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Lumipeitteinen Illimani- vuori tarjoaa hätkäh-
dyttävän taustan korkealla sijaitsevalle punatii-
liselle La Pazin kaupungille, jota pidetään usein 
Bolivian hallinnollisena keskuksena, koska 
siellä sijaitsee niin monia valtion virastoja.

Andien lähetyskentällä saarnanneet 
lähetyssaarnaajat saapuivat Boliviaan mar-
raskuussa 1964, ja he pitivät kokouksen, 
johon osallistui 19 ihmistä. Lähetyssaarnaajat 
kastoivat ja konfirmoivat ensimmäisen kään-
nynnäisen kuukausi myöhemmin. Nykyään 
Boliviassa on kirkon jäseniä yli 203 000, ja 
maassa on 255 seurakuntaa ja 5 lähetyskent-
tää. Lähin temppeli oli Cochabambassa, yli 
230 kilometrin ja seitsemän tunnin ajomat-
kan päässä La Pazista.

Boliviassa kirkko tunnetaan hyvin yhteis-
kunnallisista humanitaarisista hankkeista, 
kuten pyörätuolien ja vastasyntyneille tarkoi-
tettujen lääkintätarvikkeiden lahjoittamisesta, 
verenluovutushankkeista, maatalouteen, koti-
viljelyyn ja kylien kehittämiseen tähtäävien 
hankkeiden tukemisesta sekä avustustyön 
järjestämisestä hädän hetkinä.

La Pazin metropolialueella 
myöhempien aikojen pyhät 
kokoontuvat 40 eri paikassa.

Espanja on hallitsevin kieli, mutta 
monet puhuvat ketšuaa, aimaraa  
tai guarania.

Joulukuussa 2014 juhlistettiin 
sitä, että kirkko on ollut 50 vuotta 
Boliviassa. Jäsenet La Pazissa 
järjestivät paikallisen juhlan 
tammikuussa 2015.

Ensimmäinen kokoaikainen 
lähetyssaarnaaja Boliviasta  
kutsuttiin vuonna 1967.
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Liahona, joulukuu 2018

”Siis mitä te haluatte meidän tekevän?!”
näkemyksiä, jotka – jos sovellamme niitä käytäntöön – 
voivat muuttaa meitä syvällisin ja iankaikkisin tavoin. Kyse 
ei ole pelkästään opetusohjelmasta vaan tavasta oppia evan-
keliumia ja elää sen mukaan päivittäin.

Kun olen seurannut, kuinka profeetat, näkijät ja 
ilmoituksensaajat ovat ohjanneet tämän uuden kotiin 
keskittyvän ja kirkon tukeman opetusohjelman kehit-
tämistä, olen hämmästellyt, kuinka se sopiikaan kirkon 
suuntaukseen kohti vähemmän ohjailtua evankeliumin 
mukaista elämää, joka kutsuu meitä ottamaan suuremman 
vastuun omasta henkilökohtaisesta hengellisestä kasvus-
tamme. Olen vakuuttunut siitä, että kun teemme niin, me 
saamme suurempaa valoa ja totuutta ja meidän kykymme 

seurata Jeesusta Kristusta ja hylätä 
paholainen kasvaa (ks. OL 93:29–40), 
mikä tuo rauhaa elämäämme ja hyvyyttä 
maailmaan.

Michael Magleby
opetusohjelman kehittämisosaston johtaja

Erikoisartikkelit

8 Palvelutyön periaatteita 
Ilmaise, että välität
Opi muutamia tapoja, joilla voit näyttää rakkautesi niitä  
kohtaan, joita palvelet.

14 Vapahtajan lahjoittama rauha
Vanhin L. Whitney Clayton
Jeesus Kristus opetti meille, kuinka löydämme rauhaa  
levottomina aikoina.

20 Tee elämästäsi innoittava taival kohti  
henkilökohtaista kasvua
Vanhin Jeffrey R. Holland
Uusi Tule ja seuraa minua - opetusohjelma voi auttaa meitä  
edistymään kohti jumalallisia mahdollisuuksiamme.

32 ”Minä olen se joka olen”: Vanhan testamentin  
vertauskuvia Jeesuksesta Kristuksesta
Stephen P. Schank
Vapahtajaa kuvaavat muinaiset vertauskuvat opettavat tärkeitä 
puolia Hänen tehtävästään ja meidän suhteestamme Häneen.

Kun kirkon opetusohjelman kehittämisryhmä pyysi jäseniä 
testaamaan uutta Tule ja seuraa minua - opetusohjelmaa 

vuodelle 2019, kuulimme toistuvasti tuon kysymyksen sekä 
seuraavanlaisia kommentteja: ”Alussa ajattelin: ’Tämä on 
hullua!’ En ollut varma, toimisiko tämä.” Mutta nämä alku-
vaiheen huolenaiheet vaihtuivat vähitellen seuraavanlaiseksi 
vahvistukseksi: ”Pyhien kirjoitusten tutkimisemme muuttui 
täysin” tai ”Se toimii!”

Miksi heidän kokemuksensa ovat merkityksellisiä sinulle? 
Siksi, että uusi opetusohjelma on sinua ja perhettäsi varten 
kotonanne eikä vain opettajaasi varten kirkossa.

Ensimmäisen presidenttikunnan ehdotuksesta tämän kuu-
kauden numerossa tarkastellaan periaatteita, jotka ovat Tule 
ja seuraa minua - opetusohjelman uusimman vaiheen taustalla 
– joka on jatkoa vuonna 2013 käyttöön otetulle uudistetulle 
nuorten opetusohjelmalle, julkaisulle Opettaminen Vapahta
jan tavalla vuonna 2016 ja Melkisedekin pappeuden ja Apu-
yhdistyksen vuonna 2018 käyttöön otetulle opetusohjelmalle.

Alkaen sivulta 20 vanhin Jeffrey R. Holland, joka 
on ohjannut opetusohjelman kehittämistyötä, esittää 

8

20

14

32
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46 Olkaa yhtä: Aihetta juhlimiseen
Presidentti Dallin H. Oaks
Yksi tärkeimpiä vaikutuksia, mitä vuonna 1978 annetulla 
ilmoituksella pappeudesta on ollut, on sen jumalallinen kutsu 
hylätä ennakkoluuloiset asenteet.

51 Olkaa yhtä: Rakentakaamme siltoja
Presidentti Russell M. Nelson
Kulttuuriin, kieleen, sukupuoleen, rotuun ja kansallisuuteen 
liittyvät erot ovat merkityksettömiä liittopolulla.

52 Palvelutyötä Vapahtajan 
tavalla
Eric B. Murdock
Jeesus Kristus näytti täydellisen 
mallin siitä, kuinka rakastaa ja  
palvella jokaista yksilöä.

56 Seitsemän tapaa tuntea 
joulun henkeä
Charlotte Larcabal
Etkö tunne sitä tänä jouluna? Tässä 
on muutamia tapoja tuoda jouluiloa 
muille – ja itsellesi.

60 Lisää joululahjaluetteloosi 
Hengen lahjoja
David Dickson
Hengelliset lahjat ovat valmiina 
meitä varten, jos vain haluamme 
pyytää niitä.

62 Kysymys ja vastaus
Minusta tuntuu, etten ole kelvolli-
nen saamaan osakseni Vapahtajan 
rakkautta. Kuinka voin voittaa tämän 
tunteen ja ymmärtää oman arvoni?

64 Juliste: Lahja, joka  
mahdollistaa

65 Profeetan kutsu: Viisi asiaa, 
joiden avulla voit muuttaa 
maailmaa
Presidentti Russell M. Nelson

Nuorille
66 Carlin joululahja

Juliann Tenney Doman
Carl keksi varhain jouluaamuna täydellisen lahjan perheelleen.

68 Katie ja Quincy
Evan Valentine ja Marissa Widdison
Katie osasi hienosti lohduttaa ystäväänsä.

70 Kunnioitus on rakkautta
Luaipou W.
Se, että muistin olla kunnioittava, auttoi minua niin,  

ettei minua jännittänyt niin kovasti.

Lapsille

Etsi tähän numeroon 
piilotettu Liahona. 

Vinkki: ”_______ jotain 
on paljon muuta kuin 

hiljaa vain istua.”

KANNESSA
Pyhä yö, Michael Malm.

Nopeaa luettavaa

5 Ensimmäinen joulumatka
Christina Crosland

6 Henkilökuvia uskosta:  
Blanca Solis – Asunción, Paraguay

12 Mihin kotiopettajani ja  
kotikäyntiopettajani katosivat?
Jean B. Bingham

18 Hieman parempi kuin eilen
Luis Omar Cardozo

30 Puhujakorokkeella:  
Valintoja ja ihmeitä: 
 Ja nyt minä näen
Irina V. Kratzer

36 Pohdintoja:  
Punainen jouluvalolamppu
Lori Ries

37 Palveleminen kirkossa:  
Kasvua palvelemalla
Po Nien (Felipe) Chou ja Petra Chou

38 Myöhempien aikojen pyhien 
kertomaa

80 Kunnes taasen kohdataan: 
Tunnemme Kristuksen  
Joseph Smithin kautta
Vanhin Bruce R. McConkie

42 Hiljainen, vieno ääni keskellä 
isoja päätöksiä
M. Joseph Brough
Kuunnelkaa Hengen innoitusta ja 
luottakaa Herraan, jotta Hän voi 
viitoittaa teille oikean tien.

Nuorille aikuisille

71 Suojassa mudalta
Vanhin Adilson de Paula Parrella
Kun muta tuhosi naapuriemme 
kodit, tiesimme, että voisimme 
auttaa heitä.

72 Apostolit todistavat  
Kristuksesta
Vanhin Quentin L. Cook

73 Meidän sivumme

74 Anna valosi loistaa:  
Veljekset, jotka valaisevat 
maailmaa
Nämä veljekset Ghanasta jakavat 
valoaan lähipiirissään oleville.

76 Pyhien kirjoitusten  
kertomuksia:  
Joona ja suuri kala
Kim Webb Reid

79 Värityssivu
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liahona .lds .org

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ
Lähetä kysymyksesi ja palautteesi sähköpostitse osoit-
teeseen liahona@ldschurch.org.

Lähetä uskoa vahvistavia kertomuksiasi sivustolla 
liahona.lds.org tai postitse osoitteeseen

Liahona, fl. 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

Muista nämä kolme asiaa, kun tunnet epäonnistuvasi
Leah Barton

Oletko jäänyt jumiin? Näin voit päästä jälleen liikkeelle 
ja alkaa edistyä.

LUE LISÄÄ
Evankeliumiaiheinen kirjasto - sovelluksessa  
ja sivustolla liahona .lds .org voit

• nähdä lehden uusimman numeron

• löytää sisältöä, joka julkaistaan vain sähköisenä

• hakea aiempia numeroita

• lähettää omia kertomuksia ja antaa palautetta

• tilata lehden tai tehdä lahjatilauksen

• tehostaa tutkimistasi sähköisin työkaluin

• jakaa mieluisia artikkeleita ja videoita

• ladata tai tulostaa artikkeleita

• kuunnella mieluisia artikkeleita.

Miksen enää kysy ”Miksi?” veljeni kuoleman jälkeen
Ximena Cardozo Corbalán

Ximena selittää, kuinka hän löysi rauhaa sen jälkeen 
kun hänen veljensä oli kuollut lähetystyössä. Hänen 
isänsä kertomus on tämän lehden sivulla 18.

facebook .com/ liahona Evankeliumiaiheinen 
kirjasto - sovellus
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varmasti tunteneet suurta nöy-
ryyttä, kun he näkivät muutoin 
niin vaatimattoman syntymän 
yhteydessä selviä merkkejä siitä, 
että tämä lapsi oli Jumalan Poika.

4. Matt. 2:13–14
Ilman varoitusta pienen 

perheen täytyi jättää 

1. Luuk. 1:26–27, 30–31
Maria oli kotoisin Nasa-

retista, 400–500 asukkaan 
kylästä.1 Maailman silmissä 
hän oli vaatimaton maalais-
tyttö. Ja kuitenkin hän ja 
Joosef ottivat vastaan heille 
annetun kutsumuksen kas-
vattaa Jumalan Poika.

2. Luuk. 2:4–5
Matkan Betlehemiin 

on täytynyt kestää ainakin 
4–5 päivää 2, eikä pyhissä 
kirjoituksissa viitata mil-
lään tavoin aasiin, joka olisi 
kulkenut heidän kanssaan yli 
kallioisten kukkuloiden. Vaikka 
Maria odotti lasta, hän teki  
Joosefin kanssa matkan, joka 
täytti profetian: Messias syntyisi 
Betlehemissä (ks. Miika 5:1).

3. Luuk. 2:7–11
Betlehemissä Joosefilla ja 

Marialla ei ollut omaa kotia tai 
kehtoa, johon laittaa kunin-
kaiden Kuningas. He ovat 

Christina Crosland
kirkon lehdet

kaupunkinsa 
ja maansa 
taakseen. 
Ennen kuin 
Kristus- lapsi 
oli edes kaksivuotias, Hänen 
henkensä oli uhattuna (ks. Matt. 
2:16). Mutta omistautuminen ja 
rakkaus heidän Vapahtajaansa koh-
taan kannustivat Mariaa ja Joosefia 
tekemään pitkän matkan Egyptiin.

5. Matt. 2:19–23
Vietettyään jonkin aikaa tunte-

mattomassa maassa Joosef ja Maria 
tekivät siihen asti pisimmän mat-
kansa. Mutta kilometrit ovat varmasti 
tuntuneet lyhyemmiltä, koska tällä 
kertaa he olivat palaamassa kotiin. 
Kotiin päästyään he panivat uskonsa 
Jumalaan ja kasvattivat 
Häntä, jota ”kutsu-
taan Nasaretilai-
seksi” (Matt. 
2:23).

Nasaret

Betlehem
Jerusalem

Egypti

Noin 150 km

Ainakin 240 km

VIITTEET
 1. Ks. James E. Strange, ”Nazareth”, Anchor Bible Dictionary.
 2. Ks. D. Kelly Ogden, ”Tie Bethlehemiin”, Valkeus, joulukuu 1993, s. 41.

K erromme  
joulukertomuksen joka vuosi, 
mutta kuinka usein muodos-
tamme mielikuvan siitä mat-
kasta, jonka Maria ja Joosef 
tekivät? Heidän uskonsa ja 
uhrinsa ovat merkittävä osa 
kertomusta.

Vaikka matka saattaa olla pitkä ja vaikea, niin jokainen uskon 
askel johtaa meitä lähemmäksi iankaikkista elämää – lahjaa, jonka 
tarjoaa meidän rakastava Vapahtajamme, jonka oma matka teki 
pelastuksen mahdolliseksi. ◼

Marian ja Joosefin tavoin MEKIN TEEMME OMAA  
MATKAAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN KANSSA. 
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H E N K I L Ö K U V I A  U S K O S T A

Blanca Solis
Asunción, Paraguay

Kun Blancan aviomies ja äiti sairastuivat 
eivätkä enää pystyneet huolehtimaan 
itsestään, Blancan täytyi jättää työnsä 
huolehtiakseen heistä kokopäivätoimisesti. 
Kääntymällä Herran puoleen Blanca on 
saanut ylimääräistä voimaa.
CODY BELL, VALOKUVAA JA

LUE LISÄÄ
Tarvitsetko apua huolenpitäjänä? Käy sivustolla  
lds .org/ go/ 12186.
Opi lisää iäkkäiden omaisten huolehtimisesta sivustolla  
lds .org/ go/ 12187.
Muita Henkilökuvia uskosta on sivustolla lds .org/ go/ 18.

Rukoilen ja pyydän väsymättä 
Herralta voimaa jatkaa eteen-
päin. Rukoilen Häntä koko ajan. 
Se, mitä perheeni on joutunut 
kokemaan, on auttanut minua 
ymmärtämään, että Herra on 
kulkenut minun kanssani koko 
tämän ajan. Hän antaa minulle 
mahdollisuuden nousta jälleen 
ylös. On uskomatonta, miten pal-
jon voimaa Herra antaa minulle.

En koskaan kysy itseltäni: 
”Miksi minä?” Olen aina ajatellut, 
että siihen on jokin syy. Luotan 
Herraan ja otan vastaan sen, mitä 
Hän lähettää minulle. Hän on 
tukenut minua, kun olen kulke-
nut läpi hyvin vaikeiden aikojen, 
ja minua on vahvistettu.
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Rakkauden osoittaminen muille on palvelutyön ydin. Apuyhdistyksen 
ylijohtaja Jean B. Bingham on sanonut: ”Todellista palvelutyötä tehdään 
yhdelle henkilölle kerrallaan rakkauden innoittamana. – – Kun innoit-

tajana on rakkaus, ihmeitä tapahtuu, ja me löydämme tapoja tuoda ’kadok-
sissa olevat’ sisaremme ja veljemme Jeesuksen Kristuksen evankeliumin 
syleilyyn, joka ottaa kaikki mukaan.” 1

Se, että ilmaisemme muille, että välitämme heistä, on keskeinen tekijä henki-
lökohtaisten suhteiden kehittämisessä. Mutta eri ihmiset vastaanottavat tämän 
viestin eri tavoin. Kuinka siis voimme asianmukaisesti ilmaista rakkautemme 
muita kohtaan tavoilla, joita he ymmärtävät ja arvostavat? Tässä on muutamia 
tapoja, joilla voimme ilmaista välittämistä, sekä muutamia ideoita, joista pääset 
oman ideoinnin alkuun.

On olemassa hyvin monia tapoja, joilla voimme osoittaa, että välitämme, varsinkin 
joulunaikaan. Voimme tehdä sen juttelemalla, viestittämällä, kirjoittamalla, 
antamalla, jakamalla, rukoilemalla, leipomalla, laulamalla, halaamalla,  
pelaamalla, kylvämällä tai puhdistamalla. Kokeile vaikka.

Palvelutyön periaatteita

ILMAISE,  
ETTÄ VÄLITÄT

”Palvelutyön periaatteita” - artikkelien tarkoituksena on auttaa meitä 
oppimaan, kuinka huolehtia toisistamme – niitä ei ole tarkoitus esittää 
sanomana käynneillä. Kun opimme tuntemaan ne, joita palvelemme, 
Pyhä Henki innoittaa meitä tietämään, mitä sanomaa he saattaisivat 
tarvita huolenpitomme ja myötätuntomme lisäksi.



Sano se
Toisinaan mikään ei korvaa sitä, että sanoo toiselle, mitä tuntee tätä kohtaan. 

Tämä voi tarkoittaa sitä, että kerrot jollekulle rakastavasi häntä, mutta se voi olla 
myös sitä, että kerrot hänelle, mitä ihailet hänessä, tai kehut häntä vilpittömästi. 
Tämänkaltainen vakuuttaminen vahvistaa ihmissuhteita. (Ks. Ef. 4:29.)

• Etsi tilaisuus kertoa jollekulle, kuinka paljon ihailet jotakin hänen 
vahvuuksistaan.

• Käväise hänen luonaan, soita hänelle tai lähetä sähköpostiviesti,  
tekstiviesti tai kortti, jossa kerrot, mitä ajattelet hänestä.

Juttele
Se, että varaat aikaa siihen, että puhut jonkun 

kanssa ja kuuntelet häntä, on voimallinen tapa osoit-
taa, kuinka paljon häntä arvostat. Tapahtuipa jutte-
leminen kotona, kirkossa tai muualla, niin on monia 
ihmisiä, jotka tarvitsevat jotakuta, jolle he voivat 
puhua. (Ks. Moosia 4:26; OL 20:47.)

• Sovi tapaamisista yksilön tarpeiden mukaan. 
Varaa aikaa siihen, että todella kuuntelet ja 
ymmärrät hänen olosuhteitaan.

• Mikäli välimatkojen, kulttuurinormien tai 
muiden olosuhteiden vuoksi on vaikea vierailla 
kotona, mieti, löytäisittekö yhteistä aikaa kir-
kon kokousten jälkeen.
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Muiden kuunteleminen auttaa meitä löytämään tapoja, joilla 
osoittaa heille, että välitämme. Katso Palvelutyön periaatteita 
- artikkeli ”Viisi asiaa, joita hyvä kuuntelija tekee” Liahonan kesä-
kuun 2018 numerossa.

Palvele merkityksellisesti
Ole tietoinen siitä, mitä yksilö tai perhe tarvitsee. Merkityksellinen 

palveleminen viestii, että välität. Siinä yhdistyvät ajan ja huomaavai-
sen pyrkimyksen arvokkaat lahjat. ”Yksinkertaisilla palveluksilla voi 
olla syvällinen vaikutus muihin”, sanoo sisar Bingham.2

• Tarjoa apua, joka vahvistaa yksilöitä tai heidän perheitään, 
kuten vahdi lapsia, jotta vanhemmat voivat mennä temppeliin.

• Keksi tapoja keventää kuormia, kun elämä käy ylivoimaiseksi, 
kuten pese ikkunoita, ulkoiluta koiraa tai auta pihatöissä.

Tehkää jotakin yhdessä
On ihmisiä, joiden kanssa yhteenkuuluvuutta ei muodostu 

syvällisten keskustelujen kautta. Joihinkin ihmisiin saa yhteyden 
löytämällä yhteisiä kiinnostuksen kohteita ja viettämällä yhdessä 
aikaa tekemällä niitä asioita. Herra on kehottanut meitä olemaan 
veljiemme ja sisartemme kanssa ja vahvistamaan heitä (ks. OL 20:53).

• Menkää kävelylle, suunnitelkaa peli- ilta tai varatkaa säännölli-
sesti aikaa kuntoiluun.

• Palvelkaa yhdessä jossakin yhteiskunnan tai kirkon hankkeessa.

Anna lahja
Toisinaan keskinäiseen kanssakäymiseen on rajallinen määrä 

aikaa tai mahdollisuuksia. Monissa kulttuureissa lahjojen antaminen 
on merkki välittämisestä ja myötätunnosta. Yksinkertainenkin lahja 
silloin tällöin voi viestiä siitä, että olet kiinnostunut luomaan parem-
man suhteen. (Ks. Sananl. 21:14.)

• Vie hänelle jokin lempiherkku.
• Jaa hänen kanssaan jokin lainaus, pyhien kirjoitusten kohta tai 

muu sanoma, josta tunnet hänen voivan hyötyä.
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Rakkauden työtä
Kun opit tuntemaan niitä, joita palvelet ja joiden 

hyväksi tavoittelet innoitusta, opit tietämään täsmälli-
semmin, kuinka ilmaista rakkauttasi ja huolenpitoasi 
heitä kohtaan yksilöllisesti.

Kimberly Seyboldt Oregonista USA:sta kertoo siitä, 
kuinka hän etsi innoitusta ja antoi lahjoja osoittaakseen 
rakkautta:

”Kun huomaan elämän lannistavan minua, ryhdyn 
leipomaan kesäkurpitsakakkuja – tavallisesti leivon 
kahdeksan kakkua. Erityinen ainesosa, jota käytän, on 
hiljainen rukous, jonka leipoessani pidän tietääkseni, 
kuka näitä kakkuja tarvitsee. Olen oppinut tuntemaan 
naapureitani paremmin, kun lämmin kesäkurpitsakakku 
on taannut minulle kutsun heidän kotiinsa ja elämäänsä.

Eräänä lämpimänä kesäpäivänä pysähdyin erään per-
heen kohdalle, kun he myivät tien ohessa karhunvatuk-
kapurkkeja. En tarvinnut lisää karhunvatukoita, mutta 
pieni, laiha poika myyntipöydän ääressä innostui minut 
nähdessään ajatellen, että olin hänen seuraava asiak-
kaansa. Ostin vähän karhunvatukoita, mutta minulla oli 
hänelle myös lahja. Annoin pojalle kaksi kesäkurpitsa-
kakkua. Hän kääntyi isäänsä päin lupaa kysyen, ja sitten 
hän sanoi: ’Katso, isä, nyt meillä on tälle päivälle syötä-
vää.’ Täytyin kiitollisuudesta saatuani tämän tilaisuuden 
osoittaa rakkautta yksinkertaisella tavalla.”

Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin 
koorumista on pyytänyt, ”että jokainen mies ja nainen – 
sekä vanhemmat nuoret miehemme ja nuoret naisemme 
– – [on] syvemmin [sitoutunut] pitämään vilpittömästi 
huolta toinen toisestaan ainoana innoittajanaan sen 
tekemiseen Kristuksen puhdas rakkaus. – – Työsken-
nelkäämme – – rinta rinnan viinitarhan Herran kanssa 
ojentamalla meidän kaikkien Jumalalle ja Isälle auttava 
käsi Hänen suunnattomassa tehtävässään vastata rukouk-
siin, tuoda lohtua, kuivata kyyneliä ja vahvistaa voimat-
tomia polvia.” 3

Jeesus Kristus välittää
Ennen kuin Jeesus Kristus herätti Lasaruksen 

kuolleista, ”Jeesus itki.
Juutalaiset sanoivat: ’Katsokaa, kuinka rakas 

Lasarus hänelle oli.’” ( Joh. 11:35–36.)
”Minun käy teitä sääli”, Kristus sanoi nefiläisille. 

Sitten Hän kutsui heidän sairaitaan ja ahdistet-
tujaan, rampojaan ja sokeitaan tulemaan, ja ”hän 
paransi heidät” (ks. 3. Nefi 17:7–9).

Vapahtaja näytti meille esimerkkiä, kun Hän 
huolehti muista. Hän opetti meitä:

”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, 
koko sielustasi ja mielestäsi.

Tämä on käskyistä suurin ja tärkein.
Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäis-

täsi niin kuin itseäsi.” (Matt. 22:37–39.)

Kuka tarvitsee huolenpitoasi? Kuinka voisit 
osoittaa hänelle, että välität? ◼

VIITTEET
 1. Jean B. Bingham, ”Palvelutyötä Vapahtajan tavalla”, Liahona, 

toukokuu 2018, s. 106.
 2. Jean B. Bingham, ”Palvelutyötä Vapahtajan tavalla”, s. 104.
 3. Jeffrey R. Holland, ”Olla heidän kanssaan ja vahvistaa heitä”, 

Liahona, toukokuu 2018, s. 103.
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Y ksi ystävistäni kysyi minulta hiljattain 
hämmentyneenä: ”Mihin kotikäyntiopet-
tajani katosivat?” Siitä lähtien kun hänen 

aviomiehensä oli kuollut, kotikäyntiopettajat oli-
vat olleet hyvin huolehtivia ja huomaavaisia, mutta 
siitä asti kun huhtikuun 2018 yleiskonferenssissa 
ilmoitettiin uudesta palvelutyöohjelmasta, hän ei 
ole nähnyt heistä vilaustakaan.

Me olemme kaikki sopeutumassa uuteen 
tapaan tehdä asioita, ja jotkut palvelutyöveljet ja 
- sisaret eivät ehkä ole ymmärtäneet, että vaikka 
kodeissa käyminen ei olekaan ainoa tapa tehdä 
palvelutyötä, se on epäilemättä suurenmoinen tapa 
osoittaa rakkautta ja aitoa välittämistä – ja monet 
jäsenet yhä tarvitsevat sitä.

Miksi tärkeämmälle sijalle kuin Kuinka
Joillakin kysymys saattaa olla siitä, että he ovat 

ymmärtäneet väärin muutoksen tarkoituksen. Kun 
kotiopetus ja kotikäyntiopetus korvattiin palvelu-

työllä, tarkoituksena ei 
ollut pelkästään muut-
taa sitä, kuinka huoleh-
dimme toisistamme, 

Jean B. Bingham
Apuyhdistyksen 
ylijohtaja

Mihin kotiopettajani ja  
kotikäyntiopettajani katosivat?

vaan auttaa meitä saamaan lisää opastusta siihen, 
miksi teemme niin.

Palvelutyömme ylimpänä päämääränä on 
auttaa muita kokemaan syvempi kääntymys 
Vapahtajaan Jeesukseen Kristukseen ja kasvamaan 
kohti omia jumalallisia mahdollisuuksia. Ohjel-
man tarjoaman lisäjoustavuuden tarkoituksena 
ei ole kannustaa meitä pyrkimyksissämme välin-
pitämättömyyteen. Sen tarkoituksena on antaa 
Hengelle suurempia mahdollisuuksia opastaa 
pyrkimyksiämme.

Niinpä sen, tarvitseeko joku käyntiä tänään, 
tulee perustua suurelta osin siihen, mikä auttaa 
heitä kulkemaan eteenpäin taivaallisen Isän heitä 
varten valmistamalla polulla.

Opimme yhdessä
Huolimatta alkuvaiheen epävarmuudesta sen 

suhteen, mitä meiltä odotetaan tehdessämme pal-
velutyötä, meidän sisaremme ja veljemme pyrkivät 
auttamaan toisiaan. Missä tahansa olen matkusta-
nutkin, on ollut kiehtovaa kuulla lukemattomien 
naisten ( ja monien miesten) kertovan siitä myön-
teisestä vaikutuksesta, joka heidän palvelutyöllään 
– tai heidän hyväkseen tehdyllä palvelutyöllä – on 
ihmissuhteisiin ja henkilökohtaiseen kasvuun.

Palasin hiljattain Pohjois- Carolinasta Yhdys-
valloissa, missä eräs seurakunnan Apuyhdistyksen 
johtaja kertoi ajatuksia, joita hän oli saanut vaar-
nan johtohenkilöiltä. Ajattelin, että muutaman 
selvennyksen kanssa ne ovat oikein osuvia ja ne 
kannattaa jakaa.

Palvelutyön joustavuuden tulee kannustaa meitä osoittamaan 
suurempaa välittämistä, ei saada meitä välinpitämättömiksi.
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VANHA UUSI

Kotiopetus ja kotikäyntiopetus Palvelutyö

Motiivina velvollisuus Motiivina rakkaus

Rasia* Helmi

Mitä teen? Miksi teen?

Tekeminen Tekemisen tulos

* Vertaus kertoo jalokivikauppiaasta, jolla oli kallisarvoinen helmi mutta joka tuli surulliseksi, kun helmeä katsomaan tulleet ihmiset keskittyivät 
enemmän kauniiseen rasiaan, jossa helmi oli, kuin itse helmeen. Samalla tavoin kun siirrymme kotiopetuksesta ja kotikäyntiopetuksesta 
palvelutyöhön, voimme paremmin keskittyä merkityksellisen palvelutyön ”helmiin” eikä menettelytapojen ja toimintaohjeiden ”rasiaan”.

Jatkakaa
Me kaikki opimme yhdessä ottaessamme käyt-

töön ”uudemman, pyhemmän tavan” tehdä pal-
velutyötä.1 Kenties jotkut meistä tuntevat olonsa 
hämmentyneeksi tai pelokkaaksi. On hyödyllistä 
muistaa, ettei ”uudempi ja pyhempi” tarkoita 
”virheetöntä ja saavuttamatonta”.

Olitpa yhä epävarma siitä, mitkä ovat palve-
lutyön päämääriä ja kuinka se toimii, tai ajat-
telitpa, että ymmärrät sen hyvin, niin kehotan 
sinua katsomaan ja lukemaan aineistoa sivustolla 
ministering .lds .org/ fin ja tutkimaan Palvelu-
työn periaatteita - artikkeleita, joita julkaistaan 

joka kuukausi Liahonassa (ks. tämän lehden  
s. 8). Tämä aineisto auttaa sinua saamaan omat 
palvelutyön pyrkimyksesi sopusointuun Vapahta-
jan työn kanssa.

Kiitos teille, suurenmoiset sisaret ja veljet, 
siitä, että rakastatte, 
huolehditte, autatte ja 
annatte itsestänne. Te 
olette todella erityisiä, 
ja teidän palvelutyönne 
tulee olemaan ”jotakin 
tavanomaisesta poik-
keavaa” 2! ◼

VIITTEET
 1. Russell M. Nelson, 

”Palvelutyötä”, Liahona, 
toukokuu 2018, s. 100.

 2. Ks. Emma Smith, 
julkaisussa Tyttäriä 
minun valtakunnassani – 
Apuyhdistyksen historiaa 
ja työtä, 2011, s. 14.

“UUDEMPI, PYHEMPI TAPA“
Tämä taulukko kuvastaa sitä, millaisena jotkut jäsenet oppivat tuntemaan vanhan ohjelman,  

verrattuna siihen, kuinka toivomme kaikkien ymmärtävän sen, mitä tarkoittaa tehdä palvelutyötä.

NÄIN PIDETÄÄN MENESTYKSEKKÄITÄ PALVELUTYÖKESKUSTELUJA
Tämän artikkelin digitaalisessa versiossa sisar Bingham kertoo viisi ohjetta hyödyllisten palvelutyökeskustelujen pitämiseen. Käy sivustolla lds.org/go/121813.

MERKITSE SUORITETUKSI JATKA TEKEMISTÄ

Keskity tehtävään Keskity ihmiseen

Käynti kerran kuussa Yksinkertaisia, joustavia yhteydenottoja

Tuo valmis sanoma Hengen ohjaamaa keskustelua evankeliumista

Mikä lasketaan käynniksi? Vastuu hengellisestä hyvinvoinnista

Tehtävä, joka on annettu veljille ja sisarille Henkilö, joka on uskottu veljien ja 
sisarten huolehdittavaksi

Raportoi, että se on tehty Muuta ihmisten sydäntä
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Onko mitään parempaa kuin kaunis joulumusiikki ja 
joululaulut, sukulaisten ja ystävien joulutapaamiset, 
hymyilevät kasvot ja lasten iloinen innostus? Joululla on 

jumalallinen kyky tuoda meidät yhteen perheinä, sukulaisina, 
ystävinä ja yhteisöinä. Odotamme innolla lahjojen antamista ja 
saamista sekä juhlavan jouluaterian nauttimista.

Englantilaisen kirjailijan Charles Dickensin kirjoittamassa Joulu
laulussa Scroogen sisarenpoika ikuistaa tämän pyhän joulunajan 
taian miettimällä: ”Olen aina pitänyt joulun aikaa, kun se on tullut, 
hyvänä aikana – –; olen pitänyt joulua ystävällisyyden, anteeksi-
annon, laupeuden ja ilon aikana, pitkän kalenterivuoden ainoana 
aikana, jolloin miehet ja naiset tuntuvat yksimielisesti aukaisevan 
– – sydämensä ja [ajattelevan muita ihmisiä]. – – Vaikka joulu ei 
ole koskaan tuonut hippustakaan kultaa tai hopeaa minun tas-
kuuni, uskon silti – –, että joulu on tehnyt minulle hyvää ja tulee 
vastakin tekemään, ja sanonkin: Jumala joulua siunatkoon!” 1

Isänä ja nykyään isoisänä minua on muistutettu joulun taiasta, 
kun olen katsellut lasteni ja nykyään heidän lastensa juhlivan Vapah-
tajan syntymää ja nauttivan toistensa seurasta, kun perheemme 
kokoontuu yhteen. Olen varma, että minun laillani tekin olette 

Vanhin  
L. Whitney Clayton

seitsemänkymme-
nen koorumien 
johtokunnasta

VAPAHTAJAN LAHJOITTAMA 

RAUHA
Jopa maailmassa, missä rauha tuntuu kaukaiselta, Vapahtajan lahjoit-

tama rauha voi elää sydämessämme olosuhteistamme riippumatta.
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katselleet sitä iloa ja vilpittömyyttä, jolla lapset odottavat innolla 
tätä erityistä juhlapäivää ja nauttivat siitä. Nähdessämme heidän 
ilonsa me jokainen muistamme onnelliset menneet joulut. Tämäkin 
ajatus on Dickensiltä: ”On hyvä olla joskus lapsi, parhaiten juuri 
jouluna, jolloin tuon juhlan mahtava alkuunpanija itse oli lapsi.” 2

Vartuin lähellä Los Angelesia Kaliforniassa Yhdysvalloissa, 
ja kotimme oli appelsiinitarhojen ympäröimä. Yhtenä iltana joka 
joulu vanhempani kutsuivat sukulaisia, ystäviä ja naapureita 
kotiimme laulamaan joululauluja ja nauttimaan tarjoilusta. Se 
oli meille kaikille suurenmoinen perinne, ja laulaminen tuntui 
jatkuvan tuntikausia. Me lapset lauloimme niin pitkään kuin 
tunsimme välttämättömäksi, ja sitten pujahdimme appelsiinipui-
den lomaan leikkimään.

Myös vaimoni Kathy ja minä kasvatimme perheemme Etelä- 
Kaliforniassa, suhteellisen lähellä rannikkoa. Siellä joululle 
ovat luonteenomaisia tuulessa huojuvat palmupuut. Lapsemme 
odottivat joka vuosi innolla sitä, että menimme satamaan katse-
lemaan vuosittaista veneiden jouluparaatia. Katselimme ihme-
tellen sataman ympärillä näkyviä satoja kauniita pursia, joissa 
välkkyi kaikenvärisiä valoja.
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Nyt kun asumme Salt Lake Cityssä Utahissa 
Kathy ja minä olemme ottaneet perinteeksi viedä 
lapsemme ja lastenlapsemme katsomaan kotimme 
lähellä esitettävää näytelmää Joululaulu. Joka vuosi 
katsellessamme kun Scrooge ryhtyy ihmeelliseen 
muodonmuutokseensa sydämettömästä erakosta 
joulun iloa pursuavaksi onnelliseksi naapuriksi, 
me tunnemme kutsun päästää irti sisimmässämme 
asuvasta kitupiikistä. Tunnemme innoitusta onnis-
tua hieman paremmin seuratessamme Vapahtajan 
esimerkkiä osoittaa rakkautta kaikkia kohtaan.

Jeesuksen Kristuksen lunastava voima
Muutoksia aikaansaava joulun henki perustuu 

Jeesuksen Kristuksen lunastavaan voimaan muut-
taa elämämme paremmaksi. Rakastettu kerto-
mus Jumalan Pojan syntymästä yli 2 000 vuotta 
sitten Betlehemissä on tallennettuna Luukkaan 
evankeliumissa:

”Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, 
että koko valtakunnassa oli toimitettava verolle-
pano. – –

Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluette-
loon, kukin omaan kaupunkiinsa.

Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin 
kaupungista ja meni verollepanoa varten Juu-
deaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin – –.

Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian 
kanssa, joka odotti lasta.

Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttä-
misen aika,

ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi 
lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut 
tilaa majapaikassa.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona  
vartioimassa laumaansa.

Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran 
enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko 
valtasi paimenet,

mutta enkeli sanoi heille: ’Älkää pelätkö! 
Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon 
koko kansalle.

Tänään on teille Daavidin kaupungissa  
syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra.

Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, 
joka makaa kapaloituna seimessä.’

Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä 
suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa 
sanoen:

Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä 
rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.” (Luuk. 
2:1, 3–14.)

Älkää pelätkö
Kun enkeli ilmestyi paimenille, hän havaitsi 

heidän pelkonsa ja sanoi heille: ”Älkää pelätkö!” 
Jumalan hämmästyttävä kirkkaus, joka säteili 
odottamattomasta taivaallisesta sanansaattajasta, 
oli tosiaankin herättänyt pelon paimenten sydä-
messä. Mutta uutisessa, jota enkeli oli tullut ker-
tomaan, ei ollut mitään pelättävää. Hän oli tullut 
ilmoittamaan ihmeestä, tuomaan suurinta hyvää 

MUUTOKSIA 

AIKAANSAAVA  

JOULUN HENKI 

PERUSTUU 

JEESUKSEN  

KRISTUKSEN 

LUNASTAVAAN 

VOIMAAN MUUT-

TAA ELÄMÄMME 

PAREMMAKSI.
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sanomaa, kertomaan heille, että ihmiskunnan lunastaminen oli 
kirjaimellisesti alkanut. Kukaan muu sanansaattaja ennen sitä tai 
sen jälkeen ei ole tuonut onnellisempaa tervehdystä.

Isän Ainosyntyinen oli aloittamassa vaelluksensa kuolevai-
suudessa: ”Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt 
Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra.” Tämä oli todellakin suuren 
ilon ilosanoma.

Meistä jokainen kohtaa elämässään hetkiä, jolloin se suuri ilo, 
jonka enkeli on luvannut, voi tuntua etäiseltä ja saavuttamatto-
malta. Me kaikki olemme alttiina elämän heikkouksille ja vaikeuk-
sille – sairaudelle, epäonnistumiselle, ongelmille, pettymykselle ja 
lopulta kuolemalle. Vaikka monet ihmiset saavat siunauksekseen 
elää fyysisessä turvallisuudessa, toiset nykyään eivät saa. Monilla on 
suuria vaikeuksia kohdata elämän vaateita sekä niitä fyysisiä ja emo-
tionaalisia haasteita, joita ne vaatimukset voivat tuoda mukanaan.

Ja kuitenkin elämän vaikeuksista huolimatta Herran sanoma 
meille jokaiselle on sama tänään kuin se oli paimenille, jotka 
vartioivat laumaansa 2 000 vuotta sitten: ”Älkää pelätkö.” Enke-
lin kehotuksella olla pelkäämättä on kenties suurempi merkitys 
meille nykyään kuin sillä oli paimenten pelon tyynnyttämiseksi 
sinä ensimmäisenä jouluyönä. Olisiko hänen tarkoituksenaan 
ollut saada myös meidät ymmärtämään, että Vapahtajan ansiosta 
pelko ei koskaan voita? Olisiko hänen tarkoituksenaan ollut 
vahvistaa se tosiasia, että äärimmäinen pelko ei ole koskaan 
aiheellista, ettei minkään maallisen ongelman tarvitse olla 
pysyvä ja ettei kukaan meistä ole lunastuksen ulottumattomissa?

Jouluna annetuista lahjoista suloisin on aina se, jonka meidän 
Vapahtajamme itse antoi meille: Hänen täydellinen rauhansa. 
Hän on sanonut: ”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä 
annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, 
älkää vaipuko epätoivoon.” ( Joh. 14:27.)

Jopa maailmassa, missä rauha tuntuu kaukaiselta, Vapah-
tajan lahjoittama rauha voi elää sydämessämme olosuhteis-
tamme riippumatta. Jos otamme vastaan Vapahtajan kutsun 
seurata Häntä, karkottuu pysyvä pelko ikiajoiksi. Tulevaisuu-
temme on turvattu. Tämä on se ”ilosanoma, suuri ilo koko 
kansalle”.

Profeetta Jesaja muistutti meille: ”Älä pelkää, minä olen 
sinun kanssasi! Älä arkana pälyile ympärillesi – minä olen sinun 
Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen 
sinua vakaalla, lujalla kädelläni.” ( Jes. 41:10.)

Toivoa Vapahtajassa
2 000 vuotta sitten Betlehemissä syntyneen Vapahtajan 

ansiosta meillä on toivo – ja paljon enemmänkin. On lunastus, 
vapautus ja riemuvoitto. ”Pian väistyy valta pimeän; Suo Herra 
rauhan kestävän.” 3

Ei ihme, että enkelin ilmoitettua Vapahtajan syntymästä esiin 
tuli kuoro enkeleitä, jotka antoivat taivaallisen vahvistuksen lau-
lamalla: ”Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha 
ihmisillä, joita hän rakastaa.” Mikään sanoma ei voisi koskaan 
olla rohkaisevampi. Mikään sanoma ei ole koskaan ollut yhtä 
täynnä rauhaa ihmisille.

Olkoon tämä joulunaika rauhan ja ilon aikaa meille kaikille, 
sillä sinä päivänä Daavidin kaupungissa meille syntyi Vapahtaja. 
Hän on Kristus, Herra. ◼

Puheesta ”Älkää pelätkö!”, joka pidettiin ensimmäisen presidenttikunnan joulu
hartaudessa 6. joulukuuta 2015 konferenssikeskuksessa.

VIITTEET
 1. Charles Dickens, Joululaulu, 1984, suom. Marja Helanen- Ahtola, s. 17.
 2. Joululaulu, s. 92.
 3. ”Sain kuulla joulun aikaan sen”, MAP lauluja, 136.
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Hieman parempi kuin 

eilen

kanssa. Ja jos muut pilkkasivat häntä 
siitä, että hän oli myöhempien aikojen 
pyhä, hän suhtautui siihen hyvällä huu-
morilla ja loukkaantui harvoin.

Olimme innostuneita, kun Sergio sai 
lähetystyökutsunsa Chiclayon lähetys-
kentälle Peruun. Hän aloitti palvelunsa 
20. marraskuuta 2013. Hän rakasti lähe-
tystyötään. Alussa hänelle oli helppo 
kirjoittaa. Mutta kun kuukaudet kului-
vat, tarvitsin enemmän aikaa pohtiakseni 
hänen kirjeitään ja vastatakseni hänen 
hengelliseen kasvuunsa.

Emme kantaneet huolta Sergiosta. 
Ajattelimme, että lähetyskenttä oli tur-
vallisin paikka, missä hän saattoi olla. 
Hänen lähetysjohtajansa soitti meille 
7. lokakuuta 2014.

Emme koskaan tunteneet  
olevamme yksin

Lähetysjohtaja kertoi meille, että 
Sergio ja hänen toverinsa olivat olleet 
opettamassa tutkijoille temppelistä ja 
iankaikkisista perheistä. Sen jälkeen, kun 
Sergio piti loppurukousta, hän pysähtyi, 
menetti yhtäkkiä tajuntansa ja kaatui 
lattialle. Hän sai siunauksen, ja hänet 
kiidätettiin terveyskeskukseen. Lääkä-
rit saivat selville, että hänellä oli ollut 
aivo aneurysma, joka oli puhjennut. He 
yrittivät turhaan elvyttää häntä.

Tämä uutinen täytti meidät syvällä 
surulla. Murheestamme huolimatta 
Lilianan ja minun piti matkustaa 
Peruun hakemaan Sergion ruumista ja 
henkilökohtaisia tavaroita. Meidän oli 
vaikea ajatella selkeästi, joten olimme 
kiitollisia siitä, että joku kirkosta – siitä 
hetkestä lähtien, kun lähdimme kotoa, 

Luis Omar Cardozo

Kun Sergion lähetysjohtaja soitti, 
Sergio oli ollut lähetyskentällä 
miltei vuoden. Hän on meidän 

ainoa poikamme, ja hän oli ensimmäinen 
lapsistamme, joka palveli kokoaikaisessa 
lähetystyössä. Vaimoni Liliana ja minä 
olimme ylpeitä hänestä ja siitä esimer-
kistä, jota hän näytti kahdelle siskolleen.

Sergio oli luonteeltaan sellainen, että 
tiesimme, että hänestä tulisi hyvä lähe-
tyssaarnaaja. Hän oli luontainen johtaja, 
hän oli onnellinen ja vilpitön, ja hän 
osasi kannustaa muita.

Hän ei välittänyt siitä, oliko joku kir-
kon jäsen vai ei – hän ystävystyi kaikkien 
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paluuseemme asti – oli auttamassa 
meitä. Saimme apua myös Pyhältä 
Hengeltä, joka lohdutti meitä ja auttoi 
meitä kestämään. Emme koskaan tunte-
neet olevamme yksin.

On vaikea löytää kiitollisuuden aiheita 
murhenäytelmästä, mutta olen kiitollinen 
Sergion kuolemaan liittyneistä Herran 
lempeistä armoteoista. Kun hän kuoli, 
palvelin piispana, Liliana opetti seminaari-
luokkaa ja tyttäremme Ximena palveli 
seurakunnan Nuorten Naisten johtajana. 
Meillä oli kovasti tekemistä palvelles-
samme ja rakastaessamme muita, mikä 
juurrutti meidät evankeliumiin. Jos Ser-
gion piti jättää meidät, tulen aina olemaan 
kiitollinen siitä, että taivaallinen Isä otti 
hänet silloin, kun olimme vahvoja uskossa.

Olen myös kiitollinen siitä, että Sergio 
lähti tästä elämästä palvellessaan Herraa 
ja ollessaan lähimmäistensä palveluksessa 
(ks. Moosia 2:17). Herra on julistanut: 
”Ne, jotka kuolevat minun ominani, eivät 
maista kuolemaa, sillä se on heille suloi-
nen” (OL 42:46).

Pyhä Henki antoi minulle pienen 
häivähdyksen siitä, mitä taivaallinen Isä 
on varmasti joutunut kestämään, kun 
Hänen ainoa Poikansa kuoli meidän 
puolestamme. Ymmärsin, ettei minulla 
ollut mitään oikeutta olla vihainen 
Jumalalle. Isäni taivaassa tiesi, mitä olin 
kokemassa. Minut valtasi rauha, joka 
salli minun hyväksyä Hänen tahtonsa ja 
ajoituksensa Sergion kuoleman osalta. 
Liliana koki ja tunsi samoin.

Lohdullisia sanoja
Perheemme oli sinetöity temppelissä 

vuonna 2005, kun Sergio ja Ximena 

olivat pieniä. Ruth syntyi liitossa vähän 
myöhemmin. Ennen kuin Sergio lähti 
lähetystyöhön, hän kastoi Ruthin.

Kolme päivää Sergion kuoleman 
jälkeen Ruth näki hänestä unen. Se oli 
Ruthin yhdeksättä syntymäpäivää edel-
tävä yö. Ruth näki unessa, että he kaksi 
kävelivät käsi kädessä koko päivän ja että 
Sergio puhui hänelle lohdullisia sanoja.

Ruth ja Ximena olivat hyvin läheisiä 
Sergion kanssa, ja he kaipaavat häntä 

syvästi. Ruth saa yhä lohtua muistaessaan 
näkemänsä unen.

Eräänä päivänä käydessämme läpi 
Sergion tavaroita Liliana ja minä löy-
simme hänen lähetystyökalenterinsa. 
Huomasimme, että jokaisen päivän 
sivulle Sergio oli kirjoittanut lauseen: 
”Ole hieman parempi kuin eilen.”

Nuo sanat ovat painuneet mieleeni. Ne 
muistuttavat minua siitä, että meidän täy-
tyy edelleen elää evankeliumin mukaan. 
Sillä tavoin voimme olla yhdessä per-
heenä tämän elämän jälkeen. Sillä tavoin 
Sergio voi olla jälleen meidän luonamme.

Kun kuljemme läpi vaikeiden aikojen, 
Vapahtaja auttaa meitä. Tiedän, että 
se on totta, yhtä lailla kuin tiedän, että 
Hänen lupauksensa ovat varmoja. Niinpä 
pidämme kiinni evankeliumista ja nou-
datamme Sergion esimerkkiä. Yritämme 
olla joka päivä hieman parempia. ◼
Kirjoittaja asuu Saltassa Argentiinassa.

Meidän täytyy 
edelleen elää evan-
keliumin mukaan. 
Sillä tavoin Sergio 
voi olla jälleen  
meidän luonamme.

Sergion sisko Ximena kertoo ajatuksistaan 
Sergion poismenosta sivustolla  
lds .org/ go/ 121819.
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Toimituksen huomautus: Tässä Liahonaan kirjoittamassaan artikkelissa vanhin Holland 
kertoo niistä voimallisista kääntymyksen periaatteista, jotka ovat kirkon uuden Tule ja 
seuraa minua - opetusohjelman perustana.

M iten suurenmoista aikaa tämä onkaan olla Myö-
hempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkon jäsen! Kun ajattelen viimeaikaisia kehi-
tysvaiheita Herran valtakunnassa, tuntuu ilmisel-
vältä, että Jumala on viemässä meitä innoittavalle 
matkalle, jolla näemme kukkuloita ja laaksoja 
sekä niin upeita näkymiä, että pystymme tus-

kin kuvittelemaan niitä, ennen kuin kiipeämme hieman ylemmäksi ja ne 
avautuvat näkyviimme.

Pelkästään menneen vuoden aikana olemme jättäneet jäähyväiset rakkaalle 
profeetalle ja rakastavasti antaneet tukemme uudelle. Olemme ottaneet käyt-
töön uuden suhtautumistavan Apuyhdistyksen ja Melkisedekin pappeuden 

Vanhin  
Jeffrey R. Holland
kahdentoista  
apostolin 
koorumista

TEE ELÄMÄSTÄSI 
INNOITTAVA 
TAIVAL KOHTI  

Evankeliumin oppiminen, 
sen mukaan eläminen ja sen 
opettaminen ovat jumalallisiin 
mahdollisuuksiimme 
kasvamisen ytimessä.
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henkilökohtaista  
kasvua
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koorumien kokouksiin tähdentäen enemmän 
yhdessä neuvottelemista Herran työn toteuttami-
seksi. Olemme nähneet, kuinka Herra on samassa 
hengessä tuonut ylipapit ja vanhimmat yhteen 
yhdeksi koorumiksi, ja nähneet mullistavan muu-
toksen siinä tavassa, jolla pappeudenhaltijat ja sisa-
ret palvelevat Jumalan lapsia. Jos se ei riitä saamaan 
teitä haukkomaan henkeä, niin miettikää ensim-

mäisen presidenttikunnan äskettäistä ilmoitusta 
uudesta aineistosta, joka tukee henkilökohtaista ja 
perheen yhteistä pyhien kirjoitusten tutkimista, ja 
vastaavia muutoksia Alkeisyhdistyksen ja pyhäkou-
lun aineistoihin – puhumattakaan edistysaskelista, 
joita otetaan lähetystyön, sukututkimuksen ja 
temppelityön saralla.

Ja epäilemättä lisää on tulossa. Kuten yhdek-
sännessä uskonkappaleessamme julistetaan: ”Me 
uskomme kaiken, mitä Jumala on ilmoittanut” – 
se on usein se helppo osuus. Tarvitaan aivan tie-
tynlaista uskoa, jotta voimme ”[uskoa], että hän 
ilmoittaa vielä monia suuria ja tärkeitä Jumalan 
valtakuntaa koskevia asioita”, ja sitten olla 
valmiita ottamaan ne vastaan, olivatpa ne mitä 
tahansa. Jos olemme halukkaita, Jumala ohjaa 
meitä paikkoihin, joihin emme koskaan kuvitel-
leet pääsevämme – niin yleviä kuin haaveemme 
jo voivat ollakin. Hänen ajatuksensa ja Hänen 
tiensä ovat epäilemättä paljon korkeammalla 
kuin meidän (ks. Jes. 55:8–9). Eräässä mielessä 
emme taida olla kovinkaan erilaisia kuin ne, 
joille profeetta Joseph Smith sanoi Kirtlandissa: 
”Te ette tiedä yhtään enempää tämän kirkon 
ja valtakunnan kohtaloista kuin äitinsä sylissä 
oleva lapsi.” 1

Hän haluaa muuttaa meidän sydäntämme
Siitä huolimatta kun katsomme taaksepäin 

menneeseen, toivon meidän voivan nähdä muuta-
kin kuin vain muokattuja menettelytapoja, uusia 
ohjelmia ja paranneltuja oppikirjoja. Herran työssä 
on viime kädessä aina ollut kyse ihmisistä, ei ohjel-
mista. Mitä tahansa muutoksia Hän johonkin jär-
jestöön tai aikatauluun tai opetusohjelmaan ohjaa-

kin, niin todellisuudessa Hän toivoo muuttavansa 
teitä ja minua. Hän haluaa muuttaa meidän sydän-
tämme ja kohentaa meidän tulevaisuuttamme.

Ei, me emme pysty vielä näkemään niitä suuria 
ja tärkeitä asioita, jotka odottavat reitin seuraavan 
mutkan takana, mutta meillä on jonkinlainen 
ajatus lopullisesta päämäärästä:

”Vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen 
me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee 
hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet 
sellaisena kuin hän on.” (1. Joh. 3:2.)

”Millaisia miehiä [ ja naisia] teidän siis tulee 
olla? Totisesti minä sanon teille: Sellaisia kuin 
minä olen.” (3. Nefi 27:27.)

”Te saatte hänen täyteydestään ja teidät kirkas-
tetaan minussa, kuten minut on kirkastettu Isässä; 
sen tähden minä sanon teille, että te saatte armoa 
armon lisäksi” (OL 93:20).

En tiedä teistä, mutta minusta se kuulostaa pit-
kältä matkalta – mutta riemastuttavalta sellaiselta! 
Sellainen jumalallinen tavoite, niin ylevä kuin se 
onkin, on juuri sitä, mikä tekee palautetusta evan-
keliumista niin puoleensavetävän ja innoittavan. 
Syvällä sielussamme kuuluu kaiku – muisto – joka 
kertoo meille, että tästä syystä olemme tulleet 
maan päälle. Me hyväksyimme taivaan Isämme 

Evankeliumin opettaminen ja oppiminen sekä sen mukaan eläminen ovat 
jumalallisiin mahdollisuuksiimme kasvamisen ja taivaallisten vanhem
piemme kaltaisiksi tulemisen ytimessä.
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suunnitelman ennen kaikkea sen vuoksi, että halusimme tulla Hänen 
kaltaisikseen. Tiesimme, että se olisi vaivalloinen tavoite, jota ei olisi 
koskaan helppo saavuttaa. Mutta emme yksinkertaisesti voineet tyy-
tyä mihinkään vähempään. Sielumme on luotu kasvamaan, ja meitä 
innoitettiin silloin ja innoitetaan nykyään tekemään se matka.

Opimme ja muutumme
Evankeliumin opettaminen ja oppiminen sekä sen mukaan 

eläminen ovat jumalallisiin mahdollisuuksiimme kasvamisen ja tai-
vaallisten vanhempiemme kaltaisiksi tulemisen ytimessä. Toisinaan 
kutsumme tätä prosessia iankaikkiseksi edistymiseksi. Toisinaan 
kutsumme sitä kääntymykseksi. Toisinaan nimitämme sitä yksin-
kertaisesti parannukseksi. Mutta käytimmepä siitä mitä nimitystä 
tahansa, siihen sisältyy oppimista. Profeetta Joseph Smith sanoi: 
”Teidän on opittava, miten voitte itse olla jumalia ja olla Jumalan 
kuninkaita ja Jumalan pappeja – – nousemalla pienen asteen ker-
rallaan, kehittymällä pienestä kyvystä suureen kykyyn. – –

Kun nousette tikkaita, teidän on aloitettava alhaalta ja noustava 
ylös askelma askelmalta, kunnes pääsette ylös asti. Samoin on 
evankeliumin periaatteiden laita, teidän on alettava ensimmäisestä 
ja jatkettava, kunnes opitte kaikki korotuksen periaatteet.” 2

Puhutaanpa siis oppimisesta. Koska olen pohjimmiltani opet-
taja, niin rakastan tätä sanaa ja tätä ajatusta, vaikka minun mieles-
täni meidän tuleekin määritellä se hieman paremmin kuin yleensä 
teemme. Evankeliumin asiayhteyksissä en tarkoita vain tiedon 
kerryttämistä, vaikka se onkin osa sitä. En myöskään tarkoita 
pelkästään passiivista luennon kuuntelemista tai tosiseikkojen 
ulkoa opettelemista. Tarkoitan oppimista siinä mielessä, että kasvaa 
ja muuttuu, että saa näkemyksen, joka johtaa kehittymiseen, että 
oppii tuntemaan totuuden, mikä puolestaan johtaa meitä lähem-
mäksi kaiken totuuden Jumalaa.

Presidentti Russell M. Nelson yhdisti oppimisen ja tämän 
kääntymykseen johtavan sydämenmuutoksen, kun hän opetti, 
että kun ”Pyhä Henki antaa vilpittömälle etsijälle vakuutuksen”, 
se vaalii uskoa, mikä ”edistää parannusta ja kuuliaisuutta Jumalan 
käskyille”. Nämä kääntymyksen välttämättömät ainesosat saavat 
meidät kääntymään ”pois maailman tavoista Herran tapoihin”, 
mikä ”saa aikaan voimallisen muutoksen sydämessä”.3

Tässä ei ole kyse siitä, että osaa luetella Israelin kahdentoista 
heimon nimet tai piirtää kaavion oliivipuuvertauksesta, niin hyö-
dyllisiä kuin sellaiset harjoitukset voivat ollakin. Tällainen oppi-
minen on sitä, että muutumme, että olemme erilaisia (parempia), 
koska tiedämme enemmän siitä, mitä Jumala tietää.
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Huomaatte, että tällainen oppiminen, josta 
puhun, on aivan liian suurta, jotta se mahtuisi 
luokkahuoneeseen tai 45 minuutin oppiaiheeseen. 
Pyhät kirjoitukset, profeetat, vanhemmat, aurin-
koiset päivät, sateiset päivät, Hengen innoitukset ja 
jokapäiväisen elämän oppiaineisto – nämä kaikki 
tarjoavat meille mahdollisuuksia oppia Jumalasta ja 
Hänen suunnitelmastaan, sillä epäilemättä kaikki 
todistaa Hänestä (ks. Moos. 6:63). Lopulta me 
kaikki huomaamme, että Hän haluaa opettaa meitä 

paitsi kirkossa myös kaikkialla ja joka hetki – epä-
virallisina hetkinä lastemme ja ystäviemme parissa, 
naapuriemme tai työtoveriemme joukossa, bussissa 
näkemämme miehen tai naisen seurassa tai sen työn-
tekijän kanssa, joka auttaa meitä ruokakaupassa – 
kaikkialla ja aina kun olemme halukkaita oppimaan.

Mutta kaikki nämä totuudet, joita Jumala yrittää 
opettaa meille joka päivä, ovat vain monia siemeniä, 
jotka kylvetään kallioiseen maaperään tai ohdak-
keiden sekaan, missä ne palavat tai tukehtuvat, 
ellemme ota varteen Alman neuvoa ja ravitse niitä 
koettelemalla sanaa eli – kuten Jaakob sanoi – ole 
sanan tekijöitä eikä vain sen kuulijoita (ks. Mark. 
4:1–20; Jaak. 1:22; Alma 32:27–43). Kun opimme 
totuutta ja päätämme toimia sen mukaan, meidän 
todistuksemme kasvaa (ks. Joh. 7:17). Sitten kun 
omaksumme totuuden osaksi itseämme pyrkimällä 
johdonmukaisesti elämään sen mukaan myös haas-
teita kohdatessamme, se muuttaa meidät ja meistä 
tulee enemmän totuuden Isän kaltaisia.4

Evankeliumin oppiminen keskittyy kotiin
Tästä syystä sanomme, että evankeliumin opet-

tamisen ja oppimisen sekä sen mukaan elämisen 

Koti on sekä oppiluokka että työpaja, jossa evankeliu
min oppiminen ja sen mukaan eläminen yhdistyvät 
niin saumattomasti, että niitä on miltei mahdoton 
erottaa toisistaan.

täytyy olla kotiin keskittyvää ja kirkon tukemaa.5 
Ensimmäiseksi, koti on paikka, jossa vietämme suu-
rimman osan ajastamme – epäilemättä enemmän 
aikaa kuin vietämme kirkossa (lukuun ottamatta 
ylityöllistettyjä piispojamme). Emme odota fyysisen 
ruumiimme selviytyvän pitkään yhdellä aterialla 
viikossa – vaikka se olisikin oikein hyvä ateria. 
Samalla tavoin jos tunnin kestävä kirkon oppi-
luokka – jopa loistava kirkon oppiluokka – on pää-
asiallinen tilanne, jossa kestitsemme itseämme Kris-
tuksen sanalla (ks. 2. Nefi 31:20), niin me olemme 
vaarassa kärsiä hengellisestä aliravitsemuksesta.

Toiseksi, koti on sekä oppiluokka että työpaja, 
jossa evankeliumin oppiminen ja sen mukaan 
eläminen yhdistyvät niin saumattomasti, että niitä 
on miltei mahdoton erottaa toisistaan. Tätä elävän 
elämän työpajakokemusta ei yksinkertaisesti voi 
luoda pelkästään oppiluokassa.

Mikä kenties tärkeintä, koti on – tai se voi olla 
– kaiku taivaasta, muistutus siitä iankaikkisesta 
tavoitteesta, jota tulimme tänne tavoittelemaan. 
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Kuten presidentti Henry B. Eyring, toinen neu-
vonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, 
tämän ilmaisi: ”Vaikka maanpäälliset perheet 
ovat kaukana täydellisyydestä, ne antavat Juma-
lan lapsille parhaan mahdollisuuden saada maan 
päälle tullessaan osakseen sitä ainoaa rakkautta, 
joka yltää lähelle sitä, mitä tunsimme taivaassa 
– vanhemman rakkautta. Perheet ovat myös 
paras tapa säilyttää ja välittää eteenpäin moraalin 
hyveitä ja tosia periaatteita, jotka todennäköisim-
min johtavat meidät takaisin Jumalan luo.” 6

Olenko pelästyttänyt teidät vanhemmat? 
Toivottavasti en. Ei ole tarkoitus, että tämä opet-
tamisen, oppimisen ja kotona elämisen tähdentä-
minen olisi yksilöille ja perheille lisätaakkana. Itse 
asiassa aivan päinvastoin – toivomme, että tunnus-
tamalla teidän pyrkimyksenne kotona ja tukemalla 
niitä, me voimme jollakin tavoin keventää siellä 
kantamaanne kuormaa. Tai vielä paremmin, 
kenties voimme vahvistaa teitä niin, että saatatte 
kantaa sen helposti (ks. Moosia 24:15).

Evankeliumin oppimisen tukeminen kirkossa
Tämä laajennettu näkemys evankeliumin 

vastaanottamisesta muualla kuin oppiluokassa, ei 
tarkoita sitä, ettei oppiluokka olisi tärkeä. Tietysti 
toivomme, että kirkossa tapahtuu yhä merkityksel-
listä oppimista. Itse asiassa kirkon oppiluokkien 
tukea antava rooli on ratkaisevan tärkeä kotiin 
keskittyvän oppimisen kannalta. Jotta ihmisten 
elämä kuitenkin muuttuisi, opettaminen kirkossa 
ei voi olla täysin erossa siitä, mitä heidän elämäs-
sään tapahtuu. Opettamisen täytyy olla merkityk-
sellistä ja sen tulee hyödyntää sekä opettajien että 
oppilaiden kokemuksia.

Silloin on selvää, ettei ehkä ole oikein keskittyä 
oppikirjaan tai liitutauluun tai tuolien järjestyk-
seen tai edes joihinkin erinomaisiin keskustelu-
kysymyksiin. Pyrkimystemme ja tunteemme 
kohteena täytyy olla yksilöllinen Jumalan lapsi ja 
hänen iankaikkinen edistymisensä. Me pyrimme 
koskettamaan ihmisten elämää, ja me kosketamme 
tuoleja tai liitua tai audiovisuaalisia laitteita vain 

OPIMME EVANKELIUMIA JA ELÄMME  
SEN MUKAAN KOTONA
Tutkimus – sekä kirkkoomme kuuluvien että kirkkoomme 
kuulumattomien tutkijoiden taholta – on todennut, että 
kotiin keskittyvillä uskonnollisilla käytännöillä on voimallinen 
ja kestävä vaikutus lapsiin. Kun lapset varttuvat aikuisiksi, 
he usein säilyttävät ne uskonkäsitykset ja mallit, jotka heille 
vakiinnutettiin heidän lapsuudenkodissaan.
Vanhemmat, jotka perustavat perheensä vanhurskauden 
periaatteiden mukaan, kuten esitetään asiakirjassa ”Perhe 
– julistus maailmalle”, antavat lapsilleen etuja, jotka kertyvät 
ajan mittaan tuoden heille hengellisiä ja ajallisia siunauksia.
Lisäksi tutkittaessa kirkon jäseniä Yhdysvalloissa on havaittu, 
että niissä kirkon perheissä, joissa pidetään päivittäin perhe-
rukous, pyhiä kirjoituksia tutkitaan yhdessä ainakin muuta-
mia kertoja viikossa ja perheilta pidetään viikoittain, lapset 
ja nuoret käyvät 20 prosenttia muita todennäköisemmin 
kirkossa viikoittain, saavat endaumentin ja solmivat aikui-
seksi tultuaan avioliiton temppelissä.
Lapsilla on tietenkin oma vapaa tahto, niinpä vanhem-
pien uskollinen uskonnon harjoittaminen kodissa, kuten 
säännöllinen perherukous ja pyhien kirjoitusten tutkiminen, 
ei aina johda siihen, että lapsi hyväksyy vanhempien arvot. 
Uskonkäsitysten ja uskonnollisten käyttäytymistapojen 
sukupolvelta toiselle siirtymisen todennäköisyys kasvaa, 
kun vanhemmat näyttävät hyvää esimerkkiä, kun heillä on 
rakastava suhde lapsiinsa ja kun he keskustelevat avoimesti 
uskonnollisista aiheista. Oman perheen vaikutus yksilön 
uskonnon harjoittamiseen on yleensä niin voimallinen, että 
merkittävä määrä ”tuhlaajapoikia” palaa lopulta laumaan 
kuolevaisuuden aikana.
Vaikka tämän tutkimuksen päätelmät viittaavat myöntei-
siin tuloksiin, kun perheiden elämässä on runsaasti kotiin 
keskittyvää evankeliumin oppimista, niissä esitetään myös, 
että kirkon tuki on erityisen tärkeää uusille käännynnäisille 
tai muille jäsenille, jotka asuvat kodissa, jossa evankeliumin 
käytännöt saattavat olla heikkoja. Nämä jäsenet voivat hyö-
tyä mallin näkemisestä ja opastuksen saamisesta, esim. jos 
he pitävät perheillan jonkin toisen perheen kanssa, oppivat, 
kuinka perherukous pidetään johdonmukaisesti, havainnoi-
vat myönteisiä tapoja puhua uskonnosta kotona ja palvelevat 
kokeneempien jäsenten rinnalla.



26 L i a h o n a

jos se auttaa meitä koskettamaan jonkun elämää. Mukaillen Vapahtajan 
sanoja, mitä hyödyttää opettajaa tai oppiluokkaa, jos tuloksena on maailman 
suurenmoisin opillinen esitys, mutta mikään siitä opista ei tule esiin yksittäi-
sen jäsenen elämässä ja rakkaudessa, ajatuksissa ja tuntemuksissa – ihmisen, 
jonka Jumala haluaa niin kovasti pelastaa ja korottaa?

Menestyksen todellisena mittana ei ole se, kuinka juohevasti oppitunti sujui, 
kuinka hyvin täytimme annetun ajan, kuinka monia kehuja opettaja sai jälkikä-

teen, tai edes se, kuinka monta luokan jäsentä osallistui. 
Menestys riippuu siitä, mitä tapahtuu oppijan elämässä. 
Löysikö veli Herrero viime viikon oppitunnilla pyhistä 
kirjoituksista jotakin sellaista, mikä auttoi häntä sel-
viytymään niistä haasteita, joita hänellä on ollut? Tai 
mikä vielä parempaa, tapahtuiko oppitunnilla jotakin, 
mikä lisäsi hänen kykyään löytää viikon aikana tarvit-
semiaan vastauksia? Kun hän kertoi kokemuksestaan 
tällä viikolla, saiko sisar Schmidt tarvitsemaansa toivoa 
ja uskoa siihen, että Jumala auttaisi häntäkin? (Ks. ”Et 
saavuta hyvää kuntoa muita katselemalla”.)

Kaikki tämä saattaa tarkoittaa, että jos olet opettaja, niin se, mitä näet 
uudessa opetusaineistossamme, on jonkin verran erilaista kuin se, mitä olet tot-
tunut näkemään vanhoissa oppikirjoissamme. Saatat löytää vähemmän tarkkoja 
ohjeita siihen, mitä tehdä ja kuinka tehdä. Niin on tehty tarkoituksella, jotta se 
kehottaisi sinua rukoilemaan, panemaan merkille ja hyödyntämään omia koke-
muksiasi sekä saamaasi innoitusta sekä opettamiesi ihmisten kokemuksia ja innoi-

tusta. (Ks. ”Laulatko sooloa vai johdatko kuoroa?”)
Oletetaan siis, että oppikurssina on Uusi testa-

mentti ja olen pyhäkoulun opettaja. En välttämättä tuo 
mukanani luokkaan kasapäin toisarvoisia pikkuseik-
koja luvun Matt. 5 tapahtumapaikasta, vuorisaarnaa 
koskevia innoittavia lainauksia viisailta ihmisiltä ja luo-
via toimintoja liittyen siihen, kuinka olla rauhantekijä 
– kaikki järjestettyinä ja ajastettuina niin, että niiden 
käsittely päättyy viittä vaille tasan. Sen sijaan tutkin 
luvun Matt. 5 periaatteita ja elän niiden mukaan, juuri 
niin kuin odotan oppijoiden toimivan. Ainoa ero on 
siinä, että voisin tehdä sitä ajatellen kutakin luokkani 

jäsentä ja rukoillen enemmän heidän puolestaan ja sen puolesta, kuinka nämä 
periaatteet voisivat olla heille merkityksellisiä. Sitten oppitunnilla Hengen 
vaikutuksesta kannustaisin heitä vahvistamaan ja tukemaan toinen toistaan 
heidän pyrkiessään tutkimaan lukua Matt. 5 ja elämään sen mukaan. Auttaisin 
heitä näkemään yhteyksiä heidän oman elämänsä ja pyhien kirjoitusten kallis-
arvoisen opin välillä. Ennen kaikkea rukoilisin siinä hetkessä innoitusta muut-
taa tosiseikka uskoksi, kysymys etsinnäksi.

LAULATKO SOOLOA VAI JOHDATKO KUOROA?
Usein opettaja kokee olevansa solisti, aivan kuin kaikki riippuisi hänestä. 
Sen sijaan hän voi nähdä itsensä ennemminkin kuoronjohtajana. Opettajan 
rooli on ainutlaatuinen ja tarpeellinen – hän ohjaa keskustelua, innoittaa 
evankeliumin mukaiseen elämään ja opastaa kaikessa puhtaaseen oppiin. 
Mutta musiikki tulee meiltä kaikilta. Opettaja auttaa meitä löytämään 
evankeliumin äänen, joka meillä jokaisella on sisimmässämme, kutsumalla ja 
innoittamalla meitä saamaan omia kokemuksia tutkimalla pyhiä kirjoituksia. 
Sitten kun tulemme oppitunnille, me kerromme omakohtaisia näkemyksiä ja 
oivalluksia. Tämä täydentää kuoroa.

ET SAAVUTA HYVÄÄ KUNTOA MUITA KATSELEMALLA
Vanhin Neil L. Andersen kahdentoista apostolin koorumista on verrannut 
evankeliumin oppimista kuntokeskukseen menemiseen. Hän sanoo: 
”[Oppijat] eivät vahvistu katselemalla jonkun toisen tekemiä harjoituksia. 
Ensin he oppivat ja sitten osallistuvat. Kun heidän hengellinen voimansa 
lisääntyy, he saavat itseluottamusta ja ahkeroivat sitä enemmän.” (Ks. ”Uskon, 
toivon ja rakkauden luokkahuone”, ilta johtavan auktoriteetin seurassa, 
lähetys kirkon koululaitoksen uskonnonopettajille, 28. helmikuuta 2014, 
broadcasts .lds .org.)
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Alkeisyhdistyksessä roolini olisi tietenkin hieman 
erilainen. Mutta tavoitteenani ei olisi pitää näitä 
pienokaisia viihdytettyinä 45 minuutin ajan tai pitää 
heitä hiljaisina, jotta voin sanoa sanottavani ilman 
keskeytyksiä. Tavoitteenani olisi kannustaa heitä tule-
maan itsenäisiksi oppijoiksi, auttaa heitä näkemään, 
kuinka evankeliumin totuudet rikastuttavat heidän 
elämäänsä, ja tukea heidän vanhempiaan – heidän 
tärkeimpiä evankeliumin opettajiaan.

Järkytettyäni ensin vanhemmat olen nyt kenties 
pelästyttänyt myös opettajat. Jos niin on käynyt, 
saanen tyynnytellä teitä kahdella ajatuksella: 1) Te 
opetatte ihmisiä, ette oppiaiheita, ja te tunnette opet-
tamanne ihmiset paremmin kuin mikään oppikirja 
mitenkään pystyy. 2) Teidän henkilökohtaiset pyr-
kimyksenne oppia evankeliumia ja elää sen mukaan 

Menestys riip
puu siitä, mitä 
tapahtuu oppi
jan elämässä.
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ovat parasta mahdollista valmistautumista siihen, 
että opetatte evankeliumia muille. Muistakaa, että 
paras tapa kutsua Henki elämäämme – ja opetta-
miseemme – on oppia evankeliumia itse ja elää itse 
sen mukaan. Henki on ylin opettaja tässä kirkossa, 
ja onneksi sille vaikutukselle ei ole mitään rajoja.

Hän meille polun viitoitti
Meidän suurena toiveenamme on, että Herra 

kohottaa meidät hengellisen kasvun uusiin kor-
keuksiin uusilla tavoilla oppia evankeliumia ja 
elää sen mukaan. Hänen avullaan me kerromme 
evankeliumista ystävillemme – emme sen vuoksi, 
että tunnemme sen velvoitteeksi, vaan sen vuoksi 
että evankeliumi on osa jokapäiväistä elämäämme 
emmekä osaa avata suutamme ilman että siitä 

Todistan, että 
kun me opimme 
Hänen tah
tonsa, kun 
kokoamme 
valoa ja totuutta 
sekä omak
summe sen elä
määmme joka 
päivä, se valo 
kasvaa meissä.

lipsahtaa ulos jonkin verran evankeliumin 
totuutta! Ihannetapauksessa muihin kirkkoihin 
kuuluvat ystävämme näkevät kasvavaa valoa 
elämässämme ja etsivät käsiinsä lähetyssaarnaa-
jat – jo ennen kuin lähetyssaarnaajat löytävät 
heidät – saadakseen omalle perheelleen jotakin 
siitä, mitä he ovat nähneet. Temppeliavioliitot, 
sukututkimustyö, pappeuden voima ja toimituk-
set, moraalinen puhtaus, köyhistä huolehtiminen 
– kaikki nämä ovat siunattua lopputulosta siitä, 
että syvällisen kääntymyksen kokeneet Kristuksen 
opetuslapset oppivat evankeliumia ja elävät sen 
mukaan joka päivä saaden täyttä, asianmukaista, 
johdonmukaista tukea sunnuntain oppiluokista. 
Juuri sitä kohti Herra johtaa meitä, ja se on todel-
lakin innoittava matka!
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UUSIA OIVALLUKSIA
”Kun pohdit opillisia periaatteita ja 
rukoilet niiden johdosta, Pyhä Henki 
puhuu mielessäsi ja sydämessäsi. 
Pyhissä kirjoituksissa kuvatuista 
tapahtumista tulee uusia oivalluksia, 
ja sydämeesi painuu elämäntilantee-

seesi sopivia periaatteita.
Saat tällaisia kokemuksia ilmoituksesta elämällä sinulle 
jo annetun valon mukaan sekä tutkimalla pyhiä kirjoi-
tuksia puhtaista syistä – todellisena tarkoituksenasi tulla 
’Kristuksen tykö’. Kun teet niin, ’sinun luottamuksesi vahvis-
tuu Jumalan edessä’ ja ’Pyhä Henki on kumppanisi alati’.”

Ks. presidentti Russell M. Nelson, ”Pyhien kirjoitusten  
tarjoaman ohjauksen mukaan eläminen”, Liahona,  
tammikuu 2001, s. 21.

KUINKA MINUN TULEE KÄYTTÄÄ UUTTA  
TULE JA SEURAA MINUA - AINEISTOA?
Uusi Tule ja seuraa minua - aineisto, joka on laadittu sinulle 
ja perheellesi, pyhäkoululle ja Alkeisyhdistykselle, on 
tarkoitettu auttamaan meitä saamaan merkityksellisiä 
kokemuksia oppimalla pyhistä kirjoituksista kotona 
ja kirkossa. Kuinka nämä uudet Tule ja seuraa minua 
- aineistot siis toimivat yhdessä?

• Vuonna 2019 sinua kutsutaan tutkimaan Uutta testa-
menttia. Tule ja seuraa minua – sinä ja perheesi antaa 
ideoita tueksesi tutkiessasi pyhiä kirjoituksia henkilö-
kohtaisesti ja perheen kanssa. Käytä tätä aineistoa 
kaikilla niillä tavoilla, jotka koet hyödyllisiksi itsellesi.

• Joka viikko aikuiset, nuoret ja lapset kaikkialla  
kirkossa tutkivat ja keskustelevat samoista Uuden 
testamentin luvuista.

• Mikäli olet pyhäkoulun tai Alkeisyhdistyksen opet-
taja, käytä aineistoa Tule ja seuraa minua – sinä ja 
perheesi tehostamaan sitä, kun tutkit pyhiä kirjoi-
tuksia henkilö kohtaisesti ja perheen kanssa. Saat 
myös opettajan oppaan, joka auttaa sinua luomaan 
mukaansatempaavia oppiluokkakokemuksia, jotka 
tukevat sitä pyhien kirjoitusten tutkimista, jota luokan 
jäsenet ovat tehneet kotona.

Lisää tietoa uudesta Tule ja seuraa minua - aineistosta on 
sivustolla comefollowme .lds .org.

Käytämme ilmausta ”opettaminen Vapahtajan 
tavalla”, mutta toivon, ettei siitä koskaan tule 
iskulausetta tai kliseetä. Oikeastaan tarkoitamme 
tällä ilmauksella vain sitä, että meidän tulee opet-
tajina ja oppijoina olla Kristuksen kaltaisia, yrittää 
kertoa evankeliumista siten kuin Hän teki. Tämä 
on tilaisuus liittyä opetuslasten joukkoon, mennä 
Jeesuksen kanssa valtateille ja sivuteille etsimään 
sitä yhtä, joka on saattanut joutua eksyksiin. 
Tämä on tilaisuus kiivetä kansanpaljouden kanssa 
vuorelle, jolla vuorisaarna pidettiin, ja istua väki-
joukon kanssa Galilean rannalla. Tämä on meille 
kaikille tilaisuus koskettaa Mestarin viitan tupsua 
ja tulla parannetuksi.

Olen aina rakastanut näitä runollisia sanoja, 
jotka Eliza R. Snow kirjoitti yhteen kirkon kosket-
tavimmista lauluista:

Hän meille polun viitoitti
Kapean kulkea,
Mi kerran johtaa elämään
Ja luokse Jumalan.7

Veljet ja sisaret, minulle on kunnia kulkea 
teidän kanssanne kohti sitä loistavaa tulevaisuutta, 
jonka Isämme taivaassa on varannut meille. Tun-
nen teidän sydämenne. Tiedän, että te rakastatte 
Herraa ja haluatte tehdä Hänen tahtonsa. Todis-
tan, että kun me opimme Hänen tahtonsa, kun 
kokoamme valoa ja totuutta sekä omaksumme 
sen elämäämme joka päivä, se valo kasvaa meissä 
ja ”kirkastuu kirkastumistaan täyteen päivään 
saakka” (OL 50:24, kursivointi lisätty), jolloin 
voimme olla Hänen kanssaan, koska olemme 
Hänen kaltaisiaan. ◼
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Elämääni tuli hetki, jolloin minua 
kosketettiin rakkaudella ja Kristuksen 

valolla. Sittemmin elämäni on muuttu-
nut pysyvästi.

Tiedän, millaista on elää ilman evan-
keliumia. Elin niin 30 vuotta. Minä 
synnyin Venäjällä hyvistä vanhemmista. 
– – Kun tulin aikuiseksi, menin naimi-
siin ja synnytin ihanan tyttövauvan. Pian 
valmistuin hyvin arvosanoin yliopistosta 
ja sain työpaikan, josta todella pidin. 
Ja silti – – olin kaikkea muuta kuin 
onnellinen.

– – Avioliittoni – – vähitellen kariu-
tui. – – Pystyin tuskin hankkimaan 
yksinkertaista ruokaa tyttärelleni ja 
itselleni. Tein syntiä. Tein väärän valin-
nan toisensa perään. Nälkä, masennus ja 
huonot valinnat tekivät elämäni kurjaksi. 
[Syytin] huonoa onnea enkä käsittänyt, 
että monella tapaa kärsin syntieni luon-
nollisista seurauksista. Mutta kuinka oli-
sin voinut tietää sen? Syntiä ei ollut sen 
mukaan, mitä minulle oli opetettu. – –

[Neuvostoliitossa] uskonto kiel-
lettiin vuonna 1917 tapahtuneen 

Valintoja ja ihmeitä:  
Ja nyt minä näen
Irina V. Kratzer

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

kommunistisen vallankumouksen jäl-
keen. Minulle opetettiin lastentarhasta 
asti, ettei ole mitään sellaista kuin Jumala 
ja että ainoastaan kommunistinen puolue 
ja isoisä Lenin voisivat tuoda onnellisuu-
den venäläisille. Uskonnollisia ihmisiä 
vainottiin yhteiskunnassamme anka-
rasti. Uskovat menettivät työpaikkansa, 
heitä ei päästetty opiskelemaan ja heitä 
nimitettiin ”hulluiksi”. Yliopistossa 
ateismikurssit olivat kaikille pakollisia, 
ja niillä me todistimme, ettei Jumalaa 
ollut olemassa. – – En vain ajatellut 
Jumalaa. Silti tunsin sydämessäni tuskaa 
huonoista valinnoistani. Myöhemmin 
opin, että tuntemani tuska oli Kristuksen 
valoa, joka antoi minulle omantunnon 
erottaakseni oikean väärästä. – –

Elämä tuntui minusta kuin pimeältä 
tunnelilta, jonka päässä oli vain hauta. 
Tunsin, että olin hitaasti kuolemassa. 
– – En osannut rukoilla, joten haaveilin. 
– – Haaveilin siitä, että jonakin päivänä 
pakenisin kaikkea kurjaa elämässäni ja 
aloittaisin uudelleen alusta – onnellisena 
ja reippaana. Halusin todella kovasti, 

Tässä sarjassa tuodaan esiin omistautuneiden naisten elämää ja sanomia otteina kirjasta At the Pulpit: 
185 Years of Discourses by Latter- day Saint Women [Puhujakorokkeella: 185 vuotta myöhempien aikojen 
pyhiin kuuluvien naisten puheita] (2017). Kirja on saatavana englannin, portugalin ja espanjan kielillä.

TIETOA SISAR 
KRATZERISTA

Irina Valentinovna Kratzer 
(s. 1965) asui Barnaulissa 

Siperiassa, missä hän opiskeli 
lääketieteellisessä tiedekunnassa ja 

valmistui kardiologiksi. Lääketiede ei ollut 
mikään kannattava ala. Saattoi kulua kuu-
kausia, jolloin sairaala ei maksanut palkkoja. 
Kun Irina vuonna 1996 erosi pahoinpite-
levästä aviomiehestään, hän tunsi itsensä 
uupuneeksi ja toivottomaksi työskennelles-
sään ylimääräisiä yövuoroja elättääkseen 
äitinsä ja tyttärensä matalalla palkallaan.

Irina varttui ateistisessa ympäris-
tössä, eikä hän uskonut Jumalaan. Siitä 
huolimatta eräänä iltana hän rohkeni 
esittää pyynnön: ”Hyvä on, Jumala, 
jos olet olemassa, kerro minulle ihan 
vain se, koska luultavasti et edes välitä 
minusta. Kukapa minä olisin sinulle – 
pieni olento, joka yrittää selviytyä täällä?”

Muutama viikko myöhemmin elo-
kuussa 1996 Irina tapasi erään miehen, 
joka kertoi hänelle kirkosta ja auttoi 
häntä matkustamaan Yhdysvaltoihin 
opiskelemaan englantia. Kahdeksan kuu-
kautta sen jälkeen kun Irina oli saapunut 
Yhdysvaltoihin, hän solmi avioliiton Tay 
Kratzerin kanssa huhtikuussa 1998.

Sisar Kratzer palveli Apuyhdistyksen 
opettajana Oremissa Utahissa Yhdysval-
loissa, kun häntä pyydettiin puhumaan 
Brigham Youngin yliopiston naisten 
konferenssissa. 



 J o u l u k u u  2 0 1 8  31

että tyttäreni saisi paremman elämän 
kuin minä. – –

[Sitten] elämääni tuli Mormonin kirja. 
Luin yhden luvun joka aamu ennen 
kuin lähdin töihin. Tätä kirjaa lukiessani 
sain tietää, että Jumala elää, että Jeesus 
on Hänen Poikansa, [ joka] tuli tämän 
maan päälle auttamaan syntisiä kuten 
minä. Mitä enemmän luin tätä kirjaa, sitä 
selvemmin näin sen kuilun, joka vallitsi 
Kristuksen opetusten ja oman elämänta-
pani välillä. Opin, että juuri siitä syystä 
elämäni oli niin kurjaa. – –

Olin valmis dramaattiseen muu-
tokseen. Muistan aina sen yön – –, 
jolloin itkin koko yön ymmärtäessäni, 
ettei elämäni ollut hyvää, että huonot 
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valintani olivat satuttaneet ihmisiä, joita 
rakastin eniten. Se on ollut elämäni tus-
kallisin kokemus. Nyyhkytin ja anoin 
koko yön. – – Kun yö päättyi, olin 
uupunut eikä kyyneliä enää tullut. Kun 
aamun ensimmäiset säteet pilkistivät 
esiin, minut valtasi rauha ja huojennus. 
Kuulin sanat: ”Tässä on käteni. Ohjaan 
sinua ja opastan sinua. Mutta sinun 
on luvattava minulle, että muutut.” Ja 
niin tein. Minä lupasin. Halusin tätä 
opastusta ja apua enemmän kuin mitään 
muuta. – –

En tiennyt sinä tuskallisena ja riemul-
lisena yönä Venäjällä, kuinka suuren-
moisia Kristuksen lupaukset ovat. En 
tiennyt, että vain jonkin ajan kuluttua 

matkustaisin Amerikkaan, missä oppisin 
lisää evankeliumia ja pian menisin kas-
teelle. – – En tiennyt, että tyttäreni tulisi 
Amerikkaan ja voisimme yhdessä kokea 
onnellisuutta. – –

Jumala antoi minulle niin monia 
ihmeitä, ettei minulla ollut pienintäkään 
mahdollisuutta epäillä Hänen jumalalli-
sen kätensä vaikutusta elämässäni. – –

Kulkekaa Kristuksen kanssa! Pitä-
kää kiinni Hänen kädestään! Kestitkää 
itseänne Hänen sanallaan. Vastaanotta-
kaa Hänen valonsa joka solullanne, koko 
sielullanne. Kun vaikeuksia tulee, te ette 
jää yksin pimeään tunneliin vaan Hänen 
rakkautensa valoon ja edessänne on aina 
kirkkaampaa valoa. ◼
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Varsinkin tämän muinaisen aikakirjan kohdalla Jeesusta Kristusta täytyy  
etsiä tai Häntä ei ehkä löydä.

”Minä olen se joka olen”   
Vanhan testamentin vertauskuvia  
Jeesuksesta Kristuksesta
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Stephen P. Schank
kirkon pappeuden ja perheasiain osasto

Kun Mooses kätki kasvonsa, 
Herran armollisissa sanoissa, jotka 
lausuttiin palavasta pensaasta, on 

varmasti kuulunut iankaikkisuuden kaiku: 
”’Minä olen nähnyt kansani ahdingon 
– –. Minä tiedän kyllä heidän hätänsä.

Olen tullut vapauttamaan heidät – –.’
Mooses sanoi Jumalalle: ’Kun minä 

menen israelilaisten luo ja sanon heille, 
että heidän isiensä Jumala on lähettä-
nyt minut heidän luokseen, he kysyvät 
minulta: ”Mikä on hänen nimensä?” 
Mitä minä heille silloin sanon?’

Jumala sanoi Moosekselle: ’Minä 
olen se joka olen.’ Hän sanoi vielä: ’Näin 
sinun tulee sanoa israelilaisille: ”Minä- 
olen on lähettänyt minut teidän luok-
senne.”’” (2. Moos. 3:7–8, 13–14.)

Jeesus Kristus, jonka muinainen Israel 
tunsi nimillä Herra, Jehova tai Jahve 
ennen Hänen tuloaan kuolevaisuuteen, 
sanoi olevansa lähde, josta Hänen kan-
sansa tuli odottaa lunastusta. Tuhansia 
vuosia myöhemmin ylösnoussut Jeesus 
Kristus vahvisti jälleen lupauksensa 
vapautuksesta nykypäivän Israelille 
näillä sanoin: ”Olkaa rohkealla mielellä 
älkääkä pelätkö, sillä minä, Herra, olen 
teidän kanssanne ja seison teidän rinnal-
lanne; ja teidän tulee todistaa minusta, 
nimittäin Jeesuksesta Kristuksesta, 
että minä olen elävän Jumalan Poika, 
että minä olin, että minä olen ja että 
minä olen tuleva” (OL 68:6, kursivointi 
lisätty).

Pyhien kirjoitusten, elämän sanojen, 
tarkoituksena on suunnata Jumalan 
lapset jokaisessa sukupolvessa Jeesukseen 
Kristukseen saadaksemme vapautuksen 
synneistä ja kuolemasta sekä kaikista 

maanpäällisistä ongelmistamme. Vanha 
testamentti ei ole mikään poikkeus. 
Kaikkien muiden pyhien kirjoitusten 
lailla sen tarkoituksena on kääntää 
sydämemme ja mielemme meidän 
vapauttajaamme, Herraan Jeesukseen 
Kristukseen. Mutta varsinkin tämän 
muinaisen aikakirjan kohdalla Häntä 
täytyy etsiä tai Häntä ei ehkä löydä.

Kun etsimme Kristusta mistä tahansa 
pyhästä kirjasta, on hyödyllistä muis-
tuttaa itsellemme jatkuvasti, mitä me 
etsimme. Jeesus Kristus on elämän 
lähde! Lankeemuksen myötä tulleisiin 
hengellisen ja fyysisen kuoleman kohta-
lokkaisiin ongelmiin Kristus on Israelin 
iankaikkinen ratkaisu. Lehi julisti: ”Hän 
antaa itsensä uhriksi – – täyttääkseen 
lain vaatimukset” (2. Nefi 2:7, kursi-
vointi lisätty). Juuri sitä vastausta – lain 
täyttäjää, Israelin Lunastajaa, joka on 
suuri ”Minä Olen” – me etsimme tutkies-
samme pyhiä kirjoituksia. Vanhan testa-
mentin runollisen ja usein vanhoillisen 
kielen vuoksi iankaikkiset ongelmat –  
ja Jeesus Kristus, ratkaisu – eivät ole aina 
helposti huomattavissa. Jeesus Kristus 
on kuitenkin muinaisten kertomusten 
pinnan alla odottamassa löytäjää.

Samalla kun pidämme mielessä 
nimen, jonka Herra kertoi Moosekselle 
Siinainvuorella – ”Minä olen” – 
miettikäämme niitä monia asioita, joita 
Jeesus Kristus on niille, jotka panevat 
luottamuksensa Häneen. Seuraavat 
esimerkit ovat Vanhan testamentin ver-
tauskuvallisia opetuksia, joiden tarkoi-
tuksena on kääntää sydämemme ja mie-
lemme Herraan Jeesukseen Kristukseen 
saadaksemme vapautuksen.VA
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ETSIKÄÄ JEESUSTA KRISTUSTA  
VANHASTA TESTAMENTISTA

Profeetat, myös Vanhassa testamentissa, 
voidaan nähdä Messiaansa malleina ja 
kuvajaisina, kirjoitti kahdentoista apostolin 
koorumin jäsen, vanhin Bruce R. McConkie 
(1915–1985). ”On järkevää ja soveliasta etsiä 
vertauksia Kristuksesta kaikkialta ja käyttää 
niitä toistuvasti pitäessämme Hänet ja Hänen 
lakinsa päällimmäisenä mielessämme.” (The 
Promised Messiah, 1985, s. 453.)

Vanhan testamentin tarkoituksena ei ollut 
yksinomaan säilyttää Jumalan liittokan-
san kerronnallista historiaa. Kertomukset 
sinällään sekä niiden mukana seuraavat pin-
nalliset sanomat ja opetukset ovat Kristuksen 
opetuslapsille merkitykseltään toisarvoisia. 
Johdonmukaisesti profeettojen kirjoitusten 
tärkeimpänä aiheena – ja siten meidän 
tutkimisemme arvokkaimpana kohteena – 
on Jeesus Kristus!

Tässä on muutamia periaatteita, jotka 
on hyvä pitää mielessä, kun tutkii Jeesusta 
Kristusta koskevia totuuksia Vanhasta 
testamentista:

 1. Kaikki, mitä Jumala on antanut ihmi-
sille, on vertauskuvana Jeesuksesta 
Kristuksesta (ks. 2. Nefi 11:4; ks.  
Moos. 6:63).

 2. Kaikki profeetat ovat vertauskuvia 
Jeesuksesta Kristuksesta (ks. Bruce R. 
McConkie, The Promised Messiah, 1978, 
s. 451).

 3. Parannus avaa oven sille, että opimme 
Jeesuksesta Kristuksesta vertausku-
vien kautta (ks. Alma 26:21–22).
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MINÄ OLEN… ELÄMÄN LEIPÄ
Manna

MINÄ OLEN… KARITSA, JOKA ON  
TEURASTETTU TEIDÄN TÄHTENNE
Eläinuhri ja nahasta tehdyt vaatteet

Ennen kuin Aadam ja Eeva karkotettiin Eedenin puutarhasta, 
Herra teki heille suojaksi vaatteet eläimen nahasta. [Englannin-
kielisessä] Vanhassa testamentissa sana atonement [’sovitus’] 
eri muodoissaan esiintyy 81 kertaa. Niistä tapauksista 73:ssa 
alkuperäinen hepreankielinen sana on kafar, joka tarkoittaa 
kirjaimellisesti ’peittää’.
Kun Aadam ja Eeva oli karkotettu puutarhasta, heitä käskettiin 
uhraamaan katraidensa esikoiset uhriksi Herralle. Myöhemmin 
enkeli opetti heille, että tämä käytäntö oli Isän Ainosyntyisen 
uhrin vertauskuvana (ks. Moos. 5:7).
Eläinuhrit jatkuivat Mooseksen lain mukaisesti, samoin kuin 
pappeuden toimituksiin osallistuvien rituaalinen pukeminen.
Kun teemme Herran kanssa liittoja ja vastaanotamme Hänen 
pyhiä toimituksiaan, Hänen sovituksensa peittää meidät, niin 
ettemme enää altistu Aadamin lankeemuksen täysille vaikutuk-
sille. Jeesus Kristus on todellakin Jumalan Karitsa, joka uhrattiin 
meidän tähtemme, jotta meidän ei tarvitse enää altistua synnin 
ja kuoleman vaikutuksille.
1. Moos. 3:21; 37:3; 2. Moos. 40:14–15; Hes. 16:1–12;  
Matt. 22:11–12; Gal. 3:26–29; 1. Nefi 11:21, 32–33;  
Alma 34:14–16; Moos. 5:5–8; 7:47

Kun Mooses ja israelilaiset matkasivat Egyptistä kohti luvattua 
maata, he turvautuivat Herran armotekoihin saadakseen päi-
vittäisen leipänsä. Herra antoi heille makeaa ”ruokaa taivaasta”, 
ja ihmiset kutsuivat sitä ”mannaksi” (käännettynä ’Mitä tämä 
on?’). Ne, jotka keräsivät päivittäistä leipää ja pysyivät uskollisina 
Herralle ja Hänen profeetalleen, saivat elinvoimaa jatkuvasti koko 
erämaavaelluksensa ajan.
Jeesus Kristus on elämän leipä. Hän tuli alas taivaasta maan 
päälle tuomaan meille elämän jokaisena päivänä kuolevaisuu-
den matkallamme. Kun keräämme Hänen sanojaan joka päivä, 
me koemme Hänen kauttaan saatavaa suloisuutta ja elinvoimaa 
koko kuolevaisen matkamme ajan.
2. Moos. 16:4, 12–21, 31; 5. Moos. 8:2–3; Joh. 6:26–35, 48–58, 
66–68; 3. Nefi 20:8
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MINÄ OLEN… TEIDÄN PARANTAJANNE
Käärme nostettiin tangon päähän

MINÄ OLEN… ELÄVÄN VEDEN LÄHDE
Vettä kalliosta Horebin luona

Kun israelilaiset kärsivät janosta autiomaassa, Mooses kääntyi 
Herran puoleen. Moosesta käskettiin lyömään erästä tiettyä 
kalliota Horebin (Siinainvuoren) luona Herran hänelle antamalla 
sauvalla. Kun hän teki niin, kalliosta suihkusi vettä, joka antoi 
elämää miljoonille matkaaville israelilaisille.
Jeesus Kristus on Israelin kallio. Kun Häntä lyötiin Golgatalla, veri 
virtasi Hänen ruumiistaan. Kristuksen veri tuo meille elämän! 
Me voimme saada elämän Kristuksen sovitusveren kautta, kun 
seuraamme profeettoja, joille on annettu avaimet tuoda esiin 
elävää vettä Häneltä.
2. Moos. 17:1–6; 4. Moos. 20:8, 11; Joh. 4:10–15; 1. Kor. 10:1–4; 
OL 28:2

Matkan vaikeudet saivat israelilaiset valittamaan ja nurisemaan 
profeettaa ja Herraa vastaan. Sen seurauksena Herra antoi 
myrkkykäärmeiden purra heitä, jolloin monet heistä kuolivat. 
Mooses rukoili Herraa ottamaan käärmeet pois. Sen sijaan 
Herra antoi ihmisille keinon välttää kuolema, kun heitä oli purtu. 
Parantuakseen heidän piti katsoa ylös pronssikäärmettä, joka oli 
kiinnitetty tankoon.
Jeesus Kristus naulittiin paaluun – ristiin – jotta me voisimme 
kärsimyksissämme katsoa Häneen emmekä antaisi niiden 
voittaa meitä. Jeesus Kristus ei aina poista koettelemuksiamme, 
mutta meidän Parantajanamme Hän voi poistaa niiden myrkyn 
sovituksensa siunausten kautta.
4. Moos. 21:4–9; Joh. 3:14–16; 1. Piet. 2:24; Alma 33:18–22;  
Hel. 8:14–15; 3. Nefi 27:13–15
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Joulu ei ollut entisenlainen. Vaikka 
yritinkin olla iloinen joululaulujen 

soidessa taustalla, otin varastolaati-
koita esiin raskain mielin. Lumiukko-
aiheinen keksipurkki muistutti 
minua vain siitä, ettei minulla ollut 
ketään, jonka kanssa leipoa. Joulu-
pukkiveistos tuntui sanovan, ettei 
ollut juurikaan syytä ripustaa joulu-
sukkia, ja piparmintturaitainen käärepa-
peri muistutti siitä, ettei aamulla kuu-
luisi lasten innokkaita huudahduksia.

Tänä vuonna kuopuksemme oli läh-
tenyt opiskelemaan, ja kotimme tuntui 
yksinäiseltä ja hiljaiselta. Valitsin vain 
muita kuin millään lailla joulupukki-
aiheisia koristeita ja laitoin kaikki muut 
takaisin laatikoihin.

Koska aviomieheni oli matkoilla, 
koristelin joulukuusen yksin. Miniäni 
julkaisi verkossa kuvia lapsenlapsis-
tamme ripustamassa koristeita omaan 
joulukuuseensa, ja sydämessäni kaipasin 
eilispäivää. Ihmettelin, kuinka aika oli 
kiitänyt ohi niin joutuisaan. Kuinka lap-
semme olivat varttuneet niin nopeasti? 
Ajatuksiini vaipuneena katsoin kädes-
säni olevaa jouluvalolamppua. Se oli 
yksittäinen punainen jouluvalolamppu.

Punainen jouluvalolamppu
Lori Ries

P O H D I N T O J A

Yksinkertainen joulukuusen koriste muistutti 
minua siitä, mistä joulussa on todella kyse.

lasten riemun jouluaamuna siihen, mikä 
teki minut jouluna onnelliseksi. Sitten 
ajattelin lapsiamme ja heidän iankaikki-
sia perheitään. Ajattelin kaikkea sitä iloa, 
jota tunsin perheestäni, ja sitä iloa, jota 
he tunsivat omista perheistään. Pohdin, 
kuinka seimessä makaava pienokainen 
oli mahdollistanut sen kaiken. Sydä-
meni valtasi suloinen lämpö pohties-

sani Vapahtajan lahjaa – ei ainoastaan 
minulle vaan koko ihmiskunnalle.

”Mutta enkeli sanoi heille: ’Älkää 
pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosano-
man, suuren ilon koko kansalle.’” (Luuk. 
2:10, kursivointi lisätty.)

Kun jatkoin kuusen koristelemista, 
pohdin Jeesuksen Kristuksen vaati-
matonta syntymää ja elämää. Hän tuli 
parantamaan särkyneitä, vahvistamaan 
sorrettuja, lohduttamaan yksinäisiä, 
tuomaan rauhan epätäydellisyyteen ja 
antamaan kärsiville myötätuntoa. Hän 
syntyi ja kuoli, jotta me voisimme elää 
jälleen kerran Hänen kanssaan Isämme 
valtakunnassa. Hän tuli, jotta ihminen 
voisi tuntea todellista onnellisuutta. 
Sydämeni oli pakahtua, ja löysin ilon 
Kristuksesta, koska Kristus on joulu. ◼
Kirjoittaja asuu Oregonissa Yhdysvalloissa. KU
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Tarkastelin sen väriä – syvän 
punaista. Verenpunaista. Katselin 
ympärilleni jäljelle jääneitä koristeita: 
muutama seimiasetelma, jäätelötikuista 
valmistettu seimi ja koriste, jossa luki 
kultaisin kirjaimin JOULU. Kyyneleet 
täyttivät silmäni. Pitelemäni lamppu oli 
punainen – punainen kuin Vapahtajan 
sovitusveri.

Ajattelin sitä, kuinka olin aina yhdis-
tänyt koristeet, piparkakkumuotit ja 
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Vxsuonna 2000 meidät kutsuttiin 
palvelemaan seurakunnanjohtajana 

ja Alkeisyhdistyksen johtajana Kaohsiun-
gin vaarnan pienimmässä seurakunnassa 
Taiwanissa. Sakramenttikokouksissamme 
oli – oma nuori perheemme mukaan 
lukien – parikymmentä ihmistä, neljä 
aktiivista vanhinta ja lähetyssaarnaajat. 
Myöhemmin lähetimme seurakunnas-
tamme lähetystyöhön kaksi vanhinta 
luottaen siihen, että Herra täydentäisi 
seurakuntaamme.

Työskennellessämme seurakunnas-
samme muistimme presidentti Gordon B. 
Hinckleyn (1910–2008) neuvon siitä, että 
jokainen käännynnäinen tarvitsee ”ystä-
vää, tehtävää ja sitä, että heitä ravitaan 
’Jumalan hyvällä sanalla’” 1. Tunsimme 
innoitusta, että uusille jäsenillemme tulee 
antaa nopeasti tehtävä, jotta he voisivat 
kasvaa palvelemalla. Lähetyssaarnaajat 
esittelivät meidät jokaiselle tutkijalle, ja 
kahden viikon kuluessa kasteestaan he 
kukin saivat tehtävän. He saivat ystäviä 
palvellessaan muiden jäsenten kanssa.

Kuukauden kuluessa jokainen 
vasta kastettu veli vastaanotti Aaronin 

pappeuden, ja jokainen siunasi ja jakoi 
sakramenttia. Valmistimme heitä myös 
vastaanottamaan Melkisedekin pappeuden 
seuraavaan vaarnakonferenssiin mennessä.

Uusille vanhimmille opetettiin, 
kuinka toimituksia suoritetaan, ja sitten 
nämä vanhimmat opettivat uudempia 
vanhimpia. Uskoimme, että tekemällä 
oppii ja opettamalla muistaa opitut asiat. 
Seurakuntalaisten vastuuna oli näyttää 
mallia ja opastaa, opettaa ja kouluttaa 
sekä tukea ja vahvistaa toinen toistaan.

Hyödynsimme uusien käännynnäisten 
perehdyttämisessä kotiopettajia ja koti-
käyntiopettajia, perheiltoja, seurakunnan 
toimintoja sekä nyyttikestejä. Heitä ravit-
tiin Jumalan sanalla niin sunnuntaisin 
kuin opettamalla uskontoa arkipäivinä. 
Instituutti kasvoi kahdesta oppilaasta 
25 oppilaaseen. Ravitaksemme pientä 
seurakuntaamme edelleen me menimme 
joka kuukausi Taipein temppeliin ja 
palvelimme siellä – se merkitsi kymmen-
tuntista edestakaista linja- automatkaa. 
Tavallisesti vaarnalla oli vaikeuksia saada 
kahta temppeliin menevää linja- autoa 
täyteen. Kun seurakuntamme kasvoi 

Kasvua palvelemalla
Po Nien (Felipe) Chou ja Petra Chou

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

Tunsimme innoitusta, että seurakuntamme  
uusille jäsenille tulee antaa nopeasti tehtävä,  
jotta he voisivat kasvaa palvelemalla.

ja perheet valmistautuivat saamaan 
temppelisiunauksensa, asetimme tavoit-
teeksi saada itse oma linja- auto täyteen. 
Kahdesti sinä ensimmäisenä vuonna, 
kun muu vaarna täytti yhden temppe-
liin menevän linja- auton, meidän pieni 
seurakuntamme täytti toisen. Pian sen 
jälkeen vaarna pyysi jokaista seurakuntaa 
täyttämään yhden temppeliin menevän 
linja- auton ainakin kerran vuodessa.

Seuraavan vuoden kuluessa kään-
nynnäisten aktiivisina pysyminen nousi 
30 prosentista yli 90 prosenttiin ja sak-
ramenttikokousten kävijämäärä nousi 
suunnilleen 100 ihmiseen, mukaan 
lukien 25 aktiivista vanhinta. Lähetysseu-
rakunnastamme tuli vaarnaseurakunta, 
ja vanha rakennuksemme remontoitiin 
uudeksi seurakuntakeskukseksi.

Vaarnan pienimmästä lähetysseura-
kunnasta oli tullut vahvin vaarnaseu-
rakunta, koska jokaista käännynnäistä 
oli siunattu ystävillä ja tehtävällä sekä 
ravitsemalla heitä Jumalan sanalla. ◼
Kirjoittajat asuvat Utahissa Yhdysvalloissa.

VIITE
 1. Gordon B. Hinckley, ”Käännynnäisiä ja nuoria 

miehiä”, Valkeus, heinäkuu 1997, s. 47.
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Kaohsiungin 7. seurakunta Taipein temppelin luona Taiwanissa  
joulukuussa 2001.
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Perheeni on tehnyt joulusta ikimuis-
toisen tapahtuman niin kauan 

kuin muistan. Kun lähdin Porto 
Alegren eteläiselle lähetysken-
tälle Brasiliaan, en tajunnut, 
kuinka vaikeaa minun olisi 
viettää joulua ensimmäistä 
kertaa poissa heidän 
luotaan.

Ensimmäisenä joulunani 
lähetyskentällä kaipasin sitä, 
että saisin olla perheeni 
luona, mutta toverini 
ja minä olimme yksin. 
Minut valtasi itsesäälin 
ja murheellisuuden 
tunne.

Jouluaattona eräs mukava 
perhe kutsui toverini ja minut päi-
välliselle. Meillä oli mukava ilta, mutta 
tämän perheen onnellisuus vain muis-
tutti minua siitä, että olin poissa oman 
perheeni luota. Sinä iltana menimme 
asunnollemme ja yritin nukahtaa ja 
unohtaa, että seuraavana päivänä olisi 
joulu. Ensimmäistä kertaa elämässäni 
olin huojentunut, kun joulu oli ohi.

Vuosi myöhemmin muistelin aiempaa 
joulua ja mietin, mitä voisin tehdä, jotta 
minulla voisi olla lähetyskentällä parempi 
joulu. Ymmärsin, että surullisuuteni 
vuotta aiemmin johtui siitä, että keski-
tyin itseeni enkä Vapahtajaan. Ymmärsin 
myös, että joulu on aikaa muistaa Vapah-
tajan syntymää ja että minun pitäisi olla 

onnellinen saadessani palvella Häntä 
Hänen edustajanaan.

Jutellessani toverini kanssa päätimme 
ostaa tikkukaramelleja annettavaksi 
jäsenille, tutkijoille, lapsille ja kaikille 

muille, joita tapaisimme joulupäivänä. 
Harjoittelimme myös joululauluja, 

joita voisimme laulaa. Joulupäi-
vänä sydämeeni tulvi iloa, kun 
tapasimme ihmisiä, lauloimme 
kirkon lauluja ja annoimme 
tikkukaramelleja.

Mennessämme sinä iltana 
asunnollemme tapasimme 
erään iäkkään miehen istu-

massa jalkakäytävällä. Kysyimme, 
oliko hän saanut sinä päivänä joulu-

lahjaa. Hän vastasi myöntävästi – hän oli 
puhunut puhelimessa lastensa kanssa, 
jotka asuvat kaukana.

”Meillä on annettavana sinulle vielä 
yksi lahja”, sanoimme. Annoimme 
hänelle tikkukaramellin.

”Tämä antaa suloisuutta paitsi suu-
huni”, hän sanoi, ”myös mieleeni.”

Koin lähetyskentällä huonoimman 
jouluni, koska keskityin itseeni. Koin 
lähetyskentällä myös parhaimman 
jouluni, kun sen sijaan keskityin Vapah-
tajaan. Tiedän, että kun keskitymme 
Häneen, Hän antaa suloisuutta mie-
lellemme jouluna ja vuoden jokaisena 
päivänä. ◼

Wilson Correia dos Santos, 
Pernambuco, Brasilia

Suloinen
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Jotta joulustamme lähetysken
tällä tulisi parempi, toverini 

ja minä päätimme ostaa tikku
karamelleja annettaviksi kaikille, 
joita tapaisimme joulupäivänä.
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”Sen te olette tehneet minulle”

Perheellämme on jouluisin perin-
teenä antaa lahjakasseissa ruokaa, 

käsineitä, päähineitä ja muita perus-
tarvikkeita apua tarvitseville. Vuoden 
2016 jouluaatto oli erityisen kylmä 
siinä osassa Yhdysvaltain Kaliforniaa, 
jossa asumme. Olimme pukeutuneet 
lämpimästi, mutta silti värisimme 
kylmästä!

Kun ajoimme kotimme lähellä 
olevaan puistoon, jossa majailee monia 
kodittomia, näimme erään miehen, 
joka oli painautunut linja- autopysäkin 
niukkaan suojaan peitteenään vanha 
huopa. Mieheni Dennis pysäytti auton 
ja otti mukaansa poikamme Jonatha-
nin, ja he menivät antamaan miehelle 
lahjakassin. Tyttäremme Abbey ja 
minä jäimme autoon katsomaan.

Tunsin, että minunkin piti mennä 
tapaamaan tätä miestä. Avasin auton 
oven, ja Abbey tuli perässäni. Dennis 
hymyili, kun tulimme heidän luokseen, 
ja hän esitteli meidät miehelle. Ojensin 
käteni ja kysyin hänen nimeään.

Hän tarttui käteeni, hymyili lämpi-
mästi ja vastasi: ”Jesús.”

Perheemme jatkoi juttelua, mutta minä 
en kuullut paljoakaan sen jälkeen. Ajatte-
lin jatkuvasti tämän hyvän miehen nimen 
merkittävyyttä: Jesús – Vapahtajamme 
nimi. Sinä hetkenä minua muistutettiin 
Vapahtajan opetuksesta: ”Kaiken, minkä 
te olette tehneet yhdelle näistä vähäi-
simmistä veljistäni, sen te olette tehneet 
minulle” (Matt. 25:40). Tuo kokemus 
muutti minut pysyvästi. ◼
Shannon Knight, Kalifornia, USA

Kun Dennis ojensi kassin miehelle, 
tämä nosti päänsä. Miehen kasvoille 
nousi leveä hymy. He puristivat kättä ja 
alkoivat jutella. Se oli epätavallista, koska 
yleensä tilanteessa ei synny paljoakaan 
sananvaihtoa.

Muutaman minuutin kuluttua Dennis 
palasi autolle ja avasi peräluukun.

”Onko kaikki hyvin?” kysyin.
”On”, hän sanoi. ”Annan hänelle 

talvitakkini. Hän tarvitsee sitä enemmän 
kuin minä.”

Olin sanaton. Se oli todella hieno 
talvitakki, jota Dennis oli käyttänyt 
vasta muutaman kerran! Dennis meni 
takaisin miehen luo ja auttoi häntä 
pukemaan ylleen lämpimän takin. 
Miehen kasvot loistivat. Dennis ja mies 
jatkoivat juttelua.

Tunsin innoitusta mennä 
tapaamaan tätä miestä. Menin 

hänen luokseen, ojensin käteni ja 
kysyin hänen nimeään.
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K un pyöräillessäni jouduin kuorma- 
auton töytäisemäksi, menetin näkö-

kykyni miltei kokonaan. Hieman yli neljä 
vuotta myöhemmin, jouluna 2011, tunsin 
innoitusta pyytää pappeuden siunausta 
eräältä veljeltä, jonka olin tuntenut aiem-
massa seurakunnassa. Näin tätä veljeä 
vain silloin tällöin, joten en ymmärtänyt, 
miksi minun pitäisi pyytää häntä. Tiesin, 
että oli muita kelvollisia pappeudenhalti-
joita, joita voisin pyytää hänen sijaansa.

Seuraavina viikkoina tunne siitä, että 
tarvitsin siunausta, voimistui. Palvelin 
temppelityöntekijänä Frankfurtin temp-
pelissä Saksassa, ja niinpä päätin pyytää 
siunausta yhdeltä siellä olevista veljistä.

Kun olin tehnyt tämän päätöksen, 
temppeliin tuli sisälle se veli, jolta olin 
tuntenut innoitusta pyytää siunausta. 
Tiesin heti, ettei tämä ollut sattumaa 
– taivaallinen Isä halusi minun pyytä-
vän nimenomaan tältä veljeltä. Keräsin 

Meitä kumpaakin siunattiin
rohkeuteni ja pyysin saada puhua hänen 
kanssaan istunnon jälkeen. Hän suostui.

Myöhemmin selitin, etten tiennyt 
miksi, mutta tunsin tarvitsevani siu-
nauksen häneltä. Hän sanoi auttavansa 
mielellään. Hän kutsui huoneeseen erään 
toisen veljen ja alkoi sitten antaa minulle 
siunausta. Kun hän lopetti, olin häm-
mentynyt. Siunaus oli kaunis, mutta siinä 
ei ollut mitään erityisen ainutlaatuista.

Sitten avasin silmäni.
Kun avasin silmäni, pystyin näke-

mään koko huoneen miltei selvästi. Se 
oli aivan uskomatonta! Kysyin veljeltä, 
tiesikö hän, miksi hän oli juuri se, jonka 
piti antaa minulle tämä siunaus. Hänen 
vastauksensa teki minut nöyräksi.

”En usko, että tämä siunaus oli ainoas-
taan sinua varten”, hän sanoi. ”Se oli 
myös minua varten. Annan huomenna 
siunauksen veljentyttärelleni, koska 
hän menee kasteelle. Sukumme ei ole 

aktiivinen kirkossa, ja hän on ensimmäi-
nen suvusta, joka menee kasteelle miltei 
20 vuoteen. Kastetilaisuuteen tulee monia 
sukulaisiamme, enkä ole ollut varma siitä, 
olisiko uskoni riittävän vahva siunauksen 
antamiseen. Nyt tiedän pystyväni teke-
mään sen.”

Seuraavina päivinä näkökykyni parani 
kylliksi niin, etten enää tarvinnut val-
koista keppiäni. Käärin sen pakettiin 
ja annoin sen joululahjaksi tälle veljelle 
kirjeen kera. Kirjoitin: ”Tiedän, ettei 
tämä ole Mooseksen sauva, mutta toivon, 
että se muistuttaa sinua siitä pappeuden 
voimasta, joka sinulla on.”

Taivaallinen Isä rakastaa meitä ja 
iloitsee saadessaan siunata meitä. Tämä 
jouluna saatu siunaus paitsi palautti 
näkökykyni myös antoi nöyrälle pap-
peudenhaltijalle luottamusta pappeuden 
palvelutyössä. ◼
Anna Fingerle, Hessen, Saksa

K äärin valkoisen keppini ja annoin sen 
joululahjaksi tälle veljelle, joka oli 

antanut minulle pappeuden siunauksen.
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Mormonin kirja – erityinen lahja

Jouluaattona 2016, kun mieheni ja minä pal-
velimme temppelilähetyssaarnaajina Manilan 

temppelissä Filippiineillä, halusin antaa jolle-
kulle Mormonin kirjan. Kirjan etukannen 
sisäpuolelle kirjoitin oman todistukseni ja liitin 
mukaan postikortin, jossa oli kuva Manilan 
temppelistä ja jossa kerrottiin, mistä saa lisää 
tietoa kirkosta. Sitten polvistuin rukoukseen ja 
pyysin Herraa opastamaan minua jonkun sellai-
sen luo, jota Hän oli valmistanut.

Lähdin asunnostamme ja ylitin kadun. 
Läheisen lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksen 
vartija oli juttelemassa kahden miehen kanssa. 
Hän huudahti: ”Hyvää joulua!” Tunsin innoi-
tusta kävellä heidän luokseen.

Esiteltyäni itseni sain kuulla, että toinen mies 
oli lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksen piha- 
alueen hoitaja ja toinen oli maanviljelijä. Sain 
kuulla, että molemmat olivat kirkon jäseniä.

Kysyin, tiesivätkö he ketään, joka voisi olla 
kiinnostunut saamaan joululahjaksi Mormonin 
kirjan. Maanviljelijä näytti yllättyneeltä. Hän 
sanoi, että hänen eräs ystävänsä oli muutaman 
minuutin kuluttua tulossa tutustumaan hänen 
kanssaan temppelialueeseen. Hän oli halunnut 
antaa ystävälleen Mormonin kirjan mutta ei ollut 

KU
VI

TU
S 

EV
A 

VA
SQ

UE
Z

onnistunut hankkimaan sitä. Liikuttuneena 
otin Mormonin kirjan laukustani. Kerroin heille 
rukouksestani ja annoin hänelle kirjan.

Henki kosketti meitä kaikkia, ja maanviljelijä 
kertoi toivovansa, että hänen ystävänsä lukisi 
Mormonin kirjan ja ottaisi vastaan evankeliu-
min. Kun kävelin takaisin asunnollemme, kiitin 
Herraa ja rukoilin, että maanviljelijän ystävä 
tulisi sopimuksen mukaisesti tutustumaan 
temppelialueeseen.

Varttitunnin kuluttua minulle soitettiin lähe-
tyssaarnaajien koulutuskeskuksen turvaportilta. 
Maanviljelijän ystävä oli saapunut. Menin heti 
tapaamaan häntä. Hän oli kauppalaivan kapteeni, 
ja hän oli kahden päivän kuluttua lähdössä takai-
sin merille. Hän kiitti minua Mormonin kirjasta 
ja sanoi ottavansa sen mukaan laivaan. Ennen 
kuin hyvästelimme, katsoin häntä suoraan silmiin 
ja sanoin: ”Tämä kirja on totta.” Niin tehdessäni 
Henki vahvisti minulle tämän totuuden.

Sinä jouluna annoin erityisen lahjan: 
Mormonin kirjan ja oman todistukseni siitä, 
että se on totta. Minä myös sain erityisen lahjan: 
Herra vastasi rukoukseeni ja siunasi minua mah-
dollisuudella kertoa evankeliumista. ◼
Claudette Bybee Burt, Washington, USA

K apteeni kiitti 
minua Mormonin 

kirjasta ja sanoi 
ottavansa sen mukaan 
laivaan.
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Uutena lähetysjohtajana 
syksyllä 2011 olin innos
tunut siitä, että sain olla 

kentällä lähetyssaarnaajiemme 
keskuudessa. Vaimoni Emily ja 
minä päätimme tehdä asuntotar
kastuksia ja käydä tapaamassa 
jokaista lähetyssaarnaajaparia 
lähetyskentällä.

Kun matkustimme Guatemalan 
kaupungista yhdelle etäiselle 
vyöhykkeellemme nimeltä Sololá, 
saimme kuulla, että edessämme 
olevan tien tukkeena oli mielen
osoitus. Guatemalassa mielen
osoitukset voivat kestää tunti
kausia, eikä niitä pysty tavallisesti 
ohittamaan millään. Mutta kun 
kyselimme mahdollista kiertotietä, 
saimme tietää eräästä toisesta rei
tistä. Sen reitin suhteen annettiin 
kuitenkin seuraavia varoituksia:

• Se ei ole hyvä tie.
• Pitäkää huoli siitä, ettette ole  

sillä tiellä pimeän tultua.
• Sillä tiellä liikkuu usein 

rosvojoukkoja.

Kuten kuka tahansa uusi inno
kas lähetysjohtaja vaimoineen, me 

Hiljainen, vieno ääni keskellä  
isoja päätöksiä

M. Joseph Brough
toinen neuvonantaja Nuorten 
Miesten ylimmässä johtokunnassa
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Jos olette kelvollisia, 
niin taivaallinen Isä 
ei anna teidän tehdä 
isoja erehdyksiä 
antamatta teille 
varoitusta.

Emilyn kanssa jatkoimme 
matkaa. Ajettuamme jonkin 
matkaa tulimme hiekka
tiellä kohtaan, jossa näytti 
siltä, että edessämme 
oli jyrkkä pudotus. 
Emily vitsaili, että 
meidän pitäisi kai
vaa kamera esiin ja 
ottaa kuvia samalla 
kun ajamme 
jyrkänteeltä.

Vuosia aiemmin ollessani nuori 
lähetyssaarnaaja Guatemalassa olin 
oppinut, että tielle vedetty pieni 
oksa tarkoittaa ”etene varovasti”.  
Se saattaa jopa tarkoittaa ”pysähdy”. 
Olin nähnyt oksan, mutta en ollut 
tajunnut, mitä se tarkoitti.

Hetkeä myöhemmin huoma
simme roikkuvamme kuusi met
riä korkean kielekkeen reunalla, 
josta silta oli huuhtoutunut pois. 
Onnistuin kipuamaan pois omalta 
puoleltani, mutta Emily ei saanut 
oveaan auki. Kun hän yritti kivuta 
istuimen yli ja tulla ulos minun 
ovestani, ajoneuvo alkoi keinah
della. Ilmiselvästi se oli hyvin 
huolestuttava tilanne.

N U O R I L L E  A I K U I S I L L E
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Mielessäni risteili monia aja
tuksia. Näin jo uutisotsikot: ”Silta 
tuhoutunut, uusi lähetysjohtaja 
ajaa alas jyrkänteeltä – vaimo 
saa vakavia vammoja” tai ”Uusi 
lähetysjohtaja ja vaimo ajavat 
vaarallista tietä ja joutuvat ryöstön 
uhreiksi – kumpikin kadoksissa”.

Tietämättä, mitä tehdä, pysäh
dyin ajoneuvon ulkopuolelle ja 
anoin taivaalliselta Isältä: ”Autathan 
minua varomattomuuteni het
kenä?” Voitteko uskoa, että yhtäkkiä 
taaksemme ilmestyi iso banaani
rekka? Kuljettaja ja kyydissä olleet 
näkivät meidät ja tulivat naura
maan ja pitämään hauskaa typerien 
gringojen ahdingon kustannuksella. 
He osoittivat tiellä olevaa oksaa. 
Kirjaimellisesti se oli vain risu.

Sitten ihmeelliseksi siunauksek
semme he hakivat rekastaan sen 
ainoan kettingin, jonka näin niinä 
kolmena vuotena, jotka palvelin 
Guatemalassa. Ennen kuin he lähti
vät, he kaatoivat puun ja kiskoivat 
sen tielle. Luulen, että he halusivat 
varmistua siitä, ettei seuraava tietä 
kulkeva pohjoisamerikkalainen 
tekisi samaa virhettä.
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Kuuntele kehotuksia ja 
varoituksia

Kerron teille tämän tarinan täh
dentääkseni sitä, että meidän täytyy 
kuunnella varoituksia, kehotuksia ja 
ohjeita, joita saamme Herran äänen 
kautta – olivatpa ne voimakkaita 
tai lempeitä. Se ääni tulee monin eri 
tavoin: pyhien kirjoitusten, käskyjen, 
Pyhän Hengen kuiskausten, elävien 
profeettojen sanojen sekä vanhem
milta, kirkon johtohenkilöiltä ja 
hyviltä ystäviltä saatujen neuvojen 
muodossa. Kuuntelemmeko näitä 
kehotuksia ja varoituksia ja nouda
tammeko me niitä? Miksi on tärkeää 
tehdä niin?

Sananlaskuissa sanotaan:
”Älä jätä elämääsi oman ymmär

ryksesi varaan, vaan turvaa koko 
sydämestäsi Herraan.

Missä kuljetkin, pidä hänet mieles
säsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien.

Älä luulottele olevasi viisas; pelkää 
Herraa ja karta pahaa.” (Sananl. 3:5–7.)

Meidän täytyy luottaa Herraan 
koko sydämestämme. Meidän täytyy 
ymmärtää, että meidän tietomme ei 
riitä kertomaan, mikä on parhaaksi 
meille ja parhaaksi muille. Jos luo
tamme Häneen, kuinka ihmeellisen 
lupauksen Hän meille antaakaan: 
Hän viitoittaa meille oikean tien.

Omassa perheessämme meillä on 
sanonta, joka muodostui tärkeäksi 
osaksi lähetystyöpalveluamme. Pre
sidentti Russell M. Nelson on opetta
nut sitä ajatusta jonkin aikaa. Hän on 
esittänyt sen näin: ”Kuuliaisuus tuo 
menestystä. Täsmällinen kuuliaisuus 
tuo ihmeitä.” 1

Meidän perheemme ja lähetys
kenttämme versio on tämä: ”Kuuliai
suus tuo siunauksia, mutta täsmälli
nen kuuliaisuus tuo ihmeitä.”

En ymmärrä täysin, mitä täsmäl
linen kuuliaisuus tarkoittaa, mutta 
tämän olen oppinut ymmärtämään. 
Se ei tarkoita, että olisimme täydelli
sen kuuliaisia jo nyt kaikessa, vaikka 
voimmekin olla täydellisiä monien 
Herran käskyjen noudattamisessa. 
Näin ollen parannuksen täytyy olla 
keskeinen osa täsmällistä kuuliai
suutta. Täsmällinen kuuliaisuus edel
lyttää sitoutumista kaikkiin varoi
tuksiin, kehotuksiin ja käskyihin, 
joita taivaallinen Isä antaa meille.

Toisinaan me emme ymmärrä, 
miksi taivaallinen Isä pyytää meiltä 
tiettyjä asioita. Ne hetket voivat olla 
vaikeimpia aikoja olla täsmällisen 
kuuliainen. Muistattehan, kun Aada
milta, yhdeltä kaikkein suurimmista, 
kysyttiin, miksi hän uhrasi uhreja: 

”Ja monen päivän kuluttua Herran 
enkeli ilmestyi Aadamille ja sanoi: 
Miksi sinä uhraat uhreja Herralle? Ja 
Aadam sanoi hänelle: En tiedä, paitsi 
että Herra käski minua.” (Moos. 5:6.)

Seuratkaa profeettoja
Emily on ollut suurenmoisena 

esimerkkinä täsmällisestä kuuliai
suudesta silloinkin kun hän ei ole 
ymmärtänyt syytä. Lokakuun 2000 
yleiskonferenssissa hän kuuli pre
sidentti Gordon B. Hinckleyn (1910–
2008) antavan seuraavan neuvon: ”Me 
vastustamme tatuointeja ja myös 
’kehon lävistystä muuten kuin lääke
tieteellistä tarkoitusta varten’. Emme 
kuitenkaan ota kantaa ’vähäiseen 
lävistykseen kuten naisten korvien 
lävistämiseen yhtä korvakoruparia 
varten’ – yhtä paria.” 2

Kun vaimoni tuli kotiin, hän 
selitti toiseksi vanhimmalle tyttärel
lemme, kuinka tärkeää on seurata KI

RK
KA

HI
N 

TÄ
HT

I, 
AA

M
UT

ÄH
TÖ

NE
N,

 S
IM

O
N 

DE
W

EY
; K

RI
ST

UK
SE

N 
KU

VA
, H

EI
NR

IC
H 

HO
FM

AN
N



 J o u l u k u u  2 0 1 8  45

profeettoja, oli tilanne mikä tahansa. 
Samalla kun vaimoni puhui, hän oli 
myös kuuliainen. Hän otti toisen kor
vakoruparin pois viimeisen kerran. 
Uskon, ettei hän vieläkään ymmärrä 
syytä siihen, mutta tiedän, ettei 
syyllä ole hänelle merkitystä.

Joillekin meistä tämä saattaa 
tuntua merkityksettömältä, koska 
se on niin pieni asia. Se on totta. 
En kuitenkaan muista Vapahtajan 
sanoneen: ”Jos te rakastatte minua, 
te noudatatte minun käskyjäni, jotka 
vaikuttavat tärkeiltä” (ks. Joh. 14:15).

Rakkaat veljeni ja sisareni, yksi 
selkeä varoituksen ääni, jota meidän 
täytyy aina kuunnella, tulee Herran 
valituilta apostoleilta ja profeetoilta. 
Se ei välttämättä ole suosittua maa
ilman mittapuiden mukaan, aivan 
kuten se pieni asia, jota presidentti 
Hinckley pyysi. Mutta te voitte – 
teidän täytyy – luottaa siihen, että se 
tulee taivaalliselta Isältä. Se saattaa 

olla vain pieni risu tai se saattaa olla 
kokonainen puu, joka on raahattu 
tielle. Kehotan teitä lukemaan tai 
kuuntelemaan yleiskonferenssia 
tämä ajatus mielessä: Mitä risuja tai 
puita Herra on asettanut polulleni?

Luottakaa Herraan
Jotkut teistä saattavat ajatella: 

”No, sepä hyvä. Mutta entä silloin, 
kun itse tavoittelee kehotuksia, neu
voja Herralta, varoituksia ja ohjausta 
eikä vain tunnu saavan vastausta?”

Kenties teillä on tämä huoli kos
kien tärkeitä päätöksiä elämässänne. 
Muistakaa lupaus siitä, että kun luo
tatte Herraan koko sydämestänne, 
niin Hän viitoittaa teille oikean tien.

Mitä tulee tärkeisiin tapahtumiin 
elämässämme, me tosiaan haluamme 
selkeää ohjausta, ja sitä voi olla 
vaikea löytää. Mutta olen oppinut 
ymmärtämään, että jos teen paran
nusta, olen täsmällisen kuuliainen, 

seuraan johtajiani ja teen muita 
hyviä valintoja – toisin sanoen, jos 
olen kelvollinen – niin taivaallinen 
Isä ei anna minun tehdä isoja ereh
dyksiä antamatta minulle asianmu
kaista varoitusta. Eikä Hän anna 
teidänkään.

Nuoret ystäväni, taivaallinen 
Isä pyrkii estämään meitä teke
mästä kalliita erehdyksiä, jos 
tavoittelemme Hänen varoituk
siaan, kehotuksiaan ja ilmoitus
taan kaikista saatavana olevista 
lähteistä – ja jos kuuntelemme niitä 
ja toimimme niiden mukaisesti. 
Meillä on oikeus pitää Pyhä Henki 
luonamme aina, varsinkin elämän 
ratkaisevina hetkinä.

Toiveenani on, että onnistutte 
huomaamaan ne varoittavat risut ja 
puut, joita taivaallinen Isä asettaa 
polullenne.

Todistan, että kun kuuntelemme 
Herran ääntä, kun vastaanotamme 
sitä sen monista lähteistä ja pyrimme 
olemaan täsmällisen kuuliaisia, me 
voimme elää niin, että lopulta meistä 
sanotaan ”he elivät onnellisina koko 
elämänsä ajan”. Niin voi tapahtua 
vain kun elää Kristuksen opin 
mukaan sekä solmii pyhiä liittoja 
ja pitää ne. ◼
Brigham Youngin yliopiston Idahon kampuk-
sen hartaustilaisuudessa 17. lokakuuta 2017 
pidetystä puheesta ”Heeding the Voice of the 
Lord” [Kuunnelkaa Herran ääntä].

VIITTEET
 1. Russell M. Nelson, R. Scott Lloydin artik-

kelissa ”Elder Nelson Delivers Spiritual 
Thanksgiving Feast to MTCs”, Church News 
- osio sivustolla lds.org, 4. joulukuuta 2013, 
news .lds .org.

 2. Gordon B. Hinckley, ”Runsas on lastesi onni ja 
rauha”, Liahona, tammikuu 2001, s. 67–68.
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Presidentti  
Dallin H. Oaks
ensimmäinen 
neuvonantaja 

ensimmäisessä 
presidenttikunnassa

NIILLE MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHILLE, jotka vuonna 1978 olivat  
aikuisia, sinä vuonna annettu ilmoitus pappeudesta oli tapahtuma,  
joka on syöpynyt mieleen.

I
Uutinen tavoitti minut puhelimen kautta, joka soi harvoin. Kaksi poikaani ja 
minä olimme työskentelemässä vuoristomökkimme pihalla. Olimme raken
taneet mökin paikaksi, jossa voisin rauhoittua raskaista velvollisuuksistani 
Brigham Youngin yliopiston rehtorina. Puhelimessa oli vanhin Boyd K. 
Packer. Hän kertoi minulle pappeutta koskevasta ilmoituksesta, jota juuri 
julkistettiin. Ilmaisimme molemminpuolista iloa, ja palasin taas työni ääreen. 
Istahdin multakasan päälle, jota olimme olleet siirtämässä, ja kutsuin poikani 
luokseni. Kertoessani heille, että nyt kaikki kirkon kelvolliset miespuoliset 
jäsenet voitiin asettaa pappeuteen, itkin ilosta.

Miksi pappeutta koskeva ilmoitus oli niin suuren ilon aihe? Kun olin nuori 
mies ja opiskelin ja työskentelin lain parissa, asuin 17 vuotta Yhdysvaltain 
Keskilännen ja itäisten osavaltioiden alueella. Olin havainnut ja itsekin tun
tenut sitä tuskaa ja turhautumista, jota kokivat sekä ne, jotka kärsivät näistä 
rajoituksista, että ne, jotka havaitsivat näitä rajoituksia, arvostelivat niitä ja 
etsivät syitä niihin. Tarkastelin silloin annettuja syitä enkä pystynyt tunte
maan vahvistusta minkään niiden totuudesta. Kun rukoillen tutkin asiaa, 
opin, että yleensä Herra antaa harvoin syitä käskyille ja määräyksille, joita 
Hän antaa palvelijoilleen. Päätin olla uskollinen profeetallisille johtajille ja 
rukoilla – kuten oli luvattu näiden rajoitusten alusta asti – että päivä koittaisi, 
jolloin kaikki pääsisivät osallisiksi pappeuden ja temppelin siunauksista. Nyt 
8. kesäkuuta 1978 oli koittanut se päivä, ja itkin ilosta.

OLKAA YHTÄ
AIHETTA JUHLAAN

Puheesta, joka pidettiin 1. kesäkuuta 2018 ”Be One” - tilaisuudessa, jossa juhlistettiin 
vuonna 1978 annetun pappeutta koskevan ilmoituksen 40. juhlavuotta.
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II
Kun ajattelemme sitä, mitä vuoden 
1978 jälkeen on tapahtunut ja tapah
tuu edelleen Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa 
ja sen jäsenten elämässä, meillä kai
killa on syytä juhlaan.

Kirkko instituutiona reagoi nopeasti 
pappeutta koskevaan ilmoitukseen. 
Pappeuteen asettamiset ja temppeli
suositukset tulivat heti. Syyt, joita oli 

Jotkut hyväksyivät ilmoituksen vaiku
tukset heti ja tahdikkaasti, jotkut hyväk
syivät ne vähitellen, ja jotkut jatkoivat 
omassa elämässään niitä rasismin asen
teita, jotka ovat tuottaneet tuskaa niin 
monille eri puolilla maailmaa, myös vii
meisten 40 vuoden aikana. Jotkut ovat 
halunneet katsoa taaksepäin ja keskittää 
huomion menneen tarkastelemiseen, 
kuten etsien syitä nyt vanhentuneisiin 
rajoituksiin. Mutta useimmat kirkossa, 
myös sen ylimmät johtajat, ovat kes
kittyneet ennemmin tulevaisuuden 
mahdollisuuksiin kuin menneisyyden 
pettymyksiin. Useimmat ovat luottaneet 
Herran viisauteen ja ajoitukseen sekä 
hyväksyneet Hänen profeettojensa 
antamat ohjeet. Niin tehdessämme 
olemme ymmärtäneet, miten iankaik
kisesti merkittävä on Hänen profeetalli
nen opetuksensa siitä, että ”yksi olento 
on hänen silmissään yhtä kallisarvoinen 
kuin toinenkin” (MK Jaak. 2:21). Niin 
tehdessämme olemme saaneet uuden 
sysäyksen täyttää Herran Jeesuksen 
Kristuksen meille antaman käskyn 
opettaa ikuista evankeliumia kaikille – 
”kaikille kansakunnille, suvuille, kielille 
ja kansoille” (OL 42:58).

III
Se, että kannamme huolta siitä, mitä ei 
ole ilmoitettu, tai niistä aiemmista seli
tyksistä, joiden antajat ovat toimineet 
rajoittuneen ymmärryksen varassa, voi 
johtaa ainoastaan arvailuihin ja tur
hautumiseen. Kaikille niille, joilla on 
tällaisia huolia, me ilmaisemme rak
kautemme ja esitämme tämän erityisen 
kutsun. Katsokaamme kaikki eteenpäin 
uskomme ykseydessä ja luottakaamme 

”YKSI OLENTO ON HÄNEN  
SILMISSÄÄN YHTÄ KALLISAR-
VOINEN KUIN TOINENKIN.”

annettu pyrkimyksenä selittää afrikka
laista syntyperää olevia jäseniä koske
via aiempia rajoituksia – nekin, joita 
olivat aiemmin esittäneet kunnioite
tut kirkon johtohenkilöt – kiistettiin 
nopeasti ja julkisesti. Herra oli puhu
nut profeettansa kautta, ja Hänen 
kirkkonsa oli kuuliainen.

Sitä vastoin muutokset yksittäisten 
jäsenten sydämissä ja käytännöissä 
eivät tapahtuneet yhtäkkiä ja kaikkialla. 
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Herran lupaukseen, että ”hän kutsuu 
heitä kaikkia tulemaan luoksensa ja 
pääsemään osallisiksi hänen hyvyydes
tään; eikä hän torju ketään niistä, jotka 
tulevat hänen luoksensa, mustia eikä 
valkoisia, orjia eikä vapaita, miehiä eikä 
naisia” (2. Nefi 26:33).

Kun katsomme tulevaisuuteen, 
yksi pappeutta koskevan ilmoituksen 
tärkeimpiä vaikutuksia on sen juma
lallinen kutsu hylätä asenteet ennak
koluuloista mitään Jumalan lasten 
ryhmää kohtaan. Rasismi on nykyään 
luultavasti ennakkoluulojen tavalli
sin lähde, ja meitä kaikkia kutsutaan 
tekemään parannus siitä. Mutta kautta 
historian monia Jumalan lasten ryhmiä 
on vainottu tai saatettu epäedulliseen 
asemaan ennakkoluulojen vuoksi, 
kuten niiden, jotka perustuvat etni
seen taustaan, kulttuuriin, koulutuk
seen tai taloudellisiin olosuhteisiin.

Jumalan palvelijoina, joilla on tieto 
Hänen suuresta pelastussuunnitelmas
taan ja siihen liittyvät vastuut, meidän 
tulee kiirehtiä muokkaamaan asen
teitamme ja tekojamme – kirkkona ja 
yksilöinä – jotta jätämme kaikki henki
lökohtaiset ennakkoluulot taaksemme. 

Kuten presidentti Russell M. Nelson 
sanoi sen jälkeen kun meillä oli hil
jattain ollut tapaaminen National 
Association for the Advancement of 
Colored Peoplen [värillisten asemaa 
edistävä valtakunnallinen yhdistys] 
kanssa: ”Yhdessä me kutsumme 
kaikkia ihmisiä, organisaatioita ja hal
lituksia työskentelemään entistä koh
teliaammin ja poistamaan kaikenlaiset 
ennakkoluulot.” 1

Samalla kun yhdessä pyrimme jät
tämään taaksemme ennak koluuloiset 
asenteet ja käytännöt, meidän tulee 
muistaa, ettei kyse ole ennakkoluu
loista, kun kirkko pitää kiinni tie
tyistä säännöistä edistäessään Herran 
asettamaa kelvollisuuden vaatimusta 
temppeliin pääsemiseksi. Herra on 
julistanut, että kuuliaisuus liitoille ja 
käskyille on välttämätön vaatimus, 
jotta voi päästä osalliseksi pyhistä siu
nauksista. Mikä tahansa yritys poistaa 
iankaikkista elämää ja iankaikkisia 
perheitä koskevia jumalallisia vaati
muksia olisi samaa kuin yrittäisi toteut
taa Saatanan suunnitelmaa siitä, että 
”kaikki pelastuisivat”. Me kuolevaiset 
hylkäsimme Saatanan suunnitelman jo 

”ME KUTSUMME 
KAIKKIA  
IHMISIÄ – – 
TYÖSKENTELE-
MÄÄN ENTISTÄ 
KOHTELIAAM-
MIN JA POISTA-
MAAN KAIKEN-
LAISET ENNAK-
KOLUULOT.”
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kuolevaisuutta edeltävässä elämässä. 
Me valitsimme taivaallisen Isämme 
suunnitelman, joka antaa vapauden 
valita ja pitää iankaikkiset liitot ja 
käskyt, jotka koskevat tasapuolisesti 
kaikkia. Jumalan tasapuolisuus ei 
tarkoita yhtäläisiä tuloksia kaikille vaan 
yhtäläistä mahdollisuutta kaikille.

IV
Kun juhlistamme pappeutta koskevan 
ilmoituksen 40. juhlavuotta, meidän 
päätöksenämme tässä juhlavuoden 
ohjelmassa on katsoa eteenpäin. 

Niin tehdessämme me ilmaisemme 
erityistä kiitollisuutta suurenmoisista 
jäsenistämme, jotka ovat afrikkalaista 
syntyperää, varsinkin afroamerikka
laisista jäsenistä, jotka ovat pysyneet 
kestävinä uskossa ja uskollisuudessa 
läpi ennakkoluuloista luopumisen 
vaikean siirtymäajan. Nyt me yhdessä 
keskitämme huomiomme tämän 
ilmoituksen vuoden 1978 jälkeen tuo
miin loistaviin vaikutuksiin, jotka ovat 
siunanneet Jumalan lapsia kaikkialla 
maailmassa. Kuten profeettajohta
jamme julistivat silloin:

”MEIDÄN TULEE 
KIIREHTIÄ  
[JÄTTÄMÄÄN] 
KAIKKI HENKILÖ
KOHTAISET 
ENNAKKOLUU-
LOT TAAKSEMME.”

”Herra on nyt ilmaissut tahtonsa 
siunatakseen kautta maailman kaik
kia lapsiaan, jotka kuulevat hänen 
valtuutettujen palvelijoidensa ääntä ja 
valmistautuvat kaikkien evankeliumin 
siunausten saamiseen.” 2

Nyt temppeleitä rakennetaan moniin 
maihin, jotta Jumalan lapsia siunattai
siin kummallakin puolella väliverhoa. 
Maan päällä ja taivaassa me riemuit
semme yhdessä. Tämä on osaltaan 
meidän valmistautumistamme Hänen 
toiseen tulemiseensa – Hänen, joka 
julisti Mormonin kirjan välityksellä, että 
”hän ei kiellä ketään pääsemästä osal
liseksi hänen pelastuksestaan” (2. Nefi 
26:24) ja joka julisti nykyajan profeetan 
kautta, että ”ellette te ole yhtä, te ette 
ole minun” (OL 38:27). ◼
VIITTEET
 1. ”First Presidency and NAACP Leaders  

Call for Greater Civility, Racial Harmony”,  
17. toukokuuta 2018, mormonnewsroom .org.

 2. Virallinen julistus 2.
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RAKENTAKAAMME 
SILTOJA
Presidentti Russell M. Nelson

VUOSISATOJA SITTEN eräs tarkka lainopettaja kysyi 
Vapahtajalta:

”’Opettaja, mikä on lain suurin käsky?’
Jeesus vastasi: ’Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämes

täsi, koko sielustasi ja mielestäsi.
Tämä on käskyistä suurin ja tärkein.
Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin 

kuin itseäsi.
Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.’” 1

Herra ilmoitti tämän ohjeen jälleen vuonna 1831, kun 
Hän sanoi profeetta Joseph Smithille: ”Ja jokainen pitäköön 
veljeään itsensä veroisena ja osoittakoon hyveellisyyttä ja 
pyhyyttä minun edessäni.”

Sitten tähdentäen Hän lisäsi: ”Ja vielä minä sanon teille: 
Jokainen pitäköön veljeään itsensä veroisena.” 2

Ajan keskipäivänä ja jälleen myöhempinä aikoina Herra 
on painottanut keskeistä oppiaan yhtäläisistä mahdollisuuk
sista lapsilleen. Ja presidentti Oaks on muistuttanut meitä 
tästä Mormonin kirjan opetuksesta: ”Eikä [Herra] torju ketään 
niistä, jotka tulevat hänen luoksensa, mustia eikä valkoisia, 
orjia eikä vapaita, miehiä eikä naisia; – – kaikki ovat Juma
lalle yhdenvertaisia.” 3

Jokaisella mantereella ja merensaarilla uskollisia ihmisiä koo
taan Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirk
koon. Kulttuuriin, kieleen, sukupuoleen, rotuun ja kansallisuu
teen liittyvät erot himmenevät merkityksettömiksi, kun uskolliset 
astuvat liittopolulle ja tulevat rakkaan Lunastajamme luo.

Lopulta ymmärrämme, että ainoastaan Jumalan todellisen 
isyyden ymmärtäminen voi saada meidät täysin ymmärtä
mään ihmisten todellista veljeyttä ja todellista sisaruutta. Tuo 
ymmärrys herättää meissä kiihkeän halun rakentaa yhteistyön 
siltoja syrjinnän muurien sijaan.

Rukoukseni ja siunaukseni, jonka jätän kaikkien kuulijoi
den ylle, on se, että voisimme voittaa kaikki ennakkoluulojen 
kuormat ja kulkea nuhteettomasti Jumalan kanssa – ja toinen 
toisemme kanssa – täydellisessä rauhassa ja sopusoinnussa. ◼
VIITTEET
 1. Matt. 22:36–40.
 2. OL 38:24–25.
 3. 2. Nefi 26:33.

MUSTAT JA VALKOISET, 
ORJAT JA VAPAAT, MIE-
HET JA NAISET – KAIKKI 
OVAT JUMALALLE 
YHDENVERTAISIA.
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Eric B. Murdock
kirkon lehdet

Olemme kaikki huomanneet, 
kun jollakulla ystävällä on 
rankka päivä tai kun joku on 

yksinäinen tai häntä pilkataan kou
lussa. Ehkäpä olet kuullut, että jolla
kulla seurakunnassasi on tällä hetkellä 
elämässään vakava haaste. Mitä sinä 
voit tehdä sellaisina hetkinä?

Joskus on vaikea tietää, kuinka 
voisi auttaa. Voi tuntua paljon helpom
malta odottaa, että joku muu ryhtyy 
toimeen, mutta on paljon, mitä voit 
tehdä itse – vaikka se olisi vain sitä, 
että ilmaiset lähipiirissäsi oleville, että 
välität. Mahdollisuuksia on kaikkialla 
ympärillämme, ja aina kun osoitat 
rakkautta, välittämistä ja kiinnostusta 
muita kohtaan, sinä teet palvelutyötä.

Henkilökohtainen palvelutyö
Palvelutyö. Olet luultavasti kuullut 

sen sanan monta kertaa kirkossa viime 
aikoina. Aikaisemmin puhuimme 
tavallisesti Vapahtajan tai profeetto
jen ja apostolien palvelutyöstä, mutta 

oletko koskaan miettinyt, onko sinulla 
henkilökohtaista palvelutyötehtävää?

Palvelutyö tarkoittaa sitä, että rakas
taa muita ja välittää heistä ja tekee 
sellaista, mitä Vapahtaja tekisi, jos Hän 
eläisi keskuudessamme nykyään. Pal
velutyö on tapa auttaa muita tuntemaan 
taivaallisen Isän rakkautta sekä täyttää 
heidän hengellisiä ja ajallisia tarpeitaan.

Jeesus ei ”tullut palveltavaksi, 
vaan palvelemaan” (Matt. 20:28). Hän 
palveli, kun Hän ”kulki ympäri maata, 
teki hyvää” (Ap. t. 10:38). Hänen 

opetuslapsinaan meitä on pyydetty 
noudattamaan Hänen esimerkkiään. 
Meillä on henkilökohtainen palvelutyö 
tehtävänä!

Mutta palvelemiseen ei tar
vita sitä, että organisoi valtavan 

palveluprojektin. Presidentti M. Russell 
Ballard, kahdentoista apostolin koo
rumin virkaa toimittava presidentti, 
on sanonut: ”Jotkin palvelutilaisuudet 
ovat virallisia – perheessämme, kirkon 
tehtävissämme ja osallistuessamme 
yhteiskunnallisten palvelujärjestöjen 
toimintaan. – –

[Mutta] monet mahdollisuudet 
palvella ovat epävirallisia – ilman 
toimeksiantoa – ja niitä tulee, kun 
autamme niitä, joita kohtaamme elä
män matkalla.” 1

Kristuksen kaltainen palveleminen 
tapahtuu usein pienin, vilpittömin 
teoin, joita teet joka päivä.

Yksitellen
Kun Vapahtaja ilmestyi nefiläisille, 

Hän kehotti jokaista tulemaan ja tun
nustelemaan jälkiä Hänen kyljessään 
sekä Hänen käsissään ja jaloissaan. ”Ja 
tämän he tekivät mennen yksitellen, 
kunnes he kaikki olivat menneet” 
(3. Nefi 11:15, kursivointi lisätty).

Kun teet parhaasi muiden auttamiseksi, 
Vapahtaja avaa silmäsi näkemään 
rakkautta ja myötätuntoa tuntien.

PALVELUTYÖTÄ 
VAPAHTAJAN TAVALLA

Palveleminen  
tarkoittaa sitä, että rakastaa 

muita ja huolehtii heistä.
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Sitten Hän kutsui heitä tuomaan 
jokaisen, joka oli sairas, loukkaan
tunut tai millään tavalla vaivainen, 
”ja hän paransi heidät joka ainoan, 
kun heidät tuotiin hänen luoksensa” 
(3. Nefi 17:7, 9, kursivointi lisätty). 
Tämän jälkeen ”hän otti heidän pienet 
lapsensa yksitellen ja siunasi heidät 
ja rukoili Isää heidän puolestaan” 
(3. Nefi 17:21, kursivointi lisätty).

Se ei ollut mikään pieni ihmis
ryhmä. Pyhissä kirjoituksissa ker
rotaan, että paikalla oli suunnilleen 
2 500 ihmistä (ks. 3. Nefi 17:25). Mutta 
Vapahtajalla oli silti aikaa parantaa, 
lohduttaa ja rohkaista sekä osoittaa 
rakkautta jokaiselle yksilölle.

Vanhin Ronald A. Rasband  
kahdentoista apostolin koorumista 
on opettanut: ”Tässä on varmasti 
erittäin syvällinen ja lempeä henki
lökohtainen sanoma. Jeesus Kristus 
huolehtii meistä ja rakastaa meitä 
kaikkia yksitellen.” 2 Rakkaus, jota 
Jeesus osoittaa yksilöä kohtaan, 
on juuri sitä, mistä palvelutyössä 
on kyse.

Silmät nähdä
Vapahtaja auttoi lähipiirissään 

olevia. Apuyhdistyksen ylijohtaja 
Jean B. Bingham on sanonut, että Hän 
”hymyili ihmisille, puhui ja käveli hei
dän kanssaan, kuunteli heitä, järjesti 
heille aikaa, kannusti, opetti, ruokki 
ja antoi anteeksi. Hän palveli niin 
perhettä kuin ystäviä, niin naapureita 
kuin muukalaisia, ja Hän kutsui tutta
via ja rakkaita nauttimaan evankeliu
minsa runsaista siunauksista.” 3

Jeesuksella Kristuksella oli silmät 
nähdä kaikkien ympärillään olevien 
tarpeet, ja Hän auttoi heitä kaikkia! 
Mekin voimme noudattaa Hänen esi
merkkiään ja auttaa niitä, jotka tarvit
sevat apuamme.

Mutta Vapahtaja on täydellinen. 
Kuinka voimme huomata muiden 
tarpeita ja palvella kuten Hän? Presi
dentti Ballard on sanonut: ”Pyytäkää 
aamurukouksessanne jokaisena uutena 

päivänä taivaallista Isää johdattamaan 
teitä huomaamaan tilaisuus palvella yhtä 
Hänen kallisarvoisista lapsistaan. Kul
kekaa sitten päivän läpi sydän täynnä 
uskoa ja rakkautta etsien jotakuta autet
tavaa. – – Jos teette näin, hengellinen 
herkkyytenne laajenee ja huomaatte 
sellaisia tilaisuuksia palvella, joiden ette 
tajunneet ennen olevan mahdollisia.” 4

Toimi Hengen kehotusten 
mukaan

Kuvittele tämä tilanne: Näet kou
lussa ystäväsi, ja hän näyttää hieman 
alakuloiselta. Sinusta tuntuu, että 
sinun pitäisi tehdä jotakin hänen 
hyväkseen, mutta olet huolissasi siitä, 
että häiritset häntä tai saatat hänet 
tai itsesi hämilleen. Sitten alat kantaa 
huolta siitä, oliko se Hengen innoi
tusta vai pelkästään omia ajatuksiasi.

Toisinaan on vaikea tietää, saatko 
Hengeltä kehotuksen palvella vai VA
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Rakkaus,  
jota Jeesus osoittaa yksilöä 
kohtaan, on juuri sitä, mistä 

palvelutyössä on kyse.
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onko ajatus vain omasta päästäsi, 
mutta Mormon opettaa meille, kuinka 
tunnistaa Hengen kehotuksia: ”Se, 
mikä on Jumalasta, kutsuu ja kannus
taa tekemään hyvää jatkuvasti; sen 
tähden kaikki, mikä kutsuu ja kannus
taa tekemään hyvää ja rakastamaan 
Jumalaa ja häntä palvelemaan, on 
Jumalan innoittamaa” (Moroni 7:13).

Presidentti Thomas S. Monson 
(1927–2018) on sanonut: ”Jos olemme 
tarkkaavaisia ja tietoisia ja jos toi
mimme meille tulevien kuiskausten 
mukaan, voimme saada aikaan paljon 
hyvää.” 5

Palvelutyö on kaikille
Huhtikuun 2018 yleiskonferenssissa 

presidentti Russell M. Nelson ilmoitti: 
”Herra on tehnyt tärkeitä muutoksia 
tapaan, jolla huolehdimme toisis
tamme. Sisaret ja veljet – vanhat ja 
nuoret – tulevat palvelemaan toisiaan 
uudella, pyhemmällä tavalla.” 6 Tähän 
sisältyy mahdollisuuksia palvella pal
velutyötoveripareina, mutta palvelemi
nen ei ole vain jotakin, mitä teemme 

sunnuntaisin tai toimintailloissa. Se 
ei ole pelkästään vastuu, joka tulee 
tiettyjen kirkon tehtävien myötä. 
Palvelutyö on kaikille. Se on jokaista 
tilannetta varten.

Kun meidät kastetaan, me 
lupaamme olla ”halukkaita kantamaan 
[toistemme] kuormia, jotta ne olisivat 
keveitä; niin, ja [olla] halukkaita sure
maan surevien kanssa, niin, ja lohdut
tamaan niitä, jotka ovat lohdutuksen 
tarpeessa” (Moosia 18:8–9). Muiden 
palveleminen on osaltaan sitä, mitä 
olemme luvanneet tehdä.

Entinen Nuorten Naisten ylijoh
taja Bonnie L. Oscarson on sanonut: 
”Herra haluaa teidän katsovan ympä
rillenne ikätovereitanne ja sitten pal
velevan kuten Hän palvelisi.” 7 Kun 
teet niin, Hän avaa silmäsi näkemään 

rakkautta ja myötätuntoa tuntien, 
kuinka palvella muita. Hän ei jätä 
sinua arvailemaan, mitä sinun pitäisi 
tehdä. Hän opastaa sinua siinä, kuinka 
voit parhaiten palvella heitä.

Palvelutyö tuo siunauksia
Presidentti Nelson on sanonut: 

”Me [Herran palvelijoina] palvelemme 
yksilöitä, kuten Hän palveli.” 8 Tämä 
ei siunaa pelkästään muita – se on 
siunauksena myös meille.

Vanhin Dieter F. Uchtdorf kah
dentoista apostolin koorumista on 
sanonut: ”Kun ojennamme kätemme 
ja sydämemme muille Kristuksen kal
taisessa rakkaudessa, meille tapahtuu 
jotakin ihmeellistä. Oma henkemme 
toipuu, jalostuu ja vahvistuu. Meistä 
tulee onnellisempia, rauhallisempia ja 
vastaanottavaisempia Pyhän Hengen 
kuiskauksille.” 9

Jeesus Kristus on näyttänyt tien antoi
sampaan, enemmän tyydytystä tuot
tavaan elämään. Palveleminen Hänen 
tavallaan tuo todellista onnea ja antaa 
elämääsi rauhan ja ilon tunteen. ◼

VIITTEET
 1. M. Russell Ballard, ”Kallisarvoisia lah-

joja Jumalalta”, Liahona, toukokuu 2018, 
s. 10–11.

 2. Ronald A. Rasband, ”Yksitellen”, Liahona, 
tammikuu 2001, s. 36.

 3. Jean B. Bingham, ”Palvelutyötä Vapahtajan 
tavalla”, Liahona, toukokuu 2018, s. 104.

 4. M. Russell Ballard, ”Tehkää innokkaasti 
työtä”, Liahona, marraskuu 2012, s. 31.

 5. Thomas S. Monson, ”Kolme tavoitetta 
oppaaksenne”, Liahona, marraskuu 2007, 
s. 120–121.

 6. Russell M. Nelson, ”Herran työhön käyn”, 
Liahona, toukokuu 2018, s. 118.

 7. Bonnie L. Oscarson, ”Edessämme olevat 
tarpeet”, Liahona, marraskuu 2017, s. 26.

 8. Russell M. Nelson, ”Palvelemista Jumalan 
voimalla ja valtuudella”, Liahona, toukokuu 
2018, s. 69.

 9. Dieter F. Uchtdorf, ”Te olette minun käteni”, 
Liahona, toukokuu 2010, s. 75.
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YLENPALTTISUUS JA JUHLAPERINTEET OVAT HAUSKOJA, MUTTA 
ILOINEN PALVELEMINEN ON AVAIN JOULUN HENGEN TUNTEMISEEN.
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JOULUN  

henkeä

TA PA A  

Charlotte Larcabal
kirkon lehdet

Seitsemän  
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”Ei vain tunnu joululta.”
Oletko koskaan ajatellut 

tähän tapaan? Ehkäpä 
sinusta tuntuu siltä juuri nyt: Soi
titpa joululauluja miten äänekkäästi 
tahansa tai ahmitpa piparkakkuja 
miten paljon tahansa, niin et vain 
onnistu tuntemaan joulun henkeä.

Jos tämä kuulostaa tutulta tai jos 
vain haluat tuntea joulun tuntua 
hieman paremmin tänä vuonna, 
niin luepa eteenpäin!

Presidentti David O. McKay  
(1873–1970) sanoi asian varsin 
yksinkertaisesti: ”Joulun henki 
on Kristuksen henki, joka saa 
sydämemme hehkumaan veljel
listä rakkautta ja ystävyyttä sekä 
innoittaa meitä ystävällisiin pal
veluksiin.” 1 Bonnie L. Oscarson, 
entinen Nuorten Naisten ylijohtaja, 
on samaa mieltä: ”Yksi keino lisätä 
joulun henkeä on auttaa auliisti 
ympärillämme olevia ja antaa 
itsestämme.” 2

Kuusen koristeleminen ja lah
jojen antaminen ovat joulunviet
toon kuuluvia tapoja, mutta avain 
joulun hengen tuntemiseen on 
siinä, että palvelee muita. (Katsopa 
edellistä artikkelia ”Palvelutyötä 
Vapahtajan tavalla”, niin opit lisää 
palvelemisesta.)

Ja hyvä uutinen on se, että 
jouluna on monia suurenmoisia 
tapoja palvella muita. Kokeile 
muutamia näistä, ja ennen kuin 
huomaatkaan, tunnet Hengen tuo
maa lämpöä ja entistä suurempaa 
Vapahtajan läheisyyttä – todellista 
joulun henkeä!

1. Käy tapaamassa yksinäisiä.
Ajattele tuntemiasi ihmisiä, joilla ei ehkä ole perhettä tai ystäviä, 
joiden kanssa viettää joulua. Voisit mennä tapaamaan jotakuta, 
joka on iäkäs tai joka on juuri muuttanut naapurustoosi. Jo 
yhdenkin yksinäisen ihmisen auttamisella voi olla voimallinen 
vaikutus. Kuten vanhin David A. Bednar kahdentoista apostolin 
koorumista on tuonut esiin, Kristus ”palveli yksilöitä” auttamalla 
ihmisiä yhtä kerrallaan.3 Me voimme tehdä samoin.

2. Käy laulamassa.
Tiesitkö, että profeet-
tamme rakastaa joululau-
luja? Olipa kyse hausko-
jen joulupukkilaulujen 
kajauttamisesta tai 
Vapahtajasta kertovien 
mieluisten joululaulu-
jen laulamisesta kun-
nioittavasti, presidentti 
Russell M. Nelson uskoo, 
että yhdessä laulaminen 
on suurenmoinen tapa 
”todella tuntea oikeaa 
joulun henkeä” 4.
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3. Katso ympärillesi ennen kuin katsot puhelimeesi.
Ei sinun tarvitse pitää puhelintasi taskussa koko päivää, mutta se, 
että olet läsnä ja keskityt ympärilläsi oleviin, on hyvä tapa päästä 
jälleen kosketuksiin joulun hengen kanssa.

”Sen sijaan että otatte puhelimenne nähdäksenne, mitä ystä-
vänne tekevät, pysähtykää, katsokaa ympärillenne ja kysykää 
itseltänne: ’Kuka tarvitsee minua tänään?’”, sanoi sisar Oscarson. 
”Te saatatte olla avain siihen, että joku ikätoverinne tavoitetaan 
ja hänen elämäänsä kosketetaan tai että ystävää, joka hiljaisesti 
kamppailee, rohkaistaan.” 5

4. Tee ylimääräisiä palveluksia.
Voiko siivoaminen, lastenvahdiksi tarjoutuminen tai 
jonkin muun ylimääräisen kotityön tekeminen tosiaan 
auttaa sinua tuntemaan joulun henkeä? Jos teet sen 
oikealla asenteella, niin kyllä varmasti! Kun jynssäät 
tai järjestelet, ajattele henkilöä, jota palvelet. Mieti, 
kuinka kovasti perheesi tai ystäväsi pitävät uutteran 
työsi lahjasta!

5. Vie jouluherkkuja!
Äsken oli puhetta niistä piparkakuista, joita ahmit – 
entäpä jos leipoisit joitakin jouluisia lempiherkkujasi? 
Sinun pitäisi luultavasti maistaa itsekin niistä muutama 
(tai enemmän), mutta avain joulun hengen tuntemiseen 
tässä on siinä, että antaa niitä herkkuja muille.
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6. Jaa jokin jouluvideo.
Jaa joulusanoma sosiaalisessa mediassa. Saat ideoita 
katsomalla jouluisia Mormon Messages [Mormonisano-
mia] - videoita. Voisit myös piristää jonkun päivää jaka-
malla kirkon jouluvideon sivustolla mormon .org. Voit 
lähettää sen ystävälle tai jakaa sen omalla sivullasi.

7. Pidä puuhasi salassa.
Kuinka paljon onnistut palvelemaan salassa ennen 
kuin jäät kiinni? Voisit jättää jonkun oven eteen ruo-
kaa tai lahjoja, sujauttaa ystävällisen viestin takintas-
kuun, käydä tekemässä lumityöt tai haravoida lehtiä 
– kunhan pidät huolen siitä, ettei kukaan huomaa, 
että se olit sinä! Muista: tee hyvät tekosi salassa 
(ks. Matt. 6:4).

Palvelemista jouluna
Välkkyvät valot ja jouluinen lois-
tokkuus voivat tuoda ihmetystä 
ja hauskuutta jouluusi, mutta kun 
kyse on oikean joulun hengen tun-
temisesta, avain siihen on iloinen 
palveleminen.

”Jotta todella kunnioittaisimme 
[Herran saapumista] maailmaan, 
meidän tulee tehdä kuten Hän teki 
ja osoittaa lähimmäisiämme kohtaan 
myötätuntoa ja laupeutta”, vanhin 

Dieter F. Uchtdorf kahdentoista 
apostolin koorumista on sanonut. 
”Voimme tehdä sitä päivittäin, sanoin 
ja teoin. Tulkoon tästä meidän joulu-
perinteemme, olimmepa missä 
tahansa – olkaamme hieman ystäväl-
lisempiä, hieman anteeksiantavam-
pia, vähemmän tuomitsevia, hieman 
kiitollisempia ja anteliaampia jakaes-
samme puutteenalaisille omasta 
yltäkylläisyydestämme.” 6 ◼

VIITTEET
 1. David O. McKay, Gospel Ideals, 1953, s. 551.
 2. Bonnie L. Oscarson, ”Joulu on Kristuksen 

kaltaista rakkautta”, ensimmäisen president-
tikunnan jouluhartaus, 7. joulukuuta 2014, 
broadcasts .lds .org.

 3. David A. Bednarin Facebook- sivu, video, 
julkaistu 22. tammikuuta 2017, facebook.
com/lds.david.a.bednar/videos.

 4. Russell M. Nelson, artikkelissa ”Christmas 
Memories from Prophets and Apostles”,  
New Era, joulukuu 2015, s. 10.

 5. Bonnie L. Oscarson, ”Edessämme olevat 
tarpeet”, Liahona, marraskuu 2017, s. 27.

 6. Dieter F. Uchtdorf, ”Jakakaa leivänkan-
nikkanne”, ensimmäisen presidenttikun-
nan jouluhartaus, 3. joulukuuta 2017, 
broadcasts .lds .org.
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HENGEN LAHJOJA

Olen aina osannut valmistaa vaikuttavan grillijuusto
voileivän. Sen herkullisen reseptin ja muutaman 
muun avulla pidin itseni hengissä ja toimintakykyi

senä läpi lähetystyöni ja hyvän matkaa aikuisuuteen. Mutta 
sitten menin naimisiin ja saimme lapsia, joilla kaikilla on 
erilaiset makumieltymykset. Minun oli tarpeen laajentaa 
ruokalistaani!

Niinä päivinä, kun oli minun vuoroni kokata, uuden
laisten aterioiden kokeileminen osoittautui kuitenkin 

haasteelliseksi. Ensiksikin, aikani työpäivän jälkeen oli 
tavallisesti rajallinen. Vaikka halusinkin valmistaa erilaisia 
aterioita, eteen tuli jatkuvasti pulmia. En onnistunut löy
tämään aineksia kyllin nopeasti tai sitten jotakin puuttui. 
Useimmiten jouduin hylkäämään ateriasuunnitelmani ja 
tekemään sen sijaan jotakin nopeaa ja helppoa.

Ja silti halusin jatkuvasti kehittyä tällä alueella. Niinpä 
päätin tehdä jotakin, mitä en ollut tehnyt koskaan aiemmin. 
Rukoilin erästä hengellistä lahjaa nimeltä mainiten.

David Dickson
kirkon lehdet
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samoja lahjoja ja pyytämään Jumalaa siunaamaan meitä 
niillä. Toiveenamme niin tehdessämme tulisi olla se, että 
voisimme paremmin palvella muita ja vahvistaa Jumalan 
valtakuntaa (ks. OL 46:26–29).

On olemassa hyvin monia lahjoja – paljon useampia 
kuin mitä löytyy pyhistä kirjoituksista. Kärsivällisyys on 
hengellinen lahja. Samoin optimismi. Ja rohkeus. Ja se 
että on rauhantekijä. Vanhin Larry R. Lawrence seitsemän
kymmenen koorumista on opettanut: ”Toisinaan näen 
mielessäni taivaassa suuren varaston, joka on aivan täynnä 
hengellisiä lahjoja, jotka ovat kaikkien niiden pyhien saata
villa, joilla on uskoa pyytää niitä. Valitettavasti kovin harvat 
pyytävät, joten varasto on aina ääriään myöten täynnä.” 1

Vanhin Lawrence kuvaili ystävää, joka päätti rukoilla 
rakkauden lahjaa. Hän kertoi ystävän kokemuksesta: ”Hän 
kirjoitti: ’Olen rukoillut nimenomaisesti entistä suurempaa 
rakkautta useiden kuukausien ajan. – – Vähitellen käsityk
seni muista on muuttunut. – – Olen alkanut paitsi rakastaa 
ympärilläni olevia ihmisiä myös nauttia heidän seurastaan. 
Aiemmin olen saattanut pitää oman etäisyyteni, mutta nyt 
olen aidon kiinnostunut jokaisesta.’” 2

Teidän lahjanne – valmiina odottamassa
Hengelliset lahjat ovat hyvin paljon arvokkaampia kuin 

fyysiset lahjat! Ne ovat itse asiassa parhaita lahjoja. Pyhissä 
kirjoituksissa meitä käsketään: ”Tavoitelkaa vakaasti par
haita lahjoja” (OL 46:8).

Mitä tahansa muuta toivotkin saavasi lahjaksi jouluna, 
yritä kuvitella myös muutamia ”parhaita lahjoja”, jotka odot
tavat sinua. Ne ovat jo ”paketissa” ja valmiina siunaamaan 
sinua ja lähipiirissäsi olevia ihmisiä.

Siispä pyydä. ◼

VIITTEET
 1. Larry R. Lawrence, ”Why Not Ask?”, Brigham Youngin yliopiston 

Idahon kampuksen hartaustilaisuus, 13. kesäkuuta 2017, 
byui .edu/ devotionalsandspeeches.

 2. Larry R. Lawrence, ”Why Not Ask?”

Yksi lahja, monta käyttötarkoitusta
Tarkemmin sanottuna rukoilin organisoimisen lahjaa. 

Niin, organisointikykyä! Meillä oli jo maustekaappi. Meillä 
oli myös ruoanlaittovälinelaatikoita. Mutta vaikka meillä 
olikin nuo tavarat, niin tuntui, että käytin enemmän aikaa 
välineiden etsimiseen kuin ruoan laittamiseen.

Kun johdonmukaisesti rukoilin tätä lahjaa, aloin saada 
täsmällisiä ideoita. Seinälle kiinnitettyyn maustehyllyk
köön mausteet saisi järjestykseen ja kätevästi saataville. 
Magneettisessa veitsitelineessä (yhtä lailla seinään kiinni
tettävässä) voisi säilyttää veitsiä ja muita metallisia ruoan
laittovälineitä. Näillä ja muilla ideoilla – kun olen toteut
tanut niitä – on ollut suuri vaikutus ruoanlaittopyrkimyk
siini. Tarvitsetko timjamia? Valkosipulisuolaa? Valkosipuli
jauhetta? Täältä löytyy!

Mutta sitten tapahtui jotakin hassua. Mieleeni alkoi 
pompahdella yksittäisiä ideoita, kuinka voisin pienin tavoin 
järjestää asioita elämäni muillakin osa alueilla. Esimerkiksi 
itse tehty kolmitasoinen pyykinpesutorni ei vie perhettäni 
luvattuun maahan, mutta Nefikin arvostaisi sitä tapaa, jolla 
sen rakensin – noudattamalla kehotuksia, joita sain yksi 
kerrallaan.

Organisointikyvyn hengellinen lahja on kohentanut 
elämääni ja perheeni elämää enemmän kuin olisin koskaan 
arvannut.

Ja kaikki tämä tapahtui, koska pyysin sitä.

Monia lahjoja, harvoja pyytäjiä
Apostoli Paavali opetti korinttilaisille, mitä monia erilaisia 

Hengen lahjoja on saatavilla, kuten usko tai parantaminen 
(ks. 1. Kor. 12:5–11). Ja sitten hän kehotti heitä ”[tavoittele
maan] kaikkein arvokkaimpia armolahjoja” (1. Kor. 12:31).

Voi olla vaikea ajatella, että voimakas halu saada itsel
leen jotakin olisi hyvä asia, mutta tässä tapauksessa niin voi 
olla. Meitä kehotetaan panemaan merkille hengellisiä lah
joja, joita huomaamme muissa, sitten tavoittelemaan niitä 



62 L i a h o n a

”Minusta tuntuu, etten 
ole kelvollinen saamaan 
osakseni Vapahtajan 
rakkautta. Kuinka voin 
voittaa tämän tunteen ja 
ymmärtää oman arvoni?”

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

”Jumalan rakkaus on 
teitä varten, tunsit-
tepa te ansaitse-
vanne rakkautta tai 
ette. Se on olemassa 
aina.

Kun me etsimme 
taivaallista Isäämme 
rukoilemalla pala-
vasti ja vilpittömästi 
sekä tutkimalla pyhiä 
kirjoituksia hartaasti 
ja omistautuneesti, 
todistuksemme 
vahvistuu ja juurtuu 
syvälle. Tulemme tie-
tämään, että Jumala 
rakastaa meitä.”
Presidentti Thomas S. Monson,  
”Emme koskaan kulje yksin”, Liahona, 
marraskuu 2013, s. 124.

Rukoile sitä, että 
tunnet Hänen 
rakkautensa

Me kaikki olemme tai
vaallisen Isämme poikia 

ja tyttäriä. Hänen rakkautensa meitä 
kohtaan on ääretöntä. Jos meistä joskus 
tuntuu, ettemme ole Hänen rakkau
tensa arvoisia, meidän tulee rukoilla 
Häntä. Rukoile, että tunnet Hänen 
rakkautensa. Rukoile, että tunnet ole
vasi sen rakkauden arvoinen, jota Hän 
tuntee sinua kohtaan, ja että voit nähdä 
itsesi, kuten Hän näkee sinut. Omana 
aikanaan ja omalla tavallaan Hän 
vastaa aina rukouksiimme vahvistaen 
täydellisen rakkautensa. Aina kun olen 
tuntenut olevani alla päin tai yksinäi
nen, niin Hänen rakkautensa rukoile
minen on aina kohottanut minua.
Julia M., 16, Virginia, USA

Lähesty Vapahtajaa
Äskettäin eräällä lähetys
työhön valmistautumisen 
oppikurssilla keskus
telimme siitä, kuinka 

oppia huomaamaan Jumalan rakkau
den meitä kohtaan. Keskustelimme 
monista eri asioista, joita voimme 
tehdä tunteaksemme paremmin oman 
arvomme, muun muassa palvelemalla 
lähimmäistämme, rukoilemalla apua 
itselle tärkeisiin asioihin, lukemalla 
pyhiä kirjoituksia ja olemalla lähetys
saarnaajia. Kaikkien näiden asioi
den tarkoituksena on tuoda meitä 
Jeesuksen Kristuksen luo ja auttaa 
meitä näkemään mahdollisuutemme 
tulla Hänen kaltaisikseen.
Santiago Z., 17, Arizona, USA
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Käskyjä seuraa
Joskus tunnen, etten ole kelvollinen 
saamaan osakseni Vapahtajan rakkautta, 
koska en ole täysin kuuliainen Herran 
käskyille. Voin voittaa nämä tuntemukset 

tekemällä parannuksen, toisinaan piispani avulla, joka 
opettaa minulle, että Herra rakastaa kaikkia lapsiaan.
Jacques D., 15, Abidjan, Norsunluurannikko

Parannus on avain
Me kaikki teemme syntiä, ja sen vuoksi saatamme 
tuntea, ettemme ole kelvollisia saamaan Vapahtajan 
rakkautta. Mutta Hän antoi henkensä meidän puoles
tamme – Hän uhrautui meidän tähtemme. Se epäitse
käs teko tehtiin rakkaudesta. Ainoa asia, mitä meidän 
tulee tehdä tunteaksemme olevamme Hänen rak
kautensa arvoisia, on se, että hyödynnämme Hänen 
sovituksensa voimaa tekemällä parannuksen syn
neistämme. Parannus on avain siihen, että tunnemme 
oman arvomme ja Vapahtajan rakkauden.
Sisar Custan, 23, Cebun lähetyskenttä, Filippiinit

Rakasta muita
Yksi tapa huomata oma arvomme on huomata 
ympärillämme olevien arvo. Se, että keskitymme 
muihin, auttaa meitä olemaan tyytyväisiä itseemme, 
koska vahvistamme muita. Se hyödyttää kaikkia! 
Kun minulla oli ollut vaikeuksia itseluottamuksen 
kanssa, päätin palvella jotakuta lähipiirissäni ole
vaa, joka tarvitsi apua. Joka päivä kuukauden ajan 
kehuin jotakuta ystävää, jolla oli vaikeuksia. Muihin 
keskittyminen auttoi minua tuntemaan itseni arvok
kaaksi ja tarpeelliseksi. Kun pyrimme rakastamaan 
muita sen vuoksi, keitä he ovat, meidän on helpompi 
nähdä, kuinka paljon Jumala rakastaa meitä. Se, että 
autamme muita tuntemaan olevansa rakkauden arvoi
sia, auttaa meitä itseämme tuntemaan samoin.
Jayme W., 15, Minnesota, USA

Olen tehnyt paran-
nuksen, mutta tunnen 
yhä suurta syyllisyyttä. 
Kuinka voin saada 
rauhan?

Mitä sinä ajattelet? Lähetä vastauksesi ja halutessasi korkearesoluu-
tioinen valokuva 15. tammikuuta 2019 mennessä 
sivustolla liahona .lds .org (napsauta ”Submit an Arti-
cle or Feedback” [Lähetä artikkeli tai palautetta]).

Vastauksia saatetaan lyhentää tai muokata 
selkeämmiksi.

Vastaukset eivät ole kirkon virallisia opillisia lausuntoja,  
vaan ne on tarkoitettu avuksi ja avartamaan näkemystä.
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”Kuinka teen päätöksen palvella  
lähetystyössä?”

Jeesuksen Kristuksen äärettömän sovituksen 
ansiosta syyllisyytesi voidaan pyyhkiä pois, jos teet 
täydellisen parannuksen. Mutta ihmiset tunte-
vat silti toisinaan hetkittäistä syyllisyyttä syn-
tiensä muiston vuoksi, vaikka he ovatkin tehneet 
parannuksen.

Syyllisyydentunne eli ”Jumalan mielen mukainen 
murhe” (2. Kor. 7:10) voi olla hyödyllistä. Se voi 
keskittää ajatuksemme Jeesukseen Kristukseen ja 
johtaa meidät todelliseen parannukseen ja muu-
tokseen. Häpeä sen sijaan keskittää ajatuksemme 
meihin itseemme ja estää edistymisemme.

Mormonin kirja antaa meille hyviä esimerkkejä 
siitä, kuinka voimme tehdä parannuksen ja sitten 
tuntea rauhaa Jeesuksessa Kristuksessa:
• Aiempien syntiensä muistaminen sai Ammonin 

ylistämään Vapahtajaa ja Hänen armoaan 
tuoden hänelle kärsimyksen sijaan iloa (ks. Alma 
26:17–20).1

• Kun Alman ”[mieli] takertui tähän ajatukseen” 
Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen sovitukses-
taan, hänen ”[syntiensä] muisto ei enää raasta-
nut [häntä]” (Alma 36:17–19). Vaikka muisto oli 
yhä jäljellä, se ei enää raastanut häntä.2

VIITTEET
 1. Ks. Richard G. Scott, ”Omantunnonrauha ja mielenrauha”, 

Liahona, marraskuu 2004, s. 17.
 2. Ks. Dieter F. Uchtdorf, ”Kohta, josta on vielä turvallista 

palata”, Liahona, toukokuu 2007, s. 101.
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VAPAHTAJAN  

on lahja,  joka  
SYNTYMÄ  

MAHDOLLISTAA 
SEN,  

että Isä antaa mei l le  ”rauhan tässä 

maai lmassa ja  iankaikkisen elämän 

tulevassa maai lmassa”  [OL 59:23] .

VA
LO

KU
VA

 G
ET

TY
 IM

AG
ES

Presidentti Henry B. Eyring,  
toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa,  

”Rauhan lahjoja”, ensimmäisen presidenttikunnan jouluhartaus, 4. joulukuuta 2016
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Presidentti Russell M. Nelson, ”Toivo Israelin”, maailmanlaajuinen hartaustilaisuus nuorille, 3. kesäkuuta 2018, s. 17, 20.

EROTTUKAA 
JOUKOSTA. 

OLKAA ERILAISIA. 
OLKAA VALONA. 

PITÄKÄÄ 
SEITSEMÄN  

PÄIVÄN PAASTO 
SOSIAALISESTA 
MEDIASTA.

UHRATKAA 
VIIKOITTAIN AIKAANNE 
HERRALLE.

PYSYKÄÄ  
LIITTOPOLULLA. 

RUKOILKAA 
PÄIVITTÄIN,  
ETTÄ KAIKKI VOISIVAT 
VASTAANOTTAA 
EVANKELIUMIN 
SIUNAUKSET.

1. 

3. 

2. 

4. 

5. 

VÄRVÄYTYKÄÄ HERRAN NUORISOPATAL JOONAAN  

JA AUTTAKAA ISRAELIN KOKOAMISESSA

Kutsun teitä valmistautumaan tekemällä – – viisi asiaa,  
jotka muuttavat teitä ja auttavat teitä muuttamaan maailmaa. – –
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Juliann Tenney Doman
Perustuu tositapahtumaan

”Kun on työtä tehtävänä, tee se iloiten.  
Tee enemmän kuin pyydetään, käy virsta toinenkin.” 
(Children’s Songbook, s. 167.)

Carl hytisi kylmästä työntäessään pyöräänsä vasta
tuuleen. ”Maltan tuskin odottaa, että pääsen kotiin 

lämpimään”, hän ajatteli. ”Enkä malta odottaa joululahjo
jen avaamista!”

Sinä aamuna hän oli noussut erityisen varhain ylös 
jakamaan sanomalehtiä. Kun hän kotimatkallaan työnsi 
pyöräänsä ylös jyrkkää rinnettä, hän ajatteli äidin leipo
mia jouluisia kanelipullia. Ne maistuisivat todella hyviltä. 
Hän saattoi miltei maistaa makean kermaisen päällyksen.

Kerma! Carlin hartiat lysähtivät. Hän oli unohtanut 
lehmän lypsämisen ja muut tarpeelliset kotihommat, 
jotka piti tehdä. Myös jouluna.

Carl jätti pyöränsä kodin edustalle. Hän ja hänen 
veljensä olivat lähteneet kilpaa jakamaan lehtiä omiin 
jakelupiireihinsä. Carl ei nähnyt veljensä pyörää, joten 
Carl oli voittanut!

Ainoa ongelma voittamisessa oli se, että nyt hänen piti 
odottaa veljeään, ennen kuin he voisivat avata lahjat. Sitten 
heidän pitäisi mennä takaisin ulos ja tehdä kotihommat. 
Carl toivoi, että voisi vain jäädä sisälle ja nauttia joulusta.

”Voisinkin tehdä omat hommat nyt”, Carl ajatteli. 
”Sitten minun ei tarvitse tulla takaisin ulos kylmään.” 
Hän kiiruhti navettaan.

Kun Carl nappasi ämpärin ja istui lypsämään lehmää, 
hän katseli ympärilleen. Kaikki muut hommat piti yhä 
tehdä. Sitten hän sai idean. Jos hän tekisi kaikki hommat 
itse, hän voisi yllättää perheensä, ja he voisivat viettää 
muun osan jouluaamusta yhdessä. Se olisi kaikkien aiko
jen paras joululahja!

Carl lypsi kaikki lehmät nopeasti. Sitten hän siivosi 
navetan, ruokki kanat ja keräsi munat. Hän hymyili aja
tellessaan, kuinka hänen perheensä yllättyisi.

Carl meni takaisin sisälle kotiin. Hän kurkisti ovesta 
nähdäkseen, oliko ketään näkyvissä. Sitten hän pujahti 
keittiöön. Hän oli juuri saanut laitettua maidon ja munat 
jääkaappiin, kun äiti astui sisään.

”Ai, hyvä, oletkin jo kotona”, äiti sanoi ja tuli halaa
maan häntä. ”Aloimme jo ihmetellä, missä sinä olit.”

Äiti auttoi Carlilta takin päältä. Kun Carlin sisaruk
set näkivät hänet, he huusivat: ”Carl on tullut kotiin! 
Avataan lahjat!” Kaikki kerääntyivät joulukuusen ympä
rille ja odottivat, että isä jakaisi lahjat. Carlista oli mukava 
katsella, kun kaikki esittelivät aarteitaan.

”Selvä!” isä sanoi. ”Nyt on aika tehdä kotihommat. Mutta 
luulen, että sitä ennen tarvitsemme mehua ja kanelipullia.”

Isä meni keittiöön ja avasi jääkaapin. Hän pysähtyi 
katsomaan.

”No, jopa jotakin!” isä sanoi. ”Maitokannu onkin jo 
täynnä, ja tässähän ovat jo munatkin kerättyinä! Kuka 
ne on ehtinyt hakemaan?”

Isä palasi olohuoneeseen. Carl yritti parhaansa 
mukaan piilotella hymyään.

”Tiedätkö sinä, Carl, mitään tästä?” isä sanoi itsekin 
hymyillen. ”Näyttää siltä, että meidän hommat on jo tehty.”

”Hyvää joulua!” Carl huudahti.
Isä kietoi kätensä Carlin ympärille. ”Kiitos, Carl. Se oli 

todella huomaavaista. Tämä on varmasti paras joulumme 
tähän asti!”

Carl virnisti. Hän tiesi jo, että hänelle tämä oli 
kaikkien aikojen paras joulu. ◼
Kirjoittaja asuu Coloradossa Yhdysvalloissa.

Carlin joululahja
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Katie ja Quincy
”Ystävän rakkaus ei koskaan petä” 
(Sananl. 17:17).

K atie rakasti laulamista. Hän rakasti 
tanssimista. Mutta eniten hän rakasti 

sunnuntaipäiviä! Silloin hän sai tavata 
ystävänsä Quincyn.

Katiella oli Downin syndrooma. Joskus 
kirkossa hän hämmentyi eikä tiennyt, mitä 
tehdä. Mutta hän tiesi, että Quincy olisi 
paikalla auttamassa häntä.

Quincyllä oli tapana pitää Katieta 
kädestä ja mennä hänen kanssaan Alkeis
yhdistykseen. Joskus Katiella oli yhteisen 
tuokion aikana levoton olo, ja silloin 
Quincy aina halasi häntä. Se aina auttoi 
Katieta rauhoittumaan. Yhteisen tuokion 
jälkeen Quincy auttoi Katieta löytämään 
oman luokkansa. Katie rakasti Quincyä.

Eräänä päivänä Katie kuuli, että Quincyn 
perheelle oli tapahtunut jotakin surullista. 
Quincyn isoveli Cory oli kuollut! Katie tiesi, 
että hänen ystävänsä olisi hyvin surullinen. 
Hän tiesi, että Quincy rakasti isoveljeään 
hyvin paljon.

Äiti kertoi Katielle, että tänä iltana ihmiset 
kokoontuisivat kirkolle osoittamaan rak
kautta ja myötätuntoa Quincyn perheelle. 
Sitten huomenna olisivat Coryn hautajaiset.

”Haluaisitko lähteä isän ja minun kanssa 
kirkolle tänä iltana?” äiti kysyi Katielta.

Katie nyökkäsi. Hän halusi kertoa 
Quincylle, että hän rakasti tätä!

Äiti auttoi Katieta pukeutumaan siisteihin vaatteisiin. 
Sitten he ajoivat kirkolle.

Kun he pääsivät sinne, Katie näki paljon ihmisiä. Hän 
tunnisti joitakin seurakuntalaisia. Hän näki piispansa. 
Hän näki Alkeisyhdistyksen opettajansa. Mutta hän ei 
nähnyt ystäväänsä.

Evan Valentine ja Marissa Widdison
Perustuu tositapahtumaan
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”Äiti, missä Quincy on?” Katie kysyi.
Äiti ei tiennyt.
”Mitäpä jos kysymme joltakulta?” äiti sanoi.
Tavallisesti Katie ei pitänyt puhumisesta, kun ympärillä 

oli paljon ihmisiä. Mutta tänä iltana hänen oli löydettävä 
Quincy. Katie tunsi rohkeutta. Hän marssi piispan luo.

”Quincy on surullinen. Minun pitää löytää Quincy!” 
hän sanoi piispalle.
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VAMMAISET YSTÄVÄT
Jotkin vammat vaikeuttavat kehon toimimista. Toiset vammat vaikeutta-
vat aivojen toimimista. Joillakin ihmisillä on jokin vamma, joka vaikuttaa 
heidän aivoihinsa ja heidän kehoonsa. Kaikesta huolimatta jokainen 
lapsi on tärkeä ja Jumalalle rakas lapsi.

Jos tapaat jonkun, jolla on jokin vamma,

Älä…
tuijota, osoittele sormella tai kuiskaile hänestä
jätä häntä huomiotta
pilaile hänen kustannuksellaan
nimittele häntä.

Tee näin:
Tervehdi ja ole kiltti.
Esitä kysymyksiä kohteliaasti.
Puolusta häntä, jos muut ovat ilkeitä.
Muista, että hän on Jumalan lapsi, aivan kuten 

sinäkin!

Piispa hymyili ja otti 
Katieta kädestä. ”Men
näänpä sitten etsimään 
Quincyä.”

Piispa, äiti ja Katie käveli
vät yhdessä ympäri kirkkora
kennusta. Viimein he löysivät 
Quincyn! Hän istui nurkassa. Hän 
näytti todella, todella surulliselta.

Katie asteli ystävänsä luo ja kietoi 
käsivartensa tämän ympärille. Hän ajatteli, 
miten paljon Quincy kaipasi veljeään.

”Ei hätää, Quincy. Jeesus pitää huolta Corysta”, Katie 
sanoi. Hän taputti varovasti Quincyn hiuksia, jotta var
masti tekisi sen hellästi.

Quincy alkoi itkeä. Katie 
halasi häntä lujemmin.

”Ei hätää”, Katie sanoi. 
”Jeesus pitää huolta Corysta”.

Quincy itki itkemistään. 
Katie vain jatkoi ystävänsä 

halaamista. Jonkin ajan kuluttua 
Quincy tyyntyi. Hän nyyhkytti yhä, 

mutta ei enää itkenyt niin paljon. Hän 
nosti katseensa Katieen.

”Kiitos, Katie”, Quincy sanoi. ”Olet oikeassa. 
Jeesus pitää huolta veljestäni.”

Katie oli onnellinen, kun saattoi auttaa ystäväänsä 
saamaan paremman olon. Hän rakasti Quincyä! ◼
Kirjoittajat asuvat Utahissa Yhdysvalloissa.
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Luaipou W., 10, Victoria, Australia

P erjantaina opettajani pyysi 
minua lukemaan kirjoittamani 

runon kaikkien oppilaiden, 
opettajien ja vanhempien edessä koulumme juhlassa. 
Olin todella innostunut, joten sanoin: ”Joo!” Mutta se 
myös jännitti minua todella paljon.

Kun istuin näyttämöllä odottamassa sitä, että lukisin 
runoni, sydämeni pamppaili hyvin nopeasti. Minua 
jännitti kovasti lukea isolle ihmisjoukolle jotakin, minkä 
olin itse kirjoittanut.

Sitten mieleeni tuli ajatus. Ajattelin sitä, kuinka 
perheeni ja minä luemme aamuisin yhdessä Mormonin 
kirjaa ennen kouluun menoa. Ajatus pyhien kirjoitusten 
lukemisesta perheeni kanssa sai minut ajattelemaan 
taivaallista Isää. Ajattelin, kuinka Hän rakastaa minua. 
Tunsin lohtua, ja tunsin, etten ollut enää yksin. 

Sydämeni ei pamppaillut enää niin nopeasti, ja tunsin 
kunnioitusta.

Lasten laulukirjan sivulla 12 on laulu, jossa 
sanotaan näin:

Kunnioitus jotain on paljon muuta
Kuin hiljaa vain istua.
Se on pyhä tunne, kun Jumalaa muistan,
Se on suurta rakkautta.
Teoissani se näkyy ja sanoissa kuuluu.
Sen ymmärrän selvästi,
Ja tiedän: jos osoitan kunnioitusta,
Jeesus tulla voi lähelleni.

Olen kiitollinen siitä, että tunsin taivaallisen Isän 
rakkautta, kun minua jännitti juhlassa. Ja olen kiitollinen 
siitä, että tiedän Hänen rakastavan minua hyvin paljon.

Tiedän, että vaikeissa tilanteissa voin päättää olla 
kunnioittava ja ajatella Jumalaa. ◼

Kunnioitus on rakkautta
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”Mä tahdon rakastaa Ja ilomielin auttaa”  
(Lasten laulukirja, s. 43).

Perheemme asui São Paulossa Brasiliassa. Meidän 
tiemme toisella puolella oli mangrovemetsä. Mang

rovemetsissä risteilee puiden välissä jokia. Maaperä on 
hyvin mutaista.

Monet ihmiset rakensivat taloja sille mutaiselle maa
perälle. He laittoivat mutaan valtavia puunrunkoja. Sitten 
he rakensivat talonsa puunrunkojen päälle. Mutta kun 
satoi, joki tulvi. Vesi nousi ihmisten taloihin. Silloin ihmi
sillä ei ollut enää paikkaa, missä nukkua öisin.

Kun niin tapahtui, isäni kutsui heidät kaikki meidän 
kotiimme. Joskus meillä oli jopa 15 ihmistä! Hän toi 
heidät olohuoneeseemme ja antoi heille huopia. Äiti 
valmisti heille jotakin syötävää. Sitten he nukkuivat yön 
meidän kodissamme.

Näin kävi ainakin kolme tai neljä kertaa. Muistan miet
tineeni: ”Kovinkaan monet ihmiset eivät ottaisi kotiinsa 
muukalaisia.” Isäni päästi kotiimme nukkumaan ihmisiä, 
joita hän tuskin tunsi! Mutta sitten ajattelin: ”Heillä ei ole 
muutakaan paikkaa minne mennä.”

Vanhempani tekivät aina kaikenlaista auttaakseen 
ihmisiä. Mutta heidän palvelemisensa oli muutakin kuin 
vain auttamista ja antamista. Se oli rakkauden osoitta
mista lähimmäisillemme, silloinkin kun lähimmäisemme 
oli joku, jota emme tunteneet hyvin.

Meidän tulee auttaa ihmisiä, jotka ovat avun tarpeessa. 
Meidän tulee auttaa heitä kaikin mahdollisin keinoin. Mei
dän ei pidä rajoittaa sitä, mitä teemme ihmisten auttami
seksi. Voimme antaa suojaa ja tarvikkeita. Voimme antaa 
aikaamme. Voimme kertoa, mitä tiedämme taivaallisesta 
Isästä ja Jeesuksesta Kristuksesta, varsinkin nyt jouluna. ◼

Suojassa mudalta
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Vanhin Adilson de 
Paula Parrella

seitsemänkymme-
nen koorumista
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A P O S T O L I T  T O D I S T A V A T  K R I S T U K S E S T A
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”Jeesus Kristus elää ja on maailman Vapahtaja ja Lunastaja. Hän on tarjonnut 
tien todelliseen onneen.”
Vanhin Quentin L. Cook
kahdentoista apostolin koorumista
”Me seuraamme Jeesusta Kristusta”, Liahona, toukokuu 2010, s. 86.
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”Rakastan taivaallisen Isän 
suunnitelmaa”, piirtäjänä 
Irreantum D., ja ”Haluan jakaa 
kaikkien kanssa”, piirtäjänä 
Verlann T., Luzon, Filippiinit

MEIDÄN  
SIVUMME

Olen hyvin onnellinen siitä, että sain astua kasteen 
vesiin ja että minut konfirmoitiin Jeesuksen Kristuksen 
kirkon jäseneksi. Pyhä Henki on uskollisena kumppa-
ninani, jos pysyn puhtaana ja olen kuuliainen käskyille. 
Tiedän, että Jumala elää, että Hän rakastaa meitä, 
että kirkko on totta ja että Mormonin kirja on totta.
Juan O., 8, Cali, Kolumbia

Jokainen syntymäpäivä on erityinen, mutta 
pienestä asti olen valmistautunut kastee-

seeni. Nyt kun minut on kastettu, olen hyvin 
onnellinen. Tiedän, että taivaallinen Isä on 

onnellinen vuokseni ja rakastaa minua.
Danna M., 9, Chimaltenango, Guatemala

”Herran lähetyssaarnaajat”, Emilio A., 9, 
Formosa, Argentiina
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Veljekset, jotka 
valaisevat 
maailmaa

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

Jayden: Joululaulu
Koulussa luokkamme esitti joulu
kuvaelman, ja minä soitin pianoa 
koko ohjelmassa. Opetin kaikille 
laulun ”Oi jouluyö”.

3

1

2
Jayden: Opetan naapureita
Minusta on mukavaa opettaa naapurei
tamme, kun leikimme, koska haluan 
palvella heitä. Kohdassa Matt. 5:16 
Jeesus opetti, että meidän tulee 
antaa valomme loistaa. Kun 
teen niin, olen onnellinen.

Hubert: Autan nälkäisiä
Koulussa välitunnilla näen ihmisiä, jotka 
ovat nälkäisiä ja joilla ei ole mitään syö
tävää. Jaan heille eväistäni, ja niin heistä 
tuntuu paremmalta. Kun olen tehnyt niin, 
olen onnellinen.

Me olemme  
Hubert ja  
Jayden.  

Hei!  
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Asumme maassa  
nimeltä Ghana.  

Kaupunkimme Accra sijait-
see lähellä Atlantin valta-

merta. Täällä on myös  
kaunis temppeli!

Hubert: Soitan urkuja
Kirkossa soitan urkuja, 
kun jäsenet laulavat. 
Kun teen niin, olen 
onnellinen.

Tuokaamme valoa 
maailmaan
Pyhissä kirjoituksissa 
sanotaan, että Jeesus on 
maailman valo ja elämä. 
Joten tuokaamme valoa 
maailmaan!

Kiitos Liahonaan lähettämistänne 
tähdistä!
Tänä vuonna te olette täyttäneet mei
dän taivaamme tuhansilla tähdillä ja 
kertomuksilla siitä, kuinka olette 
palvelleet rakastavasti. Olette todella
kin antaneet valonne loistaa!

Me olemme  
Hubert ja  
Jayden.  

Hei!  
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Joona ja suuri kala
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
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Nousi valtava myrsky. 
Merimiehet pelkäsivät, 
että heidän laivansa 
uppoaisi. Joona tiesi, 

Jumala käski Joonaa menemään lähetystyöhön. Joonan oli määrä 
mennä kaupunkiin nimeltä Ninive ja kehottaa kansaa tekemään 
parannus. Mutta Joona ei halunnut mennä sinne. Hän nousi laivaan, 
joka oli menossa toiseen kaupunkiin.

Kim Webb Reid
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Jumala lähetti suuren kalan pelastamaan Joonan. Joona oli kalan 
vatsassa kolme päivää. Hän rukoili. Hän päätti tehdä parannuksen ja 
seurata Jumalaa. Jumala käski kalan oksentaa Joonan kuivalle maalle.

että Jumala oli lähettänyt 
myrskyn, koska Joona oli 

lähtenyt pakoon. Hän käski 
merimiehiä heittämään 

hänet yli laidan, niin 
myrsky tyyntyisi.
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Kun minä teen 
väärän valinnan, 
voin tehdä 
parannuksen ja 
yrittää uudelleen. 
Jumala rakasti 
Joonaa, ja Jumala 
rakastaa minua! ◼

Luvuista Joona 1–4.

Joona meni Niniveen. Hän opetti siellä kansaa. Ja Niniven 
asukkaat kuuntelivat! He alkoivat jälleen seurata Jumalaa.
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V Ä R I T Y S S I V U
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”Minä ilmoitan teille ilosanoman.”  
– Luuk. 2:10
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Me opetamme ja todistamme, että pelastus on 
Kristuksessa. Hän on meidän Herramme, meidän 

Jumalamme ja Kuninkaamme. Me palvelemme Isää Hänen 
nimessään, kuten kaikki pyhät profeetat ja kaikki pyhät kaik-
kina aikoina ovat tehneet.

Iloitsemme Hänestä ja Hänen sovitusuhristaan. Hänen 
nimensä on jokaisen muun nimen yläpuolella, ja Hänen edes-
sään jokainen polvi on notkistuva ja jokainen kieli tunnustava, 
että Hän on kaikkien Herra, jota ilman ei olisi kuolematto-
muutta eikä iankaikkista elämää.

Mutta aion nyt puhua toisesta miehestä, miehestä, jonka 
kautta tieto Kristuksesta ja pelastuksesta on tullut meidän 
aikanamme. – –

Puhun Joseph Smith nuoremmasta, voimallisesta palautuk-
sen profeetasta, miehestä, joka ensimmäisenä kuuli taivaallisen 
äänen tänä taloudenhoitokautena, miehestä, jonka kautta 
Jumalan valtakunta jälleen kerran perustettiin ihmisten 
keskuuteen. – –

Keväällä vuonna 1820 [Isä Jumala ja Hänen Poikansa Jeesus 
Kristus] repäisivät pimeyden verhon, jonka peittämänä maa 
oli niin pitkään ollut. – – He tulivat alas selestisestä kodistaan 
lehtoon lähellä Palmyraa New Yorkin osavaltiossa. Kutsuen 
nuorta Josephia nimeltä he kertoivat silloin hänelle, että – – 
hänestä tulisi väline Heidän käsissään Heidän iankaikkisen 
evankeliuminsa täyteyden palauttamiseksi. – –

Kaikki ihmiset voivat hyvällä syyllä kysyä, mikä on heidän 
suhteensa Joseph Smithiin ja hänen jumalalliseen tehtäväänsä. 
Kysyvätkö he hänen nimeään ja etsivätkö he pelastusta, joka on 

ainoastaan Kristuksen evankeliumissa, joka ilmoitettiin Hänen 
myöhempien aikojen profeetalleen – –? Suuri kysymys, johon 
kaikkien ihmisten meidän aikanamme täytyy vastata – oman 
pelastuksensa menettämisen uhalla – on: Kutsuiko Jumala 
Joseph Smithin? – –

Älköön minua ymmärrettäkö väärin. Me olemme Kristuksen 
todistajia. Hän on Vapahtajamme. – – Mutta me olemme 
myös Joseph Smithin todistajia, jonka kautta me tiedämme 
Kristuksesta ja joka on laillinen vallanhaltija, jolle annettiin 
voima sitoa maan päällä ja sinetöidä taivaassa, jotta kaikki ihmi-
set hänen ajastaan lähtien voisivat olla pelastuksen perillisiä. ◼

Puheesta ”Joseph Smith – voimallinen palautuksen profeetta”,  
Valkeus, lokakuu 1976, s. 83–85. Käännös tarkistettu.

Tunnemme Kristuksen Joseph Smithin kautta
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Vanhin  
Bruce R. McConkie 
(1915–1985)
kahdentoista apostolin 
koorumista

Tieto Kristuksesta ja pelastuksesta on tullut meidän  
aikanamme erään tietyn henkilön kautta.
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NUORILLE
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SEITSEMÄN TAPAA  
JAKAA ILOA
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LISÄÄ TÄMÄ 

JOULULAHJALUETTELOOSI
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NUORILLE AIKUISILLE

EDESSÄ ISOJA  
PÄÄTÖKSIÄ?

Voit luottaa täydellisen 
navigoijan opastukseen.
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