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Kuinka löydämme  
iloa ja onnea?
Minulle ja monille muille ilon ja onnen tunteminen on joskus varsin pulmallista – vaikka olemmekin päättäneet elää 

vanhurskaasti. Olen toisinaan miettinyt: ”Jos kerran pidän käskyt, niin miksi minun on niin vaikea tuntea onnea?”
Monet asiat voivat kariuttaa onnen tai hyvänolon tunteemme, kuten työpaikan menetys, rakkaan ihmisen kuolema 

tai horjuva fyysinen tai henkinen terveys. Olen silti oppinut uskomaan, että rämpipä sitä eteenpäin millaisessa 
murheen laaksossa hyvänsä, parempia päiviä on edessä! Artikkelissani ”Onnellisuuden metsästys” sivulla 24 kerron 
evankeliumin näkökulman ohella tieteellisistä tutkimuksista, jotka käsittelevät onnellisuuden tavoittelemista, etenkin 
silloin, kun onni tuntuu olevan ulottumattomissamme.

Vanhin David A. Bednarin artikkeli sivulla 18, ”Jeesus Kristus – 
kestävän ilon lähde”, opettaa meille, mitä on todellinen ja pysyvä ilo. 
Hänen artikkelinsa on täynnä pyhien kirjoitusten ja profeettojen näke-
myksiä ja ratkaisevan tärkeitä ohjeita, jotka ovat tähdellisiä niin ian-
kaikkiselle hyvinvoinnillemme kuin ilon löytämiselle kuolevaisuudessa.

”Aadam lankesi, jotta ihmisiä voisi olla, ja ihmiset ovat, jotta heillä 
voisi olla ilo” (2. Nefi 2:25). Synkimpien öiden jälkeen aamulla koittaa 
aina valo.

David Dickson
kirkon lehdet

Mitä joulukertomus  
opettaa meille  
palvelutyöstä

12

Palvelutyö lasten 
ja nuorten parissa
Brittany Beattie

36

Jeesus Kristus –  
kestävän ilon lähde
Vanhin David A. Bednar

18

Neljä lahjaa  
Vapahtajalta
Presidentti  
Russell M. Nelson

6
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5 Onnellisuuden monet kasvot
Mikä tekee elämästä onnellisen?

6 Neljä lahjaa Vapahtajalta
Presidentti Russell M. Nelson
Jeesuksen Kristuksen antamien lahjojen vastaanottaminen auttaa meitä 
tulemaan enemmän Hänen kaltaisikseen.

8 Laulu
 On tallin seimessä

William C. Dix

12 Palvelutyön periaatteita
 Mitä joulukertomus opettaa meille palvelutyöstä

Katso, kuinka voit noudattaa niiden esimerkkiä, jotka rakastivat Vapahtajaa 
Hänen syntymänsä aikaan.

16 Henkilökuvia uskosta
 Fatu Gamanga – Itäinen provinssi, Sierra Leone

Fatu on käyttänyt kirkon luku-  ja kirjoitustaito-  sekä omavaraisuusohjelmia 
elämänsä muuttamiseen. Hänen todistuksensa antaa hänelle itsevarmuutta.

18 Jeesus Kristus – kestävän ilon lähde
Vanhin David A. Bednar
Mitä on ilo ja kuinka voimme saada sen?

24 Onnellisuuden metsästys
David Dickson
Yhdeksän strategiaa, jotka auttavat sinua elämään onnellisempaa elämää 
myös koettelemusten aikoina.

32 Myöhempien aikojen pyhien kertomaa
Rakkaus korjaa rikkoontuneen, iankaikkisen lahjan antaminen äidille,  
yksinäisyys väistyy kiitollisuuden tieltä, palveleminen parantaa sydämen.

36 Palvelutyö lasten ja nuorten parissa
Brittany Beattie
Näin voit tukea ja kannustaa lähipiirissäsi olevia nuoria ja lapsia toteutta-
maan kaikki mahdollisuutensa.

40 Teini- ikäisten ja sitä nuorempien lasten opettaminen
 Suunnistamista siirtymissä

Näiden seitsemän asian avulla voit auttaa lapsiasi heidän elämänsä  
tärkeissä siirtymävaiheissa.

Nuorille aikuisille

42
Jokainen on tuntenut yksinäisyyttä, 
mutta Jumala voi antaa meille voimaa 
kulkea eteenpäin. Tässä osastossa 
nuoret aikuiset 
kertovat, kuinka he 
selviävät yksinäi-
syydestä ja kuinka 
he esimerkiksi 
hankkivat uusia 
ystäviä.

Nuorille

51
Veljekset edistyvät pappeudessa 
yhdessä, nuoret eri puolilta 
maailmaa kertovat, kuinka 
he viettävät joulua, 
Herra odottaa rakkautta, 
ei pilkantekoa, sokkotreffit 
johtavat nuoren miehen 
evankeliumin ääreen ja 
kuinka tehdä päätös 
lähetystyöstä.

Lapsille

Ystävä
Tutustu paikkoihin, joissa  
Jeesus kulki. Lue kirkon  
jäsenistä Kolumbiassa.  
Juhli Jeesuksen, 
maailman valon,   
syntymää.

Kannessa
Kuvitus Chiara Riva

Nopeaa luettavaa

Osastot

Sisä l lys
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JOULUKUUN VAIN SÄHKÖISENÄ JULKAISTAVAT ARTIKKELIT

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ
Lähetä kysymyksesi ja palautteesi sähköpos-
titse osoitteeseen liahona@ churchof 
jesuschrist .org.

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

Liahona sähköisenä

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

• nähdä lehden uusimman numeron

• löytää sisältöä, joka julkaistaan vain sähköisenä

• hakea aiempia numeroita

• lähettää omia kertomuksia ja antaa palautetta

• tilata lehden tai tehdä lahjatilauksen

• tehostaa tutkimista sähköisin työkaluin

• jakaa mieluisia artikkeleita ja videoita

• ladata tai tulostaa artikkeleita

• kuunnella mieluisia artikkeleita.

liahona .churchofjesuschrist .org Evankeliumiaiheinen 
kirjasto - sovellus

5 vinkkiä joulusta nauttimiseen, 
kun on kaukana kotoa
Alexandra Palmer
Näin voit tuntea olosi kotoisaksi,  
kun olet kaukana kotoa.

Jäsenet kertovat Tule ja seuraa 
minua - ohjelman tuomista  
siunauksista
Chakell Wardleigh
Lue, kuinka Uuden testamentin 
tutkiminen on vaikuttanut jäsenten 
elämään tänä vuonna!

Hengellinen happivaje ja hyvien 
ystävien tärkeys
Bella Harvey
Nuori aikuinen Australiasta kertoo  
oivalluksia ystävyyden arvosta.

facebook .com/ liahona
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”Onnellisuus on  
olemassaolon  
päämäärä ja  
tarkoitus. ’Ihmi-
set ovat, jotta heillä voisi 
olla ilo’ [2. Nefi 2:25]. 
Onnelliseen elämään 
johtaa hyveellisyys, suo-
raselkäisyys, uskollisuus, 
pyhyys ja Jumalan käs-
kyjen noudattaminen.”
Presidentti David O. McKay, 
Pathways to Happiness, 1964.

”Afrikkalaisissa kylissä kysy-
tään yleensä tervehtiessä: 

’KUINKA VOIMME?’ 
Tämän ymmärryksen mukaan 
jonkun toisen saavutukset tai 
onni ovat hyvin todellisella 
tavalla omaamme.”
Desmond Tutu, Kapkaupungin 
emeritus arkkipiispa, Etelä- Afrikka, 
julkaisussa 14. Dalai Lama, Des-
mond Tutu, The Book of Joy: Lasting 
Happiness in a Changing World, 2016.

”Jos haluat muiden  
olevan onnellisia, osoita 
myötätuntoa, ja jos  
haluat itse olla  
onnellinen,  
osoita 
myötätuntoa.”

Dalai Lama, julkaisussa Dalai Lama 
ja Howard C. Cutler, Onnellisuuden 
taito – elämän opaskirja, 2009.

”ILMAN HYVIÄ A JATUKSIA  
EI OLE RAUHAA, ja ilman rauhaa  
ei ole onnea.”
Mahatma Gandhi, The Selected Works of Mahatma 
Gandhi: The Voice of Truth, 1968.

Seuraavassa on 
joitakin ajatuk-
sia siitä, mistä 
onnellinen 

elämä koostuu. Sivulla 24 
tutustumme tähän aiheeseen 
syvällisesti, myös yhdeksään 
strategiaan, kuinka olla 
onnellisempi.

”Ei onnellisuus tee 
meistä kiitollisia. 
Kiitollisuus 
tekee meistä 
onnellisia.”

David Steindl- Rast, katolinen 
benediktiinimunkki, ”Want to Be 
Happy? Be Grateful”, TEDGlobal 
2013 (video), kesäkuu 2013, ted 
.com.
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Presidentti  
Russell M. Nelson

Neljä lahjaa 
VAPAHTAJALTA

Rakkaat veljeni ja sisareni, kuinka rakas tämä vuoden-
aika onkaan! Pohtikaamme yhdessä niitä siunauksia, 
joita saamme, kun keskitymme Herran Jeesuksen 

Kristuksen elämään, palvelutyöhön, oppiin ja sovitukseen.
Tänä aikana kehotan teitä pohtimaan omia halujanne. 

Haluatteko todella tulla yhä enemmän Jeesuksen Kristuksen 
kaltaisiksi? Haluatteko todella elää taivaallisen Isän kanssa ja 
perheenne kanssa ikuisesti ja elää niin kuin Hän elää? Jos näin 
on, haluatte ottaa vastaan monia lahjoja, joita Herra tarjoaa 
auttaakseen teitä kuolevaisuuden koetusaikananne. Keskitty-
käämme nyt neljään lahjaan, jotka Jeesus Kristus on antanut 
kaikille, jotka haluavat ottaa ne vastaan (ks. OL 88:33).

Ensimmäiseksi, Hän antoi teille ja minulle rajat-
toman kyvyn rakastaa. Siihen kuuluu kyky rakastaa niitäkin, 
jotka eivät ole rakastettavia, ja niitä, jotka eivät rakasta teitä 
vaan parhaillaan vainoavat teitä ja käyttävät teitä häpeällisesti 
hyväkseen (ks. Matt. 5:44–45).

Vapahtajan avulla voimme oppia rakastamaan niin kuin 
Hän on rakastanut. Se voi vaatia sydämenmuutoksen – aivan 
varmasti ainakin sydämemme pehmenemisen – kun Vapah-
taja opastaa meitä todella huolehtimaan toinen toisestamme. 
Rakkaat veljeni ja sisareni, voimme todella palvella Herran 
tavalla, kun otamme vastaan Hänen rakkautensa lahjan.

Toinen lahja, jonka Vapahtaja teille tarjoaa, on 
kyky antaa anteeksi. Hänen äärettömän sovituksensa 
kautta te voitte antaa anteeksi niille, jotka ovat loukan-
neet teitä ja jotka eivät ehkä koskaan myönnä julmuut-
taan teitä kohtaan. Vapahtaja suo teille kyvyn antaa 
anteeksi kaikille, jotka ovat jollakin tavalla kohdelleet 
teitä väärin.
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Kolmas lahja Vapahtajalta on parannus. Herra 
kehottaa meitä muuttumaan mieleltämme, tiedoltamme, 
hengeltämme, jopa hengitykseltämme. Esimerkiksi silloin, 
kun teemme parannuksen, jokainen henkäisymme ilmaisee 
kiitollisuutta Jumalalle, joka suo meille hengen päivästä 
päivään (ks. Moosia 2:21). Ja me haluamme käyttää nuo 
henkäisyt Hänen ja Hänen lastensa palvelemiseen. Paran-
nus on loistokas lahja. Se on tapahtumasarja, jota ei pidä 
milloinkaan pelätä. Se on saamamme lahja, joka meidän 
tulee ottaa vastaan ilolla – jopa avosylin – ja käyttää sitä 
päivästä päivään, kun pyrimme tulemaan enemmän Vapah-
tajamme kaltaisiksi.

Neljäs lahja Vapahtajaltamme on oikeastaan lupaus – 
lupaus ikuisesta elämästä. Kaikki nousevat ylös ja saavat kokea 
kuolemattomuuden. Iankaikkinen elämä on kuitenkin paljon 
muutakin kuin ajan mitta. Iankaikkinen elämä on sellaista ja 
sen tasoista elämää, jota taivaallinen Isä ja Hänen rakas Poi-
kansa elävät. Kun Isä tarjoaa meille ikuisen elämän, Hän itse 
asiassa sanoo: ”Jos te päätätte seurata Poikaani – jos halunne 
on todella tulla enemmän Hänen kaltaisikseen – niin aikanaan 
saatte elää niin kuin me elämme ja johtaa maailmoja ja valta-
kuntia niin kuin me teemme.”

Nämä neljä ainutlaatuista lahjaa tuovat meille jatkuvasti 
lisää iloa, kun otamme ne vastaan. Ne ovat mahdollisia sen 
vuoksi, että Jehova alensi itsensä ja tuli maan päälle Jeesus- 
lapsena. Hän syntyi kuolemattomasta Isästä ja kuolevaisesta 
äidistä. Hän syntyi Betlehemissä mitä vaatimattomimmissa 
olosuhteissa. Jeesus Kristus on Jumalan ylivertainen lahja – 
Isän antama lahja kaikille lapsilleen (ks. Joh. 3:16).

Kun meidän ajatuksemme ja tunteemme ovat niin kes-
kittyneet maailman Vapahtajaan, mitä meidän sitten täytyy 
tehdä ottaaksemme vastaan nuo lahjat, joita Jeesus Kristus 
meille niin auliisti tarjoaa? Mikä on avain siihen, että rakastaa 
Hänen laillaan, antaa anteeksi Hänen laillaan, tekee paran-
nuksen tullakseen enemmän Hänen kaltaisekseen ja pääsee 
lopulta elämään Hänen ja taivaallisen Isämme kanssa?

Avain on se, että tekee pyhiä liittoja ja pitää ne. Me pää-
tämme elää ja edistyä Herran liittopolulla ja pysyä sillä. Se ei 
ole monimutkainen polku. Se on oikea polku todelliseen iloon 
tässä elämässä ja iankaikkiseen elämään tuonpuoleisessa.

Rakkaat veljeni ja sisareni, kaikkein eniten haluan sitä, 
että kaikilla taivaallisen Isämme lapsilla olisi tilaisuus kuulla 
Jeesuk sen Kristuksen evankeliumia ja noudattaa Hänen 
opetuksiaan. Ja haluan, että me uskomme rakkauteen, jota 
Vapahtaja tuntee meitä jokaista kohtaan, ja otamme sen 
vastaan. Hänen ääretön ja täydellinen rakkautensa sai Hänet 
sovittamaan teidän syntinne ja minun. Tuon lahjan – Hänen 
sovituksensa – avulla meidän osaksemme voivat tulla kaikki 
muut Hänen lahjansa. ◼
Ensimmäisen presidenttikunnan jouluhartaudesta vuodelta 2018.KU
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ON TALLIN SEIMESSÄ
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”Joulu on juhla onnellinen. Laulakaa, kohta saa taas aika sen. Muistakaa  
maailman Vapahtajaa. Syntymän ihmeestä kertokaa.” (”Syntymälaulu”, Lasten 
laulukirja, s. 32–33.)

Joulu on hienoa aikaa, kun lampaat, paimenet, seimet ja tähdet saavat 
äkkiä uuden merkityksen. Niistä tulee tärkeitä tekijöitä kerrottaessa 
uudelleen yhdestä ihmiskunnan historian tärkeimmästä tapahtumasta: 

Jeesuksen Kristuksen syntymästä. Monet perheet laittavat esille seimi-
asetelman kodissaan. Toiset huolehtivat siitä, että he lukevat kertomuksen 
Hänen syntymästään tai käyvät katsomassa sitä esittävän kuvaelman. Kuten 
kaikki kertomukset Kristuksesta, kertomus Hänen syntymästään on täynnä 
opetuksia, joita voimme oppia palvelutyöstä ja Hänen valonsa viemisestä 
valaisemaan maailmaa. ”Joulun kertomus on kertomus rakkaudesta”, on 
sanonut presidentti Henry B. Eyring, toinen neuvonantaja ensimmäisessä 
presidenttikunnassa.

”Kertomuksissa Kristuksen syntymästä me voimme nähdä ja tuntea, kuka 
Hän oli ja kuka Hän on. Se keventää kuormaamme matkan varrella. Ja se saa 
meidät unohtamaan itsemme ja huojentamaan toisten taakkaa.” 1

”Heille ei ollut tilaa majapaikassa” (Luuk. 2:7)
Majapaikan pitäjä ei onnistunut tekemään tilaa Vapahtajalle, mutta mei-

dän ei tarvitse tehdä samaa virhettä! Me voimme tehdä tilaa Vapahtajalle 
sydämessämme tekemällä tilaa veljillemme ja sisarillemme pöydässämme, 
kodissamme ja perinteissämme. Monet perheen perinteet voivat tulla suloi-
semmiksi ja jopa unohtumattomammiksi, kun otamme mukaan muita 

Palvelutyön periaatteita

Mitä  
joulukertomus 
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ihmisiä. Daianalla ja hänen perheellään on 
perinne kutsua joku viettämään joulua heidän 
kanssaan. Joka joulu kuu he keskustelevat siitä ja 
päättävät, kenet he haluaisivat kutsua.2 Ehkäpä 
perheesi voisi aloittaa samanlaisen perinteen. 
Kenties joku, joka kuuluu palvelutyöpiiriinne, 
haluaisi tulla perheenne kanssa laulamaan 
mieluisia joululauluja yhdessä. Saattaisitte myös 
tehdä tilaa joulupäivällisellä jollekulle, jolla ei 
kenties ole perhettä lähettyvillä.

Mikä olisikaan parempi tapa juhlia Vapahta-
jaa kuin noudattaa Hänen esimerkkiään muiden 
ottamisesta mukaan? Muistakaa, että Hän kut-
suu ”kaikkia tulemaan luoksensa ja pääsemään 
osallisiksi hänen hyvyydestään; eikä hän torju 
ketään niistä, jotka tulevat hänen luoksensa, 
ei mustia eikä valkoisia, ei orjia eikä vapaita, ei 
miehiä eikä naisia; ja hän muistaa pakanat, ja 
kaikki ovat Jumalalle yhdenvertaisia, sekä juuta-
laiset että pakanat” (2. Nefi 26:33). Tehkää tilaa 
ja ottakaa muita mukaan.

”Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona 
vartioimassa laumaansa” (Luuk. 2:8)

Tuntuu sopivalta, että paimenet olivat ensim-
mäisten joukossa tervehtimässä vastasyntynyttä 
Vapahtajaa. Muinaiset profeetat käyttivät Jeesuk-
sesta Kristuksesta nimityksiä ”Israelin paimen” 
(Ps. 80:2) ja kaiken maan ”yksi Paimen” (1. Nefi 
13:41). Ja Kristus itse sanoi: ”Minä olen hyvä 
paimen. Minä tunnen lampaani.” ( Joh. 10:14.) 
Lampaidemme tunteminen ja vartioiminen on 
ratkaisevan tärkeä osa kaitsemista ja palvelutyötä 
Vapahtajan tavalla.

Kimmeltävien valojen ja monien koristei-
den ansiosta jouluna on paljon katsottavaa. 
Mutta kenties joulunajan suurin kauneus voi 
löytyä, kun muistamme keskittyä niihin, joiden 
hyväksi teemme palvelutyötä, ja vartioimme 
omaa laumaamme. Vartioiminen voi olla sitä, 
että panemme merkille jonkun lempiruoan tai 
kysymme jonkun joululomasuunnitelmista. Me 
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vartioimme silloin kun näemme muiden tarpeita – sekä ilmeisiä että vähem-
män ilmeisiä – ja vastaamme niihin.

Kun Cheryl menetti äkillisesti aviomiehensä Mickin, hän oli musertunut. 
Mickin kuoleman jälkeisen ensimmäisen joulun lähestyessä yksinäisyys 
voimistui. Onneksi hänen palvelutyösisarensa Shauna oli lähellä. Shauna 
ja hänen miehensä Jim kutsuivat Cherylin moniin joulunajan tapahtumiin. 
He panivat merkille Cherylin kuluneen takin ja päättivät tehdä asialle 
jotakin. Muutama päivä ennen joulua Shauna ja Jim toivat Cherylille joulu-
lahjan: kauniin uuden takin. He olivat tietoisia Cherylin fyysisistä tarpeista 
saada lämmin takki mutta myös hänen emotionaalisista tarpeistaan saada 
lohtua ja seuraa. He ryhtyivät täyttämään noita tarpeita siten kuin parhai-
ten taisivat ja antoivat hienon esimerkin siitä, kuinka mekin voimme var-
tioida omaa laumaamme.3

”Paimenet sanoivat toisilleen: ’Nyt Betlehemiin!’” (Luuk. 2:15)
”Nyt” on innokas kehotus! Paimenet eivät olettaneet, että heidän ystä-

vänsä olisivat liian väsyneitä tekemään tuon matkan heti. He eivät suunnan-
neet Betlehemiin vähin äänin ja yksinään. He kääntyivät riemuiten toistensa 
puoleen ja sanoivat: ”Nyt lähdetään!”

Vaikka emme pystykään kutsumaan ystäviämme katsomaan vastasyn-
tynyttä Vapahtajaa, me voimme kutsua heitä tuntemaan joulun henkeä 
(eli Kristuksen henkeä) siten, että he palvelevat kanssamme. ”Keino 
lisätä joulun henkeä on auttaa auliisti ympärillämme olevia ja antaa 
itsestämme”, on sanonut Bonnie L. Oscarson, entinen Nuorten Naisten 
ylijohtaja.4 Kuvittele, että pidät kädessäsi kynttilää. Muut näkevät var-
masti kynttiläsi valon ja hyötyvät siitä, mutta kuvittele sitä lämpöä, jota 
he voivat tuntea, jos sytytät kynttiläsi valolla heidän kynttilänsä ja annat 
heidän pidellä valoa itse.

Kristus itse opetti, että niillä, jotka seuraavat Häntä, on elämän valo 
(ks. Joh. 8:12). Palveleminen siten kuin Hän palveli on yksi tapa, jolla me 
voimme seurata Häntä ja nauttia tuosta luvatusta valosta. Jaa siis tuota 
valoa kutsumalla muita palvelemaan kanssasi! Kuinka sinä ja ne, jotka ovat 
palvelutyöpiirissäsi, voitte palvella yhdessä? Yhdessä te voitte valmistaa 
lempiruokaanne tai yllättää jonkun antamalla hänelle pienen lahjan tai 
kirjelapun. Yhdessä te voitte tuntea valon, joka koituu sen esimerkin nou-
dattamisesta, jonka Kristus antoi palvelemisesta.
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”He kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu” (Luuk. 2:17)
On helppoa kuvitella paimenten riemullinen innostus, kun he kertoi-

vat ihmeellisen uutisen Kristuksen syntymästä mahdollisimman monille. 
Enkelit olivat julistaneet, että profetoitu Messias oli tullut! Hän oli 
täällä! Itse asiassa ilouutisen kertominen Vapahtajasta on tärkeä teema 
joulukertomuksessa. Enkelit lauloivat. Tähti osoitti tietä. Ja paimenet 
kuuluttivat sen kaikkialle.

Me voimme liittää äänemme joulukertomukseen kertomalla ilo-
uutisesta ja todistamalla Vapahtajasta. ”Kun teillä on etuoikeus edustaa 
Vapahtajaa palvelutyöpyrkimyksissänne, kysykää itseltänne: ’Kuinka 
voin tuoda evankeliumin valoa tälle yksilölle tai perheelle?’” on opet-
tanut sisar Jean B. Bingham, Apuyhdistyksen ylijohtaja. ”Mitä Henki 
innoittaa minua tekemään?” 5

Seuraavassa on muutama ehdotus, joita voit pohtia pyrkiessäsi saa-
maan selville, kuinka voit lausua todistuksesi Vapahtajasta ja Hänen 
evankeliumistaan:

•  Etsi pyhien kirjoitusten kohta, joka kuvaa tunteitasi Vapahtajaa 
kohtaan tai ilmaisee, miksi olet kiitollinen Hänestä. Kerro siitä 
niille, jotka kuuluvat palvelutyöpiiriisi.

•  Lähetä tekstiviesti tai sosiaalisessa mediassa viesti, johon liität  
jouluaiheisen videon. Sivustolla churchofjesuschrist .org on erin-
omaisia videoita.

•  Kerro ystävälle jostakin erityisestä muistosta tai perinteestä, joka 
muistuttaa sinua Kristuksesta.

Luota siihen, että Pyhä Henki todistaa todistuksesi olevan totta, aivan 
kuten Hän todisti Simeonille ja Hannalle, että Jeesus- vauva on Vapahtaja 
(ks. Luuk. 2:26, 38).

”Jotta todella kunnioittaisimme [Jeesuksen Kristuksen saapumista] 
maailmaan, meidän tulee tehdä kuten Hän teki ja osoittaa lähimmäi-
siämme kohtaan myötätuntoa ja laupeutta”, vanhin Dieter F. Uchtdorf 
kahdentoista apostolin koorumista on sanonut. ”Voimme tehdä sitä päivit-
täin, sanoin ja teoin. Tulkoon tästä meidän jouluperinteemme, olimmepa 
missä tahansa – olkaamme hieman ystävällisempiä, hieman anteeksi-
antavampia, vähemmän tuomitsevia, hieman kiitollisempia ja anteliaampia 
jakaessamme puutteenalaisille omasta yltäkylläisyydestämme.” 6 ◼
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Fatu Gamanga
Itäinen provinssi, Sierra Leone

LUE LISÄÄ
Lisää tietoa Fatun uskon matkasta, 
mukaan lukien lisää valokuvia, on 
tämän artikkelin verkkoversiossa 
ja Evankeliumiaiheinen kirjasto 
-sovelluksessa osoitteessa 
churchofjesuschrist.org/go/
121916.
Opi lisää omavaraisuuden 
tuomista käytännöllisistä ja 
hengellisistä hyödyistä sivustolla 
churchofjesuschrist.org/
self - reliance.

Evankeliumin luku-  ja kirjoitustaito 
- ohjelman avulla Fatu oppi lukemisen ja 
kirjoittamisen lisäksi myös Jeesuksen Kristuk-
sen evankeliumia. Ennen kirkkoon liittymistä 
Fatulla oli vaikeuksia perheensä elättämisessä. 
Nyt hän on kehittänyt omavaraisuustaitoja 
ja johtaa omaa liikeyritystään valmistamalla 
ja myymällä kauniita käsintehtyjä mattoja. 
Hän palvelee myös Apuyhdistyksen johtajana 
seurakunnassaan.
CHRISTINA SMITH, VALOKUVAAJA

H E N K I L Ö K U V I A  U S K O S T A

Ennen kuin liityin kirkkoon, yritin ansaita 
rahaa myymällä kotitekoisia mattoja, mutta 
minulla ei ollut rahaa ostaa kuteita. Tapasin 
sanoa ihmisille: ”Jos haluat maton, mene 
ostamaan kuteet ja tuo ne minulle, niin 
teen sinulle maton. Voit maksaa minulle, 
kun matto on valmis.”

Kun nyt olen täällä Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa, olen 
oppinut omavaraisuutta. Kirkko on anta-
nut minulle enemmän kestävyyttä oppia 
lukemaan, kirjoittamaan, puhumaan ja 
yrittämään tehdä jotakin omavaraisuuteni 
eteen. Nyt menen räätälin luo ja pyydän 
häneltä kankaanpaloja, joita jää kangasta 
leikattaessa lojumaan lattialle. Ostan tilkut 
halvalla ja käytän ne mattoihini. Myyn nyt 
enemmän kuin koskaan ennen.

Kirkkoon liityttyäni elämäni on muuttu-
nut. Minusta on tullut oman elämäni san-
kari! Olen ylpeä Jeesuksesta Kristuksesta 
ja olen ylpeä Hänen kirkostaan. Olen hyvin 
kiitollinen Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkosta.
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Olin äskettäin eräässä hengellisesti voimallisessa todistuskokouksessa ja kuunte-
lin tarkoin, kun eräs uskollinen sisar julisti: ”Tunnen suurta iloa Isän pelastus-
suunnitelman vuoksi.”

Minulle oli heti ilmeistä se seikka, ettei tämä nainen vain lausunut tuttuja sanoja. 
Hänen silmissään loistava valo, hänen äänensä hengellisen kunnioittava sävy, hänen 
valoisa ja rauhallinen ilmeensä – kaikki hänessä vahvisti hänen sanojensa olevan totta. 
Hän oli täynnä iloa. Hän säteili iloa. Hänestä oli todellakin tulossa enemmän Vapahta-
jan kaltainen ja hän oli saamassa Vapahtajan kuvan kasvoihinsa (ks. Alma 5:14), minkä 
yksi osa on sitä, että tulee iloiseksi.

Hänen uskon ilmauksensa toi mieleeni useiden tuttujen kirkon laulujen sanat:

Kun katson Herran työtä loistossaan,
Kiitosta tahdon laulaa ainiaan.1

Pelvotta käykää, pyhät Kristuksen,
Riemuiten voittohon. – –
Pois turhat huolet heittäkää,
Niin Herraa voitte ylistää,
Ja silloin laulu kaikuu näin:
Kaikki on parhain päin! 2

Nyt kuule laulu riemuinen:
”Hän elää, Herra ihmisten!” 3

Vanhin  
David A. Bednar

kahdentoista  
apostolin 

koorumista

Jeesus Kristus 
kestävän ilon lähde

Herran palautetun kirkon jokainen jäsen, joka pyrkii  
muistamaan pyhät liitot ja kunnioittamaan niitä sekä  

pitämään käskyt, voi saada kestävän ilon lahjan.
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Ja nyt joulun aikaan me laulamme:

”Kuului laulu enkelten Kautta avaruuksien.
Vuoret kertas kaiullaan Riemulaulun taivaisen.” 4

Ja

Riemuitse, maa, kun Kuningas
Jo saapuu kansojen! – –
Soi, laulu enkelten!
Soi, laulu enkelten!
Soi, laulu, laulu enkelten! 5

Tultuaan Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen  
Kristuksen Kirkon presidentiksi presidentti Russell M. 
Nelson on esittänyt toistuvasti maailman ihmisille kutsun, 
johon sisältyy lupaus ilosta: ”Sanomamme maailmalle on 
yksinkertainen ja vilpitön: me kutsumme kaikkia Jumalan 
lapsia verhon kummallakin puolen tulemaan Vapahtajansa 
luokse, ottamaan vastaan pyhän temppelin siunaukset, 
kokemaan kestävää iloa ja tulemaan kelvollisiksi iankaikki-
seen elämään.” 6

Mitä tarkalleen ottaen on tämä ilo, josta me laulamme, jota 
me opetamme ja jota meillä on velvoite tarjota koko ihmis-
kunnalle? Ja kuinka se saadaan? Pohtikaamme nyt yhdessä 
vastauksia näihin kahteen tärkeään kysymykseen.

MITÄ ON ILO?
Yleinen sanakirjamääritelmä ilolle on ”suuren mielihyvän 

ja onnen tunne ” 7. Sen sijaan Pyhien kirjoitusten opas kuvai-
lee ilon olevan ”suuren onnen tila, joka tulee vanhurskaasta 
elämästä” 8. On kiinnostavaa, että evankeliumin näkökul-
mamme auttaa meitä ymmärtämään ilon olevan enemmän 
kuin ohikiitävä tunne tai tuntemus. Se on pikemminkin 
hengellinen lahja ja olemisen ja joksikin tulemisen tila. Tästä 
syystä kuvailin, että todistuksensa lausunut sisar oli täynnä 
iloa ja säteili sitä.

Lehi oli viisas ja rakastava isä, joten hän opetti pojilleen, 
että kuolevaisen elämän varsinainen tarkoitus on, että kaikilla 
ihmisillä olisi ilo:

”Mutta katso, kaikki on tapahtunut hänen viisautensa 
mukaan, joka tietää kaiken.

Aadam lankesi, jotta ihmisiä voisi olla, ja ihmiset ovat, jotta 
heillä voisi olla ilo.” (2. Nefi 2:24–25.)

Aadam ja Eeva tekivät yhteenvedon niistä keskeisistä ope-
tuksista, jotka he olivat saaneet iankaikkiselta Isältä ja omien 
kokemustensa perusteella. Aadam julisti: ”Siunattu olkoon 
Jumalan nimi, sillä minun rikkomukseni tähden silmäni ovat 
avautuneet, ja tässä elämässä minulla on ilo, ja jälleen lihassa 
saan nähdä Jumalan” (Moos. 5:10, kursivointi lisätty).

Eeva sanoi: ”Ellei rikkomustamme olisi ollut, meillä ei olisi 
koskaan ollut jälkeläisiä emmekä olisi koskaan tienneet hyvää 
emmekä pahaa, emme lunastuksemme iloa emmekä iankaik-
kista elämää, jonka Jumala antaa kaikille kuuliaisille” (Moos. 
5:11, kursivointi lisätty).

Isän onnensuunnitelman ansiosta Hänen lapsensa voivat 
saada fyysisen ruumiin ja kokemusta kuolevaisuudessa, valita 
vanhurskauden pahuudesta ja kiusauksista huolimatta sekä 
auttaa taivaallista Isää Hänen suuressa suunnitelmassaan 
olemalla hyviä aviopuolisoita ja vanhempia.9 Viimein ylösnou-
semuksemme aikaan ”henki ja ruumis [yhdistetään] niin, ettei 
niitä enää koskaan [eroteta], jotta [me saamme] ilon täyteyden” 
(OL 138:17, kursivointi lisätty).

KUINKA ILO SAADAAN?
Uskon, että vanhurskaan ilon ja maailmallisen hauskuu-

den välinen vastakohtaisuus on opettavaista ja auttaa meitä 
ymmärtämään paremmin, millaista todellinen ilo on luonteel-
taan. Ilo tulee siitä, että osoittaa uskoa Herraan Jeesukseen 
Kristukseen, ottaa kelvollisena vastaan pyhiä toimituksia ja 
liittoja ja kunnioittaa niitä uskollisesti sekä pyrkii kokemaan 
syvän kääntymyksen Vapahtajaan ja Hänen tarkoituksiinsa. 
Hauskuus on tulosta ”huvittelusta”, ”leikkisästä [ ja] usein 
riehakkaasta toiminnasta tai puheesta” tai miellyttävästä 
ajanvietteestä.10 Päivä Disneylandin laitteissa on hauskuutta. 
Kelvollinen valmistautuminen ja osallistuminen sakramentti-
toimitukseen on iloa.

Ilo on enimmäkseen hengellistä, hauskuus on enimmäk-
seen ajallista. Ilo on enimmäkseen kestävää, hauskuus on 
enimmäkseen hetkellistä. Ilo on enimmäkseen syvällistä 
ja rikasta, hauskuus on enimmäkseen pinnallista. Ilo on 
enimmäkseen kokonaisvaltaista ja täydellistä, hauskuus on 
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enimmäkseen vaillinaista. Ilo liittyy enimmäkseen kuole-
vaisuuteen ja iankaikkisuuteen, hauskuus liittyy ainoastaan 
kuolevaisuuteen.

Kuinka tärkeää meidän onkaan olla koskaan sekoittamatta 
tai vaihtamatta kestävää, syvää uskollisen opetuslapseuden 
iloa hetkelliseen ja pinnalliseen hauskuuteen.

Lunastaja on kestävän ja iankaikkisen ilon tärkein ja 
ainoa lähde. Profeetta Jaakob todisti: ”Mutta katso, van-
hurskaat, Israelin Pyhän pyhät, ne, jotka ovat uskoneet 
Israelin Pyhään, ne, jotka ovat kestäneet maailman ristit ja 
halveksineet sen häväistystä, he perivät Jumalan valtakun-
nan, joka on ollut valmistettuna heille maailman perusta-
misesta asti, ja heidän ilonsa on täysi ikuisesti ” (2. Nefi 9:18, 
kursivointi lisätty).

TODELLISEN ILON LÄHDE
Taivaallisen Isän suunnitelman ja Vapahtajan sovituksen 

ansiosta vilpitön parannus kutsuu meitä kääntymään Jeesuksen 
Kristuksen puoleen ja luottamaan Häneen, todelliseen ilon 
lähteeseen. Mietittehän tarkoin, kuinka kuningas Benjaminin 

Vapahtajan sovituksen 
ansiosta haasteet ja 

koettelemukset kutsuvat 
meitä kohottamaan 

katseemme Jeesukseen 
Kristukseen, todelliseen 

ilon lähteeseen.
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kansa suhtautui tämän opetuksiin Vapahtajan 
sovituksesta:

”Ja nyt, tapahtui, että kun kuningas Benjamin 
oli lakannut puhumasta sanoja, jotka Herran 
enkeli oli hänelle antanut, niin hän loi katseensa 
ympärilleen väkijoukkoon, ja katso, se oli langen-
nut maahan, sillä Herran pelko oli vallannut sen.

Ja se oli nähnyt itsensä omassa lihallisessa tilas-
saan, jopa maan tomuakin vähäisempänä. Ja he 
kaikki huusivat kuuluvasti yhteen ääneen sanoen: 
Oi armahda ja pelasta meidät Kristuksen sovi-
tusveren kautta, niin että me saisimme syntimme 
anteeksi ja sydämemme voisi puhdistua; sillä 
me uskomme Jeesukseen Kristukseen, Jumalan 
Poikaan, joka loi taivaan ja maan ja kaiken ja joka 
on tuleva alas ihmislasten keskuuteen.

Ja tapahtui, että kun he olivat puhuneet  
nämä sanat, Herran Henki tuli heidän pääl-
lensä, ja he täyttyivät ilosta saatuaan anteeksian-
non synneistään ja saatuaan omantunnonrauhan 
suuren uskon tähden, joka heillä oli Jeesukseen 
Kristukseen, joka oli tuleva.” (Moosia 4:1–3, 
kursivointi lisätty.)

Taivaallisen Isän suunnitelman ja Vapahtajan 
sovituksen ansiosta kuuliaisuus kutsuu meitä 
seuraamaan Jeesusta Kristusta, todellisen ilon 
lähdettä. Vapahtaja julisti opetuslapsilleen:

”Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun 
rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut 
Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan.

Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi 
minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi 
täydelliseksi.” ( Joh. 15:10, kursivointi lisätty.)

”Eikä kukaan saa täyteyttä, ellei hän pidä 
hänen käskyjänsä.

Se, joka pitää hänen käskynsä, saa totuutta ja 
valoa, kunnes hänet kirkastetaan totuudessa ja 
hän tietää kaiken.” (OL 93:27–28.)

Taivaallisen Isän suunnitelman ja Vapahtajan 
sovituksen ansiosta palveleminen kutsuu meitä 
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omaksumaan todellisen ilon lähteen 
eli Jeesuksen Kristuksen kaltaisen 
luonteen. Luin äskettäin Brigham 
Youngin yliopiston rehtorin Kevin J 
Worthenin ajatuksen syvästä ilosta. 
Hän sanoi: ”Olen oppinut uskomaan, 
että yksi iankaikkisen edistymisemme 
mitta on, kuinka paljon iloa saamme 
palvelemisesta.” 11

Alma nuorempi sanoi pojalleen 
Helamanille: ”Siitä lähtien aina tähän 
asti minä olen ponnistellut lakkaamatta 
johdattaakseni sieluja parannukseen, 
johdattaakseni heitä maistamaan sitä suurta iloa, jota minä 
olen maistanut, jotta hekin syntyisivät Jumalasta ja täyttyisivät 
Pyhällä Hengellä” (Alma 36:24, kursivointi lisätty).

Muistelkaa Ammonin riemua, kun hän kertoi lähetystyös-
tään lamanilaisten keskuudessa:

”Katso, minun iloni on täysi, niin, sydämeni on ääriään 
myöten täynnä iloa, ja minä riemuitsen Jumalastani. – –

Katso, kuinka monta tuhatta veljeämme hän onkaan 
päästänyt helvetin tuskista, ja heidät on johdatettu laula-
maan lunastavaa rakkautta, ja tämä hänen sanansa voiman 
tähden, joka meissä on; eikö meillä sen tähden ole suuri syy 
riemuita? – –

Nyt tämä on minun iloni ja suuri kiitokseni; niin, ja minä 
kiitän Jumalaani ikuisesti.” (Alma 26:11, 13, 37, kursivointi 
lisätty.)

Taivaallisen Isän suunnitelman ja Vapahtajan sovituksen 
ansiosta haasteet ja koettelemukset kutsuvat meitä kohotta-
maan katseemme (ks. Jes. 40:26; Ps. 123:1–2) Jeesukseen Kris-
tukseen, todelliseen ilon lähteeseen. Palautetun evankeliumin 
antaman kallisarvoisen näkökulman ansiosta me saamme 
opetuksia, jotka valmistavat meitä iankaikkisuuteen kuole-
vaisuuden vastoinkäymisten avulla. ”Ilo Kristuksessa” (Alma 
31:38) voi voittaa kärsimyksemme ja vastoinkäymisemme, ja 
ne voivat olla hyväksemme (ks. 2. Nefi 2:2), ”jotta [tekomme] 
olisivat [sielumme] parhaaksi” (2. Nefi 32:9). Näin tietomme 
Isän suunnitelmasta ja Vapahtajan sovituksesta tuo ilon, joka 
kestää sekä hyvissä että huonoissa hetkissä ja kokemuksissa.

Usko Herraan Jeesukseen  
Kristukseen, parannus, kuuliaisuus, 
palveleminen ja evankeliumin näkö-
kulma kuolevaisuudessa kohtaa-
miimme koettelemuksiin kutsuvat 
kaikki meitä tulemaan kestävän ilon 
lähteen eli Jeesuksen Kristuksen luo. 
Minä kehotan teitä etsimään, tutki-
maan ja rukoillen pohtimaan muita 
periaatteita, joiden avulla me voimme 
saada tämän tärkeän hengellisen 
lahjan – ilon.

RIEMULLINEN LUPAUS
Kestävä ilo ei ole siunaus, joka on varattu harvoille ja 

valituille. Sen sijaan Herran palautetun kirkon jokainen jäsen, 
joka pyrkii muistamaan pyhät liitot ja kunnioittamaan niitä 
sekä pitämään käskyt, voi saada kestävän ilon lahjan Jumalan 
tahdon ja ajoituksen mukaan. Pyrkikäämme jokainen tänä 
jouluna arvostamaan täydemmin ilon jumalallista lahjaa. Kun 
teemme niin, alkakaamme nähdä uusin silmin ja kuulla uusin 
korvin, kuinka soi laulu enkelten ja kuinka me toistamme sen 
riemuiten ja Herraa palvellen12.

Julistan iloiten varman todistukseni siitä, että Herra Jeesus  
Kristus on elävä, todellinen ja jumalallinen. ◼
Brigham Youngin yliopiston hartaustilaisuudessa 4. joulukuuta 2018 pidetystä 
puheesta ”That They Might Have Joy” [Jotta heillä voisi olla ilo].

VIITTEET
 1. ”Isäimme Herra käsin voimakkain”, MAP- lauluja, 41.
 2. ”Pelvotta käykää”, MAP- lauluja, 17.
 3. ”Hän elää, Vapahtajani”, MAP- lauluja, 82.
 4. ”Kuului laulu enkelten”, MAP- lauluja, 127.
 5. ”Riemuitse, maa”, MAP- lauluja, 125.
 6. Russell M. Nelson, ”Herran työhön käyn”, Liahona, toukokuu 2018, 

s. 118–119, kursivointi lisätty.
 7. English Oxford Living Dictionaries, ”joy”, en.oxforddictionaries.com, 

kursivointi lisätty.
 8. PKO, ”Ilo”, scriptures .churchofjesuschrist .org , kursivointi lisätty.
 9. Ks. ”Perhe − julistus maailmalle”, Liahona, toukokuu 2017, s. 145.
 10. Merriam- Webster’s Collegiate Dictionary, 11. laitos, 2003, ”fun”,  

merriam- webster.com.
 11. Kevin J Worthen, ”Enter to Learn; Go Forth to Serve”, Brigham Youngin 

yliopiston promootiopuhe, 16. elokuuta 2018, s. 3, speeches .byu .edu.
 12. Ks. ”Riemuitse, maa”.

Lunastaja  
on kestävän  

ja iankaikkisen  
ilon tärkein  

ja ainoa  
lähde.
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ONNELLISUUDEN 
metsästys
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David Dickson
kirkon lehdet

On yömyöhä. Silmäni rävähtävät auki, kun levoton uneni loppuu lyhyeen. 
”Voi ei”, rukoilen. ”Ei taas.”

Mutta vapina alkaa melkein heti. Pelottavassa, voimakkaassa vapinassa, 
joka on yhtä hämmentävää ja outoa kuin lamaannuttavaakin, koko kehoni 

alkaa nytkähdellä kuin jossakin tautikohtauksessa. Jostakin näkymättömästä lähteestä 
tuleva kuumuus polttaa käsiäni ja jalkojani. Vaimoni hätkähtää hereille ja pitelee minua 
tiukasti saaden minut rauhoittumaan hiljaisella läsnäolollaan.

Onnellisuudesta, jota pidin kerran vakiotilanani, ei ole tietoakaan.
Jos jokin kysymys vaivasi mieltäni aivan erityisesti sinä synkkänä yönä – sen lisäksi, 

että olin hämmentynyt siitä, mitä minulle fyysisesti tapahtui (mikä selvisi minulle myö-
hemmin) – se oli kysymys siitä, miksi tunsin itseni niin onnettomaksi, kun yritin elää 
Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan.

Onnellisuudelle on monia mahdollisia esteitä. Jumalattomuus on tietysti yksi niistä 
(ks. Alma 41:10). Silti myös uskollisten kohdalla onnellisuus voi tuntua toisinaan 
tavoittamattomalta.

Meillä kaikilla on hetkiä, jolloin meillä on tarve kuulla, että edessä on onnellisempia 
aikoja. Ehkäpä sinä elät juuri nyt sellaista vaihetta. Jos niin on, saanen sanoa kaikella 
vilpittömyydellä, että sinua on todellakin odottamassa valoisampia päiviä. Toivon, että 
olet halukas lukemaan, mitä minulla on sanottavana, ennen kuin hylkäät tällaisen yleis-
luontoisen ajatuksen typeränä tai lapsellisena.

Uskon todella, että mitä sitten oletkin kokemassa, voit saada osaksesi suurempaa 
onnellisuutta.

Saanen selittää, miksi.

Mitä onnellisuus on?
Mitä onnellisuus edes on? Onko se tunne, jonka saat, kun joku sujauttaa lempiherk-

kusi eväspussiisi? Onko se palkankorotus töissä? Avioliiton solmiminen iankaikkisen 
kumppanisi kanssa? Synnistä puhdistumisen tunne Jeesuksen Kristuksen sovituksen 
voimalla?

Onko se kaikkea edellä mainittua?

Elin evankeliumin mukaan.  
Miksi onnellisuus oli yhä niin  

vaikeasti tavoitettavaa?
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Tässä artikkelissa tarkastellaan, mitä evankeliumi sekä 
psykologia tieteenä voivat opettaa meille onnellisuudesta. 
Tämän numeron sivulla 18 vanhin David A. Bednar kahden-
toista apostolin koorumista opettaa meille ratkaisevan tärkeän 
totuuden, että todellinen ilo on Jeesukseen Kristukseen keskit-
tyneessä elämässä.

Samoin vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin 
koorumista opettaa: ”Suurin onni, todellinen rauha ja kaikki, 
mikä vähänkään muistuttaa pyhien kirjoitusten iloa, löydetään 
ensin, ennen kaikkea ja ikuisesti elämällä Jeesuksen Kristuk-
sen evankeliumin mukaan. Monia muita filosofioita ja vakau-
musjärjestelmiä on kokeiltu. Todellakin näyttää olevan turval-
lista sanoa, että lähes jokaista muuta filosofiaa ja järjestelmää 
on kokeiltu kautta historian vuosisatojen.” 1

Jos lähes jokaista muuta filosofiaa on kokeiltu, olisi mah-
dotonta sisällyttää tähän kattavaa luetteloa. Siitä huolimatta 
pohtikaamme muutamaa maailmallista uskomusta siitä, 
kuinka olla onnellinen.

Maailman mukaan pysyvä onni löytyy, kun

•  saavuttaa taloudellista vaurautta, etenkin jos sitä on 
enemmän kuin ympärillä olevilla

•  on suosittu
•  elää huoletonta, joutilasta ja jännittävää elämää
•  matkustaa laajalti ja kokee monia maailman ihmeistä 

omakohtaisesti
•  saavuttaa valta-  tai auktoriteettiaseman urallaan,  

yhteisössään tai muissa ympyröissä
•  muuttaa kehoaan näyttämään tietynlaiselta.

Mitä yhteistä noilla eri strategioilla on? Ensinnäkin ne kaikki 
liittyvät olosuhteisiin. Mutta kuten presidentti Russell M.  
Nelson opetti: ”Elämämme olosuhteet eivät vaikuta kovinkaan 
paljon tuntemaamme iloon, mutta siihen vaikuttaa erittäin 
paljon se, mihin me keskitymme elämässämme.” 2

Jälleen, mihin meidän pitäisi keskittyä löytääksemme sel-
laisen ilon? Presidentti Nelson opetti: ”Myöhempien aikojen 
pyhille Jeesus Kristus on ilo!” 3

Ilo ei ole tunnetila, joka on vain ihan mukavaa, jos sen saa. 
Ei, presidentti Nelson kuvaili iloa periaatteena, ”joka on avain 
hengelliseen selviytymiseemme” 4.

Ilo ja onnellisuus ovat siis selvästi vaivannäön arvoisia. Ja 
useimmat meistä ovat halukkaita tekemään työtä niiden eteen. 
Miksi siis niin monilla – myös vanhurskailla – on vaikeaa?

Ainakin siksi, että juuri tuo kamppailu on syy siihen, miksi 
me ylipäätään olemme täällä.

Täällä kasvamassa
Toisinaan me ajattelemme, että onnellisuus on elämää 

ilman ongelmia tai vaikeuksia. Elämä ilman kamppai-
lua ei kuitenkaan soisi meille kasvua, jota tulimme tänne 
kokemaan.

Vanhin Neal A. Maxwell (1926–2004) kahdentoista aposto-
lin koorumista opetti kerran:

”Ihmisen elämä ei – – voi olla sekä uskon täyttämää että 
huoletonta.– –

Kuinka siis te tai minä voimme oikeastaan odottaa pääse-
vämme naiivisti läpi elämän ikään kuin sanoen: ’Herra, anna 
minulle kokemuksia, mutta älä murhetta, älä surua, älä tus-
kaa, älä vastakohtaisuutta, älä petollisuutta, äläkä ainakaan 
anna minun tulla hylätyksi. Säästä minut, Herra, kaikilta 
niiltä kokemuksilta, jotka ovat tehneet Sinusta sen, mitä Sinä 
olet! Anna minun sitten tulla luoksesi asumaan ja täysin jakaa 
Sinun ilosi!’” 5

Epäilemättä me tarvitsemme elämässä kamppailua kas-
vaaksemme eikä vanhurskaana oleminen selvästikään säästä 
meitä kärsimykseltä. Tutki Joseph Smithin, Jobin, Alman 
kansan ja etenkin Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen 
elämää.6

Ei, vanhurskas elämä ei säästä meitä kaikilta vaikeuksilta 
ja koettelemuksilta. Ketään ei säästetä niiltä. Voit silti odottaa 
Jumalalta apua ja parantumista (ks. Alma 36:3, 27). Vanhin 
Neil L. Andersen kahdentoista apostolin koorumista on opet-
tanut: ”Teidän vanhurskaiden kohdalla sielumme Parantaja 
parantaa omana aikanaan ja omalla tavallaan kaikki teidän 
haavanne.” 7

Jos tunnet itsesi haavoittuneeksi, parantuminen on ulottu-
villasi. Siitä voit olla varma (ks. Moosia 14:4–5).

Onnellisuus ja perintötekijät
Yksi seikka varhaisessa vaiheessa harkittavaksi: tutkimuk-

set ovat osoittaneet, että perintötekijät voivat vaikuttaa mer-
kittävällä tavalla perusmielialaamme, mielenterveyteemme ja 
siten onnellisuuteemme arkipäivän toimissamme.

Kaikilla ei ole samantyyppistä kehoa tai samanvärisiä 
hiuksia. Eikä kaikilla ole myöskään samaa luontaisen iloista 
luonteenlaatua. Mutta se on vain yksi osa palapeliä.
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Brigham Youngin yliopiston professori Hank Smith on 
kirjoittanut: ”Mitä jos satuit saamaan todella huonon käden 
DNA- korttipelissä? Tarkoittaako se, että peli on menetetty – 
ettet koskaan ole onnellinen etkä voi tehdä sille mitään? Ei 
missään tapauksessa. – – Jos kemikaalit aivoissasi eivät toimi 
aivan siten kuin niiden on tarkoitus perittyjen taipumusten 

vuoksi (kuten masennus, ahdistuneisuus jne.), on olemassa 
lääkkeitä ja toimintatapoja, jotka voivat saada nuo kemikaalit 
terveelle tasolle.” 8

Tarkastellaanpa muutamia tietoisia strategioita – osa evan-
keliumista ja muut tieteellisistä tutkimuksista saatuja – jotka 
voivat lisätä mahdollisuuksiamme onnellisuuteen.

Strategia 1: Elä evankeliumin mukaan
Kuten presidentti Nelson, vanhin Holland, vanhin Bednar 

ja muut opettavat, todellista onnea saa elämällä evankeliumin 
mukaan. Jeesuksen Kristuksen evankeliumista puhutaan 
myös ”onnensuunnitelmana” (ks. Alma 42:8). Pyhät kirjoituk-
set ovat täynnä neuvoja siitä, että vanhurskaus on todellisen 
onnellisuuden edellytys (ks. 2. Nefi 2:13 ja Moosia 2:41, jotka 
ovat pari esimerkkiä monista).

Se on yksinkertaista, se on voimallista ja se on perustavan-
laatuista. Se, että ottaa täysin vastaan Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumin ja elää sen mukaan, on tärkein askel, minkä 
voit ottaa löytääksesi suurempaa iloa ja onnea tässä elämässä 
ja tulevassa.

Strategia 2: Vietä päiväsi tehden työtä ”hyvän asian puolesta” (OL 58:27)
Omaisuuden periminen, jonka ansiosta voisit lorvailla rannalla ikuisesti, olisi melko varmasti vahingollista onnellisuudellesi 

– vaikka maailmallinen järkeily väittääkin toisin. Totuus on, että meidän pitää tehdä merkityksellistä työtä voidaksemme olla 
onnellisia.

”Franklin D. Roosevelt osui oikeaan: ’Onnellisuus ei ole pelkässä rahan omistamisessa vaan saavutuksen ilossa, luovan työn 
viehätyksessä.’” 9

Merkityksellinen työ tuo tyydytystä, jota emme pysty saamaan millään muulla tavoin.
Vanhin Ulisses Soares kahdentoista apostolin koorumista on opettanut, että ”onnellisuuden saavuttamiseen kuuluu taval-

lisesti pitkään jatkuvaa pyrkimystä johonkin suurempaan elämässä” 10. Sellaiseen merkitykselliseen työhön voi kuulua muu-
takin kuin tietty ammatti tai ura. Siihen sisältyy lasten kasvattaminen, palveleminen kirkossa tai ajan ja kykyjen käyttäminen 
vapaaehtoistyöhön.

ONNELLISTEN IHMISTEN YHDEKSÄN STRATEGIAA
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Strategia 3: Valitse kiitollisuus
Valta valita, että elää kiitollisena, muuttaa arkiajattelua 

siinä määrin, että siitä puhutaan usein keinona ”virittää aivot 
uudelleen”.

Totta puhuen silloinkin kun elämä sujuu mukavasti, 
arvosteleva silmä voi silti löytää jotakin, mistä valittaa. 
Myös päinvastainen on kuitenkin totta: kävipä tilanne 
kuinka vaikeaksi hyvänsä, me voimme aina löytää jotakin, 
mistä olla kiitollisia.

Ja juuri silloin tapahtuu jotakin hienoa.
Tässä on yksinkertainen mutta vaikuttava koe: kokeile 

kiitollisuuspäiväkirjan pitämistä. Joka päivä vähintään 
kolmen viikon ajan kirjoita muistiin kolme sinä päivänä 
tapahtunutta asiaa, joista olet kiitollinen. Voit myös lisätä 
muutaman sellaisen asian, joista yleisesti ottaen olet kiitolli-
nen, kuten kukista, perheestä tai ruoasta.

Pian huomaat, että panet helpommin merkille asioita, 
joita voit lisätä luetteloosi, ja sen lisäksi alat itse asiassa odot-
taa löytäväsi niitä. Kiitollisempana eläminen auttaa sinua 
löytämään paremmin iloa nykyisistä olosuhteistasi, millä on 
merkittävä ja suora vaikutus onnellisuuteesi.11

Forbes - aikakauslehdessä kerrotaan: ”Kiitollisuuden 

vaaliminen ei maksa lainkaan rahaa, eikä se todellakaan vie 
paljon aikaa, mutta hyödyt ovat suunnattomat.” 12

Mistä sinä olet kiitollinen tänään?

Strategia 4: Vietä aikaa ulkoilmassa
Ajan viettäminen ulkoilmassa, etenkin luonnossa, tarjoaa 

kaikenlaista hyötyä, kuten alentaa stressiä ja sydämen sykettä 
tai selventää ajatuksia.

Time - aikakauslehdessä kerrottiin tutkimuksesta, joka 
käsitteli luonnon kykyä elvyttää meitä. Tämän tutkimuksen 
mukaan ”ihmiset alkoivat tuntea voivansa psyykkisesti parem-
min istuttuaan vain 15 minuuttia ulkona joko puistossa tai 
metsässä” 13.

On vaikeaa tuntea onnellisuutta, jos tunnemme jatkuvasti 
olevamme uupuneita ja stressaantuneita. Yritä päästä ulko-
ilmaan noin puoleksi tunniksi lähes joka päivä ja pidemmäk-
sikin aikaa, jos vain voit. Miksi et menisi ulos ja nauttisi siitä 
hieman useammin?
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Strategia 5: Rajoita ruutuaikaa
Liian suuri määrä ruutuaikaa ei ole hyväksi onnellisuudellemme. Aika, jonka vietät tuijottamalla tv- ruutua, tietokonetta, 

tablettia tai puhelinta, kasautuu nopeasti, ja sillä voi olla kielteisiä vaikutuksia henkiseen terveyteemme, etenkin kun kyse on 
sosiaalisesta mediasta. Menestyvä kirjailija Jean M. Twenge, joka on tutkinut laajalti tätä aihetta, selittää: ”Mitä enemmän aikaa 
[ihmiset] viettävät katsomalla ruutua, sitä todennäköisemmin he raportoivat masennuksen oireista.” 14

Presidentti Nelson on sanonut: ”Jos kiinnitätte enemmän huomiota sosiaalisen median syötteisiin kuin Hengen kuiskauksiin, 
niin saatatte itsenne hengelliseen vaaraan – sekä vaaraan kokea voimakasta yksinäisyyttä ja apeutta.” 15

Anna siis itsellesi ruudutonta aikaa. Kiität siitä itseäsi myöhemmin.

Strategia 6: Ole läsnä
Jos olet inhimillinen, on noin sadan prosentin todennä-

köisyys, että olet sanonut tai tehnyt jotakin, mitä toivot, ettet 
olisi. Arvatenkin paljonkin sellaista. On silti outoa, kuinka 
monesti useimmat ihmiset päättävät elää sellaisia hetkiä 
uudelleen omassa mielessään.

Myöhempien aikojen pyhiin kuuluva kirjailija John Bythe-
way kirjoittaa menneisyyden vatvomisen ongelmista: ”Onnet-
tomilla ihmisillä on kierrätyskori täynnä menneitä virheitä. 
Joka päivä he ajattelevat katumiaan asioita uudelleen ja 
kierrättävät mielipahaansa. Heidän kielenkäyttönsä on täynnä 
ilmauksia kuten ’Olisi pitänyt’, ’Olisinpa’, ’Olisin voinut’, 
’Miksi en tehnyt?’ ja ’Kunpa’. He eivät koskaan katso, minne 
ovat menossa, koska he eivät pysty irrottamaan katsettaan 
siitä, missä he ovat olleet.” 16

Hän kirjoittaa myös samankaltaisesta ongelmasta, kun 
vatvoo liikaa tulevaisuutta: ”Onnettomat ihmiset etsivät jota-
kin ulkopuolista tapahtumaa, joka tekee heidät onnellisiksi. 
’Sitten kun valmistun, olen onnellinen.’ Kun he ovat valmistu-
neet, he sanovat: ’No, sitten kun saan työpaikan, olen onnel-
linen.’ Kun he saavat työpaikan, he sanovat: ’Hyvä on, sitten 
kun olen naimisissa, olen onnellinen.’ – – Jos olet päättänyt 
olla onneton, niin ajattele elämää odotushuoneena ja onnelli-
suutta lääkärinäsi.” 17

Meillä on taipumus kokea suurinta onnea ja hyvinvointia, 
kun elämme elämäämme juuri nyt ja keskitymme siihen, mitä 
siinä parhaillaan tapahtuu.

Mielenterveys-  ja psykiatriapiireissä termi ”mindfulness” 
[tietoinen läsnäolo] on lyhyt tapa kuvata sitä, että on täysin 
mukana hetkessä.

Mielenterveyden ammattilaiset neuvovat: ”Pelot ja epä-
varmuudet menneisyydestä ja tulevaisuudesta voivat tehdä 
vaikeaksi sen, että nauttisi täysin nykyisyydestä.” 18

Seuraavat ovat vinkkejä siihen, kuinka harjoitella tietoista 
läsnäoloa:

1.  Pidä kiitollisuuspäiväkirjaa (ks. strategia 3 edellä) ja 
kirjoita erityisesti useita asioita, joista olet kiitollinen sen 
päivän osalta.

2.  Käytä joka päivä aikaa meditointiin. Etsi rauhallinen 
paikka, jossa voit istua häiriintymättä. Sulje silmäsi 
ja kiinnitä huomio hengitykseesi. Jos ajatuksia tulee, 
huomaa ne, päästä ne menemään ja keskity sitten jälleen 
hengitykseesi. Tämä voi kuulostaa oudolta, mutta se 
on suurenmoinen mielikuvaharjoitus, jolla voi keskittyä 
nykyhetkeen.

3.  Kiinnitä tarkempaa huomiota niihin arkisiin asioihin, 
joita tavallisesti teet automaattiohjauksella, kuten tiskien 
tiskaaminen, autolla ajaminen tai jopa syöminen. Aisti 
saippuainen vesi käsilläsi. Kun ajat, havainnoi puita, 
ihmisiä ja rakennuksia. Nautiskele jokaisen suupalan 
mausta ja tunnusta.

4.  Rukoile, että huomaisit ihmisiä, jotka tarvitsevat 
apuasi sinä päivänä. Ole sitten tarkkaavainen ja valmis 
toimimaan.

5.  Muuta rutiinejasi aika ajoin ja koe aidosti uusi reitti 
kotiin, eri ruokakaupan erilainen tavaroiden sijoittelu tai 
muutos tyypillisissä iltatoimissasi.
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Strategia 7: Luo yhteys muihin
Kun on kyse onnellisuudesta ja yleisestä terveydentilasta, 

keskeistä on keskittyminen merkityksellisiin ihmissuhteisiin.
FT Emma Seppälä kirjoittaa, että ”vahva sosiaalinen  

yhteys

• lisää 50 prosentilla mahdollisuutta pitkäikäisyyteen
• vahvistaa immuunijärjestelmää – –
• auttaa toipumaan sairaudesta nopeammin.”

Hän jatkaa: ”Ihmiset, jotka tuntevat olevansa enemmän 
yhteydessä muihin, kokevat vähemmän ahdistuneisuutta ja 
masennusta.” 19

Merkityksellisistä ihmissuhteista puhuttaessa muutama 
syvällinen suhde on luultavasti parempi vaihtoehto kuin 

monet pinnalliset. Meidän ei tarvitse ylikuormittaa vapaa- 
aikaamme jatkuvilla sosiaalisilla tapahtumilla, mutta me 
tarvitsemme kipeästi ihmiskontakteja. Jopa introverteille 
persoonallisuustyypeille on olemassa monia keinoja syventää 
suhteita ystävä-  ja perhepiirissä.

Perheen ollessa kyseessä vanhin Dieter F. Uchtdorf kah-
dentoista apostolin koorumista opetti kerran, että ”perhesuh-
teissa rakkaus tarkoittaa itse asiassa a- i- k- a- a, aikaa” 20.

Koska olet jo suonut itsellesi lisää aikaa vähentämällä 
ruutuaikaa (vinkki, vinkki), voisit korvata osan siitä vuoro-
vaikutuksella kasvokkain. Palvelutyökäynnit, urheiluseurat, 
postimerkkikerhot… tai mikä tahansa, mikä johtaa sinut 
olemaan yhteydessä muihin, voivat osaltaan lisätä onnelli-
suuttasi ja hyvinvointiasi.

Strategia 8: Pidä huolta temppelistäsi
Se, että annat kehollesi hyvälaatuista unta, oikeanlaista ruokaa ja riittä-

västi liikuntaa, voi lisätä suuresti onnellisuutta. Tunnetilojemme keskus on 
aivoissamme, jotka kaikkien muiden kehon elinten tavoin hyötyvät suuresti 
parantuneista terveyteen liittyvistä käytännöistä.

Askeliin, joita otat parantaaksesi fyysistä terveyttäsi, sisältyy pohjimmil-
taan aivojesi toiminnan kohentaminen, sillä ne ovat osa fyysistä kehoasi. 
Tämä voi auttaa sinua ajattelemaan selkeämmin, keskittymään helpommin 
ja vakauttamaan tunnetilojasi.

Terveiden elämäntapojen kohdalla hyvä nyrkkisääntö on aloittaa hitaasti 
ja tehdä yksi muutos kerrallaan. Aloita pienistä asioista kuten siitä, että 
mahdollisuuksien mukaan kävelet enemmän tai parannat ruokavaliotasi. 
Pienet muutokset kasautuvat.

Strategia 9: Katso ulospäin
Edelliset kahdeksan strategiaa saattavat vaikuttaa ilmeisemmiltä kuin tämä viimeinen, mutta onni löytyy usein silloin kun 

siihen ei keskity suoraan.
Vanhin Holland on opettanut: ”Onnea ei ole helppo löytää juoksemalla jatkuvasti sen perässä. Se on yleensä liian haihtu-

vaa, liian hetkellistä, liian hienovaraista. Ellette ole jo oppineet, niin opitte tulevina vuosina, että useimmiten koemme onnea, 
kun vähiten odotamme sitä, kun olemme tekemässä jotakin muuta. Onni on lähes aina jonkin toisen pyrkimyksen sivutuote.” 21

Tee toki kaikki mahdollinen pitääksesi yllä onnellisuuden strategioita ja tottumuksia. Kun olemme tehneet kaiken voita-
vamme, on kuitenkin aika kääntyä ulospäin ja antaa onnellisuuden löytää meidät pyrkiessämme auttamaan muita.
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Onnellisuus ja mielenterveyden ongelmat
Kun kyse on sairaudesta kuten masennus tai ahdistunei-

suus, onnellisuudesta tuleekin monimutkaisempi ilmiö. Aikai-
semmin mainitsemani myöhäisillan vapina osoittautui kliini-
sen masennuksen aiheuttaman ahdistuneisuuden oireeksi.

Kun olen elämässäni ollut kliinisestä masennuksesta joh-
tuvan synkkyyden ja epävarmuuden kourissa, en olisi voinut 
sen enempää ”päättää tuntea onnea” kuin valita pituuttani tai 
silmieni väriä.

Voin kuitenkin aina päättää taistella synkkyyttä vastaan. 
Voin kurkottaa kohti Jumalaa. Voin käyttää kaikkia käytössäni 
olevia apuneuvoja uskosta ja rukouksesta nykyajan lääkkeisiin.

Minä olen selviytynyt vuosien varrella onnistuneesti 
masennuskausista lähestymällä aina asiaa monelta taholta. 
Minun täytyy tasapuolisesti pitää huolta fyysisestä terveydes-
täni (liikunta, ravitsemus, uni), lääkinnällisestä terveydestäni 
(lääkitys, vitamiinit, lääkärien konsultointi), emotionaalisesta 
terveydestäni (terapia, yhteys muihin ihmisiin) ja hengelli-
sestä terveydestäni (rukous, pyhien kirjoitusten tutkiminen, 
palveleminen kirkossa, aika temppelissä).

Siitä huolimatta että vuosien kuluessa olen kokenut joi-
takin masennuksen tuskallisia pohjakosketuksia, minua on 
siunattu niin, että olen elänyt onnellisena ja myönteisenä suu-
rimman osan aikaa! Tunnen syvää myötätuntoa niitä kohtaan 
teistä, joihin mielenterveyden ongelma vaikuttaa voimak-
kaammin ja itsepintaisemmin kuin itseeni, mutta teidänkin 
kohdallanne uskon täysin, että Rauhan Ruhtinas parantaa 
kaikki murheenne (ks. Joh. 14:27).

Masennus kertoo monia onnellisuuteen liittyviä valheita. 
Se vakuuttaa, ettei tilanne koskaan kohene. Yksi vahva vasta-
lääke tähän erityiseen valheeseen – ainakin omalla kohdallani 
– löytyy lempilaulustani ”Käteeni turvaisaan”.

Käteeni turvaisaan Tarttuos vaan!
Myrskyt sun rinnassas Saan taukoomaan.
Vaikk osas outo lie, Murheeseen tiesi vie,
Luokseni saavu vain, Niin rauhan saat.22

Eikö se olekin kaunis totuus? Kun katson elämääni taakse-
päin, tiedän epäilyksettä, että Jumala on siunannut, vahvistanut 
ja johdattanut minua koko matkan ajan. Siksi tiedän, että Hän 
on apunani tulevaisuudessa, aivan kuten tiedän, että Jumala 
johdattaa sinua omalla polullasi onnellisempiin päiviin.

Hänen avullaan onnesi on jonakin päivänä täydellinen. ◼
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M Y Ö H E M P I E N  A I K O J E N 
P Y H I E N  K E R T O M A A

alas takanreunukselta punaiselle tiililat-
tialle pirstoutuen palasiksi.

Äiti kiiruhti olohuoneeseen. Kun hän 
näki, mitä oli tapahtunut, hän puhkesi 
itkuun ja meni huoneeseensa. Hän tiesi, 
ettei se ollut tahallinen teko, mutta 
vahinko oli jo tapahtunut.

Sinä iltana, kun me kaikki olimme 
jo sängyssä, isä otti esiin rikkalapion ja 
harjan ja lakaisi rikkoutuneet palaset 
tarkoin talteen. Sitten hän liimasi pala-
sia yhteen koko yön.

Seimiasetelman hahmoissa on yhä 
murtumia. Lehmältä puuttuu toinen 
korva. Yhdeltä tietäjältä puuttuu osa 
kasvoista. Yhdessä paimenessa on 
paikka paikoin enemmän liimaa kuin 

L apsena odotin joulua malttamat-
tomana. Kun äiti otti esiin joulu-

koristelaatikot, viisi veljeäni ja minä 
tiesimme, että joulu oli alkanut. Koris-
telimme aina kuusen yhdessä perheenä. 
Muistan yhä kotitekoiset koristeet ja 
monet kiiltävät värikkäät lasipallot.

Yhden osan koristelusta äiti kuiten-
kin hoiti itse. Isoäitini oli valmistanut 
äidille kauniin valkoisen posliinisen 
seimiasetelman. Joka vuosi äidillä oli 
tapana asettaa seimiasetelma olohuo-
neen leveälle takanreunukselle. Minusta 
oli ihanaa istua katsomassa, kun hän 
laittoi kunkin hahmon paikalleen. 
Jokaisen hahmon alle hän laittoi valo-
sarjasta pikkuruisen valkoisen lampun. 

Särkynyt seimiasetelma
Hän teippasi toisen pään valosarjasta 
takanreunukseen pitääkseen sen pai-
koillaan, ja sitten hän liitti valosarjan 
pistorasiaan, joka oli nurkassa olevan 
tuolin takana. Kun takanreunuksen 
valot syttyivät, se oli kaunis näky!

Yhtenä iltana vähän ennen joulua vel-
jeni hieman riehaantuivat. Vanhemmat 
veljet ajoivat takaa nuorempaa veljeäni. 
Kesken takaa- ajon pikkuveljeni piilou-
tui takan vieressä olevan tuolin taakse. 
Kun veljeni löysivät hänet, hän ryntäsi 
pakoon, mutta hänen jalkansa tarttui 
valosarjaan, joka oli seimiasetelman alla. 
Pienistä teipinpaloista ei ollut vastusta 
hänen jalkansa aiheuttamalle kiskaisulle. 
Helposti särkyvä seimiasetelma putosi 

Isä liimasi seimiasetelman palasia 
yhteen koko yön.
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Kun perheeni ja minä aloimme käydä 
Myöhempien Aikojen Pyhien 

Jeesuksen Kristuksen Kirkossa, tunsin 
sydämessäni, että äitini oli ohjannut 
meidät sinne.

Äitini oli kuollut odottamatta joulu-
päivänä kaksi vuotta aikaisemmin. Hän 
oli uskomattoman uskollinen ja nöyrä 
Jeesuksen Kristuksen seuraaja, mutta 
hän ei ollut koskaan kuullut palaute-
tusta evankeliumista. Yksitoista kuu-
kautta sen jälkeen kun saimme kuulla 
kirkosta, mieheni Navid, tyttäremme 
Katie ja minut kastettiin joulupäivänä. 
Päivä, joka oli aiemmin ollut surulli-
nen äitini kuoleman johdosta, olisi nyt 
perheellemme onnellinen uuden elä-
mämme johdosta evankeliumissa.

Koska kastetilaisuuteemme halusi 
osallistua hyvin paljon ihmisiä, pidimme 
sen takapihallamme. Meidät kastettiin 
uima- altaassamme. Olin täysin yllättynyt 
nähdessäni, että paikalla oli kello kym-
menen jouluaamuna yli sata ihmistä! 
Tunsimme itsemme todella rakastetuiksi.

Ennen kastettamme vaarnan suku-
tutkimusneuvoja auttoi minua valmis-
tamaan äitini nimen ja useiden muiden 
edesmenneiden esivanhempieni nimet 
temppeliin kasteita varten.

Kun kasteestamme oli kulunut 25 
päivää, teimme 19. tammikuuta 2018, 
äitini syntymäpäivänä, ensimmäisen 

matkamme Newport Beachin temppe-
liin Kaliforniassa. Olin hermostunut 
enkä tiennyt, mitä odottaa, mutta kun 
kävelin sisälle temppeliin, tunsin suurta 
seesteisyyttä. Siellä tuntui toisenlaiselta 
kuin missään muualla, missä olin ennen 
ollut. Ryhmämme kokoontui kaste-
altaan ääreen, missä temppelinjohtaja 
selitti, miten tärkeä kaste kuolleiden 
puolesta on ja mitä siunauksia siitä 
seuraa. Nyyhkytin ilosta ajatelles-
sani, kuinka nämä kasteet siunaisivat 
perhettämme.

Kun Navid oli kastettu muutamien 
sukuni miespuolisten jäsenten puolesta, 
hän kastoi minut muutamien suvun 
naispuolisten jäsenten puolesta. Ensim-
mäinen henkilö, jonka puolesta minut 
kastettiin, oli rakas, suloinen äitini. Kun 
kuulin sanat ”joka on kuollut”, minä 
itkin. Niiden kuuleminen teki hänen 
kuolemastaan niin todellisen, että se sat-
tui. Mutta sitten ajattelin, että en voisi 
mitenkään antaa äidilleni suurempaa 
lahjaa hänen syntymäpäivänään kuin 
kasteen temppelissä.

Odotan innokkaasti monia uusia 
matkoja temppeliin. Olen kiitollinen 
tiedosta, että voin temppelitoimitusten 
välityksellä auttaa siunausten tarjoa-
misessa niille, jotka ovat eläneet ennen 
minua. Miten suurenmoinen lahja! ◼
Diane Davani, Kalifornia, USA

Paras lahja, minkä voisin antaa

posliinia. Mutta ihme kyllä rikkoutu-
neet hahmot saatiin korjattua.

Isoäiti tarjoutui valmistamaan uuden 
seimiasetelman, mutta äiti kieltäytyi. 
Hän sanoi, että vanha asetelma merkit-
see nyt hänelle vieläkin enemmän. Se 
on vertauskuva hänen rakastavan avio-
miehensä kiintymyksestä ja muistutus 
rakastavasta Vapahtajastamme.

Kun me kukin yritämme selviytyä 
tästä elämästä, me saatamme särkyä 
jollakin tavalla. Voimme jopa tuntea 
pirstoutuneemme korjauskelvottomiksi 
palasiksi. Mutta meillä on Vapahtaja, 
ja meistä voi tulla kokonaisia Hänen 
rakastavissa käsissään. ◼
Elizabeth Lloyd Lund, Utah, USA

Haluaisitko kertoa jonkin evankeliumiin liittyvän kokemuksen, joka on vahvistanut 
sinua? Voit lähettää sen sivustolla liahona.churchofjesuschrist.org.



paljoakaan, mikä merkitys Hänen synty-
mällään oli joululle.

Kyyneleet täyttivät silmäni, kun 
rukoilin taivaallista Isääni. Kiitin Häntä 
uhrauksesta, jonka Hän teki antaessaan 
ainosyntyisen Poikansa tulla maan 
päälle, ja Hänen Poikansa suurenmoi-
sesta uhrauksen ja hyvyyden täyttä-
mästä elämästä. Se seikka, että olin 
yksin ja poissa perheeni luota jouluna, 
teki minut yhä surulliseksi, mutta se 
antoi taivaalliselle Isälle mahdollisuu-
den opettaa minulle jotakin, mitä en 
olisi saattanut koskaan oppia perheeni 
ympäröimänä: Vapahtaja on syy siihen, 
että minulla ylipäätään voi olla perhe!

Olen kiitollinen siitä, että yksin 
oleminen jouluna antoi minulle aina-
kin hivenen paremman ymmärryksen 
taivaallisen Isän rakastavasta ja äärettö-
mästä lahjasta, Hänen Pojastaan. ◼
Tyler Collins, Montana, USA

Päätin katsoa elokuvan hotellihuo-
neeni televisiosta. Elokuvassa yksi 
henkilöhahmoista ilmaisi, kuinka 
tärkeää on kiittää. Se ei ollut elokuvan 
pääajatus eikä kyseessä ollut erityisen 
liikuttava kohtaus, mutta mikään ei olisi 
voinut koskettaa minua enempää.

Sillä hetkellä oivalsin, etten ollut 
koskaan laskeutunut polvilleni joulupäi-
vänä kiittämään taivaallista Isää lahjasta, 
joka on Hänen Poikansa Jeesus Kristus. 
Kaikkina niinä vuosina, kun olin viettä-
nyt joulua, olin oikeastaan keskittynyt 
vain perheeseeni, lahjoihin ja peleihin. 
Vaikka vanhempani ja isovanhempani 
olivat yrittäneet parhaansa mukaan 
opettaa minua, en ollut koskaan todella 
ymmärtänyt sitä, kuinka tavattoman 
tärkeä Vapahtaja on joulussa. Perheenä 
me luimme pyhistä kirjoituksista ker-
tomuksen Hänen syntymästään, mutta 
en ollut koskaan aikaisemmin ajatellut 

K asvuvuosinani joulu oli minusta 
suurenmoisin aika vuodesta – ei vain 

lahjojen vuoksi vaan myös, koska joulu 
oli aikaa olla yhdessä niiden kanssa, jotka 
merkitsivät eniten elämässäni – perheeni.

Perhe merkitsee minulle kaikkea, ja 
vuosien varrella joulun perinteet olivat 
aina suurenmoista perheen yhteistä 
hauskanpitoa, josta minulla on edelleen 
monia rakkaita muistoja.

Viime joulu oli kuitenkin erilainen. 
Minulla oli uusi työ, jonka vuoksi jou-
duin olemaan jouluna vieraalla paik-
kakunnalla. Tässä vaiheessa elämääni 
minulta oli jäänyt väliin vain kaksi 
joulua perheeni kanssa – ne molemmat 
ollessani lähetystyössä. Ennen kuin edes 
lähdin liikematkalleni, olin jo murheen 
murtama ja podin koti- ikävää. Koko 
joulupäivän ajattelin: ”Mitä tuhlausta!” 
Mikään työ ei voisi mitenkään olla 
tämän arvoista!
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Yksinäinen ja kiitollinen jouluna

Uuden työn vuoksi 
jouduin olemaan 

jouluna vieraalla 
paikkakunnalla. 
Ennen kuin edes 
lähdin liikematkalleni, 
olin murheen 
murtama ja podin 
koti- ikävää.
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Kun kuulin kirkon ”Valoa maailmaan” 
-jouluhankkeesta ja maailmanlaajui-

sesta palvelupäivästä, ajattelin: ”Miten 
mukava idea. Minäpä toteutan sen.”

Muutama päivä ennen maailmanlaa-
juista palvelupäivää 1. joulukuuta mie-
leeni juolahti ajatus siitä, ketä minun 
pitäisi auttaa. Ajattelin välittömästi: 
”Ketä tahansa muuta kuin häntä!” 
Tämä henkilö oli loukannut minua 
syvästi monen vuoden ajan, mutta mitä 
enemmän hänen nimensä vaivasi miel-
täni, sitä paremmin tiesin, että ajatus oli 
tullut Hengeltä.

Kerroin aviomiehelleni, mitä ajat-
telin, ja hän sanoi, että tämän miehen 
palveleminen olisi minulle hyväksi. Silti 
minua hermostutti tavattomasti ajatus 
hänen auttamisestaan. Tiesin, etten pys-
tyisi siihen yksin, joten rukoilin voimaa 
ja jotakuta, joka lähtisi kanssani. Vii-
mein soitin lähetyssaarnaajasisarille, ja 
he suostuivat lähtemään mukaani.

Joulukuun 1. päivä koitti, ja olin 
niin hermostunut, että autolla ajaessani 
tunsin oloni huteraksi. Kun saavuimme 
asunnolle, rukoilimme yhdessä. Vedin 
syvään henkeä muutaman kerran ja 
koputin oveen. Mies avasi oven, mutta 
hän ei näyttänyt tunnistavan minua. 
Kysyin, tiesikö hän, kuka minä olen. 
Hän luuli, että olin vain yksi lähetys-
saarnaajasisarista. Kun kerroin hänelle, 
kuka olen, hän oli yllättynyt mutta 
mielissään siitä, että olin tullut tapaa-
maan häntä. Seurasi kiusallinen hetki, 
kun kerroin hänelle, että kyseessä oli 
maailmanlaajuinen palvelupäivä, ja me 
halusimme auttaa häntä millä tavoin 
vain voisimme.

Jaoin tehtävät lähetyssaarnaajille, 
ja me ryhdyimme siivoamaan hänen 

asuntoaan. Parin tunnin kuluttua 
olimme valmiit ja lähdimme. Vasta 
kun ajoin kotiin, tajusin nauravani ja 
olevani onnellinen. Sitten tajuntaani 
jysähti kuin salama kirkkaalta taivaalta: 
taivaallinen Isä oli ottanut pois kaiken 
mielipahani, tuskani, katkeruuteni ja 
murheeni. Ne olivat poissa! Ja minä olin 
vapautunut kaikesta ahdistuksesta, jota 
olin kantanut niin monen vuoden ajan. 
Taivaallinen Isä oli siunannut minua 

voimalla antaa viimeinkin anteeksi 
tälle henkilölle. Oli ihmeellistä, kuinka 
kevyeltä sydämeni tuntui.

Olen hyvin kiitollinen siitä, että 
noudatin kehotusta auttaa tätä miestä. 
Rakastava taivaallinen Isäni tiesi, että 
minä tarvitsin tämän kokemuksen, 
jotta voisin kasvaa ja tulla enemmän 
sellaiseksi henkilöksi kuin Hän haluaa 
minun olevan. ◼
Marsha Lang, Pennsylvania, USA

Rukoilin voimaa ja jotakuta, 
joka lähtisi kanssani. Soitin 

lähetyssaarnaajasisarille, ja he suostuivat 
lähtemään mukaani.
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Ketä tahansa muuta!
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Brittany Beattie
Pappeuden ja perheasiain osasto

Rakastava taivaallinen Isä on antanut meille jokaiselle 
ainutlaatuisia kykyjä, lahjoja sekä innostuksen ja 
kiinnostuksen kohteita. Näiden kykyjen ansiosta me 

voimme palvella lähellämme olevia pyrkiessämme tulemaan 
sellaisiksi, että meillä on ”yksi sydän ja yksi mieli” seura-
tessamme Jeesusta Kristusta (Moos. 7:18). Tähän sisältyvät 
palvelutyöpyrkimyksemme lasten ja nuorten parissa.

Oletpa sitten Alkeisyhdistyksen opettaja, nuorten johto-
henkilö tai palvelutyöveli tai - sisar tai muuten vain tekemisissä 
lasten ja nuorten kanssa kirkossa, sinä kykenet innoittamaan, 
kannustamaan, kohottamaan ja auttamaan lapsia ja nuoria tule-
maan juuri sellaisiksi kuin taivaallinen Isä haluaa heidän olevan.

Kannustuksesi ja palvelutyösi voivat olla osa niitä kotiin 
keskittyviä pyrkimyksiä, joita kirkko tukee. Muista kuitenkin, 
että vanhemmilla on pyhä ja ensisijainen rooli lastensa kas-
vun ohjaamisessa ja tukemisessa. Tämä pätee silloinkin, kun 
vanhemmat eivät ole Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkon jäseniä tai he eivät ole aktiivisia kirkossa. 
Miltä siis kirkon tuki voi näyttää ja kuinka me jokainen 
voimme olla siinä mukana?

Näistä neljästä ideasta voi olla apua.

1. Tutustulapsiinjanuoriin.
Muita on vaikeaa tukea, ennen kuin tietää, mitä tukea he 

tarvitsevat. Tunnetko ympärilläsi olevat lapset ja nuoret niin 
hyvin, että tiedät, mitä tavoitteita kohti he ponnistelevat, 
mitä apua he kenties tarvitsevat tai mikä on heille tärkeää? 

Kaikki aikuiset kirkon tehtävästään riippumatta voivat 
tukea lasten ja nuorten kehitystä seurakunnassaan.

Toisaalta tunnetko myös heidän vahvuutensa ja kiinnostuksen 
kohteensa, jotta voit auttaa heitä saamaan yhteyden toisiin, 
kun heille ilmaantuu tilaisuus tukea toisiaan?

Esimerkiksi Jessica Ocampo Guatemalasta tarjoutui 
huolehtimaan ystävänsä Lisbettin pojasta Davidista, kun 
Lisbett palveli Nuorten Naisten leirillä. Jessica kysyi, voi-
siko hän tehdä jotakin auttaakseen Davidia tuona aikana, 
ja Lisbett sanoi, ettei David ollut koskaan oppinut ajamaan 
polkupyörällä. Jessica pyysi poikiaan avuksi, ja he opetti-
vat Davidin ajamaan pyörällä. He tiesivät myös, että David 
pelasi seurakunnan koripallojoukkueessa ja oli valmis-
tautumassa otteluun, joten he käyttivät päivän auttamalla 
Davidia valmistautumaan. David ei ehkä tullut paremmaksi 
koripalloilijaksi sen yhden päivän aikana, mutta hän sanoi: 
”He osoittivat minulle, että he todella välittävät.” Hän lisäsi 
myös: ”Minulla on yhä puhelimessani video siitä, kun opin 
ajamaan pyörällä.”

Muita ideoita
•  Huolehdi siitä, että sinulla on vanhempien lupa olla 

yhteydessä heidän lapsiinsa silloin kun ette ole kirkon 
luokassa tai toiminnassa. Vältä kahdenkeskisiä tilan-
teita lasten ja nuorten kanssa. Ihanteellinen tilanne 
on silloin, kun antaessasi lapselle tukea paikalla on 
toinen hänen vanhemmistaan. Huomiota tulee kiin-
nittää myös turvallisuusnäkökohtiin.

Palvelutyö 
lasten ja nuorten  

parissa
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• Tervehdi lapsia ja nuoria sekä heidän vanhempiaan 
kirkossa. Opettele heidän nimensä ja kysy heiltä 
kuulumisia viikolta.

• Kysy lapsilta ja nuorilta, jotka kuuluvat palvelu-
työpiiriisi, ja heidän vanhemmiltaan, mistä he ovat 
eniten innoissaan tai kiinnostuneita tai mikä heitä 
hermostuttaa eniten. Ole tietoinen siitä, mihin asioi-
hin he ovat valmistautumassa. Juttele sitten heidän 
kanssaan ja myös rukoile tietääksesi, voitko tehdä 
jotakin heidän tukemisekseen.

2. Käytäkykyjäsijaetsitilaisuuksiaottaamuita
mukaan.

Olet käyttänyt koko ikäsi taitojen ja kykyjen kehittämiseen. 
Sinulla on ollut ainutlaatuisia kokemuksia, jotka antavat 
sinulle näkemystä ja tietoa eri aiheista. Voitko käyttää kykyjäsi 
ja viisauttasi lasten tai nuorten kanssa auttaaksesi heitä hei-
dän kehittymissuunnitelmissaan? Voitko auttaa heitä huomaa-
maan tilaisuuksia, jotka auttavat heitä heidän haluamassaan 
kasvussa?

Esimerkiksi Olalekan Babatunde Osunista Nigeriasta on 
lakimies. Hänen vaarnansa osallistui lapsia ja nuoria koskevan 
hankkeen testaamiseen sen varhaisvaiheessa. Kun Olalekan 

kuuli, että se oli innoittanut yhtä nuorta miestä hänen seura-
kunnassaan haluamaan lakimieheksi, hän tarjoutui antamaan 
pojalle tukea siinä. Olalekan auttaa poikaa oppimaan, miten 
valmistautua oikeustieteelliseen tiedekuntaan.

Maria Vaštšenko Kiovasta Ukrainasta näki, millainen 
vaikutus oli naisella, jolle selvisi, että Marian 13- vuotiaalla 
pojalla on musiikillisia kykyjä. Nainen kutsui pojan soitta-
maan pianoa kulttuuritapahtumassa ennen Kiovan temppe-
lin vihkimistä. Poika oli samaan aikaan harkinnut vakavasti 
musiikkiopintojen lopettamista mutta suostui ottamaan 
vastaan naisen kutsun.

”Se oli käännekohta poikani elämässä”, Maria sanoo. 
”Konsertti oli hieno! Jälkeenpäin sanoimme pojallemme, että 
hän voisi nyt lopettaa musiikkiopinnot, mutta hän vastasi, 
ettei tekisi niin. Hän valmistui musiikkiopistosta erinomaisin 
arvosanoin, oppi soittamaan monia muita soittimia, alkoi 
tehdä sävellyksiä ja sanoituksia ja muodosti musiikkiryhmän. 
Kun hän lähti lähetystyöhön, hän järjesti musiikkitoimintaa, 
säesti sakramenttikokouksessa, johti lähetyssaarnaajien kuo-
roa ja opetti tutkijoita soittamaan kitaraa ja pianoa. Tulemme 
aina olemaan kiitollisia sille sisarelle, joka auttoi poikaamme 
kehittämään lahjojaan.” Tällä toimeen tarttuneella sisarella 
oli vaikutusta yksinkertaisesti siten, että hän tiesi nuoren 
miehen taidoista ja kutsui tämän käyttämään niitä muiden 
siunaukseksi.

Muita ideoita
•  Tarjoudu opettamaan lapsille ja nuorille taitojasi jossa-

kin heidän toiminnassaan tai pyydä heitä esittelemään 
taitojaan Apuyhdistykselle tai vanhinten koorumille.

• Käy läpi patriarkallinen siunauksesi pohtien kykyjäsi 
ja Hengen lahjojasi, jotka voisivat olla tukena muille 
heidän kehittymisessään – myös lahjoja, jotka eivät 
ehkä ole kovin näkyviä, kuten hyvänä kuuntelijana 
oleminen.

•  Laadi luettelo ihmisten vahvuuksista – omistasi ja 
muiden – jotta olet valmis tukemaan muita, jotka 
voisivat hyötyä muiden tietämyksestä. Tämä kannat-
taisi tehdä yhdessä perheinä, seurakuntaneuvostona 
ja nuorten luokkien ja koorumien johtokuntina.
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3. Osoitakiinnostustajaole
rohkaiseva.

Muista, milloin lapsilla tai nuorilla on jota-
kin suurta tulossa, ja ole heihin yhteydessä 
asiaan liittyen. Lähetä kannustusviesti. Kysy, 
kuinka asiat sujuivat heidän sen viikon suun-
nitelmiensa osalta. Ole innostunut heidän 
kasvustaan ja kannusta heitä jatkamaan pet-
tymyksistä huolimatta. Sinun ei tarvitse tietää 
yksityiskohtia antaaksesi heidän tuntea, että 
olet kannustava.

Kerran kun yritin omaksua tapaa käydä 
varhain vuoteeseen, eräs seurakunnan jäsen kuuli 
minun puhuvan yhtenä sunnuntaina, että toivoin 
saavani nukuttua enemmän sillä viikolla. Hän 
kysyi minulta, mitä aioin tehdä, jotta se onnis-
tuisi. Lupauduin menemään nukkumaan halua-
maani aikaan ainakin yhtenä iltana sillä viikolla. 
”Kysyn siitä sinulta ensi viikolla”, hän sanoi. 
Uskoin hänen tekevän niin, joten pidin kiinni 
lupauksestani.

Ja eikö hän seuraavalla viikolla kirkossa 
kysynytkin, olinko saavuttanut tavoitteeni (minä 
olin!), ja kysyi, tekisinkö niin taas seuraavalla 
viikolla. Tiesin, että hän kysyisi siitä taas, joten 
tein niin. Seuraavalla viikolla hän kannusti 
minua saavuttamaan tavoitteeni kaksi kertaa 
sillä viikolla. Ja seuraavalla viikolla? Hän sitoutti 
minut kolmeen iltaan. Hän kannusti minua joka 
viikko, kunnes suunnitelmastani oli tullut todel-
linen tapa.

Vuosia myöhemmin kerroin tästä eräälle 
ystävälle kirkossa, koska olin lipsunut tästä 
hyvästä tavastani ja tiesin, että minun piti 
aloittaa uudelleen. ”Minä autan sinua olemaan 
tilivelvollinen”, hän sanoi. Niinpä hän palasi 
asiaan joka viikko, kunnes kehitin jälleen tavan 
nukkua riittävästi. Vuosien varrella perhe ja 
läheiset ystävät ovat auttaneet minua tavoit-
teessa saada riittävästi unta, mutta ne kaksi 
kertaa, jotka ovat olleet tehokkaimpia, olivat, 

kun seurakunnan jäsenet – joiden kanssa en ollut erityisen läheinen – 
auttoivat minua asettamaan ja pitämään tavoitteen ja sitten kyselivät sen 
perään kannustavasti.

Muita ideoita
•  Jos joku osallistuu taidoillaan johonkin esitykseen tai peliin, mene 

katsomaan ja kannusta häntä.
•  Huomaa kasvu muissa ja kehu heidän ponnistuksiaan, kuten hei-

dän pidettyään puheen tai oppiaiheen kirkossa, heidän autettuaan 
jonkin toiminnan suunnittelussa, heidän osallistuttuaan palvelu-
hankkeeseen tai kun olet kuullut jostakin saavutuksesta koulussa. 
Sanasi voivat motivoida heitä niin, että he jatkavat tavoitteisiinsa 
pyrkimistä vaikeina päivinä.

•  Jos suunnittelet perheen toimintaa auttaaksesi lapsiasi oppimaan 
uusia taitoja, voisit pyytää muita mukaan, etenkin jos se liittyy 
heidän tavoitteisiinsa.

4. NoudataPyhänHengenjohdatusta.
Ennen kaikkea tavoittele Pyhää Henkeä. Taivaallinen Isä ja Vapahtaja 

tuntevat vahvuutesi ja muiden tarpeet. He tuntevat kykysi siunata elämäs-
säsi olevia lapsia ja nuoria. Rukoile tietääksesi, kuinka voit tukea ja siunata 
noita henkilöitä. Toimi sitten uskossa. Henki johdattaa sinua pienissä ja 
yksinkertaisissa pyrkimyksissäsi ihmeiden aikaansaamiseksi (ks. Alma 37:6).

Vapahtajan pyyntö, että meillä olisi ”yksi sydän ja yksi mieli” (Moos. 
7:18), kutsuu meitä – nuoria ja vanhoja – olemaan yhtä pyrkimyksissämme 
tulla Vapahtajan kaltaisiksi ja seurata Hänen jäljissään. Kun teemme palve-
lutyötä lasten ja nuorten parissa ja pyrimme auttamaan heitä kasvamaan, 
me saatamme huomata, että me itse kasvamme aivan yhtä paljon.

Muita ideoita
•  Elä kelvollisena saamaan Pyhän Hengen jatkuva kumppanuus.
•  Varaa viikoittain aikaa sen pohtimiseen, kuinka voit tukea omien 

lastesi tai sukusi, seurakuntasi tai asuinyhteisösi lasten ja nuorten 
kasvua.

•  Turvaa Henkeen, kun teet työtä oman kehityksesi eteen. Opi  
epäonnistumisista ja edisty edelleen tavoitellen kasvaessasi Pyhän 
Hengen apua. ◼
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Koulun aloittaminen. Alkeisyhdistyk-
sestä pois siirtyminen. Temppeliin 

meneminen. Uuden työpaikan hank-
kiminen. Ylioppilaaksi valmistuminen. 
Palveleminen lähetystyössä.

Nämä ovat vain muutamia virstan-
pylväitä, joita lapsesi saattavat kohdata 
elämässä, ja ne kaikki edellyttävät 
erityistä valmistautumista. Muutokset 
voivat olla pelottavia, mutta muutamat 
apuneuvot voivat auttaa meitä suun-
nistamaan niissä onnistuneesti. Tässä 
on joitakin vinkkejä avuksesi, 
kun ohjaat lapsiasi elämän 
siirtymäkohdissa.

•  Kuuntele heidän ajatuksiaan siirtymisestä. Kysy heiltä, mistä he ovat innois-
saan ja mikä heitä hermostuttaa. Ole kannustava mutta ymmärtäväinen 
heidän huoliaan kohtaan. Joskus he tarvitsevat vain myötätuntoista kuulevaa 
korvaa suhtautuakseen rauhallisesti tulevaan muutokseen.

•  Anna heille mahdollisimman paljon tietoa siitä, mitä he voivat odottaa 
uuden edessä. Esimerkiksi jos lapsesi on menossa sijaiskasteille temppeliin 
ensimmäisen kerran, kerro hänelle yleisluonteisesti siitä, mitä tapahtuu missä-
kin vaiheessa, kun hän on sisällä temppelissä. Jos olette muuttamassa uuteen 
kaupunkiin, ota selville mahdollisimman paljon hänen uudesta koulustaan, 
seurakunnastaan ja naapurustostaan. Kun minimoit tuntemattomat tekijät, 
poistat ahdistuksen aiheuttajia. Uudet tiedot voivat auttaa heitä ymmärtä-
mään uutta kokemusta, jonka he saavat.

Suunnistamista  

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

siirtymissä
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TEINI- IKÄISILLE

Liahonassa:
•  ”Onkohan Apuyhdistyksessä 

tylsää?”, kesäkuu 2018, s. 50.
•  ”Ensimmäinen päiväni vanhinten 

koorumissa”, kesäkuu 2018, 
s. 52.

•  ”Teini- ikäiset ja temppeliliitot”, 
lokakuu 2013, s. 18.

Lisää lähteitä on sivustolla youth . 
churchofjesuschrist .org.

•  Laadi suunnitelma uusien tilanteiden käsittelyyn. Ennakoi mahdollisia ongel-
mia, ja keksikää tapoja käsitellä niitä. Auta lapsia miettimään ratkaisuja hei-
dän ”mitä jos” - kysymyksiinsä: ”Mitä jos nousen väärään bussiin?” ”Mitä jos 
tunnen itseni yksinäiseksi leirillä?” ”Mitä jos en pidä uudesta opettajastani?” 
Kehittele hätäsuunnitelma, jotta he tuntevat olonsa mukavammaksi: ”Jos 
stressaannut, soita minulle.” ”Jos kurssi on liian vaikea, me voimme puhua 
siitä opettajasi kanssa.”

•  Voimaannuta heitä muistuttamalla heitä virstanpylväistä, jotka he ovat ohit-
taneet aiemmin, ja apuneuvoista, jotka auttavat heitä nyt onnistumaan. Käytä 
myönteistä, kannustavaa kieltä: ”Sinä selvisit siitä, sinä voit selvitä tästäkin!” 
”Sinä pystyt tekemään vaikeita asioita.” ”Sinulla on kaikki, mitä tarvitset. Sinä 
olet valmis.” ”Minä uskon sinuun.”

•  Vakuuta heille, että asiat järjestyvät. Monet ihmiset ovat voittaneet saman-
kaltaisia kamppailuja, joten kyllä hekin pystyvät siihen! Muistuta heitä siitä, 
että he voivat rukoilla taivaalliselta Isältä apua milloin, missä ja mistä asiasta 
tahansa.

•  Luo tukijärjestelmä, jotta lapsesi eivät tunne olevansa yksin kamppailussaan. 
Jos olet kokenut jotakin samankaltaista, kerro heille siitä. Miltä sinusta tun-
tui? Kuinka sopeuduit? Yritä löytää joku olemaan lapsesi ”siirtymävaiheen 
kaveri”. Löytävätkö he ystävän, jonka kanssa olla uudessa Alkeisyhdistyksen 
luokassa? Tuntevatko he jonkun, joka voisi ohjata heitä työssä tai luokassa? 
Keitä heidän huonetoverinsa yliopistossa tulevat olemaan?

•  Etene heidän tahtiinsa. Lapsesi saattavat tarvita pientä tönäisyä eteenpäin 
tai jopa varoituksen hidastaa, mutta älä yritä muuttaa liikaa heidän luontaista 
etenemistahtiaan. Seuraa heidän esimerkkiään. Jos he haluavat ryhtyä heti 
toimeen, huolehdi siitä, että heillä on kaikki, mitä he tarvitsevat, tehdäkseen 
niin. Jos he eivät tunne olevansa valmiita tekemään mitään vielä, älä pakota 
heitä etenemään vauhdilla. Kannusta heitä lempeästi kulkemaan mukavuus-
alueensa ulkopuolelle mutta älä kiirehdi. Mukaudu lastesi tarpeisiin ja pyydä 
johdatusta Hengeltä tietääksesi, kuinka voit auttaa parhaiten. ◼
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Kerro kokemuksistasi
Onko sinulla jokin upea kokemus, josta 
haluaisit kertoa? Tai haluatko nähdä 
artikkeleita joistakin tietyistä aiheista? 
Jos näin on, haluamme kuulla niistä 
sinulta! Voit lähettää artikkelisi tai 
palautteesi sivustolla liahona .church 
ofjesuschrist .org.

Siinä vaiheessa kun minusta tuli nuori aikuinen, luulin tietäväni kaiken 
yksinäisyydestä. Olin muuttanut paljon kasvuvuosinani, joten minulla 
oli runsaasti kokemusta mukavuusalueelta poistumisesta ystävien 
saamiseksi. Ja kun menin naimisiin mukavimman tuntemani kaverin 

kanssa, tiesin, etten koskaan enää tuntisi itseäni yksinäiseksi, eikö niin?
Väärin.
Yksinäisyys nuoren aikuisen elämässä on melko lailla väistämätöntä,  

vaikka se kestäisikin vain vähän aikaa. Meidät hukutetaan asioihin, jotka on teh-
tävä ja jotka saavat meidät kiirehtimään eteenpäin kuumeista vauhtia. Omak-
summe uusia rooleja: opiskelija, aviopuoliso, työntekijä, isä tai äiti. Muutamme 
pois kotoa ja perheen luota. Meitä pommitetaan valtavilla – jopa meidät muista 
eristävillä – päätöksillä. Lisäksi olemme yhä alttiita jokapäiväisen elämän ja 
ei- niin- jokapäiväisen elämän koettelemuksille. Kaikki nämä asiat voivat kasaan-
tuessaan tehdä yksinäisyydestä yhden vallitsevimmista tunnetiloista nykyajan 
nuorten aikuisten keskuudessa. Onneksi aina on olemassa keinoja taistella 
tätä yksinäisyyttä vastaan, ja siitä tässä osastossa on kyse.

Sivulla 44 Shaila kertoo, kuinka kirkkoon liittyminen auttoi häntä ennen 
pitkää voittamaan yksinäisyyden. Sivulla 48 Mindy opettaa meille tavan, jolla 
voimme löytää ja arvostaa ystävyyttä, kuten Kristus teki. Ja vain sähköisesti 
julkaistavissa artikkeleissa Bella esittelee, mitä vaikutuksia hyvillä ystävyyssuh-
teilla voi olla meille, ja minä annan muutaman vinkin niille, jotka ovat yksinäisiä 
ollessaan poissa rakkaiden luota joulun aikaan.

Yksinäisyyden voi voittaa – oli se sitten sitä, että lähtee ulos ja tutustuu 
uusiin ihmisiin, on aidosti yhteydessä muihin joka päivä tai kehittää läheisem-
män suhteen Vapahtajaan. Kun ymmärrämme, että Jeesus Kristus on aina 
kanssamme, kun näemme, ettemme ole koskaan todella yksin, niin meillä 
on voimaa unohtaa itsemme, luoda terveitä ihmissuhteita ja siunata ympäril-
lämme olevien elämää.

Joltakulta, joka uskoo sinuun
Alexandra Palmer

Nuorille aikuisille

Et ole yksin – luota minuun

Löydät nämä artikkelit ja muutakin
•  sivustolta liahona .churchofjesus 

christ .org
•  kohdasta NA- viikkojulkaisu  

(Evankeliumiaiheisen kirjaston  
nuorten aikuisten osastossa)

• sivustolta facebook.org/liahona

TÄSSÄ OSASTOSSA

44 Päivittäinen taisteluni 
yksinäisyyttä vastaan
Shaila Mahabier

48 Vapahtajan esimerkki 
ystävystymisestä
Mindy Selu

VAIN VERKOSSA
Hengellinen happivaje ja hyvien 
ystävien tärkeys
Bella Harvey

5 vinkkiä joulusta nauttimiseen, 
kun on kaukana kotoa
Alexandra Palmer
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Shaila Mahabier

Todella pitkään elämäs-
säni minusta tuntui, 
että olen aivan yksin. 
Alkuun yksinäisyys oli 
minulle uusi tunne, 

koska tulen viisihenkisestä per-
heestä. Niinpä lapsena nautin aina 
kotona ihmisistä ja melusta ympä-
rilläni. Tiesin, etten ollut yksin.

Surullista kyllä, vanhempani 
erosivat ollessani teini- ikäinen. 
Sen jälkeen aloin todella tuntea 
olevani yksin. Yritin keksiä, mitä 
tehdä, ja poistuin mukavuus-
alueeltani saadakseni ystäviä 
koulussa. Toivoin, että voisin 
nauttia siitä, että olin läheinen 
monien kanssa koulussa, kuten 
olin ollut kotona. Mutta vaikka 
ympärilläni oli ihmisiä, tunsin silti 
olevani yksin. Tämä tunne väheni 

muutamia vuosia myöhemmin, 
kun löysin kirkon.

Yhtenä päivänä lähetyssaar-
naajasisaret koputtivat oveemme 
ja äitini meni avaamaan. Muistan 
hänen sanoneen heille: ”No, 
minä en ole kiinnostunut, mutta 
tyttäreni olisi. Odottakaa, niin 
haen hänet.”

Kun aloin puhua heille, saatoin 
tuntea Hengen käskevän minua 
kuuntelemaan. Kuunneltuani ja 
opittuani muutaman kuukauden 
tiesin löytäneeni etsimäni. Vaikka 
siltä ei alussa tuntunutkaan, 
niin päätökseni mennä kasteelle 
auttoi minua sekä pääsemään 
lähemmäksi Herraa että myös 
lähemmäksi jatkuvan yksinäi-
syyttä vastaan käymäni taistelun 
päättymistä.

Kirkkoon  
liittyminen lisäsi 
monin tavoin  
yksinäisyyttä, jota 
olin tuntenut  
vanhempieni  
avioerosta lähtien. 
Mutta se auttoi 
minua myös  
löytämään 
tien pois 
yksinäisyydestäni.

Päivittäinen  
taisteluni 
yksinäisyyttä  
vastaan
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Käännynnäisenä tunsin itseni 
yksinäiseksi

Kun päätin haluavani mennä kasteelle, 
perheeni ei ollut siitä kovinkaan innoissaan. 
Vaikka äitini ja yksi veljistäni osallistuivatkin 
kastetilaisuuteeni, muut sukulaiset torjui-
vat minut, koska meillä ei enää ollut samaa 
uskontoa.

Alussa se oli melko vaikeaa, ja tunsin ole-
vani yksinäisempi kuin koskaan. Mutta jonkin 
ajan kuluttua yksi serkuistani päätti alkaa 
hartaaksi hinduksi, mikä oli myös erilaista kuin 
se, mihin muu sukumme oli tottunut. Serkkuni 
kunnioitti valintaani liittyä kirkkoon, koska hän 
oli tehnyt samankaltaisen päätöksen. Hänen 
minua kohtaan osoittamansa rakastavan 
esimerkin ansiosta jotkut muutkin sukulaiseni 
lakkasivat karttelemasta minua.

Koulussa tajusin, etten oikeastaan sopinut 
enää joukkoon. Ja työssä ihmiset katsoivat 
minua oudosti, kun kerroin heille, että olin 
mennyt kasteelle. En tuntenut häpeää – pää-
tökseni oli oikea, ja tiesin sen koko sydä-
mestäni – mutta ystäväni eivät ymmärtäneet 
elämäntapani muutoksia, ja useimmat heistä 
päättivät lakata olemasta ystäviäni.

Sain uusia ystäviä
Kaikissa näissä vaikeissa kokemuksissa  

jatkoin rukoilemista ja tunsin lohtua, jota 
Henki oli luvannut minulle saamassani pap-
peuden siunauksessa. Yhtenä päivänä uskal-
tauduin esittämään rukouksessa kysymyksen: 
”Miksi tunnen olevani niin yksin?” Ja sain 
vastauksen tai pikemminkin lupauksen – että 
saisin uusia ystäviä, ystäviä, jotka ymmärtäisi-
vät minua.

Ja niin sainkin! Sain uusia ystäviä, joista osa 
ei ole kirkon jäseniä, mutta jotka silti kunnioit-
tavat ja rakastavat minua. Sain ystäviä myös 
kirkossa, ja heistä on tullut minulle kuin perhe.

Koska olen introvertti, puhuminen ihmis-
ten kanssa ei ole minulle mikään helppo asia. 
Suurimmaksi osaksi annan ihmisten tulla 
minun luokseni, mutta lukiossa ei ollut kovin-
kaan monia, jotka halusivat puhua kanssani. 
Siksi olin iloinen, että muistin oppimani van-
han keinon – minä hymyilin. Mitä enemmän 
hymyilee, sitä lähestyttävämmäksi tulee. Taju-
sin, että mitä enemmän hymyilin ihmisille, sitä 
enemmän he alkoivat jutella kanssani ja sitä 
helpommaksi minulle tuli ystävystyä heidän 
kanssaan.
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Pidän yhtä taivaallisen Isän kanssa
Parempi vastaus rukoukseeni oli presi-

dentti Thomas S. Monsonin (1927–2018) puhe 
”Uskalla seistä yksin” (Liahona, marraskuu 
2011, s. 60–67). Ajan kuluessa tämä puhe on 
opettanut minulle yhden hyvin olennaisen 
asian yksinäisyydestä: et ole koskaan yksin, 
kun pidät yhtä Herran kanssa.

Vieläkin on päiviä, jolloin minun on vaikea 
pitää yhtä Hänen kanssaan. Pelko, että muut 
ihmiset pilkkaavat minua ja uskonkäsityk-
siäni, on suuri. Minulle on sanottu, että kaikki 
uskonto on roskaa ja että minua johdetaan 
kuin tyhmää lammasta. Saatuaan selville, 
mikä on uskontoni, jotkut ovat kohdelleet 
minua aivan kuin minulla olisi jokin kauhea, 
tarttuva tauti. Kaikki nämä kokemukset ovat 
saaneet minut tuntemaan hienoista epävar-
muutta ja yksinäisyyttä. Se on päivittäinen 
taistelu, mutta se on taistelu, jonka voitan 
joka päivä yhä uudelleen Herran avulla ja 
täydellä tuella.

Yritän päivittäin noudattaa Hen-
gen kehotuksia. Aina kun kuuntelen 
Henkeä ja puhun ihmisten kanssa, 
Hengeltä saatu innoitus tekee 
minut kykeneväksi palvelemaan 
muita. Se antaa minulle tilaisuuden 
muistaa, etten ole yksin. Mikä tär-
keintä, Hengen kuunteleminen suo 

minulle aina tilaisuuden lausua todistukseni. 
Olen oivaltanut, että uskostani kertominen tällä 
tavoin auttaa minua olemaan vähemmän pelo-
kas ja se auttaa muita ymmärtämään minua 
paremmin. Ennen kuin tajusinkaan, en ollut 
yksin – kenen kanssa sitten olinkin sillä hetkellä 
juttelemassa – olin Hengen seurassa. Kun Henki 
on vierellä, ei voi koskaan olla yksin.

Niinä monina vuosina ja hetkinä, kun olen 
tuntenut yksinäisyyttä, Herra on toistuvasti 
sanonut minulle, että minä olen Hänen rakas 
tyttärensä ja että Hän rakastaa minua. Kuinka 
voin koskaan tuntea olevani yksin, jos Isäni on 
kanssani? Kuinka voin tuntea olevani yksin, jos 
Hän on vain yksinkertaisen rukouksen päässä?

Päivittäisessä taistelussani yksinäisyyttä 
vastaan pyydän taivaallista Isääni paitsi ole-
maan minun kanssani myös auttamaan minua 
pitämään aina yhtä Hänen kanssaan. Tiedän, 
ettei Hän ole koskaan jättänyt minua taiste-
lemaan minkään asian kanssa yksin vaan on 
aina ollut kanssani rakastaen minua. ◼
Kirjoittaja asuu Prahassa, Tšekin tasavallassa.
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Vapahtajan esimerkki 
ystävystymisestä

Mindy Selu
kirkon lehdet

Me nuoret aikuiset koemme kaikki 
yksinäisiä aikoja – lähtiessämme 
opiskelemaan, tullessamme 
kotiin lähetystyöstä, ihmissuhtei-
den rikkoutuessa, ollessamme 

ainoita kirkon jäseniä paikkakunnalla, uusia 
seurakunnassa, naimattomia, naimisissa puoli-
son kanssa, joka on paljon poissa kotoa, uusina 
vanhempina ja monissa muissa tilanteissa. Jot-
kin elämänvaiheet eivät kerta kaikkiaan helpota 
ystävystymistä.

Mutta se ei tarkoita, että se olisi mahdotonta. 
Kuten kaikessa, vastaus piilee Vapahtajan seu-
raamisessa. Vanhin Ronald A. Rasband kahden-
toista apostolin koorumista on huomauttanut: 
”Ystävyydessä kuten jokaisessa muussakin 
evankeliumin periaatteessa Jeesus Kristus on 
esikuvamme.” 1 Seuraavassa on vain muutama 
asia, jotka voimme oppia Vapahtajan ystävysty-
misestä antamasta esimerkistä.

Etsi heidät
Jeesus arvosti ystävyyttä. Hän tarvitsi apua 

ja tukea muilta (kuten me kaikki!) täyttääkseen 
maanpäällisen tehtävänsä, mutta sen sijaan 
että Hän olisi odottanut oikeiden ihmisten 

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

ilmaantuvan ovelleen, Hän lähti etsimään ja löysi heidät! Hän meni paik-
koihin, joissa Hän ei tavallisesti olisi käynyt (ks. Luuk. 5:3–10), Hän kulki 
ympäriinsä (ks. Mark. 1:16; Joh. 1:36) ja Hän jopa kutsui ihmisiä tulemaan 
ja näkemään, missä Hän asui (ks. Joh. 1:39).

Me emme kenties tarvitse ystäviä samoista syistä kuin Vapahtaja, 
mutta meidän on silti tärkeää ympäröidä itsemme hyvillä ihmisillä. Jos 
olet uudessa elämänvaiheessa, jossa huomaat tarvitsevasi ystäviä, etsi 
heidät. Osallistu kirkon toimintaan ja muihin toimintoihin, esittäydy, 
kokeile uusia asioita, järjestä yhteinen tapaaminen, palvele vilpittömästi 
(palvelutyöpiirissäsi on luultavasti joku, joka myös tarvitsee ystävää!), niin 
huomaat, että ympärilläsi on yhä enemmän mahdollisia ystäviä.

Tuo hyvää esiin muista
Pidän kovasti siitä, kun Jeesus tapasi Natanaelin ja sanoi: ”Siinä on 

oikea israelilainen, mies vailla vilppiä!” ( Joh. 1:47.) Aina kun ajattelen tätä 
jaetta, se muistuttaa minua siitä, että minun tulee etsiä hyvää, jota näen 
muissa, ja tuoda se esiin.

Amerikkalainen TV- persoona Fred Rogers, joka oli 
jonkinlainen asiantuntija ystävystymisessä, huomautti 
myös, kuinka parhaan etsiminen muista on Kris-
tuksen kaltainen ominaisuus. ”Uskon, että arvos-
taminen on pyhää”, hän sanoi. ”Että kun etsimme 
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yksinäisyys voi myös olla meille muistutuksena 
jumalallisesta toimeksiannosta rakastaa toinen 
toistamme (ks. Joh. 13:34).

Jos kamppailet juuri nyt yksinäisyyden 
kanssa, katso esimerkkiä Vapahtajasta. Ennen 
ketään muuta tee Hänestä ystäväsi. Hän – ja 
taivaallinen Isämme – eivät koskaan jätä sinua 
yksinäiseksi. ◼

VIITTEET
 1. Ronald A. Rasband, ”True Friendship”, New Era, lokakuu 

2016, s. 5.
 2. Fred Rogers, Marquetten yliopiston promootiopuhe, 2001, 

marquette.edu/universityhonors/speakers- rogers.shtml.

parasta siinä ihmisessä, jonka seurassa satumme sillä hetkellä olemaan, 
me teemme sitä, mitä Jumala tekee. Siksi lähimmäistä rakastaessamme 
ja arvostaessamme me olemme osallisina jossakin sellaisessa, mikä on 
todella pyhää.” 2

Rukoile ystäviesi puolesta
Ikimuistoisimpia maanpäällisiä kokemuksia Vapahtajan seurassa 

ovat varmasti olleet ne, kun Hän rukoili muiden puolesta. Nefiläiset 
kirjoittivat, ettei ”kukaan voi käsittää sitä iloa, joka täytti sielumme sillä 
hetkellä, kun kuulimme hänen rukoilevan Isää meidän puolestamme” 
(3. Nefi 17:17). Meidän rukouksemme eivät ehkä ole yhtä koskettavia 
kuin Hänen, mutta me voimme silti varata aikaa rukoillaksemme niiden 
puolesta, joista välitämme.

Ystäviesi puolesta rukoilemisen lisäksi voit rukoilla myös, että saisit 
ystäviä. Kun kysyt ”Herralta neuvoa kaikissa tekemisissäsi” (Alma 37:37) 
– myös yksinäisyyttä ja ystävien tarvetta koskevissa huolissasi – Hän 
sekä ”ohjaa sinua sinun hyväksesi” että myös ohjaa sinua kohti hyvää – 
kohti hyviä ihmisiä, joista voi tulla hyviä ystäviä.

Katso Vapahtajaan
Jeesus tietää, miltä meistä tuntuu, kun tunnemme yksinäisyyttä, 

koska Hänkin oli yksinäisyyden ja ”surun tuttava” (Moosia 14:3). Vaikka 
siis olisimmekin parhaita ystävänä olemisessa, koemme silti toden-

näköisesti yksinäisyyden aikoja tai hetkiä. Mutta 

Me kaikki koemme 
yksinäisiä aikoja, mutta 
Vapahtajan esimerkki 
opettaa meille muutamia 
asioita ystävystymisestä.
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52 Edistymistä yhdessä
Eric B. Murdock ja Richard M. 
Romney

54 Joulu eri puolilla maailmaa

58 Et halua olla pilkkakirves
David A. Edwards

60 Sokkotreffitmyöhempien
aikojen pyhiin kuuluvan 
tytön kanssa
Vanhin Joaquín E. Costa

62 Kysymys ja vastaus: 
Palvelisinko lähetystyössä? 
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Minä rakastan 
temppeliä,  
koska se on paikka, jossa voi todella tuntea 
Hengen. Se on puhtauden paikka, jossa voi 
todella tuntea Kristuksen rakkauden.

Minulla oli tilaisuus asua vuoden ajan 
Yhdysvalloissa. Kun saavuin sinne, olin jon-
kin aikaa todella yksinäinen. Kaipasin per-
hettäni ja kotia, mutta minulla oli muitakin 
vaikeuksia. Minulla ei ollut kovinkaan monta 
ystävää koulussa, kielen ja kulttuurin kanssa 
oli hankalaa ja minulla oli hieman ongelmia 
perheen kanssa, jonka luona asuin.

Kirkossakin tunsin toisinaan olevani 
yksin. Mieleni teki lähteä kotiin. Halusin 
todella kovasti nähdä jälleen perheeni.

Mutta aloin ajatella Jeesusta Kristusta ja 
sitä, kuinka Hän kärsi vuokseni. Rukoilin, ja 
Jumala lohdutti minua. Siellä missä asuin, 
temppeli oli aivan lähellä – vain kuuden 
minuutin päässä. Niinpä päätin käydä temp-
pelissä kerran viikossa, ja se oli todellakin 
siunaus elämässäni.

Tilanne alkoi muuttua. Löysin hyviä 
ystäviä, ja Jumala teki mahdolliseksi sen, 
että jaksoin olla koko loppuvuoden poissa 
kotoa. Tiedän, että tunsin lohtua Jeesuksen 
Kristuksen ansiosta. Hän antoi minulle apua 
ja voimaa, ja se antoi minulle rohkeutta. 
Joskus ajatellaan, että Jeesuksen Kristuksen 
sovituksessa on kyse ainoastaan paran-
nuksesta. Mutta Kristus on myös suuren 
lohdun lähde. Tiedän, etten voi mitenkään 
ymmärtää kaikkea, mitä Hän kesti, mutta 
Hän ymmärtää minua.

Yona C., 17, Ranska
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päivän. Andrew sanoo: ”Matthew’sta tuli 
pappi, minusta tuli opettaja ja Isaacista tuli 
diakoni samaan aikaan. Kukaan meistä ei 
ollut siinä iässä, jossa olisimme edenneet 
aiemmin.”

”Ensimmäisenä päivänäni pappina”, 
Matthew sanoo, ”mursin sakrament-
tileivän ja siunasin sen. Olin vähän 
hermostunut. Käteni vapisivat hieman, 
kun lausuin rukouksen, mutta se oli tosi 
mahtavaa.”

Koska Isaac on uusi Aaronin pappeu-
dessa, hänellä on nyt tilaisuus oppia iso-
veljiltään. ”Se oli kivaa, koska olin veljieni 
ja muutamien heidän ystäviensä kanssa”, 
Isaac sanoo. ”Tunsin Hengen, kun jaoin 
ensimmäisen kerran sakramenttia.”

”Minä kastoin veljeni!”
Aaronin pappeuden saamisen ja 

sakramentin jakamisen lisäksi Isaac kävi 
myös temppelissä sijaiskasteilla. Hänen 
isänsä kastoi hänet ensin, mutta sitten 
tuli yllätys:

”Minä sain kastaa veljeni!” Matthew 
sanoo.

”En ikinä odottanut, että Matthew 
kastaisi minut”, Isaac sanoo. ”Mutta hän 
on nyt pappi, joten hän voi tehdä niin. 
Se oli tosi hieno kokemus. Tunsin Pyhän 
Hengen vaikutuksen.”

Joka aamu ennen seminaaria
Matthew, Andrew ja Isaac eivät ole 

ainoat veljekset Clarksonin perheessä. 
Heitä on neljä muutakin: Levi (9), Eli (7), 
Sam (4) ja Titus (2) sekä perheeseen 
tulossa oleva vauva.

Kun presidentti Nelson kutsui  
kirkon naisia lokakuun 2018 yleiskon-
ferenssissa lukemaan Mormonin  
kirjan ennen vuoden loppua, Matthew, 
Andrew ja Isaac yhdessä isänsä ja  
pikkuveljiensä kanssa päättivät antaa 
tukensa äidille. ”Me luemme sen sinun 
kanssasi!” he sanoivat. Joka aamu ennen 
seminaaria he heräsivät lukemaan 
yhdessä.

K irkossa on tapahtunut monia mie-
lenkiintoisia muutoksia presidentti 
Russell M. Nelsonin saaman innoi-

tuksen johdosta. Kahdella näistä muutok-
sista on ollut suora vaikutus Clarksonin 
veljeksiin Kaliforniassa Yhdysvalloissa:

1.  Nuoret miehet voidaan nyt asettaa 
pappeuden virkaan tammikuussa 
sinä vuonna, jonka aikana he täyttä-
vät 12, 14 tai 16 vuotta.

2.  Nuoret voivat saada rajatun käytön 
temppelisuosituksen tammikuusta 
alkaen sinä vuonna, jona he täyttä-
vät 12 vuotta.

Veljeksille Matthew (15), Andrew (13) ja 
Isaac (11) nämä muutokset ovat tuoneet 
uusia mahdollisuuksia palvella ja edistyä 
Jeesuksen Kristuksen evankeliumissa – ei 
vain yksinään vaan yhdessä.

Ensimmäisten kertojen päivä
Tammikuussa 2019 Matthew, Andrew ja 

Isaac kokivat kaikki ensimmäisten kertojen 

Edistymistä YHDESSÄ



 J o u l u k u u  2 0 1 9  53

Elämää muuttanut haaste
”Kun tartuimme tähän haasteeseen, 

luulin, että se veisi paljon aikaa”, Andrew 
sanoo. ”Olin huolissani siitä, ettei minulla 
olisi riittävästi aikaa tehdä kaikkea, mitä 
halusin, kuten soittaa kitaraa tai olla 
ystävieni kanssa. Mutta tajusin, että eihän 
siinä niin käy. Mitä enemmän luin Mormo-
nin kirjaa, sitä enemmän minulla tuntui 
itse asiassa olevan aikaa. Tajusin, että jos 
luen pyhiä kirjoituksia jatkossakin mahdol-
lisimman paljon, elämäni on tasapainossa. 
Minulla on enemmän aikaa päivässä.”

Matthew’lla oli vaikea vaihe silloin 
kun perhe alkoi lukea joka aamu. Hän 
sanoo: ”Minulla ei mennyt hyvin koulussa. 
Minulla oli vaikeuksia pyhien kirjoitusten 
tutkimisessa itsekseni ja suhteessani 
taivaalliseen Isään, ja salasin sen kaikilta. 
En puhunut siitä vanhempieni kanssa.”

Kun Matthew kuitenkin käytti enem-
män aikaa Mormonin kirjan lukemiseen, 
evankeliumi alkoi tulla etusijalle hänen 
elämässään. Hän myös ponnisteli enem-
män koulussa. Hän teki lujasti töitä ja sai 
arvosanansa kohenemaan.

”Tajusin myös, kuinka paljon taivaalli-
nen Isä ja vanhempani rakastavat  
minua ja kuinka paljon he auttavat 
minua. Ja minulla on lujempi todistus 
Jeesuksesta Kristuksesta. Hän on autta-
nut minua voittamaan huonoja tapoja 
ja auttanut minua ohjaamaan elämääni 
oikeaan suuntaan. Olen hyvin iloinen siitä, 
että tartuimme presidentti Nelsonin  
haasteeseen perheenä. Se muutti 
elämäni.”

”Onpa niitä paljon!”
Presidentti Nelsonin kutsun vastaan-

ottaminen on vahvistanut myös Isaacin 
todistusta. ”Me ympyröimme sanat 
Jumala, Herra, Lunastaja, Vapahtaja ja  
Kristus aina kun löysimme niitä”, hän 
sanoo. ”Sinä päivänä, kun saimme  
Mormonin kirjan luettua, selailin sitä ja 
näin kaikki sanat, jotka olin ympyröinyt. 
Ajattelin: ’Onpa niitä paljon!’ En ollut 
aiemmin huomannut, kuinka monta niitä 
oli. Mormonin kirjaa lukiessani tunsin 
itseni paljon hengellisemmäksi. Olen 
iloinen siitä, että teimme sen.”

Clarksonin veljeksiä on siunattu, kun he ovat palvelleet  
pappeuskoorumeissaan ja lukeneet Mormonin kirjaa.

Elämä on todella  
paljon parempaa

Matthew, Andrew ja Isaac ovat häm-
mästyneitä siitä, että heidän perheensä 
luki Mormonin kirjan vain kahdessa kuu-
kaudessa. ”Yleensä siihen menee vuosi”, 
Isaac sanoo. Yhdessä he huomasivat 
profeetan kutsun noudattamisen tuomat 
siunaukset.

”Jos tekee niin kuin pitäisi”, Andrew 
sanoo, ”kuten luo suhteen taivaalliseen 
Isään rukoilemalla, tutkimalla pyhiä 
kirjoituksia ja pysymällä täysin aktiivi-
sena kirkossa, elämä on todella paljon 
parempaa.”

Nämä kolme veljestä ovat auttaneet 
toisiaan edistymään evankeliumissa. He 
seuraavat profeettaa, joka on kutsunut 
jäseniä ”lisäämään uskoaan Herraamme 
Jeesukseen Kristukseen ja Hänen sovi-
tukseensa, – – solmimaan liittoja Jumalan 
kanssa ja pitämään ne sekä – – [vahvista-
maan] perheitään” 1. ◼

VIITE
 1. Russell M. Nelson, ”Avaussanat”, Liahona, 

marraskuu 2018, s. 7.
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Haluaisitko kertoa, kuinka sinä vietät joulua siellä, missä asut? 

Lähetä meille kuva ja kertomuksesi, niin saatamme käyttää sitä ensi 

vuonna! Lähetä se sivustolla liahona@ churchofjesuschrist .org.
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”JOULUKUU merkitsee ykseyttä perheessämme. Meistä 
on ihanaa elää Kristuksen esimerkkiä noudattaen, ja me 
yritämme aina muistuttaa itseämme siitä, mitä Hän teki 
vuoksemme, ja monista saamistamme siunauksista. Meillä 
on olohuoneessa kuva Vapahtajasta ja sen ympärillä noin 
20 punaista sydäntä.

Kun valmistaudumme avaamaan keskiyöllä lahjamme, 
katson ensin perhettäni ja sitten kuvaa Kristuksesta. Olen 
ylpeä siitä, että siinä huoneessa on kuva Hänestä, ja olen 
ylpeä siitä, että pystyn sanomaan itselleni, että se, mitä 
Hän halusi niin kovasti perheellemme, on toteutumassa.

Aion palvella kokoaikaisessa lähetystyössä. Nämä 
joulun yhteiset hetket antavat minulle entistä suurem-
man halun kertoa evankeliumista muille. Evankeliumin 
ansiosta joulussa on aivan erilainen tunnelma. Evanke-
liumin ansiosta kaikki joulussa keskittyy Kristukseen ja 
perheeseen, ja se tuo minulle vielä suurempaa lohtua.”
Myrium G., Pariisi, Ranska



Mitkä ovat mieluisimpia jouluperinteitäsi? Pukeutua lämpimästi ja lähteä ulos 
perheen kanssa laulamaan joululauluja? Laskea pulkalla mäkeä ja juoda sen 
jälkeen kuumaa kaakaota? Lähteä grillijuhliin rannalle?

Riippumatta siitä, mitä joulukortteja tekevät yhtiöt näyttävät esittävän, joulua juhli-
taan kaikenlaisissa ilmastoissa, kulttuureissa ja paikoissa – usein ilman pilkahdustakaan 
lumesta tai vähäisintäkään kuusen tuoksua.

Seuraavassa on katsaus siihen, kuinka nuoret eri puolilla maailmaa juhlivat Vapahtajan 
syntymää.

Pyydämme pieniä lapsia laskemaan 
Jeesus- vauvan kehtoon keskiyöllä 
25. joulu kuuta. Toivotamme ’Hyvää 
joulua’ jokaiselle sukulaiselle, leik-
kaamme kakun, juttelemme koko illan 
ja menemme sinä päivänä myöhään 
nukkumaan.

Olemme hyvin kiitollisia siitä, että 
Jeesus Kristus kuuluu elämäämme. 
Hänen kauttaan me löydämme ikuisen 
ilon.”
Ankita K., Bangalore, Intia

”JOULU 2018 oli ihanimpia joulujani. 
Silloin vallitsi yhteenkuuluvuuden ja 
ystävällisyyden tunne, ja sain osallis-
tua pakolaisten hyväksi järjestettyyn 
tapahtumaan.

Tein punaisia paperisaappaita ja 
opetin niitä, jotka kutsuttiin päivälliselle, 
tekemään niitä ja laittamaan yhden 
jokaiselle lautaselle. Iltaan kutsutut 
toivat reppuja, jotka olivat täynnä 
henkilökohtaiseen hygieniaan liittyviä 
tarvikkeita, jotta ne voitaisiin jakaa 
sunnuntaina.

Osana iltaa katsoimme pakolaisten 
kanssa elokuvan Kristuksesta. Se oli 
hyvä ja ikimuistoinen joulu.”
Alexis L., Pariisi, Ranska

”BANGALORESSA joulua vietetään 
yleisesti. Kaikki juhlivat, olivat he sitten 
hinduja, muslimeja tai kristittyjä. Monet 
koristavat joulukuusen kodissaan ja 
ripustavat tähden.

Yksi perinne, jota noudatamme 
perheessämme, on osallistua kirkon 
tarjoaman Valoa maailmaan - kalenterin 
toimintoihin. Äitini alkaa myös valmistaa 
kakkuja naapureille, työtovereille, ystäville 
ja sukulaisille. Jouluaattona kutsumme 
kaikki sukulaiset kotiimme. Aloitamme 
joulun hartaushetken kotona klo 22.30 ja 
laulamme kirkon lauluja, luemme pyhiä 
kirjoituksia, katsomme jouluvideoita ja 
juttelemme.
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”ME NIKKAROIMME TÄMÄN limonadi-
kojun kesää varten, mutta jouluna on täy-
dellinen tilaisuus käyttää sitä pikkuleipien 
ja kuuman kaakaon jakamiseen ihmisille! 
Tunnen olevani lähempänä Vapahtajaani, kun 
löydän luovia tapoja palvella muita.”
Brooklyn H., Alberta, Kanada

”MINÄ NAUTIN AJAN VIETTÄMI-
SESTÄ siskojeni kanssa, etenkin kun 
pelaamme yhdessä pelejä. Jouluna meillä 
palavat kynttilät aterialla joka ilta. Se 
tuntuu rauhalliselta. Kynttilöiden valo 
muistuttaa minua Vapahtajasta, joka on 
maailman valo.”
Dane H., Alberta, Kanada

”MONIEN MIELESTÄ vuoret ovat rauhan paikka, jossa he ovat yhteydessä luontoon 
ja huomaavat Jumalan luomakunnan kauneuden. Mutta täällä Havaijissa me tun-
nemme Jumalan voiman ja arvostamme sitä meressä ja kaikissa sen ihmeissä.

Aina kun viettää aikaa luonnon ja perheen ympäröimänä, se on yhdistävä koke-
mus. Silloin irrottautuu elämän häiriötekijöistä ja keskittyy kauneuteen ympärillään – 
sekä siinä, mitä näkee, että ihmisissä, joiden kanssa sen kokemuksen jakaa.

Mikä onkaan parempaa aikaa kuin joulu tuntea olevamme enemmän yhteydessä 
tähän maapalloon ja perheeseemme, kun ymmärrämme, että niillä kummallakin 
on tärkeä osa suunnitelmassa, jonka taivaallinen Isämme ja Vapahtajamme Jeesus 
Kristus ovat laatineet.”
Diane A. ja valokuva Zyrus A.:sta, Havaiji, Yhdysvallat

”PERHEENI OSALLISTUU AINA 
johonkin palvelutoimintaan jouluna. 
Yksi asia, jota teemme, on se, että 
annamme ruokaa ja herkkuja avun 
tarpeessa oleville. Palvelemalla 
muita me pystymme osoittamaan 
Jumalan rakkautta. Vanhempani ovat 

opettaneet minulle joulun merkityk-
sen olemalla hyvänä esimerkkinä ja 
palvelemalla muita. Tämä kokemus on 
auttanut minua ymmärtämään tehtä-
väni maan päällä ja joulun todellisen 
merkityksen.”
Aaron S., Bangalore, Intia
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Osana joulunviettoaan monet kokoontuvat Meksikossa per-heenä ja ystävinä rikkomaan piñatoja.

”SAIN AUTTAA lahjoitettujen lelulas-
tien purkamisessa ja järjestämisessä 
– niitä oli useita rekkakuormallisia. 
Sitten avasimme ovet ja päästimme 
kaikki sisään. Oli todella hauskaa 
katsoa kaikkia lapsia. Heidän silmänsä 
kirkastuivat. He olivat aivan innois-
saan! Tulin iloiseksi nähdessäni heidät 
niin onnellisina ja rauhallisina heidän 
koettuaan jotakin niin kauheata.”
Audrey V.

”TOISINAAN, KOSKA PERHEEMME 
ON SUURI, me kaikki kokoonnumme 
yhteen tähän taloon ja naapuritaloon. 
Meillä on musiikkia. Me tanssimme. 
Olemme aina yhdessä perheenä mah-
dollisimman paljon joulukuussa, koska 
meillä ei ole koulua.

Me leikimme. Me juttelemme. Me 
nauramme. Me syömme. Se on perin-
teemme. Kun olen koulussa, minulla 
ei ole aikaa tehdä kaikkia noita asioita 
perheeni kanssa. Siksi me yritämme pitää 
nämä perinteet voimassa. Perhe on tär-
kein asia. Nämä perinteet auttavat meitä 
pysymään yhdessä perheenä.”
Juan C., Barranquilla, Kolumbia

”PALON JÄLKEEN ymmärsin, että 
tärkeintä, mitä meillä on, on perhe 
ja ystävät. Vaikka siis emme saaneet 
paljon lahjoja, oli todella mukavaa olla 
ihan vain perheen ympäröimänä. Se 
oli silti meille onnellista aikaa, vaikka 
se ei ollutkaan sellainen kuin normaali 
joulumme.”
Rachel W.

”OLI HIENOA NÄHDÄ, miten kaikki 
joutuivat vähän kuin pakosta yhteen 
ja olivat riippuvaisia toisistaan yhtei-
sönä. – – Opin, etteivät aineelliset 
asiat merkitse kovinkaan paljon. 
Paljon enemmän merkitsevät palvele-
minen, perhe ja yhdessä vietetty aika. 
Elämä on arvokasta. Tilanne voi mil-
loin tahansa muuttua pahemmaksi, 
joten meidän pitää pyrkiä nauttimaan 
myönteisistä ajoista, kun niitä on. 
Me olemme niitä, jotka luomme nuo 
myönteiset ajat!”
Billy A.

Huom. Seuraavat nuoret Paradisesta Kaliforniasta Yhdysvalloista pohtivat joulun merkitystä sen 
jälkeen kun Kalifornian historian tuhoisin maastopalo poltti heidän yhteisönsä poroksi.
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David A.Edwards
kirkon lehdet

Osaatko mainita joitakin viimeisten aikojen merkkejä? Monet 
niistä ovat melko tuttuja: palautus, Mormonin kirjan esiin-
tulo, erilaiset katastrofit, evankeliumin leviäminen, yleinen 

jumalattomuus. On kuitenkin yksi erityinen merkki, jota et ole ehkä 
tullut ajatelleeksi: pilkka.

Kaksi eri Uuden testamentin kirjoittajaa mainitsee, että viimei-
sinä päivinä on oleva pilkkaajia (ks. 2. Piet. 3:3 ja Juud. 1:18). Toisin 
sanoen on oleva ihmisiä, jotka pilkkaavat ja ivaavat Jeesusta Kris-
tusta, Hänen opetuksiaan ja Hänen seuraajiaan. Mutta meidän 
Hänen seuraajiensa käsketään olla pitkämielisiä ja kärsivällisiä (ks. VA
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Pilkkaaminen on hyvin suosittua – 

paitsi Herran silmissä.
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2. Piet. 3:11–15), odottaa Hänen tulemis-
taan ja Hänen lupaustensa täyttymistä, 
pysyä Hänen armossaan ja osoittaa 
myötätuntoa armahtamalla muita (ks. 
Juud. 1:22).

Tietenkään pilkka ei ole uutta, mutta 
se tuntuu todellakin leviävän. Ja vaikka 
sinä et koskaan pilkkaisi sitä, mikä on 
Jumalan, niin pilkkaava elämäntyylikään ei 
ole sellainen, joka Jeesuksen Kristuksen 
seuraajan pitäisi omaksua.

Pilkataanko? Ei, kiitos.
Pilkkaaminen tarkoittaa ivaamista, 

naurunalaiseksi tekemistä tai nälvimistä. 
Toisinaan siihen sisältyy vähemmän 
mairittelevaa matkimista, kuten kun 
imitoidaan jotakuta ja käytetään hassua 
ääntä tai liioiteltuja eleitä tai kuvakieltä. 
Olemme kaikki nähneet sitä. Sitä on 
kaikkialla. Vaikuttaa siltä, että ihmiset 
pitävät siitä.

perustunne on halveksunta – muiden 
ylenkatsominen – eli että pitää itseään 
parempana kuin muut eikä vain ole  
eri mieltä siitä, mitä he sanovat tai 
tekevät.

Sitä Herra ei halua. Hän on sanonut: 
”Jokainen pitäköön veljeään itsensä 
veroisena” (OL 38:24). Me kaikki olemme 
yhtä arvokkaita. Alma kysyi: ”Luuletteko 
edelleenkin, että olette toisianne parem-
pia” (Alma 5:54)? Sellainen ajattelu johtaa 
pilkkaamiseen. Toisten pilkkaaminen on 
yksi tapa, jolla yritetään asettua muiden 
yläpuolelle.

Lisäksi pilkkaajat yrittävät yleensä 
saada muita liittymään heihin. Yksi 
kuvaus Lehin unesta osoittaa sen 
todella hyvin. Ihmiset suuressa ja ava-
rassa rakennuksessa ”pilkkasivat ja 
osoittelivat sormellaan” (1. Nefi 8:27). 
Sormella osoittelu johtaa me- vastaan- he 
- ajatteluun ilmaisten: ”Sinun on parasta 
olla meidän joukossamme tai joudut 
häpeämään ja sinulle nauretaan.” Kur-
juuden tavoin pilkkaaminen rakastaa 
seuraa. Se johtuu osittain siitä, että 
ylpeät ovat pohjimmiltaan usein myös 
uskomattoman epävarmoja.

Ole sävyisä. Älä pilkkaa.
Koska pilkkaaminen on niin yleistä, 

voi olla houkuttelevaa lähteä siihen 
mukaan. Näyttää siltä kuin pilkkaajilla 
olisi hauskaa, vai mitä? Kaikkihan niin 
tekevät, etenkin internetissä ja sosiaali-
sessa mediassa. Saatamme jopa tuntea 
houkutusta antaa samalla mitalla takai-
sin – käyttää maailman omaa asetta 
sitä vastaan, osoitellakin sormella noita 
suuressa ja avarassa rakennuksessa ole-
via sormellaosoittelijoita nähdäksemme, 
miltä heistä tuntuu maistaa omaa 
pilkkalääkettään.

Mutta se ei siis ole Herran tapa.
”Älä herjaa niitä, jotka herjaavat” 

(OL 31:9).
”Rakastakaa vihamiehiänne, siunatkaa 

niitä, jotka teitä kiroavat, tehkää hyvää 
niille, jotka teitä vihaavat, ja rukoilkaa 
niiden puolesta, jotka vahingoittavat teitä 
ja vainoavat teitä” (3. Nefi 12:44).

On olemassa paljon korkeampi mitta-
puu kuin se maailman mittapuu, joka  
tuntuu sanovan: ”Pilkkaa jokaista ja 
kaikkea, mikä on jollakin tavoin erilaista 
kuin sinä.”

On vaikea kestää muiden pilkkaa ja 
olla vastaamatta siihen pilkalla, koska 
kulttuurimme haluaisi meidän uskovan, 
että taitavin, loukkaavin pilkka voittaa 
kilpailun ihmisten huomiosta ja kun-
nioituksesta. Mutta niin ei ole. Herra on 
opettanut meille – ja näyttänyt meille – 
että rakkaus, sävyisyys, kärsivällisyys ja 
pitkämielisyys ovat Hänen tapansa.

Jos olemme todellisia Jeesuksen 
Kristuksen seuraajia, me emme pilkkaa 
veljiämme ja sisariamme, koska sydä-
memme on täynnä Hänen puhdasta 
rakkauttaan (ks. Moroni 7:47–48). ◼

Mutta Herra ei pidä siitä.
Missään pyhissä kirjoituksissa pilk-

kaamista ei hyväksytä. Itse asiassa se on 
nimenomaan tuomittu. Esimerkiksi Alma 
nuorempi opetti:

”Onko joukossanne joku, joka tekee 
pilkkaa veljestään tai joka kasaa vainoa 
hänen päällensä? – –

Voi sellaista, sillä – – hänen on tehtävä 
parannus, tai hän ei voi pelastua!” (Alma 
5:30–31.)

Pilkanteko on oire ylpeyden peri-
synnistä. Ja pilkanteon taustalla oleva 

HERRA ON  
OPETTANUT MEILLE, 
ETTÄ RAKKAUS, 
SÄVYISYYS,  
KÄRSIVÄLLISYYS  
JA PITKÄMIELISYYS  
OVAT HÄNEN 
TAPANSA.
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Minä en varttunut Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenenä, 
mutta muutamien tapaamieni jäsenten avulla sain tietää, että kun ihmiset elävät 
tahratonta, puhdasta elämää, Kristuksen valo loistaa heissä. Heistä tulee vaikuttavia 

esimerkkejä.
Ensikontaktini kirkkoon sain erään ystävän kautta, johon ystävystyin korkeakoulussa. 

Hän oli erittäin hyvä kirkon jäsen, joka oli palvellut lähetystyössä. Minä olin varttunut kato-
lisessa perheessä, joten hän yritti usein aloittaa kanssani keskustelun uskonnosta. Mutta 
minä en ollut kovin kiinnostunut. Ystäväni oli kuitenkin hyvin ovela, ja hän yritti uudelleen 
tutustuttaa minut kirkkoon – järjestämällä minulle sokkotreffit myöhempien aikojen 
pyhiin kuuluvan tytön kanssa.

Ensimmäiset treffimme
Siinä samassa, kun Renée ja minä lähdimme ensimmäisille treffeillemme, rakastuin 

häneen täysin. Hän oli silmissäni hyvin kaunis, ja saatoin nähdä, että hänessä oli jotakin 
erityistä. Pian sen jälkeen olin valmis vakiintumaan hänen kanssaan ja perustamaan 

perheen – mutta useiden treffien jälkeen hän sanoi, ettei meidän pitäisi enää 
tapailla, koska hän piti minusta ”liian paljon” ja halusi mennä naimisiin temppe-

lissä. Tilannetta pahensi kohdallani vielä sekin, että hän lähti pian lähetys-
työhön. Sen jälkeen päätin, että minä en pidä myöhempien aikojen pyhistä.

Kun Renée palasi lähetystyöstä, yhteinen ystävämme kutsui minut juh-
liin, joissa voisin nähdä Renéen, ja me aloimme jälleen viettää aikaa yhdessä. 

Minä olin valmistunut korkeakoulusta, minulla oli oikein hyvä työpaikka ja tunsin 
jälleen kerran olevani valmis solmimaan avioliiton. Pidin itseäni melkoisena saa-
liina, joten kosin häntä. Hän vastasi kieltävästi.

Vastahakoiset tapaamiset lähetyssaarnaajien kanssa
Pitääkseni yllä suhdettamme otin vastaan kutsun kuunnella lähetyssaarnaajia. 

Erään kerran Renée tuli luokseni ja todisti silmät kyynelissä Mormonin kirjasta 
anellen minua lukemaan sen. Hän halusi, että saisin todistuksen evankeliumista, 
jotta hän voisi toteuttaa toiveensa mennä naimisiin temppelissä. Minä rakastin 
häntä enkä halunnut tuottaa hänelle pettymystä, joten lupasin yrittää. Mutta vaikka 

suostuin tapaamaan lähetyssaarnaajat, tapasin heitä alkuun vain siksi, että voisin 
hankkia sillä lisää aikaa saadakseni Renéen suostumaan vaimokseni. Minulla ei ollut 

mitään aikomusta liittyä uuteen uskontokuntaan.

Renéen sitoutuminen evankeliumin mukaiseen elämään muutti 
minun elämäni.

VanhinJoaquín E.Costa
seitsemänkymmenen 
koorumista

MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIIN 
KUULUVAN TYTÖN KANSSA
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Tavattuani lähetyssaarnaajat muutamia kertoja en ollut edelleenkään 
kiinnostunut. Istuin heidän oppitunneillaan, mutten oikeastaan kiinnittänyt 
niihin huomiota tai yrittänyt tuntea Henkeä. Sydämeni oli suljettu, koska en 
kuunnellut lähetyssaarnaajia itseni vuoksi vaan Renéen vuoksi. Asiat eivät 
edenneet lainkaan, enkä vieläkään saanut Renéetä vakuuttuneeksi siitä, 
että olisin hänelle hyvä aviomies, vaikka en menisikään kasteelle. Hän pysyi 
vahvana uskonkäsityksissään.

Mormonin kirja tuli henkilökohtaiseksi
Sitten toinen lähetyssaarnaajista vaihtui. Minua opettamaan tuli 

uusi lähetyssaarnaaja, ja hänellä oli idea. Hän pyysi minua avaamaan 
pyhät kirjoitukset luvusta Alma 42 ja kysyi minulta, lukisinko sen 
luvun ääneen heidän kanssaan jae jakeelta. Mutta sen sijaan että 
olisin vain lukenut sanasta sanaan, hän halusi minun sijoittavan 
oman nimeni jakeisiin. En oikeastaan halunnut, mutta hän oli 
itsepintainen.

Niinpä aloin lukea ensimmäistä jaetta. ”Ja nyt, Joaquín…” Heti 
kun luin nuo sanat, kirja alkoi puhua minulle. Kun sijoitin nimeni 
jakeisiin, tunsin henkilökohtaisen todistuksen voiman.

Seuraava osa lukua Alma 42 opettaa Aadamin ja Eevan lankeemuksesta, 
ja lopuksi tulee lunastussuunnitelma. Kun pääsin jakeeseen 29 ja luin: ”Ja 
nyt, Joaquín, minä toivon, ettet enää antaisi näiden asioiden vaivata itseäsi”, 
aloin itkeä kuin lapsi. En ollut koskaan aiemmin itkenyt sillä tavoin. Tiesin, että 
Mormonin kirja on totta – mutta en pystynyt edes lukemaan lukua loppuun. 
Kun viimein kokosin itseni, kerroin lähetyssaarnaajille, että halusin mennä 
kasteelle. Renée oli hyvin onnellinen. Minut kastettiin, ja viimeinkin hän lupautui 
menemään kanssani naimisiin. Vuotta myöhemmin meidät sinetöitiin Buenos 
Airesin temppelissä Argentiinassa.

Olen hyvin kiitollinen Renéen sitoutumisesta evankeliumin mukaiseen elämään 
ja temppeliavioliittoon. Hänen uskollinen seurustelua koskeva sitoumuksensa 
paitsi vahvisti hänen suhdettaan Jumalaan ja evankeliumiin kutsui myös minut 
oppimaan evankeliumia. Tiedän, miksi hän oli silmissäni niin kaunis: koska hän oli 
niin tahraton, rakastava ja puhdas. Hänen uskollisuutensa ansiosta minä saatoin 
saada henkilökohtaisen todistuksen Mormonin kirjasta ja tästä kirkosta. ◼

Renéen uskollisuuden 
ansiosta minä saatoin saada 
henkilökohtaisen todistuksen 
Mormonin kirjasta ja tästä 
kirkosta.
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Ole halukas  
kysymään 
vilpittömästi
Lähetystyö ei ole todelli-
suudessa kaikkia varten, 
mutta jokainen voi rehelli-

sesti ottaa selville, onko lähetystyö juuri 
häntä varten! Toisinaan emme halua 
lähteä, joten emme siis edes kysy tai 
kysymme antamatta Hengelle tilaa todella 
vastata. Meidän täytyy kysyä vilpittömästi! 
Jos saat vastauksesi kysyttyäsi rehelli-
sesti, niin tunnet rauhaa ja varmuutta, 
mitä sitten Herra käskeekin sinun tehdä 
– lähteä tai olla lähtemättä.
Ali B., 22, Utah, USA

Kuinka teen  
päätöksen siitä,  
palvelisinko  
lähetystyössä?

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

Tee parannus
Yksi niistä asioista, jotka 
auttoivat minua teke-
mään päätöksen palvella 
lähetystyössä, oli oppia ja 
kokea, mitä on todellinen 

parannus. Kun tutkin Vapahtajan sovi-
tusta ja sovelsin oppimaani elämääni, 
tunsin uskomatonta rauhaa. Tuntiessani 
sitä halusin muidenkin tuntevan samaa 
rauhaa.
Vanhin Berdejo, 21, Arequipa, Peru

Pysy kosketuksissa Herraan
Taivaallinen Isä voi antaa sinulle vastauk-
sesi pyhien kirjoitusten, jonkun johtavan 
auktoriteetin puheen tai vaikkapa vain 
jonkun toisen henkilön todistuksen 
välityksellä. Voit siis saada innoitusta vain 
pysymällä kosketuksissa Herraan.
Samuel H., 14, Idaho, USA

”Me vahvistamme, 
että lähetystyö on 
pappeusvelvollisuus – 
ja me kannustamme 
kaikkia nuoria miehiä, 
jotka ovat kelvollisia 
ja jotka ovat fyysisesti 
ja henkisesti hyvässä 
kunnossa, vastaamaan 
kutsuun palvella. Myös 
monet nuoret naiset 
palvelevat, mutta 
heillä ei ole samaa 
velvollisuutta palvella 
kuin nuorilla miehillä. 
Vakuutamme kuitenkin 
kirkon nuorille sisarille, 
että he tekevät 
arvokkaan osansa 
lähetyssaarnaajina.”
Presidentti Thomas S. Monson 
(1927–2018), ”Tervetuloa konferens-
siin”, Liahona, marraskuu 2012, s. 5.
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Muista, että Hän  
vastaa sinulle
Ennen kuin tulin lähetys-
työhön, kamppailin tie-
tääkseni, pitäisikö minun 
lähteä. Viimein päätin 

kysyä taivaalliselta Isältä, joka todella 
tietää kaiken, mitä koemme, ja tietää, 
pitääkö meidän palvella lähetystyössä. 
Rukoilemalla sain vahvistuksen, että 
minun piti lähteä. Tiedän, että taivaallinen 
Isä vastaa rukouksiin. Käänny Hänen 
puoleensa kysymyksinesi, niin Hän vastaa 
sinulle uskosi sekä Hänen tahtonsa ja 
ajoituksensa mukaan.
Sisar Terpend, 21, Kingstonin lähetyskenttä, 
Jamaica

Turvaa perheeseesi ja  
patriarkalliseen siunaukseesi
Perheeni ja patriarkallinen siunaukseni 
auttoivat minua tekemään päätöksen. 
Siskoni palvelee parhaillaan lähetys-
työssä, ja hänen esimerkkinsä ja todis-
tuksensa lähetystyöstä on innoittanut 
minua. Haluni palvella vahvistui myös, 
kun sain patriarkallisen siunaukseni, 
jossa sanottiin, että pystyisin kertomaan 
evankeliumista muille.
Juliana P., 16, Nevada, USA

Mikä voi auttaa 
minua ymmärtämään 
Johanneksen ilmestystä?
Nykyajan profeettojen ansiosta meille on annettu apua Johanneksen ilmes-
tyksen ymmärtämiseen. Joseph Smith antoi meille tärkeitä selityksiä tähän 
kirjaan. Esimerkiksi:

•  OL 77. Tämä ilmoitus on kysymys ja vastaus - muodossa ja antaa meille 
tärkeitä näkemyksiä Johanneksen ilmestykseen. Siinä selitetään monia 
lukujen 4–11 eri osatekijöitä ja tähdennetään, kuinka ne liittyvät Herran 
työhön myöhempinä aikoina.

•  Joseph Smithin raamatunkäännös. Johanneksen ilmestyksessä on monia 
jakeita, joita Joseph Smith auttoi selventämään tehdessään innoitettua 
raamatunkäännöstään. Voit löytää ne tutkimisen apuneuvoista sivus-
tolla pyhätkirjoitukset .churchofjesuschrist .org.

Joseph Smith auttoi meitä näkemään, ettei Johanneksen ilmestys ole 
sellainen käsittämätön arvoitus kuin jotkut luulevat. Hän opetti meille 
myös, että ellei Jumala ole antanut tulkintaa jostakin näystä, meitä ei pidetä 
vastuussa sen tuntemisesta (ks. History of the Church, osa 5, s. 343). Hän 
auttoi meitä ymmärtämään, että tämän kirjan tärkeä keskipiste on Jeesus 
Kristus – toivo, joka meillä on Hänen avullaan voittaa maailma ja palata 
taivaallisen Isän luo.

Ks. myös Pyhien kirjoitusten opas, ”Johanneksen ilmestys” ja Tule ja seu-
raa minua – sinä ja perheesi: Uusi testamentti 2019, Johanneksen ilmestystä 
koskevat luvut.

Mitä sinä ajattelet?

Lähetä vastauksesi ja halutessasi kor-
kearesoluutioinen valokuva 15. tammi-
kuuta 2020 mennessä sivustolla 
liahona.churchofjesuschrist.org (nap-
sauta ”Submit an Article or Feedback” 
[Lähetä artikkeli tai palautetta]).

Vastauksia saatetaan lyhentää tai muo-
kata selkeämmiksi.

”Minulla on ystäviä, joiden 
vaikutus minuun ei ole hyvä, 
mutta olemme läheisiä ja haluan 
edelleenkin olla ystävä heidän 
kanssaan. Mitä minun pitäisi 
tehdä?”
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Vastaukset eivät ole kirkon virallisia opillisia  
lausuntoja, vaan ne on tarkoitettu avuksi ja  
avartamaan näkemystä.
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Yksi iso osa- alue niistä monista suurenmoi-
sista tarkoitusperistä, joita Herran Jeesuk-
sen Kristuksen elämä ja tehtävä palveli, 

jää usein vaille ansaitsemaansa huomiota. Hänen 
seuraajansa eivät aikanaan ymmärtäneet sitä täysin, 
eivätkä monet nykyisestä kristikunnastakaan sitä 
liioin ymmärrä, mutta Vapahtaja itse puhui siitä 
useaan otteeseen ja painokkaasti. Se on se ylevä 
totuus, että kaikessa, mitä Jeesus tuli sanomaan ja 
tekemään, mukaan luettuna ja nimenomaan sovi-
tuskärsimyksessään ja - uhrissaan, Hän näytti meille, 
kuka ja millainen Jumala, iankaikkinen Isämme, 
on, kuinka täysin Hän on omistautunut lapsilleen 
kaikkina aikoina ja kaikkien kansojen keskuudessa. 
Jeesus yritti sanoin ja teoin ilmoittaa meille ja tehdä 
meille henkilökohtaiseksi Isänsä, meidän taivaallisen 
Isämme, todellisen luonteen.

Jeesus tuli pyytämään ihmisiä rakastamaan  
taivaallista Isäänsä niin kuin Tämä on aina rakas-
tanut ja tulee aina rakastamaan heitä. Heidän oli 
mahdollista ymmärtää Jumalan suunnitelmaa, 
Jumalan voimaa, Jumalan pyhyyttä ja vieläpä  
Jumalan vihaa ja tuomioita. Mutta Jumalan rak-
kautta, Hänen uskollisuutensa syvyyttä lapsiaan 
kohtaan, he eivät vielä täysin tunteneet ennen  
kuin Kristus tuli.

Niinpä ruokkimalla nälkäisiä, parantamalla sai-
raita, tuomitsemalla ulkokultaisuuden, rukoilemalla 
uskoa – siten Kristus näytti meille Isän tavan, Hänen, 
joka on ”armelias ja laupias, hidas vihaan, kärsivälli-
nen ja täynnä hyvyyttä” 1. Kristus julisti elämällään ja 
varsinkin kuolemallaan: ”Tämä, mitä teille osoitan, 
on Jumalan laupeutta, samoin kuin itseni.”

Todistan henkilökohtaisesti henkilökohtaisesta, 
elävästä Jumalasta, joka tietää nimemme, kuulee 
rukouksemme ja hoivaa meitä iankaikkisesti Hen-
kensä lapsina. Todistan, että maailmankaikkeuden 
ihmeellisen monimutkaisten tehtävien keskellä 
Hän pyrkii meidän henkilökohtaiseen onneemme 
ja turvaamme ennen kaikkia muita jumalallisia 
huolenaiheita.

Pyhän apostolinviran hengessä sanon, kuten 
sanoi eräs, jolla oli tämä virka muinaisina aikoina: 
”Siinä on rakkaus – ei siinä, että me olemme rakas-
taneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut 
meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme 
sovitukseksi. Rakkaat ystävät! Kun Jumala on meitä 
näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme” 
(1. Joh. 4:10–11) – ja rakastaa Häntä ikuisesti. ◼
Lokakuun 2003 yleiskonferenssipuheesta.

VIITE
 1. Lectures on Faith, 1985, s. 42.

Jeesuksen Kristuksen tehtävä 
osoittaa Jumalan rakkautta

VanhinJeffrey R.Holland
kahdentoista apostolin koorumista
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Kuinka sinä voit osoittaa rakkautta?

Kristus ruokki nälkäisiä.

Annat eväistäsi ystävälle, 
joka unohti omansa.

Käytät hyväksesi tilaisuuden 
lausua oman todistuksesi.

Kristus paransi sairaita.

Voit käydä jonkun sellaisen luona, 
joka on sairas tai loukkaantunut, 
ja lohduttaa häntä.

Kristus pyytää meitä 
osoittamaan uskoa.

Vanhin Holland opetti, että Jeesus näytti meille Isän 
tavan osoittamalla rakkautta kaikessa, mitä Hän sanoi 
ja teki. Hän on kutsunut meitä rakastamaan Jumalaa 
ja rakastamaan toisiamme.

Kristus opetti totuutta.

Kutsut ystävän kirkkoon.
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OLETKO YKSINÄINEN?

Olitpa missä elämänvaiheessa 
hyvänsä, voit voittaa yksinäisyyden 

kääntymällä muiden puoleen ja 
olemalla aidosti yhteydessä heihin. 
Artikkelissa esitellään keinoja siihen.

42

NUORILLE

JOULUNVIETTOA 
ERI PUOLILLA 

MAAILMAA

54
TULE JA SEURA A MINUA

NÄKEMYKSIÄ 
JUUDAKSEN 

KIRJEESTÄ JA 
JOHANNEKSEN 
ILMESTYKSESTÄ

58, 63
LAPSILLE

7 KERTOMUSTA 
JA TOIMINTAA 

JOULUUN

Ystävä
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Vieraile  

Kolumbiassa!
Ks. s. Y15–Y19.
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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

Presidentti 
Henry B. Eyring

toinen neuvon antaja 
ensimmäisessä 

presidenttikunnassa

Valo on yksi kauneimmista vertausku-
vista Jeesuksen Kristuksen syntymästä. 

Syntyessään Jeesus toi valon pimeään 
maailmaan.

Profeetat opettivat, että valo olisi merkki 
Vapahtajan syntymästä. Vuosia ennen 
Jeesuksen syntymää Samuel Lamanilainen 
profetoi näin:

”Taivaalla on suuria valoja, niin ettei 
hänen tulemisensa edellisenä yönä ole 
pimeä, niin että ihmisestä näyttää niin kuin 
olisi päivä. – –
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Ja katso, nousee uusi tähti, jollaista ette 
ole koskaan nähneet.” (Hel. 14:3, 5.)

Tämä tähti johdatti tietäjät Jeesuksen 
luo osoittamaan Hänelle kunnioitusta. He 
antoivat Hänelle kallisarvoisina lahjoina 
kultaa, suitsuketta ja mirhaa.

Todistan, että Jeesus on elävä Kristus. Me 
voimme muistaa Häntä ja yrittää koko sydä-
mestämme rakastaa niin kuin Hän rakastaa. 
Se on joulun henki. Se on todellisen onnel-
lisuuden henki joka päivä. ●
Mukailtu ensimmäisen presidenttikunnan jouluhartau-
desta vuodelta 2011.

Maailman valo
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SEURAA TÄHTEÄ

Kun Jeesus syntyi, tietäjät seurasivat  
tähteä. Väritä alla olevat tähdet auttaaksesi tietäjiä  

löytämään Jeesuksen.
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Jeesuksen 
jalanjäljissä

Haastattelijana  

Amie Jane Leavitt

MINUN nimeni on Mary. Asun per-heeni kanssa Israe-lissa. Meillä on ollut monia erityisiä koke-muksia, kun olemme käyneet siellä, missä Jeesus kulki kauan sitten.

BETLEHEM
Yksi erityinen paikka, jossa kävimme, on Betlehem, 

missä Jeesus syntyi. Marian ja Joosefin piti matkata lähes 
150 kilometriä päästäkseen sinne kotikaupungistaan Nasa-
retista. Kävimme kirkossa, joka on rakennettu paikalle, 
jossa tallin arvellaan olleen.

Näimme myös kedot lähellä Betlehemiä. Paimenet 
kaitsevat siellä yhä lampaitaan, aivan kuten he tekivät 
Jeesuksen synnyinyönä. Kuulimme lampaiden määintää 
laulaessamme laulun ”Paimenet kaukaisen Juudean maan” 
(MAP- lauluja, 134). Tulen aina muistamaan, miltä minusta 
tuntui laulaa tuota laulua.
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Voit katsoa videoita paikoista,  
joissa Jeesus kulki, sivustolla  
churchofjesuschrist.org.  

Ks. ”Shepherds Learn of the Birth  
of Christ” [Paimenet saavat tietää 
Kristuksen syntymästä], ”Calming  

the Tempest” [Myrskyn tyynnyttämi-
nen] ja ”Jesus Is Resurrected”  

[ Jeesus nousee kuolleista].

GALILEANJÄRVI
Tämä on Galileanjärvi. Se on kaunis järvi, jonka äärellä 

Jeesus opetti tuhansia ihmisiä ja teki monia ihmeitä. Saa-
toin todella tuntea siellä Hengen vaikutuksen. Se on rau-
hallinen tunne, joka kertoo minulle, että siellä tapahtui 
pyhiä asioita.

Minusta on ihanaa mennä paikkoihin, joissa Jeesus 
kulki, kuten Jordanille, missä Jeesus kastettiin. Kun olen 
sellaisissa paikoissa, kävelen hiljaa ympäriinsä lähellä 
ihmisiä, jotka palvelevat Jeesusta sytyttämällä kynttilöitä ja 
polvistumalla rukoukseen. Tunnen aina sydämessäni, että 
taivaallinen Isä ja Jeesus ovat iloisia ihmisistä, jotka osoitta-
vat rakastavansa Heitä.

JERUSALEM
Jerusalem on iso kaupunki. Sunnuntaina ennen ristiin-

naulitsemista Jeesus ratsasti sinne aasilla (ks. Matt. 21:1–11). 
Ihmiset vastaanottivat Hänet kaupunkiin heiluttamalla pal-
mun oksia ja huutamalla ”Hoosianna!”

Joka vuosi palmusunnuntaina ihmiset seuraavat Jeesuk-
sen taivalta Jerusalemiin. He kantavat palmun oksia ja lau-
lavat lauluja Jeesuksesta. Yhtenä vuonna perheeni liittyi 
muiden kristittyjen seuraan tällä kävelyllä. Oli hienoa tuntea 
jokaisen rakkaus Vapahtajaa kohtaan.

Sinun ei tarvitse kulkea siellä, missä Jeesus kulki, seu-
rataksesi Hänen jalanjälkiään. Sinä voit noudattaa Hänen 
esimerkkiään missä vain! ●
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Ks. Tule ja seuraa minua, perheen 
kirja, s. 194–197.

Kertokaa, miksi 

olette kiitollisia 

Jeesuksesta.

Lukekaa pyhistä 

kirjoituksista  

Jeesuksen sanoja.

Piirtäkää kuva  

Jeesus- vauvasta.

Kerratkaa jokin 

puhe ensimmäisen 

presidenttikunnan 

jouluhartaudesta.*

Olkaa erityisen 

ystävällisiä 

tänään, niin kuin 

Jeesus olisi.

Auttakaa jotakuta, 

joka on sairas tai 

yksinäinen, kuten 

Jeesus auttaisi.

Näytelkää  

seimikuvaelma 

(ks. Luuk. 2).

Laulakaa jokin 

jouluaiheinen 

Alkeisyhdistyksen 

tai kirkon laulu.

Kertokaa  

pyhistä kirjoituksista 

lempikertomuksenne 

Jeesuksesta.

Katsokaa video ”The 

Nativity” [Kristuksen 

syntymä].*

*  Etsi nämä videot sivustolta  
churchofjesuschrist .org.

Joulun 
10 päivää

Auta perhettäsi valmistautumaan jouluun! 
Aloittakaa joulukuun 15. päivä ja tehkää 
yhdessä yksi näistä toiminnoista joka 
päivä. Värittäkää sitten sen päivän tähti.
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Joulun todistukseni
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Eve Dayton
(Perustuu tositapahtumaan)

”Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa” 
(Matt. 25:36).

E ve rakasti joulua. Hänen koululuokkansa oli käyt-
tänyt aamun värittämällä kortteja ja 

kuuntelemalla hauskaa musiikkia.
”Nyt on lukuhetki”, opettaja Grunig 

sanoi. ”Ja jos saatte kaiken luettua tänään 
ja huomenna, teillä ei ole lainkaan 
kotiläksyjä joululomalla.”

Kaikki lapset Even luokassa 
hurrasivat. Mutta Evellä ei ollut 
oikein halua hurrata. Hän hytisi 
hieman vetäessään esiin luku-
kirjansa. Häntä palelsi kovasti 
ja hänen kurkkuunsa sattui. 
Hänen silmiään kuumotti, 
kun hän tuijotti sanoja 
sivulla. Koulupäivän 
loppuun mennessä Even 
vatsaankin sattui.

Viimein hänen oli 
aika kävellä kotiin vel-
jensä Timin ja siskonsa 
Wilman kanssa. Yleensä 
heillä oli hauskaa koti-
matkalla. He leikkisi-
vät hippaa tai tekisivät 
lumiukon. Mutta tänään 

Eve halusi vain päästä kotiin ja käydä pitkäkseen.
Kun Eve saapui kotiin, äiti tunnusteli hänen otsaansa.
”Sinulla on kuumetta”, hän sanoi. ”Sinun pitää juoda 

paljon vettä ja levätä paljon.”
Eve kiipesi sänkyyn ja nukahti heti. Seu-

raavana aamuna kaikki muut perheessä 
valmistautuivat kiireisinä päivään. Mutta 
äiti sanoi, että Eve oli liian sairas lähte-
mään kouluun.

Silloin Eve muisti jotakin, mikä teki hänet 
surulliseksi. Tänään oli koulun pikkujoulu! 
Heidän oli määrä tehdä loppuun taidepro-
jektinsa ja laulaa lauluja ja syödä herkkuja. 

Hänen oli ihan pakko lähteä!
Mutta äiti ei muuttanut 

mieltään.
”Kurjaa, ettet pääse 

pikkujouluihin, kulta”, 
äiti sanoi. ”Mutta tervey-
tesi on tärkeämpää.”

Eve alkoi itkeä. Äiti 
yritti piristää häntä 
maukkaalla keitolla. 
Mutta Eve ei pystynyt 
ajattelemaan muuta kuin 
kaikkea sitä hauskaa, 
mitä hänen ystävänsä 
kokisivat ilman häntä.

Punainen 
paperilintu

Eve ei pystynyt ajattelemaan 
muuta kuin kaikkea sitä 

hauskaa, mitä hänen ystävänsä 
kokisivat ilman häntä.
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Iltapäivällä Tim ja Wilma tulivat koulusta kotiin. 
Heidän poskensa olivat punaiset heidän leikittyään 
lumessa.

”Koulun pikkujoulut olivat tosi hauskat”, Wilma 
sanoi. ”Me teimme punaisia paperilintuja, jotka voi 
ripustaa kotiin.”

Tim veti jotakin taskustaan.
”Ja katso – opettaja Grunig lähetti meidän mukana 

sinulle erityisen lahjan. Näistä sinäkin voit tehdä punai-
sen paperilinnun!”

Eve hymyili. ”Näytättekö minulle, miten se tehdään?”
Tim ja Wilma näyttivät Evelle, kuinka leikata katko-

viivaa pitkin ja taittaa oikeissa kohdissa. He auttoivat 
häntä sitomaan langan silmukaksi.

”Äiti, katso, mitä minä tein!” Eve sanoi ja näytti äidille 
uutta mieluisinta joulukoristettaan.

Eve ajatteli, kuinka ystävällinen opettaja Grunig oli 
ollut muistaessaan häntä, kun hän oli sairas, ja kuinka 
Tim ja Wilmakin olivat auttaneet häntä. Nyt aina kun  
Eve katsoisi punaista paperilintuaan, hän tuntisi paljon 
rakkautta. ●
Kirjoittaja asuu Idahossa Yhdysvalloissa.
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Tee paperilintu!
1. Leikkaa tämä sivu irti ja liimaa se punaiselle paperille. Leikkaa  

sitten irti lintu ja siivet.
2. Tee varovasti katkoviivan mukainen viilto lintuun. Pujota siivet 

viillon läpi.
3. Tee lintuun reikä siipien yläpuolelle ja pujota sen läpi  

langasta tehty silmukka ripustimeksi.
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Alkeisyhdistyksen 
lapset Imbaburassa 
Ecuadorissa lau-
loivat joululauluja 
hoito kodissa ja jake-
livat pikkuleipiä.

Näytä ja kerro

Celeste V., 7, Corrientes, Argentiina

Josue Thomas  
G., 6, ja 
Alexandra C., 13, 
Durangosta 
Meksikosta 
ovat serkkuja ja 
parhaat ystävät. 
Kun he katsoivat 
yleiskonferenssia, 
Alexandra sanoi 

tunteneensa Hengen vaikutuksen profeetan 
ilmoittaessa uusista temppeleistä. Thomas 
piti kovasti kertomuksista, joita profeetta ja 
apostolit kertoivat.

M inä osallistuin Helping Hands 
- tempaukseen ja olin yhdessä  

koulussa maalaamassa seinää. Minä  
tykkään käydä kirkossa sunnuntaisin.
Jarede R., 6, Paraná, Brasilia

T iedän, että  
taivaallinen  

Isäni rakastaa 
minua.
Stefania R., 10, 
Lima, Peru

M inä 
rukoilen 

siskoni kanssa 
ja yritän olla 
hänelle hyvä esi-
merkki. Meistä 
on kivaa käydä 

kävelyillä katsomassa taivaallisen 
Isän luomakuntaa.
Vianca, 8, ja Avril C., 4, Bogotá, 
Kolumbia
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Vanhin  
Vern P. Stanfill

seitsemänkymme-
nen koorumien 
johtokunnasta

Lampaat ja  
niiden paimen
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M inä vartuin karjatilalla Montanassa Yhdysvalloissa. 
Tilallamme oli myös noin 300 lammasta. Äitini osti 

ne, jotta voisimme ansaita rahaa lähetystyötämme varten.
Minun tehtävänäni oli pitää huolta karitsoista, joilla 

ei ollut emolammasta pitämässä niistä huolta. Kun lam-
paalla on enemmän kuin yksi karitsa, se ei aina huolehdi 
kaikista karitsoistaan. Niinpä ne olivat karitsoita, joista 
minä huolehdin. Joka vuosi näitä karitsoita oli viidestä 
kymmeneen.

Ajoin joka päivä laitumelle pienellä sinisellä autol-
lamme, joka oli merkiltään Volkswagen Beetle eli 
”kuplavolkkari”, ja toitotin torvea. Sitten avasin auton 
ovet. Karitsani tulivat kaikkialta, missä ne sitten niityllä 

olivatkin. Ne tunsivat sen vanhan Volkswagenin äänen. 
Ne hyppäsivät auton takapenkille, ja minä ajoin ne 
navettaan ja ruokin ne.

Me olemme noiden karitsoiden kaltaisia. Me elämme 
eri paikoissa, ja elämässämme on erilaisia haasteita. 
Mutta Jeesus tulee meidän jokaisen luo. Me voimme 
oppia kuulemaan Hänen äänensä. Me voimme kääntyä 
Hänen puoleensa ja saada lohtua ja turvaa. Me voimme 
tuntea Hänen ja taivaallisen Isän rakkautta.

Kun olen pitänyt Jeesusta elämäni paimenena, elä-
mäni on muuttunut. Laskiessamme elämämme Vapahta-
jan käsiin me tunnemme Hänen rakkautensa ja opimme 
luottamaan Häneen. ●
Haastattelijana Christina Crosland.

”Herra on minun paimeneni” (Ps. 23:1).
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Kertomuksia 
Jeesuksesta

 1. Kyyhky, joka lentää taivaalla 
 2. Loukkaantunut mies, joka on aasin selässä 
 3. Kivet lähellä kaivolla olevaa naista 
 4. Linnut, jotka syövät siemeniä maasta 
 5. Nainen, joka pitelee lamppua ja öljypulloa 
 6. Mies, joka istuu sian vieressä 

KUVITUS DILLEEN MARSH
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Kyyhky, joka lentää taivaalla (ks. Matt. 3:16)

Loukkaantunut mies, joka on aasin selässä (ks. Luuk. 10:30–37)

Kivet lähellä kaivolla olevaa naista (ks. Joh. 8:7)

Linnut, jotka syövät siemeniä maasta (ks. Matt. 13:1–9)

Nainen, joka pitelee lamppua ja öljypulloa (ks.  Matt. 25:1–13)

Mies, joka istuu sian vieressä (ks. Luuk. 15:11–32)

 7. Kori, joka on täynnä leipää ja kalaa (ks. Luuk. 9:13–17)

 8. Tyttö, joka pitelee kiinni äitinsä puvusta (ks. Mark. 5:39–42)

 9. Poika, joka katsoo Jeesukseen (ks. Mark. 10:13–16)

 10. Kukko (ks. Luuk. 22:54–62)

 11. Rikas mies, joka seisoo parvekkeella (ks. Luuk. 12:16–21)

 12. Vene (ks. Mark. 4:35–41)

Tämä värityssivu perustuu kauniiseen lasimaalausikkunaan Rooman temppelin vierailukeskuksessa. 
Ikkuna on täynnä Jeesuksen opettamia kertomuksia ja monia muita tärkeitä osia Hänen elämästään. 

Löydätkö nämä kohdat? Mitä ne opettavat meille Jeesuksesta?
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Vanhin Gong vieraili 
Italiassa

A P O S T O L E J A  E R I  P U O L I L L A  M A A I L M A A

Apostolit matkustavat  
eri puolilla maailmaa 
palvelemassa ihmisiä  
ja opettamassa heille  

Jeesuksesta Kristuksesta.

Vanhin Gerrit W. Gong ja sisar Susan Gong 

matkustivat Italiaan, kun Rooman temppeli 

vihittiin käyttöön. Se on ensimmäinen 

temppeli, joka on rakennettu paikkaan, 

jossa Jeesuksen apostolit opettivat 

Raamatun aikoina.

Etsi video ”Excerpts from ’The 

Living Christ: The Testimony  

of the Apostles’” [Otteita 

julistuksesta ”Elävä Kristus – 

apostolien todistus”] sivustolta 

churchofjesuschrist .org.

Vanhin Gong, 

ensimmäinen 

presidenttikunta 

ja muut apostolit 

otattivat itsestään 

kuvan uudessa 

vierailukeskuksessa. 

He seisoivat 

Jeesuksen 

Kristuksen ja 

Hänen apostoliensa 

patsaiden edessä.

Nämä lapset tulivat perheineen 

kuulemaan, kun presidentti 

Russell M. Nelson vihki uuden 

temppelin. Kun he ovat riittävän 

vanhoja, hekin voivat käydä 

temppelissä sijaiskasteilla!

”Me voimme  
tuntea Jeesuksen 

rakkauden jokaista 
lasta kohtaan, kun 
tapaamme lapsia  

kaikkialla  
maailmassa.”
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Vanhin Soares vieraili 
Kolumbiassa

A P O S T O L E J A  E R I  P U O L I L L A  M A A I L M A A

Apostolit matkustavat 
eri puolilla maailmaa 
palvelemassa ihmisiä 
ja opettamassa heille 

Jeesuksesta Kristuksesta.

”Mitä  
teettekin, 
pitäkää 

katseenne 
temppelissä.”

Monet lapset tulivat 

vanhempineen katsomaan, kuinka 

uusi temppeli vihitään käyttöön.

Presidentti Oaks kutsui erään 

pojan ja tytön auttamaan 

kulmakiven kiinnittämisessä 

paikoilleen. Temppeli oli valmis!

Kulmakiviseremonian 

jälkeen vanhin Soares piti 

puheen sisällä temppelissä. 

Sitten presidentti Oaks piti 

rukouksen pyhittääkseen 

Herran temppelin. Nyt 

temppeli on Herran huone.

Pian lapset voivat mennä 

sinne sinetöitäviksi 

vanhempiinsa ja tekemään 

sijaiskasteita!

Vanhin Ulisses Soares matkusti 

presidentti Dallin H. Oaksin kanssa 

auttamaan uuden temppelin 

vihkimisessä Barranquillan 

kaupungissa Kolumbiassa.
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Martínin 
lempilelut

”Anna kuin Jeesuskin. Voihan antaa jokainen.”  
(”Näin lausuu virta pien”, Lasten laulukirja, s. 116.)

Martín tunsi itsensä surulliseksi, kun hänen van-
hempansa kertoivat, että perhe muuttaisi toiseen 

kaupunkiin Kolumbiassa. Hän ei halunnut jättää ystä-
viään, kotiaan eikä paikkaa, jossa hän oli kasvanut. 
Viileän vuori- ilman sijaan Martín asuisi nyt lähellä valta-
merta, jossa ilma olisi koko vuoden kuumaa ja kosteaa. 
Hän vaihtaisi kuumat keitot kylmiin juomiin ja takin 
shortseihin. Sen lisäksi tulisi uusi koulu, uusi seurakunta 
ja uusi Alkeisyhdistyksen luokka. Se kaikki tuntui aika 
pelottavalta.

Yhtenä päivänä äiti ja isä kysyivät Martínilta, mitä hän 
ajatteli muutosta.

”Minä en tykkää siitä”, Martín sanoi. ”Minä en halua, 
että kaikki muuttuu.”

”Tiedän, että muuttaminen voi olla vaikeaa”, isä 
sanoi. ”Monet asiat muuttuvat, mutta eivät kaikki. 
Sinulla on yhä meidät!”

”Se on totta”, Martín sanoi.
”Ja sinulla on yhä tavarasi”, äiti sanoi.
Martín ajatteli sitä hetken. Hänellä olisi yhä vaat-

teensa, kenkänsä ja muut tavarat, jotka olivat tuttuja 
vanhasta kodista – etenkin lelut. Martín oli iloinen siitä, 
että hän voisi ottaa lempilelunsa mukaan. Hän pakkasi 
ne erityisen huolellisesti, kun he muuttivat.

Jonkin ajan päästä Martín alkoi tottua uuteen kotiin ja 
uuteen kaupunkiin. Hän oli iloinen siitä, ettei muutto ollut 
niin vaikea tai pelottava kuin hän oli luullut sen olevan.

Sitten yhtenä sunnuntaina, kun perhe meni kirkkoon, 
Martín huomasi monia ihmisiä, joita hän ei ollut nähnyt 

aikaisemmin. Alkeisyhdistys oli täynnä uusia 
lapsia. Hän mietti, mistä he olivat tulleet. 
Hän kuuli tuntemiensa ihmisten puhuvan 
ruoan, vaatteiden ja kenkien lahjoittami-
sesta. Kirkon jälkeen Martín kysyi äidiltä 
kaikista uusista ihmisistä.

”Heidän oli lähdettävä omasta maas-
taan”, äiti sanoi. ”Monet heistä jättivät 

kaiken taakseen, joten nyt heillä ei 
ole mitään.”

”Siksikö siis kaikki haluavat 
auttaa heitä?” Martín kysyi.

J. Ryan Jensen
kirkon lehdet
(Perustuu tositapahtumaan)
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KUVITUS JAMES HOLDER

”Juuri niin. Jeesus opetti, 
että meidän tulee auttaa ihmi-
siä, jotka ovat avun tarpeessa. 
Me voimme noudattaa Hänen 

esimerkkiään ja jakaa siitä, mitä 
meillä on.”

Martínin mielestä niin olisi 
mukavaa tehdä.

Sitten äiti sanoi: ”Monilla 
Alkeisyhdistyksen lapsista on 

vain ne tavarat, jotka he saivat 
mahtumaan selkäreppuun. Heidän 

oli jätettävä lelunsa. Luuletko, että 
sinulla olisi leluja, jotka voisit antaa?”

”Ei! Ne ovat minun lelujani!” Martín sanoi. 
Hän kääntyi ja juoksi huoneeseensa.

Huoneessaan Martín katseli ympärilleen 
silmät kyynelissä. Hän ei halunnut antaa 
pois lelujaan. Hän oli tuonut ne koko 

matkan vanhasta kodista!
Hän meni lelulaatikolleen 

ja katsoi sinne. Hän näki lelu-
rekkansa, jojonsa, tromponsa 
(hyrränsä), parhaan pussin 
marmorikuulia ja paljon 
muita lempilelujaan. Hän 

piti niistä kaikista. Hän ei 
voisi antaa mitään niistä pois!
Sitten Martín ajatteli: ”Mitä 

jos minun olisi jätettävä kotini ja 
lempileluni?”

Muutaman minuutin kuluttua hän 
meni takaisin äidin luo syli täynnä 

leluja – eikä pelkästään mitään vanhoja 
leluja vaan niitä, joilla hän aina leikki.

YKSINKERTAISIN TAVOIN
”Osoittakaamme rakkautemme 
ja kiitollisuutemme [Vapahtajaa 
kohtaan] palvelemalla yksinkertaisin 
ja rakastavin tavoin veljiämme ja 
sisariamme kotona, kirkossa ja 
kotipaikkakunnallamme.”
Presidentti M. Russell Ballard, kahdentoista 
apostolin koorumin virkaa toimittava presi-
dentti, ”Iloa rakastavasta palvelemisesta”, 
Liahona, toukokuu 2011, s. 49.

Äiti näytti yllättyneeltä. ”Ei sinun tarvitse 
antaa pois lempilelujasi.”

Martín laski lelut lattialle. ”Niillä muil-
lakin lapsilla oli lempileluja”, hän sanoi. 
”Haluan, että he saavat minun lelujani, 
jotta he voivat olla vähän onnellisempia.”

Äiti halasi Martínia. ”Olen niin ylpeä 
sinusta.”

Martínilla oli sisimmässään lämmin 
tunne. Hän tiesi, että muille antaminen 
on sitä, mitä Jeesus tekisi, ja se teki hänet 
iloiseksi. ●
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Kolumbiassa on trooppinen 
ilmasto ja paljon erilaisia kasveja 

ja eläimiä. Itse asiassa siellä on enemmän 
erilaisia lintulajeja kuin missään toisessa maassa!  
Monia niistä ei löydy mistään muualta maailmassa, 
kuten tätä moniväristä tangaraa.

Kolumbia on Etelä- Amerikan 
pohjoisosassa. Tässä espanjankielisessä 
maassa asuu noin 49 miljoonaa ihmistä, 
joista kirkon jäseniä on noin 200 tuhatta.

Tervehdys  
Kolumbiasta!

Tämä tyttö syö arepaa, maukasta 
maissikakkua. Ihmiset Kolumbiassa syövät 

sitä usein juuston ja lihan kanssa.

Hei, m
e 

olemme 

Margo ja 

Paolo.

Tule  
kanssamme 
tutustumaan 
Kolumbiaan!
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Tässä kuussa on kulunut vuosi siitä, kun Barranquillan 
temppeli Kolumbiassa vihittiin käyttöön.

Kolumbiassa 7. joulukuuta  
on el Día de las Velitas (pikkukynttilöiden 

päivä). Ihmiset valaisevat  
kadut tuhansilla kynttilöillä 
aloittaakseen joulunajan. Oletko sinä Kolumbiasta?  

Kirjoita meille! Meistä olisi mukava 
kuulla sinusta.

Tässä on kuva uudesta 
temppelistä. Kolumbiassa 

on toinenkin temppeli. Se on 
pääkaupunki Bogotássa.

Tutustu muutamiin  
ystäviin Kolumbiasta!

”Minä tiedän koko sydämes-
täni, että taivaallinen Isä ja 
Jeesus Kristus elävät ja rakas-
tavat meitä. He antoivat Joseph 
Smithille ilmoitusta Mormonin 
kirjan kääntämiseen, jotta se 
olisi kaikkien saatavilla.”
Luis V., 12, Valle del Cauca, 
Kolumbia

”Minä olen hyvin siunattu ja 
onnellinen siitä, että minun 
elämässäni on evankeliumi. 
Tiedän, että Jeesus Kristus 
elää ja rakastaa meitä ja että 
profeetta Joseph Smith palautti 
tämän kirkon. Olen kiitollinen 
siitä, että meillä on profeetta, 
joka ohjaa meitä.”
Camila R., 10, Valle del 
Cauca, Kolumbia

Kiitos, että  
vierailit kanssamme 

Kolumbiassa.  
Nähdään ensi 

vuonna!
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Jeesus syntyi
P Y H I E N  K I R J O I T U S T E N  K E R T O M U K S I A

Jouluna me juhlimme Jeesuksen Kristuksen syntymää.
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Jeesus syntyi Betlehemissä. 
Hänen äitinsä nimi  

oli Maria, ja Joosef oli 
Marian aviomies.

Maria ja Joosef veivät Jeesus- vauvan 
Jerusalemin temppeliin. Siellä mies 
nimeltä Simeon piteli Jeesus- vauvaa 
sylissään. Hän tunsi Pyhän Hengen 
kertovan hänelle, että Jeesus  
on Jumalan Poika.
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Myös nainen 
nimeltä Hanna näki 

Jeesus- vauvan ja tiesi, 
että Jeesus on Vapahtaja. 

Hän lähti kertomaan 
muille Jeesuksesta.
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Minä ajattelen Jeesusta jouluna. Hän todella elää.  
Hän rakastaa minua! ●

Ks. Tule ja seuraa minua, perheen oppikirja, s. 194–197; Alkeisyhdistyksen oppikirja, s. 193–196.
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V Ä R I T Y S S I V U

Joulussa on kyse 
Jeesuksesta
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Tässä kuussa me juhlimme Jeesuksen Kristuksen syntymää. Hän on 
maailman valo, hyvä paimenemme. Toivomme, että nämä Ystävä- lehden 
sivut auttavat perhettänne muistamaan Hänet koko kuukauden ajan:

•  Sanoma presidentti Eyringiltä (s. Y2)
•  Kertomus Jeesus- lapsesta (s. Y20)
•  Kertomus paikoista, joissa Jeesus eli (s. Y4)
•  Toimintoja ja askartelua (s. Y3, Y6, Y9)
•  Värityssivuja (s. Y12 ja Y23)
•  Jouluaiheinen laulu (s. Y7).

Pystyvätkö lapsenne löytämään lehdestä kaikki ne kohdat, joissa 
käytetään sanoja Jeesus, Kristus tai joulu? Voisit auttaa heitä kirjoittamaan 
”Minä rakastan Jeesusta, koska…” ja sitten piirtämään tai kirjoittamaan, 
mitä he rakastavat Jeesuksessa.

Me rakastamme teitä!
Ystävä

Hyvät vanhemmat

SISÄLLYS

Y2 Ensimmäiseltä presidenttikunnalta:  
Maailman valo

Y4 Jeesuksen jalanjäljissä

Y6 Joulun 10 päivää

Y7 Laulu: Joulun todistukseni

Y8 Punainen paperilintu

Y10 Näytä ja kerro

Y11 Lampaat ja niiden paimen

Y12 Kertomuksia Jeesuksesta

Y14 Apostoleja eri puolilla maailmaa:  
Vanhin Gong vieraili Italiassa

Y15 Apostoleja eri puolilla maailmaa:  
Vanhin Soares vieraili Kolumbiassa

Y16 Martínin lempilelut

Y18 Tervehdys Kolumbiasta!

Y20 Pyhien kirjoitusten kertomuksia:  
Jeesus syntyi

Y23 Värityssivu: Joulussa on kyse Jeesuksesta
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Etsi lehteen piilotettu Liahona!

YSTÄVÄ- LEHDEN KANNESSA
Kuvitus Stephanie Dehennin

Näin lähetät lapsesi taide-
teoksen tai kokemuksen 
Liahona- lehteen
Mene sivustolle liahona .churchofjesus 

christ .org ja napsauta ”Submit an Article 

or Feedback” [Lähetä artikkeli tai palau-

tetta]. Tai lähetä sähköpostiviesti osoit-

teeseen liahona@ churchofjesuschrist . 

org. Laita mukaan lapsesi nimi, ikä, 

asuinpaikkakunta sekä tämä lupalau-

sunto: ”Minä [lisää oma nimesi] annan 

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 

Kristuksen Kirkolle luvan käyttää lapseni 

lähettämää aineistoa kirkon lehdissä, 

kirkon verkkosivustoilla ja sosiaalisen 

median alustoilla.” Haluamme todella 

kuulla sinusta!
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