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Ymmärrä 
riippuvuutta  
ja sen vaikutusta 
läheisiin, s. 16, 22
Meidän yhteytemme taivaaseen, s. 12
Meidän liittomme sinetöivät meidät 
Jumalaan ja toinen toiseemme, s. 26
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Rannikolla Sydneyn kauniissa luonnonsatamassa 
sijaitsee kappeli, jossa kokoontuu neljä Australian 
309:stä myöhempien aikojen pyhien seurakunnasta: 
englannin- , tongan- , espanjan-  sekä mandariinikiinan-
kieliset seurakunnat. Sellainen moninaisuus on 
tyypillistä Sydneylle, jossa monet kulttuurivaikutteet 
eri puolilta maailmaa kohtaavat toisensa.

Kirkko tuli Australiaan vuonna 1840 Isosta- 
Britanniasta saapuneen 17- vuotiaan William James 
Barrattin myötä. Hän kastoi ensimmäisen australia-
laisen käännynnäisen, Robert Beauchampin, josta 
tuli myöhemmin lähetysjohtaja.

Sanomalehdissä hyökättiin ankarasti Australian 
varhaisia kirkon jäseniä vastaan, ja monet heistä 
muuttivat siirtolaisina Utahiin Yhdysvaltoihin. 
Australialaiset myöhempien aikojen pyhät olivat 
kuitenkin sinnikkäitä, ja vuosien saatossa kirkko 
alkoi kukoistaa. Nykyään Australiassa on yli 151 000 
kirkon jäsentä, ja myöhempien aikojen pyhiä on 
ylistetty uutismediassa heidän tarjoamastaan hätä-
avusta luonnonkatastrofien kuten pensaspalojen ja 
pyörremyrskyjen jälkeen.

Ensimmäinen lähetyskenttä 
Australiassa avattiin vuonna 1851, 
ja nykyään lähetyskenttiä on kuusi. 

Ensimmäinen kirkon seurakuntakeskus 
Australiassa rakennettiin Brisbaneen 
vuonna 1904.

Sydneyn temppeli Australiassa 
vihittiin käyttöön vuonna 1984, ja sen 
jälkeen on vihitty käyttöön temppelit 
Adelaidessa (2000), Melbournessa 
(2000), Perthissä (2001) ja Brisbanessa 
(2003).

Australia
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Me tarvitsemme 
Onko sinulla joskus elämässäsi ollut haasteita, joita olet 

kovasti halunnut salata – peläten, mitä muut voisivat 
ajatella? Minulla ja perheelläni oli sellainen haaste. Me kamp-
pailimme sen kanssa vuosia seuratessamme veljeni taistelua 
huumeriippuvuuden kanssa.

Sivulla 16 eräs psykologi selittää, mitä riippuvuus on, kuinka 
sitä voi ymmärtää, mistä sen tunnistaa, kuinka se vaikuttaa 
perheeseen ja kuinka sinä voit olla avuksi. Sen jälkeen seuraa 
oma kertomukseni siitä, kuinka veljeni riippuvuus on vaikuttanut 
minuun ja muokannut minua viime vuosikymmenen ajan.

Vaikka haluaisimmekin itse voittaa haasteemme ja elää 
täydellistä elämää, totuus on, että me tarvitsemme toisiamme, 

koska me kaikki kohtaamme haasteita. 
Meidän on tarkoitus kantaa tois-
temme kuormia (ks. Moosia 18:8), 
ja jos vain sallimme, niin Vapahtaja 
voi näyttää meille, kuinka voimme 

tehdä sen vilpittömästi. Toivon, että 
me pyrimme ymmärtämään, osoitta-

maan myötätuntoa ja rakastamaan sen sijaan, että 
olisimme kärkkäitä tuomitsemaan. Niin tehdessämme me 

koemme suurempaa rauhaa ja iloa, olivatpa olosuhteemme 
millaiset tahansa.

Chakell Wardleigh
kirkon lehdet

toisiamme

Henkilökohtainen 
suhde taivaalliseen 
Isäämme 
rukouksen avulla
Vanhin Juan A. Uceda

12

Palvelutyön periaatteita:  
Omaksu palvelutyöhön 

tarvittavaa myötätuntoa

8

Löysin rauhaa riippuvuuden 
myrskyssä
Chakell Wardleigh

22

Eroon tuhoisasta 
riippuvuudesta
Kevin Theriot

16
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5 Lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksia 
eri puolilla maailmaa
Tiesitkö tämän 13:sta lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksesta?

6 Henkilökuvia uskosta: Shelly Ellegood, Kentucky, Yhdysvallat
Edistymiseni on ollut kivuliasta, mutta Herra on tukenut minua ja 
tehnyt minusta vahvemman.

8 Palvelutyön periaatteita: Omaksu palvelutyöhön tarvittavaa 
myötätuntoa
Palvelutyö on kohottamista. Voimme kohottaa muita, kun omaksumme 
myötätuntoa heitä kohtaan.

12 Henkilökohtainen suhde taivaalliseen Isäämme 
rukouksen avulla
Vanhin Juan A. Uceda
Milloin viimeksi tunsit jotakin, kun rukoilit?

16 Eroon tuhoisasta riippuvuudesta
Kevin Theriot
Ymmärrä, kuinka riippuvuus todella toimii; vasta sitten sinä tai 
lähimmäisesi voitte päästä siitä eroon.

22 Löysin rauhaa riippuvuuden myrskyssä
Chakell Wardleigh
Veljeni riippuvuuden haitallisista vaikutuksista huolimatta löysin rauhaa 
ja toivoa Kristuksessa.

26 Liittoon kuulumisen ihme
Vanhin Gerrit W. Gong
Osoittamalla kristillistä rakkautta toisiamme kohtaan autamme 
toisiamme etenemään liittopolulla.

32 Myöhempien aikojen pyhien kertomaa
Kymmenen tunnin matka temppeliin; yksinäisyyden tunnetta kirkossa; 
lääkärin saama kehotus kuunnella; profeetta lähetti hänelle kirjeen.

38 Omavaraisuuden siunauksia: Todistus kymmenyksistä 
johti temppeliliittoihin

40 Teini- ikäisten ja pienten lasten opettaminen: 10 vinkkiä 
siihen, kuinka opettaa parannusta

Nuorille

50 
Yritätkö päättää, pitäisikö sinun 
palvella lähetystyössä? Lue, 
millainen kokemus lähetyssaarnaajien 
koulutuskeskuksessa odottaa.

Lapsille
Tämän kuukauden Ystävä- lehdessä 
on artikkeleita, jotka auttavat lapsiasi 
oppimaan asioita kasteesta 
ja valmistautumaan 
siihen.

Nopeaa luettavaa

SISÄLLYS

Nuorille aikuisille

42 
Vuodet nuorena aikuisena ovat 
parhaita mahdollisuuksia 
vaikuttaa paikkakunnallamme, 
kodissamme ja maailmassa.

Osastot

Kannessa
Menetys – perheestä 
puuttuu isä, Merial 

Waissman, Getty Images.
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VAIN SÄHKÖISENÄ 
JULKAISTAVAT 

ERIKOISARTIKKELIT

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ
Lähetä kysymyksesi ja palautteesi sähköpostitse  
osoitteeseen liahona@ ldschurch .org.

Lähetä uskoa vahvistavia kertomuksiasi sivustolla 
liahona .lds .org tai postitse osoitteeseen
Liahona, floor 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

L I A H O N A S Ä H KÖ I S E N Ä

Eikö aika riitä? Näin käytät aikasi parhaalla 
mahdollisella tavalla
Heather J. Johnson
Tavoitteiden asettaminen voi antaa elämällemme  
oikean suunnan.

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

• nähdä lehden uusimman numeron

• löytää artikkeleita, jotka julkaistaan vain sähköisenä

• hakea aiempia numeroita

• lähettää omia kertomuksia ja antaa palautetta

• tilata lehden tai tehdä lahjatilauksen

• tehostaa tutkimista sähköisin työkaluin

• jakaa mieluisia artikkeleita ja videoita

• ladata, kuunnella tai tulostaa mieluisia artikkeleita.

Et tiedä, mitä et tiedä
Lori Fuller
Jos pystyisimme ihan vain kuuntelemaan ilman  
että yritämme vaikuttaa jonkun mielipiteeseen,  
saattaisimme hämmästyä siitä, mitä opimme.

liahona .lds .org facebook .com/ liahona Evankeliumiaiheinen 
kirjasto - sovellus
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SISAR
VANHIN

L ÄHET YSSA ARNA AJIEN  
KOULUTUSKESKUK SIA ERI  PUOLILL A MA AILMA A

399
lähetyskenttää

58
kieltä

12  
lähetyssaarnaajien 
koulutuskeskusta

67 007
kokoaikaista 

lähetyssaarnaajaa 
palvelemassa tällä hetkellä

20 515 

376  
Korkeim-
massa 
lähetys-
saarnaa-
jien  
koulutuskes-
kusrakennuk-
sessa— 
São Paulossa 
Brasiliassa—on  

7 
kerrosta.

Katso sivulta 50, kuinka lähetyssaarnaajien koulutuskeskukset 
auttavat lähetyssaarnaajia, kun he valmistautuvat palvelemaan.

lähetyssaarnaajaa koulutettu suurimmassa 
lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksessa Provossa 
Utahissa Yhdysvalloissa viime vuonna.

lähetyssaarnaajaa 
koulutettu pienimmässä 
lähetyssaarnaajien 
koulutuskeskuksessa 
Johannesburgissa 
Etelä-Afrikassa viime 
vuonna.

Utah, 
Yhdysvallat

Meksiko

Guatemala

Peru

Englanti

Kolumbia

Brasilia

Argentiina

Ghana

Etelä- Afrikka
Uusi- Seelanti

Filippiinit

3 viikkoa lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksessa, jos lähetyssaarnaaja ei opettele vierasta kieltä.

6–9 viikkoa lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksessa, jos lähetyssaarnaaja opettelee vierasta kieltä.

Laajimman lähetyssaarnaajien 
koulutuskeskuksen alueella—
Méxicossa Meksikossa— 
on

 88 
rakennusta  
36 hehtaarin  
alueella.
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H E N K I L Ö K U V I A  U S K O S T A

Shelly Ellegood
Kentucky, Yhdysvallat

Tiedän, etten voi palata ajassa taaksepäin 
enkä muuttaa mitään, mutta tavoitteeni 
nyt on tehdä kaikki voitavani näyttääkseni 
lapsilleni hyvää esimerkkiä, koska heillä ei 
ollut sitä moneen vuoteen. Toivon, että 
he näkevät, kuinka olen voittanut monia 
haasteita.

Haluan heidän tietävän, että jos heillä 
on huonoja aikoja, he voivat päästä 
niiden yli, kun he kääntyvät Vapahtajan 
puoleen apua saadakseen. Kyse on siitä, 
että uskoo eikä koskaan luovuta. Herra 
on auttanut minua matkan varrella, ja 
tiedän, että Hän voi auttaa heitäkin. Edis-
tyminen on ollut kivuliasta, mutta Herra 
on tukenut minua ja tehnyt minusta 
vahvemman.

Shellyn tekemät valinnat pitivät hänet 
poissa kirkosta useita vuosia. Kirkossa 
olevien ystävien avulla Shelly löysi lopulta 
voimaa ja uskoa kulkea eteenpäin ja olla 
hyvänä esimerkkinä lapsilleen.
CODY BELL, VALOKUVAAJA

OPI LISÄÄ
Vanhin Dieter F. Uchtdorf tarjoaa toivoa ja kannustusta 
niille, jotka palaavat aktiivisuuteen kirkossa, osoitteessa 
lds .org/ go/ 021902.
Ota selvää, kuinka voit palvella niitä, jotka eivät käy 
kirkossa tai jotka ovat juuri palaamassa aktiivisiksi kirkossa, 
osoitteessa lds .org/ go/ 021903.
Lisää Henkilökuvia uskosta on osoitteessa lds .org/ go/ 18.
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Koska meidän taivaallinen Isämme haluaa meidän tulevan Hänen kaltaisikseen, tässä 
elämässä kohtaamistamme haasteista voi tulla oppimismahdollisuuksia, jos luotamme 
Häneen ja pysymme polulla. Valitettavasti polulla pysyminen voi olla erityisen 

vaikeaa, kun meistä tuntuu, että joudumme kohtaamaan nuo koettelemukset yksin.
Mutta sitä polkua ei ole koskaan ollut tarkoitus kulkea yksin. Vapahtaja saa-

vutti täydellisen myötätunnon, kun Hän laskeutui kaiken alapuolelle tietääkseen, 
kuinka auttaa meitä meidän ahdingoissamme ja vaivoissamme (ks. Alma 7:11–12; 
OL 122:8). Hän odottaa myös meidän jokaisen noudattavan Hänen esimerkkiään 
ja osoittavan myötätuntoa. Jokainen kirkon jäsen on liiton kautta luvannut surra 
surevien kanssa ja lohduttaa niitä, jotka ovat lohdutuksen tarpeessa (ks. Moosia 
18:9). Meille on kaikkialla pyhissä kirjoituksissa opetettu, että omista haasteistamme 
huolimatta meidän tulee suuntautua ulospäin ja vahvistaa horjuvia polvia ja kulkea 
”’suoria polkuja’, jottei ontuva jalka menisi sijoiltaan vaan pikemminkin parantuisi” 
(Hepr. 12:12–13; ks. myös Jes. 35:3–4; OL 81:5–6).

Kun otamme lähimmäisiämme kädestä, annamme heidän nojata meihin ja kuljemme 
heidän kanssaan, autamme heitä pysymään polulla tarpeeksi pitkään, jotta Vapahtaja voisi 
paitsi käännyttää heidät – mikä on yksi palvelutyön päätarkoituksista – myös parantaa 
heidät (ks. OL 112:13).

Palvelutyö on kohottamista. Me voimme kohottaa muita, kun yritämme 
ymmärtää sitä, mitä he kokevat, ja osoitamme, että olemme valmiita 
kulkemaan heidän vierellään.

Palvelutyön periaatteita

OMAKSU  
PALVELUTYÖHÖN 

TARVITTAVAA 
MYÖTÄTUNTOA
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Mitä myötätunto on?
Myötätunto on sitä, että ymmärtää toisen ihmisen tunteita, 

ajatuksia ja vointia tämän näkökulmasta eikä omastaan käsin.1

Myötätunnon osoittaminen on tärkeää pyrkimyksissämme 
palvella muita ja täyttää tarkoituksemme palvelutyöveljinä ja 
- sisarina. Sen ansiosta voimme asettua toisen asemaan.

Jonkun toisen kengissä kulkemista
Tarina kertoo ujosta myöhempien aikojen pyhiin kuulu-

vasta miehestä, joka istui usein yksin kappelisalin takarivillä. 
Kun eräs vanhinten koorumin jäsenistä yllättäen kuoli, 
piispa antoi pappeuden siunauksia lohduttaakseen tuon 
vanhimman perheenjäseniä. Apuyhdistyksen sisaret veivät 

ruokaa. Hyvää tarkoittavat ystävät ja naapurit kävivät per-
heen luona ja sanoivat: ”Kertokaa meille, jos voimme olla 
jotenkin avuksi.”

Mutta kun tämä ujo mies meni käymään perheen luona 
myöhemmin sinä päivänä, hän soitti ovikelloa, ja lesken 
avatessa oven hän sanoi yksinkertaisesti: ”Tulin lankkaamaan 
teidän kenkänne.” Parin tunnin kuluttua jokaisen perheen-
jäsenen kengät olivat puhtaina ja kiiltävinä valmiina hauta-
jaisiin. Seuraavana sunnuntaina edesmenneen vanhimman 
perhe istui takarivillä tuon ujon miehen vieressä.

Siinä oli mies, joka osasi täyttää erään heidän todellisista 
tarpeistaan. Tämä myötätunnon innoittama palvelutyö oli 
siunaukseksi sekä heille että tälle miehelle.

JEESUS KRISTUS PALVELI MYÖTÄTUNTOISESTI
Kun Vapahtaja ilmestyi nefiläisille, Hän opetti heitä, kunnes Hän tiesi, ettei-
vät he silloisessa tilassaan kykenisi ymmärtämään kaikkea sitä, mitä Hän 
halusi opettaa heille. Mutta Hän tiesi myös, etteivät he halunneet Hänen 
lähtevän pois.

Hän reagoi siihen siirtymällä evanke-
liumin opettamisesta palvelemaan heitä 

heidän ajallisissa tarpeissaan – Hän kehotti 
heitä tuomaan esiin kaikki sairaat, rammat, 

sokeat tai raajarikot. Hän paransi heidät. Sitten 
Hän rukoili heidän puolestaan ja palveli heidän 
lapsiaan viettäen heidän kanssaan kahdenkes-
kistä aikaa siunatakseen heitä.

Mitä me voimme oppia Vapahtajan esimer-
kistä myötätunnon osoittamisesta, kun Hän 
palveli nefiläisiä?
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2. Kuvittele
Kun pyrimme pitämään liit-

tomme surra surevien kanssa 
ja lohduttaa niitä, jotka ovat 
lohdutuksen tarpeessa (ks. 
Moosia 18:9), voimme myös 
rukoilla Pyhää Henkeä autta-
maan meitä ymmärtämään, miltä 
jostakusta mahtaa tuntua ja kuinka 
voimme olla avuksi.4

Kun ymmärrämme jonkun olosuhteita, jokainen meistä voi – 
tapahtuipa se luontevasti tai ei – kuitenkin kuvitella mielessään, 
mitä me ajattelisimme tai tuntisimme, jos olisimme hänen asemas-
saan. Kun teemme niin, voimme antaa omien ajatustemme tai 
tunteidemme auttaa meitä reagoimaan tilanteeseen.

Kun alamme ymmärtää toisen ihmisen olosuhteita ja kuvitella, 
miltä meistä tuntuisi olla heidän asemassaan, on tärkeää pitää 
varamme, ettemme tuomitse häntä väärin (ks. Matt. 7:1). Jos 
arvostelemme sitä, kuinka joku päätyi tilanteeseensa, voimme 
alkaa vähätellä tilanteen aiheuttamaa tuskaa.

1. Ymmärrä
Myötätunto edellyttää 

sitä, että ymmärtää toisen 
ihmisen tilannetta. Mitä 
paremmin ymmärrät 
hänen olosuhteitaan, sitä 
helpompi sinun on ymmär-
tää, miltä hänestä tuntuu ja 
mitä voit tehdä auttaaksesi häntä.

Aktiivinen kuunteleminen, kysymysten esittäminen sekä 
henkilön itsensä ja muiden kanssa neuvotteleminen ovat tär-
keitä toimia, jotta hänen tilannettaan voisi ymmärtää. Saat 
tietää lisää näistä käsitteistä aiemmista Palvelutyön periaatteita 
- artikkeleista.

• ”Viisi asiaa, joita hyvä kuuntelija tekee”, Liahona,  
kesäkuu 2018, s. 6–9.

• ”Neuvotelkaa heidän tarpeistaan”, Liahona,  
syyskuu 2018, s. 6–9.

• ”Hakekaa apua auttaaksenne muita”, Liahona,  
lokakuu 2018, s. 6–9.

Kun pyrimme ymmärtämään, meidän täytyy käyttää aikaa 
siihen, että ymmärrämme kunkin henkilön nimenomaisen 
tilanteen emmekä tee oletuksia jonkun toisen perusteella, joka 
on kokenut samaa. Muussa tapauksessa saatamme epäonnistua 
ja hän kokee tulevansa väärin ymmärretyksi.

Kuinka myötätunto toimii?
Kuluneiden 30 vuoden aikana yhä useammat tutkijat ovat tutkineet myötätuntoa eli empatiaa. Vaikka monet 

heistä lähestyvät aihetta eri suunnilta, useimmat heistä ovat yhtä mieltä siitä, että myötätunto on jotakin sel-
laista, mitä voi oppia.2

Lisätäksemme kykyämme osoittaa myötätuntoa on hyödyllistä ymmärtää paremmin, kuinka se toimii. Seu-
raavia asioita pidetään yleisesti myötätunnon perustekijöinä.3 Vaikka ne tapahtuvat usein tiedostamattamme, 
tietoisuus niistä antaa meille mahdollisuuden huomata tilaisuuksia kehittyä.
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Kutsu toimia
Kun pohdit niiden ihmisten olosuhteita, joita palvelet, 

kuvittele itsesi heidän asemaansa. Rukoile ymmärtääksesi, 
miltä heistä tuntuu ja millaista apua tarvitsisit eniten, jos 
olisit heidän asemassaan. Se, kuinka reagoit avuntarpeeseen, 
saattaa olla yksinkertaista, mutta se tulee olemaan merkityk-
sellistä. ◼

VIITTEET
 1. Ks. W. Ickes, Empathic Accuracy, 1997 ja M. L. Hoffman, 

Empathy and Moral Development: Implications for Caring 
and Justice, 2000.

 2. Ks. esim. Emily Teding van Berkhout ja John M. Malouff, 
”The Efficacy of Empathy Training: A Meta- Analysis of 
Randomized Controlled Trials”, Journal of Counseling 
Psychology, 2016, osa 63(1), s. 32–41.

 3. Ks. esim. Brené Brown, I Thought It Was Just Me (But 
It Isn’t), 2008; Theresa Wiseman, ”A Concept Analysis 
of Empathy”, Journal of Advanced Nursing, 1996, s. 23, 
1162–1167; ja Ed Neukrug ym., ”Creative and Novel 
Approaches to Empathy: a Neo- Rogerian Perspective”, 
Journal of Mental Health Counseling, osa 35(1), tammikuu 
2013, s. 29–42.

 4. Ks. Henry B. Eyring, ”Lohduttaja”, Liahona, toukokuu 
2015, s. 17.

3. Reagoi avuntarpeeseen
Se, kuinka me reagoimme, on tär-

keää, sillä juuri siten osoitamme myö-
tätuntoamme. On olemassa lukui-
sia tapoja välittää ymmärrystämme 
sekä sanallisesti että sanattomasti. 
On tärkeää muistaa, ettei tavoit-
teenamme välttämättä ole ongel-
man korjaaminen. Usein tavoitteena 
on yksinkertaisesti kohottaa ja vahvis-
taa antamalla henkilön tietää, että hän ei 
ole yksin. Se voi tarkoittaa sen sanomista, että ”Hyvä, että 
kerroit minulle siitä” tai ”Olen pahoillani. Tiedän, millaista 
se on” tai ”Se tuntuu varmasti pahalta”.

Missään tapauksessa emme saa näytellä; sen täytyy 
olla aitoa. Ja tilanteen mukaan oman haavoittuvuutensa 
sekä omien heikkouksiensa ja epävarmuuksiensa esille 
tuominen voi luoda kallisarvoisen tunteen keskinäisestä 
yhteydestä. ”Palvelutyön periaatteiden” tarkoituksena on auttaa meitä 

oppimaan, kuinka huolehtia toisistamme – niitä ei ole tarkoi-
tus esittää sanomana käynneillä. Kun opimme tuntemaan 
ne, joita palvelemme, Pyhä Henki innoittaa meitä tietämään, 
mitä sanomaa he saattaisivat tarvita huolenpitomme ja 
myötätuntomme lisäksi.
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Kun käytän matkapuhelintani soittaakseni äidilleni ja isälleni New 
Jerseyn osavaltioon, voin kuulla heidän äänensä selvästi. En tiedä, 
kuinka on mahdollista puhua heille niin kauas ilman kaapeleita 
tai näkyvää yhteyttä. Mutta tiedän, että se toimii!

Älkää vain kysykö minulta, kuinka on mahdollista, että mil-
joonat ihmiset voivat rukoilla yhtaikaa ja eri kielillä, ja samaan aikaan meidän 
taivaallinen Isämme on valmiina kuuntelemaan heitä ja vastaamaan heille. En voi 
ymmärtää, kuinka se tapahtuu. Mutta tiedän, että se toimii!

Aivan kuin matkapuhelimen tapauksessa, rukous toimii, vaikka emme ehkä 
ymmärräkään tarkkaan, kuinka se tapahtuu. Mutta rukoukseen liittyy joitakin 
asioita, jotka me voimme ymmärtää.

Rukoile sydämestäsi
Voimme lukea pyhistä kirjoituksista: ”Paljon kansaa oli kastettu. Kun myös 

Jeesus oli kastettu, niin taivas aukeni hänen rukoillessaan” (Luuk. 3:21). Jeesus 
opettaa meille, että sydämestämme rukoileminen voi avata taivaan. Hän sanoi: 
”Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille 
avataan.” (Matt. 7:7.)

Nykyään käytämme tavallisesti sanaa pyytää, kun puhumme halusta saada 
jotakin. Mutta kohdan alkuperäinen kreikkalainen sana on aiteo, mikä tarkoittaa 
pelkän pyytämisen lisäksi myös anomista, kovasti haluamista tai hartaasti anele-
mista. Taivaat eivät avaudu, jos me vain lausumme rukouksia. Ne avautuvat, jos me 
anomme, jos me haluamme kovasti, jos me anelemme hartaasti, jos me rukoilemme 
sydämestämme.

Milloin viimeksi 
tunsit jotakin, 
kun rukoilit?



14 L i a h o n a

Kun rukoilet, tuntuuko sinusta kuin taivaat aukenisivat? 
Milloin viimeksi tunsit jotakin, kun rukoilit?

Valmistaudu rukoukseen
Meidän tulee valmistautua rukoukseen, jottei rukouksistamme 

tule rutiininomaista tyhjän hokemista (ks. Matt. 6:7; 3. Nefi 13:7). 
Minä ehdotan jonkin pyhien kirjoitusten kohdan lukemista tai 
sitä, että pohdimme lyhyesti siunauksiamme. Jokainen meistä voi 
löytää tapoja valmistautua henkilökohtaiseen rukoukseen.

Rukoile silloinkin kun se on vaikeaa
Silloin tällöin pidämme rukouksemme kiireesti tai rukoi-

lemme rutiininomaisesti. Joskus rukouksemme ei sisällä uskoa 
Jeesukseen Kristukseen, ja joskus emme rukoile lainkaan. 
Mutta juuri tuollaisina hetkinä, kun meiltä puuttuu uskoa tai 

emme tunne halua rukoilla, tarvit-
semme rukousta eniten.

Presidentti Brigham Young 
(1801–1877) on sanonut: ”Kun 
on pimeää kuin keskiyöllä, kun 
sydämessäni ei ole pienintäkään 
halua rukoilla, sanonko silloin, 
etten aio rukoilla? Ei, vaan [minä 
sanon] – – taipukaa lattiaan, pol-
vet, ja avaudu, suu, ja puhu, kieli 
– niin saamme nähdä, mitä sieltä 
tulee, ja te ylistätte Herraa, Israe-
lin Jumalaa, silloinkin, kun teistä 

tuntuu, ettette voi lausua sanaakaan Hänen hyväkseen. Se on 
se voitto, jonka voimme saada. – – Se on hengen ja ruumiin 
välinen asia; ne ovat erottamattomasti yhdistetyt.” ( Julkaisussa 
Journal of Discourses, osa 3, s. 207.)

Saatana ei halua sinun rukoilevan, koska hän tietää, että heti 
kun alat rukoilla sydämestäsi, saat hengellistä voimaa, ja hän 
menettää otettaan sinusta. Voimallinen rukous antaa sinulle 
kyvyn kohdata sellaisia haasteita kuten ahdistus, masennus ja 
epäilykset omaa uskoasi kohtaan.

Ellet edes muista, milloin viimeksi tunsit jotakin, kun rukoi-
lit, tee jotakin asian hyväksi. Rukouksen avulla voit luoda 
henkilökohtaisen suhteen taivaalliseen Isääsi ja ylläpitää sitä.

Vietä hetki taivaassa
Kun tarvitset epätoivoisesti taivaallista apua, rukous voi 

antaa sinulle voimaa tehdä oikeita päätöksiä. Sydämestä tuleva 
rukous on todellakin hetki taivaassa, ja vaikka vastaukset eivät 
aina tulisikaan heti, hetki taivaassa voi auttaa sinua viitoitta-
maan reittiäsi kuolevaisessa elämässä.

Maailmassa, jossa ihmiset ”sanovat pahaa hyväksi ja hyvää 
pahaksi [ ja kääntävät pimeyden] valoksi ja valon pimeydeksi, 
karvaan makeaksi ja makean karvaaksi” ( Jes. 5:20), sinun on 
tarpeen tietää, että taivaat ovat avoinna sinua varten.

Sydämestä tulevat rukoukset, voimalliset rukoukset, voivat 
antaa sinulle hengellistä voimaa kohdata sellaisia asioita. 
Kun taivaat ovat avoinna, voimme tuntea rauhaa, lohtua, iloa 
ja rakkautta, vaikka emme ehkä heti saisikaan täyttä ymmär-
rystä kaikesta.

Seuraa Vapahtajan esimerkkiä
Voimme oppia paljon sen pohjalta, kuinka Vapahtaja rukoili.
”Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti 

ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin, ja rukoili 
siellä.” (Mark. 1:35.)

Jeesus rukoili aamulla heti ensimmäiseksi, ja etsi rukoilemi-
seen paikan, jossa Hän sai olla yksin. Rukoiletko sinä aamulla 
heti ensimmäiseksi? Vältätkö sinä häiriötekijöitä? Irrotatko 
itsesi maailmasta ja pyrit luomaan yhteyden taivaisiin?

Luukas kirjoittaa myös, että Jeesus ”vetäytyi [autiolle seu-
dulle] rukoilemaan” (Luuk. 5:16). Onko sinulla paikka missä 
rukoilla, jonne menet, kun haluat anoa jotakin taivaalliselta 
Isältäsi?

Ole nöyrä
Matteus kertoo meille, että Lunastaja osoitti rukoillessaan 

nöyryyttä. ”Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi kas-
voilleen maahan ja rukoili: ’Isä, jos se on mahdollista, niin 
menköön tämä malja minun ohitseni. Mutta ei niin kuin minä 
tahdon, vaan niin kuin sinä.’” (Matt. 26:39.)

Mitä tarkoittaa, että Hän ”heittäytyi kasvoilleen maahan”? 
Vastaava alkuperäinen kreikkalainen sana pipto on verbi, joka 
tarkoittaa ”laskeutua seisoma- asennosta maahan kasvoilleen”. 
Kun koittaa hetki pitää henkilökohtainen rukous, muista, että 
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osoitat sanasi Hänelle, joka on maailmankaikkeuden älykkäin 
ja voimallisin olento, ”armahtava Isä ja runsaan lohdutuksen 
Jumala” (2. Kor. 1:3). Sellaisen olennon edessä en voi olla välin-
pitämätön. Tunnen, että minun on pakko polvistua.

Jeesus Kristus myös asetti esimerkin sanoessaan Isälleen: 
”Ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä.” Kun sinä 
sanot: ”Ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä”, tarkoi-
tatko sitä todella? Mitä muutoksia sinun on tehtävä mielessäsi, 
sydämessäsi ja toimissasi, jotta olisit todella vilpitön?

Etsi kiihkeästi
Kun pyrit olemaan nöyrä, rehellinen ja vilpitön rukouksis-

sasi, sinun on helpompi hyväksyä taivaallisen Isän tahto, vaikka 
se ei olisikaan sitä, mitä sinulla oli mielessäsi. Otamme jälleen 
esimerkiksi Jeesuksen Kristuksen: ”Suuressa tuskassaan Jeesus 
rukoili yhä kiihkeämmin” (Luuk. 22:44).

Kun sinulla on vaikeuksia, käytätkö aikaasi siihen, että 
kyselet itseltäsi, ”Miksi juuri minä”? Vai rukoiletko entistä 
kiihkeämmin? Pyhien kirjoitusten kohdan ilmaus ”yhä kiih-
keämmin” tulee kreikankielisestä ilmauksesta, joka tarkoittaa 
”lakkaamatta, hartaasti”. Niinpä Jeesus opettaa meille, että 
koettelemusten aikana meidän tulee rukoilla hartaasti, lakkaa-
matta. Kehotan kaikkia niitä, joilla on vaikeita aikoja, käänty-
mään elävän Jumalan puoleen.

Vaikeat ajat voivat tarjota taivaalliselle Isälle suurenmoisen 
tilaisuuden opettaa meitä. Sydämemme pehmenee ja mielemme 
kamppailee saadakseen vastauksia. Jos etsimme Häntä, Hän 
on lähellä.

Usko, että Hän kuuntelee
Vapahtaja sanoi synagogan esimiehelle: ”Älä pelkää, vaan 

usko” (Mark. 5:36). Usko, että Isä Jumala kuuntelee sinua. 
Usko, että Hän puhuu ”sinulle sinun mielessäsi ja sinun sydä-
messäsi Pyhän Hengen kautta, joka tulee sinun yllesi ja joka 
asuu sinun sydämessäsi” (OL 8:2). Usko, että sinä – niin, sinä 
– voit tuntea rauhaa ja lohtua. Usko, että sinä voit saada hengel-
listä voimaa voittaa vaikeudet.

Voimalliset rukoukset todella yltävät taivaisiin. Psalmien 
kirjassa kuningas Daavid sanoo: ”Illoin, aamuin ja keskipäivällä 
minä huokaan ja valitan, ja hän kuulee ääneni” (Ps. 55:18). Yksi 
hepreankielisen sanan rukoilla merkityksistä on ”puhua”. Sitä 
me juuri teemme, kun me rukoilemme taivaallista Isäämme: me 
puhumme Hänelle.

Kun lausumme voimallisen rukouksen, meillä on kuulijana 
kaikkein voimallisin, armollisin ja rakastavin olento maailmankaik-
keudessa. Me vietämme hetken taivaissa. Ja me kaikki tarvitsemme 
hetken taivaissa etenkin silloin, kun käymme läpi vaikeita aikoja.

Tiedän ilman pienintäkään epäilystä, että taivaassa on 
Jumala. Hän on sinun Isäsi ja minun Isäni. Hän elää. Hänen 
nimensä on Rakkaus. Hänen nimensä on Armo. Vaikka en ole 
yhtään mitään Luojani edessä, voin polvistua Hänen edessään 
ja voin puhua Hänelle. Ja loputtomassa armossaan Hän vastaa 
minulle, yhä uudestaan ja uudestaan. ◼

Brigham Youngin yliopiston Idahon kampuksen hartaustilaisuudessa 28. mar-
raskuuta 2017 pidetystä puheesta ”A Personal Relationship with Our Heavenly 
Father as Taught by the Lord Jesus Christ” [Henkilökohtainen suhde taivaalli-
seen Isäämme Herran Jeesuksen Kristuksen opetusten mukaan].

Usko, että sinä voit 
saada hengellistä 
voimaa voittaa 
vaikeudet. Vietä 
hetki taivaissa.
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Kevin Theriot, FT
MAP- perhepalvelut

Kun joku kamppailee riippuvuuden kanssa, on tärkeää 
tietää, että on olemassa toivoa. Joka ikinen päivä kaik-
kialla maailmassa on ihmisiä, jotka kykenevät pääsemään 

vapaiksi aineesta tai käyttäytymistavasta, joka on pitänyt heitä 
vankina. Siihen tarvitaan sinnikästä henkilökohtaista ponniste-
lua, niiden tekijöiden ymmärtämistä, jotka pitävät juuri heitä riip-
puvuuden kierteessä, sekä uskoa siihen, että Jumala voi innoittaa 
heitä heidän henkilökohtaisella polullaan kohti vapautta.

Niiden 38 vuoden aikana, jolloin olen auttanut ihmisiä voitta-
maan riippuvuuksia, olen huomannut, kuinka ymmärryksemme 
riippuvuudesta ja riippuvuuden hoitaminen ovat kehittyneet. 
Uskon vahvasti, että tämä suuntaus jatkuu tulevina vuosina. 
Vaikka riippuvuuksia tutkivien tieteiden alalla kohdataan haas-
teellisia kysymyksiä, työ menee koko ajan eteenpäin. Niinpä 
tässä esitetyt asiat perustuvat tämänhetkiseen tietoomme. Uskon, 
että tulevaisuudessa saadaan lisää valoa ja tietoa.

Ymmärrä riippuvuutta eli addiktiota
Minä tiedän, miten sydäntä särkevää taistelua riippuvuu-

den kanssa kamppaileminen on, mutta ensimmäinen askel on 
ymmärtää itse riippuvuutta. Seuraavassa on useita keskeisiä 
ajatuksia, jotka tuovat valoa tähän aiheeseen:

• Addiktio alkaa tutustumisesta riippuvuuden aiheutta-
jaan ja johtaa riippuvuuteen siitä. Olipa henkilö missä 
tahansa pisteessä tällä jatkumolla, hän voi edelleen jos-
sain määrin käyttää tahdonvapauttaan ja löytää tien ulos 
riippuvuuskäyttäytymisestä.

Eroon tuhoisasta  

Riippuvuuden ymmärtäminen on tärkeä askel siitä eroon pääsemisessä. Mutta 
meidän täytyy myös turvata Herraan ja uskoa, että Hän voi parantaa meidät.
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• Jonkun henkilön leimaaminen addiktiksi voi olla hai-
tallista hänen pidempiaikaiselle edistymiselleen. Tämä 
pätee etenkin käyttäytymisen varhaisiin vaiheisiin. Termi 
”toipumassa oleva” tuntuu olevan hyödyllisempi. Se 
on vähän kuin sanoisi ”Päätän turvata Vapahtajaan ja 
Hänen sovitukseensa tullakseni enemmän Hänen kaltai-
sekseen” sen sijaan että sanoisi ”Olen juuttunut syntiin 
ikuisiksi ajoiksi”.

• Kaikkiin riippuvuuksiin kuuluu erilaisia osatekijöitä: 
biologisia (perimä, aivokemia jne.), psykologisia (oman-
arvontunto, luonteenpiirteet, traumanjälkeinen stressi-
häiriö jne.), sosiaalisia (vanhemmat, ystävät, kulttuuri jne.) 
sekä hengellisiä (omat ja perheen uskonnolliset tavat jne.).  
Näiden osatekijöiden yhdistelmä ja niiden väliset voima-
suhteet ovat usein yhtä ainutlaatuisia kuin jokainen 
yksilökin. Kukin osatekijä voi vaatia erityistä yksilöllistä 
huomiota, jotta kyseinen henkilö voi kokonaisuudessaan 
päästä vapaaksi kielteisestä käyttäytymistavastaan.

PsykologisetBiologiset
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Sosiaaliset Hengelliset
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 Pakkomielteisyys: Tervehenkiset toi-
minnat kiinnostavat häntä yhä vähem-
män, samalla kun vahingollinen aine 
tai käyttäytymistapa alkaa pikkuhiljaa 
hallita häntä.

 Lisääntynyt himoitseminen: Hän 
haluaa koko ajan enemmän.

 Salailu: Hän pyrkii yhä enemmän salaile-
maan päätöksiään ja käyttäytymistapojaan.

Merkkejä polulla kohti riippuvuutta
Seuraavat ovat merkkejä siitä, että henkilö saattaa olla polulla, jossa ensin 

muodostuu tapa, sitten pakonomainen tarve ja lopulta riippuvuus:
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 Kieltäminen: Hän valehtelee itselleen 
kasvavasta riippuvuudestaan ja uskoo 
omiin valheisiinsa.

 Vieroitusoireet: Kun häneltä evätään 
mahdollisuus vahingollisen aineen käyt-
töön tai vahingolliseen käyttäytymis-
tapaan, hänen käsityksensä hyvinvoin-
nista heikkenee.

 Sortuminen uudelleen: Vaikka hän 
huomaa vahingollisen aineen käytön tai 
vahingollisen käyttäytymistapansa vai-
kuttavan kielteisesti elämäänsä, hän palaa 
siihen silti.

Lisäksi tällaisen tavan omaksunut henkilö on tyypillisesti itse huonoin henkilö 
arvioimaan oikein, missä kohdassa riippuvuuden jatkumoa hän on. Jos epäilet, että 
joku läheinen on polulla kohti riippuvuutta, apua on saatavilla monesta lähteestä – 
sekä yhteiskunnassa että verkossa.
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Hoitokeinon löytämisestä

• Vastuu muuttumisesta on kullakin henkilöllä itsellään. 
Vaikka perhe ja ystävät voivat olla tukena, he eivät voi 
puuttua jonkun toisen tahdonvapauteen. Jos joku ei mil-
lään halua muuttua, mikään hoitokeino ei tehoa.

• Toipumiseen johtava polku voi olla erilainen jokaisen 
ihmisen kohdalla. Neljä aiemmin mainittua ainutlaatuista 
osatekijäryhmää (biologiset, psykologiset, sosiaaliset ja 
hengelliset) ovat voimasuhteiltaan vaihtelevia, joten ei 
ole olemassa lähestymistapaa, joka tehoaisi jokaiseen 
ihmiseen. Henkilökohtainen tutkiminen, asiantuntijoiden 
konsultointi ja sitoumus jatkaa sinnikkäästi ratkaisun 
löytämiseen asti johtavat lopulta onnistumiseen.

• Samalla kun ratkaisematon riippuvuusongelma voi tuhota 
jonkun henkilön elämän, se vaikuttaa kielteisesti myös 
kaikkiin hänen läheisiinsä. Myös nämä rakastavat, tukea 
antavat ihmiset tarvitsevat tukea ja huolenpitoa.

Vaikka Jumalalla onkin voima poistaa tämä haaste, mikäli 
asianomainen henkilö antaa Hänen tehdä sen, äärettömässä 
viisaudessaan Jumala haluaa, että henkilö oppii asioita samalla 
kun hän pyrkii Jumalan avulla löytämään ratkaisun. Käytän-
nöllisesti katsoen jokainen, joka on päässyt eroon riippuvuu-
destaan, voi todistaa siitä oppimisesta, mitä on tapahtunut, kun 
hän on saanut henkilökohtaisen voiton paheestaan. ◼
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LÄHDEAINEISTOA VERKOSSA
Kirkolla on seuraavat verkkosivustot, joiden kautta saat tietää lisää riippuvuudesta:

• addictionrecovery .lds .org
• overcomingpornography .org
Suomessakin on järjestöjä ja verkkosivustoja, joissa käsitellään riippuvuuksien voittamista, esimerkiksi Suomen  

Mielenterveysseura, www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/mielenterveyden- häiriöt/riippuvuusongelmat  
(alkoholi- , lääke- , internet-  ja peliriippuvuus).

Kirkon johtohenkilöt voivat myös hakea sivustolta counselingresources .lds .org ohjeita siihen, kuinka he voivat  
auttaa riippuvuudesta toipuvia ja heidän perhettään.

PERHEENJÄSENILLE JA YSTÄVILLE
Riippuvuutta ei tule pitää vain moraalisena heikkoutena, vaan 
monitahoisena haasteena, jonka käytännöllisesti katsoen 
kuka tahansa voi joutua kohtaamaan. Jos tunnet jonkun, joka 
kamppailee riippuvuuden kanssa, on lukemattomia asioita, 
joita voisit tehdä, ja toisia, joita sinun ei pidä tehdä. Vaikka 
oheiset ehdotukset eivät kata kaikkia mahdollisia tapauksia 
ja ne vaihtelevat tilanteesta riippuen, voisit rukoillen pohtia 
kutakin seuraavista:

• On aina helpompi ehkäistä ennalta kuin hoitaa. Ei 
vara venettä kaada! Varoita läheistäsi, vaikka hän ei 
haluaisikaan kuulla sitä. Ihmiset kysyvät minulta usein, 
mitä heidän tulisi sanoa tai kuinka he sen sanoisivat. 
Vastaukseni on aina: ”Mitä tahansa on parempi kuin ei 
mitään!” Vaikeneminen on yksi pahimmista asioista, joita 
voit tehdä. Rukoile rohkeutta ja oivallusta; uskalla avata 
suusi ja puhu, vaikka hän ei haluaisikaan kuunnella.

• Hyvä perheenjäsen tai ystävä kannustaa ja auttaa lähei-
siään tekemään hyviä valintoja. Hän myös koettaa estää 
tekemästä huonoja valintoja.

• Tämä pyhien kirjoitusten kohta antaa tarvittavaa 
ohjausta niille, joiden läheinen henkilö on sortumassa 
riippuvuuteen: ”Nuhdellen vakavasti ajallansa, kun Pyhä 

Henki kehottaa; ja osoittaen sen jälkeen suurempaa 
rakkautta” (OL 121:43).

• Ole hyvä kannustaja. Huutosakin jäsenet eivät ota voittoa 
tai tappiota henkilökohtaisesti. He ymmärtävät, että hei-
dän tehtävänsä on kannustaa, innostaa ja olla myöntei-
siä. Vaikka he suhtautuvatkin kilpailuun tunteella haluten 
joukkueensa voittavan, he eivät loukkaannu silloinkaan, 
kun asiat eivät suju hyvin.

• Ohje tutkia asiaa ”tarkoin mielessäsi” (OL 9:8) on tärkeä 
osa sitä, kuinka autat itseäsi ja häntä, josta olet huo-
lissasi. Ota selvää riippuvuudesta, jotta ymmärtäisit 
paremmin, mistä siinä on kyse, kuinka sitä voidaan hoitaa 
ja mitä voit tehdä ollaksesi avuksi.

KU
VI

TU
S 

AU
G

U
ST

O
 Z

AM
BO

N
AT

O



22 L i a h o n a

En koskaan unohda iltaa, jolloin veljeni otti 
yliannoksen heroiinia. Muistan yhä jokaisen 

yksityiskohdan: tömähdyksen hänen kehonsa 
osuessa lattiaan, vanhempieni huudot, kauhun, 
hämmingin sekä toivottomuuden, joka iski kun 
tajusin, että olimme päätyneet takaisin lähtöpis-
teeseen hänen loputtomalta tuntuvassa taistelus-
saan riippuvuutta vastaan.

Kun veljeni ei reagoinut mihinkään, yllätin itse 
asiassa itsenikin. Ympärilläni vallitsevasta kaaok-
sesta huolimatta minut valtasi poikkeuksellinen 
sisäinen voima, joka salli minun auttaa vanhem-
piani veljeni tilan vakauttamisessa. Pitelin kiinni 
hänen jäykistä, harmaista käsistään, ja puhuin 
hänelle hitaasti hänen tuijottaessaan minua lasit-
tunein silmin. Vaikken uskonutkaan näkemääni, 
olin yllättävän rauhallinen, kun odotimme hänen 
tulevan tajuihinsa. Tajusin myöhemmin, että tämä 
oikeaan aikaan kokemani rauhallisuus oli Herran 
tukea antavaa voimaa.

Kun hänen tilansa oli jälleen vakaa ja hänet 
oli viety sairaalahoitoon, tilanteen todellisuus 
iski minuun. Hetkellinen taivaasta saamani 
voima loppui, ja romahdin murheen murta-
mana. Sydämeni särkyi. Rintaani puristi, kun 
makasin vuoteellani kippurassa, enkä saanut 

Löysin rauhaa  
riippuvuuden myrskyssä

Riippuvuus on hellittämätön hirmumyrsky, joka heittelee  
edestakaisin sekä riippuvaista henkilöä että hänen lähimmäisiään.

Chakell Wardleigh
kirkon lehdet
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henkeä kulkemaan. Tunteeni olivat niin voi-
makkaat, etteivät kyyneleeni riittäneet niiden 
ilmaisemiseen. ”Miksi elämäni on tällaista?” 
ajattelin. ”Hän ei ikinä pääse tästä eroon! En 
enää jaksa tätä.”

Sillä hetkellä, kun romahdin murheen mur-
tamana, minusta tuntui kuin jokin näkymätön 
voima olisi nostanut minut ilmaan – voimakas 
myrskytuuli, joka paiskasi minut kylmän ja syn-
kän kuilun pohjalle – paikkaan, joka on varattu 
paitsi riippuvuudesta kärsiville myös heitä rakas-
taville ihmisille; paikkaan, joka on alkanut tuntua 
liiankin tutulta.

Hellittämätön hirmumyrsky
On miltei kestämätöntä nähdä, kuinka joku 

läheinen henkilö kamppailee riippuvuuden 
kanssa. Riippuvuus saa aikaan valheita, salailua, 
huijaamista ja petosta, mikä vuorostaan saa aikaan 
puolustelua, häpeää ja epäluottamusta – mikä 
kaikki vahingoittaa ihmissuhteita ja saa jokaisen 
meistä epäilemään todellisuudentajuamme. En 
osaa edes sanoa, kuinka monta kertaa vanhem-
pieni, sisarusteni ja minun on täytynyt kohdata 
”entä jos” ja ”kunpa vain” -kysymysten musertava 
taakka.

Kaikkien riippuvuuden kanssa tekemisissä 
olevien perheiden kokemus ei ole samanlai-
nen, mutta oman perheeni tapauksessa veljeni 
riippuvuus on saanut aikaan erimielisyyksiä 
siitä, kuinka käsitellä hänen tilannettaan. Se on 
aikaansaanut passiivis- aggressiivisia kommentteja 
ongelman ”mahdollistamisesta” sekä loukattuja 
tunteita minulle ja siskoilleni, kun vanhempieni 
huomio on jatkuvasti keskittyneenä veljeemme. 
Toisinaan meidän kaikkien on täytynyt varoa 
jokaista sanaamme toistemme seurassa.

Riippuvuus on kuin uhkaava ukkosmyrsky 
– päämme yllä roikkuva, aina läsnä oleva epävar-
muuden ja huolen pilvi. Vaikka kuljemme aina 
varpaillamme odottaen salaman iskevän, niin 
kun se sitten tulee, se iskee silti varoittamatta 

ajaen meidät täydelliseen paniikkiin. Joka kerta. Se on päättymätön 
noidankehä.

Kun veljeni otti yliannoksen, hän oli ollut kuivilla kaksi vuotta. Saa-
toimme vihdoin nähdä valoa katseltuamme hänen taistelemistaan riippuvuu-
den ankaria seurauksia vastaan yli kymmenen vuoden ajan. Mutta heti kun 
hän taas tuli kosketuksiin paheensa kanssa, kaikki se, mitä hän oli vaivoin 
rakentanut edellisen kahden vuoden aikana, romuttui.

Nähtyämme hetken ajan horisontissa siintävän vapauden veljeni sortumi-
nen uudelleen huumeisiin oli imaissut meidät takaisin raivoavaan, sotkuiseen 
riippuvuuden hirmumyrskyyn, josta näytti olevan mahdotonta paeta. Sen 
lisäksi, että tuo myrsky paiskoo riippuvuudesta kärsivää ihmistä, se heittelee 
sinne tänne myös hänen läheisiään.

Presidentti Russell M. Nelson on selittänyt riippuvuutta seuraavalla 
tavalla: ”Yhdentekeväksi ajatellusta ensimmäisestä kokeilusta voi seurata 
turmiollinen kierre. Kokeilusta tulee tapa. Tavasta tulee riippuvuus. Riippu-
vuudesta tulee orjuus. Sen otteeseen joudutaan vähitellen. Tavan orjuuttavat 
kahleet ovat niin pienet, ettei niitä tunne, ennen kuin ne ovat niin vahvat, 
ettei niitä voi katkaista.” 1

Tunne täydellisestä ja äärimmäisestä petetyksi tulemista musersi minut ja 
perheeni.

Mutta se, minkä usein unohdamme riippuvuudesta, on, että veljeni ei sor-
tuessaan valitse riippuvuutta perheensä sijaan; hän joutuu päivittäin kohtaa-
maan miltei kestämättömiä kiusauksia, joita me emme voi täysin ymmärtää.

Vapahtajan voi löytää kuilun pohjaltakin
Vuoteella maatessani saatoin jo tuntea tutun sekasorron hiipivän mieleeni. 

Olin toivoton. Lannistettu. Tuskainen. Vaikka rukoilin Jumalaa ottamaan 
pois sydämessäni olevan tuskan ja antamaan veljelleni jälleen kerran voi-
maa voittaa koettelemuksensa, olin varma, etten millään kykenisi vetämään 
itseäni ylös epätoivon synkästä kuilusta, koska olin nähnyt veljeni niin 
surkeassa tilassa.

Kuitenkin onnistuin siinä.
Aina kun huomaan makaavani kuilun pohjalla, olipa syynä siihen veljeni 

riippuvuus tai muut kokemani koettelemukset, onnistun nousemaan ylös, 
rauhoittumaan ja jatkamaan matkaa. Se voi tuntua mahdottomalta, mutta se 
juuri on Vapahtajan armon ja laupeuden ihmeellisyyttä: kun annan elämäni 
Hänen käsiinsä, Hän tekee mahdottomasta mahdollista. Kuten apostoli 
Paavali on opettanut: ”Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle 
voimaa” (Fil. 4:13).

Epätoivon hetkeni, ”kuilun pohjalle” putoamiset, tulevat tavallisesti 
silloin, kun kaikki sujuu elämässäni hyvin, kun tunnen olevani huipulla, ja 
sitten, yhtäkkiä, putoan alas – ja läiskis! Olen mahallani armottoman syvän KU
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kuilun pohjalla. Pudotus on äkillinen, odottamaton ja tuskallinen. Mutta 
yllättäen, vietettyäni siellä melkoisesti aikaa elämästäni erilaisten koettele-
musten keskellä, olen oppinut, että kuilun pohjalla voi myös olla kaunista. 
Sillä kun ympärillä vallitsee täydellinen pimeys, Vapahtajan valo loistaa 
yhä kirkkaana. Kun huomaat olevasi kuilun pohjalla, muista kahdentoista 
apostolin koorumiin kuuluvan vanhin Jeffrey R. Hollandin sanat: ”Teidän ei 
ole mahdollista vajota niin alas, etteikö Kristuksen sovituksen ääretön valo 
loistaisi sinne.” 2

Hetkeni kuilun pohjalla ovat auttaneet minua ymmärtämään paremmin 
Jeesuksen Kristuksen sovituksen voimaa. Kun murehdin veljeni puolesta ja 
ajattelen, ettei kukaan ymmärrä, miltä minusta tuntuu, tiedän, että Vapah-
taja kyllä ymmärtää. Tiedän, että Hän ymmärtää myös veljeni riippuvuutta 
eri tavalla kuin kukaan muu. Niin paljon kuin vihaankin tuota äkillistä, 
pelottavaa pudotusta kuilun pohjalle, olen kiitollinen niistä hetkistä, jolloin 
Vapahtaja on auttanut minua nousemaan ylös, kun minulla itselläni ei ole 
voimia siihen. Mitä veljeni riippuvuuteen tulee, Vapahtaja antaa minulle 
voimia tuntea myötätuntoa veljeäni kohtaan sen sijaan, että tuomitsisin 
hänet tai syyttäisin häntä, ja tuntea empatiaa häntä kohtaan, vaikka hän 
kamppailee jonkin sellaisen asian kanssa, jota en voi täysin ymmärtää. 
Vapahtaja antaa minulle myös voimia antaa veljelleni anteeksi ja rakastaa 
häntä siitä riippumatta, kuinka monta kertaa hänen valintansa ovat loukan-
neet minua.

Riippuvuudesta kärsivien tukemisesta
Veljeni on oikeasti hyvä ihminen. Hän on ystävällinen ja kunnioittava. 

Hän on nöyrä ja lempeä. Hän on älykäs ja todella hauska. Hän on rakastettu 
eno, suurenmoinen ystävä ja rakas perheenjäsen. Ei hän ole lainkaan paha 
ihminen. Hän on äärettömän arvokas Jumalan lapsi, joka on joutunut Saata-
nan ja omien riippuvuuksiensa vangiksi tehtyään joitakin huonoja valintoja. 
Kuten presidentti Dallin H. Oaks, ensimmäinen neuvonantaja ensimmäi-
sessä presidenttikunnassa, on opettanut: ”Pienetkin tottelemattomat teot tai 
vähäisetkin laiminlyönnit vanhurskaan käytännön noudattamisessa voivat 
johtaa meitä alaspäin kohti lopputulosta, jota meitä on kehotettu välttä-
mään.” 3 Huonoista valinnoistaan riippumatta veljeni ja kuka tahansa riip-
puvuuden kanssa kamppaileva, samoin kuin heidän perheensä, tarvitsevat 
tukea ja voimia.

Minun perheeni kärsi kauan hiljaa veljeni vaikeuksien tähden. Kestimme 
itse aiheuttamaamme häpeää vuosien ajan. Riippuvuus oli tabu, joten emme 
puhuneet siitä. Luulimme, ettei huumeriippuvuuden kuulunut koskea 
perheitä, jotka yrittivät parhaansa mukaan elää evankeliumin mukaan ja 
seurata Jeesusta Kristusta. Pelkäsimme kovasti sitä, mitä ihmiset ajattelisivat, 
jos he saisivat tietää asiasta. Vanhempani syyttivät jatkuvasti itseään veljeni 

tekemistä päätöksistä, minä salasin asioita ystä-
viltäni, ja perheelläni oli tapana vältellä kaikkia 
veljeäni koskevia kyselyjä. Emme ymmärtäneet, 
että puhumattomuus teki tilanteestamme entistä 
tuskallisemman.

Nyt suhtautumiseni veljeni riippuvuuteen 
on erilaista. Avainsanana onkin suhtautumiseni. 
Monien vuosien ajan välttelin asiaa ja salailin sitä 
kaikilta muilta, mutta nyt suhtaudumme siihen 
perheeni kanssa kohtaamalla sen avoimesti. Me 
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etsimme tukea ja yritämme tukea muita. Vuosien 
varrella olemme huomanneet, että riippuvuus 
vaikuttaa moniin perheisiin monin eri tavoin – 
eikä ole mitään tarvetta tuntea häpeää tai piilotella. 
Siitä täytyy puhua, ja ne, joita se on satuttanut, 
olivatpa he läheisiä tai itse riippuvuutensa kanssa 
kamppailevia, tarvitsevat vähemmän tuomitsemista 
ja enemmän tukea, myötätuntoa, ymmärtämistä ja 
rakkautta. Kenenkään ei tulisi kärsiä yksin.

Löysin rauhaa myrskyn keskellä
Vaikka rukoilin vuosien ajan, että veljeni riip-

puvuus otettaisiin häneltä pois, olen oppinut, ettei 
hänen tahdonvapauteensa voi kajota. Hänellä 
on yhä tahdonvapautta jäljellä, ja hän tekee omat 
valintansa, jopa riippuvuuden kahleissa. Perheeni 
ja minä voimme olla hänen tukenaan ja rakastaa 
häntä, mutta emme voi pakottaa häntä muuttu-
maan. Hän päättää itse asioistaan. Niinpä kun 
huomaamme olevamme ansassa keskellä veljeäni 
ympäröivää hurjaa hirmumyrskyä, joskus tuntuu 
siltä, ettei sieltä pääse pois. Monien muiden riippu-
vuuden kanssa tekemisissä olevien ihmisten tavoin 
meistä tuntuu, ettemme pääse koskaan sitä pakoon. 
Mutta poikkeuksetta Vapahtaja on läsnä tarjoa-
massa meille pieniä vapauden hetkiä antamalla 
meidän tuntea rauhaa, helpotusta, ja tiedon siitä, 
että jonakin päivänä kaikki tulee olemaan hyvin.

Vapahtajan tapa tuoda minulle rauhaa ei aina ole 
välitön tai leuat auki loksauttava ihme. Kun koh-
taan riippuvuuden hirmumyrskyn tuulenpuuskia, 
ajattelen usein sitä, kuinka Vapahtaja nukkui myrs-
kyn keskellä ollessaan veneessä Galileanjärvellä. 
Sillä hetkellä Hänen apostolinsa olivat kauhuissaan. 
He tekivät valinnan keskittyä myrskyyn sen sijaan, 
että olisivat keskittyneet Vapahtajaan, vaikka Hän 
oli koko ajan heidän lähellään. Hän oli heidän vie-
rellään koko ajan ja pelasti heidät – silloinkin, kun 
he epäilivät Häntä. (Ks. Mark. 4:36–41.)

Olen oppinut, ettei Vapahtaja anna minunkaan 
koskaan hukkua. Omassa elämässäni on aina 
ollut pieniä hetkiä, jolloin olen kokenut Herran 

armoa, mikä on saanut minut melomaan sitä myrskyaallokkoa vastaan, jonka 
elämä eteeni sälyttää.. Hän antoi minulle voimia pysyä tyynenä ja pitää itseni 
koossa, kun veljeni tarvitsi minua, Hän on auttanut minua keräämään tar-
peeksi voimia nousta vuoteesta, kun olen uskonut, ettei minulla ole lainkaan 
voimia jäljellä. Ja Hän tarjoaa minulle edelleen rauhaa huolimatta siitä jatku-
vasta turruttavasta pelosta, jota tunnen tuntematonta kohtaan.

Aina on toivoa
Koska kuulemme usein huumeiden yliannostuksiin, alkoholimyrkytyksiin 

tai pornografian aiheuttamiin moniin avioeroihin liittyvistä murhenäytel-
mistä, riippuvuus voi tuntua pelottavan toivottomalta asialta, mutta sen ei 
aina tarvitse olla sitä. Vapahtajan ansiosta voimme todellakin missä tahansa 
tilanteessa pitää kiinni toivosta.

Vaikka en tiedä, mihin veljeni kamppailu tulee päättymään, pidän kiinni 
toivosta, vaikka se tuntuisikin turhalta. Minä paastoan. Nykyään rukoilen 
ymmärrystä, myötätuntoa ja ohjausta enkä sitä, että hänen riippuvuutensa 
otettaisiin pois saman tien. Huomaan itsessäni sen henkilökohtaisen ja hen-
gellisen kasvun, joka on seurausta tästä vuosikymmenen kestäneestä koet-
telemuksesta. Käytän hyödykseni mahdollisimman monia lähteitä ymmär-
tääkseni tätä käsittämätöntä asiaa. Pyydän myös apua saadakseni erinomaista 
tukea ystäviltä ja kirkon johtohenkilöiltä.

Mutta ennen kaikkea turvaan Vapahtajaan ja Hänen voimaansa parantaa 
ja pelastaa. Hänen sovituksensa on todellinen. Ei ole suurempaa lohtua 
kuin tieto siitä, että Hän ymmärtää täydellisesti, mitä sekä minä että veljeni 
koemme. Kohdassa Ps. 34:19 opetetaan: ”Herra on lähellä niitä, joilla on 
särkynyt sydän, hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli.”

Tiedän, että Hän on lähelläni sellaisina hetkinä, jolloin sydämeni on 
särkynyt, ja tiedän Hänen olevan aina lähellä ja auttavan minua saamaan sen 
jälleen ehjäksi. Hän ei ainoastaan katsele hirmumyrskyä rannalta käsin, vaan 
useimmiten Hän on mukana veneessä, kohdatakseen vierelläni nuo raivoisat 
tuulet ja aallot. Hän rauhoittaa edelleen elämässäni olevia myrskyisiä vesiä ja 
antaa minun kasvaa ja tuntea todellista rauhaa. ◼
VIITTEET
 1. Russell M. Nelson, ”Orjuus vai vapaus”, Valkeus, tammikuu 1989, s. 5.
 2. Jeffrey R. Holland, ”Viinitarhan työmiehet”, Liahona, toukokuu 2012, s. 33.
 3. Dallin H. Oaks, ”Pieniä ja yksinkertaisia asioita”, Liahona, toukokuu 2018, s. 91–92.
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Kuolevaisen elämän koulussa Herra kehottaa meitä oppimaan ja kasvamaan elin-
ikäisillä ja iankaikkisilla tavoilla rakastamalla Häntä ensin ja vahvistamalla toi-
siamme Hänen rakkaudessaan.

Se, että meidän tulee vahvistaa toisiamme Herrassa ja Hänen rakkaudessaan, tulee 
ilmi ensimmäisessä ja toisessa tärkeimmässä käskyssä. Kuten äskettäisessä ensimmäisen 
presidenttikunnan kirjeessä on opetettu: ”Vapahtajan palvelutyö ilmentää kahta tärkeintä 
käskyä: ’Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi’ ja 
’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi’ (Matt. 22:37, 39).” Ensimmäisen presidenttikun-
nan kirje jatkui: ”Siinä hengessä Jeesus opetti myös: ’Te olette ne, jotka minä olen valin-
nut palvelemaan tätä kansaa’ (3. Nefi 13:25).” 1

Ylösnousseen Vapahtajamme lunastavan rakkauden laulu ylistää liittojen ( jotka liittä-
vät meidät Jumalaan ja toisiimme) ja Jeesuksen Kristuksen sovituksen ( joka auttaa meitä 
riisumaan päältämme luonnollisen ihmisen ja taipumaan pyhittävään ”Pyhän Hengen 
kutsuun” [Moosia 3:19]) välistä sopusointua.

Tuo sopusointu ilmenee onnensuunnitelmassa, jossa me opimme ja kasvamme käyt-
tämällä päivittäin henkilökohtaista moraalista tahdonvapauttamme ja jossa meitä ei ole 
jätetty harhailemaan yksin, vaan meille on annettu liittopolku ja Pyhän Hengen lahja. 
Alfa ja Oomega (ks. OL 61:1), Herra Jeesus Kristus, on kanssamme alusta asti. Ja Hän on 
kanssamme loppuun asti, jolloin ”Jumala pyyhkii [meidän silmistämme] kaikki kyyne-
leet” (Ilm. 7:17) paitsi ilon kyyneleet.

Vanhin  
Gerrit W. Gong
kahdentoista  
apostolin 
koorumista

Liittoon kuulumisen 
ihme

Sopusointu meidän liittojemme ja 
Jeesuksen Kristuksen sovituksen välillä  
voidaan kuulla kuin sävelminä sointu-
harmonioineen, kun Vapahtajamme 
sovitukseen turvautuminen auttaa 
meitä toteuttamaan liittojamme 
uudella ja pyhemmällä tavalla.
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Meidän liittomme yhdistävät meidät Jumalaan 
ja toinen toiseemme. Meidän liitoissamme, joi-
den on tarkoitus olla iankaikkisia, ovat osallisina 
Jumala, meidän iankaikkinen Isämme ja Hänen 
Poikansa Jeesus Kristus. Iankaikkiset liitot voivat 
tuoda Jumalan rakkauden voiman – antaa toivoa 
ja lisätä rakkautta; kohottaa ja muuttaa; rakentaa 
ja pyhittää; lunastaa ja korottaa.

Kun ilmaisemme todellisen, jumalallisen luon-
teemme Jumalan kanssa tekemiemme liittojen 
välityksellä, me opimme tunnistamaan veljemme 
ja sisaremme ja rakastamaan heitä, kuten Hän 
rakastaa. Tämä syvenevä rakkaus ja tieto kutsuu, 
voimaannuttaa ja pyhittää meitä tuntemaan, kuten 
Hän tuntee, ja tulemaan omalla tavallamme enem-
män Hänen kaltaisikseen.

Liitot ja Herran sovitus
Sopusointu meidän liittojemme ja Jeesuksen 

Kristuksen sovituksen välillä voidaan kuulla 
kuin sävelminä sointuharmonioineen, kun 
Vapahtajamme sovitukseen turvautuminen 
auttaa meitä toteuttamaan liittojamme uudella 
ja pyhemmällä tavalla. Meidän liittomme ja 
Vapahtajamme sovitus voivat yhdessä muokata 
sitä, mitä me haluamme, havaitsemme ja koemme 
päivittäin kuolevaisuudessa, ja valmistaa meitä 
taivaallisiin yhteyksiin (ks. OL 130:2).

Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta me 
löydämme uskoa, voimaa ja luottamusta tulla 
Kristuksen luokse tietäen, että täydellisyys on 
Hänessä. Tämä tieto tarjoaa vapautuksen aina 
ahdistavasta täydellisyydentavoittelun oravanpyö-
rästä. Laulu ”Taakse jää” 2 taitaa sisältää totuuden 
siemenen, jos sanoilla ”taakse jää” tarkoitetaan sitä, 
että jätämme taaksemme itse asettamamme maail-
malliset odotukset, jotka eivät koskaan tuo tyydy-
tystä, ja jos se tarkoittaa myös sitä, että ”pidämme 
kiinni” niistä Jumalan antamista taivaallisista 
toiveista ja lupauksista, joita Herra tarjoaa.

Oletteko huomanneet, että jokaisessa toimituk-
sessa meitä kutsutaan nimeltä ja meidän nimemme 
yhdistetään Jeesuksen Kristuksen nimeen?

Toimitukset ovat samaan aikaan sekä yleismaa-
ilmallisia että erityisiä (yksilöllisiä). Vuosia sitten, 
ollessani vaarnan kasteista vastaavana korkean 
neuvoston jäsenenä, panin merkille, että kastetoi-
mitus oli ulkoisesti samanlainen jokaisen henki-
lön kohdalla, mutta yksilöllinen siinä mielessä, 
että jokaista kastettavaa henkilöä kutsutaan yksi-
tellen nimeltä, ja heidän nimensä liitetään liiton 
kautta ”Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen” 
(3. Nefi 11:25).

Ihmeellinen armo on yhtä yleismaailmallinen 
ja ainutlaatuinen kuin meidän Vapahtajamme itse. 
Hän oli virheetön karitsa, joka asetti mallin otta-
malla kasteen täyttääkseen kaiken vanhurskauden 
(ks. 2. Nefi 31:6). Pyhissä kirjoituksissa sitä kutsu-
taan Kristuksen opiksi (ks. 2. Nefi 31:21; ks. myös 
3. Nefi 11:38–40), ja sitä lähetyssaarnaajamme 
opettavat. Kristuksen oppiin kuuluu se, että nou-
dattaa ”Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä ottamalla 
kasteen sellaisen henkilön toimittamana, jolla on 
Jumalan pappeuden valtuus” 3.

Me menemme sisään parannuksen ja vesi-
kasteen portista ”ja silloin tulee [meidän syn-
tiemme] anteeksianto tulen ja Pyhän Hengen 
kautta” (2. Nefi 31:17). Tuo kaita ja kapea polku 
– liittopolku – johtaa iankaikkiseen elämään (ks. 
2. Nefi 31:18). Se on osa sitä, kuinka meitä jokaista 
vahvistetaan Hänen rakkaudessaan.

Meidän liittomme yhdistyvät Jeesuksen 
Kristuksen sovitukseen myös muilla tavoilla.

Liittoon kuuluminen
Jumalallisen liiton kautta me kuulumme 

Jumalalle ja toinen toisillemme. Liittoon kuulu-
minen on ihme. Se ei ole omistavaa. Rakkauden 
tavoin se on kärsivällinen ja lempeä, eikä se 
kadehdi, kersku tai pöyhkeile (ks. 1. Kor. 13:4; ks. 
myös Moroni 7:45). Liittoon kuuluminen antaa 
juuret ja siivet. Se vapauttaa sitoutumisen kautta. 
Se laajentaa rakkauden kautta.

Liittoon kuulumisen kautta me vahvistamme 
toisiamme Vapahtajan rakkaudessa ja alamme siten 
rakastaa enemmän Jumalaa ja toinen toistamme. 
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Näin tapahtuu osittain siksi, että liittoon kuulumi-
nen ”ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele 
kärsimäänsä pahaa” (1. Kor. 13:5). Liittoon kuulu-
minen ”ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden 
voittaessa” (1. Kor. 13:6). Liittoon kuuluminen 
tarkoittaa näkemistä kasvoista kasvoihin, Jumalan 
tuntemista niin kuin Hän tuntee meidät (ks. 1. Kor. 
13:12). Liiton alainen uskollisuutemme on lujaa ja 
järkkymätöntä (ks. Moosia 5:15; Alma 1:25).

Liittoon kuuluminen tarkoittaa sitä, että toivoo 
kaikessa, kestää kaikessa ja toivoo voivansa kestää 
kaiken (ks. UK 13; ks. myös 1. Kor. 13:7; Moroni 
7:45). Liittoon kuuluminen tarkoittaa uskollisena 
pysymistä. Se on sitä, ettemme luovuta itsemme, 
toistemme tai Jumalan suhteen.

Liittoon kuuluminen kehottaa iloitsemaan 
iloitsevien kanssa ja riemuitsemaan niiden kanssa, 
joilla on syytä riemuun, sekä seisomaan Jumalan 
armotekojen ja päivittäisten ihmeiden todistajina 
”kaikkina aikoina ja kaikessa ja kaikkialla” (ks. 
Moosia 18:8–9).

Se, että kuuluu Jumalalle ja toinen toiselleen liitossa tarkoittaa sitä, 
että hymyilee odottamattomissa tilanteissa, koska meillä on silmät 
nähdä ja korvat kuulla. Hän muuttaa meitä ja ihmissuhteitamme – 
mukaan lukien liiton alaisen avioliittomme – tullaksemme pyhemmiksi 
ja jumalallisemmiksi.

Eräällä avioliittokurssilla eräs naimisissa oleva oppilas kohotti kätensä ja 
sanoi opettajalle: ”Anteeksi, sinä sanot koko ajan, että avioliitto on vaikeaa. 
Eihän avioliitto ole vaikeaa, vaan itse elämä, ja avioliitto kaikkine myötä-  ja 

vastamäkineen voi olla siunaus, kun voimme yhdessä kohdata elämän ilot 
ja haasteet.”

Vaikka ihanteenamme on iankaikkinen avioliitto, niin uskottomuus, kai-
kenlainen väkivalta ja ylitsepääsemättömät ristiriidat voivat vaatia välittömiä 
suojelutoimenpiteitä tai erossaolon ja mahdollisesti avioeron. Me tiedämme, 
että liitot ovat sitovia ja iankaikkisia vain kaikkien osapuolten yhteisellä suos-
tumuksella ja kun ne ovat sen taivaallisen Pyhän Hengen armollisen ilmene-
misen vahvistamia, jota pyhissä kirjoituksissa kuvataan sanoilla ”lupauksen 
Pyhä Henki” (OL 88:3).

Siinä Herran vakuutuksessa, että kelvolliset henkilöt saavat kaikki luvatut 
siunaukset, on lohtua, rauhaa ja toivoa.4 Se on osa Hänen lupaustaan vahvis-
taa kutakin meistä Hänen rakkaudellaan, Hänen tavallaan ja Hänen aikanaan 
(ks. OL 88:68).

”Sillä tavoin palvelu toimii”
Kerran ollessani nuori piispa eräs kokemus seurakunnassamme opetti 

minulle liittoon kuulumisesta, niin kuin se ilmenee toistemme vahvis-
tamisena Vapahtajan rakkaudessa. Seurakuntaamme kuuluneet Hans ja 
Fay Ritterin sekä Larry ja Tina O’Connorin perheet, yhdessä muiden 
hienojen perheiden kanssa, palvelivat jatkuvasti muita ja olivat kaikkien 
rakastamia.

Liittoon kuuluminen antaa juuret ja siivet.  
Se vapauttaa sitoutumisen kautta.  
Se laajentaa rakkauden kautta.
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Eräänä päivänä vaarnanjohtaja pyysi, voisinko 
käydä Ritterien luona. Kun saavuin heidän 
kotiinsa, huomasin notkollaan olevan lattian ja 
kovasti kuluneen kattilan.

”Piispa, asia on näin”, veli Ritter sanoi. ”Läm-
minvesivaraaja vuoti, ja lämmintä vettä valui 
lattian läpi. Termiitit tulivat. Siksi lattia on vähän 
notkollaan. Meidän täytyi sulkea lämminvesivaraa-
jamme, ja siksi me lämmitämme vettä kattilassa.”

Ritterit suostuivat siihen, että keskustelisin hei-
dän tilanteestaan seurakuntaneuvostossa. Seura-
kuntaneuvostomme oli mahtava. Jäsenet tunsivat 
ihmisiä, jotka osasivat auttaa lattioiden, seinien, 
kokolattiamattojen, laitteiden tai maalaamisen 
kanssa. Paikalle tuli vapaaehtoisia, jotka auttoivat 
auliisti monin tavoin. Heidän joukossaan oli Larry 
O’Connor, taitava rakennusmies, joka kävi usein 
Ritterien talolla.

Larryn vaimo Tina muistelee, että Larry ja 
muut koorumin jäsenet menivät joskus Rittereille 
perjantaina ja jäivät sinne koko yöksi. ”Eräänä 
lauantaiaamuna vein heille aamiaista”, hän sanoo. 
”Larry tuli vastaan kylpyhuoneesta putkimiehen 
työkalut kädessään.”

Tina lisää, että juuri sellaisilta miehiltä kuin 
Hans Ritter ja muut ”mieheni oppi, kuinka olla 
mies – ystävällinen, huomaavainen, hellä. Kun 
minun Larryni palveli yhdessä sellaisten hyvien 
miesten kanssa, esimerkiksi lastenhuoneessa, 
hänestä tuli entistä ihanampi aviomies ja isä.”

Kun talo oli valmis, riemuitsimme kaikki 
yhdessä.

Hans ja Fay Ritter ovat poistuneet joukostamme 
aikaa sitten, mutta juttelin vastikään kahden 
heidän pojistaan, Benin ja Stephenin, kanssa. 
He muistavat, että muiden hienovaraisen palve-
lemisen ansiosta heidän isänsä, joka työskenteli 
väsymättä huolehtiakseen perheestään, säilytti 
arvokkuutensa.

Eräässä seurakunnan tapahtumassa pian Rit-
terien kodin korjauksen valmistumisen jälkeen 
Larry ja Tina O’Connor saivat sanan, että heidän 
kodissaan riehui tulipalo. He kiiruhtivat kotiinsa 

ja näkivät kaikkialla rikkoutuneita ikkunoita 
(savun poistamiseksi) ja rikki puhkottuja seiniä 
(piilevien liekkien löytämiseksi).

”Olimme aivan järkyttyneitä”, hän sanoo. 
Mutta sitten seurakunta saapui paikalle.

”Jokainen auttoi”, Tina ja Larry sanovat. ”Koko 
seurakunta tuli auttamaan rakkaudessa. Me 
olimme siellä yhtenä perheenä.”

Ja ketkä olivat ensimmäisinä paikalla ja viimei-
sinä lähdössä, kun O’Connorien kotia rakennet-
tiin uudelleen? Kyllä, Hans ja Fay Ritterin perhe.

Ben ja Stephen eivät kerskaile, mutta muis-
tavat kyllä, kuinka heidän perheensä tuli autta-
maan O’Connorin perhettä. ”Me olimme siellä 
kaikki yhdessä”, he sanovat. ”Sillä tavoin palvelu 
toimii. Me huolehdimme toisistamme, joskus 
auttamalla muita ja joskus antamalla muiden 
auttaa meitä.”

Mielestäni siitä voi tulla ihmeellinen, hyveelli-
nen, sopusointuinen kehä, kun me vahvistamme 
toisiamme Vapahtajan rakkaudessa. O’Connorit 
auttavat Rittereitä, Ritterit auttavat O’Connoreita, 
ja koko ajan vakiinnutetaan myöhempien aikojen 
pyhien yhteisöä. Joka päivä lukuisin tavoin me 
kaikki tarvitsemme – ja voimme tarjota – rakas-
tavaa palvelua ja tukea pienillä, yksinkertaisilla, 
voimallisilla, elämää muuttavilla tavoilla.

Siten voimme kokea kaksinkertaisen leipien 
ja kalojen ihmeen: ensin myöhempien aikojen 
pyhät voivat kokoontua upean epäitsekkäästi 
yhteen täyttääkseen jonkin dramaattisen tarpeen; 
ja toiseksi, samanaikaisesti, pyhien joukko voi 
punoutua yhteen rakkaudessa päivittäisellä, rakas-
tavalla palvelemisella monissa huomaamattomissa 
tilanteissa – perheenä, seurakuntana tai yhteisönä 
monien vuosien aikana – täysin riippumatta mah-
dollisista dramaattisista tarpeista.

Vahvistamista Vapahtajan rakkaudessa
Tämä kaikki tuo meidät takaisin siihen, mistä 

aloitimme – ensimmäiseen ja toiseen tärkeimpään 
käskyyn ja kutsuun vahvistua ja vahvistaa toi-
siamme Herran rakkaudessa.
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Presidentti Russell M. Nelson on sanonut voi-
mallisesti: ”Sanomamme maailmalle on yksinker-
tainen ja vilpitön: me kutsumme kaikkia Jumalan 
lapsia verhon kummallakin puolen tulemaan 
Vapahtajansa luokse, ottamaan vastaan pyhän 
temppelin siunaukset, kokemaan kestävää iloa ja 
tulemaan kelvollisiksi iankaikkiseen elämään.” 5

Kun me kestitsemme itseämme Kristuksen 
sanoilla (ks. 2. Nefi 32:3) ja asetamme Jumalan 
ensimmäiselle sijalle (ks. Matt. 6:33), Herra vah-
vistaa ja siunaa jokaista elämämme osa- aluetta. 
Liittoon kuulumisessa on jumalallista sopusointua 
ja resonanssia, kun meitä vahvistetaan Herran rak-
kaudessa ja kun vahvistamme toisiamme Hänessä.

Apostoli Paavalin sanat toistavat meidän liitto-
jemme ja Herran Jeesuksen Kristuksen sovituksen 
välistä sopusointua:

”Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkau-
desta? Tuska tai ahdistus, vaino tai nälkä, alasto-
muus, vaara tai miekka? – –

Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, 
eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen 
eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat,  
ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa 

meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi 
Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” 
(Room. 8:35, 38–39.)

Se on myös minun vakaa todistukseni.
Minä todistan Jumalasta, taivaallisesta Isäs-

tämme, ja Hänen Pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta. 
He tuntevat meidät paremmin ja rakastavat meitä 
enemmän kuin me itse tunnemme tai rakastamme 
itseämme. Me voimme turvata Herraan koko sydä-
mestämme emmekä saa jättäytyä oman ymmärryk-
semme varaan (ks. Sananl. 3:5).

Herran huoneissa, joita on 43 maassa yhteensä 
159, voimme vahvistua Herrassa liittojemme ja 
Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta.

Meitä siunaavat pappeuden valtuus ja jatkuva 
profeetallinen ilmoitus alkaen profeetta Joseph 
Smithistä rakkaaseen presidentti Nelsoniimme 
tänä päivänä. Viime päivien tapahtumat ovat 
saaneet minut entistä vakuuttuneemmaksi, ja 
nöyremmäksi, mitä tulee palautetun opin, palau-
tettujen avainten, toimitusten ja liittojen todelli-
suuteen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkossa, joka on ”Jumalan valtakunta, 
vielä kerran perustettu maan päälle valmistautumi-
seksi Messiaan toista tulemista varten” 6.

Mormonin kirja – toinen todistus Jeesuksesta 
Kristuksesta – ja kaikki pyhät kirjoitukset ovat 
Jumalan sanaa.

Toivon, että tulemme kaikki tuntemaan Vapah-
tajamme paremmin ja tulemme enemmän Hänen 
kaltaisikseen, kun me vahvistumme Herrassa ja 
kun me vahvistamme toisiamme Hänessä ja Hänen 
rakkaudessaan. ◼
Brigham Youngin yliopiston naisten konferenssissa 4. touko-
kuuta 2018 pidetystä puheesta ”Strengthen One Another in the 
Lord” [Vahvistakaa toisianne Herrassa].

VIITTEET
 1. Ensimmäisen presidenttikunnan kirje, 2. huhtikuuta 2018.
 2. ”Taakse jää”, Frozen – huurteinen seikkailu, 2013.
 3. Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun 

opas, 2005, s. 40.
 4. Ks. Käsikirja 2: Johtaminen ja palveleminen kirkossa,  

2010, 1.3.3.
 5. Presidentti Russell M. Nelson, ”Herran työhön käyn”, 

Liahona, toukokuu 2018, s. 118.
 6. Mormonin kirjan johdanto.
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Joitakin päiviä ennen kuin seura-
kuntamme oli lähdössä matkalle 

Aban temppeliin Nigeriassa, piispa 
soitti ja pyysi minua ryhmämme johta-
jaksi. Suostuin siihen, ja lähtöaamuna 
pidimme rukouksen ja nousimme bussiin 
aloittaaksemme matkan.

Matkalla lauloimme kirkon lauluja. 
Ilomme oli mittaamattoman suuri. 
Kymmenen tuntia kestävä matkamme oli 
alkanut hienosti, mutta vähän ennen puol-
tapäivää bussissamme ilmeni ongelma, jota 
kukaan meistä ei osannut korjata.

Juoksin lähimmälle huoltoasemalle, 
jossa tapasin kassa- apulaisen. Kysyin 
häneltä, voisiko hän auttaa minua löytä-
mään mekaanikon.

Hän soitti viipymättä kahdelle mekaa-
nikolle. He saapuivat pian ja ryhtyivät 
työhön. He saivat selville, että tuulettimen 
hihnassa oli vikaa. He työskentelivät tunti-
kausia parhaimman kykynsä mukaan. Sit-
ten he soittivat vielä yhdelle mekaanikolle.

Tämä saapui paikalle itsevarmana ja 
kysyi sarkastisesti: ”Mitä sellaista vikaa 
siinä tuulettimen hihnassa muka on, jota 
ette osaa korjata?”

Hän työskenteli hetken aikaa ja sanoi 
sitten: ”Täällä on tapahtunut jotakin 
hyvin epätavallista.” Hän otti työkalunsa 
ja poistui paikalta. Toiset mekaanikot 
yrittivät edelleen etsiä ratkaisua, mutta 
tilanteemme vaikutti toivottomalta.

Käännyin muiden pyhien puoleen 
ja näin surun miltei jokaisen kasvoilla. 
Mietin, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi, 
kun mieleeni tuli ajatus: ”Oletteko te 
rukoilleet ongelmaan liittyen?”

Kokosin heti ryhmämme yhteen. 
Seisoimme piirissä ja rukoilimme taivaal-
lista Isäämme antamaan mekaanikoille 

Rukous, jonka avulla pääsimme temppeliin
täällä tapahtui, ei voi edes selittää.”

Kerroin hänelle, että Jumala oli puut-
tunut asiaan rukouksemme jälkeen.

”Rukoilitteko te asiasta?” hän kysyi.
”Kyllä, noin viisi minuuttia sitten.”
”Se oli hieno ele teiltä!”, hän sanoi.
Maksoin mekaanikoille, ja he lähtivät 

pois. Nousimme kaikki bussiin, ja mat-
kamme jatkui. Pääsimme vihdoin temp-
peliin monta tuntia myöhemmin, kiitol-
lisina siitä, että taivaallinen Isä kuulee 
rukouksemme ja vastaa niihin. ◼
Isaac Ututu, Lagos, Nigeria

heidän tarvitsemaansa tietoa. Ei mennyt 
viittä minuuttiakaan, kun yksi mekaani-
koista tuli luokseni.

”Me teimme sen!” hän sanoi kasvot 
loistaen.

Me riemuitsimme ja kiitimme Herraa. 
Huomasin pian, että toinen mekaani-
koista näytti lannistuneelta. Yritin onni-
tella häntä, mutta hän sanoi: ”Onnit-
teletko minua siitä, että minulla meni 
kuusi tuntia korjata yksi tuulettimen 
hihna? Olin korjannut kaksi tuulettimen 
hihnaa ennen tänne tuloa. Sitä, mitä 

Kymmenen tuntia kestävällä matkallamme 
temppeliin bussissamme ilmeni ongelma, 

jota kukaan meistä ei osannut korjata.

Lagos

Agbor

AbaGUINEANLAHTI

Pohjoinen
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Kamppailtuaan 11 vuotta dementian kanssa 
mieheni kuoli. Minulle hänen poismenonsa 

oli katkeransuloinen. Olin ollut hänen hoita-
jansa, ystävänsä ja rakkaimpansa, ja vaikka olin-
kin iloinen, ettei hänen enää tarvinnut kärsiä, 
kaipasin häntä kovasti. Luulin tietäväni, mitä 
murhe on, mutta suru ja menetyksen tunteet 
veivät minut polulle, jota en ollut odottanut 
kulkevani.

Suureksi harmikseni ja yllätyksekseni elä-
määni hiipi kielteisyys. Tunsin, ettei minua 
oteta huomioon, etten ole tarpeellinen, ja 
että olen ikään kuin näkymätön perheen, 
ystävien ja seurakunnan jäsenten parissa. Vel-
loin itsesäälissä ja tunsin katkeruutta muita 
kohtaan.

Eräänä sunnuntaina istuin kappelin taka-
osassa. Katselin, kuinka eräs ystävällinen ja 
seurallinen sisar tervehti muita seurakunnan 
jäseniä. Hän oli ystävällinen ja jalomielinen 
kaikkia kohtaan.

Minä ajattelin: ”Hän ei silti koskaan ole kysy-
nyt, mitä minulle kuuluu, hän ei ole koskaan esit-
tänyt osanottoaan, hän ei ole koskaan sanonut, 
kuinka rankkaa mieheni poismenon on täytynyt 
olla minulle!”

Nämä kielteiset ajatukset jatkuivat, kun 
sakramenttilaulu alkoi. Tunsin, etten voisi 
nauttia sakramenttia, kun sydämessäni oli niin 
katkeria tunteita.

”Sinun täytyy pyytää apua päästäksesi eroon 
näistä tunteista heti !” ajattelin.

Rukoilin, että pimeys poistettaisiin. Tämä 
sisar ei millään tavoin ansainnut minun katke-
ruuttani. Rukoilin anteeksiantoa ja apua siihen, 
että pääsisin katkeruuden tunteistani. Siinä 
vaiheessa, kun diakoni seisoi edessäni sakra-
menttitarjotin kädessään, tunsin voivani naut-
tia sakramentin. Seuraavalla viikolla rukoilin 
edelleen ohjausta.

Seuraavana sunnuntaina menin eteisaulaan 
ja näin naisen, johon olin kiinnittänyt huomioni 
edellisellä viikolla.

”Voi, Carol”, hän sanoi. ”Olen ajatellut 
sinua todella paljon! Voin vain kuvitella, 
kuinka vaikeaa sinulla on ollut. Sinä huoleh-
dit miehestäsi niin pitkään. Sinun on varmasti 
vaikea tottua nykytilanteeseen. Miten sinä 
oikein voit?”

Juttelimme muutaman minuutin, ja hän 
antoi minulle kunnon halauksen. Olin sanaton! 
Istuuduin tavanomaiselle penkilleni kappelissa 
hymyillen leveästi. Kiitin heti taivaallista Isääni. 
Hän oli lähettänyt tälle hyvälle sisarelle muistu-
tuksen sanoista, jotka minun oli tarpeen kuulla. 
Siitä hetkestä asti olen tuntenut, että taivaallinen 
Isä huolehtii minusta. Hän on antanut minulle 
voimia kohdata uuden vaiheen, joka on nyt 
alkanut elämässäni. ◼
Carol Whitaker, Oregon, USA

Taivaallinen Isä lähetti muistutuksen

Tunsin, etten voisi nauttia 
sakramenttia niin katkeria 

tunteita sydämessäni. Rukoilin, 
että pimeys poistettaisiin.

Aba



Keskellä kiireistä päivää neurologian 
klinikallani olin jäämässä jälkeen 

aikataulustani. Onneksi eräs käynti sujui 
nopeasti. Tunsin helpotusta, kun nousin 
ylös poistuakseni, mutta potilaani alkoi 
kertoa minulle asiaa, joka ei mitenkään liit-
tynyt hänen lääkärikäyntiinsä. Kärsimättö-
myydestäni huolimatta minusta tuntui, että 
minun tulisi istuutua kuuntelemaan häntä.

Hän kertoi, että hänen vaimonsa oli 
vastikään alkanut tuntea olonsa sairaaksi. 
”Hän tiesi, mitä oli tapahtumassa,” mies 
sanoi, ”mutta hän ei kertonut minulle, 
koska hän pelkäsi sairaalaan menoa.”

Muutamia päiviä myöhemmin vaimo 
oli täysin vuoteenomana. Hän alkoi olla 

Olen iloinen, että kuuntelin
sekava eikä hänen puheissaan ollut jär-
keä. Potilaallani oli itselläänkin vakavia 
terveydellisiä ongelmia, ja pian heidän 
kummankin vointi heikkeni. He eivät 
enää pystyneet huolehtimaan toinen 
toisestaan. Kun potilaani käly kävi 
heidän luonaan, tämä huolestui kovasti. 
Käly soitti paikalle kaksi ambulanssia, ja 
heidät vietiin sairaalaan. Lääkärit saivat 
pian selville, että potilaani vaimolla oli 
pitkälle edennyt rintasyöpä.

”En enää koskaan puhunut vaimoni 
kanssa”, mies sanoi.

Hänen vaimonsa sai sydänkohtauk-
sen, ja hänet kytkettiin elintoimintoja 
ylläpitäviin laitteisiin. Potilaani kertoi, 

kuinka hänet vietiin pyörätuolilla omasta 
sairaalahuoneestaan teho- osastolle, jossa 
hän näki vaimonsa viimeisen kerran. 
Sitten hän pyysi lääkäreitä sammutta-
maan laitteet.

Mies lakkasi puhumasta. Ilmeisesti 
hän oli sanonut kaiken, mitä hänellä oli 
sanottavana. Kerroin hänelle, kuinka 
pahoillani olin asiasta. Hän puristi kät-
täni ja lähti. Olen iloinen, että istuuduin 
kuuntelemaan häntä. Olen iloinen, etten 
lähtenytkään, milloin olin aikonut! Miltä 
hänestä olisi tuntunut, jos olisin kiiruh-
tanut huoneesta juuri silloin, kun hän 
halusi keventää sydäntään?

En tiedä, miksi potilaani kertoi asiois-
taan minulle tuona päivänä, mutta tie-
dän, miksi kuuntelin häntä. Alma opetti, 
että niiden, jotka haluavat mennä kas-
teelle ja seurata Jeesusta Kristusta, tulee 
olla ”halukkaita kantamaan [toistensa] 
kuormia, – – suremaan surevien kanssa, 
niin, ja lohduttamaan niitä, jotka ovat 
lohdutuksen tarpeessa” (Moosia 18:8–9).

Potilaallani oli kuorma kannettava-
naan, ja jollakin pienellä tavalla saatoin 
auttaa häntä kantamaan sitä. Hän suri, 
ja minä surin hänen kanssaan. Hän 
tarvitsi lohdutusta, joten minä lohdutin 
häntä. Tällä yksinkertaisella tavalla yritin 
kunnioittaa lupaustani olla enemmän 
Vapahtajani kaltainen. ◼
Alan B. Sanderson, Utah, USA
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Potilaani alkoi kertoa minulle 
asiaa, joka ei mitenkään liittynyt 

hänen lääkärikäyntiinsä. Kärsimät-
tömyydestäni huolimatta minusta 
tuntui, että minun tulisi istuutua 
kuuntelemaan häntä.
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”Näetkös, se on sinun todistuksesi 
profeetasta”, mieheni sanoi.

”Ei, haluan silti häneltä kirjeen”, 
vastasin.

Eräänä iltana lähetyssaar-
naajat saapuivat 
meille ja antoivat 
minulle lehden.

”Emme tiedä 
miksi, mutta meistä 
tuntui, että meidän 
pitäisi tuoda tämä 
sinulle”, he sanoi-
vat. Se oli lokakuun 
2006 Liahona, yhä 
muovikääreessään.

Avasin sen ja löysin 
artikkelin, jossa presidentti 
Hinckley puhui uusille 
kirkon jäsenille. Hän sanoi: 
”Lausun tämän todistuksen 
ja siunaukseni ja ilmaisen 
rakkauteni jokaiselle teistä ja 
kutsun teidät osallistumaan 
tähän suureen myöhempien 
aikojen ihmeeseen, joka on 
Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkko.” 1

Minusta tuntui ikään kuin hän 
olisi puhunut suoraan minulle. En 
ollut vielä edes kirkon jäsen lehden 
julkaisemisen aikaan, mutta se oli 
säästetty minua varten. Tiedän, että 
Herra kuulee meidän rukouksemme 
ja että Hän puhuu elävälle profeetalle 
tänä päivänä. ◼
Kelly Santos Figueiredo Ribeiro,  
Goiás, Brasilia

VIITE
 1. Gordon B. Hinckley, ”Täydellinen  

toivon kirkkaus – uusille kirkon jäsenille”, 
Liahona, lokakuu 2006, s. 5.

Epäröin liittyä kirkkoon, kun 
kuulin siitä mieheltäni. Hän antoi 

minulle Mormonin kirjan, ja monien 
opetusten jälkeen, tutkittuani evan-
keliumia lähes kaksi vuotta lähetys-
saarnaajien kanssa, minut kastettiin 
vuonna 2007. Kamppailin jonkin 
aikaa sen jälkeenkin, kun minusta 
oli tullut kirkon jäsen. En ymmärtä-
nyt nykyajan profeettojen tärkeyttä. 
Mielessäni profeetan kuului olla joku 
Mooseksen kaltainen, jolla oli sauva 
kädessään.

”Puhuuko profeetta Jumalalle?” 
kysyin mieheltäni.

”Kyllä”, hän sanoi.
”Oletko varma?”
”Kyllä, profeetta puhuu  

Jumalalle.”
”Sitten aion pyytää Herraa 

käskemään profeettaa lähettämään 
minulle kirjeen, jossa hän kertoo, 
että tämä on Jeesuksen Kristuksen 
kirkko.”

”Voi ei!”, mieheni sanoi. ”Eihän 
se niin käy!”

Olin päättäväinen.
”Jos profeetta puhuu  

Herralle, niin Herra puhuu  
profeetalle, ja hän lähettää minulle 
kirjeen.”

Eräänä sunnuntaina kirkossa 
lähetyssaarnaaja antoi minulle DVD- 
levyn ja pyysi minua katsomaan sen 
perheeni kanssa. Siinä oli profeetan ja 
apostolien todistuksia. Ensimmäisenä 
puhui presidentti Gordon B. Hinckley 
(1910–2008). Se teki minuun suuren 
vaikutuksen. Hän vaikutti vilpittö-
mältä, ja minusta tuntui, että hän 
puhui totta.

Kirje profeetalta

Lähetyssaarnaajat antoivat minulle 
lokakuun 2006 Liahona- lehden. 

”Emme tiedä miksi, mutta meistä 
tuntui, että meidän pitäisi tuoda tämä 
sinulle”, he sanoivat.
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K O N F E R E N S S I N  M U I S T I K I R J A N I

S U K E L L A  S Y V E M M Ä L L E

Ota Hänen nimensä päällesi

P O H D I  T Ä T Ä …

”Annammeko 
me kaikkemme 
Herralle ilman 
varauksia?”
Cristina B. Franco, toinen 
neuvonantaja Alkeisyhdistyksen 
ylimmässä johtokunnassa, ”Iloa 
epäitsekkäästä palvelemisesta, 
Liahona, marraskuu 2018, s. 56.

Kerro ajatuksistasi Liahonan Face-
book-sivulla tai kirjoita ajatuksiasi 
päiväkirjaasi!

”PARHAAT ASIAT 
TÄSSÄ ELÄMÄSSÄ 

KESKIT TYVÄT 
JEESUKSEEN 

KRISTUKSEEN  
JA NIIDEN IANKAIKKISTEN 

TOTUUKSIEN 
YMMÄRTÄMISEEN, 
KUKA HÄN ON JA 

KEITÄ ME OLEMME 
SUHTEESSAMME 

HÄNEEN.”
Vanhin Jack N. Gerard seitse-
mänkymmenen koorumista, 
”Nyt on oikea hetki”, Liahona, 
marraskuu 2018, s. 109.

12 uudesta 
temppelistä 
ilmoitettu

Presidentti Russell M. Nelson 
ilmoitti suunnitelmista raken-
taa 12 uutta temppeliä. Se 
on suurin samana päivänä 
rakennettavaksi ilmoitettujen 
temppelien määrä. Uudet 
temppelit rakennetaan seu-
raaviin paikkoihin:
Auckland, Uusi-Seelanti
Davao, Filippiinit
Lagos, Nigeria
Mendoza, Argentiina
Phnom Penh, Kambodža
Praia, Kap Verde
Puebla, Meksiko
Salvador, Brasilia
San Juan, Puerto Rico
Washingtonin piirikunta, 

Utah, USA
Yigo, Guam
Yuba City, Kalifornia, USA

ja todistamme muille – teoillamme ja sanoillamme – että 
Jeesus on Kristus.” (”Kirkon oikea nimi”, Liahona, marraskuu 
2018, s. 88.) Myös monet muut johtohenkilöt kehottivat meitä 
pohtimaan, kuinka voisimme ottaa paremmin Hänen nimensä 
päällemme.
•  Presidentti Henry B. Eyring kehotti meitä esittämään itsel-

lemme kaksi kysymystä: ”Mitä minun täytyy tehdä ottaakseni 
päälleni Hänen nimensä?” ja ”Kuinka tiedän, että edistyn?” 
(”Yritän”, Liahona, marraskuu 2018, s. 92.)

•  Vanhin Robert C. Gay tarjosi kolme tapaa, joilla voimme ottaa 
Vapahtajan nimen päällemme (ks. ”Jeesuksen Kristuksen 
nimen ottaminen päällemme”, Liahona, marraskuu 2018, 
s. 97–99).

•  Vanhin Paul B. Pieper opetti, mitä Jeesuksen Kristuksen 
nimen päälleen ottaminen todella tarkoittaa (ks. ”Kaikkien 
täytyy ottaa päällensä Isän antama nimi”, Liahona, marraskuu 
2018, s. 43–45).
Voisit kirjoittaa päiväkirjaasi ajatuksiasi ja tunteitasi, kun 

tutkit, mitä Herran nimen päällesi ottaminen tarkoittaa.

residentti 
Russell M. 
Nelson  

muistutti 
meitä siitä, miten 
tärkeää meidän 

on ottaa Vapahtajan nimi 
päällemme – sekä Kris-
tuksen opetuslapsina että 
Hänen kirkkonsa jäseninä. 
”Kun poistamme Hänen 
nimensä Hänen kirkostaan, 
me poistamme tahatto-
masti Hänet paikaltaan 
elämämme keskipisteenä”, 
hän sanoi.

”Vapahtajan nimen 
päällemme ottamiseen 
sisältyy se, että julistamme 

P
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K O K E I L E 
S I T Ä !

Mitä teet eri tavoin sen johdosta, mitä opit yleiskonferenssissa? Lähetä 
kertomuksesi sivustolla liahona.lds.org tai kerro siitä osoitteessa 
facebook.com/liahona.

”Joillekin uskominen on vaikeaa. Toisinaan esteeksi tulee mei-
dän ylpeytemme. Kenties ajattelemme, että koska olemme 
älykkäitä, oppineita tai kokeneita, me emme kerta kaikkiaan 
voi uskoa Jumalaan. Ja alamme pitää uskontoa typeränä 
perimätietona.

Kokemukseni mukaan usko ei ole niinkään kuin maalaus, 
jota katsomme ja ihailemme ja jonka pohjalta keskuste-
lemme ja rakennamme teorioita. Se on ennemminkin kuin 
aura, jonka viemme pellolle ja jonka avulla otsa hiessä 
kynnämme maahan vakoja, jotka ottavat vastaan siemeniä ja 
tuottavat hedelmää, joka pysyy.

’Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä.’ Tämä on 
lupaus kaikille, jotka pyrkivät uskomaan.”
Vanhin Dieter F. Uchtdorf kahdentoista apostolin koorumista, ”Usko-
kaa, rakastakaa, toimikaa, Liahona, marraskuu 2018, s. 47–48.

Mihin kysymyksiisi vastattiin konferenssissa? Kerro kokemuksestasi 
osoitteessa facebook.com/liahona.

Tässä on muutamia 
kutsuja, joita kuulimme 
yleiskonferenssissa. 
Voisit kerrata puheet ja 
tehdä lisäyksiä tähän 
kutsujen luetteloon.
•  ”[Miettikää], mitä 

me voimme tehdä, 
jotta paremmin 
ottaisimme [uudet 
ystävät] vastaan, 
hyväksyisimme 
heidät ja auttai-
simme heitä heti 
tästä seuraavasta 
sunnuntaista alkaen” 
(Ulisses Soares, 
”Yhtä Kristuksessa”, 
Liahona, marraskuu 
2018, s. 39).

•  ”Kutsun teitä 
lukemaan tämän 
ilmoituksen [näystä 
kuolleiden lunastami-
seksi, joka on luvussa 
OL 138] läpikotai-
sin ja ajatuksella” 
(M. Russell Ballard, 
”Näky kuolleiden 
lunastuksesta”, 
Liahona, marraskuu 
2018, s. 73).

•  ”Palatkaa loukatun 
mielenne kanssa 
Herran huoneeseen 
mahdollisimman 
usein mukananne 
sukulaisnimiänne” 
(Neil L. Andersen, 
”Haavoittuneet”, 
Liahona, marraskuu 
2018, s. 85).

”Yksi ystävä kertoi minulle, 
että lukiessaan yleiskonfe-
renssin puheita hän tekee 
luettelon siitä, mitä kirk-
komme johtohenkilöt ovat 
pyytäneet meitä tekemään. 
Sitten hän asettaa luettelon 
avulla tavoitteita, jotka aut-
tavat häntä noudattamaan 
heidän neuvojaan. Päätin 
aloittaa oman luetteloni. Kun 
pohdin puheita ja mietin, 
mihin toimenpiteisiin minun 
pitää ryhtyä, luettelon tekemi-
sellä on ollut minuun myön-
teinen vaikutus. Se todella 
auttaa minua keskittymään 
siihen, mikä on tärkeintä.”
– Edna Washburn, Utah, USA

V A S T A U K S I A 
K Y S Y M Y K S I I N

Minulla oli 
ennen todistus, 

mutta viime 
aikoina on 

ollut vaikeam-
paa uskoa, 

että Jumala 
on olemassa. 
Voiko uskoni 

olla ikinä yhtä 
vahva kuin se 

oli joskus?

Konferenssin 
tehtäväluetteloni
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Carol Hyatt ei koskaan 
unohda päivää, jolloin hei-
dän piispansa pyysi häntä 
avustajaksi henkilökohtaisia 
raha- asioita opettavaan 

omavaraisuusluokkaan. Hän oli avio-
miehensä Tedin kanssa juuri palannut 
aktiivisuuteen kirkossa oltuaan poissa 
42 vuotta, ja hän oli luonnostaan ujo.

Carol oli tuntenut heidän piis-
pansa Todd A. Josin jo tämän ollessa 
pieni poika. Vuosikymmeniä aiem-
min tämä oli ollut Carolin oppilaana 
pyhäkoululuokassa.

”Kuulehan piispa”, Carol oli sanonut 
hänelle suoraan, kun hän ja Ted olivat 
jälleen alkaneet käydä kirkossa, ”en 
halua pitää puhetta. En halua saada 
tehtävää. Haluan vain käydä kirkossa.”

Mutta kaksi vuotta myöhemmin 
piispa Josi istui Hyattien perheen 
kodissa kertomassa kirkon omavarai-
suusohjelmasta – josta sisar Hyatt ei 
ollut aiemmin kuullutkaan. Esiteltyään 
asian piispa pyysi häntä avustajaksi 
12 viikkoa kestävään luokkaan, jossa 
käsitellään menestyksekkään talouden-
hoidon periaatteita. Sitten piispa antoi 
hänelle Henkilökohtaiset raha- asiat – 
tavoitteena omavaraisuus - oppaan.

Kirkon omavaraisuusohjelman hengellinen puoli on vaikuttanut 
Ted ja Carol Hyattin elämään iankaikkisesti.

O M A V A R A I S U U D E N  S I U N A U K S I A

”En tiedä, miksi annoin myöntävän 
vastauksen”, sisar Hyatt kertoo. ”Minua 
pelottaa olla tuntemattomien ihmisten seu-
rassa – ja minun piti olla siellä yhtenä iltana 

viikossa 12 viikon ajan, sellaisten kirkon 
jäsenten kanssa, jotka olivat varmasti parem-
min perillä evankeliumista kuin itse olin. 
En tiennyt, osaisinko edes auttaa heitä.”

Todistus kymmenyksistä  
johti temppeliliittoihin
Michael R. Morris
kirkon lehdet
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”Tunsin sen todella voimakkaana”
Piispa Josi ei yllättynyt siitä, että 

sisar Hyatt otti tehtävän vastaan epä-
röinnistään huolimatta. Hän kertoo, 
että ollessaan vähän aikaisemmin vaar-
nan omavaraisuuskomitean kokouk-
sessa Forest Grovessa Oregonissa 
Yhdysvalloissa ”mieleeni nousi ajatus 
siitä, että sisar Hyatt tarvitsi siunauk-
sen toimia Henkilökohtaiset raha- asiat 
- ryhmän avustajana. Tunsin sen todella 
voimakkaana.”

Piispa Josi toivoi, että toimiessaan 
avustajana luokassa sisar Hyatt voittaisi 
hengellisen edistymisensä polulla olevan 
suuren kompastuskiven: kymmenys-
ten maksamisen. ”Ajaessani kotiin sinä 
iltana”, hän sanoo, ”minulla oli voimakas 
hengellinen vaikutelma siitä, että kun 
sisar Hyatt kävisi läpi tässä luokassa ope-
tetut asiat, hän ymmärtäisi kymmenysten 
maksamisen tärkeyden.”

Sisar Hyatt aloitti luokkansa avusta-
jana lokakuussa 2017 tuntien olevansa 
hermostunut ja huonosti valmistautu-
nut. Johtaessaan luokan keskusteluja 
raha- asioiden hoitamisesta, talousarvion 
laatimisesta ja siinä pysymisestä, vaikeuk-
siin valmistautumisesta, veloista pääse-
misestä, taloudellisissa kriisitilanteissa 
selviämisestä ja tulevaisuuteen sijoitta-
misesta sisar Hyatt alkoi tuntea olonsa 
mukavaksi avustajana, mutta hänen oma 
huono esimerkkinsä vaivasi häntä.

Kun hän luki käsikirjaa valmistautues-
saan kolmanteen oppituntiinsa, hän sai 

tietää, että ”omavarainen suhtautuminen 
raha- asioiden hoitoon” pitää sisällään 
kymmenysten ja uhrilahjojen maksami-
sen.1 Hän sai tietää senkin, että tuon 
suhtautumisen perusperiaatteita ovat 
parannus ja kuuliaisuus.2

”Erään myöhemmän keskustelun 
aikana myönsin kaikille, että olin var-
masti ainoa koko ryhmässä, joka ei mak-
sanut kymmenyksiään”, hän muistelee. 
Tuon tunnustuksen jälkeen luokan 13 
jäsentä antoivat hänelle tukensa keskus-
tellessaan ja todistaessaan kymmenysten 
lain tuomista siunauksista.

”En tiedä, miksi kymmenysten mak-
saminen oli vaivannut minua niin paljon, 
mutta tajusin, että minun täytyi tosissani 
saada todistus siitä”, sisar Hyatt sanoo. 
”Kun kuuntelin ryhmän jäsenten ja avio-
mieheni kannustusta, Henki sanoi: ’Sinä 
pystyt siihen!’ Sain tarvitsemaani lisä-
uskoa, ja ymmärsin, että olisin parempi 
avustaja, jos tekisin itse sen, mitä pyysin 
luokkaanikin tekemään.”

Taivaan ikkunat
Joitakin päiviä 11. oppituntinsa 

jälkeen sisar Hyatt meni kirkossa piispa 
Josin luokse, otti häntä kädestä ja sanoi 
olevansa valmis elämään kymmenysten 
lain mukaan. ”Piispa innostui todella”, 
hän sanoo.

Veli Hyatt, joka osallistui vaimonsa 
luokkaan, innostui myös. Maksaessaan 
omia kymmenyksiään edellisen vuoden 
ajan hän oli usein kannustanut sisar 

Hyattia muistuttamalla tätä siunauksesta, 
jota tämä kovasti halusi. ”Me emme 
pääse temppeliin, ellet sinä maksa kym-
menyksiäsi”, hänellä oli tapana sanoa.

Toukokuun 26. päivänä 2018 taivaan 
ikkunat avautuivat ja vuodattivat Ted ja 
Carol Hyattin päälle sellaisen siunauk-
sen, jota he eivät olisi uskoneet mah-
dolliseksi joitakin kuukausia aiemmin, 
kun sisar Hyatt alkoi toimia avustajana 
luokassaan. Tuona päivänä, heidän 58. 
hääpäivänsä aattona, he tekivät liittoja ja 
heidät sinetöitiin Portlandin temppelissä 
Oregonissa Yhdysvalloissa.

Hyattien kertoman mukaan tuo koke-
mus oli kuin ”kaunis päivä ja ihmeellinen 
siunaus”, josta he tulevat aina olemaan 
kiitollisia. Sisar Hyatt lisää, että hän 
tulee myös olemaan aina kiitollinen 
kannustavasta aviomiehestä, innoitetusta 
piispasta sekä luokasta, jonka oppilaat 
hänen mielestään auttoivat häntä enem-
män kuin hän heitä. Rakkautensa ja 
tukensa osoituksena lähes jokainen sisar 
Hyattin luokan jäsen oli läsnä heidän 
sinetöinnissään.

”Ihmiset voivat saada todella paljon kir-
kon omavaraisuusohjelmasta, etenkin sen 
hengellisestä puolesta”, sanoo sisar Hyatt. 
”Juuri sen hengellinen osa tekee siitä niin 
arvokkaan. Miehelleni ja minulle sillä on 
ollut iankaikkinen vaikutus.” ◼

VIITTEET
 1. Henkilökohtaiset raha- asiat – tavoitteena oma-

varaisuus, 2017, s. 42.
 2. Ks. Henkilökohtaiset raha- asiat – tavoitteena 

omavaraisuus, s. 36–37.
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Parannuksenteko kuulostaa lasten 
ja teini- ikäisten mielestä joskus 

pelottavalta tai hämmentävältä. 
Tässä on vinkkejä parannuksen 
opettamiseen rakastavalla, voimaan-
nuttavalla tavalla.

10 vinkkiä 
siihen, kuinka 
opettaa 
parannusta

T E I N I -  I K Ä I S T E N  J A  P I E N T E N  L A S T E N  O P E T T A M I N E N

Esitä asiat yksinkertaisella 
tavalla. Voit opettaa lapsille, 
että ”kun teemme syntiä, kään-
nymme pois Jumalasta”, mutta 
”kun teemme parannuksen, 
käännymme takaisin kohti 
Jumalaa” 1. Me voimme kääntyä 
takaisin kohti Jumalaa tunnus-
tamalla väärintekomme, korjaa-
malla virheemme ja yrittämällä 
kovasti tehdä paremmin.

Keskity myönteisiin asioihin. 
Joka tapauksessa ”parannus 
on aina myönteinen asia” 2. 
Se ei ole rangaistus huonosta 
käytöksestä; se on tilaisuus 
yrittää uudestaan ja päästä 
lähemmäksi Jumalaa. Kannusta 
lapsiasi miettimään, mitä he 
parhaillaan tekevät oikein ja 
kuinka he voivat tehdä sitä 
vielä enemmän.

Tähdennä jokapäiväisiä 
asioita. Parannus on tarkoi-
tettu pieniä syntejä varten siinä 
missä isojakin. Päivittäinen 
parannus tarkoittaa säännöllistä 
tarkistamista, ihan kuin laivaa 
pidettäisiin oikeassa kurssissa. 
Auta lapsiasi tunnistamaan pie-
niä tapoja kehittyä joka päivä.

Anna tehdä virheitä. Auta lap-
siasi ymmärtämään, että virheet 
voivat olla osa oppimista. Anna 
heidän kokea valintojensa seu-
rauksia ja auta heitä ottamaan 
selville, kuinka he voivat saada 
asiat taas kuntoon. Opeta heitä 
kääntymään Jumalan puoleen 
saadakseen apua.

Ole esimerkkinä. Kun teet 
virheitä, myönnä se. Ole nöyrä 
ja pyydä anteeksi lapsiltasi, tai 
anna heidän kuulla, kun pyy-
dät joltakulta anteeksi. Anna 
heidän nähdä, kuinka pyrit 
korjaamaan asiat, ja todista 
siitä, kuinka Vapahtaja on aut-
tanut sinua muuttumaan.

Tee asiasta yksilöllinen. Kun 
opetat lapsillesi parannuksen 
periaatteita 3, ota huomioon, 
ettei parannus näytä samalta 
jokaisen henkilön kohdalla joka 
kerralla. Kyse ei ole sarjasta 
rasti ruutuun - tehtäviä; kyse on 
jatkuvasta kasvusta. Kyse on 
sydämemme haluista ja siitä, 
kuinka me pyrimme asettamaan 
itsemme sopusointuun Vapah-
tajan kanssa. Me voimme tietää, 
että olemme tehneet täyden 
parannuksen, kun tunnemme 
rauhaa, iloa ja anteeksiantoa.
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LAPSILLE
Tämän kuukauden 
Ystävä- liitteessä:
• ”Lupaus yrittää” (s. Y4)
• ”Vähän paremmin joka 

päivä” (s. Y6)
• ”Loistava ajatus” (s. Y7)
• ”Jojo- päätös” (s. Y16)

TEINI IKÄISILLE
Tässä numerossa:
• Kysymyksiä ja vastauksia: 

”Sorrun aina samoihin kiu-
sauksiin. Kuinka voin jättää 
nuo synnit taakseni?” (s. 62)

• ”Muistan yhä syntejä, joista 
olen tehnyt parannuksen, 
ja tunnen syyllisyyttä. Miksi 
en voi unohtaa syntejäni?” 
(s. 63)

Lisää lähteitä on sivustolla  
youth .lds .org.

Katso pitkälle eteenpäin. 
On helppo lannistua, kun 
tekee samoja huonoja valintoja 
kerta toisensa jälkeen. Opeta 
lapsillesi, että niin kauan 
kuin he tekevät parannusta, 
Jumala antaa heille anteeksi 
(ks. Moroni 6:8). Selitä, että 
tärkeintä on yrittäminen. Juuri 
se, että pyrimme riisumaan 
päältämme luonnollisen ihmisen 
(ks. Moosia 3:19), tekee meistä 
enemmän Jumalan kaltaisen.

Tee ero syyllisyyden ja häpeän 
välillä. ”Jumalan mielen mukai-
nen murhe” on välttämätöntä 
parannuksenteossa (ks. 2. Kor. 
7:9–10). Mutta jos lapsesi tuntee 
olevansa kelvoton tai toivoton 
parannuksen tehtyäänkin, syynä 
voi olla häpeä.4 Muistuta heitä 
siitä, että taivaallinen Isä rakas-
taa heitä aina ja ”jos teemme syn-
tiä, olemme vähemmän kelvolli-
sia, mutta emme koskaan vähem-
män arvokkaita!” 5. Tarvittaessa 
voi mennä puhumaan piispan tai 
ammattiauttajan kanssa.

Ymmärrä Vapahtajan sovitusta. 
Opeta lapsillesi, että Jeesus Kris-
tus teki sovituksen paitsi meidän 
syntiemme myös kaiken kärsimyk-
semme puolesta (ks. Alma 7:11–12). 
Vakuuta lapsillesi, ”[ettei heitä] 
voi moittia muiden vahingollisesta 
käyttäytymisestä” 6. Väkivallan tai 
hyväksikäytön uhrit ovat täysin 
viattomia; auta heitä kääntymään 
Vapahtajan puoleen kokeakseen 
rauhan ja parantumisen.

Viittaa jatkuvasti Vapahtajaan. 
Opeta lapsillesi, että Vapahtaja 
ymmärtää heidän vaikeuksiaan 
ja voi auttaa heitä voittamaan ne. 
Todista Hänestä toistuvasti kotona. 
Kannusta lapsiasi rukoilemaan, 
palvelemaan, tutkimaan pyhiä kir-
joituksia ja tekemään muita asioita, 
jotka auttavat heitä tuntemaan 
Hänet paremmin, jotta he voivat 
luontevasti etsiä Hänen apuaan 
pyrkiessään voittamaan heikkouk-
siaan. ◼

VIITTEET
 1. Neil L. Andersen, ”Tehkää parannus,  
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 5. Joy D. Jones, ”Mittaamattoman arvokkaita”,  
Liahona, marraskuu 2017, s. 14.

 6. Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 
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KERRO KOKEMUKSISTASI
Onko sinulla jokin upea kertomus, josta 
haluaisit kertoa? Vai haluatko nähdä artikkeleita 
tietyistä aiheista? Jos näin on, haluamme 
kuulla sinusta! Voit lähettää artikkeleitasi tai 
palautettasi sivustolla liahona .lds .org.

Kaikkein vaikutusvaltaisimmat 
ihmiset

Oletko koskaan lukenut artikkeleita, joiden otsikkona 
on esimerkiksi ”30 vaikutusvaltaista alle 30- vuotiasta” 
ja miettinyt: ”Kuinka minä pääsisin tuohon luette-
loon?” Minä ainakin olen miettinyt, kuinka voisin 
olla mukana tekemässä sekä olla hyödyllisempi, 

ja kyllä, tärkeämpi (mikä taitaa tarkoittaa sitä, että minun pitäisi 
myös olla nöyrempi). Vaikka meidän panoksemme saattaakin olla 
maailman tunnustamaa, joskus se on yksityisempää toteumaa 
Jumalan kanssa tekemistämme liitoista.

Meidän vaikutuksemme ei edellytä sitä, että matkustai-
simme ulkomaille auttamaan jotakuta kaukana olevaa. Se 
alkaa kodistamme, perheestämme tai huonetovereistamme 
ja lähimmäisistämme. Se alkaa omasta yhteisöstämme. Kun 
alamme muuttua ja tulla paremmiksi, ”Aikaa palvella” (s. 44) 
antaa käytännön ohjeita omassa yhteisössämme palvelemi-
seen. Se, että annamme aikaa muiden auttamiseen, voi 
tarkoittaa, että meidän on tehtävä muutoksia – mahdollisesti 
sydämenmuutos tai muutos siinä, mihin käytämme aikaamme 
ja voimiamme.

Artikkelissa ”Suuri hyvää aikaansaava voima” (s. 46), useat 
nuoret aikuiset kertovat kokemuksistaan, joita heillä on ollut 
omaksuessaan Kristuksen kaltaista rakkautta muita kohtaan. 
Nämä kertomukset osoittavat, kuinka innoitus ja usko 
voivat johtaa nuoria aikuisia olemaan hyvää aikaan-
saavana voimana.

Vanhin Gavarret muistuttaa meitä siitä, että me olemme 
jo sankareita ja sankarittaria (ks. s. 49). Kuolevaisuutta edel-
tävässä elämässä me päätimme tulla maan päälle, ja nyt me 
saamme valita, millä tavalla me haluamme vaikuttaa 
asioihin. Oman henkilökohtaisen tehtävämme löytäminen 
johdattaa meitä palvelemaan Isäämme ja Hänen Poikaansa 
Jeesusta Kristusta.

Minusta kirkon nuorten aikuisten joukossa on paljon enem-
män kuin ”30 vaikutusvaltaista alle 30- vuotiasta”. Olen huoman-
nut, että kaikkein vaikutusvaltaisimmat ihmiset toteuttavat 
sanan tekoina eivätkä pelkästään kuuntele sitä (ks. Jaak. 1:22). 
He ovat niitä, jotka pitävät liittonsa. Te kaikki voitte kuulua heihin.

Odotan innolla näkeväni, mitä kaikkea te saatte aikaan.
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HYVIÄ NEUVOJA…
Nuoret aikuiset kertovat parhaita saa-
miaan neuvoja, jotka koskevat asioihin 
vaikuttamista:

”Ole oma itsesi! Meissä kaikissa on valo, 
jonka voimme antaa loistaa ainutlaatui-
sella tavallamme. Kun olemme haluk-
kaita kohottamaan, kannustamaan ja 
piristämään muiden elämää omalla 
ainutlaatuisella tavallamme, meidän 
valomme loistaa ja johdattaa muita 
ylistämään Jumalaa. Älä pelkää loistaa!”
(Whitney Henderson, Colorado, USA)

”Elä Jeesuksen Kristuksen evankeliumin 
mukaan, niin että ihmiset kysyvät, miksi 
sinä olet erilainen.”
(Pamela Castillo, San Marcos, 
Guatemala)

”Jos me voisimme rakastaa itseämme 
ja lähimmäisiämme edes murto- osan 
siitä, kuinka paljon Jumala meitä 
rakastaa, meillä olisi luottamusta ja 
uskoa tehdä oikeasti se, mitä meidän 
tarvitseekin tehdä.”
(Samuel Ward, Idaho, USA)

”Sen sijaan että keskittyisit muuttamaan 
koko maailmaa, keskity muuttamaan 
omaa pikku nurkkaasi siitä.”
(Quincy Haisley, Utah, USA)

Mikä on paras saamasi neuvo sellaisen 
ihmisen kanssa seurustelemisesta, joka on 
joskus kamppaillut pornografiaongelman 
kanssa? Lähetä vastauksesi sivustolla 
liahona.lds.org 28. helmikuuta 2019 
mennessä.

NUORILLE 
AIKUISILLE

NUORIIN AIKUISIIN KUULUVISTA 
KIRJOITTA JISTA
Liz Stitt on suorittanut alem-
man korkeakoulututkinnon 
Brigham Youngin yliopistossa 
pääaineenaan viestintä sekä 
liiketalouden maisterintutkin-
non Utahin yliopistossa. Hän työskentelee 
tuotepäällikkönä, mutta hänen lempityötään 
on olla mahdollisimman pätevä täti.

TÄSSÄ OSUUDESSA

44 Aikaa palvella
Liz Stitt

46 Suuri hyvää 
aikaansaava 
voima
Mindy Selu

49 Sinä voit  
todellakin  
vaikuttaa suuresti
Vanhin Eduardo 
Gavarret

VAIN VERKOSSA

Eikö aika riitä? Näin käytät 
aikasi parhaalla mahdollisella 
tavalla
Heather J. Johnson

Palvelua pienin tavoin
Katie Embley

Et tiedä, mitä et tiedä
Lori Fuller

Mindy Selu on Liahona- 
lehden toimittaja. Hän on 
myös vaimo ja kaksostyttöjen 
äiti, ja hän rakastaa kissoja. 
Hän harrastaa muun muassa 
valokuvaamista, elokuvia ja loputtomien 
tehtäväluettelojen laatimista.

Heather J. Johnson on 
kirjoittaja ja toimittaja. Hän 
rakastaa vesihiihtoa ja talvisia 
seikkailuretkiä vuorilla. Hän 
lukee mieluiten brittiläistä 
kirjallisuutta ja suosittelee käyttämään 
rennompaa kieltä arkipäivän tilanteissa.

Katie Sue Embley on sitä 
mieltä, että maailma on täynnä 
ihania ihmisiä, joiden tarinat 
ansaitsevat tulla kuulluiksi. 
Hän opiskelee journalismia ja 
espanjan kieltä, ja hänen tavoitteenaan 
on #sharegoodness [jaahyvyyttä].

Lori Fuller on Friend - lehden 
toimittaja. Hän tutustuu 
mielellään uusiin bändeihin, 
kuuntelee uutisia radiosta ja 
valmistaa ruokia eri puolilta 
maailmaa. Joskus hän kirjoittelee juttuja.

KU
VI

TU
S 

G
ET

TY
 IM

AG
ES

Muun muassa nämä artikkelit 
löytyvät
• sivustolta liahona.lds.org
• kohdasta YA Weekly [NA-

viikkolisä] (Evankeliumiaiheisen 
kirjaston osiossa ”Nuoret 
Aikuiset”)

• sivustolta facebook.com/
liahona



Aikaa palvella
Liz Stitt

Joitakin vuosia sitten olin kokopäivä-
työssä ja iltaisin suoritin viimeisiä 
opintoja liikehallinnon maisterintutkin-

toa varten. Kun sain maisterintutkintoni 
valmiiksi, halusin käyttää tuon ”ylimääräi-
sen” ajan johonkin merkitykselliseen.

Luotetun opettajan antama neuvo oli 
yksinkertainen ja selkeä – minun täytyi 
löytää tilaisuuksia palvella. Vaikka hän 
tiesi vastuulliset tehtäväni kirkossa, hän 
ehdotti, että katsoisin tavallisen vaikutus-
piirini ulkopuolelle.

Aloin rukoilla, jotta tietäisin, missä 
taitojani ja kykyjäni tarvittaisiin ja missä 
voisin saada aikaan eniten hyvää. Minut 

johdatettiin pian monitoimitaloon, jossa 
tarvittiin ohjaajia teini- ikäisille 

suunnatussa ohjelmassa. 
Aloin ohjata teinityttöä, 

jonka perhe oli lähtenyt 
Somaliasta pakolai-

sina. Joka viikko 
harjoittelimme 

lukemista, kirjoit-
tamista ja mate-
matiikan taitoja. 
Sen lisäksi 
meistä tuli ystä-
viä ja saimme 
tietää toistemme 
kulttuurista ja 

tulevaisuuden 

N U O R I L L E  A I K U I S I L L E

Meillä nuorilla aikui-
silla on luultavasti 
enemmän ”ylimää-
räistä” aikaa kuin mitä 
haluamme myöntää. 
Tässä on kuusi ehdo-
tusta siitä, kuinka voit 
laajentaa vaikutus-
piiriäsi palvelemalla.

haaveista. Kun hän muutti muualle, minut 
osoitettiin toisen tytön ohjaajaksi. Hänen 
perheensä oli paennut Myanmarista, 
ja hän oli kasvanut pakolaisleirillä Thai-
maassa. Opiskelun ohessa keskustelimme 
myös elämän haasteista ja siitä, kuinka 
kohdata niitä.

Olen löytänyt monia muitakin tilaisuuk-
sia käyttää kykyjäni eri tavoilla ja palvella 
yhteisössäni.

Monilla meillä naimattomilla aikuisilla 
on vaihtelevasti aikaa käytettävänämme, 
johtuen muun muassa muuttamisesta, 
opintojen saamisesta päätökseen tai 
työpaikan vaihtamisesta. Usein Henki 
muistuttaa meitä siitä, etteivät vuodet 
naimattomana ole pelkkää odottelua 
varten. Me tunnemme tarvetta saada 
enemmän tarkoitusta ja merkitystä 
elämäämme.

Meillä on luultavasti enemmän ”yli-
määräistä” aikaa kuin mitä haluamme 
myöntää. Niinpä hetki, jonka käytämme 
sen pohtimiseen, kuinka voimme käyt-
tää tuota aikaa muiden kohottamiseen, 
on siunaukseksi muille samoin kuin 
itsellemme. Loppujen lopuksi juuri 
palvelemalla muita voimme osoittaa 
rakkautemme Jumalaa kohtaan ja pitää 
liittomme, jossa olemme luvanneet antaa 
Hänelle kaikkemme. ◼
Kirjoittaja asuu Utahissa Yhdysvalloissa.
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 Joskus ajatte-
len: ”Enpä tiedä, 
jaksanko jatkaa 
tätä. Se on niin 
väsyttävää. Onko 
tästä edes hyötyä?” 

Mutta kun alan auttaa, sydämeni muuttuu. 
Palvelumahdollisuuden jälkeen olen usein 
tuntenut oloni paremmaksi ja tuntenut halua 
palata takaisin. Jos palvelumahdollisuus on 
kuitenkin liian kuormittava, mieti muita mah-
dollisuuksia tai pyydä ”vapaata” vapaaehtois-
työstä, jotta voit antaa sitä, mitä tarvitaan.

 Monet järjestöt tai 
ihmiset tarvitse-
vat jatkuvaa ja 
säännöllistä apua 
vapaaehtoistyön-
tekijöiltä – jotakin 

enemmän kuin projekti tai satunnainen 
käväisy.

 Ohjaajan tehtä-
vässäni en alussa 
tuntenut oloani 
mukavaksi teini- 
ikäisten parissa 
enkä kaikkia koulu-

aineita opettaessani. Mutta joskus tärkein 
tehtäväni oli tarjota motivaatiota ja kannustusta. 
Meidän ei tarvitse olla täydellisen sopivia voidak-
semme saada aikaan jotakin hyvää. Useimmiten 
voimme tehdä suurimman vaikutuksen sillä, että 
olemme läsnä, kuuntelemme ja luomme pitkäai-
kaisen luottamuksellisen ja vakaan suhteen.

 Pyydä taivaallista 
ohjausta mennäk-
sesi sinne, missä 
sinua tarvitaan. 
Vanhin Jeffrey R. 
Holland kahden-

toista apostolin koorumista on sanonut: 
”Tiedän, että Jumala – – auttaa teitä ja 
opastaa teitä opetuslapseuden myötätuntoa 
osoittavissa teoissa, jos tunnollisesti haluatte 
ja rukoilette ja etsitte keinoja pitää käskyn, 
jonka Hän on antanut meille yhä uudelleen” 
(”Emmekö me kaikki ole kerjäläisiä?”, Liahona, 
marraskuu 2014, s. 41).

 Mieti, mitä teet 
mielelläsi tai mitä 
tunnet, että sinun 
täytyisi tehdä. 
Mieti tapoja, joilla 
voit käyttää lahjo-

jasi ja kykyjäsi siunataksesi muita.

 Merkitse vihkoon 
tai kalenteriin, 
kuinka käytät 
aikaasi. Onko 
sinulla muuta-
mia ylimääräisiä 

tunteja suunnittelematonta tai hukkaan 
heitettyä aikaa? Vai oletko haalinut liiankin 
paljon tekemistä? On aivan yhtä tärkeää 
ymmärtää, milloin sinulla on ylimääräistä 
aikaa, kuin on tajuta, milloin sinun on ehkä 
löysättävä tahtia. Päätä, mikä on kaikkein tär-
keintä, ja suunnittele, minkä ajan voit käyttää 
palvelemiseen.

OHEISENA ON VINKKEJÄ  

VAIKUTUSPIIRISI  
LAA JENTAMISEKSI:

Arvioi ajankäyttöäsi. Arvioi taitojasi. Rukoile.

Astu ulos mukavuusalueeltasi. Tee työtä johdonmukaisesti. Ole kärsivällinen.
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Suuri  
hyvää aikaansaava  

voima 
Mindy Selu
kirkon lehdet

Kaikki sai alkunsa lumipyrystä keskellä 
huhtikuuta. Moinen ei välttämättä 
ole tavatonta Utahissa, mutta ajatte-

lin silti, että temppeliaukiolla lumen pei-
tossa olevat tulppaanit tulisi ikuistaa kuviin. 
Niinpä loin Instagram- tilin – sellaisen, jossa 
ei ollut kuvia kissoistani (niin ihastuttavia 
kuin ne ovatkin) vaan temppelistä.

Siitä saivat alkunsa päivittäiset julkaisut 
vuoden ajan (ja ei-niin-päivittäiset julkaisut 
muutamana seuraavanakin vuonna). Siitä, 
että otin valokuvia temppelistä ja julkaisin 
niitä kirkon johtohenkilöiden temppeli-
aiheisten lainausten kera, tuli hauska tapa 
kehittää lahjojani ja syventää arvostustani 
temppeliä kohtaan.

Mitä enemmän ihmisiä julkaisuillani 
tavoitin, sitä paremmin tajusin mahdol-
lisuuteni olla hyvää aikaansaavana voi-
mana. En ole mikään sosiaalisen median 
”vaikuttaja”, mutta luulen, että minun 
ponnisteluni vaikuttavat joihinkin ihmisiin 
jossakin.

Kiireisestä, nopeatempoisesta elämäs-
tämme huolimatta voimme kaikki käyttää 
kykyjämme siunataksemme muita ja ollak-
semme hyvää aikaansaavana voimana. 
Loppujen lopuksi ”me uskomme – – että 
tulee tehdä hyvää” (UK 13).

Löysin muutamia muitakin nuoria aikui-
sia, jotka pyrkivät olemaan hyvää aikaansaa-
vana voimana. Näillä tavoilla he vaikuttavat 
asioihin.

N U O R I L L E  A I K U I S I L L E

Me kaikki 
voimme olla hyvää 
aikaansaava voima 
maailmassa, olipa 
vaikutuspiirimme 
suuri tai pieni.
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Rukoile rakkautta
Kaveria ei jätetä. Tämä suomalainen 

ilmaus juontaa juurensa sota- aikaan, mutta suo-
malaiset toteuttavat sitä tänäkin päivänä. Uusimaalaista Rolle 

Rantaniemeä, 23, se innoittaa tekemään hyvää.
”Olen asettanut itselleni säännön: aina kun näen jonkun yksin, 

menen hänen luokseen, olipa tilanne millainen hyvänsä. Kenen-
kään ei pitäisi koskaan jäädä yksin. Nuorena olin todella yksinäi-
nen koulussa ja kirkossa – minulla ei ollut ystäviä, joten tiedän, 
miten pahalta yksinäisyys tuntuu. Olen omaksunut suomalaisesta 
ajattelutavasta sen, että kaveria ei jätetä.”

Yksi häntä motivoivista asioista on tieto siitä, että ihmissuhteet 
voivat jatkua tämän elämän jälkeen. ”Siksi olen sitä mieltä, että 
meidän on kaikkein tärkeintä keskittyä kehittämään itseämme. 
Olemaan hyvänä esimerkkinä, olemaan hyvä ihminen, kunnos-
tautumaan kaikissa noissa Kristuksen kaltaisissa ominaisuuksissa. 
Toisena asiana meidän tulee rakentaa ihmissuhteita, ystävystyä 
ihmisten kanssa, osoittaa rakkautta ja palvella muita ihmisiä.”

Rolle uskoo, että Kristuksen kaltaisen rakkauden kehittäminen 
itsessämme on tärkein välineemme hyvän tekemisessä. ”Jakeessa 
Moroni 7:48 sanotaan, että meidän tulee rukoilla rakkautta. Olen 
huomannut, että kun olen tehnyt niin joka päivä ja pyytänyt tai-
vaallista Isää antamaan minulle tilaisuuksia palvella, olen ollut tie-
toisempi niistä. Jos me todella avaamme silmämme, huomaamme 
palvelumahdollisuuksia, joita ei olisi tullut mieleemmekään.”

”Pienilläkin asioilla on väliä”, Rolle sanoo. ”Jos etsit noita pieniä 
asioita ja teet ne, voit silti vaikuttaa asioihin suuresti.”

Innoita muita tähtäämään 
korkealle

Daniel Godoy, 23, säteilee valoa ja hyvyyttä, ja se 
johtuu enimmäkseen hänen tekemistään valinnoista. Hän saa 
aikaan hyvää pelkällä esimerkillään.

Hän varttui perheen ainoana lapsena pienessä kaupungissa 
Chilessä Santiagon ulkopuolella. Hän näki vanhempiensa omis-
tautuvan palvelemiselle ja evankeliumille. Daniel oli kotivaarnas-
saan ensimmäinen, joka aloitti lähetystyön 18- vuotiaana, kun 
lähetystyöikää oli alennettu, mikä innoitti monia muitakin nuoria 
miehiä valmistautumaan palvelemaan aikaisemmin. Palveltuaan 
lähetystyössä Kolumbiassa hänestä tuli myös ensimmäinen 
kotikaupunkinsa asukas, joka lähti opiskelemaan ulkomaille. 
Hänen tarmonsa innoitti muitakin hankkimaan koulutusta. ”Jol-
lakin tavalla innoitin heitä tähtäämään korkealle”, hän sanoo. 
”Oli upeaa tietää, että tuo ottamani pieni askel oli innoittamassa 
muita ihmisiä.”

Yhdysvalloissa hankittu koulutus on myös tärkeänä tekijänä 
Danielin suunnitelmissa auttaa muita ja tehdä hyvää tulevaisuu-
dessa. ”Pitkän aikavälin tavoitteenani on palata Chileen ja auttaa 
ihmisiä siellä – palvella heitä. Tulin tänne, koska tiedän, että voin 
saada tilaisuuksia, jotka johtavat minua auttamaan ihmisiä myös 
Chilessä.”

Silti Daniel myöntää: ”En ole täydellinen. Mutta yritän tehdä 
parhaani, ja minusta tuntuu, että se innoittaa muita ja saa heidät-
kin liikkeelle.”



Välitä Jumalan rakkautta
Suoritettuaan sosiaalityön opintonsa Katelyn Rae, 27, Kalifor-

niasta Yhdysvalloista, ei voinut tyytyä uraputkeen vaan tunsi vetoa 
humanitaarisen avun suuntaan. Hän on huomannut Jumalan 
käden ohjaavan häntä ”joka askeleella”, mikä on johtanut hänen 
nykyiseen tehtäväänsä ohjelmajohtajana eräässä voittoa tavoitte-
lemattomassa järjestössä, joka pyrkii taistelemaan maailmanlaa-
juista köyhyyttä vastaan.

Katelyn on työskennellyt Kreikassa pakolaisten parissa ja 
Nepalissa väkivallan uhrien parissa, jotka hänen mukaansa 
”käyvät läpi elämänsä pahimpia aikoja. Olen vain heidän luonaan, 
en voi tehdä paljonkaan. En voi vaihtaa hallinto elimiä tai muuttaa 
niiden menettelytapoja, mutta se, mitä voin tehdä, on rakastaa 
heitä.” Olipa hän kenen kanssa hyvänsä, hän huomaa, kuinka tär-
keää ihmisille on tuntea Jumalan rakkautta. ”Jos voin välittää sitä, 
minusta tuntuu, että olen onnistunut aika hyvin ja että Jumala on 
tyytyväinen minuun.”

Hänen kokemuksensa auttaa häntä näkemään muiden ongel-
mia laajemmasta näkökulmasta. ”Nuorena aikuisena meidän on 
helppoa takertua omiin ongelmiimme”, hän sanoo. ”Keskitymme 
niin paljon kysymyksiin ’Mille alalle haluan?’, ’Mitä ja missä aion 
opiskella?’ ja ’Kuinka löydän iankaikkisen kumppanini?’ Ne ovat 
hyviä asioita, mutta jos me voisimme jotenkin ajatella muitakin kuin 
itseämme, luulen, että löytäisimme sen, mitä me todella etsimme.”

”Jos me pysymme lähellä Henkeä, Jumala opastaa ja ohjaa 
meitä, ja sitten voimme tehdä kaikkea sitä hyvää, mitä me 
haluamme tehdä”, Katelyn sanoo. ”Luulen, että jokainen haluaa 
tehdä hyvää, vaikkapa vain oman yhteisönsä tai perheensä 
parissa. Jokainen pieni asia, olipa kyseessä ystävän piristäminen 
tai jonkun perheenjäsenen lähellä oleminen, nuo pienet hetket, 
jolloin tiedät, että teit juuri sitä, mitä Jumala halusi sinun sillä 
hetkellä tekevän, vaikuttavat suuresti sinun elämääsi ja muiden 
elämään.”

Sinun vaikutuksesi
Sinun ei tarvitse mennä kauas ja alkaa rakentaa orpokoteja 

tehdäksesi hyvää maailmassa. Sinun ei tarvitse aloittaa Instagram- 
tiliä temppelikuvista tai tulla jonkin yleishyödyllisen järjestön joh-
tajaksi. Mutta voit keksiä jonkin tavan käyttää omia ainutlaatuisia 
kykyjäsi ja saada aikaan hyvää.

Uskon todella, että nämä sanat, jotka presidentti Thomas S. 
Monson (1927–2018) osoitti kirkon naisille, sopivat täydellisesti 
myös nuorille aikuisille: ”Te olette suuri hyvää aikaansaava voima, 
yksi mahtavimmista koko maailmassa. Teidän vaikutuksenne 
yltää paljon itseänne ja kotianne laajemmalle ja koskettaa muita 
kaikkialla maailmassa.” (”Kolme tavoitetta oppaaksenne”, Liahona, 
marraskuu 2007, s. 120.) Joten tehkää edelleen hyvää – niin 
paljon kuin vain voitte. Teidän vaikutuksenne leviää laajemmalle, 
kuin tiedättekään. Ja yhdessä meistä tulee tuo suuri hyvää 
aikaansaava voima. ◼

Lue vielä kolmesta innoittavasta nuoresta aikuisesta, jotka ovat osa tuota 
hyvää aikaansaavaa voimaa. Tämä artikkeli kokonaisuudessaan on sivus-
tolla liahona .lds .org.
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SINÄ VOIT TODELLAKIN 
VAIKUTTAA 
SUURESTI
Haluaisin kertoa teille, että täällä on nykyajan 

sankareita ja sankarittaria. Ja te olette niitä. 
Olen varma, että täällä, teidän sisimmässänne on se 
kyky ja tarmo, joita tarvitaan asioihin vaikuttamiseen 
ja sen aikaansaamiseen, mitä sanotaan yksilön voi-
maksi – voima toimia ja voima puhua evankeliumin 
tiedon pohjalta – ja se voi saada aikaan muutoksen.

Emmekö me kaikki ole kuolevaisuutta edel-
tävän elämämme sankareita? Me kaikki vastus-
timme Lusiferia ja hänen suunnitelmaansa. Me 
synnyimme voittajina, ja me olemme taistelun 
voittavassa joukkueessa. Sen tiedon pohjalta, joka 
meillä on, meidän täytyy päättää kohota omien 
heikkouksiemme yläpuolelle ja kulkea eteenpäin 
katse kohdistettuna Häneen, joka pelastaa meidät.

Älä valitse keskinkertaisuuden polkua, jonka 
myötä tulee omahyväisyyttä ja apatiaa. Päätä 
lujasti olla erilainen; harjoita sisälläsi olevaa voi-
maa ja vaikuta asioihin.

On olemassa monia jaloja aatteita, joiden puo-
lesta taistella. Ole yksi niistä ihmisistä, jotka näyt-
tävät tietä ja saavat aikaan jotakin merkittävää. 
Muista, sinä olet voittaja, olet syntynyt voittajaksi. 
Sinä voit todellakin vaikuttaa suuresti.

Valitse Herran kunniaksi jokin jalo aate, jonka 
puolesta taistelet, ja käytä voimiasi siihen. Voit 
auttaa ihmisiä, kohottaa hervonneita käsiä, vahvis-
taa heikenneitä polvia, käydä vangittujen luona ja 
tuoda heille pelastuksen, ruokkia nälkäisiä, vaatet-
taa alastomia ja parantaa sairaita. Kohota äänesi. 
Ole uskollinen itsellesi ja tehtävällesi.

”Te olette ’Israelin toivo’. Taivaat katselevat teitä 
ja maa odottaa teitä.” 1

Tehkää henkilökohtainen liitto Hänen, Vapah-
tajamme, kanssa ja sanokaa: ”Minä ja minun 
perheeni palvelemme Herraa” ( Joos. 24:15). Kun 
teette niin, muutkin tulevat siunatuiksi. ◼
Brigham Youngin yliopiston Idahon kampuksen 
hartaustilaisuudessa 16. toukokuuta 2017 pide-
tystä puheesta ”… But As for Me and My House, 
We Will Serve the Lord” [Minä ja minun perheeni 
palvelemme Herraa].

VIITE
 1. Orson F. Whitney, Contributor, heinäkuu 1888, s. 301.

Vanhin Eduardo Gavarret
seitsemänkymmenen koorumista



Joshua J. Perkey
kirkon lehdet

Kuvittele, että olet tänään vihdoin saanut lähetys-
työkutsusi. Kutsu kertoo muun muassa tehtäväsi 
sijaintipaikan, lähetystyökielen ja aloituspäivän. Tuona 

päivänä ilmoittaudut todennäköisesti yhdessä kolmestatoista 
lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksesta, joita on eri puo-
lilla maailmaa.

Millainen kokemuksesi lähetyssaarnaajien koulutuskes-
kuksessa tulee olemaan? Otetaanpa selvää.

ENSIMMÄINEN PÄIVÄSI
Ellet asu ajomatkan päässä koulutuskeskuksesta, kirkko 
tekee matkajärjestelyt puolestasi.

Provossa Utahissa Yhdysvalloissa sijaitsevassa koulutus-
keskuksessa lähetyssaarnaajat ja henkilökunta ohjaavat 
sinut jonoon parkkipaikalle, jossa hyvästelet perheesi, tapaat 
isäntälähetyssaarnaajasi ja ilmoittaudut saapuneeksi. Isäntä-
lähetyssaarnaajat – jo muutamia viikkoja koulutuskeskuk-
sessa olleet lähetyssaarnaajat – ovat oppaanasi, kun saavut 
paikalle. He varmistavat, että laukkusi päätyvät asuintiloihisi 
sillä aikaa kun saat nimikylttisi ja etsit luokkahuoneesi.

Haluatko mahtavan 
lähetystyökokemuksen? 

Lähetyssaarnaajien  
koulutuskeskuksessa opetetaan, 

kuinka se onnistuu.

LÄHETYSSAARNAAJIEN 
KOULUTUSKESKUKSESSA

KOKEMUKSESI  
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58 Lähdetkö sinä? 
Vanhin David F. Evans

61 Halusin auttaa Keniä 
Ephraim Ong

62 Kysymys ja vastaus: 
Sorrun aina samoihin kiu-
sauksiin. Kuinka voin jättää 
nuo synnit taakseni?

64 Viimeinen sana: 
Myöhempien aikojen  
pyhä jatkaa yrittämistä 
Vanhin Dale G. Renlund

PROVON LÄHETYSSAARNAAJIEN 
KOULUTUSKESKUS

PERUN LÄHETYSSAARNAAJIEN 
KOULUTUSKESKUS
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Sisar Singleton sanoo: ”Me kävelimme sisään 
luokkahuoneeseemme, ja kaikki vyöhykkeeseemme 
aiemmin saapuneet puhuivat kiinaa ja opettajam
mekin puhuivat kiinaa.”

Vanhin Adams sanoo: ”Se vei aikansa, mutta kun 
siitä pääsi jyvälle – oppi opiskelemaan tehokkaasti 
– oppiminen kasvoi kiihtyvällä vauhdilla. Oppiminen 
oli pelkkää nousevaa kasvukäyrää.”

Opetusohjelma on täsmälleen samanlainen 
kaikissa lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksissa. 
Pienissä koulutuskeskuksissa sinulle pitää puhutte
lun ja sinua opettavat koulutuskeskuksen johtaja ja 
hänen vaimonsa, ja olet paljon tekemisissä heidän 
kanssaan. Kun kahdentoista apostolin koorumin  
jäseniä puhuu hartaustilaisuudessa Provon koulutus
keskuksessa, tilaisuus lähetetään kaikkiin muihinkin 
koulutuskeskuksiin.

”Kaikki ovat todella mukavia. Olipa kyseessä 
oman piirisi lähetyssaarnaaja tai joku satunnaisesti 
tapaamasi, jokainen on halukas auttamaan sinua”, 
sanoo sisar Hanks, yksi yhdeksästä mandariinikiinaa 
opiskelevasta lähetyssaarnaajasta, joita haastatte
limme Provon koulutuskeskuksessa. Hänen piirinsä 
lähetyssaarnaajat tulevat palvelemaan Taiwanissa, 
Kanadassa ja Kaliforniassa Yhdysvalloissa.

Sisar Prestwich sanoo: ”Oli kaikkein mahtavinta 
tajuta, että sitä on vihdoin täällä ja saa vihdoinkin 
tehdä tätä ihanaa työtä, jonka tietää olevan sitä, 
mitä meitä on pyydetty tekemään.”

ENSIMMÄINEN OPPITUNTISI
Kun saavut lähetyssaarnaajien koulutuskeskukseen, 
oppiminen alkaa saman tien. Ensimmäisenä päi
vänäsi saavut luokkahuoneeseesi ja alat opetella 
evankeliumin opettamista ja harjoitella sitä.

GUATEMALAN LÄHETYSSAARNAAJIEN 
KOULUTUSKESKUS

PROVON LÄHETYSSAARNAAJIEN 
KOULUTUSKESKUS
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▶	 Lähetyssaarnaajien	
koulutuskeskuksissa	
koulutetaan	vuo-
sittain	noin	40 000	
lähetyssaarnaajaa.

▶	 Pienissä	lähetyssaar-
naajien	koulutus-
keskuksissa	saattaa	
kerrallaan	olla	
ainoastaan	35–150	
lähetyssaarnaajaa.

▶	 Lähetyssaarnaajien	
koulutuskeskuksessa	
Provossa	saattaa	
samanaikaisesti	
olla	jopa	2 000	
lähetyssaarnaajaa.

▶	 Lähetyssaarnaajien	
koulutuskeskuksessa	
Meksikossa	on	taval-
lisesti	useita	satoja	
lähetyssaarnaajia,	
mutta	siellä	on	tilat	
jopa	1 200:lle.

▶	 Eri	lähetyssaarnaa-
jien	koulutuskes-
kuksissa	opetetaan	
yhteensä	58	kieltä.

▶	 Lähetyssaarnaajat,	
jotka	eivät	opettele	
uutta	kieltä,	viettävät	
koulutuskeskuk-
sessa	kolme	viikkoa.

▶	 Uutta	kieltä	opis-
kelevat	lähetys
saarnaajat	viettävät	
koulutus	keskuksessa	 
6–9	viikkoa.

FILIPPIINIEN LÄHETYSSAARNAAJIEN 
KOULUTUSKESKUS

ENGLANNIN LÄHETYSSAARNAAJIEN 
KOULUTUSKESKUS

BRASILIAN LÄHETYSSAARNAAJIEN 
KOULUTUSKESKUS

HAUSKOJA 
FAKTOJA



GHANAN LÄHETYSSAARNAAJIEN 
KOULUTUSKESKUS

KOLUMBIAN LÄHETYSSAARNAAJIEN 
KOULUTUSKESKUS

BRASILIAN LÄHETYSSAARNAAJIEN 
KOULUTUSKESKUS

PROVON LÄHETYSSAARNAAJIEN 
KOULUTUSKESKUS
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UUSI SEURAKUNTASI
Suurissa koulutuskeskuksissa lähetyssaarnaajat osoitetaan johon-
kin seurakuntaan, jossa on seurakunnan johtokunta (paikallisia 
Melkisedekin pappeuden haltijoita, jotka on kutsuttu palvelemaan 
lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksessa). He kokooontuvat 
seurakuntansa kanssa sakramenttikokoukseen sunnuntaisin. 
Pienissä koulutuskeskuksissa lähetyssaarnaajat kokoontuvat 
koulutuskeskuksen johtokunnan johdolla.

Suurissa koulutuskeskuksissa jokainen lähetyssaarnaaja 
osoitetaan johonkin vyöhykkeeseen, joka koostuu useista pii-
reistä. Kyseessä on sama järjestys, joka lähetyssaarnaajilla on 
lähetyskentällä. Koulutuskeskuksessa piiriin saattaa kuulua vain 
pari toveriparia tai niitä voi olla viisi tai kuusi. Vyöhykkeet voivat 
koostua parista piiristä tai puolesta tusinasta. Tämä järjestys on 
avuksi koulutuksessa ja oppimisessa. Lähetyssaarnaajien koulu-
tuskeskuksen johtokunnat ja seurakuntien johtokunnat ja heidän 
vaimonsa tarjoavat myös neuvontaa ja tukea lähetyssaarnaajille, 
kun nämä sopeutuvat lähetyssaarnaajan elämään.

VIIKKO- OHJELMASI
Lähetyssaarnaajat nukkuvat huoneessa, jonka he jakavat toverinsa 
ja muiden lähetyssaarnaajien kanssa – tavallisesti neljän hengen 
huoneessa. Heillä on joka päivä varattu aikaa kuntoiluun (paitsi 
sunnuntaisin), suunnitteluun ja ruokailemiseen. Suurin osa heidän 
ajastaan kuluu luokkahuoneessa, jossa heille opetetaan evankeliu-
min oppia, kieltä (tarvittaessa) ja sitä, kuinka löydetään ihmisiä ope-
tettaviksi, kuinka opetetaan Hengen avulla ja kuinka suunnitellaan 
ajankäyttöä. Tämä koulutus on lähetyssaarnaajien koulutuskeskuk-
sen päätarkoitus – hioa ymmärrystäsi evankeliumista ja opettaa 
kertomaan evankeliumin sanomasta muille tehokkaasti. Sinun 
opettajasi ovat kotiin palanneita lähetyssaarnaajia, jotka tietävät, 
kuinka auttaa sinua kehittämään tarvitsemiasi lähetyssaarnaajan 
taitoja. Päivittäinen aikataulu on vaativa, mutta myös palkitseva.

Vanhin Jackson sanoo: ”Ennen tänne tuloani luulin, että tämä 
olisi rankkaa, vähän kurjaakin. Mutta tämä on vain hauska koke-
mus. Se on hurjan kivaa. Meillä on todella hauskaa ja teemme 
lujasti töitä.”

Lähetyssaarnaajilla on myös palvelutilaisuuksia ja valmistau-
tumispäivä. Sinä päivänä heillä on aikaa pestä pyykkiä, siivota 
huoneensa ja kirjoittaa kotiin. Silloin lähetyssaarnaajat voivat 
myös käydä temppelissä.

Sunnuntaisin lähetyssaarnaajat käyvät kirkossa lähetyssaar-
naajatovereidensa kanssa. Heitä saatetaan pyytää puhumaan 

sakramenttikokouksessa ja opettamaan pappeuskokouksessa 
tai Apuyhdistyksen kokouksessa. Vanhimmat osallistuvat sakra-
mentin siunaamiseen ja jakamiseen. Tavallisten kirkon kokousten 
lisäksi lähetyssaarnaajat osallistuvat myös piirikokouksiin sekä 
seurakunnan johtokunnan tai koulutuskeskuksen johtokunnan 
pitämiin puhutteluihin, katsovat kirkon lähettämiä ohjelmia, 
käyvät keskusteluja toverinsa kanssa ja opiskelevat itsekseen. 
Lähetyssaarnaajilla, joiden tehtäväksi on annettu palvella vyö-
hykejohtajana, piirinjohtajana ja sisarten koulutusjohtajana, on 
sunnuntaisin myös johtajakoulutusta.

Vaikka lähetyssaarnaajien päivittäinen ohjelma on enimmäk-
seen valmiiksi suunniteltu, heillä on myös jonkin verran vapaata 
aikaa. Sisar Hanks sanoo, että hän kokee olevansa vastuussa 
aikansa käyttämisestä hyvin: ”Sinä valitset, kuinka käytät omaa 
aikaasi. Sinusta riippuu, kuinka käytät Jumalan aikaa.”

ENSIMMÄINEN TOVERISI
Lähetyssaarnaajan elämään sopeutuminen voi olla haastavaa 
– voi olla koti- ikävä, ruoka on erilaista, oppiminen on vaativaa. 
Eräs erinomainen lähdeteos on kirkon julkaisema Sopeutuminen 
lähetyssaarnaajan elämään, joka on saatavana painettuna sekä 
sivustolla lds .org ja Evankeliumiaiheinen kirjasto - sovelluksessa.

Yksi suurimpia sopeutumista vaativia asioita lähetyssaarnaajan 
elämässä on se, että toveri on kanssasi koko ajan. Hän saattaa 
tulla toisesta maasta, puhua eri kieltä tai hänellä voi olla erilainen 
näkökulma siihen, kuinka tehdä lähetystyötä yhdessä. Lähetys-
saarnaajien täytyy tottua siihen, että he viettävät hyvin paljon 
aikaa jonkun toisen kanssa. Ja heidän täytyy oppia opettamaan 
yhdessä. Vanhin Juilfs muistelee: ”Meillä oli yksi todella vaikea 
opetustilanne. Meillä oli erilaisia ajatuksia ja olimme eri mieltä 
asioista. Mutta me opimme, kuinka tärkeää on opettaa tovereina 
ja antaa ajatusten virrata.”

Kuinka siihen sopeutuu? Rakkaudella, nöyryydellä ja kommuni-
kaatiolla. Kuten vanhin Lee selittää: ”Teillä on toveruuden arvioin-
tihetkiä, jolloin käytätte aikaa siihen, että käytte läpi päivän tai 
viikon tapahtumia ymmärtääksenne toverianne, kuinka hän tekisi 
asioita, ja pyritte valmistautumaan toinen toisenne auttamiseen. 
Sillä tavalla te voitte kehittyä yhdessä.”

Kun pyrit palvelemaan ja osoitat ystävällisyyttä toveriasi koh-
taan, opit myös ykseyden voimaa. Vanhin Shaw sanoo: ”Sinun on 
vähän unohdettava itsesi, keskityttävä toveruuteen joukkueena. 
Kun onnistutte luomaan sen ykseyden, se on todella voimallista 
ja aivan upeaa.”
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SAATAT TUNTEA KOTI- IKÄVÄÄ
Uutena lähetyssaarnaajana lähetyssaarnaajien koulutus
keskuksessa saatat pitää työn aiheuttamaa stressiä ja 
kaukana kotoa olemista haastavana. Sisar Saliva sanoo: 
”On normaalia kokea koti ikävää muutamana ensimmäi
senä päivänä. Mutta olo paranee pian, koska saamme 
lohtua toisistamme ja johtajamme lohduttavat meitä. 
Minua auttaa se, että keskityn opiskeluun. Kaipaan yhä 
perhettäni, mutta keskityn tekemään työtäni.”

On normaalia tuntea stressiä, ja on normaalia, että 
mieliala vaihtelee. Vanhin Juilfs sanoo: ”Sinulla tulee 
olemaan huippuhetkiä, ja jostain syystä joskus tunnet 
olevasi ihan maassa. Mutta sinun täytyy vain pysähtyä ja 
muistaa: ’En opettele tätä itseäni varten; opettelen sitä 
niitä varten, joita tulen opettamaan. Ja niin kauan kuin 
yritän parhaani, se tulee onnistumaan.’”

On kuitenkin olemassa suurenmoinen tukijärjes
telmä, johon kuuluu kouluttajia, johtajia ja toverisi. Sisar 
Singleton sanoo: ”Kerran kun olin todella lannistunut 
oppitunnin jälkeen, kaikki tuntui kasaantuvan päälleni. 
Mutta puhuin toverilleni, ja lähdimme pienelle kävelylle. 
Se juuri auttoi minua – sain puhua siitä ja itkeä vähän. 
Työhön keskittyminen ja myönteinen asenne – se auttaa 
todella paljon.”

LÄHDET SIELTÄ VALMISTAUTUNEENA
Olivatpa henkilökohtaiset olosuhteesi millaiset tahansa, 
niin jos tulet lähetyssaarnaajien koulutuskeskukseen avoi
min sydämin ja haluten oppia ja luotat siihen, että Herra 
auttaa sinua, koulutuskeskuksesta tulee voimallinen 
koulutuspaikka lähetystyöpalveluasi varten. Todistuksesi 
vahvistuu, opit luomaan yhteyden ihmisiin, joita opetat 
ja joiden kanssa palvelet, opit rakastamaan heitä ja opit 
Hengen kieltä. Ymmärryksesi evankeliumista syvenee, 
ja opit opettamaan sitä tehokkaammin ja sopeutumaan 
erilaisiin olosuhteisiin ja haasteisiin. Kun tulee aika lähteä 
lähetyskentällesi, tunnet suurempaa luottamusta itseäsi 
ja Herraa kohtaan. ◼

PROVON LÄHETYSSAARNAAJIEN 
KOULUTUSKESKUS

Provo   
UTAH,  YHDYSVALLAT

ALUEET, JOITA PALVELEE:  
Koko maailma

KOULUTUSKIELET:  

57  
eri kieltä

LÄHETYSSAARNAAJIA  
VUOSITTAIN:  20 515

Buenos Aires  
ARGENTIINA

ALUEET, JOITA PALVELEE:  
Argentiina, Chile, Paraguay,  

Uruguay

México   
MEKSIKO

LÄHETYSSAARNAAJIA  
VUOSITTAIN:  4 848

ALUEET, JOITA PALVELEE:  
Meksiko, muita maita Pohjois- ,  

Keski-  ja Etelä- Amerikassa

KOULUTUSKIELI:  
espanja

LÄHETYSSAARNAAJIA  
VUOSITTAIN:  1 180

KOULUTUSKIELI:  
espanja

ALUEET, JOITA PALVELEE:  
Eurooppa

LÄHETYSSAARNAAJIA  
VUOSITTAIN:  785

KOULUTUSKIELET:  
englanti, espanja, italia, kreikka,  

ranska, saksa ja venäjä

Preston   
ENGLANTI
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MEKSIKON LÄHETYSSAARNAAJIEN 
KOULUTUSKESKUS

ALUEET, JOITA PALVELEE:  
Ecuador, Kolumbia,  

Venezuela

Bogotá   
KOLUMBIA

LÄHETYSSAARNAAJIA  
VUOSITTAIN:  3 434

Lima   
PERU

ALUEET, JOITA PALVELEE:  
Costa Rica, El Salvador, Guatemala,  

Honduras, Nicaragua, Panama

Guatemala   
GUATEMALA

LÄHETYSSAARNAAJIA  
VUOSITTAIN:  1 599

KOULUTUSKIELET:  
espanja, kektši

KOULUTUSKIELI:  
espanja

KOULUTUSKIELI:  
espanja

LÄHETYSSAARNAAJIA  
VUOSITTAIN:  1 634

ALUEET, JOITA PALVELEE:  
Bolivia, Peru

Accra   
GHANA

ALUEET, JOITA PALVELEE:  
Kongon demokraattinen  

tasavalta, Länsi- Afrikka, Madagaskar

LÄHETYSSAARNAAJIA  
VUOSITTAIN:  1 740

Auckland  
UUSI -  SEELANTI

ALUEET, JOITA PALVELEE: 
 Australia, Fidži, Papua- Uusi- Guinea,  
Samoa, Tahiti, Tonga, Uusi- Seelanti

Johannesburg  
ETELÄ-  AFRIKKA

ALUEET, JOITA PALVELEE:  
Etelä- Afrikka, Kenia,  

Madagaskar, Zimbabwe

LÄHETYSSAARNAAJIA  
VUOSITTAIN:  376

Manila   
F ILIPPIINIT

ALUEET, JOITA PALVELEE:  
Aasia

KOULUTUSKIELET:  
englanti, ranska

KOULUTUSKIELI:  
englanti

KOULUTUSKIELET:  
cebu, englanti, indonesia, khmer, 

mandariinikiina, mongoli, tagalog, 
thai, urdu, vietnam

LÄHETYSSAARNAAJIA  
VUOSITTAIN:  2 302

KOULUTUSKIELET:  
englanti, ranska,  

samoa, tonga

ALUEET, JOITA PALVELEE:  
Angola, Brasilia, Kap Verde,  

Mosambik

São Paulo   
BRASILIA

LÄHETYSSAARNAAJIA  
VUOSITTAIN:  3 285

KOULUTUSKIELET:  
espanja, portugali

LÄHETYSSAARNAAJIA  
VUOSITTAIN:  2 343
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Soitto piispalta
Eräänä kuumana iltapäi-

vänä heinäkuussa saavuin 
kotiin ja äitini sanoi minulle: 
”David, piispa soitti. Hän 
haluaa tavata sinut.”

Minä vastasin: ”En ehdi.”
Äiti katsahti minuun 

ja sanoi: ”Jos sinulla on 
niin kiire, ettet voi mennä 
tapaamaan piispaa, ota 
luuri käteen, soita hänelle 
ja sano se.”

Tiesin, etten ollut niin 
kiireinen, joten menin 
tapaamaan piispaa hänen 
toimistoonsa. Hän istui 
työpöytänsä ääressä, joka 
oli epätavallisesti tyhjä. 
Huomasin pian, ettei tämä 
puhuttelu ollut lainkaan  
sellainen, miksi olin sitä 
luullut.

”David,” hän sanoi, ”eräs 
toinen seurakunta ei voi 
käyttää toista lähetyssaar-
naajan paikkaansa. Olemme 
saaneet mahdollisuuden 
lähettää yhden lähetyssaar-
naajan lisää. Piispakuntana 
tunsimme innoitusta kysyä 

Vanhin  
David F. Evans
seitsemänkymmenen 
koorumista

Lukioaikani ja ensim-
mäinen vuoteni yliopis-
tossa sattuivat samaan 

aikaan kuin Vietnamin 
sota. Siihen mennessä, 
kun aloitin korkeakoulu-
opintoni, kirkko oli sopinut 
Yhdysvaltain hallituksen 
kanssa siitä, kuinka monia 
lähetyssaarnaajia saattoi 
lähteä palvelemaan. Sopi-
muksen mukaan kukin 
seurakunta sai lähettää vain 
kaksi lähetyssaarnaajaa 
vuodessa, eikä muita nuo-
ria miehiä kutsuttaisi, sillä 
heidät saatettiin värvätä 
armeijaan. Vaikka olin koko 
elämäni halunnut palvella 
lähetystyössä, tuntui hyvin 
epätodennäköiseltä, että 
pääsisin lähtemään.

Kirjoittauduin Utahin 
yliopistoon syksyllä 1969. 
Tammikuun 1970 loppuun 
mennessä olin tavannut 
tulevan vaimoni ja alkanut 
seurustella hänen kans-
saan, ja kevääseen men-
nessä olimme rakastuneet 
toisiimme.

Jos Herra pyytää 
sinua, niin lähdetkö 

lähetystyöhön?
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taivaalliselta Isältä, pitäisikö 
jonkun lähteä aivan heti. Voin 
kertoa sinulle tämän: Herra 
haluaa sinun palvelevan lähe-
tystyössä juuri nyt.”

Ällistyin hänen sanoistaan. 
Olin luullut, etten sodan ja 
kiintiön vuoksi voisi koskaan 
lähteä lähetystyöhön. Kysyin, 
voisinko saada vähän mietti-
misaikaa. Hän kysyi, kuinka pal-
jon aikaa tarvitsisin, ja kerroin 
hänelle, että haluaisin miettiä 
asiaa viikon ajan.

Puhuttelu päättyi, ja kävelin 
– yhä ällistyneenä – autolleni. 
Aloin ajella ympäri Salt Lake 
Cityä, antaen iltapäivän tapah-
tumien painua tajuntaani.

Päätös palvella
Muutaman minuutin 

kuluttua ajoin takaisin kirkolle, 
pysäköin autoni ja kävelin 
takaisin piispan toimistoon. 
Hän istui siellä vieläkin aivan 
tyhjän työpöydän ääressä.

Katsahdin häneen ja kysyin: 
”Piispa, mitä sinä oikein teet?”

Hän vastasi ystävällisesti: 
”Odotan sinua.”

Lähdetkö sinä?
Sitten sanoin: ”No, piispa, 

jos Herra haluaa minun pal-
velevan juuri nyt, niin totta kai 
minä palvelen.”

Kun tulin kotiin, äiti oli keit-
tiössä. Pelkäsin, että jos ker-
toisin hänelle kaikista tunteis-
tani, alkaisin itkeä. Sen sijaan 
sanoin: ”Äiti, en voi puhua siitä 
juuri nyt, mutta voin kertoa, 
että olen lähdössä lähetystyö-
hön, ja lähden pian.”

Myöhemmin samana 
iltapäivänä juttelin isäni kanssa 
päätöksestäni. Hän antoi 
minulle mitä suloisimpia, 
mitä kannustavimpia neu-
voja. Sen jälkeen etsin käsiini 
tyttöystäväni (joka on nykyään 
vaimoni) ja kerroin hänelle 
päätöksestäni. Me kävelimme 
ja juttelimme ja itkimme ja 
juttelimme vielä lisää. Mutta 
kumpikaan meistä ei epäröi-
nyt hetkeäkään. Jos minä sain 
lähteä, minun tuli lähteä, ja 
minä lähtisin.

Elokuussa sain kutsun  
palvella Japanissa, ja 10. loka-
kuuta 1970 lähdin lähetys-
työhön.
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Kun Herra kutsuu,  
lähdetkö sinä?

Alman kirjan luvussa 24 vastikään 
kääntyneet antinefilehiläiset lupaavat 
olla koskaan enää vuodattamatta verta. 
Kun heidän vihollisensa hyökkäävät heitä 
vastaan, he mieluummin kuolevat kuin 
rikkovat lupauksensa. Sitten luvussa 27 
Ammon ehdottaa kuninkaalle, että he 
lähtisivät mailtaan ja liittyisivät nefiläisiin, 
mutta kuningas kieltäytyy uskoen, etteivät 
nefiläisetkään ottaisi heitä vastaan (ks. 
Alma 27:3–6). Ammon kysyy kuninkaalta: 
”Minä menen kysymään Herralta, ja jos 
hän sanoo meille: Menkää – –, niin läh-
dettekö?” (Alma 27:7.) Antinefilehiläisten 
kuningas vastaa: ”Kysy Herralta, ja jos hän 
käskee meidän mennä, me menemme; 
muuten menehdymme tässä maassa” 
(Alma 27:10). Ammon kysyy, ja Herra käs-
kee heitä lähtemään. Epäröimättä lainkaan 
antinefilehiläiset lähtevät.

Koko elämäsi ajan Herra pyytää sinua 
”lähtemään”. Kun Hän pyytää, lähdetkö 
sinä? Teetkö sen, kun Hän pyytää sinua 
tekemään sen? Tiedän omasta kokemuk-
sestani, että suuri osa siitä hengellisestä 
kasvusta ja niistä siunauksista, joita 
koemme elämässämme, riippuu lop-
pujen lopuksi siitä, mitä me päätämme 
tehdä, kun Herra kutsuu. Presidentti 
Russell M. Nelson on sanonut: ”Jokainen 
päivä on päätösten päivä, ja meidän 
päätöksemme ratkaisevat päämäärämme” 
(”Iankaikkisia päätöksiä”, Liahona, marras-
kuu 2013, s. 108).

Lähetystyössäni Japanissa minulla oli 
tilaisuus opettaa evankeliumia ihmisille, 

joita opin rakastamaan. Vuonna 1998, 
26 vuotta lähetystyöni päättymisen jäl-
keen, minut kutsuttiin lähetysjohtajaksi 
Japaniin. Olin tällä kertaa eri alueella, 
mutta pääsin takaisin sen kansan keskuu-
teen, jota minä olin rakastanut ja joka oli 
rakastanut minua. Koko perheeni sai osal-
listua tähän merkittävään kokemukseen 
rakentaa Herran kirkkoa Japanissa.

Muutama vuosi sen jälkeen kun 
vaimoni ja minä olimme palanneet 
lähetystyöstämme, presidentti Gordon B. 
Hinckley (1910–2008) pyysi meitä luok-
seen. Tuon tapaamisen aikana hän 
esitti minulle kutsun palvella johtavana 
auktoriteettina. Hän pohti kokemuksiani 
nuorena lähetyssaarnaajana ja lähetys-
johtajana ja kertoi meille, että vaikka oli 
monia ihmisiä, jotka olisivat kelvollisia 
tulemaan johtavaksi auktoriteetiksi, Herra 
käyttäisi minua aiempien kokemusteni ja 
päätösteni vuoksi.

Siitä lähtien kun presidentti Thomas S. 
Monson ilmoitti lähetyssaarnaajien ikä-
rajan muuttumisesta, nuoria on pyydetty 
neuvottelemaan vanhempiensa kanssa ja 
piispansa kanssa ja pyytämään Herralta 
neuvoa rukouksessa. Kun tiedät, että 
on oikea aika lähteä, silloin sinun pitäisi 
lähteä. Kun sinulla on kärsivällisyyttä ja 
osoitat uskoa, tiedän, että Herra tekee 
tahtonsa tiettäväksi.

Todistan, että kun olet kuuliainen  
Herran tahdolle, sinua siunataan  
suunnattomasti. ◼

Neuvottele van-
hempiesi kanssa 
ja piispasi 
kanssa ja pyydä 
Herralta neuvoa 
rukouksessa.

Kun tiedät, että  
on oikea aika lähteä, 
silloin sinun pitäisi 
lähteä.



Ephraim Ong

Kun olin 16- vuotias, muutimme erään tai-
wanilaisen seurakunnan alueelle. Ken oli 
13- vuotias, ja hänet oli vastikään kastettu. 

Mutta pian kasteensa jälkeen Ken jättäytyi melkein 
aina pois kirkosta. Halusin kovasti auttaa tuomaan 
Kenin takaisin kirkkoon. Kutsuin hänet moniin 
kirkon toimintoihin. Ken pelasi koripalloa toiminta-
illassa ja liittyi nuorten kuoroon. Sisarensa 
Lindan kanssa hän alkoi myös käydä maksut-
tomilla englannin tunneilla, joilla perheeni 
ja lähetyssaarnaajat olivat opettajina. Pian 
Lindakin tuli mukaan nuorten toimintoihin. 
Näin, kuinka Jumalan käsi auttoi meitä.

Kenin perhe ihmetteli, miksi perheeni 
yritti auttaa Keniä ja Lindaa. Kerroimme 
heille, että evankeliumi on tuonut 
meille suurta iloa, ja halusimme, 
että muutkin löytäisivät saman 
Vapahtajan tuoman ilon ja rauhan. 
Myöhemmin Linda ja Ken ottivat KU
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vastaan kutsumme tulla kirkkoon. Linda tuli ja sai 
mahtavan kokemuksen. Ken oli kuitenkin sairaana, ja 
kun rukoilin tietääkseni, mitä voisin tehdä auttaakseni 
häntä, tunsin innoitusta viedä hänelle sakramentin. 
Piispan luvalla perheemme meni hänen kotiinsa, ja 
veljeni ja minä autoimme tarjoamaan hänelle sakra-
mentin. Juttelimme myös hänen perheensä kanssa. 
Tunsin rauhaa.

Perheemme on rukoillut Kenin puolesta, ja me 
kaikki tunnemme rakkautta Keniä ja hänen perhet-
tään kohtaan. Seurakunnan ja vaarnan nuoret ja 
aikuiset pitävät edelleen huolta Kenistä ja Lin-
dasta. Jäsenten yhteinen pyrkimys palvella auttaa 

Keniä ja Lindaa tuntemaan Vapahtajan rakkau-
den. Tämä kokemus yrittää palvella Vapahta-

jan tavoin on tuonut suurta iloa elämääni. 
Palvelutyö on Herran työtä, ja koska se on 

Herran työtä, Hänen kätensä ohjaa mei-
dän pyrkimyksiämme palvella. ◼

Kirjoittaja asuu Taiwanissa.

Herran käsi  
ohjasi minun 
pyrkimyksiäni 

palvella.

H
AL

USIN AUTTAA 
KENIÄ
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”Sorrun aina samoihin  
kiusauksiin. Kuinka voin  
jättää nuo synnit taakseni?”

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

Rukoile usein
Olen käännynnäinen, ja 
minulla oli suuria kiusauksia, 
koska minulla oli aiemmin 
ollut erilaisia tapoja kuin 
mitä kirkossa on. Vähän 

kerrallaan aloin ymmärtää, että yhteyden-
pito taivaallisen Isäni kanssa vahvisti minua 
ja teki minulle helpommaksi voittaa kaikki 
kiusaukset.

Pamela S., 19, Llanquihuen maakunta, Chile

Hallitse ajatuksiasi
Se, mitä ajattelemme, johtaa siihen, miten 
toimimme. Kiusaukset, aivan kuin tutun 
laulun sävelet, voivat tunkeutua mieleemme. 
Kun ne tulevat mieleesi, yritä päästä eroon 
näistä ajatuksista opettelemalla, kuinka sinun 
tulee toimia ja ajatella. Sinulla on voima 
tehdä se!

Taynara S., 19, São Paulo, Brasilia

”Vaikka olisimme tehneet 
tietoisesti ja tahallisesti 
syntiä tai olisimme 
toistuvasti kohdanneet 
epäonnistumista ja 
pettymystä, niin heti kun 
päätämme yrittää uudel-
leen, Kristuksen sovitus voi 
auttaa meitä. – –

Kun yritämme, olemme 
sinnikkäitä ja autamme 
muita tekemään samoin, 
me olemme todellisia 
myöhempien aikojen 
pyhiä. Kun me muu-
tumme, me huomaamme, 
että Jumala tosiaan 
välittää paljon enemmän 
siitä, millaisia me olemme, 
ja siitä, millaisia meistä on 
tulossa, kuin siitä, millai-
sia olemme joskus olleet.”
Vanhin Dale G. Renlund kahdentoista 
apostolin koorumista, ”Myöhempien 
aikojen pyhät jatkavat yrittämistä”,  
huhtikuun 2015 yleiskonferenssi.
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ESLähde pois kiusausten 
aiheuttajan luota
Jos olet riippuvainen 
puhelimestasi, pysy erossa 
siitä tai pyydä vanhempiasi 
laittamaan puhelimeesi 

käyttörajoituksia. Tai jos kiusauksia aiheut-
tavat ystäväsi, etsi hyviä ystäviä ja yritä olla 
sellaisten hyvien ihmisten ympäröimänä, 
jotka auttavat sinua aina tuntemaan Hen-
gen läsnäolon. Jos Henki on kanssasi ja 
ympärilläsi on hyviä ystäviä, on helpompi 
vastustaa kiusauksia. Kiusauksia tulee kai-
kille, mutta meidän täytyy vain vastustaa 
niitä, niin kaikki sujuu hyvin.

Kolten B., 17, Alberta, Kanada



Pyydä tukea muilta 
ihmisiltä
Pysy lähellä sinulle rakkaita 
ihmisiä kuten perhettäsi 
ja läheisiä ystäviä, joilla on 
samat tasovaatimukset kuin 

sinulla. Se saattaa auttaa sinua pysymään 
erossa kiusauksistasi. Osallistu perheen ja 
kirkon toimintoihin, etenkin lähetystyöhön 
ja sukututkimustyöhön. Älä turhaudu; 
Herran käsi on aina ojennettuna niiden 
puoleen, joilla on halu tehdä parannus.

Vanhin Tucay, 20, Cape Coastin lähetyskenttä, 
Ghana

Etsi lohtua rukouksen avulla
Minä suosittelen, että rukoilet asian 
puolesta. Tiedän, etteivät vastaukset 
tule saman tien, mutta voit aina saada 
lohdutusta. Voit myös löytää lohtua siitä, 
että lakkaat ajattelemasta sinua vaivaa-
vaa asiaa ja alat ajatella jotakin, mikä 
tekee sinut iloiseksi. Mikä sinulle sitten 
tuokin lohtua, tiedän, että voit saada sitä 
Jeesuksen Kristuksen avulla.

Anna P., 12, Utah, USA

Muistan yhä syntejä, joista olen tehnyt 
parannuksen, ja tunnen syyllisyyttä. 
Miksi en voi unohtaa syntejäni?
Jeesuksen Kristuksen sovitus tekee anteeksiannon mahdolliseksi, jos 
teemme parannuksen. Todelliseen parannukseen kuuluu nöyryys, tun-
nustaminen, syntien hylkääminen ja sitoumus pitää käskyt.

Herra on sanonut: ”Se, joka on tehnyt parannuksen synneistään, se saa 
anteeksi, enkä minä, Herra, muista niitä enää” (OL 58:42). Entä jos meidän 
muistomme omista synneistämme vaivaavat meitä yhä? Vanhin Dieter F. 
Uchtdorf kahdentoista apostolin koorumista on opettanut: ”Jumala ei 
luvannut, ettemme muistaisi syntejämme. Niiden muistaminen auttaa 
meitä välttämään samojen virheiden tekemistä uudelleen. Jos kuitenkin 
pysymme totisina ja uskollisina, syntiemme muisto hälvenee ajan myötä. 
Se tulee osaksi tarvittavaa paranemisen ja pyhittämisen prosessia.” 
(”Kohta, josta on vielä turvallista palata”, Liahona, toukokuu 2007, s. 101.)

Kun todella teemme parannuksen ja keskitymme seuraamaan 
Vapahtajaa, Pyhä Henki on kumppanimme ja tunnemme innoitusta 
rakastaa ja palvella muita. Kiitollisuus ja toivo korvaavat kirvelevän 
häpeän tunteen. Ja me ylistämme Jumalaa Hänen hyvyydestään, rak-
kaudestaan ja armostaan.

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

Vastauksia saatetaan lyhentää tai muokata  
selkeämmiksi.

Vastaukset eivät ole kirkon virallisia opillisia lau-
suntoja, vaan ne on tarkoitettu avuksi ja avarta-
maan näkemystä.

”Kuinka voin nauttia kirkossa olemisesta,  
kun minulla on ongelmia siellä olevien  
ihmisten kanssa?”
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Armossaan Jumala lupaa anteeksiannon, kun me teemme parannuksen ja kään-
nymme pois jumalattomuudesta – jopa siinä määrin, ettei syntejämme edes mainita 
meille. Kristuksen sovituksen ja meidän parannuksemme ansiosta me voimme 

omalta osaltamme katsoa aiempia tekojamme ja sanoa: ”Sellainen olin. Mutta se aiempi 
jumalaton minä ei ole enää se, joka nyt olen.”

Presidentti Thomas S. Monson [1927–2018] on opettanut: ”Yksi Jumalan suurimmista 
lahjoista meille on se, että meillä on ilo yrittää uudelleen, sillä minkään epäonnistumisen ei 
tarvitse olla lopullinen.” 1 Vaikka olisimme tehneet tietoisesti ja tahallisesti syntiä tai olisimme 
toistuvasti kohdanneet epäonnistumista ja pettymystä, niin heti kun päätämme yrittää uudel-
leen, Kristuksen sovitus voi auttaa meitä. Ja meidän tulee muistaa, että Pyhä Henki ei ole se, 
joka väittää meille, että olemme harhautuneet niin kauas, että voisimme saman tien luovuttaa.

Jumalan halu saada myöhempien aikojen pyhät jatkamaan yrittämistä ulottuu myös 
synnin voittamista laajemmalle. Kärsimmepä hankalista ihmissuhteista, taloudellisista haas-
teista, sairauksista tai jonkun muun tekemien syntien seurauksista, Vapahtajan ääretön sovi-
tus voi parantaa jopa – ja kenties varsinkin – ne, jotka ovat kärsineet syyttöminä. Hän ymmär-
tää täydellisesti, millaista on kärsiä viattomana jonkun muun rikkomuksen johdosta. Kuten 
on profetoitu, Vapahtaja parantaa ”ne, joiden mieli on murtunut”, antaa ”kyynelten sijaan ilon 
öljyä, hiuksille tuhkan sijaan juhlapäähineen [ja] murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan” 
( Jes. 61:1–3; ks. myös Luuk. 4:16–21). Tapahtuipa mitä tahansa, Jumala odottaa myöhempien 
aikojen pyhien jatkavan yrittämistä Hänen avullaan.

Kutsun meitä kaikkia arvioimaan elämäämme, tekemään parannuksen ja jatkamaan yrit-
tämistä. Ellemme yritä, olemme vain myöhempien aikojen syntisiä; ellemme ole sinnikkäitä, 
olemme myöhempien aikojen luovuttajia; ja ellemme anna muiden yrittää, olemme vain 
myöhempien aikojen tekopyhiä. Kun me yritämme, olemme sinnikkäitä ja autamme muita 
tekemään samoin, me olemme todellisia myöhempien aikojen pyhiä. Kun me muutumme, 
me huomaamme, että Jumala tosiaan välittää paljon enemmän siitä, millaisia me olemme, ja 
siitä, millaisia meistä on tulossa, kuin siitä, millaisia olemme joskus olleet. ◼
Huhtikuun 2015 yleiskonferenssipuheesta.

VIITE
 1. Ks. Thomas S. Monson, ”Sisäinen tahto”, Valkeus, heinäkuu 1987, s. 61

Myöhempien aikojen  
pyhä jatkaa yrittämistä

Vanhin Dale G. Renlund
kahdentoista apostolin koorumista
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DALE G. RENLUND

Syntyi 13.  
marraskuuta 1952  
Salt Lake 
Cityssä  
Utahissa 
Yhdysvalloissa.

Toimi urallaan  
kardiologina 
ja erikoistui sydämen 
vajaatoimintaan ja 
sydämensiirtoihin.

Suoritti  
lääketieteen  

kandidaatin ja 
lääketieteen 

tohtorin  
tutkintonsa  
Utahin yliopistossa.

Kutsuttiin  
palvelemaan 

piispana,  
kun hän oli kolmatta 
vuotta erikoistumis-
koulutuksessa Johns 
Hopkins - sairaalassa 

Marylandissa 
Yhdysvalloissa.

Palveli 
kokoaikaisessa 
lähetystyössä 

Ruotsissa.

Hänen 
äidinkielensä on 

ruotsi.
Toimi  

lääketieteen 
professorina  
Utahin yliopistossa.

Hyväksyttiin  
kahdentoista 

apostolin  
koorumiin  

3. lokakuuta 2015.

Solmi avioliiton  
Ruth  
Lybbertin 
kanssa Suolajär-
ven temppelissä 
vuonna 1977.

Va
nh

in

Sytytti ystävänsä  
kanssa 12- vuotiaana 
kirkossa ollessaan  
sähikäisen  
entisestä asuintalosta 
remontoidun kirkko-
rakennuksen kappelin 
lisätilassa.

Hänellä on yksi 
tytär,  

Ashley.

Lääkärinä hän  
oppi potilailtaan, että  

sydämen 
murheet voivat 
muuttua iloksi  

evankeliumin avulla.

Sanoi saatuaan 
kutsun apostoliksi: ”Luulen 

presidentti Monsonin  
huomanneen, että  
menin aivan 

veteläksi.”

Sai  
todistuksen  

Mormonin kirjan totuu-
desta 11- vuotiaana.

Perheen jouluperinteenä  
on ollut lukea joulukertomus  

Luukkaan evankeliumin 2. luvusta.

On  
100. henkilö,  

joka on kutsuttu 
kahdentoista apostolin 
koorumiin myöhempinä 

aikoina.
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Sukututkimus alkaa siitä, kun saat tietoa omista esivan
hemmistasi. He olivat todellisia ihmisiä, jotka elivät 

ennen sinua ja kuuluivat sukuusi. Meidät pitää sinetöidä 
esivanhempiimme, jotta voimme elää heidän kanssaan 
tulevassa elämässä.

Kun saat tietää esivanhemmistasi, sinä
•  voit olla iloisempi ja itsevarmempi
•  et tunne oloasi niin yksinäiseksi
•  tiedät, että jokainen ihminen on kallisarvoinen  

taivaallisen Isän silmissä.

Tässä on kolme tapaa saada näitä siunauksia:
1. Ota selvää, keitä esivanhempasi ovat.
2. Kokoa kertomuksia heistä ja kerro niitä 

muille yhä uudelleen!
3. Liitä heidät sukuusi lähettämällä heidän 

nimensä temppeliin. Heidät voidaan kas
taa ja heidän puolestaan voidaan tehdä 
muita toimituksia, kuten sinetöiminen 
perheeseesi ikuisesti.

Opi 
E N S I M M Ä I S E L T Ä  P R E S I D E N T T I K U N N A L T A
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Presidentti  
Dallin H. Oaks

ensimmäinen 
neuvonantaja 

ensimmäisessä 
presidenttikunnassa

tuntemaan sukuasi

Äitini Stella Oaks kuoli ennen kuin kukaan lasten
lapsistamme oli syntynyt. Niinpä sisar Oaks ja minä 
pidimme ”Stella kutsut”, jotta he oppisivat tuntemaan 
hänet. Perheenjäsenet kirjoittivat kirjan hänestä ja isästäni. 
Sinäkin voit saada lisää tietoa esivanhemmistasi. Se antaa 
sinulle voimaa ja ohjausta koko elämäsi ajan. ●
Roots Tech 2018 - sukututkimuspäivänä pidetystä puheesta.
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”Ottamaan Poikasi  
nimen päällensä”  

(OL 20:77).

Kasteenliitto
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Leikkaa kortit irti ja sekoita ne. Etsikää sitten vuorotellen yhteensopivia pareja.  
Keskustelkaa kunkin parin löydettyänne siitä osasta kasteenliittoa.

”Hänen Henkensä  
olisi aina heidän 

kanssansa”  
(OL 20:77).

Yritän pitää käskyt joka päivä.

”Muistamaan  
hänet aina ja pitämään 

hänen käskynsä” 
 (OL 20:77).

Minä aion auttaa muita.

Minä aion seurata  

Jeesusta Kristusta.

”Kantamaan  
toistenne kuormia”  

(Moosia 18:8).

Taivaallinen Isä voi siunata minua 

Pyhän Hengen välityksellä.
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Lupaus 
yrittää

Tami Greene
Perustuu tositapahtumaan
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”Mä kasteen saan kuin Jeesuskin – –. Tää onhan käsky 
Jumalan ja täyttää sen mä haluan.” (Lisää lauluja lap-
sille, s. 10; ks. myös Liahona, lokakuu 1999, s. Y16.)

A urinko oli laskemassa, kun Tatsuki ajoi pyörällään 
kotiinpäin. Hän kaahaili mielellään pyörällä kotinsa 

lähellä olevalla pienellä kukkulalla, mutta hänen oli 
palattava kotiin ennen pimeää.

Kun Tatsuki antoi vauhtinsa pysähtyä, hän näki  
Alkeisyhdistyksen opettajansa sisar Yamadan kävele

mässä kohti kerrostaloa, jossa Tatsuki asui.
”Hei, Tatsuki”, sisar Yamada sanoi 
hymyillen. ”Tulin juttelemaan sinun 

kasteestasi.”
Tatsukin perhe oli juuri alkanut 

käydä taas kirkossa. Hän oli mielel
lään ystäviensä kanssa Alkeisyhdis
tyksessä, ja hän oli erityisen innos
tunut pääsemään kasteelle! Sisar 

Yamada ja Tatsuki ajoivat hissillä 
yhdessä ja tapasivat äidin kotona.
”Tatsuki, olen tosi iloinen, että olet 

päättänyt seurata Jeesusta Kristusta ja mennä 
kasteelle”, sisar Yamada sanoi. ”Kun meidät kastetaan, 
me teemme liittoja taivaallisen Isän kanssa. Tiedätkö, 
mitä liitolla tarkoitetaan?”

Tatsuki ei tiennyt, että sisar Yamada aikoi esittää 
hänelle kysymyksiä. Häntä alkoi vähän hermostuttaa. 
Mutta äiti hymyili rohkaisevasti.

”Lupauksiako?” Tatsuki kysyi arasti.
”Juuri niin!” sisar Yamada sanoi. ”Taivaallinen Isä lupaa 

meille, että meillä voi aina olla Pyhä Henki kanssamme. 
Tiedätkö, mitä me lupaamme taivaalliselle Isälle?”

Tatsuki pudisti päätään. ”En minä tiedä.”
”Annan sinulle vinkin – kuulemme ne lupaukset 

rukouksissa ennen kuin nautimme sakramentin”, sisar 
Yamada sanoi. ”Me lupaamme taivaalliselle Isälle, että 
olemme halukkaita ottamaan Jeesuksen Kristuksen 
nimen päällemme ja aina muistamaan Hänet ja pitä
mään Hänen käskynsä. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa, että 
otamme Jeesuksen nimen päällemme?”

Tatsuki pudisti taas päätään. Äiti auttoi häntä. ”Se 
tarkoittaa, että olemme iloisia siitä, että voimme sanoa 
olevamme Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 

Kristuksen Kirkon jäseniä”, hän sanoi. ”Se tarkoittaa, että 
me teemme sitä, mitä Jeesus tekisi, jos Hän olisi täällä.”

”Millaisia asioita Jeesus tekisi?” Tatsuki kysyi.
”Jeesus olisi ystävällinen ihmisille. Hän auttaisi ihmi

siä, jotka ovat surullisia tai sairaita”, sisar Yamada sanoi. 
”Ja Hän opettaisi ihmisiä noudattamaan käskyjä.”

Tatsukia alkoi pelottaa. Hän kurtisti kulmiaan ja sanoi: 
”Minä en kai voikaan mennä kasteelle.”

”Miksi?” äiti kysyi.
”Siinä pitää luvata niin monia asioita! Minä en var

maan osaa olla kuin Jeesus joka päivä!”
Äiti halasi Tatsukia. ”Muistatko, kuinka autoit Yunaa, 

kun hän itki eilen?”
Tatsuki nyökkäsi. Sisko oli ollut surullinen, joten hän 

oli tehnyt hassuja ilmeitä ja leikkinyt siskonsa kanssa, 
kunnes tämä oli taas iloinen.

”Ja muistatko, kuinka autoit viime viikolla serkkuja 
jakamaan omastaan ja olemaan kilttejä toisilleen? Kun 
teit niin, sinä seurasit Jeesusta.”

Tatsuki ei tiennytkään, että sitä Jeesuksen seuraami
nen tarkoitti. Hänestä alkoi tuntua vähän paremmalta. 
Hänhän osasi tehdä noita asioita!

Sisar Yamada sanoi: ”Ja kun me 
teemme virheen, voimme tehdä 
parannuksen. Se tarkoittaa sitä, 
että me pyydämme anteeksi 
ja yritämme tehdä parem
min. Kun me teemme 
parannuksen, taivaal
linen Isä antaa meille 
anteeksi. Me voimme 
aina jatkaa yrittämistä!”

Tatsuki ei enää ollut 
niin huolissaan. Hän oli 
onnellinen.

”Minä haluan mennä kas
teelle!” hän sanoi.

Äiti ja sisar Yamada hymyilivät. Sisar 
Yamada antoi Tatsukille Mormonin kirjan, johon oli kir
joitettu Tatsukin nimi. Tatsuki oli iloinen, että hän voisi 
joka päivä yrittää olla kuin Jeesus. Nyt hän malttoi tuskin 
odottaa, että hänet kastetaan! ●
Kirjoittaja asuu Utahissa Yhdysvalloissa.
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Vähän paremmin joka päivä
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Vastaukset: 1- D, 2- C, 3- E, 4- B, 5- A

Taivaallinen Isä voi auttaa meitä tekemään parempia valintoja joka päivä. Se on osa sitä, mitä parannuksen  
tekeminen tarkoittaa! Yhdistä edellisen päivän valinnat viivalla tämänpäiväisiin parempiin valintoihin.

EDELLISEN PÄIVÄN VALINNAT

1. Kiusasin pikkusiskoani  
edelleen, vaikka hän kielsi.

2. Suutuin ja huusin, kun me 
hävisimme jalkapallo- ottelun.

3. Heräsin liian myöhään  
enkä pitänyt aamurukousta.

4. Sanoin jotakin ilkeää lapselle, 
joka nauroi minulle.

5. Valehtelin äidille, kun hän 
kysyi, kuka oli pudottanut 
vesikattilan lattialle.

TÄMÄN PÄIVÄN VALINTOJA

A. Pyysin äidiltä anteeksi ja 
kerroin hänelle totuuden. 
Autoin äitiä laittamalla vettä 
kattilaan.

B. Koulumatkalla mietin, kuinka 
voin olla ärsyyntymättä.

C. Pyysin valmentajaltani 
anteeksi suuttumistani.

D. Pyysin siskoltani anteeksi ja 
piirsin hänelle hassun kuvan 
kissasta.

E. Menin nukkumaan varhain 
ja heräsin ajoissa pitämään 
rukouksen.
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Jokainen tekee virheitä.  
Taivaallinen Isä auttaa 

minua oppimaan 
ja kehittymään ja 

yrittämään uudelleen.
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Meksiko on 

Väli- Amerikassa. Siellä 

on yli 120 miljoonaa 

ihmistä. Heistä on 

kirkkomme jäseniä noin 

1,5 miljoonaa.

LIPPU JA VALOKUVA RUOASTA GETTY IMAGES; KUVITUS KATIE MCDEE

Terveisiä  
Meksikosta!

Meksikon pääkieli 

on espanja. Tässä 

on Mormonin kirja 

espanjaksi. Arvaa 

mitä? Espanjaksi 

profeetta Alman 

nimi tarkoittaa 

sielua.

Minä 
olen 

Margo.  

Ja minä 
olen 

Paolo.  Me matkustamme  
joka kuukausi eri maahan  

oppiaksemme tuntemaan Jumalan 
lapsia ympäri maailman. Tulethan 

kanssamme Meksikoon!
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Tutustu meksikolaisiin 
ystäviimme!

Meksikossa perhe 

on ihmisille hyvin 

tärkeä. Perheet 

kokoontuvat usein 

yhteen juhlapyhinä 

ja pitääkseen haus-

kaa. Nämä lapset 

ovat lyömässä 

piñataa, joka on 

täynnä hedelmiä 

ja makeisia!

Tiesitkö, että suklaa on keksitty 

Meksikossa? Mole poblano 

- nimiseen ruokalajiin laite-

taan yhtenä aineksena 

suklaata. Tähän kastik-

keeseen kuuluu myös 

chilejä, pähkinöitä, 

hedelmiä ja mausteita. 

¡Delicioso!

Meksikossa on 13 temppeliä. Tässä on 

kuvat kauniista temppeleistä Méxicossa 

ja Tijuanassa.

Pelaatko mielelläsi 

fútbolia? Se on suosituin 

urheilulaji Meksikossa!

”Kerran minulla oli iso 
ongelma, ja minusta se oli 
todella surullista. Menin 
kirkkoon ja kuuntelin 
todistuksia Jeesuksesta. 
Tunsin Pyhän Hengen, ja 
se teki minut onnelliseksi. 
Tiedän, että taivaallinen 
Isä auttoi minua tunte
maan oloni onnelliseksi.”  
Abby D., 7,  
Puebla, Meksiko

”Tiedän, että nykyään 
taivaallinen Isä puhuu 
profeetoille aivan niin 
kuin aiemminkin. Jos 
kuuntelen ja seuraan pro
feettaa, saan siunauksia, ja 
se auttaa minua olemaan 
enemmän Jeesuksen Kris
tuksen kaltainen.”  
Benjamin D., 9,  
Puebla, Meksiko

Kiitos, että tulit  
kanssamme Meksikoon! 
Nähdään ensi kerralla!
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Maryssa Dennis
kirkon lehdet
Perustuu tositapahtumaan

Tule Kristuksen luokse ja tartu 
jokaiseen hyvään lahjaan  
(ks. Moroni 10:30).

”Estas son las 
mañanitas…”

Ingrid heräsi äidin lauluun. 
Hän avasi silmänsä ja näki 
äidin tulevan huoneeseen. Äiti 
lauloi hänelle aina erityisen 
syntymäpäivälaulun hänen syntymäpäivänään.

”Hyvää syntymäpäivää!” äiti sanoi. ”Valmistaudu
taanpa juhlaasi varten.”

Ingrid haistoi uunissa pais
tuvan suklaakakun tuoksun. 
”Mitähän lahjoja minä saan?” 
hän mietti. Hän nousi vuo
teestaan ja katsoi ulos ikku
nasta. Ulkona kasvava jaka

randapuu oli täynnä violetin
värisiä kukkia.
Ingrid auttoi sohvan työntämi

sessä äidin huoneeseen, jotta olohuo
neessa olisi paljon tilaa. Hän auttoi kakun päällystä
misessä ja asetti sen päälle seitsemän kynttilää. 
Pian oli juhlien aika!

Juhliin tuli Ingridin ystäviä koulusta ja 
Alkeisyhdistyksestä. He pelasivat pelejä 

ja söivät kakkua. Sitten seu
rasi Ingridin mielestä paras 
asia – lahjat! Hän sai uuden 
kirjan, tiikeripehmolelun ja 
riipusrannekorun.

Kun kaikki olivat läh
teneet, Ingrid halasi äitiä. 
”Kiitos, äiti. Se oli kaikkien 
aikojen paras syntymäpäivä!”

”Se ei ole vielä ohi”, äiti 
sanoi. ”Minulla on sinulle 
erityinen yllätys.” Äiti ojensi 
Ingridille paperilapun. Siinä 

luki: ”Aika mennä nukkumaan!”
”Se on vihje”, äiti selitti. ”Sinun täytyy etsiä seuraava.”
Ingrid kiiruhti huoneeseensa. Hän 

löysi toisen paperilapun tyynynsä 
alta. Siinä luki: ”Pyykkipäivä.”

Ingrid juoksi keittiöön ja 
avasi pesukoneen luukun. 
Uusi vihje!

Ingrid löysi lisää vihjeitä 
television takaa, lempikirjansa 
välistä ja kylpyhuoneen maton alta. 
Viimeinen vihje johti hänet vaatekomerolle. 
Hyllyllä oli paketoitu laatikko. Ingrid ei ylettynyt siihen, 

joten äiti otti sen alas hänelle.
Ingrid repi kääreet päältä ja kohotti laati
kon kantta. Laatikon sisällä oli valkoista 

kangasta taiteltuna sekä suurikokoinen 
Mormonin kirja.

Ingridin  
syntymäpäiväyllätys
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Ingridin  
syntymäpäiväyllätys

”Ensi vuonna sinä voit 
mennä kasteelle”, äiti 
sanoi. ”Tämä on erityinen 
lahja, joka auttaa sinua 
valmistautumaan.” Äiti 
kosketti valkoista kan
gasta. ”Tästä teen sinulle 
kastemekon. Ja tämä” – 
hän otti Mormonin kirjan 
käteensä – ”on sitä var
ten, että luet sitä.”

Ingrid nosti katseensa 
äitiin. ”En ole koskaan lukenut Mormonin kirjaa.”

”Tiedän, että sinä kyllä osaat.” Äiti avasi kirjan. 
”Katso. Kirjaimet ovat tavallista suurempia. Ajattelin, 
että se tekisi lukemisesta helpompaa.”

Äiti laittoi kirjan kiinni ja ojensi sen Ingridille. Ingrid 
siveli sormillaan sen sileää kantta.
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”On tärkeää, että 
saat itse selville, onko 
Mormonin kirja totta”, 
äiti sanoi. ”Lupaan, että 
jos luet ja rukoilet koko 
sydämestäsi, taivaallinen 
Isä auttaa sinua tietä
mään sen.”

Sinä iltana Ingrid 
luki Mormonin kirjan 
ensimmäisen luvun. 
Se ei ollut niin vai

keaa, kuin hän oli luullut. Hän piti pyhien kirjoitusten 
lukemisesta.

Hän luki Mormonin kirjaansa jälleen seuraavana päi
vänä. Ja sitä seuraavana. Hän luki sitä joka päivä. Muu
taman viikon kuluttua hän päätti, ettei halunnut odottaa 
kirjan loppuun asti ennen kuin rukoilisi siitä.

Ingrid polvistui vuoteensa ääreen. Hän rukoili koko 
sydämestään ja pyysi, että taivaallinen Isä auttaisi häntä 
tietämään, että Mormonin kirja on totta. Sitten hän 
odotti. Hän arveli kuulevansa ehkä äänen, mutta sitä ei 
tapahtunut. Sen sijaan onnellinen tunne valtasi hänen 
sydämensä. Hän tiesi, että taivaallinen Isä vastasi hänen 
rukoukseensa.

Vajaa vuosi myöhemmin Ingrid sai luettua Mormonin 
kirjan loppuun. Hän tiesi, että saisipa hän kahdeksan
tena syntymäpäivänään lahjaksi mitä tahansa, Mormonin 
kirja tulisi aina olemaan paras lahja ikinä! ●
Kertomuksen tapahtumat sijoittuvat Meksikoon. Sivulta 
Y8 saat tietää lisää tästä maasta!
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Camila ja Carlos ovat innoissaan, sillä kaikki heidän serkkunsa ovat tulossa seuraavana päivänä Camilan  
kastetilaisuuteen. Tänään he leikkivät kaikkien aikojen parasta las escondidas  leikkiä (piilosta)!

Löydätkö kaikki kymmenen gekkoliskoa? Etsi sitten Camila, Carlos ja heidän kymmenen serkkuaan, joilla kaikilla 
on punainen paita päällä.

Etsi se!
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Daniel M., 8, Vanuatu

M inä asun Vanuatussa, joka on saariryhmä eteläisellä 
Tyynellämerellä. Olin aivan innoissani, että täyttäi

sin kahdeksan vuotta, koska pääsisin kasteelle ja minut 
konfirmoitaisiin.

Minua kuitenkin jännitti mennä kasteelle kotini edus
talla olevassa valtameressä, koska aallot voivat toisinaan 
olla aika korkeita. Noissa aalloissa on hauska leikkiä, 
mutta en ollut varma kasteelle menemisestä siellä. Äiti ja 
minä menimme kotirannassamme kokeilemaan, mil
laista se olisi, ja tiesin, että kaikki menisi hyvin.

Valitsimme päivän, jolloin minut kastettaisiin, ja olin 
todella innoissani. Mutta sitten saartamme lähestyi pyör
remyrsky. Meidän täytyi soittaa seurakunnanjohtajalle ja 
peruuttaa kasteeni.

Vaikka pyörremyrsky aiheutti vähän tulvimista, 

pääsimme kirkkoon sinä sunnuntaina. Seurakunnanjoh
taja ilmoitti, että minut kastettaisiin lauantaina.

Lauantaiaamuna aallot olivat todella korkeita, joten 
minua vähän pelotti. Kokoonnuimme meillä kotona, 
ja sen jälkeen me kaikki kävelimme alas rannalle. Olin 
pyytänyt serkkuani Joshia kastamaan minut.

Kun kävelimme veteen, Josh nosti minut aaltojen yli, 
mutta kun minut kastettiin, aallot tyyntyivät. Luulen, että 
kun Josh sanoi kasterukouksen, Jeesus tyynnytti vedet 
minun vuokseni.

Kun olimme nousemassa vedestä, aallokko nousi 
jälleen, mutta minä en välittänyt siitä, koska olin jo läpi
märkä. Olen tosi iloinen, että täytin kahdeksan vuotta ja 
saatoin seurata Jeesuksen esimerkkiä menemällä kas
teelle. Tiedän, että taivaallinen Isä kuulee rukoukseni. ●

Hän tyynnytti aallot
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Vanhin Hollandin pitkä matka
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Presidentti Nelson ja vanhin 

Holland olivat innoissaan tavates-

saan kirkon jäseniä Intiassa. He 

etsivät paikkaa, jonne voisi raken-

taa temppelin. Siitä tulee ensim-

mäinen temppeli siinä maassa, 

jossa on yli miljardi ihmistä!

Seuraavaksi he kävivät Keniassa, Afrikassa 

sijaitsevassa maassa, jonne aiotaan rakentaa 

temppeli. Vanhin Holland kannusti ihmisiä 

kokoamaan sukuhistoriaansa ja tulemaan temp-

peliin, kun se on saatu rakennettua. ”Mikään ei 

siunaa teitä enemmän”, hän sanoi.

Heidän ensimmäinen pysähdyspaikkansa 

oli Jerusalem, Israel. He näkivät Öljymäen, 

jossa Jeesus opetti opetuslapsiaan, sekä 

Jerusalemin vanhan kaupungin, jossa 

Jeesus käveli.

Vanhin Jeffrey R. Holland ja sisar Patricia Holland 
matkustivat presidentti ja sisar Nelsonin kanssa 

tapaamaan kirkon jäseniä eri puolilla maailmaa. He 
kävivät kahdeksassa maassa. Jokaisessa pysähdys
paikassa he tapasivat tuhansittain ihmisiä, jotka olivat 
todella iloisia nähdessään profeetan ja apostolin!

Melkein kaikissa paikoissa, joissa he kävivät, on 
temppeli tai sellainen on tulossa sinne! ●

3
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Vanhin Holland vieraili 
kaikissa näissä pai-

koissa. Yhdistä kunkin 
maan tai osavaltion 

nimi sen lippuun.

2

1

4

8

3

7

6

5

Apostolit  
matkustavat kaikkialla 

maailmassa palvelemassa 
ihmisiä ja opettamassa 

heille Jeesuksesta  
Kristuksesta.

Zimbabwe

Kiina

Yhdistynyt 

kuningaskunta

Havaiji

Israel

Kenia

Intia

Thaimaa

Vastaukset: Israel- 6, Kenia- 2, Zimbabwe- 7, 
Intia-4,Thaimaa-1,Kiina-3,Yhdistynyt
kuningaskunta- 5, Havaiji- 8

”Minulla on todistus siitä, että Jumala tulee aina olemaan meidän 
kanssamme. Hän on antanut meille profeetan oppaaksemme.  
Hän ei koskaan hylkää meitä. Meitä ei koskaan, koskaan jätetä yksin.”
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”Kuule näin Pyhä Henki kuiskaa”  
(Liahona, huhtikuu 2006, s. Y13).

Lea ja äiti olivat melkein saaneet ostokset tehtyä. 
Sitten äiti pysähtyi katselemaan vaatteita.

”Minulla menee vain muutama minuutti”, äiti 
sanoi.

Lea huokaisi. Kun äiti sanoi ”muutama minuutti”, 
joskus se tarkoitti kahtakymmentä minuuttia.

Lea huomasi lähellä olevan leluhyllyn. Hän 
selaili värityskirjaa ja pompotteli sitten palloa muu
taman kerran. Mutta siihen kyllästyi nopeasti.

Sitten hän huomasi jotakin kiiltävää ja pyöreää. 
Se oli jojo! Se näytti aivan samalta kuin se, jonka 
Oskar oli tuonut kouluun edellisellä viikolla. Väli
tunnilla Oskar oli näyttänyt kaikille hienoja temp
pujaan. Tempuilla oli nimiä kuten ”koiran kävelyt
täminen” ja ”maailman ympäri”. Lea oli pyytänyt 
saada yrittää, mutta Oskar ei antanut.

Jojo-  
päätös

Liesl Robbin Shurtliff
Perustuu tositapahtumaan
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Lea kietoi naru
lenkin sormensa 
ympäri. Hän antoi 
jojon pudota ja 
nykäisi sitten narusta, 
kuten oli nähnyt 
Oskarin tekevän. Jojo 
kolahti lattiaan. Hän yritti 
taas. Muutaman yrityksen 
jälkeen hän osasi palauttaa 
jojon käteensä! Koska hän oppi 
sen niin nopeasti, hän voisi ehkä 
oppia kaikki Oskarin tekemät temput.

Silloin Lea katsoi hintalappua. Hän kurtisti otsaansa. 
Hänellä ei ollut läheskään niin paljon kotona olevassa 
rahapurkissaan.

”Olen melkein valmis, Lea”, äiti huikkasi.
Lea huokaisi. Hän oli juuri laittamassa jojoa takai

sin, kun hänen mieleensä juolahti eräs ajatus. Jojo 
ei ollut kovinkaan suuri. Hän voisi sujauttaa sen tas
kuunsa ja pitää sen! Kauppias ei näkisi sitä. Kukaan 
ei saisi koskaan tietää. Hän voisi ottaa sen omakseen 
ja oppia tekemään uusia temppuja. Ja lapset koulussa 
ihailisivat häntä.

Kun Lea katsahti kädessään olevaa jojoa, hän tunsi 
olonsa hankalaksi ja hermostuneeksi. Hänen kätensä 
tuntuivat hikisiltä. Hän puristi jojoa lujemmin. Mikä tämä 
paha tunne oli? Hän halusi sen menevän pois.

Sitten Lea muisti jotakin, mitä isä oli kertonut hänelle 
ennen kuin hänet kastettiin.

”Kun sinut on kastettu, saat Pyhän Hengen lahjan”, 
isä oli sanonut. ”Pyhä Henki auttaa meitä tekemään 
hyviä valintoja. Henki puhuu meille hiljaisella vienolla 
äänellä.”

”Jutteleeko Henki minulle?” Lea kysyi.
”Ei ihan niin”, isä sanoi. ”Se voi olla kuin mieleesi 

tuleva ajatus. Tai sydämeesi tuleva tunne.”

”Millainen tunne?”
”Se on erilai

nen jokaisella”, 
isä sanoi. ”Mutta 
tavallisesti, kun teet 

jotakin hyvää, Pyhä 
Henki auttaa sinua tun

temaan olosi tyyneksi ja 
rauhalliseksi. Vaarallisessa 

tilanteessa Henki varoittaa 
sinua. Ja kun haluat tehdä jotakin 

väärää, Pyhä Henki poistuu, ja tunnet 
olevasi hämmentynyt tai onneton.”

Lea katsoi alas jojoon. Hän todella halusi sen. Mutta 
hän tiesi, että Pyhä Henki oli kertomassa hänelle varasta
misen olevan väärin.

Lea laittoi jojon takaisin hyllylle. Heti kun hän oli teh
nyt sen, hän tunsi rauhaa ja lämpöä. Hän meni takaisin 
äidin luokse.

”Olen valmis”, äiti sanoi. ”Oletko valmis lähtemään?”
Lea hymyili. ”Joo.”
Kun he lähtivät kaupasta, Lea tunsi olonsa keveäksi 

ja onnelliseksi kuin auringonpaiste. Jojo olisi voinut olla 
kiva jonkin aikaa. Mutta Pyhän Hengen äänen noudatta
minen oli sellaista, mitä hän halusi tehdä aina. ●
Kirjoittaja asuu Illinoisissa Yhdysvalloissa.
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Yhtenä päivänä koulussa minulla oli oikeinkirjoitus-
koe, ja opettaja sanoi sanan, jonka oikeinkirjoituk-
sesta en ollut lainkaan varma. Minuun iski paniikki! 
Niinpä katsoin jonkun toisen koepaperista. Kokeen 
jälkeen vatsassani oli ikävä tunne. Kerroin äidille, 
että olin katsonut jonkun toisen koepaperista. Minä 
tiesin, että olin saanut sen tunteen Pyhältä Hen-

geltä. Minä tiedän, että minun pitäisi aina kuunnella Pyhää Henkeä.

Jonah J., 8, Idaho, USA
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Näytä ja kerro

Menin Trujillon temppeliin 
Perussa vanhempieni ja vel-

jieni kanssa. Vaikka en voinut 
mennä sisään, tunsin rauhaa 
siinä kauniissa ympäristössä.

Daniel S., 11, La Libertad, Peru

Eräs VO- luokka São Paulossa Brasiliassa opetteli 
kasteenliiton lupauksia löytäessään kalojen suusta 
viestejä, lainauksia ja pyhien kirjoitusten kohtia.

Salome W., 6, Quebec, Kanada

Kutsu ihmisiä  
kirkkoon tulemaan 

kirkon jäseniksi.
Flavio M., 11

Auta vanhuksia.
Auta apua tarvitsevia.
Ole ystävällinen ihmisille.
Ole aina valpas.
Lara M., 7

Kuinka sinä annat 
valosi loistaa? 
Tässä on ideoita 
eräältä Portugalin 
Azoreilla asuvalta 
perheeltä.
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”Myös minut loi Isäni taivaallinen. Niin Hän rakastaa 
minua.” (Lasten laulukirja, s. 16–17.)

Kun olin lapsi, tein mielelläni samoja asioita kuin 
isänikin. Hän teki töitä lääkärinä. Menin usein hänen 

kanssaan sairaalaan, jossa näin hänen auttavan potilaita. 
Isäni katseleminen antoi minullekin halun tulla lääkäriksi.

Eräänä päivänä olin kävelemässä sairaalaan isäni 
kanssa. Eräs toinen lääkäri oli tulossa ulos. Hän näki 
minut ja kysyi isältä: ”Onko tämä sinun poikasi?” Isä 
sanoi, että olen. Lääkäri polvistui katsomaan minua. 
Hän kysyi: ”Mikä sinusta tulee isona?”

Sanoin: ”Minä haluan lääkäriksi, sellaiseksi kuin isä.” 
Sitten hän vastasi: ”No, toivottavasti sinusta tulee yhtä 
hyvä lääkäri kuin hän on.” Mutta isäni sanoi: ”Ei, haluan, 
että hänestä tulee minua parempi.”

Se auttoi minua ymmärtämään, että isäni rakasti 
minua todella. Hän toivoi minun parastani.

Vuosia myöhemmin ajattelin taas tuota hetkeä. 
Vaimoni ja minä olimme lähetyssaarnaajien opetettavina. 
Lähetyssaarnaajat kysyivät minulta: ”Uskotko, että sinusta 
voi tulla Jumalan kaltainen?” En ollut koskaan ajatellut 
sitä. Mutta ajattelin: ”Jos taivaallinen Isä on todella minun 
Isäni, Hän toivoisi minun parastani, ihan kuin oma isäni 
toivoi. Hän haluaisi, että minusta voisi tulla samanlainen 
kuin Hän on.” Niinpä sanoin lähetyssaarnaajille: ”Kyllä, 
uskon, että voin olla taivaallisen Isäni kaltainen.”

Heti vastatessani tiesin, että sanani olivat totta.
Haluan sinun tietävän, että taivaalliset vanhemmat 

rakastavat sinua hyvin paljon. He haluavat sinun paras
tasi. Sinusta voi tulla Heidän kaltaisensa. ●

Hän toivoo minun parastani
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Vanhin  
Hugo E. Martinez

seitsemänkymmenen 
koorumista
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Jeesus kastettiin
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Oletko koskaan nähnyt, kun joku kastetaan? Kun  
meidät kastetaan, me noudatamme Jeesuksen esimerkkiä.

Jeesus pyysi, että Hänen serkkunsa Johannes kastaisi 
Hänet. Johanneksella oli pappeuden valtuus kastaa ihmisiä.
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Johannes kysyi, 
miksi Jeesus halusi 
saada kasteen. Jeesus 
sanoi, että Hän halusi 
noudattaa taivaallisen 
Isän käskyjä.

Johannes kastoi Jeesuksen. 
He tunsivat Pyhän Hengen 

läsnäolon. He kuulivat 
taivaallisen Isän äänen 

sanovan: ”Tämä on minun 
rakas Poikani, johon minä 

olen mieltynyt.”
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Jonakin päivänä minä voin päättää mennä kasteelle kuten Jeesus meni.  
Minä voin valmistautua kastetta varten yrittämällä joka päivä olla kuin Jeesus. ●
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V Ä R I T Y S S I V U

Jeesus päätti mennä kasteelle
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tänä vuonna kaikki perheenjäsenet oppivat kirkossa 
samoja oppiaiheita. Aikuiset ja nuoret tutkivat pyhäkoulussa Uutta 
testamenttia. Ja lapset oppivat asioita noista samoista luvuista.

Joka kuukausi Ystävä lehdessä on kertomuksia ja toimintoja, 
jotka liittyvät sunnuntaisin oppimiinne asioihin. Yrittäkää käyttää 
niitä perheillassa tai vain lukiessanne lapsillenne.

• ”Kasteenliitto” (sivu Y3)
• ”Lupaus yrittää” (sivu Y4)
• ”Vähän paremmin joka päivä” (sivu Y6)
• ”Ingridin syntymäpäiväyllätys” (sivu Y10)
• ”Jojo päätös” (sivu Y16)
• ”Jeesus kastettiin” (sivu Y20)

Haluaisimme kuulla ajatuksianne näiden kertomusten  
ja toimintojen käyttämisestä perheessänne.

New Friend

50 E. North Temple St., Room 2393
Salt Lake City, UT 84105
liahona@ ldschurch .org

Rakkaudella
Ystävä lehti

Rakkaat vanhemmat,

S I S Ä L L Y S
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Opi tuntemaan sukuasi

Y3 Kasteenliitto

Y4 Lupaus yrittää

Y6 Vähän paremmin joka päivä

Y7 Loistava ajatus - juliste: Jokainen tekee virheitä

Y8 Terveisiä Meksikosta!

Y10 Ingridin syntymäpäiväyllätys

Y12 Etsi se!

Y13 Hän tyynnytti aallot

Y14 Apostoleja ympäri maailmaa: Vanhin Hollan-
din pitkä matka

Y16 Jojo- päätös

Y18 Näytä ja kerro

Y19 Hän toivoo minun parastani

Y20 Seuraa Jeesusta: Jeesus kastettiin
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Etsi piilossa oleva Liahona!


