hänen meille antamiensa 
siunausten – evankeliumin opetusten, 
käskyjen, pappeuden toimitusten, 
perhesuhteiden, profeettojen, temp
pelien, luomistekojen kauneuden ja 
jopa mahdollisuuden kokea vastoin
käymisiä – tarkoituksena on meidän 
onnemme. – – Hän lähetti rakkaan 
Poikansa toteuttamaan sovituksen, 
niin että me voimme olla onnellisia 
tässä elämässä ja saada ilon täyteyden 
iankaikkisuuksissa.” 1

Ihmiset kaikkialla etsivät jotakin. 
Omalla tavallaan he itse asiassa etsivät 
onnea. Kuitenkin samoin kuin on  
itse totuuden kohdalla, monet ovat 
erossa onnellisuudesta vain ”siksi,  
että eivät tiedä, mistä sen löytäisivät” 
(OL 123:12).

Koska he eivät tiedä, mistä löytää 
todellista ja kestävää onnea, he etsivät 
sitä asioista, jotka oikeastaan tuovat 
vain tilapäistä mielihyvää – ostamalla 

tavaroita, tavoittelemalla maailmalta 
kunniaa ja ylistystä sopimattomalla 
käytöksellä tai keskittymällä fyysiseen 
kauneuteen ja viehätysvoimaan.

Mielihyvä sekoitetaan usein onnelli
suuteen. Näyttää siltä, että mitä enem
män ihmiset tavoittelevat tilapäistä 
mielihyvää, sitä onnettomammiksi he 
tulevat. Tavallisesti mielihyvä kestää 
vain lyhyen aikaa.

Kuten presidentti David O. McKay 
(1873–1970) on sanonut: ”Voitte kyllä 
saada hetkellistä mielihyvää, mutta 
te ette voi löytää iloa, ette voi löytää 
onnea. Onnellisuus löytyy vain sen 
hyvin tallatun polun varrelta, niin 
kapea kuin se onkin ja suora, joka 
johtaa iankaikkiseen elämään.” 2

Valitettavasti monille onnellisuus on 
saavuttamatonta. Tiedemiehet tietävät, 
että ”onnellisuus on enemmän kuin 
pelkkää myönteistä mielialaa. Se on 
hyvinvoinnin tila, joka sulkee sisäänsä 
sen, että elää hyvää elämää – eli 
kokee merkityksen tunnetta ja syvää 
tyydytystä.” 3

Tutkimukset osoittavat, ettei onnel
lisuus tule siitä, että hyppää yhdestä 
kokemuksesta toiseen. Sen sijaan onnel
lisuuden saavuttamiseen kuuluu tavalli
sesti pitkään jatkuvaa pyrkimystä johon
kin suurempaan elämässä. Onnellisuus 
määräytyy tottumuksilla, käyttäytymi
sellä ja ajatusmalleilla, joita me voimme 
suoraan hallita tarkoituksellisilla teoilla. 
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koorumien 
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Suuri osa onnellisuudestamme on itse 
asiassa ”omassa hallinnassa” 4.

Tarkastelkaamme sitä, miten tär
keitä ovat jotkin onnellisuuden polut, 
jotka löytyvät pyhistä kirjoituksista ja 
joita nykyajan profeetat ja apostolit 
opettavat. Se, että laskemme jalkamme 
uskollisesti ja lujasti niille poluille, suo 

meidän nauttia onnellisuudesta edessä 
olevalla matkalla.

Hyveellisyys
Ensimmäinen näistä poluista on 

hyveellisyys, joka on korkeisiin moraa
lin tasovaatimuksiin perustuva ajattelu  
ja käyttäytymismalli. Siihen sisältyvät 

siveys ja moraalinen puhtaus, jotka 
tekevät ihmisestä kelvollisen astumaan 
Herran pyhiin temppeleihin. Hyveelli
sissä ihmisissä on hiljaista arvokkuutta 
ja sisäistä voimaa. He ovat luottavaisia, 
koska he ovat kelvollisia saamaan 
Pyhän Hengen johdatusta ja olemaan 
Hänen johdettavinaan. Hyveellisyys 
alkaa sydämessä ja mielessä, ja se 
koostuu tuhansista pienistä päätöksistä 
ja teoista joka päivä.

”Hyve kaunistakoon ajatuksiasi lak
kaamatta; silloin sinun luottamuksesi 
vahvistuu Jumalan edessä ja pappeu
den oppi laskeutuu sieluusi kuin kaste 
taivaasta.

Pyhä Henki on kumppanisi alati 
ja valtikkasi muuttumaton vanhurs
kauden ja totuuden valtikka; ja sinun 
herruutesi on oleva ikuinen herruus, 
ja ilman pakkoa se virtaa sinulle aina 
ja ikuisesti.” (OL 121:45–46.)

Presidentti Thomas S. Monson 
(1927–2018) on opettanut: ”Ei ole 
ystävyyttä, joka olisi arvokkaampi 
kuin oma puhdas omatuntonne, oma 
moraalinen puhtautenne – ja kuinka 
suurenmoinen tunne onkaan tietää, 
että olette paikalla, johon teidät on 
kutsuttu, puhtaina ja varmoina siitä, 
että olette kelvollisia olemaan siinä.” 5

Rehtiys
Toinen polku onneen on rehtiys. 

Vanhin Richard G. Scott (1928–2015) 
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kahdentoista apostolin koorumista on 
opettanut:

”Huomatkaa, että kestävä onni 
tulee siitä, mitä te olette, eikä siitä, 
mitä teillä on.

Todellinen ilo tulee vanhurskaasta 
luonteesta, ja se taas rakentuu jat
kuvista vanhurskaista päätöksistä. 
– – Vanhurskaat päätöksenne tekevät 
teistä sen, mitä olette, ja kertovat, 
mikä teille on tärkeää. Niiden ansiosta 
oikeiden tekojen tekeminen on hel
pompaa. Jotta teillä olisi onnea nyt ja 
koko elämänne ajan, olkaa uskollisesti 
kuuliaisia Herralle.” 6

Kun tutkimme pyhiä kirjoituksia, 
opimme, että Herran meille antamat 
lupaukset kannustavat vanhurskaa
seen elämään. Nuo lupaukset ravit
sevat sieluamme ja antavat meille 
toivoa kannustamalla meitä olemaan 
antamatta periksi, vaikka kohtaam
mekin päivittäin haasteita, koska 
elämme maailmassa, jonka eettiset ja 
moraaliset arvot ovat häviämässä. Sen 
vuoksi meidän täytyy huolehtia siitä, 
että meidän ajatuksemme, sanamme 
ja tekomme johtavat meitä takaisin 
taivaallisen Isämme luo vievää polkua.

Uskollisuus
Kolmas polku onneen on uskol

lisuus. On olennaista ymmärtää, 
että Jumala siunaa meitä meidän 
uskomme mukaan, joka on alkuna 

sille, että elämällämme on jumalalli
nen tarkoitus ja iankaikkinen näkö
kulma. Usko on käytännön periaate, 
joka innoittaa uutteruuteen. Se käy 
ilmi myönteisestä asenteestamme 
ja halustamme tehdä auliisti kaikki, 
mitä taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus 
pyytävät meiltä. Juuri se saa meidät 
polvillemme rukoilemaan Herralta 
johdatusta sekä kannustaa meitä nou
semaan ja toimimaan luottavaisina 
saavuttaaksemme Hänen tahtonsa 
mukaiset asiat.

Kun jatkatte matkaanne eteen
päin, teitä koetellaan, jotta nähtäisiin, 
teettekö kaiken, mitä Herra teidän 
Jumalanne käskee teitä tekemään (ks. 
Abr. 3:25). Se on osa kuolevaisuuden 
kokemustamme. Se edellyttää, että 
ponnistelette eteenpäin uskoen lujasti 
Kristukseen, antaen Hengen ohjata 
teitä ja luottaen siihen, että Jumala 
huolehtii tarpeistanne.

Muistakaa, ettette saa horjua uskos
sanne – edes suurten vaikeuksien 
aikoina. Kun pysytte lujina, Herra lisää 
kykyänne nousta elämän haasteiden 
yläpuolelle. Pystytte hillitsemään 
kielteisiä mielihaluja, ja teissä kehittyy 
kyky voittaa ylivoimaiseltakin tuntuvia 
esteitä.

Pyhyys
Pyhyys – jälleen yksi polku onneen 

– liittyy hengelliseen ja moraaliseen 

täydellisyyteen. Pyhyys merkitsee 
sydämen ja aikeiden puhtautta. 
Kuinka voimme pyrkiä ravitsemaan 
hengellisyyttämme päivittäin, jotta 
voimme omaksua tällaisen jumalalli
sen luonteen?

Presidentti Harold B. Lee (1899–
1973) on vastannut: ”Me kehitymme 
hengellisesti harjoittelemalla. – – Meidän 
hengellisyyttämme täytyy harjoittaa 
päivittäin rukouksin, tekemällä päi
vittäin hyviä tekoja, jakamalla toisten 
kanssa. Meidän on ravittava hen
gellisyyttämme päivittäin tutkimalla 
pyhiä kirjoituksia joka päivä, pitämällä 
[perheillat], käymällä kokouksissa ja 
nauttimalla sakramentti. – –

Vanhurskas pyrkii kehittämään 
itseään tietäen, että hänen on joka 
päivä tarpeen tehdä parannus.” 7

Toinen tärkeä pyhyyden osatekijä 
liittyy temppelissä tehtävien liittojen 
tekemiseen ja pitämiseen. Jos olemme 
uskollisia, nuo liitot voivat kohottaa 
meidät oman voimamme ja näkö
kykymme rajojen yläpuolelle. Kaikki 
Jeesuksen Kristuksen evankeliumin 
luvatut siunaukset voivat olla meidän, 
kun olemme uskollisia toimituksille ja 
liitoille, joita teemme taivaallisen Isän 
ja Jeesuksen Kristuksen edessä temp
pelissä. Onnellisena elämisen malliin 
sisältyy temppelin rakentaminen. Siellä 
palvelemme Jumalaa ja teemme liittoja 
Herran kanssa. (Ks. 2. Nefi 5:16, 27.)
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Tärkeintä tällä polulla on, että mei
dän tulee hyvin huolellisesti vahvis
taa hengellisyyttä ja olla moraalisesti 
puhtaita.

Kuuliaisuus
Muut onneen johtavat polut liittyvät 

kaikkien Jumalan käskyjen pitämi
seen. Kun nefiläiset olivat erkaantu
neet lamanilaisista, he menestyivät 
suuresti, kun he noudattivat Herran  
tuomioita, säädöksiä ja käskyjä 
”kaikessa Mooseksen lain mukaan” 
(2. Nefi 5:10). Tämä kaava on jälleen 
yksi tärkeä osatekijä siinä, että voi elää 
onnellisena.

Presidentti Monson on opettanut: 
”Kun pidämme käskyt, elämämme 
on onnellisempaa, tyydyttävämpää ja 
yksinkertaisempaa. Haasteemme ja 
ongelmamme ovat helpompia kestää, 
ja me saamme [ Jumalan lupaamat] 
siunaukset.” 8 Hän on myös sanonut: 
”Tieto, jota etsimme, vastaukset, joita 

kaipaamme, ja voima, jota haluamme 
tänään kohdataksemme monimutkai
sen ja muuttuvan maailman haasteet, 
voivat olla meidän, kun olemme haluk
kaita tottelemaan Herran käskyjä.” 9

Vapahtaja pyytää meitä hartaasti:
”Jos te rakastatte minua, te nouda

tatte minun käskyjäni. – –
Joka on ottanut vastaan minun 

käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa 
minua. Ja minun Isäni rakastaa sitä, 
joka rakastaa minua, ja häntä minäkin 
rakastan ja ilmaisen hänelle itseni.” 
( Joh. 14:15, 21.)

Epäitsekkyys ja rakkaus
Kultainen polku onneen on epäit

sekkyyden ja rakkauden tie – rakkau
den, joka välittää, on kiinnostunut 
ja osoittaa jossain määrin laupeutta 
jokaista elävää sielua kohtaan. 
Rakkaus on onneen johtava suora 
reitti, joka rikastaa ja siunaa meidän 
elämäämme ja muiden elämää. Se 

merkitsee, kuten Vapahtaja sanoi, että 
osoittaa rakkautta myös vihamiehiään 
kohtaan (ks. Matt. 5:44).

Niin tehdessänne te täytätte suu
rempaa käskyä rakastaa Jumalaa. 
Te nousette huonojen vaikutteiden 
yläpuolelle – kaiken alhaisen, tuhoon 
johtavan ja katkeran yläpuolelle. 
Todellinen ja kestävä onni tulee vain, 
kun päätämme rakastaa Herraa Juma
laamme koko sydämestämme, koko 
sielustamme ja koko mielestämme 
(ks. Matt. 22:37; ks. myös 5. Moos. 6:5; 
Mark. 12:30; Luuk. 10:27).

Päättäköön kukin meistä rakastaa 
Herraa ja seurata Hänen polkujaan 
onneen, joka on ”olemassaolomme 
päämäärä ja tarkoitus” 10. ◼
Brigham Youngin yliopiston Havaijin kampuk-
sen valmistujaistilaisuudessa 8. kesäkuuta 2017 
pidetystä puheesta ”Paths for Happiness” [Polut 
onneen].
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Sunday Chibuike Obasi

Osallistuin nuorten naimatto
mien aikuisten konferenssiin 
Kumasissa Ghanassa, en sen 

vuoksi että olisin tarvinnut tyttöystä
vää – olin jo kihloissa – vaan koska 
tunsin, että tarvitsin enemmän kan
nustusta ja että konferenssi olisi oikea 
paikka löytää sitä. Todellakin rukouk
siini vastattiin konferenssin aikana, 
kun sisar Call, vanhempi lähetyssaar
naaja, jonka tehtävänä oli työsken
nellä nuorten naimattomien aikuisten 
parissa, oli puhunut temppeliavioliiton 
tärkeydestä.

Keskustelun loppupuolella hänen 
kasvonsa yhtäkkiä muuttuivat ja 
hän sanoi: ”Ette tarvitse naimisiin 
menemiseen rahaa – tarvitsette vain 
uskoa.” Tunsin, että hän puhui suo
raan minulle, mutten uskonut, että 
hänen ohjeensa voisi oikeastaan päteä 
minuun, koska meidän oli ostettava 
kaikenlaista valmistautuaksemme 
häitämme varten. Sanoin mielessäni: 
”Miten minä en muka tarvitse rahaa 
vaan ainoastaan uskoa?”

Ajattelin tätä yhä uudelleen koko 
viikon ajan. Samalla kysyin itseltäni: 
”Onko rajoituksia sille, mitä Jumala 
voi tehdä?” Alkuun ajattelin, että ei ole, 
mutta hetken mietittyäni ajattelin, että 
kyllä. Mutta sitten tuli jatkokysymys: 
”Kuinka Hänellä voi olla mitään rajoi
tuksia, jos Hän on kaikkivoipa?” Henki 
opetti minulle vastauksen: Jumalan 
siunaukset riippuvat meidän kuuliai
suudestamme Häntä kohtaan. Hänen 
kyvyllään siunata meitä ei ole mitään 
rajoituksia, mutta meidän täytyy kut
sua niitä siunauksia osaksemme osoit
tamalla uskoa ja tekemällä sen, mitä 
Hän haluaa meidän tekevän.

Myöhemmin soitin morsiamelleni 
Priscillalle keskustellaksemme avio
liittosuunnitelmistamme. Rahanpuut
teestamme huolimatta päätimme valita 
hääpäivämme, mutta emme osanneet 
päättää täsmällistä päivää. Sovimme, 
että Priscilla kysyisi piispaltaan, mitkä 
päivät olisivat vapaita seurakun
nan ja vaarnan kalentereissa. Niistä 
kahdesta päivämäärästä, joita hän 

tarjosi, valitsimme syyskuun 27. päi
vän 2014 – mikä tarkoitti, että meillä 
oli hädin tuskin seitsemän viikkoa 
hääpäiväämme!

Priscilla kysyi: ”Obim [eli ’sydämeni’ 
igbon kielellä], onko sinulla yhtään 
rahaa? Aikaa on vähän.”

Vastasin: ”Ei, mutta uskoa minulla on.”
Hän nauroi ja sanoi: ”Selvä. Paas

totaan ja rukoillaan.” Mukaillen jaetta 
1. Nefi 3:7 hän jatkoi: ”Herra järjestää 

Morsiamellani ja 
minulla oli hyvin 
vähän aikaa häi-
himme ja sitäkin 
vähemmän rahaa, 
mutta meillä oli 
jotakin vielä tär-

keämpää – uskoa.

Avioliitto, rahaa ja uskoa
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meille keinon, koska Hän on käskenyt 
meitä solmimaan avioliiton.”

Sen viikon aikana minulle makset
tiin eräästä työstä, jonka olin tehnyt 
kuukausia aiemmin. Sitten Priscilla 
kertoi minulle, että hän halusi aloit
taa liiketoiminnan kerätäkseen lisää 

varoja. Ansaitsemillani rahoilla hän 
osti käytettyjä naisten käsilaukkuja ja 
myi niitä edelleen. Kun hän oli osta
nut joitakin niistä tavaroista, joita oli 
hänen välttämättömien ostosten listal
laan, hänellä oli yhä kaksi kertaa niin 
paljon rahaa kuin olin antanut hänelle.

Tänä aikana minulle ei löytynyt 
työtä. Jokainen lupaava työpaikka 
lipesi käsistä. Meillä oli vielä kaksi 
viikkoa aikaa, ja yhä oli tavaroita, joita 
meidän piti ostaa. Morsiameni ehdotti, 
että lykkäisimme päivämäärää. Sanoin 
vain: ”Ihme on tulossa.”

Vain kaksi päivää ennen hääpäi
väämme ihme tapahtui: minulle mak
settiin työstä, jonka olin tehnyt yli kaksi 
viikkoa aikaisemmin. Opin myös, että 
uskon ja ahkeran työn ansiosta Herra 
siunaisi meitä niin että voimme saavut
taa vanhurskaat tavoitteemme.

Menimme pankkiin lunastamaan 
sekin ja sieltä edelleen kauppaan 
ostamaan loput välttämättömät ostok
set – keskellä rankkasadetta, jota 
me pidimme taivaan hyväksyntänä 
uskomme osoitukselle.

Alle vuorokauden kuluessa olimme 
jo naimisissa. Kun meitä pyydettiin 
antamaan avioliittolupaukset – sellaista 
tunnetta en ollut kokenut koskaan 
aiemmin elämässäni. Tunsin saavutta
neeni niin paljon, että uskoin pystyväni 
siitä lähtien tekemään kaiken uskon 
voimalla. Myöhemmin meidät sinetöi
tiin Accran temppelissä Ghanassa.

Vaikka saatattekin tarvita jonkin 
verran rahaa valmistautuaksenne 
avioliittoon, niin tärkein asia, mitä 
tarvitsette, on usko. ◼

Kirjoittaja asuu Ashantin alueella 
Ghanassa.
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”Jos minusta 
tuntuu, että olen 
kadottamassa 
uskoni, mitä voin 
tehdä saadakseni 
sen takaisin?”

K Y S Y M Y S  J A  V A S T A U S

”Yksi kirkon 
tarkoituksista 
on hoivata ja 
kasvattaa uskon 
siementä – joskus 
jopa epäilyksen 
ja epävarmuuden 
hiekkaisessa 
maaperässä. – –

Epäilettehän 
ensin epäilyksiänne 
ennen kuin epäi-
lette uskoanne.”
Presidentti Dieter F. Uchtdorf, 
toinen neuvonantaja ensimmäisessä 
presidenttikunnassa, ”Tulkaa, liitty-
kää joukkoomme”, lokakuun 2013 
yleiskonferenssi.

Käänny pyhien  
kirjoitusten puoleen
Jos minun on vaikea 
tuntea Henkeä, minulle 
on avuksi, että kään

nyn pyhien kirjoitusten puoleen ja 
huomaan sen uskon, jota kaikilla 
on. Se antaa minulle uskoa. Ehkäpä 
rukouksesi ovat olleet todella lyhyitä. 
Yritä tehdä niistä vilpittömämpiä, niin 
taivaallinen Isä auttaa sinua saamaan 
uskosi takaisin.
Chris B., 14, Oregon, USA

Ravitse uskon 
siementä
Tiedän, että voin rukoilla 
Isää ja pyytää Häntä 
auttamaan minua säi

lyttämään sen uskon taimen, joka 
minulla on kasvamassa. Minun täytyy 
tehdä välttämättömät asiat sitä ravitak
seni, kuten lukea pyhiä kirjoituksia, 
tavoitella hengellisiä kokemuksia, 
laskea siunaukseni ja pyytää apua per
heeltäni. Sillä tavoin uskoni voi alkaa 
jälleen kasvaa. Se ei tapahdu yhdessä 
yössä – se on prosessi, joka vie aikaa. 
Minun täytyy olla kärsivällinen ja luot
taa Herraan.
Elías B., 18, Mendoza, Argentiina
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Selvittäkää asia 
yhdessä
Kun minusta tuntuu, 
että olen kadottamassa 
uskoni, puhun äitini 

ja isäni kanssa, ja selvitämme asian 
yhdessä. Toisinaan laulamme jälkeen
päin jonkin kohottavan laulun, jotta 
voimme tuntea Hengen.
Emmalie C., 15, Colorado, USA

Kysy vanhemmiltasi
Sen lisäksi että rukoilemme suoraan 
taivaallista Isää, voimme kysyä van
hemmiltamme, kuinka voimme palata 
Hänen luokseen ja saada uskomme 
takaisin.
Elías S., 12, Paysandú, Uruguay

Rukoile, kysy apua ja lue
Kun itse horjuin uskossa, tein kolme 
asiaa saadakseni uskoni takaisin. 
Ensiksi, rukoilin. Se, että rukoilin voi
maa ja tietoa siitä, mitä minun pitäisi 
tehdä, toimi hyvin. Toiseksi, kerroin 
asiasta läheisille ystäville, ja he auttoi
vat minua valtavasti, kun tarvitsin sitä. 
Kolmanneksi, luin pyhiä kirjoituksia. 
Monet pyhien kirjoitusten kohdista 
liittyvät uskoon ja voivat auttaa meitä 
saamaan uskon takaisin.
Jack J., 14, Florida, USA

Miksi Jumala sallii sotia?
Sota on ollut osa ihmiskunnan historiaa täällä maan päällä miltei alusta 
asti. Herra, Rauhan Ruhtinas, ei kuitenkaan halua meidän käyvän sotaa 
toistemme kanssa. Hän itkee, kun ihmiset päättävät olla rakastamatta 
toisiaan ja ”ovat rakkaudettomia, ja – – vihaavat omaa vertansa” (Moos. 
7:33) turmellen maapallon väkivallalla (ks. 1. Moos. 6:11–13). Ne, joiden 
jumalattomuus tuo sotia maan päälle, tuomitaan teoistaan.

Herra on käskenyt kansaansa tuomitsemaan sodan ja julistamaan rau-
haa (ks. OL 98:16). Kun kansakunnat kuitenkin tarttuvat aseisiin toisiaan 
vastaan, Herra on myös sanonut, että toisinaan meidän on perusteltua 
puolustaa perheitämme, kansakuntaamme ja vapauttamme hävitystä, 
tyranniaa ja sortoa vastaan (ks. Alma 43:47; Alma 46:12–13; OL 
134:11). Ja myöhempien aikojen pyhät, jotka palvelevat maansa armei-
jassa, noudattavat periaatetta, jonka mukaan meidän tulee olla alamaisia 
kuninkaille, presidenteille, hallitsijoille ja hallitusmiehille (ks. UK 12).

Lisää tietoa on Gordon B. Hinckleyn huhtikuun 2003 yleiskonferenssipuheessa 
”Sota ja rauha”.

Uusi kysymys Lähetä vastauksesi ja halutessasi korkearesoluu
tioinen valokuva 15. toukokuuta 2018 mennessä 
sivustolla liahona .lds .org (napsauta ”Submit an 
Article or Feedback” [Lähetä artikkeli tai palau
tetta]).

Vastauksia saatetaan lyhentää tai muokata 
selkeämmiksi.

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

LO
KU

VA
T 

G
ET

TY
 IM

AG
ES

”Kuinka patriarkallinen siunaukseni voi auttaa minua 
tekemään päätöksiä?”
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Seuratkaa Joseph Smithin esimerkkiä ja palautuksen tapahtumien mallia. 
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Vanhin Robert D. 
Hales (1932–2017)
kahdentoista apostolin 
koorumista

 – AVAIN TODISTUKSEEN JA PALAUTUKSEEN

Meiltä kirkon johtajilta kysytään 
usein: ”Kuinka saan todistuksen 
Jeesuksen Kristuksen palaute-

tusta evankeliumista?”
Todistuksen saaminen ja kääntyminen 

alkavat siitä, kun tutkimme ja rukoilemme, 
sitten elämme evankeliumin mukaan kärsi-
vällisesti ja hellittämättä sekä pyydämme 
ja odotamme Hengen vaikutusta. Joseph 
Smithin elämä ja palautuksen tapahtumien 
malli ovat erinomaisia esimerkkejä tästä 
prosessista. Kun [kerron] – – palautuksen 
tapahtumista, kiinnittäkää huomiota niihin 
askeliin, jotka johtavat todistukseen – –.VA
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Kääntykää 
pyhien 

kirjoitusten 
puoleen. 

Polvistukaa 
rukoukseen. 

Kysykää 
uskossa. 

Kuunnelkaa 
Pyhää Henkeä.
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Suuri sekasorto
Joseph Smith syntyi joulukuun 

23. päivänä 1805 Sharonissa Ver
montissa Yhdysvalloissa. Hän syntyi 
perheeseen, joka rukoili ja tutki Raa
mattua. Nuoruudessaan hän kiinnostui 
uskonnosta ja huomasi ”suuren seka
sorron” koskien Kristuksen oppeja, 
”papin kamppaillessa pappia vastaan, 
käännynnäisen käännynnäistä vas
taan” ( JS–H 6).

Tämä sekasorto – – alkoi vuosi
satoja aikaisemmin, ja sitä on kutsuttu 
suureksi luopumukseksi. Apostoli 
Paavali sanoi, että ennen Kristuksen 
päivää ”tapahtuu uskosta luopumi
nen” (2. Tess. 2:3).

Muutama vuosikymmen Kristuk
sen ylösnousemuksen jälkeen Hänen 
apostolinsa surmattiin, Hänen opetuk
sensa vääristeltiin ja pappeus otettiin 
pois maan päältä. Mutta nähdessään 
meidän aikamme Paavali profetoi, että 
aikojen täyttymisen taloudenhoitokau
tena Jumala ”oli yhdistävä Kristuksessa 
yhdeksi kaiken” (Ef. 1:10). Jälleen 
kerran Hän palauttaisi Kristuksen tosi 
kirkon maan päälle. – –

Joseph saa vastauksen
Joseph – – 14 vuotiaana – – huo

masi joutuneensa uskonnollisen ”mieli
pidetemmellyksen” keskelle. Usein 
hän kysyi itseltään: ”Jos jokin [näistä 
kirkoista] on oikeassa, mikä se on ja 
kuinka saan tietää siitä?” ( JS–H 10.)

Joseph etsi vastausta Raamatusta. 
Hän luki Jaakobin kirjeestä: ”Jos 
kuitenkin joltakulta teistä puuttuu 

Moroni ja kultalevyt
Ensimmäistä näkyään seuranneiden 

kolmen vuoden aikana Joseph [kertoi 
tunteneensa itsensä usein lannistu
neeksi heikkouksiensa ja vajavaisuuk
siensa vuoksi]. Mutta hän ei kadotta
nut uskoa tai unohtanut rukouksen 
voimaa.

Syyskuun 21. päivänä 1823, olles
saan 17 vuotias, Joseph polvistui 
pyytämään anteeksiantoa synneistään 
sekä ilmoitusta, että hän tuntisi tilansa 
ja asemansa Jumalan edessä (ks. 
JS–H 29). Hänen rukoillessaan ilmestyi 
– – valo, joka voimistui voimistumis
taan, ”kunnes huone oli valoisampi 
kuin keskipäivällä” (jae 30). Sen 
valon keskellä seisoi persoona 
yllään ”häikäisevän valkoinen” viitta 
(jae 31). Hän kutsui Josephia nimeltä 
ja esitteli itsensä Moroniksi. Hän 
sanoi, että Jumalalla oli Josephille  
työ tehtäväksi, ja hän kertoi Jose
phille kultalevyihin kirjoitetusta 
muinaisesta aikakirjasta, josta – kun 
se käännettiin – tuli Mormonin kirja. 
Kirjaan oli merkitty muistiin evanke
liumin täyteys. (Ks. jakeet 33–34.) – – 
Josephille neuvottiin, – – [että] levyt 
– – oli haudattu – – lähellä olevaan 
– – [Kumorankukkulaan].

Seuraavana päivänä Joseph löysi 
levyt, mutta niiden julki tuomisen aika 
ei ollut vielä tullut. Moroni kehotti 
Josephia tapaamaan hänet siellä samana 
päivänä joka vuosi seuraavien neljän 
vuoden ajan. Joseph totteli. Joka vuosi 
hän meni kukkulalle, missä Moroni 
antoi hänelle Kristuksen kirkon palau
tusta koskevaa opetusta (ks. jae 54). – –

viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. 
Hän on saava pyytämänsä, sillä 
Jumala antaa auliisti kaikille, ketään 
soimaamatta.” ( Jaak. 1:5.)

Jaakobin ohjetta noudattaen Joseph 
meni kotinsa lähellä olevaan metsään 
rukoilemaan. Huudettuaan avuksi 
Jumalaa hän näki ”valopatsaan – – 
aurinkoa kirkkaamman” laskeutuvan 
ja ”kahden Persoonan” ilmestyvän. 
Toinen heistä puhui kutsuen Josephia  
nimeltä ja sanoi osoittaen toista: 
”Tämä on minun rakas Poikani. 
Kuule häntä!” ( JS–H 16–17.)

Isä Jumala ja Hänen Poikansa 
Jeesus Kristus keskustelivat Joseph 
Smithin kanssa. He vastasivat hänen 
kysymykseensä. He kertoivat hänelle, 
että Kristuksen tosi kirkko oli kadon
nut maan päältä. Joseph sai tietää,  
että nämä jumaluuden jäsenet olivat 
erillisiä olentoja, He tunsivat hänet 
nimeltä ja He olivat halukkaita vas
taamaan hänen rukouksiinsa. Taivaat 
avautuivat, luopumuksen yö oli ohi,  
ja evankeliumin valo alkoi loistaa.

Josephin tavoin monet meistäkin 
huomaavat etsivänsä totuuden valoa. 
– – Josephin tavoin meidän täytyy 
tutkia pyhiä kirjoituksia ja rukoilla, 
– – [olla] nöyriä ja [oppia] osoittamaan 
uskoa.

Pystymmekö me näkemään 
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Joseph sai levyt syyskuun 22. päi
vänä 1827 ollessaan 21 vuotias. Hän 
sai myös urimiksi ja tummimiksi 
kutsutut muinaiset apuvälineet levyjen 
kääntämiseen. Näitä pyhiä kääntäjiä ja 
Pyhää Henkeä apuna käyttäen Joseph 
aloitti käännöstyön. – –

Palautus etenee
Ollessaan 23 vuotias Joseph oli 

kääntämässä levyjä, kun hän ja [hänen 
kirjurinsa] Oliver [Cowdery] tulivat koh
taan, jossa kerrottiin kasteesta syntien 
anteeksisaamiseksi. – – He halusivat 
tietää lisää. Joseph tiesi, mitä tehdä.

Toukokuun 15. päivänä 1829 
[ Joseph ja Oliver ] menivät metsään 
kysymään asiaa Herralta. Heidän 
rukoillessaan Johannes Kastaja ilmes
tyi ”valopilven sisässä” ( JS–H 68). 
– – Hän oli kastanut Vapahtajan tämän 
ollessa maan päällä. Hänellä oli pap
peuden avaimet, joita tarvittiin tämän 
toimituksen suorittamiseksi Jumalan 
valtuudella.

– – [ Johannes] asetti kätensä  
[ Josephin ja sitten Oliverin 
pään] päälle ja antoi heille 
[kummallekin] Aaronin pap
peuden (ks. OL 13; JS–H 
68–69). – – Toukokuun 
lopussa tai kesäkuun alussa 
1829 apostolit Pietari,  
Jaakob ja Johannes antoivat 
Josephille ja Oliverille  
Melkisedekin pappeuden eli 
korkeamman pappeuden.

Saman kesäkuun aikana 
myös Mormonin kirjan 

kääntäminen saatiin valmiiksi, ja kirja 
julkaistiin – – maaliskuun 26. päivänä 
1830. – – Kaksitoista päivää [myöhem
min] – huhtikuun 6. päivänä – kirkko 
perustettiin virallisesti. – – Kuten 
Paavali oli profetoinut, muinainen 
Kristuksen kirkko oli jälleen kerran 
perustettu maan päälle.

Mutta palautuksen työ ei ollut vielä 
ohi. – – [Kirtlandin temppeli, tämän 
taloudenhoitokauden ensimmäinen 
temppeli,] vihittiin – – 27. maalis
kuuta 1836. Viikko sen jälkeen eli 
3. huhtikuuta temppelissä pidettiin 
kokous. Hartaan ja hiljaisen rukouk
sen jälkeen [Herra Jeesus Kristus 
ilmestyi Josephille ja Oliverille]. – – 
Myös Mooses, Elias ja Elia ilmestyivät 
[Kirtlandin temppelissä] ja antoivat 
Josephille [pappeuden] avaimet (ks. 
OL 110).

Malli, jota voimme noudattaa
Veljet ja sisaret, pystymmekö me 

näkemään tämän mallin? Palau
tuksen jokaista päätapahtumaa 

– ensimmäistä näkyä, Moronin ilmes
tymistä ja Mormonin kirjan esiin 
tulemista, pappeuden palauttamista 
ja Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä 
Hänen [pyhässä temppelissään] – 
edelsi rukous. – –

[Monta kertaa] olen tuntenut  
Jumalan Hengen kiistattoman todis
tuksen kuin sydämessäni palavan 
tulen, että palautettu evankeliumi on 
totta. – – [Ellette tiedä näitä asioita 
omakohtaisesti,] saanen ehdottaa,  
että otatte vastaan kutsun, jonka 
Moroni esitti Mormonin kirjassa: ”Ja 
kun te nämä saatte, minä tahtoisin 
kehottaa teitä kysymään Jumalalta, 
iankaikkiselta Isältä, Kristuksen 
nimessä, eivätkö nämä asiat ole  
totta; ja jos te kysytte vilpittömin 
sydämin, vakain aikein, Kristukseen 
uskoen, hän ilmoittaa niistä teille 
totuuden Pyhän Hengen voimalla.  
Ja Pyhän Hengen voimalla te voitte 
tietää totuuden kaikesta.” (Moroni 
10:4–5.) – –

Seuratkaa Joseph Smithin esi
merkkiä ja palautuksen tapahtumien 

mallia. Kääntykää pyhien 
kirjoitusten puoleen. Polvis
tukaa rukoukseen. Kysykää 
uskossa. Kuunnelkaa Pyhää 
Henkeä. – – Ja Jeesuksen 
Kristuksen nimessä lupaan, 
että jos pyydätte taivaalliselta 
Isältä uskossa, uskoen saa
vanne ja pitäen tunnollisesti 
Herran käskyt, varmasti nämä 
asiat ilmaistaan teille (ks. 
1. Nefi 15:11). ◼
Lokakuun 2003 yleiskonferenssipuheesta.

tämän mallin? Palautuksen jokaista päätapahtumaa edelsi rukous.
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Faith Sutherlin Blackhurst
kirkon lehdet

Oletetaan, että olet viikon pitui
sella rantalomamatkalla ystäväsi 
perheen kanssa. Sinulla on ollut 

oikein hauskaa, mutta nyt sinulla alkaa 
olla ikävä omaa perhettäsi. Sitten isäsi 
lähettää sinulle tekstiviestin kysyäkseen, 
miten sinulla menee – sitä juuri tarvitsit 
tunteaksesi, että sinua rakastetaan ja sinut 
muistetaan.

Elämä maan päällä on hieman saman
laista. Jumala ei lähetä meille tekstivies
tejä, mutta me olemme poissa taivaalli
sesta kodistamme, joten yksi tapa, jolla 
taivaallinen Isä viestittää meille rakkaut
taan, on lähettää profeettoja.
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MITÄ, MIKSI ja MITEN:  

PALAUTUKSEN YKSITYISKOHTIA
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Profeetat johtavat niin kutsuttuja 

taloudenhoitokausia, ajanjaksoja, 
jolloin 1) Jumala on lähettänyt maan 
päälle ainakin yhden valtuutetun 
pappeusjohtajan ja 2) tämä johtaja, 
profeetta, saa tietää pelastussuunnitel
masta suoraan Jumalalta. Sitten pro
feetta opettaa eli antaa evankeliumin 
ihmisille.

Pyhien kirjoitusten ansiosta meillä 
on tietoa monista taloudenhoito
kausista. Tärkeitä ovat olleet Aada
min, Henokin, Nooan, Abrahamin, 
Mooseksen, Jeesuksen Kristuksen ja 
Joseph Smithin taloudenhoitokaudet. 
Herra on aloittanut uuden talouden
hoitokauden näistä jokaisen profeetan 
avulla.

TALOUDENHOITOKAUSI



 H u h t i k u u  2 0 1 8  59

N
UO

RILLE 

Jotta voit opettaa evankeliumia, sinun täytyy osata 

selittää, mitä ovat luopumus, taloudenhoitokaudet 

ja palautus. Tästä kaaviosta voi olla apua.MITÄ, MIKSI ja MITEN:  

Jumala kutsuu profeetan,  

joka opettaa Jeesuksen  

Kristuksen tosi evankeliumia.

KUINKA LUOPUMUS  
TAPAHTUU

Ihmisiä, jotka noudattavat  
profeetan opetuksia, siunataan.

Jotkut ihmisistä käyvät ylpeiksi  

ja hylkäävät profeetan.
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Luopumus = jumalattomuus. Kun yksittäinen 
ihminen tai ihmisryhmä kääntyy pois Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumin totuuksista, hylkää profee
tat ja lankeaa syntiin, he ovat luopumuksessa.

Palautus on sitä, että jokin saatetaan 
takaisin alkuperäiseen tilaansa. Se ei ole 
uudistus, jossa muutetaan jotakin olemassa 
olevaa ja luodaan jotakin uutta. Esimer
kiksi jos haluat palauttaa eli entisöidä van
han talon, rakentaisit sen uudelleen samo
jen piirustusten mukaan, joita käytettiin 
alun perin. Saattaisit haluta lisätä taloon 
uuden takan, mutta silloin muuttaisit taloa, 
et palauttaisi sitä ennalleen.

Jeesuksen Kristuksen evankeliumi täytyi 
palauttaa, koska se oli kadonnut suuren 
luopumuksen aikana. Ihmiset olivat elä
neet vuosisatoja ilman tosi kirkkoa. Niinpä 
Herra palautti kirkkonsa ja evankeliu
minsa Joseph Smithin kautta, aivan kuten 
muinaiset profeetat olivat profetoineet (ks. 
Jes. 2:1–3; 29:13–14; Ap. t. 3:19–21; Ilm. 
14:6–7; 2. Nefi 3:3–15).

Jeesuksen Kristuksen tosi evankeliumi 
on nyt täällä pysyvästi – pysytkö sinä 
siis evankeliumissa? Vaikka maailma käy 
entistä jumalattomammaksi, Jeesuksen 
Kristuksen kirkko pysyy loppuun asti.

Sinun on tehtävä valinta – sama valinta, 
jonka kuolevaiset ovat kohdanneet aikojen 
alusta asti: seuraatko sinä profeettaa? Jos 
seuraat, sinua siunataan ja saat Hengen 
oppaaksesi.

LUOPUMUS

PALAUTUS
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AADAM
HENOK

ABRAHAM

NOOA MOOSES

TALOUDEN-
HOITOKAUSIEN 

JOHTAJAT
Nämä profeetat ovat olleet Jumalan 

kutsumia ”heidän suuren uskonsa ja hyvien 
tekojensa vuoksi” (Alma 13:3; ks. myös Abr. 
3:22–23). Heillä olleet pappeuden avaimet 
on palautettu profeetta Joseph Smithille.

Tässä on muutamia kiinnostavia asioita 
näistä profeetoista. Katso, mitä muuta voit 
oppia heistä, kun tutkit pyhiä kirjoituksia.

Aadam oli todellinen 
pioneeri: hän oli 
ensimmäinen ihminen 
maan päällä ja ensim-
mäinen profeetta! 
Hän opetti perheel-
leen evankeliumia, 
mutta myös alussa 
monet ”ovat etsineet 
omaa neuvoaan 
pimeässä” ja hylän-
neet totuuden (Moos. 
6:28).

Oletko koskaan kuullut, 
että kokonainen kaupunki 
on otettu ylös taivaaseen? 
No, Siionin kaupunki – 
Henokin perustama – oli 
niin vanhurskas, että 
ihmiset menivät asumaan 
Jumalan luo (ks. Moos. 
7:23).

Tiedät Nooan arkista. 
Vain kahdeksan 
ihmistä – Nooan 
perhe – selvisi hengissä 
vedenpaisumuksesta, 
koska he kuuntelivat 
Nooan varoituksia (ks. 
1. Moos. 7; Moos. 8). 
Mutta tiesitkö, että 
Nooa sai pappeuden 
ollessaan 10- vuotias 
(ks. OL 107:52) ja että 
jättiläiset ”tavoittelivat 
Nooaa ottaakseen 
hänen henkensä”? 
(Moos. 8:18.)

Abraham miltei joutui 
jumalattomien pappien 
uhraamaksi, mutta enkeli 
pelasti hänet (ks. Abr. 1). 
Hän sai joitakin ihmeel-
lisiä ilmoituksia, kuten 
näyn kuolevaisuutta edel-
tävästä elämästä. Kirkon 
jäsenet ovat hänen jäl-
keläisiään, ja Abrahamin 
liitto on nimetty hänen 
mukaansa. (Ks. Abr. 2–5.)

Mooses johti israeli-
laiset pois Egyptistä ja 
auttoi heitä saamaan 
vapauden. Hän ”pyrki 
uutterasti pyhittämään 
kansansa, niin että se 
näkisi Jumalan kasvot; 
mutta se paadutti sydä-
mensä eikä voinut kes-
tää hänen kirkkauttaan” 
(OL 84:23–24). Itse 
asiassa luopumuksensa 
vuoksi he harhailivat 
erämaassa 40 vuotta!
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JEESUS 
KRISTUS
Jeesus Kristus paitsi 
opetti evankeliumia 
ja teki monia ihmeitä 
myös perusti kirkkonsa 
maan päälle. Hän sovitti 
syntimme, ja Hänet 
ristiinnaulittiin ja Hän 
nousi kuolleista, jotta 
me voisimme voittaa 
hengellisen ja fyysisen 
kuoleman. Hän johtaa 
kirkkoaan tänä päivänä, 
ja Hän ja taivaallinen Isä 
ovat pappeuden valtuu-
den alkulähde.

SUURI LUOPUMUS
Vapahtajan ylösnousemuksen jälkeen Hänen aposto-
linsa ja muut kirkon johtajat yrittivät opettaa evanke-
liumia, mutta ihmiset hylkäsivät heidän opetuksensa 
ja jopa surmasivat suurimman osan apostoleista. 
Ihmisten jumalattomuuden vuoksi evankeliumin täy-
teys katosi maan päältä. Maailma lankesi hengelliseen 
pimeyteen (ks. Jes. 60:2).
•  Yli tuhanteen vuoteen ihmiset eivät päässeet 

osallisiksi pelastuksen toimituksista, temppelin 
siunauksista tai profeetan johdatuksesta.

•  Raamatusta katosi kallisarvoisia totuuksia.
•  Jumalan todellisesta luonteesta opetettiin 

vääriä käsityksiä.
•  Joitakin pelastuksen toimituksia muutettiin tai 

opetettiin väärin (ks. Jes. 24:5).
•  Tämä luopumus johti viimein monien kirkkojen 

perustamiseen.

USKONPUHDISTUS
Suuren luopumuksen aikana jotkut uskonnollismie-
liset ihmiset Euroopassa käsittivät, ettei Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumia opetettu oikein. Nämä 
uskonpuhdistajat eivät olleet profeettoja, mutta he 
tekivät parhaansa opettaakseen totuutta, kuten he 
ymmärsivät sen. He auttoivat saamaan Raamatun 
useampien ihmisten ulottuville. Monet taistelivat 
uskonnonvapauden puolesta ja valmistivat tietä 
evankeliumin palauttamiselle.

JOSEPH SMITH
Oliko evankeliumin täyteys siis menetetty iäksi? Ei! 
Jumala ilmoitti jälleen tärkeitä totuuksia Joseph 
Smithille. Taivaalliset sanansaattajat palauttivat 
hänelle kaikki välttämättömät pappeuden avaimet 
(ks. OL 27:8–13; 110; 128:18–21), jolloin tästä tuli 
”aikojen täyttymisen taloudenhoitokausi” (ks. OL 
138:48). Tästä käytetään myös nimitystä myöhem-
mät ajat, koska tämä on viimeinen taloudenhoito-
kausi ennen Jeesuksen Kristuksen toista tulemista.

PALAUTUS
Arvaa mitä? SINÄ olet osallisena  
palautuksen siunauksista. Niin, sinä!
•  Jeesuksen Kristuksen kirkko palautettiin, ja sitä 

johtavat profeetta ja apostolit.
•  Mormonin kirja, Oppi ja liitot, Kallisarvoinen 

helmi ja muut nykyajan ilmoitukset palauttivat 
kallisarvoisia totuuksia, jotka olivat kadonneet 
(ks. 2. Nefi 27).

•  Joseph Smith sai Aaronin pappeuden Johannes 
Kastajalta (ks. OL 13) ja Melkisedekin pappeu-
den apostoleilta Pietari, Jaakob ja Johannes (ks. 
OL 128:20).

•  Valtuutetut pappeudenhaltijat suorittavat pelas-
tuksen toimituksia asianmukaisesti.

•  Ja tiedämme, ettei totuus enää koskaan katoa 
luopumuksen kautta (ks. Dan. 2:44). ◼

Sinä olet tässä



Sarah Hanson

Kuvittele, että luet kaiken, mitä Vapah
tajasta kerrotaan pyhissä kirjoituksissa 
– Pyhässä Raamatussa, Mormonin 

kirjassa, Opissa ja liitoissa, Kallisarvoisessa hel
messä. Se vaatii paljon aikaa ja työtä! Mutta tammi

kuussa 2017 presidentti Russell M. Nelson antoi 
juuri sen haasteen – tutkia pyhistä kirjoista kaikkea, 

mitä Jeesus on sanonut ja tehnyt. Presidentti Nelson 
sanoi, että tämän projektin saaminen päätökseen teki 

hänestä ”muuttuneen miehen”. Hän paitsi oppi lisää  
Jeesuksesta Kristuksesta myös tunsi omistautuneensa uudes

taan Hänelle.1

Sinäkin voit päästä lähemmäksi Kristusta, kun opit Hänestä. 
Se, että tarkastelet Hänen elämäänsä ja tarkoitustaan maan päällä, 

kutsuu elämääsi Hänen rauhansa ja auttaa sinua oppimaan tunte
maan Hänet ja taivaallisen Isän. Katso, kuinka nämä nuoret vastasi

vat kahteen kysymykseen: 1) Mikä on pyhien kirjoitusten lempiker
tomuksesi Vapahtajasta ja miksi? 2) Ja kuinka evankeliumin tutkiminen 
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Kun opit Jeesuksesta 
Kristuksesta, kutsut Hänen 

rauhansa ja läsnäolonsa 
omaan elämääsi.
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Pidän kertomuksesta kymmenestä spitaalisesta, koska Kristus osoitti niin suurta rakkautta sitä 
spitaalista kohtaan, joka kiitti Häntä. Hän sanoi: ”Uskosi on pelastanut sinut” (Luuk. 17:19; ks. 
jakeet 11–19). Rakastan sitä aitoa ystävällisyyttä, jota Hän osoittaa jokaista kohtaan.

Koska koulussani on tapahtunut hiljattain murhenäytelmiä, kaikki siellä tarvitsevat 
kovasti rauhaa ja lohtua. Olen saanut voimaa ja rauhaa opiskellessani seminaarissa. 
Seminaarinopettajat osaavat tehdä pyhistä kirjoituksista ja evankeliumista jokai
selle hyvin henkilökohtaisia. On todella hienoa nähdä, miten erilainen seminaari
luokka on verrattuna tavalliseen koululuokkaan. Siellä vain tuntuu erilaiselta, 
ja se tuo rauhaa.
Gabriel S., 16, Colorado, USA

Alman kertomus uskosta ja Jumalan sanasta (ks. Alma 32:18–43) on 
opettanut minulle, että kun kylvämme rakkautta, me saamme rak
kautta. Kuten Alma selittää soramilaisille, usko on kuin siemen. Se on 
sitä, että uskoo jonkin olevan totta, vaikkei itse asiassa ole paikalla 
näkemässä sitä. Usko kasvaa, kun ihmisellä on halu uskoa ja 
kuulla Jumalan sanaa. Kaikki tämä on auttanut minua olemaan 
tyyni, vahvistamaan sydäntäni ja saamaan todistuksen siitä, 
että taivaallinen Isä näkee minut rakkauden ja armon silmin.

Kun tutkin joka päivä pyhiä kirjoituksia, ymmärrän 
paremmin sen rakkauden, jota Vapahtajamme tuntee 
meitä jokaista kohtaan. Tämä tieto auttaa minua selittä
mään ystävilleni koulussa, etteivät he ole yksin, kun 
heillä on ongelmia, koska on olemassa Jumala, joka 
rakastaa meitä.
Maria D., 17, Guadalajara, Espanja

Pidän luvusta 3. Nefi 17, kun Vapahtaja 
vierailee Amerikan mantereella ja kutsuu 
lapset luokseen. Hän on heidän luonaan 
ja viettää aikaa heidän kanssaan yksitel
len. Minusta se on ihmeellinen kerto
mus, joka osoittaa, millainen Jeesus 
Kristus on ja kuinka paljon Hän 
rakastaa meitä jokaista. Uskon, 
että Hän on myös meidän 

OPIMME  
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Pidän siitä, kun Kristus tulee Amerikan mante
reelle, kysyy, onko heidän keskuudessaan sairaita  

ja ahdistettuja, ja sitten parantaa heidät. Sitten  
Hän siunaa pieniä lapsia. (Ks. 3. Nefi 17.) Minusta  

se on todella hieno ja voimallinen kertomus. Pidän 
pienistä lapsista, ja pidän siitä, kun ihmiset antavat 

heille vähän enemmän rakkautta, koska lapset ovat niin 
puhtaita. Tämä kertomus osoittaa minulle, kuinka syvästi 

Vapahtaja meitä rakastaa. Koska Hän rakasti ihmisiä silloin 
kylliksi tehdäkseen sen kaiken, mitä Hän teki, Hän voi rakastaa 
nykyään meitäkin.

Jakeessa Jes. 53:3 sanotaan, että Vapahtaja on ”kipujen  
mies, sairauden tuttava”. Kun ajattelen Kristuksen sovitusta ja  
sitä, mitä Hän kesti meidän puolestamme ja kuinka voin saada 
anteeksi tehtyäni parannuksen synneistäni, tunnen suurta rauhaa. 
Monilla ihmisillä Mormonin kirjassa – Moosian pojilla, Ammonilla  
ja Alma nuoremmalla – oli ongelmallinen menneisyys, mutta 
he saivat anteeksi. He kääntyivät Kristuksen puoleen ja tekivät 
parannuksen ja heistä tuli upeita esimerkkejä, joista me voimme 
oppia nykyään. Minusta on lohdullista tietää, että minäkin voin 
saada anteeksi.
Alina T., 18, Oregon, USA

Minun pyhien kirjoitusten lempikertomukseni Jeesuksesta on 
se, kun Hän äitinsä pyynnöstä muutti häissä veden viiniksi (ks. 
Joh. 2:1–11). Tämä kertomus on suosikkini, koska se osoittaa, 
kuinka Jeesus kunnioitti naisia ja varsinkin äitiään. Tämä kertomus 
kannustaa lapsia tottelemaan vanhempiaan – ei pelosta vaan 
valtavasta rakkaudesta. Jeesuksen Kristuksen esimerkki on se, 
johon jokaisen tulisi pyrkiä. Hänen rakkautensa äitiään kohtaan 
ei koskaan loppunut, eikä meidänkään rakkautemme vanhem
piamme kohtaan saisi loppua. Se on lempikohtani myös siksi, 
että Hänen tekemänsä ihme on palvelus, ja mekin voimme saada 
aikaan ihmeitä auttamalla muita.

Tämä kertomus ja muut pyhien kirjoitusten kertomukset ovat 
tuoneet minulle rauhaa. On hyvin lohdullista tietää, että jos pyrin 

jokaisen 
luona, kun 

tarvitsemme 
Hänen apuaan.

Tänä vuonna 
otin haasteeksi lukea 

joka päivä yhden sivun 
pyhistä kirjoituksista. 

Kun olen tehnyt niin, 
olen oppinut odottamaan 

sitä innolla joka päivä. Olen 
oppinut hyvin paljon pyhien 

kirjoitusten sanoista ja kertomuk
sista, kun olen yrittänyt käyttää 

aikaa niiden ymmärtämiseen, ja olen 
päässyt lähemmäksi taivaallista Isääni ja 

Vapahtajaa, kun olen oppinut Heistä. Se 
on tuonut elämääni paljon rauhaa.

Anna C., 17, Montana, USA YK
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KESKITY HÄNEEN
”Meidän tulee keskittyä lujasti Vapahtajaan ja 
Hänen evankeliumiinsa. On henkisesti hyvin 
vaativaa pyrkiä katsomaan Häneen jokai-
sessa ajatuksessa. Mutta kun teemme 
niin, meidän epäilyksemme ja pelkomme 
haihtuvat.”

Presidentti Russell M. Nelson, ”Kuinka ammennamme elämäämme 
Jeesuksen Kristuksen voimaa”, huhtikuun 2017 yleiskonferenssi.

aina oppimaan Kristuksesta ja noudattamaan Hänen opetuksiaan, 
voin jonakin päivänä palata rakastavan taivaallisen Isämme luo.
Anne R., 17, Victoria, Australia

Pidän kertomuksesta Kristuksesta ja rikkaasta nuorukaisesta (ks. 
Mark. 10:17–22). Se antaa minulle paljon oivalluksia ja näkemystä 
Jumalan asettamisesta kaiken edelle. Se, että kutsuttaisiin myymään 
aivan koko maallinen omaisuus, olisi hyvin vaikea kehotus suurin 
piirtein jokaiselle. Mutta luulen, että halukkuus asettaa Jumala 
omaisuuden edelle on yksi niistä asioista, joita meidän jokaisen 
on opittava elämässä. Jeesuksen Kristuksen rajaton rakkaus meitä 
kohtaan on todella vaikuttavaa. Se on ehdottomasti parempaa kuin 
mikään määrä rahaa tai omaisuutta, mitä hankimme tässä elämässä.

Pyhien kirjoitusten lukeminen tuo minulle rauhaa ja lohtua sekä 
suurempaa viisautta ja ymmärrystä. Vaikken ehkä aina tunnekaan 
pyhien kirjoitusten tutkimisen tuomaa voimaa heti, niin tiedän, että 
pyhien kirjoitusten lukeminen vaikuttaa elämääni myönteisesti ja 
auttaa minua tuntemaan Hengen ja huomaamaan Hänen anta
mansa innoituksen.
Yuzhen C., 19, Taichung, Taiwan

Kun Kristus on menossa tapaamaan nuorta tyttöä, joka on 
kuolemaisillaan, eräs nainen, joka kärsii verenvuodosta, pelkäs
tään koskettaa Hänen vaatteitaan ja parantuu. Kristus kääntyy 
ja puhuu naiselle huomattuaan, että tämä on koskettanut Häntä 
(ks. Luuk. 8:43–48). Vaikka Kristus oli menossa auttamaan erästä 
toista, Hänellä oli aikaa myös naiselle. Kristuksella on aikaa myös 
meille kaikille.

Elämäni on hyvin kiireistä – kiirettä kouluun, balettitunneille 
tai muihin asioihin. Kaiken sen keskellä minulla ei ole aikaa olla 
itsekseni tai tuntea rauhaa. Kun luen pyhiä kirjoituksiani tai 
pidän rukouksen, niin minä tunnen rauhaa. On hyvä tuntea 
sitä rauhaa ja saada tauko tähän hullunmyllyyn. Niinä 
rauhan hetkinä pääsen lähemmäksi Vapahtajaa ja kasvan 
evankeliumissa. ◼
Zoe B., 17, Utah, USA

Kirjoittaja asuu Utahissa Yhdysvalloissa.

VIITE
 1. Ks. Russell M. Nelson, ”Profeetat, johtajuus 

ja jumalallinen laki”, maailmanlaajuinen 
hartaustilaisuus nuorille aikuisille, 
8. tammikuuta 2017, broadcasts .lds .org; 
”Kuinka ammennamme elämäämme 
Jeesuksen Kristuksen voimaa”,  
huhtikuun 2017 yleiskonferenssi; 
”Tutkikaa Vapahtajan sanoja”,  
Liahona, tammikuu 2018, 
s. 56–59.

YK
SI

TY
IS

KO
HT

A 
HE

ID
I D

AY
NE

S 
DA

RL
EY

N 
TE

O
KS

ES
TA

 N
AI

NE
N 

KO
SK

ET
TA

A 
VA

PA
HT

AJ
AN

 V
IIT

AN
 T

UP
SU

A



66 L i a h o n a

Mitä palautus merkitsee minulle
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K irkon palautus alkoi, kun taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus kävivät Joseph Smithin luona vuonna 1820. Sen jäl
keen tapahtui muita tärkeitä asioita, niin että Jeesuksen Kristuksen kirkko tuotiin takaisin maan päälle. Lue nämä 

kortit, leikkaa ne irti toisistaan, liimaa ne paperille ja pelaa muistipeliä.

Joseph 
Smith käänsi 
kultalevyt,…

Taivaallinen  
Isä ja Jeesus 
Kristus 
ilmestyivät 
Joseph 
Smithille,…

Johannes 
Kastaja antoi 
Joseph Smithille 
ja Oliver 
Cowderylle 
Aaronin 
pappeuden,…

Pietari, Jaakob 
ja Johannes 
palauttivat 
Melkisedekin 
pappeuden,…

… joten tiedän, 
että Heillä on 
ruumis kuten 
minulla!

… joten minä  
voin lukea 
Mormonin kirjaa!

… joten minut 
voidaan kastaa 
Myöhempien 
Aikojen Pyhien 
Jeesuksen 
Kristuksen Kirkon 
jäseneksi!

… joten minä voin 
saada Pyhän 
Hengen lahjan!
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Kirkko 
perustettiin 
6. huhtikuuta 
1830,…

Emma 
Smith kokosi 
lauluja kirkon 
ensimmäiseen 
laulukirjaan,…

Kirtlandin 
temppelissä Elia 
antoi Joseph 
Smithille avaimet 
perheiden 
sinetöimiseen,…

Herra käski 
varhaisia pyhiä 
maksamaan 
kymmenyksinä 
10 prosenttia 
tuloistaan,…

Aurelia Rogers 
perusti Alkeis
yhdistyksen 
opettaakseen 
lapsia naapurus
tossaan,…

… joten minä voin 
käydä kirkossa!

… joten minä voin 
laulaa kirkon 
lauluja!

… joten minä voin 
tutkia sukuani ja 
mennä temppeliin!

… joten minä 
voin lahjoittaa 
kymmenyksiä ja 
paastouhreja!

… joten minä voin 
käydä Alkeisyhdis
tyksessä!
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”Yhtenä Hänen palvelijoistaan todistan teille, että Jeesus on Kristus, meidän 
Lunastajamme ja Vapahtajamme. Tiedän, että Hän elää ja että Hänen 
lempeät armotekonsa ovat meidän kaikkien ulottuvilla.”

Vanhin David A. Bednar
kahdentoista apostolin koorumista
Puheesta ”Herran lempeät armoteot”, Liahona, toukokuu 2005, ks. s. 102.
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”Minä avaan taivaan 
ikkunat ja vuodatan teille – – runsaan 
siunauksen” (Mal. 3:10).

Kun vartuin Guatemalassa, perheeni omisti tehtaan, 
joka valmisti peliasuja urheilujoukkueille.

Isäni halusi perheemme lasten oppivan tekemään 
kovasti töitä. Autoimme häntä tehtaalla. Pienenä jouduin 
usein vaikeuksiin. Tuntui, että minulta meni aina rikki 
kaikenlaista! Mutta kun kasvoin vanhemmaksi, isä antoi 
minun huolehtia neulekoneista.

Isä maksoi meille tekemästämme työstä. Sitten hän 
aina kysyi: ”Mitä aiot tehdä rahoillasi?” Tiesin, mikä oli 
oikea vastaus: ”Maksan kymmenykseni ja säästän lähe
tystyötäni varten.”

Kun olin noin 13 vuotias, liikeyrityksemme menetti pal
jon rahaa. Meidän täytyi luopua monista ompelukoneis
tamme. Sen sijaan että meillä olisi ollut pari sataa työnte
kijää, meillä oli vähemmän kuin viisi. He työskentelivät 
kotimme autotallissa.

Olin aina maksanut kymmenykseni, mutta en ollut 
koskaan oikeasti ymmärtänyt, kuinka tärkeää se on. 

Sitten sain ihmeellisen opetuksen. 
Eräänä lauantaiaamuna kuulin vanhem

pieni puhuvan hiljaa. Isä kertoi äidille, että rahat riittäi
sivät vain joko kymmenysten maksamiseen tai ruoan 
ostamiseen. Ne eivät riittäisi molempiin. Olin huolissani. 
Mitä isä tekisi?

Sunnuntaina näin isän ojentavan kirjekuoren seura
kunnanjohtajallemme. Hän päätti maksaa kymmenykset! 
Olin iloinen, että hän oli tehnyt niin, mutta olin myös 
huolissani. Mitä me söisimme?

Varhain seuraavana aamuna oveemme koputettiin. 
Ovella olleet ihmiset kertoivat isälle, että he tarvitsi
vat peliasuja heti. Tavallisesti ihmiset maksoivat meille 
sen jälkeen kun tilaus oli toimitettu. Mutta nämä ihmi
set maksoivat isälleni samana päivänä, jo ennen kuin 
olimme valmistaneet ne peliasut!

Yhden viikonlopun aikana sain ihanan opetuksen, 
joka on säilynyt koko elinikäni. Kymmenysten laki aut
taa meitä vahvistamaan uskoamme ja osoittamaan kii
tollisuuttamme taivaallista Isää kohtaan. Kymmenysten 
maksaminen on siunaus! ◼KU
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Vanhin  
Valeri V. Cordón

seitsemänkymme
nen koorumista

Ihmeellinen opetus
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Ray Goldrup
Perustuu tositapahtumaan

Ne työkalut muistuttivat Miguelia jostakin muusta, 
mistä hän piti. Abuelo antoi hänelle aina karkin, kun hän 
auttoi siivoamisessa.

Mutta Miguelilla oli nälkä nyt! Hän tiesi, ettei hänen 
pitäisi ottaa herkkua ilman lupaa, mutta näytti siltä, että 
abuelolla olisi vähäksi aikaa muuta tekemistä. ”Ehkä 
minun ei tarvitse odottaa”, Miguel ajatteli.

Miguel kurkotti kätensä tiskin alla olevaan karkki
purkkiin. Se oli täynnä hänen lempikarkkejaan – makeita 
ja chilinmakuisia! Kun Miguel avasi purkin, hän tunsi 
olonsa hieman epämukavaksi. Mutta karkit näyttivät niin 
herkullisilta. Hän pani karkin kiireesti suuhunsa.

Melko pian asiakas lähti pois. Abuelo poimi nahka
palan ja upotti sen veteen. Se auttoi nahkaa pysymään 
pehmeänä, jolloin sitä oli helppo työstää.

Abuelon kenkäverstas
”Aina helppoa anteeksi pyytää ei lie” (”Parannus”,  
Liahona, lokakuu 2004, s. Y16).

Miguel avasi abuelon (isoisänsä) kenkäverstaan 
oven. Hän tunsi abuelon työstämän nahkan tuok

sun. Se oli yksi hänen lempituoksuistaan.
”Hei, abuelo!”
Abuelo oli polvistunut piirtämään paperille erään 

asiakkaan jalan mallia. Hän ei kohottanut katsettaan. 
Abuelon kuulo ei ollut kovinkaan hyvä.

Miguel istuutui suutarin työpöydän ääreen. Hän kat
seli leikattuja nahkapinoja. Hän kuvitteli, mitä abuelo 
tekisi niistä jokaisesta käyttäen vasaraansa ja pihtejään.
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Miguel mutusti karkin 
loppuun mahdollisimman 
nopeasti. Sitten hän käveli 
abuelon luokse.

”Hei!” abuelo sanoi hymyil
len. ”Olen iloinen, että tulit 
katsomaan minua.”

Miguel halasi abueloa. Hän toi
voi, ettei abuelo huomaisi, että hän 
oli syönyt yhden karkin. Miguel työnsi 
huolen pois mielestään.

”Näyttää siltä, että sinulla on tänään kii
reistä”, Miguel sanoi osoittaen nahkapinoa. ”Tarvitsetko 
apua?”

”Varmasti! Antaisitko minulle tuon langan?”
Miguel kurkotti ottamaan pitkän langan. Hän veti sitä 

käsiensä välissä. Se oli lujempaa kuin miltä se näytti.
”Vau, tämä on lujaa.”
Abuelo nauraa hekotti. ”Sen täytyykin olla, jotta se 

kestäisi kovassa käytössä.” Abuelo kiskoi lankaa nahkan 
läpi. Sitten hänen kasvoilleen tuli ilme, jota mamá nimitti 
toisinaan ”viisas abuelo”  katseeksi.

”Tiedätkö, meidän pitäisi olla enemmän tämän ken
gän kaltaisia”, abuelo sanoi nyökäten.

Miguel katseli nahkaa silmät sirrillään. ”Jaa, pitäisikö?”
”Kyllä, todellakin. Meidän on oltava lujia. Sillä tavoin 

Saatanan kiusaukset eivät saa meitä murtumaan.”
Punainen karkki välähti Miguelin mielessä. Hän tiesi, 

että hänen pitäisi kertoa siitä abuelolle.
Abuelo otti hyllyltä vanhan kengän. ”Näetkö tämän 

ison reiän?”
Miguelin käsi olisi luultavasti mahtunut siitä reiästä 

läpi. ”Joo.”
”Tämä oli kerran pieni reikä, jonka olisi voinut hel

posti korjata. Mutta omistaja odotti, ja nyt sitä on paljon 
vaikeampi korjata. Huonot tottumukset ja huonot valin
nat ovat tämän reiän kaltaisia. Ne on paras korjata var
haisessa vaiheessa.”KU
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TUNTUI TOSI HYVÄLTÄ
Yhtenä päivänä minä ja äiti menimme 
maksamaan äidin vesilaskua, ja edessämme 
olleelta mieheltä putosi paljon rahaa, mutta 
hän ei huomannut sitä. Kiiruhdin viemään 
ne hänelle. Hän sanoi: ”Kiitos oikein paljon.” 
Lisäksi hän sanoi uskovansa, ettei kukaan 

muu lapsi olisi tehnyt niin. Sen jälkeen minusta tuntui tosi 
hyvältä. Tulen aina muistamaan sen hyvän tunteen.
Brianna C., 9, Idaho, USA

Abuelo nyökkäsi jälleen, 
ja viisas abuelo  katse vaihtui 
hymyksi. He jatkoivat juttelua 
samalla kun abuelo työsken
teli. Koko ajan Miguel ajatteli 

punaista karkkikeppiä.
Kun abuelo sai työn valmiiksi, 

Miguel auttoi häntä siivoamisessa. 
Sitten abuelo ojensi kätensä karkki

purkkiaan kohti.
Lopulta Miguel ei enää kestänyt enem

pää. ”Minä otin yhden niistä karkeista!” hän 
huudahti.

Abuelo laittoi purkin takaisin. ”Mitä sinä sanoit?”
Miguel kertoi hänelle ottaneensa karkin ilman lupaa. 

”Olen niin pahoillani, abuelo! Lupaan, etten tee sitä enää 
ikinä!”

Abuelo halasi Miguelia lujasti. Miguelista tuntui paljon 
paremmalta.

”Kiitos, että olit rehellinen. Se on minulle tärkeämpää 
kuin mikään muu.”

Kävellessään kotiin Miguel tunsi olevansa kuin yksi 
abuelon uusista kenkäpareista. Niin luja kuin vain olla 
voi ja valmis elämää varten! ◼
Kirjoittaja asuu Utahissa Yhdysvalloissa.

”Tiedätkö, 
meidän tulee olla 
enemmän tämän 

kengän kaltaisia”, 
isoisä sanoi.
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Hei!  
Olen Claudia  

ja asun  
Australiassa.  

A N N A  V A L O S I  L O I S T A A

Puolustan muita
Eräällä pojalla koululuokallani 

on oppimisvaikeuksia. Kun 
jotkut kiusaavat häntä, minä 

puolustan häntä, ja autan 
häntä tunneilla, kun hän 
tarvitsee apua. Opettajani 

on sanonut, että tämä 
on ainoa vuosi, jolloin 
se poika on tuntenut 
kuuluvansa luokkaan.

Uskalla olla  
YSTÄVÄLLINEN!

Minä annan valoni  
loistaa olemalla  

ystävällinen muille.

Claudian veli 
Tyler
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Pikkuinen nallekarhuni
Kun opettajani eno kuoli, hän oli hyvin surullinen. 
Hän ei tiedä kirkosta, joten kerroin hänelle, että tai
vaallinen Isä rakastaa häntä. Tein hänelle kortin ja 
kerroin hänelle, että hän näkee jälleen enonsa. 
Annoin hänelle pikkuisen erikoisnalleni, jotta se 
auttaisi häntä kestämään surulliset hetket.

LÄHETÄ MEILLE TÄHTI!
Kuinka sinä annat valosi loistaa, kuten 
Jeesus pyysi meitä tekemään? Lähetä 

meille sähköpostitse valokuva tähdes
täsi ja lisäksi kertomuksesi ja valokuvasi 

sekä vanhempiesi antama lupa osoittee
seen liahona@ ldschurch .org.

Onnekkaat ystävykset
Meidän naapurilla Olivialla 

on vaikeuksia kävellä, 
puhua ja kuulla. Olivian äiti 
sanoo, että Olivia on onne
kas, kun hänellä on sellai

nen ystävä kuin minä. 
Minäkin olen onnekas!

Laulaminen ja 
Pyhä Henki
Laulan mielelläni 
Lasten laulukirjassa 
olevia lauluja. Per
heeni sanoo, että se 
auttaa heitä tunte
maan Pyhää Hen
keä. Pyhä Henki 
antaa sisimpääni 
lämpimän tunteen.

YSTÄVÄLLINEN!

KUINKA SINÄ VOIT LOISTAA?
USKALLA ystävystyä johonkuhun,  

jolla ei ole monia ystäviä.
USKALLA auttaa naapuriasi.

USKALLA kutsua ystävä kirkkoon.
USKALLA laulaa!
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Cael S., 8, Virginia, USA

Tiedän, että taivaallinen Isä vastaa 
rukouksiin. Kun meidän perhe 

asui Saksassa, menimme kyläs
sämme Volksmarch tapahtumaan. 
Volksmarch on sitä, että ystävät ja 
naapurit viettävät yhteistä aikaa 
menemällä yhdessä kävelylle luon

toon. Vanhempani sanoivat, että voisin kävellä ryh
män edellä yhden ystäväni kanssa, ja niin lähdimme 
kulkemaan pitkää reittiä.

Muutaman minuutin päästä en nähnyt enää ketään 
perheestäni. Sanoin ystävälleni, että jäisin polun varteen 
odottamaan heitä. Pian en nähnyt enää ystävääni enkä 

Eksyin ja  
minut löydettiin
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hänen perhettään, eivätkä vanhempani olleet vielä tul
leet. Olin metsässä aivan yksin, ja minua pelotti. Päätin 
pitää rukouksen ja pyytää, että joku löytäisi minut.

Toisella puolella metsää isäni tunsi Pyhän Hengen 
sanovan hänelle: ”Mene etsimään poikaasi.” Isä tunsi, 
miten paljon tarvitsin häntä, ja niinpä hän kääntyi saman 
tien ympäri ja sanoi äidille, että hän menisi etsimään 
minua. Muutama minuutti myöhemmin isä tuli juosten 
polkua pitkin sinne, missä olin odottamassa, ja löysi 
minut. Olin hyvin iloinen, kun näin isän! Kun hän kertoi 
saaneensa voimakkaan tunteen siitä, että tarvitsin apua, 
tiesin, että taivaallinen Isä oli vastannut rukoukseeni.

Olen hyvin iloinen, kun tiedän, että olinpa missä 
tahansa, voin puhua taivaalliselle Isälle. Hän auttaa 
minua selviytymään vaikeuksista. ◼
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Me matkustimme Kambodžasta Hongkongin 
temppeliin Kiinaan, jotta pikkusiskoni Laura voi-
tiin sinetöidä meidän perheeseen. Tunsin Hengen 
vaikutusta siinä erityisessä paikassa.
Rosa P., 9, Kambodža

MEIDÄN SIVUMME

Kun täytin kahdeksan, isovanhempani ja monet 
ystävistäni tulivat kastetilaisuuteeni. Isä kastoi 
ja konfirmoi minut. Myöhemmin lahjoitin 30 cm 
hiuksistani eräälle lapselle, jolla on syöpä. 
Syntymäpäiväni teki minut hyvin onnelliseksi!
Lavona R., 8, Indonesia

Kastetilaisuudessani minua pelotti, mutta kun pääsin veteen,  
tunsin olevani täynnä iloa ja onnellisuutta.
Thomas B., 8, Uruguay

Yhtenä päivänä koulussa olin lukemassa itsekseni 
samalla kun kaikki muut pelasivat lautapelejä. 
Kun kello soi, he tunkivat pelit takaisin hyllylle, 

ja siitä tuli aikamoinen sekamelska. Minä aloin jär-
jestellä pelejä, ja pian kaikki muut alkoivat auttaa. 

Annan valoni loistaa olemalla hyvä esimerkki.
Winnie W., 10, Kanada
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P Y H I E N  K I R J O I T U S T E N  K E R T O M U K S I A

Kim Webb Reid

Joosef myydään Egyptiin

Joosefin vanhemmat veljet suuttuivat. He eivät halunneet Joosefia 
johtajakseen! He myivät hänet ihmisille, jotka olivat matkalla 
Egyptiin, ja hänestä tuli orja.

Joosefilla oli 11 veljeä. 
Hänen isänsä antoi hänelle 
kauniin, värikkään puvun. 
Jumala kertoi Joosefille, 

että aikanaan tämä 
johtaisi veljiään.
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Vaikeinakin aikoina Joosef luotti Jumalaan. Ja Jumala oli hänen kanssaan.  
Joosefista tuli johtaja Egyptissä! Kun hän varttui vanhemmaksi, hän auttoi  
perheensä johtamisessa – aivan kuten Jumala oli sanonut.

Joosef työskenteli 
ahkerasti. Hän teki hyviä 

valintoja silloinkin,  
kun ihmiset valehtelivat 

hänestä ja panivat  
hänet vankilaan.
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Minä voin luottaa Jumalaan kuten Joosef. Voin valita oikein.  
Jumala on kanssani, tapahtui mitä tahansa. ◼

Ks. 1. Moos. 37–41.
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V Ä R I T Y S S I V U

Jeesus sanoo: ”Tule – – ja seuraa minua.”
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Miettikää hetki sitä, miten mer
kittävällä tavalla ylösnousemus 

ratkaisi lopullisesti sekä sen, kuka  
Jeesus Nasaretilainen todellisuudessa 
on, että suuret filosofiset riidat ja elä
mää koskevat kysymykset. Jos Jeesus 
todellakin nousi kirjaimellisesti kuol
leista, siitä seuraa ilman muuta, että 
Hän on jumalallinen olento. Kenellä
kään pelkästään kuolevaisella ei ole 
itsessään valtaa herätä kuoltuaan jäl
leen eloon. Koska Jeesus nousi kuol
leista, Hän ei ole voinut olla pelkkä 
puuseppä, opettaja, rabbi tai profeetta. 
Koska Jeesus nousi kuolleista, Hänen 
on täytynyt olla Jumala, Isän ainosyn
tyinen Poika.

Siksi se, mitä Hän opetti, on totta, 
sillä Jumala ei voi valehdella.

Siksi Hän on maailman Luoja, 
kuten Hän sanoi.

Siksi taivas ja helvetti ovat todellisia, 
kuten Hän opetti.

Siksi on olemassa henkimaailma, 
jossa Hän kävi kuolemansa jälkeen.

Siksi Hän tulee jälleen, kuten enke
lit ovat sanoneet, ja ”tulee hallitse
maan henkilökohtaisesti maan päällä” 
[UK 10].

Siksi on olemassa kaikkia koskeva 
ylösnousemus ja lopullinen tuomio.

Koska Kristuksen ylösnousemus 
on todella tapahtunut, epäilykset Isän 
Jumalan – joka antoi ainosyntyisen 
Poikansa maailman lunastamiseksi 
– kaikkivoipaisuudesta, kaikkitietä
vyydestä ja hyväntahtoisuudesta ovat 
perusteettomia. Epäilyksille elämän 
tarkoituksesta ja päämäärästä ei ole 
pohjaa. Jeesus Kristus on tosiasiassa 
ainoa nimi tai tapa, jolla ihmiskunta 
voi pelastua. Kristuksen armo on 
todellista ja suo sekä anteeksiannon 
että puhdistumisen parannuksen 
tekevälle syntiselle. Usko on todella
kin enemmän kuin mielikuvitusta tai 

YLÖSNOUSEMUKSEN 
TODELLISUUS
Jeesus Kristus on tosiasiassa ainoa nimi  
tai tapa, jolla ihmiskunta voi pelastua.

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

psykologista sepitelmää. On olemassa 
ylin koko maailmaa koskeva totuus ja 
on olemassa puolueettomia ja muut
tumattomia moraalin mittapuita, kuten 
Hän on opettanut.

Kun ottaa huomioon Kristuksen 
ylösnousemuksen todellisuuden, 
parannus mistä tahansa Hänen lakinsa 
tai käskyjensä rikkomisesta on sekä 
mahdollista että kiireellistä. Vapahta
jan ihmeet olivat todellisia, kuten on 
todellinen Hänen opetuslapsilleen 
antamansa lupaus siitä, että nämä 
voivat tehdä samoja ja vielä suurempia 
tekoja. Hänen pappeutensa on eittä
mättä todellista voimaa, joka ”hallit
see evankeliumia ja pitää hallussaan 
valtakunnan salaisuuksien avainta, 
nimittäin Jumalan tuntemisen avainta. 
Sen tähden sen toimituksissa ilmenee 
jumalisuuden voima.” [OL 84:19–20.] 
Koska Kristuksen ylösnousemus on 
todella tapahtunut, kuolema ei ole 
meidän loppumme, ja vaikka nah
kamme on riekaleina ja lihamme on 
riistetty irti, me saamme nähdä Juma
lan [ks. Job 19:26]. ◼

Huhtikuun 2014 yleiskonferenssissa pidetystä 
puheesta. KU
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Vanhin D. Todd 
Christofferson
kahdentoista apostolin 
koorumista
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