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Maalauksessaan naisesta, joka pitää 

lujasti kiinni rautakaiteesta, tämä etelä

afrikkalainen taiteilija muistuttaa meille,  

että me olemme osa maailmanlaajuista 

kirkkoa ja meitä yhdistävät monet asiat, 

kuten uskomme Mormonin kirjaan.

”Ja minä näin rautakaiteen, ja se kulki 

virran partaalla ja johti puulle, jonka 

luona seisoin.

Ja minä näin myös kaidan ja kapean 

Louise Parkerin teos Ote rautakaiteesta

polun, joka kulki rautakaiteen vieressä  

aina puulle asti, jonka luona seisoin – –.

Ja tapahtui, että minä näin toisia,  

jotka ponnistelivat eteenpäin, ja he 

tulivat ja tarttuivat kiinni rautakaiteen 

päästä; ja he ponnistelivat eteenpäin 

pimeyden sumun läpi pitäen kiinni 

rautakaiteesta, kunnes he tulivat esiin 

ja nauttivat puun hedelmää.” (1. Nefi 

8:19–20, 24.)
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Vanhin ja sisar Holland keskustelevat siitä, kuinka 
Apuyhdistys voi vahvistaa yksilöitä, perheitä 
ja seurakuntia (ks. s. 28). Saat lisää tietoa käy-
mällä sivustolla www .reliefsociety .lds .org.

Vanhin Kikuchi todistaa Vapahtajan voimasta 
parantaa jopa ne, joilla on syvälle juurtuneita 
ennakkoluuloja (ks. s. 18). Saat 

lisää tietoa Vapahtajan palvelutyöstä käymällä sivus-
tolla www .JesusChrist .lds .org.
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Etsiessään uutta kotia nuori myöhempien aikojen 
pyhiin kuuluva aviopari puhui mahdollisten tule-
vien naapureiden kanssa kyseisestä alueesta ja 

alueen kouluista.
Yksi nainen, jonka kanssa he puhuivat, sanoi lastensa 

koulusta: ”Se on mitä uskomattomin paikka! Rehtori 
on hieno ja hyvä mies. Opettajat ovat päteviä, kilttejä 
ja ystävällisiä. Olen niin tyytyväinen siihen, että lapseni 
voivat käydä sitä suurenmoista koulua. Viihdytte varmasti 
täällä!”

Eräs toinen nainen sanoi lastensa koulusta: ”Se on 
kauhea paikka. Rehtori on täynnä itseään, ja opettajat ovat 
epäpäteviä, epäkohteliaita ja epäystävällisiä. Jos minulla 
olisi varaa muuttaa pois tältä alueelta, tekisin sen heti!”

Kiinnostavaa oli, että molemmat naiset puhuivat 
samasta rehtorista, samoista opettajista ja samasta 
koulusta.

Oletteko koskaan panneet merkille, että ihmiset 
yleensä löytävät sitä, mitä etsivätkin? Kun katsoo riittävän 
tarkkaan, löytää sekä hyvää että pahaa melkein kaikista 
ja kaikesta. Siten ihmiset ovat tehneet Myöhempien Aiko-
jen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kohdalla sen 
alusta asti. Ne, jotka etsivät hyvää, löytävät ystävällisen 

HYVÄÄ  

ENSIMMÄISEN PRESIDENTTIKUNNAN SANOMA

Presidentti  
Dieter F. Uchtdorf

toinen neuvonantaja ensim-
mäisessä presidenttikunnassa

ja myötätuntoisen kansan – kansan, joka rakastaa Her-
raa ja haluaa palvella Häntä ja olla siunaukseksi lähim-
mäistensä elämässä. Mutta on myös totta, että ne, jotka 
etsivät pahaa, löytävät varmasti sellaista, mikä ei ole niin 
ihanteellista.

Valitettavasti samoin tapahtuu toisinaan kirkon sisällä-
kin. Arvostelemisen syitä etsivien luovuudelle, nerokkuu-
delle ja sitkeydelle ei näy loppua. He eivät tunnu voivan 
päästää irti kaunastaan. He juoruilevat ja etsivät vikoja 
muista. He hoivaavat vuosikymmenten takaisia haavoja 
käyttäen jokaisen tilaisuuden alentaa ja halventaa muita. 
Se ei ole Herralle mieluista, ”sillä siellä, missä kateus ja 
riidanhalu vallitsevat, on myös hillittömyyttä ja kaiken-
laista pahaa” ( Jaak. 3:16).

Presidentti George Q. Cannon (1827–1901) tunsi 
presidentti Brigham Youngin (1801–1877) hyvin työs-
kenneltyään tämän kanssa useita vuosia kummankin 
ollessa kahdentoista apostolin koorumin jäsen ja olles-
saan sitten tämän neuvonantajana ensimmäisessä presi-
denttikunnassa. Presidentti Youngin kuoltua presidentti 
Cannon kirjoitti päiväkirjaansa: ”En koskaan enkä mis-
sään vaiheessa sydämessäni, saati sitten sanoissani tai 
teoissani, arvostellut [Brigham Youngia] tai etsinyt vikaa 

etsimässä
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TÄMÄN SANOMAN OPETTAMINEN
”Sinusta voi tuntua, ettet ymmärrä jotakin 

tiettyä periaatetta, jota valmistaudut opet-
tamaan”, sanotaan julkaisussa Opettaminen, 
kutsumuksista suurin (2000, s. 19). ”Mutta kun 
tutkit sitä rukoillen, pyrit elämään sen mukaan, 
valmistaudut opettamaan sitä ja sitten ker-
rot siitä muille, oma todistuksesi vahvistuu ja 
syvenee.”

Kun etsit tässä kuussa hyvää elämästäsi 
ja muista ihmisistä, olet valmiimpi opetta-
maan tämän sanoman ja todistamaan sen 
totuudesta.

ja välttyä pahoilta seurauksilta, mitä minä en uskalla 
tehdä.” 1

Meidän kirkon jäsenten tulee pohtia erittäin huolelli-
sesti presidentti Cannonin voimallista neuvoa. Jumalan 
sana kehottaa Kristuksen seuraajia olemaan puhtaita 
ja rakentamaan rauhaa, olemaan lempeitä ja sopuisia, 
”täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä”, tasapuolisia 
ja teeskentelemättömiä. ”Vanhurskauden siemen kylve-
tään rauhan tekoina, ja se tuottaa hedelmän niille, jotka 
rauhaa rakentavat.” ( Jaak. 3:17, 18.)

Valinta on meidän. Me voimme etsiä pahaa muista. Tai 
me voimme rakentaa rauhaa ja tehdä työtä ollaksemme 
muita kohtaan ymmärtäväisiä, oikeudenmukaisia ja 
anteeksiantavaisia, jollaisia niin kovasti haluamme mui-
den olevan meitä kohtaan. Valinta on meidän, sillä mitä 
sitten etsimmekin, sen me varmasti löydämme. ◼

VIITE
 1. George Q. Cannon, päiväkirjamerkintä 17. tammikuuta 1878.

Jotkut katsovat tätä lasia ja näkevät 
sen olevan puoliksi täynnä. Toiset 
näkevät sen olevan puoliksi tyhjä. 
Riippuu sinusta, millaisena näet sen.

hänen käytöksestään, hänen neuvoistaan tai hänen ope-
tuksistaan. Se tuo minulle nyt iloa. Mielessäni oli aina 
seuraava ajatus: Jos arvostelen veli Brighamia tai etsin 
hänestä vikaa tai tuomitsen hänet, kuinka pitkälle meni-
sin? Jos aloitan, mihin lopettaisin? En uskaltanut luottaa 
itseeni sellaisella tiellä. Tiesin, että arvostelemiseen ja 
vikojen etsimiseen antautuminen johti usein luopumuk-
seen. Muut, jotka ovat voimakkaampia, viisaampia ja 
kokeneempia kuin minä, saattavat tehdä monia asioita 
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Koiranpureman valoisampi puoli
Tara Stringham

Kesällä 2009 ystäväni koira puri minua kasvoihin. Valitetta-
vasti purema halkaisi huuleni, ja jouduin ottamaan siihen 

tikkejä.
Tapaturman jälkeen olin aivan maassa. Annoin vastoin-

käymisen vallata ajatukseni, ja minusta tuntui kuin koko 
elämäni olisi pilalla. Olin kiusallisen tietoinen huulestani 
enkä halunnut mennä lainkaan ihmisten ilmoille. Mielessäni 
vammani pilasi suunnitelmani käydä pianotunneilla, lento-
palloa pelaamassa, kirkossa, uimassa ja koulussa.

Mutta aina silloin kun rukoilin tai sain pappeuden siu-
nauksia tai puhuin vanhempieni kanssa tai kun perheeni ja 
ystäväni kävivät luonani, mielialani kohosi ja tunsin onnea 

Etsi hyvää ympäriltäsi

Voit nähdä hyvää kaikkialla ympärilläsi, jos opit 
etsimään sitä. Yksi tapa, jolla voit oppia huomaa-

maan siunauksia, on ottaa joka ilta tavaksi luetella 
hyviä asioita, joita näit sinä päivänä.

N U O R I L L E

L A P S I L L E

alakulon keskellä. Tajusin pian, että mikäli ihmiset ajattelivat 
vammaani, he tunsivat myötätuntoa.

Tämä kokemus auttoi rakentamaan luonnettani, ja opin 
olemaan vähemmän huolissani siitä, mitä ihmiset minusta 
ajattelivat. Minua myös siunattiin, koska vammani auttoi 
minua huomaamaan, että minun pitäisi ajatella vähemmän 
itseäni ja alkaa välittää enemmän muista. Itsetuntoni vahvis-
tui suuresti tuona aikana.

Opin, että vastoinkäymiset ovat osa taivaallisen Isän meille 
laatimaa suunnitelmaa. Jos etsimme hyvää emmekä pahaa, 
voimme voittaa vastoinkäymiset, tulla paremmiksi ihmisiksi 
ja antaa kokemuksen vahvistaa todistustamme.

Katso tätä kuvaa. Kuinka monta hyvää asiaa löydät?
Muista kertoa jollekulle perheesi jäsenelle tänä 

iltana joistakin hyvistä asioista, joita näit omassa elä-
mässäsi tänään.
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KOTIKÄYNTIOPETUSSANOMA

Pappeuden alaisuudessa ja 
pappeuden mallin mukaan

Tutkikaa tätä aineistoa ja keskustelkaa siitä sopivalla 
tavalla niiden sisarten kanssa, joiden luona käytte. 
Käyttäkää oheisia kysymyksiä apuna vahvistaaksenne 
sisarianne ja tehdäksenne Apuyhdistyksestä aktiivisen 
osan omaa elämäänne.

Usko • Perhe • Auttaminen

Mitä voin 
tehdä?
1. Kuinka voin 
auttaa sisaria, 
joiden luona käyn, 
nauttimaan Apu-
yhdistyksen pyhän 
työn siunauksista?

2. Mitä aion tässä 
kuussa tehdä 
lisätäkseni kykyäni 
saada henkilökoh-
taista ilmoitusta?

Rakkaat sisareni – kuinka siunattuja olemme-
kaan! Olemme paitsi kirkon jäseniä myös 

Apuyhdistyksen – ”Herran antaman naisjärjestön” 1 
– jäseniä. Apuyhdistys on todiste Jumalan rakkau-
desta tyttäriään kohtaan.

Eikö sydämenne sykähdäkin, kun muistelette 
tämän yhdistyksen jännittävää alkuperää? Maalis-
kuun 17. päivänä 1842 profeetta Joseph Smith jär-
jesti sisaret ”pappeuden alaisuuteen [ja] pappeuden 
mallin mukaan” 2.

Kun sisaret järjestettiin ”pappeuden alaisuu
teen”, he saivat valtuuden ja suunnan. Eliza R. 
Snow, Apuyhdistyksen toinen ylijohtaja, opetti, ettei 
Apuyhdistys ”voi olla olemassa ilman pappeutta, 
sillä se saa kaiken valtuutensa ja vaikutuksensa 
tuosta lähteestä” 3. Vanhin Dallin H. Oaks kahden-
toista apostolin koorumista on selittänyt: ”Valtuus, 
jota Apuyhdistyksen – – virkailijoiden ja opettajien 
oli määrä käyttää, oli valtuutta, joka virtaisi heille 
sen yhteyden kautta, joka heidän järjestöllään oli 
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkkoon ja heidän yksilöllisen tehtävään erottami-
sensa kautta heidät kutsuneiden pappeusjohtajien 
käsien alla.” 4

Kun sisaret järjestettiin ”pappeuden mallin 
mukaan”, he saivat pyhiä ja vastuullisia tehtäviä. 
Julie B. Beck, Apuyhdistyksen ylijohtaja, on selit-
tänyt: ”Toimimme pappeuden menettelytapojen 
mukaisesti – mikä tarkoittaa, että me etsimme ja 
saamme ilmoitusta sekä toimimme sen mukaan, 
teemme päätöksiä neuvostoissa ja tunnemme mie-
lenkiintoa huolehtia yksittäisistä ihmisistä. Meidän 
tarkoituksemme on sama kuin pappeuden tarkoitus 
– valmistaa meitä iankaikkisen elämän siunauk-
siin solmimalla liittoja ja pitämällä ne. Sen vuoksi, 
veljiemme lailla, joilla on pappeus, meidänkin 
työmme on pelastuksen, palvelemisen ja pyhäksi 
kansaksi tulemisen työtä.” 5

Barbara Thompson, toinen neuvonantaja  
Apuyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa

Historiastamme poimittua
Nauvoon temppeliä rakennettaessa joukko 

sisaria halusi järjestäytyä tukemaan rakennushan-
ketta. Eliza R. Snow laati tälle uudelle ryhmälle 
säännöt. Kun hän näytti niitä profeetta Josephille, 
tämä vastasi: ”Kerro sisarille, että Herra hyväk-
syy heidän uhrinsa, ja Hänellä on heille jotakin 
parempaa – –. Minä järjestän naiset pappeuden 
alaisuuteen pappeuden mallin mukaan.” 6 Vähän 
myöhemmin profeetta sanoi juuri perustetulle 
Apuyhdistykselle: ”Nyt minä käännän avainta 
puolestanne Jumalan nimessä, ja tämä yhdistys 
on iloitseva, ja tietoa ja älyä vuodatetaan tästä 
hetkestä lähtien.” 7 Sisarten odotettiin nousevan 
uudelle pyhyyden tasolle ja valmistautuvan 
pappeuden toimituksiin, joita pian suoritettaisiin 
temppelissä.

VIITTEET
 1. Spencer W. Kimball, ”Apuyhdistys – sen lupaukset ja 

mahdollisuudet”, Valkeus, maaliskuu 1977, s. 2.
 2. Joseph Smith Sarah M. Kimballin lainaamana 

artikkelissa ”Auto-biography”, Woman’s Exponent, 1. 
syyskuuta 1883, s. 51; ks. myös Kirkon presidenttien 
opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 471.

 3. Eliza R. Snow, ”Female Relief Society”, Deseret News, 
22. huhtikuuta 1868, s. 81.

 4. ”Apuyhdistys ja kirkko”, Valkeus, heinäkuu 1992,  
s. 36.

 5. ”Apuyhdistys – pyhää työtä”,  Liahona, marraskuu 
2009, s. 111.

 6. Artikkelissa ”Auto-biography”, s. 51; ks. myös Kirkon 
presidenttien opetuksia: Joseph Smith, s. 469, 471.

 7. Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, s. 471.

Pyhistä kir-
joituksista 
poimittua
1. Kor. 11:11;  
OL 25:3; 121: 36–46

Lisätietoja on sivustolla www .reliefsociety .lds .org.
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Pieniä ja yksinkertaisia asioita
”Pienillä ja yksinkertaisilla asioilla saadaan aikaan 
suuria” (Alma 37:6).

Tässä kuussa tulee kuluneeksi 50 
vuotta siitä, kun Alankomaiden 

ensimmäinen vaarna, Hollannin 
vaarna, perustettiin Haagissa. Se oli 
ensimmäinen muun kuin englan-
ninkielinen vaarna kirkossa. Sata 
vuotta aiemmin, elokuussa 1861, 
Paul Augustus Schettler ja A.  
Wiegers van der Woude olivat 
ensimmäiset lähetyssaarnaajat, jotka 
saarnasivat evankeliumia Hollan-
nissa. Seuraavien sadan vuoden 
aikana Alankomaissa kastettiin yli 
14 000 ihmistä, joista monet muutti-
vat Yhdysvaltoihin. Nykyään Alan-
komaissa on lähes 9 000 jäsentä.

Presidentti Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) vihki syyskuun 8. päi-
vänä 2002 Haagin temppelin, joka 

K I R K O N  H I S T O R I A A  E R I  P U O L I L L A  M A A I L M A A

Alankomaat

K A L E N T E R I S S A

Yleinen 
Nuorten 
Naisten 
kokous
Kaikki 12–18-vuotiaat nuo-

ret naiset, heidän äitinsä ja 
Nuorten Naisten johtohenkilöt 
kutsutaan osallistumaan yleiseen 
Nuorten Naisten kokoukseen 26. 
maaliskuuta. Kokouksessa puhuvat 
ensimmäisen presidenttikunnan 
jäsen ja Nuorten Naisten ylin johto-
kunta. Tämän vuoden kokouksen 
teema on ”Me uskomme” (UK 13).

Nuoria naisia, heidän äitejään 
ja johtohenkilöitään kannustetaan, 
mikäli mahdollista, kokoontumaan 
yhdessä seurakuntakeskuksiin 
seuraamaan lähetystä. Tarkistakaa 
pappeusjohtajaltanne tai osoitteesta 
www .broadcast .lds .org tiedot lähe-
tysajoista ja -paikoista.

palvelee viittä vaarnaa ja yhtä piiriä 
Alankomaissa, Belgiassa ja osassa 
Ranskaa.

KIRKKO ALANKOMAISSA
Jäseniä 8 909

Lähetyskenttiä 1, yhteinen 
Belgian kanssa

Vaarnoja 3
Seurakuntia 33
Temppeleitä 1

Haagin temppeli Alankomaissa

VA
LO

KU
VA

 H
AA

G
IN

 T
EM

PP
EL

IS
TÄ

 A
LA

N
KO

M
AI

SS
A 

CH
AR

LE
S 

BA
IR

D 
©

 IR
I; 

KA
RT

TA
 T

HO
M

AS
 S

. C
HI

LD
;  

VA
LO

KU
VA

 LE
N

TO
KO

N
EE

ST
A 

PR
ES

ID
EN

TT
I B

O
YD

 K
. P

AC
KE

RI
N

 LU
VA

LLA
; M

UU
T 

VA
LO

KU
VA

T 
©

 G
ET

TY
 IM

AG
ES

Amsterdam

Haag

Rotterdam

A
L

A
N

K
O

M
A

A
T



 M a a l i s k u u  2 0 1 1  9

Kuinka hyvin tunnet 
kirkkomme johtohenkilöitä?

A. Kun hän oli nuori, hän piti lentopallon 
kaltaisen pelin, vanballin, pelaamisesta.

B. Tällä johtajalla on sama nimi kuin isäl-
lään, ja hänet tunnetaan perheen ja 
läheisten ystävien kesken nimellä Hal.

C. Kun tämä apostoli oli diakoni, hänen 
taiteilijaisänsä vei hänet pyhään lehtoon. 
Heidän palattuaan kotiin isä maalasi 
hänelle kuvan pyhästä lehdosta. Tällä 
apostolilla on aina ollut tuo maalaus toi-
mistonsa seinällä muistuttamassa tuosta 
erityisestä käynnistä.

D. Kun hän oli viisi-
vuotias, hänen 
perheensä muutti 
maitotilalle Idahon 
Pocatelloon Yhdys-
valloissa, missä hän 
kasvatti kaneja, ratsasti ja 
leikki niityillä sisarustensa kanssa.

E. Hän on ainoa ensimmäisen presidentti-
kunnan ja kahdentoista apostolin kooru-
min jäsen, joka on syntynyt muualla kuin 
Yhdysvalloissa.

F.  Ollessaan lukiossa hän palveli lukion vii-
meisen vuosiluokan johtajana ja osallistui 
väittelykilpailuihin.

G. Hän oli jo pienestä pitäen innokas urhei-
lija ja menestyi amerikkalaisessa jalka-

pallossa, koripallossa, baseballissa ja 
kilpajuoksijana lukiossa ja kuu-

lui osavaltion mestaruuden 
voittaneisiin jalkapallo- 
ja koripallojoukkueisiin.

H. Hän pelasi  
 tammea nuoren  
 poikansa kanssa  
 lähes joka ilta. 

Hänen poikansa muistelee: ”Hänellä 
oli tapana pelata kolme erää tammea. 
Hän antoi minun voittaa yhden, sitten 
hän voitti minut seuraavassa, ja sitten 
pelasimme sellaisen erän, jonka kumpi 
tahansa saattoi voittaa.”

I.  Hän palveli maataan lentäjänä toisessa 
maailmansodassa ollessaan vähän yli 
20-vuotias.

J.  Ansaitakseen rahaa korkeakouluopintoi-
hin hän oli työssä osteriveneellä. 
Muut kalastajat pilkkasivat häntä, 
koska hän kieltäytyi juomasta alko-
holia, kunnes yksi mies putosi yli 
laidan. Koska tämä apostoli ei käyt-
tänyt alkoholia, hän oli selvin päin, 
ja siksi hänet lähetettiin pelastamaan 
miestä, joka oli pudonnut yli laidan.

K. Opiskellessaan korkeakoulussa 
hän toimi radiokuuluttajana.

L.  Ennen kuin hänet kutsuttiin 
kahdentoista apostolin koorumiin, hän 
oli Ricks Collegen rehtori ja auttoi oppi-
laitosta kehittymään Brigham Youngin 
yliopiston Idahon kampukseksi.

M. Hän suoritti avosydänleikkauksen presi-
dentti Spencer W. Kimballille (1895–1985) 
vähän ennen kuin presidentti Kimballista 
tuli kirkon presidentti.

N. Vanhin Scott oli tämän apostolin lähetys-
johtaja Argentiinassa.

O. Ennen kuin hänet kutsuttiin johtavaksi 
auktoriteetiksi hän työskenteli isänsä 
tavoin autoalalla.

Katso lisää elämäkertatietoja kirkon joh-
tohenkilöistä osoitteessa www .newsroom 
.lds .org.

Ensi kuussa on yleiskonferenssi, ja 
monien puhujien joukossa on ensim-

mäisen presidenttikunnan ja kahdentoista 

apostolin koorumin jäseniä. Katso, osaatko 
yhdistää heidän nimensä heidän elämänsä 
tapahtumiin tai muihin yksityiskohtiin.

Vastaukset: A. 5; B. 2; C. 10; D. 15; 
E. 3; F. 13; G. 11; H. 1; I. 4; J. 9; 
K. 7; L. 12; M. 6; N. 14; O. 8

 1. Presidentti Thomas S. Monson

 2. Presidentti Henry B. Eyring

 3. Presidentti Dieter F. Uchtdorf

 4. Presidentti Boyd K. Packer

 5. Vanhin L. Tom Perry

 6. Vanhin Russell M. Nelson

 7. Vanhin Dallin H. Oaks

 8. Vanhin M. Russell Ballard

 9. Vanhin Richard G. Scott

10. Vanhin Robert D. Hales

11. Vanhin Jeffrey R. Holland

12. Vanhin David A. Bednar

13. Vanhin Quentin L. Cook

14. Vanhin D. Todd Christofferson

15. Vanhin Neil L. Andersen
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Profeetta on Jeesuksen Kristuk-
sen erityinen todistaja, joka 
todistaa Hänen jumalallisuudes-

taan. Jumala kutsuu profeetan edusta-
jakseen maan päällä. Profeetta opettaa 
totuutta, tulkitsee Jumalan sanaa ja 
muutenkin noudattaa Jumalan ohjeita 
meidän elämämme siunaukseksi. Kun 
profeetta puhuu Jumalan puolesta, se 
on kuin Jumala puhuisi (ks. OL 1:38). 
Maan päällä on profeettoja tänä aikana 
aivan kuten heitä oli entisaikoina.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jee-
suksen Kristuksen Kirkon presidentti 
Thomas S. Monson saa ilmoitusta 
koko kirkkoa varten. Hän on Jumalan 
profeetta. Kun kirkon jäsenet puhu-
vat profeetasta, he tarkoittavat kirkon 
presidenttiä. Maan päällä on kuiten-
kin tänä aikana muitakin profeettoja. 

Presidentti Monsonin kaksi neuvon-
antajaa, presidentti Henry B. Eyring 
ja presidentti Dieter F. Uchtdorf, ovat 
myös profeettoja. Samoin kaksitoista 
muuta miestä – kahdentoista apostolin 
koorumi – on kutsuttu profeetoiksi.

Rakastavan taivaallisen Isän lap-
sina mekin voimme saada ilmoitusta 
Häneltä omaa elämäämme varten. 
Vaikka ilmoitusta voi saada 
joskus näkyinä, unina tai 
enkelten palveluksena, 
yleisin tapa, jolla Jumala 
kommunikoi meidän kans-
samme, ovat Pyhän Hengen 
hiljaiset hengelliset keho-
tukset. Henkilökohtainen 
ilmoitus voi tuoda meille 
voimaa ja vastauksia 
rukouksiimme.

MIHIN ME USKOMME

”Kuinka kiitollisia me olemmekaan siitä, että 
taivaat ovat todella avoinna, että Jeesuksen 

Kristuksen evankeliumi on palautettu ja että 
kirkko on perustettu ilmoituksen kalliolle. Me 
olemme siunattua kansaa, kun meillä on apos-
toleja ja profeettoja tänä päivänä maan päällä.”
Presidentti Thomas S. Monson, ”Päätössanat”,  Liahona, 
marraskuu 2009, s. 109.

JUMALA ILMOITTAA TOTUUTTA  

PROFEETOILLEEN  
JA MEILLE
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”Minä puhun sinulle sinun mieles
säsi ja sinun sydämessäsi Pyhän Hen
gen kautta, joka tulee sinun yllesi ja 
joka asuu sinun sydämessäsi.

Nyt, katso, tämä on ilmoituksen 
henki.” (OL 8:2–3.)

1. Oppi ja liitot on 
kokoelma nykyajan 
profeetoille annettuja 
ilmoituksia. Siihen voi 
tutustua osoitteessa www 
.scriptures .lds .org/ fi/ .

2. Joka kuukausi  Liahona-
lehdessä (saatavana monilla 
kielillä osoitteessa LDS .org) 
julkaistaan kirkon presiden-
tin tai hänen neuvonanta-
jansa sanoma.

3. ”Perhe – julistus maail-
malle” sekä ”Elävä Kristus 
– apostolien todistus” ovat 
profeetallisia julistuksia per-
hettä ja Vapahtajaa koske-
vista totuuksista. Kumpikin 
on sivustolla LDS.org.

4. Kaikki ensimmäisen 
presidenttikunnan ja kah-
dentoista apostolin kooru-
min jäsenet puhuvat puolen 
vuoden välein kirkon yleis-
konferenssissa. Lue heidän 
puheensa tai katso ne 
videoina osoitteessa www 
.conference .lds .org.

JUMALA ILMOITTAA TOTUUTTA  

PROFEETOILLEEN  

Katso lisää tietoa seuraavista: Dallin H. Oaks, 
”Kaksi kommunikointikanavaa”,  Liahona, mar-
raskuu 2010, s. 83–86; Evankeliumin periaat-
teet, 2009, ”Jumalan profeetat”, s. 41–45  
ja Lujana uskossa, 2005, ”Ilmoitus”, s. 35-39.

Kuinka voimme 
saada henkilö-
kohtaista 
ilmoitusta?

1. Paastoa, pohdiskele ja 
rukoile johdatusta.

2. Lue pyhiä kirjoituk-
sia. Ne ovat keino, jolla 
taivaallinen Isä voi vas-
tata rukouksiimme ja 
antaa meille johdatusta 
Pyhän Hengen auttaessa 
meitä ymmärtämään 
lukemaamme.

3. Käy kirkossa joka sunnun-
tai ja, jos mahdollista, käy 
temppelissä.

4. Pidä käskyt, jotta voit olla 
kelvollinen saamaan Pyhän 
Hengen innoitusta. ◼

Mistä voimme lukea 
nykyajan profeettojen 
innoitettuja opetuksia?
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Me elämme hyvin 
ongelmallisessa maa-
ilmassa, ja aion puhua 

kaunistelematta: me elämme 
maailmassa, joka on hylännyt 
Jumalan tai on nopeasti teke-
mässä niin. Me elämme maa-
ilmassa, jossa ihmisfilosofiat 
ovat pelästyttäneet eri kirkko-
kuntien kristityt papit. Siksi 
he ovat Herran Hengen puut-
teessaan yrittäneet muokata 
pyhiä kirjoituksia tai pyhien 
kirjoitusten merkitystä, jotta 
he voivat saada ne sopusoin-
tuun maailmassa nykyään niin 
vallalla olevien väärien teo-
rioiden kanssa. Nämä teoriat 
ovat täysin ristiriidassa juma-
lallisen ilmoituksen kanssa, ja 
silti nuo ihmiset peloissaan ja 
väärän filosofian vaikutuksen 
vallassa muokkaavat oppeja 

Älkää 
EVANKELIUMIN KLASSIKOITA

saadakseen ne sopimaan näi-
hin perustaltaan jumalattomiin 
teorioihin ja ajatuksiin. Meillä 
ei ole varaa tehdä niin. – –

”Valo loistaa pimeydessä, eikä 
pimeys sitä käsitä; kuitenkin 
tulee päivä, jolloin te käsitätte 
Jumalan, koska teidät tehdään 
eläviksi hänessä ja hänen 
kauttaan.

Silloin te tiedätte, että te 
olette nähneet minut, että minä 
olen ja että minä olen todellinen 
valo, joka on teissä, ja että te 
olette minussa; muuten te ette 
voisi menestyä.” (OL 88:49–50.)

Tämä on suurenmoinen 
ilmoitus. Se kattaa niin monta 
sellaista asiaa, jotka ovat erittäin 
tärkeitä jokaiselle kirkon jäse-
nelle. Kuinkahan moni meistä 
on lukenut luvun 88? Älkää 
tyytykö lukemaan vain tätä yhtä 

lukua. Ottakaa se teemaksenne 
– mitään parempaa ei ole – 
mutta lukekaa koko ilmoitus. Ei! 
Lukekaa koko kirja. Herra antoi 
käskyn Opin ja liittojen aivan 
ensimmäisessä luvussa, Herran 
esipuheessa, joka on esipuhe 
tähän kirjaan:

”Tutkikaa näitä käskyjä, 
sillä ne ovat todet ja luotet-
tavat, ja kaikki niissä olevat 
profetiat ja lupaukset täytty-
vät” (OL 1:37). ”Tutkikaa näitä 
käskyjä.” Kuinka paljon me 
rakastamme Herraa? Mikä on 
suurin kaikista käskyistä? Herra 
on sanonut meille täällä Opin 
ja liittojen luvussa 59, mikä 

Joseph Fielding Smith, kirkon kymmenes presidentti, syntyi 19. 
heinäkuuta 1876. Hänet asetettiin apostoliksi 7. huhtikuuta 1910 
ja hyväksyttiin kirkon presidentiksi 23. tammikuuta 1970. Tässä 
vuonna 1953 pitämässään puheessa presidentti Smith opetti 
nuorille, kuinka he voivat välttyä maailman väärien teorioiden 
eksytykseltä.

Presidentti Joseph Fielding Smith (1876–1972)

eksykö

Kun jotkut 
muokkaavat 
moraalikä-
sityksiään 
sopimaan 
maailmalli-
siin suuntauk-
siin, meidän 
on pysyttävä 
lujina pyhien 
kirjoitusten 
opissa ja 
evankeliumin 
ilmoitetuissa 
totuuksissa.
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se on, kun Hän soveltaa sitä 
Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkon 
jäseniin tänä aikojen täyttymisen 
taloudenhoitokautena:

”Sen tähden minä annan 
heille [kirkon jäsenille] käskyn 
sanoen näin: Rakasta Herraa, 
Jumalaasi, koko sydämestäsi, 
koko väkevyydestäsi, mielestäsi 
ja voimastasi; ja palvele häntä 
Jeesuksen Kristuksen nimessä” 
(OL 59:5). – –

Ensimmäinen kaikista käs-
kyistä on siis rakastaa Jumalaa 
koko sielustamme ja palvella 
Häntä Jeesuksen Kristuksen 
nimessä, ja Hän on käskenyt VA
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meitä tutustumaan näihin 
totuuksiin, jotka meille on ilmoi-
tettu tänä aikojen täyttymisen 
taloudenhoitokautena.

Kuinka moni meistä on 
tehnyt niin? Siksi sanonkin teille 
ja itse asiassa kaikille kirkon 
jäsenille: Älkää antako ymmär-
ryksenne pohjautua yhteen 
jakeeseen [OL 88:86, sen vuo-
den toimintailtojen teema], joka 
on aivan erinomainen teema, 
vaan tutkikaa pyhiä kirjoituk-
sia, niin etteivät maailmassa 
nykyään niin vallalla olevat 
väärät teoriat ja käytännöt ja opit 
eksytä teitä. Jos teette tämän, 
jos sallitte sydämeenne Herran 

Hengen opastuksen, jota jokai-
sella kirkon jäsenellä on oikeus 
saada – Pyhän Hengen kump-
panuuden – niin ihmisten teoriat 
eivät johda teitä harhaan, koska 
Herran Henki kertoo teille, 
että ne ovat vääriä, ja teillä on 
erottamisen henki, jotta voitte 
ymmärtää. – –

Jos ymmärrätte Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumia, se 
tekee teidät vapaiksi. Jos olette 
vailla Herran Henkeä pelates-
sanne softballia, lentopalloa, 
koripalloa, juostessanne kilpaa, 
tanssiessanne tai muissa vapaa-
ajan riennoissanne, niillä ei ole 
teille mitään arvoa. Tehtäköön 
kaikki rukouksen hengessä 
ja uskossa. Uskon, että niin 
tapahtuukin – ehkä minun on 
tarpeetonta sanoa sitä – mutta 
olkoon siis niin. Tehkää kaikki 
silmämääränä vain Jumalan 
kunnia, ja opettakaamme vah-
vistaaksemme ja lujittaaksemme 
itseämme sekä Myöhempien 
Aikojen Pyhien Jeesuksen  
Kristuksen Kirkkoa. ◼

Artikkelista ”Entangle Not Yourselves in 
Sin”, Improvement Era, syyskuu 1953,  
s. 646–647, 671–672, 674, 676–678.

Tutkikaa 
pyhiä 
kirjoituksia, 
niin etteivät 
maailmassa 
nykyään niin 
vallalla ole-
vat väärät 
teoriat ja 
käytännöt ja 
opit eksytä 
teitä.
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Melissa Merrill
kirkon lehdet

Victor Manuel Torres Quirosin 
ja hänen vaimonsa Yamileth 
Monge Ureñan sekä heidän 

lastensa sunnuntaipäivä 25. syyskuuta 
vuonna 2005 alkoi rauhallisesti ja 
levollisesti. He olivat palanneet kir-
kosta ja lepäilivät, lueskelivat ja naut-
tivat hiljaisesta, sateisesta iltapäivästä 
kodissaan Costa Rican vuorilla.

Sade oli jatkunut suurimman osan 
viikonloppua, mikä ei ollut epätaval-
lista alueella tai siihen vuodenaikaan. 
Noin viideltä iltapäivällä veli Torres 
huomasi, että lähellä heidän tonttiaan 
virtaava joki oli noussut tavallista 
korkeammalle ja alkoi lähestyä taloa. 
Hän varoitti rauhallisesti perhettään, 
ja varotoimenpiteenä hän ja hänen 
11-vuotias poikansa Erick alkoivat 
tukkia huovilla ovia estääkseen vettä 
tunkeutumasta sisään.

Joitakin hetkiä myöhemmin joki 
paisui siinä määrin, että vettä oli 
yli puolentoista metrin korkeudella 
talon ympärillä. Sekunneissa vesi 
syöksyi ikkunoiden läpi. (Perhe sai 

myöhemmin tietää, että maanvyö-
rymä oli aiheuttanut äkillisen veden-
syöksyn.) Veli Torres huusi perhet-
tään juoksemaan takapihalle, missä 
oli puita ja mikä oli korkeammalla 
maalla. Hänen kolme teini-ikäistä 
tytärtään, Sofia, Korina ja Monica, 
lähtivät heti ulos talosta.

Mutta sisar Torres ei päässyt ulos. 
Niinpä hän juoksi makuuhuoneeseen 
pienen Elizabethin kanssa, joka oli 
sinä viikonloppuna heidän luonaan 
hoidossa. He kiipesivät kiireesti 
sängylle, joka, hämmästyttävää kyllä, 
kellui. Kummallakaan ei ollut mitään 
tietoa siitä, missä muut olivat, tai 
olivatko he kunnossa. Pikkuinen 
Elizabeth muistutti sisar Torresia: ”Älä 
itke. Muista, että Jumalamme rakastaa 
meitä.” Sitten he alkoivat rukoilla.

Veli Torres oli seurannut tyttäriään 
ulos ja tajusi sitten, ettei hän tiennyt, 
missä Erick oli. Virtaa vastaan tais-
tellen hän palasi taloon. Hän löysi 
Erickin seisomassa tavarakasan päällä 
– vesi oli työntänyt suljettua ovea 
vasten paikaltaan siirtyneen seinän, 
joitakin huonekaluja, roskia ja useita 

puunoksia. Yhdessä he siirtyivät 
keittiöön, jossa veli Torres nosti Erickin 
turvalliseen korkeaan paikkaan. Sitten 
veli Torres huomasi, että vesi oli 
kietonut hänen sääriensä ympäri nai-
lonköyden, niin että hänen oli vaikea 
liikkua. Siitä huolimatta hän onnistui 
työntämään jääkaapin ja joitakin huo-
nekaluja tieltä estäen ovea sulkeutu-
masta ja sulkemasta häntä ja hänen 
poikaansa ansaan.

Keittiöstä Erick ja veli Torres 
näkivät tytöt takapihalla, mutta 
he eivät tienneet, miten oli 
sisar Torresin ja Elizabethin laita. 
Veli Torres ehdotti, että he pyytäisivät 
yhdessä taivaallisen Isän apua.

Samaan aikaan ulkona ylhäällä 
guavapuissa tytöt rukoilivat myös. 
Sofia, Korina ja Monica näkivät veden 
ryöppyävän kotinsa läpi. Kaiken 
kaikkiaan näytti mahdottomalta, että 
kukaan sisälle jäänyt voisi olla hen-
gissä. Huolissaan perheestään ja kyl-
missään ja peloissaan tytöt lauloivat 
kirkon lauluja ja rukoilivat yhdessä.

”Pyysimme taivaal-
lista Isää, että Hän 

Torresin perheen jäsenet, jotka olivat loukussa huonekalujen tukkimissa huoneissaan tai 
puun oksiin tarrautuneina, tekivät sen ainoan asian, joka voisi pelastaa heidät.

Tulvan erottamina, 
rukouksen yhdistäminä
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antaisi veden laskea”, Sofia sanoo. ”Tiesimme, 
että meillä piti olla uskoa. Jos meillä ei olisi, 
ihmettä ei voisi tapahtua. Onnellisin hetki oli 
se, kun avasimme silmämme ja vedenpinta 
oli laskenut.”

Se jatkoi laskuaan. Lyhyen ajan kuluttua 
isä tuli ulos kysymään, olivatko he kunnossa. 
Nyt oli pimeää, joten hän palasi taloon, etsi 
kynttilän ja bensiiniä käyttäen teki soihdun, 
niin että naapurit tietäisivät, että perhe oli 
tosiaan sisällä talossa.

Eräs naapuri näki soihdun ja tuli autta-
maan. Hän auttoi tytöt alas puusta ja siirsi veli 
Torresin kanssa sivuun tavarat, jotka tukkivat 
sen makuuhuoneen oven, missä sisar Torres 
ja Elizabeth olivat. Sen yön perhe vietti erään 
sukulaisen luona.

Koska heidän lähtiessään oli pimeä, Tor-
resit eivät tienneet kotiaan kohdanneiden 
vahinkojen laajuutta. Kun he maanantai-
aamuna palasivat, he havaitsivat menettä-
neensä kaiken.

Siitä huolimatta he eivät valittaneet. ”Me 
tiesimme, että Herra antaa ja Herra ottaa”, 
sanoo veli Torres (ks. Job 1:21). Vaikka hei-
dän kotinsa ja omaisuutensa oli tuhoutunut, 
sisar Torres sanoi, että he tunsivat vain kiitol-
lisuutta, koska he näkivät taivaan ikkunoiden 

avautuneen heille, sillä heidän henkensä oli 
säästynyt ja he saivat siunauksia sen jälkeen.

Monet noista siunauksista ilmenivät eri 
puolilla Costa Ricaa asuvien kirkon jäsenten 
runsaskätisyytenä. Torstaihin mennessä perhe 
oli saanut sängyt ja muita huonekaluja, 
ruokaa, vaatteita ja muita välttämättömyystar-
vikkeita San Josén alueen usean eri vaarnan 
jäseniltä. Neljä päivää myöhemmin perhe 
löysi uuden asuinpaikan.

”Me opimme, että Jumala osoittaa rakkaut-
taan meitä kohtaan käyttäen muita ihmisiä”, 
sisar Torres sanoo. ”Niin monet ihmiset, niin 
monet veljet ja sisaret, auttoivat meitä silloin. 
Tunsimme saavamme hyvin paljon rakkautta. 
Meillä ei ollut mitään syytä kysyä: ’Miksi 
me?’”

”Oli ihme, että me kaikki selvisimme hen-
gissä”, veli Torres sanoo. ”Perheemme usko 
on kiistatta lisääntynyt. Tiedän ilman epäilyk-
sen häivääkään, että Jumala elää ja rakastaa 
meitä.”

Sisar Torres lisää: ”Perheellämme on ollut 
kauan tunnuslause: ’Jumala on mukana 
kaikessa elämäämme liittyvässä.’ Kokemuk-
semme jälkeen tiedämme sen varmasti. 
Taivaallinen Isä tuntee meidät. Hän vastaa 
rukouksiimme.” ◼

Takapihalta, 
jossa Torresin 
perheen tyttäret 
olivat, näytti 
mahdottomalta, 
että kukaan 
talossa sisällä 
ollut voisi 
olla hengissä. 
Huolissaan 
ja peloissaan 
tytöt lauloivat 
kirkon lauluja 
ja rukoilivat 
yhdessä.
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ME PUHUMME KRISTUKSESTA

Georges A. Bonnet

Työni kirkon palveluksessa vei per-
heemme 1990-luvulla Afrikkaan, jossa 
sain tehtävän auttaa avustushankkeissa 

Burundissa, Ruandassa ja Somaliassa. Se oli 
järkyttävää nälänhädän, raakuuksien ja sodan 
aikaa, ja kärsimys oli pakahduttavaa.

Pakolaisleireillä oli tuhansia ihmisiä. Satoja 
orvoksi jääneitä lapsia asui alkeellisissa suo-
jissa, jotka he olivat itse rakentaneet. Kolera, 
lavantauti ja aliravitsemus olivat alati läsnä. 
Jätteiden ja kuoleman löyhkä lisäsi toivotto-
muuden tunnetta.

Koin pakottavaa tarvetta auttaa kaikessa, 
mihin kykenin. Kirkko työskenteli Punaisen Ristin kan-
sainvälisen komitean ja muiden järjestöjen kanssa, mutta 
en voinut olla joskus miettimättä, oliko toiminnallamme 
mitään vaikutusta niin laajalle levinneeseen julmuuteen 
ja tragediaan. Oli vaikeaa päästä eroon avuttomuuden ja 
masennuksen tunteista, ja usein nukkumaan mennessäni 
vuodatin kyyneliä.

Tänä lannistavana aikana sain syvemmän ymmärryksen 
eräästä tutusta pyhien kirjoitusten kohdasta. Siinä kerrotaan 
Jesajan sanoin, että Vapahtaja ”oli voideltu parantamaan 
niitä, joiden sydän on särkynyt, julistamaan vangituille 
vapautusta ja kahlituille vankilan aukenemista” (OL 138:42).

Olin nähnyt monia ihmisiä, joiden sydän oli särky-
nyt mitä riipaisevimmalla tavalla, ja puhunut heidän 
kanssaan. He olivat menettäneet rakkaansa, kotinsa ja 
rauhallisen elämäntapansa. Ja silti monissa heistä näkyi 

merkkejä parantumisesta. Usein kun esimerkiksi 
menimme jonkin tilapäisasumuksen luo, sen 
asukkaat kysyivät: ”Rukoilisitteko kanssamme?” 
Ihmiset näyttivät kokevan onnea ja rauhaa rukoil-
lessaan Herraa.

Tietenkään emme voi odottaa sovituksen vai-
kutusta vain tässä elämässä. Se vaikuttaa myös 
tämän elämän jälkeen. Tiedän, että kaikki kuolleet 
lunastetaan ja he nousevat kuolleista Vapahtajan 
ansiosta. Sovitus poistaa ja parantaa tuskan, jota 
koemme tässä elämässä – olipa se kuinka äärim-
mäistä tahansa.

Mormon ja Moroni, jotka elivät suuren verilöy-
lyn ja kuoleman aikaa, kirjoittivat toivosta, joka ankku-
roituu rakastavaan Jumalaan, jonka armo ja oikeudenmu-
kaisuus ylittävät kaiken ymmärryksen (ks. esim. Moroni 
7:41–42). Näiden profeettojen sanojen tutkiminen vahvisti 
omaa uskoani. Kun mietin, oliko toiminnallamme mitään 
vaikutusta, tunsin varmuutta siitä, että Vapahtajan armo on 
perimmäinen lunastava voima. Parhaatkin aikaansaannok-
semme ovat kenties rajallisia, mutta Hänen ovat äärettömiä 
ja iankaikkisia.

Ei ole epäilystäkään siitä, etteivätkö olosuhteet maa-
ilmassa luo monenlaista epätoivoa, mutta kukaan ei ole 
Lunastajan parantavan voiman ulottumattomissa. Meillä 
kaikilla voi olla varma toivo siitä, että Kristuksen sovi-
tuksen kautta sydämemme voi parantua ja tulla eheäksi. 
Tämän tiedon turvin saatoin jatkaa työtäni tietäen, että 
Hänen työnsä onnistuu aina. ◼SI
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Meillä kaikilla 
voi olla varma 
toivo siitä, 
että Jeesuksen 
Kristuksen sovi
tuksen kautta 
sydämemme 
voi parantua ja 
tulla eheäksi.

PARANTAMAAN NIITÄ, JOIDEN 
SYDÄN ON SÄRKYNYT



Elokuussa 1978 sain tehtävän 
osallistua vaarnakonferenssiin 
Soulissa Etelä-Koreassa. Pap-

peusjohtajien kokouksen jälkeen olin 
käytävällä, kun eräs noin 60-vuotias sisar 
kuiskasi korvaani japaniksi: ”Minä en pidä 
japanilaisista.”

Järkytyin ja yllätyin. Käännyin ja vastasin 
japaniksi: ”Ikävää, että ajattelet niin.” Mie-
tin, mitä sellaista hän oli elämässään koke-
nut, mikä oli saanut hänet ajattelemaan 
sillä tavoin. Mitä vahinkoa minun kansani 
oli tehnyt hänen kansalleen?

Puheessani vaarnakonferenssin 
iltakokouksessa puhuin Vapahtajan 
sovituksesta ja Hänen suuresta 
uhristaan. Kerroin vaarnan jäse-
nille kertomuksen Nefistä ja 
siitä, kuinka Herran Henki 
vei hänet korkealle 
vuorelle. Siellä 
hän näki elämän 

Vapahtaja voi parantaa haa
voittuneen sydämen, väärin
ymmärryksen ja vihan, jos me 
turvaudumme Hänen sanaansa 
ja Hänen sovitukseensa.
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Vanhin  
Yoshihiko Kikuchi

seitsemänkymmenen 
koorumista

lauluja. Tätini meni naimisiin hienon 
korealaismiehen kanssa. He kas-
vattivat lapsensa Japanissa samassa 
kaupungissa, jossa minä vartuin.

Kesken puhettani pyysin erästä 
henkilöä säestämään pianolla, kun 
lauloin erään korealaisen kansan-
laulun vaarnanjohtaja Ho Nam 
Rheen kanssa, joka oli ensimmäinen 

vaarnanjohtaja Etelä-Koreassa. Sitten pyysin 
vaarnanjohtaja Rheetä auttamaan, kun lauloin 
Korean kansallislaulun, vaikka en ollut laula-
nut sitä sitten poikavuosieni. Oli kulunut pitkä 
aika siitä, kun olin oppinut sen korealaiselta 
sedältäni, mutta sanat palasivat mieleeni. Sitten 
pyysin yleisöä laulamaan sen kanssani. Kaikki 
nousivat ja lauloivat kauniin kansallislaulunsa. 
Monia kyyneliä vuodatettiin, ja minun oli vai-
keaa laulaa. Vallitsi ihana ja suloinen henki.

Kerroin vaarnan jäsenille, että aivan kuten 
rakastin korealaisia serkkujani, rakastin myös 
heitä – koska me kaikki olemme Jumalan 
lapsia, koska me kaikki olemme veljiä ja 
sisaria evankeliumissa ja koska Jumala rakas-
taa meitä (ks. 1. Nefi 11:22, 25). Me kaikki 
tunsimme tuon iankaikkisen rakkauden, ja 
melkein jokainen yleisön joukossa itki. Sanoin 
heille: ”Rakastan teitä veljinäni ja sisarinani 
evankeliumissa.”

CARL HEINRICH BLOCHIN TEOS KRISTUS, LOHDUTTAJA;  
SAM LAWLORIN TEOS KRISTUS PARANTAA SOKEAN

Parantajan taitoa
puun, jonka hänen isänsä Lehi oli 
nähnyt, ja siellä hän näki Jeesus-lap-
sen (ks. 1. Nefi 11:1–20). Sitten enkeli 
kysyi häneltä, tiesikö hän sen puun 
merkityksen, jonka hänen isänsä oli 
nähnyt näyssä.

Nefi vastasi: ”Kyllä, se on Jumalan 
rakkaus, joka leviää kaikkialle ihmis-
lasten sydämiin; sen vuoksi se on 
kaikkein haluttavinta.” Enkeli lisäsi: ”Niin, ja 
riemullisinta sielulle.” (1. Nefi 11:22–23.)

Jumalan rakkaus voi auttaa meitä voitta-
maan kaikki ennakkoluulot ja väärinkäsityk-
set. Me olemme todella Jumalan lapsia, ja 
me voimme saada Hänen rakkautensa sie-
luumme, jos haluamme.

Herra, neuvo, kuinka voisin
Rakastaa Sun laillasi,
Aikaa, voimaa muille suoda
Unohtaen itseni.1

Miksi muita tuomitsisin?
Aloin kertoa yhteyksistäni korealaisiin, 

vaikken ollut aikonut tehdä niin. Kerroin kuu-
lijoille, että olin varttunut yhdessä yhdeksän 

korealaisen serkun kanssa. He kävivät mei-
dän kodissamme, ja sisarukseni ja minä 

kävimme usein heidän luonaan. Söin 
korealaista ruokaa ja opin korealaisia 
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Kun iltakokous oli päättynyt, vaarnan 
jäsenet asettuivat pitkään jonoon terveh-
tiäkseen minua. Viimeisenä jonossa oli se 
60-vuotias korealaissisar. Hän tuli luokseni 
silmät kyynelissä ja pyysi anteeksi. Herran 
Henki oli voimakas. Vapahtajan parantavat 
siivet kannattelivat meitä kaikkia, ja rauhan 
henki puhui kuulijoille. Tunsin olevani yhtä 
heidän kanssaan.

Miksi muita tuomitsisin?
Itsekin oon heikko vaan.
Oman murheen yksinäisen
Kantaa kukin rinnassaan.

Sanomasi muutti ajatukseni
Minut kutsuttiin seitsemänkymmenen 

koorumin jäseneksi vuonna 1977. Sen jäl-
keen minulla on ollut etuoikeus vierailla 
sadoissa vaarnoissa. Erään pappeusjohtajien 
kokouksen jälkeen Taylorsvillessä Utahissa 
Yhdysvalloissa luokseni tuli kookas mies, 
joka kuiskasi, että hänen veljensä oli saanut 
surmansa toisessa maailmansodassa ja että 
hän vihasi japanilaisia. Konferenssin jälkeen 
tämä sama mies tuli kuitenkin luokseni 
kyyneleet silmissään. Ilosta itkien hän halasi 
minua, koska olin kertonut kääntymyksestäni 
ja rakkaudestani amerikkalaisia kohtaan, ja se 
oli koskettanut häntä.

Eräässä toisessa tilanteessa muuan sisar 
tuli luokseni vaarnakonferenssissa Geor-
giassa Yhdysvalloissa ja sanoi, että hän oli 
menettänyt isänsä toisessa maailmansodassa. 
Mutta kokouksen jälkeen hän sanoi minulle: 
”Minun pitää pyytää sinulta anteeksi. Koska 
japanilaiset tappoivat isäni, olen hautonut 
sydämessäni vihaa.” Sitten hän sanoi: ”Sinä 
kerroit meille, että sinunkin isäsi sai surmansa 

sodan aikana, mutta otit myöhemmin vas-
taan evankeliumin, mikä muutti elämäsi. Ja 
nyt kerrot meille, että rakastat meitä. Minä 
häpeän itseäni. Vaikka synnyin kirkon pii-
rissä, olen tuntenut vihaa kansaasi kohtaan 
aina tähän päivään asti. Mutta sanomasi 
muutti ajatukseni.”

Minulla on ollut hyvin monia saman-
kaltaisia kokemuksia. Olen voinut 
tavata monia ihmisiä, ja evan-
keliumin ansiosta kykenemme 
rakastamaan ja ymmärtämään 
toisiamme.

Kaikki syyllisyyteni on pyyhitty pois
Joitakin vuosia myöhemmin – takkaval-

keaillassa, joka seurasi käyntiäni Aadam-ondi- 
Ahmanissa – alueella olevien palvelulähetys-
saarnaajien valvoja pyysi minua kertomaan 
kääntymyksestäni. Tein niin ja sitten kiitin 
takkavalkeailtaan osallistuneita pariskuntia 
siitä, että he olivat valmistaneet lapsiaan pal-
velemaan lähetystyössä ja olivat ikään kuin 
lähettäneet heidät ovelleni.

Kun kättelin ihmisiä ja valmis-
tauduin lähtemään, valvoja 
avasi sanaisen arkkunsa. 
”Ennen kuin lähdemme tästä 
kokouksesta”, hän sanoi, 
”minun on tunnustettava jota-
kin.” En muista tarkalleen hänen 
sanojaan, mutta hänen sanomansa 
ydin oli tämä:

”Kuten tiedätte, palvelin nuo-
ruudessani maatani Yhdysvaltain 
merijalkaväen sotilaana. Palvel-
lessani surmasin monia japanilais-
sotilaita. Ajattelin palvelleeni 

OLEMMEKO 
TODELLISIA 
OPETUSLAPSIA?
”Minulle kerrotaan, 
että keskuudessamme 
kuullaan toisinaan 
rasistisia loukkauksia ja 
halventavia huomau-
tuksia. Muistutan teitä 
siitä, ettei kukaan, joka 
esittää väheksyviä huo-
mautuksia henkilöistä, 
joilla on toinen etninen 
tausta, voi pitää itseään 
todellisena Kristuksen 
opetuslapsena. Eikä 
hän voi ajatella ole-
vansa sopusoinnussa 
Kristuksen kirkon ope-
tusten kanssa. – –

Me olemme Her-
ramme kirkon jäseniä. 
Meillä on velvollisuus 
Häntä samoin kuin 
itseämme ja muita 
kohtaan.”
Presidentti Gordon B. Hinckley 
(1910–2008), ”Suuremman 
ystävällisyyden tarve”, 
 Liahona, toukokuu 2006,  
s. 58, 60.

YKSITYISKOHTA SÉBASTIEN BOURDONIN TEOKSESTA MOOSES JA PRONSSIKÄÄRME ; 
VALOKUVAKUVITUS DAVID STOKER
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maatani uskollisesti, mutta monen vuoden 
ajan, aina kun näin aasialaisia, etenkin 
japanilaisia, koin suurta ahdistusta. Aina en 
kyennyt edes toimimaan. Kävin kirkon auk-
toriteettien luona ja keskustelin tunteistani 
ammattiauttajien kanssa.

Kun tänään tapasin vanhin ja sisar Ki-
kuchin ja heidän poikansa, muistin sen jäl-
leen. Mutta sitten kuuntelin, kun vanhin Kiku-
chi kertoi todistuksestaan ja kääntymykses-
tään, rakkaudestaan Herraan ja evankeliumiin 
ja rakkaudestaan meitä jokaista kohtaan. Hän 
sanoi, että hän oli vihannut amerikkalaisia ja 
amerikkalaissotilaita, mutta että evankeliumi 
oli muuttanut hänen elämänsä Herran paran-
tavalla voimalla. Kun kuulin sen, oli kuin 
olisin myös kuullut Herran äänen sanovan: 
’Se on ohi. Kaikki on hyvin.’”

Hän ojensi kätensä, kohotti ne ja sanoi 
silmät kyynelissä: ”Kaikki syyllisyyteni on 
pyyhitty pois. Kuormani on nostettu pois!”

Hän tuli luokseni ja halasi minua. Sitten 
vaimomme tulivat, ja me kaikki halasimme 
itkien toisiamme.

Olen oppinut, että Vapahtaja voi parantaa 
haavoittuneen sydämen, väärinymmärryksen ja 
vihan, jos me turvaudumme Hänen sanaansa 
ja Hänen sovitukseensa. Hän parantaa meidät 
samalla tavoin kuin Hän paransi israelilaiset 

käärmeenpuremista (ks. 4. Moos. 21:8–9; 
1. Nefi 17:41; Alma 33:19–21). Mieluisa 
Jumalan sana ”parantaa haavoittuneen 
sielun” (MK Jaak. 2:8), ja ”hänen haavo-

jensa hinnalla me olemme parantuneet” ( Jes. 
53:5; Moosia 14:5).

Vartijana veljelleni
Lohdun antaa tahtoisin,

Hän parantaa mei-
dät samalla tavoin 
kuin Hän paransi 
israelilaiset käär-
meenpuremista. Mie-
luisa Jumalan sana 
”parantaa haavoit-
tuneen sielun”, ja 
”hänen haavojensa 
hinnalla me olemme 
parantuneet”.
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Haavat hoitaa, voimaa suoda
Ymmärtävin sydämin.

Saatte kymmenen minuuttia
Synnyin pienessä kylässä pohjoisella 

Hokkaidon saarella Japanissa. Kun olin vii-
sivuotias, isäni sai surmansa amerikkalaisen 
sukellusveneen hyökkäyksessä. Pikkupoikana 
minusta tuli hyvin katkera amerikkalaisia 
kohtaan. Vartuin niissä tunnelmissa, vaikka en 
oikeastaan tiennyt, mikä oli sodan aiheuttanut.

Olimme köyhiä, kun pääsin peruskoulusta. 
Äidilläni ei ollut varaa lähettää minua lukioon, 
joten päätin mennä töihin ansaitakseni rahaa 
jatko-opintoihin. Pienessä kylässämme ei ollut 
työtä tarjolla, mutta sain töitä tofun valmista-
jana yhdeksän tunnin matkan päässä kotoa 
Muroranissa, missä äitini oli varttunut.

Nousin Muroranissa joka aamu puoli vii-
teen mennessä, valmistin tofua puoleenpäi-
vään asti ja toimitin sitä sitten eri myymälöihin 
kuuteen asti illalla. Töiden jälkeen peseydyin, 
vaihdoin vaatteita, söin ja kiiruhdin iltakou-
luun. Palasin kotiin noin kello 22.30 ja pääsin 
nukkumaan kello 23.00. Koska aikatauluni 
oli uuvuttava, menetin pian kaiken tarmoni ja 
sairastuin.

Asuin tuolloin tofuliikkeen omistajan luona, 
mutta jätin työpaikkani ja pyysin setääni otta-
maan minut luokseen, niin että voisin käydä 
ensimmäisen lukiovuoteni loppuun. Lääkityk-
sestä huolimatta sairastin edelleen. En tiennyt, 
mitä tehdä. Olin epätoivoinen, ja minusta 
tuntui, että saattaisin kuolla. Rukoilin hartaasti 
sanoen: ”Jos Jumala on olemassa, siunaathan 
minua, niin että voisin tulla terveeksi.” Sitten 
rukoilin jotakin vähän julkeaa: ”Jos paranen, 
haluan korvata sen Sinulle.”

Kun asuin setäni luona, kaksi ulkomaa-
laista koputti kerran illansuussa oveen. He 
olivat Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkon lähetyssaarnaajia. Toinen, 
vanhin Law, joka oli vanhempi toveri, oli ollut 
maanviljelijä St. Anthonyssa Idahossa Yhdys-
valloissa, ja toinen, vanhin Porter, uusi van-
hin, oli Salt Lake Citystä. Oli kylmää, sateista 
ja lähes pimeää, ja he olivat valmiita palaa-
maan kotiin. Mutta jostakin syystä he koputti-
vat sitkeästi ovia.

Kun he koputtivat minun oveeni, olin yksin. 
Avasin oven ja sanoin: ”Ei kiitos.”

Nämä nuorukaiset olivat nöyriä ja sitkeitä, 
mutta sanoin uudelleen: ”Ei kiitos.” Sitten 
lisäsin: ”Teikäläiset tappoivat isäni.” Olin yhä 
katkera.

Siitä välittämättä idaholainen vanhin kysyi 
ikääni. Sanoin: ”Mitä merkitystä iälläni on? 
Menkää pois.”

Hän vastasi: ”Haluan kertoa sinulle 
pojasta, joka oli suunnilleen sinun 
ikäisesi ja näki sinun taivaallisen 
Isäsi ja sinun Vapahtajasi, Jeesuk-
sen Kristuksen. Haluamme kertoa 
siitä sinulle.” Lähes jähmetyin 
siinä ovella.

Sanoin: ”Saatte kymmenen 
minuuttia.”

Nuo kymmenen minuuttia 
koskettivat minua syvästi ja muut-
tivat elämäni. Lähetyssaarnaajien 
esittämä kertomus oli niin syväl-
linen ja kaunis. Sain tietää, että 
olen Jumalan lapsi ja että olen 
tullut Hänen luotaan. Vanhim-
mat kävivät joka päivä, sillä 
olin sairaana.

YKSITYISKOHTA CARL HEINRICH BLOCHIN TEOKSESTA RISTIINNAULITSEMINEN, FREDERIKSBORGIN LINNASSA HILLERØDISSÄ TANSKASSA 
SIJAITSEVAN KANSALLISHISTORIALLISEN MUSEON LUVALLA; VALOKUVAKUVITUS DAVID STOKER

RAKASTAKAA 
TOISIANNE
”Äiti Teresa, katoli-
nen nunna, joka teki 
työtä köyhien parissa 
Intiassa suurimman 
osan elämästään, 
esitti tämän syvällisen 
totuuden: ’Jos tuo-
mitsette ihmisiä, teillä 
ei ole aikaa rakastaa 
heitä.’ Vapahtaja on 
kehottanut: ’Minun 
käskyni on tämä: 
rakastakaa toisianne, 
niin kuin minä olen 
rakastanut teitä.’ 
Kysyn: voimmeko me 
rakastaa toisiamme, 
kuten Vapahtaja on 
käskenyt, jos me 
tuomitsemme toi-
siamme? Ja vastaan – 
äiti Teresan tavoin:  
ei, emme voi.”
Presidentti Thomas S.  
Monson, ”Rakkaus ei 
koskaan katoa”,  Liahona, 
marraskuu 2010, s. 124.
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Keskusteluissamme lähetyssaarnaajat 
opettivat minulle palautuksen kaunista evan-
keliumia. Evankeliumi antoi minulle toivoa ja 
halun elää. Muutama viikko sen jälkeen kun 
lähetyssaarnaajat olivat koputtaneet oveeni, 
minut kastettiin.

Auta, Herra, että voisin
Rakastaa niin toisia,
Niin kuin itse rakkautta
Aina saan mä Sinulta.
Auta, Herra, että voisin
Sua aina seurata.

Jumalan parantava voima on suuren-
moista, syvällistä ja kaunista. Kiitän Häntä 
Hänen armostaan, Hänen rakkaudestaan ja 
Hänen ihmeellisestä taivaallisesta parantami-
sestaan. Kiitän Häntä Vapahtajan sovituksen 
todellisuudesta, sovituksen, joka Hänen 
armostaan ”tuo voiman pestä pois syntimme, 
parantaa ja suoda [iankaikkisen elämän]” 2.

Todistan, että Alman sanat Seesromille 
Mormonin kirjassa ovat totta: ”Jos sinä uskot 
Kristuksen lunastukseen, sinut voidaan 
parantaa” (Alma 15:8). ◼
VIITTEET
 1. ”Sua tahdon seurata”, MAP-lauluja, 142.

 2. L. Tom Perry, ”Johdattakaa sieluja minun luokseni”, 
 Liahona, toukokuu 2009, s. 110.

Jumalan parantava 
voima on suuren-
moista, syvällistä 
ja kaunista. Kii-
tän Häntä Hänen 
armostaan, Hänen 
rakkaudestaan ja 
Hänen ihmeellisestä 
taivaallisesta paran-
tamisestaan.
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Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen  
Kristuksen Kirkon jäseniä on eri maissa, he 
toimivat eri ammateissa ja tehtävissä ja  

heillä on monia erilaisia haasteita.
Mutta Vapahtaja ja Hänen evankeliuminsa tar-

joavat ratkaisuja ongelmiimme, yhdistävät mei-
dät rakkaudessa ja yhteisessä pyrkimyksessä 
ja tuovat meidät yhteen maailmanlaajuisena 
yhteisönä.

Kokoonnuitpa sitten kolmentoista 
muun kanssa pienessä lähetysseurakun-
nassa Ukrainassa tai parinsadan kanssa 
vaarnaseurakunnassa Meksikossa, kuulut 
paljon suurempaan yhteisöön. Koska me 
kaikki uskomme Vapahtajaan, emme 
todellakaan ”enää ole vieraita ja muuka-
laisia, vaan [kuulumme] Jumalan per-
heeseen, samaan kansaan kuin pyhät” 
(Ef. 2:19).

Kun opit tuntemaan joitakuita ”samaan 
kansaan kuuluvia” eri puolilla maailmaa 
tämän artikkelin (ja jokaisen kirkon lehtien 
numeron) myötä, toivomme, että vakuutut 
siitä, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi 
antaa sinulle sen, mitä tarvitset kohdataksesi 
omat haasteesi.

SUURENMOINEN 
pyhien yhteisö
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SUURENMOINEN 
pyhien yhteisö

Valerina M. Utahista Yhdysvalloista
10-vuotias

Lucia Leonardo 
Guatemalasta
23-vuotias
Opiskelija
Toinen neuvonantaja vaarnan 
Nuorten Naisten johtokunnassa

Vi’iga Faatoia Samoasta
60-vuotias
Pormestari
Ensimmäinen neuvonantaja  
piispakunnassa

Samoaan syyskuussa 2009 iskenyt tsunami vei pojan-
poikani. Se vei sisareni pojan. Menetin kotini, kaksi 

autoa ja melkein kaiken, mitä omistin. Lähes koko 
kylämme on siirtymässä kukkuloille, jottei näin käy enää 

uudelleen.
Tiedän, että Jumala rakastaa niitä, jotka jäivät 

eloon, koska kirkon avulla Hän on antanut 
meille uuden kodin, ruokaa ja vaatteita. 

Tiedän, että Hän rakastaa niitä, jotka 
eivät selvinneet hengissä, koska 

Hänen voimastaan me voimme 
olla taas yhdessä. Meitä on 

siunattu.

Ongelmat, joita kohtaan, ovat samanlai-
sia kuin kaikilla ikäisilläni. Mitä minun 

pitäisi tehdä elämälläni? Mitä minun pitäisi 
opiskella? Kenen kanssa minun pitäisi mennä 
naimisiin? Kuinka käsittelen kirkkoon kuu-
lumattomien ystävien painostusta alentaa 
tasovaatimuksiani? Joskus masentuu helposti 
tai tuntee itsensä surulliseksi tai pelokkaaksi.

Evankeliumi on ohjannut elämääni joka 
tavalla. Vaikka minulla on edelleen selvitet-
tävänä joitakin yksityiskohtia, niin evankeliu-
min ansiosta tiedän, mitä haluan, ja tiedän, 
minne olen menossa. Olen kiitollinen siitä. 
Se tekee minut todella onnelliseksi. Se auttaa 
minua pysymään vahvana ja auttamaan toisia, 
koska tiedän, että kun itse tarvitsen apua, 
voin rukoilla taivaallista Isääni.

Ei ole aina helppoa olla isosisko. Joskus minä tuskastun. 
Mutta olen oppinut olemaan hyvä ystävä pikkusiskol-

leni ja pikkuveljelleni tarkkailemalla äitiäni ja suhdetta, joka 
hänellä on sisariinsa. Hän opettaa minua näyttämään  
Kristuksen kaltaista esimerkkiä ympärillämme oleville ihmi-
sille. Voin tehdä näitä asioita osoittaakseni, kuinka paljon 
arvostan taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen rakkautta 
sekä äitini ja isäni rakkautta.
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Elizabeth Kangethe 
Keniasta
27-vuotias
Freelance-toimittaja
Seurakunnan Apuyhdistyksen 
johtaja

Ennen kuin otin vastaan evankeliumin, 
maailmani oli synkkä paikka. Olin hidas 

antamaan anteeksi ja kannoin mielessäni 
kaunaa jokaista kohtaan, jonka tunsin teh-
neen minulle vääryyttä. Minulla oli huono 
käsitys avioliitosta, koska näin kaikkialla 
ympärilläni aviomiehiä, jotka olivat juovuk-
sissa, ja naisia, joita hakattiin.

Jeesuksen Kristuksen evankeliumin vas-
taanottaminen muutti minua. Oli ihanaa 
mennä kirkkoon ja nähdä perheitä, jotka 
istuivat yhdessä, ja saada opetusta rak-
kaudesta, keskinäisestä kunnioituksesta ja 
ymmärtämyksestä. Huomasin hylkääväni 
perinteitä, jotka eivät olleet sopusoinnussa 
evankeliumin kanssa.

Tunsin pakottavaa tarvetta tehdä sovin-
non viholliseksi kokemani ihmisen kanssa. 
Pidämme nyt usein yhteyttä toisiimme. Tapa-
sin hienon lähetystyössä palvelleen miehen, 
ja pian meidät vihitään temppelissä.

Olen vakuuttunut siitä, että olen oikeassa 
paikassa. Jäsenten rakkaus toisiaan kohtaan 
ja huolenpito toisistaan saa minut tuntemaan 
yhteenkuuluvuutta. Elämästäni on tullut mer-
kityksellisempää. Tiedän, että on ehdottoman 
tärkeää, että pysyn uskollisena loppuun asti 
välttämällä vilkuilemista taaksepäin mennei-
syyden synkkyyteen ja katumukseen.

Harrison Lumbama 
Sambiasta
46-vuotias
Yksityisen hyväntekeväisyys-
järjestön virkailija
Piirinjohtaja

Pelkästään rahojen saaminen riittämään 
on ollut yksi elämäni suurimpia koet-

telemuksia. Elinkustannukset ovat korkeat 
tuloihini verrattuna. Joka päivä mietin kuu-
meisesti sitä, että vuokra erääntyy, ruoka on 
loppumassa, lapsilla on koulumaksuja ja niin 
edelleen.

Evankeliumi, jonka nyt tunnen, on todella 
auttanut minua pysymään tervejärkisenä 
haasteista huolimatta. Kun pidän käskyt ja 
liittoni, tunnen jotenkin selviytyväni asioista. 
Koska olemme pitäneet kymmenysten lain, 
taivaallinen Isä on siunannut meitä niin, 
ettemme koskaan näe nälkää, ja Hänen 
armostaan onnistumme voittamaan elämän 
esteet. Evankeliumista on tullut tyynnyttävää 
lääkettä elämän ahdinkoihin. Se on antanut 
meille toivoa paremmasta tulevaisuudesta, jos 
olemme kuuliaisia ja uskollisia.

Onpa kohdalleni tullut millainen koet-
telemus hyvänsä, evankeliumissa on ollut 
minulle vastaus. Ilman sitä elämäni olisi 
yksinkertaisesti ollut ilman suuntaa ja 
tarkoitusta.



Varvara Bak 
Venäjältä
25-vuotias
Opiskelija
Alkeisyhdistyksen opettaja

Chhoeun Monirac 
Kambodžasta
18-vuotias
Ensimmäinen 
neuvonantaja Nuorten 
Miesten johtokunnassa, 
seminaarinopettaja

Meidän kaikkien eteen tulee odottamat-
tomia ongelmia elämässä. Sen jälkeen 

kun perheeni palasi Hongkongin temppelistä 
Kiinasta, missä meidät oli sinetöity yhteen, 
ja vähän ennen kuin yksi sisaristani oli läh-
dössä kokoaikaiseen lähetystyöhön, isovel-
jeni ja isosiskoni menettivät työnsä ja isäni 
palkka puolitettiin. Se oli vaikeaa aikaa meille 
yhdelletoista pienessä kodissamme, mutta 
pidimme kiinni temppelissä tekemistämme 
lupauksista.

Tuossa vaiheessa Pyhä Henki muistutti 
minua yhdestä pyhien kirjoitusten kohdasta: 
”Mutta ennen kuin etsitte rikkauksia, etsikää 
Jumalan valtakuntaa” (MK Jaak. 2:18). Sain 
siitä toivoa. Luotin siihen, että Jumala siunaisi 
minua ja perhettäni.

Veljeni ja sisareni ovat nyt saaneet uudet 
työpaikat, minkä ansiosta perheellämme on 
ruokaa, ja minä olen käynyt muutamassa 
lupaavassa työpaikkahaastattelussa. Se on 
ihme, joka on vahvistanut uskoamme Kris-
tukseen. Tiedän, että Herra rakastaa meitä ja 
tuntee meidät. Hän tuntee tarpeemme. Jos 
pidämme Hänen käskynsä, me menestymme 
maassa (ks. Moosia 2:22). ◼

Haluan olla enemmän Kristuksen kal-
tainen – ei niin että oletan tulevani 

täydelliseksi, mutta haluan muistaa, kuka 
olen, ja olla tänään parempi kuin olin eilen. 
Se voi olla vaikeaa, koska meitä ympäröivän 
maailman mittapuut ovat kovin matalat. Olisi 
helppoa höllentää tasovaatimuksiani.

Mutta tavallaan ei ole niin vaikeaa pitää 
kirkon tasovaatimuksia. Uskon, että ihmiset 
arvostavat niitä, joilla on korkeat tasovaati-
mukset. Olen aina pitänyt ihmisistä, jotka 
eivät tupakoi tai juo ja joilla on korkea 
moraali. Niinpä kirkkoa tutkiessani elin 
jo monien evankeliumin tasovaatimusten 
mukaan, ja koska pidin nuo käskyt, sain 
niistä nopeasti todistuksen.
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”En osaa kuvitella elämää ilman Apuyhdis-
tystä”, sanoo Patricia T. Holland kirkon lehtien 
haastattelussa, joka käsitteli Apuyhdistyksen 

tärkeyttä. ”Se johtuu siitä, etten osaa kuvitella elämää 
ilman evankeliumia, ja Apuyhdistys on ollut se paikka, 
jossa minä henkilökohtaisesti olen oppinut hyvin paljon 
evankeliumista.”

Sekä sisar Holland että hänen miehensä, vanhin Jeff-
rey R. Holland tunnustavat evankeliumin voiman elämäs-
sään. He arvostavat Apuyhdistyksen vaikutusta myös lujan 
kodin luomisessa. ”Apuyhdistys on aina ollut vahvuutena 
kirkolle”, vanhin Holland sanoo. ”Se on aina auttanut 
tarjoamaan sitä, mitä kussakin kirkon kehitysvaiheessa 
on tarvittu. Nykyään sen vaikutus on entistä syvällisempi, 
koska elämme vaikeita aikoja. Se ei ole pelkkä ohjelma. Se 
on evankeliumia – evankeliumia toiminnassa merkittävien 
naistemme elämässä. Vaikeina aikoina me tajuamme, että 
se tarjoaa jäsenilleen ja heidän kauttaan koko kirkolle juuri 
sitä, mitä me tarvitsemme avuksemme juuri nyt.”

Tässä artikkelissa vanhin ja sisar Holland kertovat aja-
tuksiaan Apuyhdistyksestä ja voimasta, jonka perheet ja 

”RAKKAUS EI KOSKAAN KATOA” – KESKUSTELU  

Apuyhdistyksestä
Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin kooru
mista ja hänen vaimonsa Patricia T. Holland kertovat 
näkemyksiään Apuyhdistyksen tehtävästä.

seurakunnat saavat, kun pappeusjohtajat ja Apuyhdistyk-
sen johtohenkilöt tekevät työtä yhdessä.

Mikä on Apuyhdistyksen rooli uskon ja perheiden 
vahvistamisessa?

Sisar Holland: Apuyhdistystä tarvitaan nyt enemmän 
kuin koskaan ennen niiden haasteiden vuoksi, joita koh-
taamme nykypäivän maailmassa. Kirkon naisilla on entistä 
suurempi tarve olla vanhurskaita, elää lähellä Henkeä ja 
olla uskollisia. Ja naiset tarvitsevat myös toisiaan säilyttääk-
seen uskonsa ja vahvistaakseen sitä.

Vanhin Holland: Apuyhdistys auttaa opettamaan evan-
keliumia ainutlaatuisen voimallisella tavalla, erityisellä 
naisten äänellä. Apuyhdistys on yksi niistä keinoista, joilla 
evankeliumin opit ja arvot tuodaan naisten elämään. Muis-
takaa kuitenkin, etteivät evankeliumin periaatteet rajoitu 
sukupuoleen. Rakkaus, armeliaisuus ja laupeus sekä vah-
vuus, johtajuus ja päättäväisyys ovat kaikki evankeliumin 
hyveitä. Meidän kaikkien, niin miesten kuin naistenkin, 
tulee omaksua mahdollisimman monta näistä hyveistä.

Jokainen meistä, joka kulkee evankeliumin polulla, on 
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yksilö – Jumalan tytär tai poika. Yksittäisinä jäseninä mei-
dän täytyy olla ehdottoman sitoutuneita. Mikään organi-
saatio ei ole yhtään sen lujempi kuin sen jäsenet, yksikään 
koti ei ole yhtään vahvempi kuin sen perustus.

Sisar Holland: Kun ajattelen kaikkia siunauksia, joita me 
myöhempien aikojen pyhät saamme temppeleissämme, 
seurakunnissamme, avioliitossamme ja perheessämme, 
tajuan, että kaikki riippuu siitä, kuinka pappeus ja Apuyh-
distys – miehet ja naiset – työskentelevät 
yhdessä niin kotona kuin kirkossakin.

Vanhin Holland: Naiset lähtevät kotiin 

Apuyhdistyksestä joka viikko ja kertovat 
elämässään oleville miehille, mitä ovat 
oppineet. Samoin vaimoni ja tyttäreni 
ovat saaneet vuosien varrella siunauksia sen pappeuden 
opetuksen ansiosta, jota poikani ja minä olemme saaneet 
ja josta olemme kertoneet heille.

Sisar Holland: Voitaisiin mielestäni sanoa, että kun ottaa 
huomioon naisten ja perheiden kohtaamat haasteet, mis-
tään muusta organisaatiosta maailmassa ei tule olemaan 
tulevaisuudessa enemmän hyötyä kuin Apuyhdistyksestä. 
Meidän pitää todella saada kirkon naiset liittymään yhteen 
kutsumuksessaan johtajina ja lastensa hyvinvoinnin ”kap-
teeneina” etenkin nyt, kun näemme perheiden hajoavan. 
Meidän pitää toimia yhdessä, käsi kädessä, jotta saamme 
työn tehtyä.

Kuinka Apuyhdistys on vahvistanut teitä  
ja perhettänne?

Sisar Holland: Apuyhdistyksen vaikutus minuun alkoi jo 
ennen syntymääni, koska sekä äitini että isoäitini palvelivat 
Apuyhdistyksessä. Kun olin lapsi, otin heistä oppia. Halu-
sin olla samanlainen kuin he. He kertoivat minulle isoäidin 

äidistäni Elizabeth Schmutz Barlockerista, joka palveli 
Apuyhdistyksen johtajana 40 vuotta. Hän antoi kaikkensa, 
myös omaa ruokaansa ja omia vaatteitaan, sisarilleen 
evankeliumissa. Hän uskoi, että Jumala suojelisi ja siunaisi 
häntä tässä palvelutyössä, ja niin Hän siunasikin. Näiden 
kolmen naisen esimerkki ja heidän palvelutyönsä Apuyh-
distyksessä innoittavat minua yhä edelleen.

Vanhin Holland: En ole osallistunut Apuyhdistykseen, 
mutta nuoruusvuosinani se muovasi 
elämääni. Äitini palveli seurakuntamme 
Apuyhdistyksen johtokunnassa suurim-

man osan teinivuosistani. Nuoren pojan 
oli suurenmoista seurata sitä. Nuo siu-
naukset voivat varmasti tulla esivanhem-

miltamme meille ja siunata lapsiamme ja lastenlapsiamme.
Mutta olen saanut todistukseni Apuyhdistyksestä myös 

vaimoni kautta. Olen ylpeä siitä, että olen naimisissa enti-
sen Apuyhdistyksen johtajan kanssa. Minua on siunattu 
suoraan hänen omistautumisensa ansiosta. Mennessäni 
naimisiin Patricia Terryn kanssa tiesin, millainen nainen 
hän oli, koska olin nähnyt hänet Herran palveluksessa. 
Hän oli astunut esiin ja ottanut harteilleen vastuun val-
takunnassa. Minulle hän oli jotakin elämää suurempaa. 
Nyt nuo arvot ja hyveet siunaavat avioliittoamme ja 
lapsiamme. Onko siis Apuyhdistys siunannut minua? 
Ehdottomasti!

Kuinka pappeusjohtajat ja apujärjestöjen johtohen-
kilöt voivat työskennellä yhdessä vahvistaakseen 
seurakuntaa?

Sisar Holland: Apuyhdistys perustettiin pappeuden 
mallin mukaan. Se osoittaa, että pappeuden ja Apuyhdis-
tyksen välillä on ihastuttavaa vastaavuutta, ja tähdentää 

”Kun ottaa huomioon 
naisten ja perheiden koh
taamat haasteet, mistään 
muusta organisaatiosta 
maailmassa ei tule ole
maan tulevaisuudessa 
enemmän hyötyä kuin  

Apuyhdistyksestä.”  
Patricia T. Holland
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ajatusta, että miehet ja naiset saavat aikaan lisää vanhurs-
kautta toisissaan. Miehet tarvitsevat naisten siunauksia, 
ja naiset tarvitsevat miesten siunauksia. Me opimme sen 
voimallisesti temppelissä. Seurakunnat vahvistuvat, mitä 
enemmän pappeusjohtajat ja apujärjestöjen johtohenkilöt 
tekevät työtä yhdessä. Olemme nähneet seurakuntaneu-
vostojen kokousten voiman kaikkialla, missä olemme 
asuneet.

Miehet ja naiset ovat kaikki Kristuksen 
ruumiin jäseniä, ja miten suurenmoista 
jäsenyyttä se onkaan! Me opimme pyhistä 

kirjoituksista, että ”ellette te ole yhtä, te 
ette ole minun” (OL 38:27) ja ettei ”silmä 
voi sanoa kädelle: ’Minä en tarvitse 
sinua’” (1. Kor. 12:21).

Vanhin Holland: Tämän päivän monimutkaisissa 
asioissa seurakuntien johtohenkilöiden pitää työskennellä 
yhdessä. Piispa on se, jolla on pappeuden avaimet seura-
kunnan johtamiseksi. Seurakuntaneuvosto on paikka, jossa 
tarvittava koordinointi tapahtuu. Mitä paremmin neuvosto 
toimii, sitä paremmin kirkko toimii. Se pitää paikkansa 
jokaisessa seurakunnassa.

Piispa voi käyttää seurakuntaneuvoston kokousta ajan-
kohtana, jolloin hän ja muut seurakunnan johtohenkilöt 
analysoivat seurakunnan tarpeita. Onko jäseniä, jotka 
ovat ajallisen huoltotyön tarpeessa? Onko joku nuori mies 
valmistautumassa lähetystyöhön? Onko aviopareja valmis-
tautumassa menemään temppeliin? Mitä me voimme tehdä 
seurakuntaneuvostona auttaaksemme?

Muistakaa, että äidin huolenaiheita ei voi erottaa 
hänen lastensa ja aviomiehensä tarpeista. Kotikäyntiopet-
tajien avulla Apuyhdistyksen johtaja näkee koko per-
heen tarpeet siinä kuin yksittäisten jäsentenkin tarpeet. 

Se on voimallinen resurssi, jota voidaan hyödyntää 
seurakuntaneuvostossa.

Kuinka Apuyhdistys voi auttaa kirkkoa vastaamaan 
21. vuosisadan haasteisiin?

Vanhin Holland: Nykyinen taloudellinen epävakaus, 
joka koskee koko maapalloa, on muokannut maailman-

talouden näkymät uusiksi. Apuyhdistyk-
sessä on kuitenkin aina opetettu autta-
misen ja kaukonäköisen elämäntavan 
periaatteita. Maailma voi pitää hedel-

mien säilömistä tai tilkkutäkkien valmis-
tamista 21. vuosisadalla vanhanaikaisena. 
Silti juuri nyt on ihmisiä, jotka ovat näl-
käisiä ja kylmissään. Heille säilykehedel-

mät ja lämmin tilkkutäkki ovat kirjaimellisesti taivaan lahja. 
Kaukonäköinen elämäntapa ei jää koskaan pois muodista. 
Kyse ei ole paluusta 1800-luvulle vaan suunnasta, johon 
meidän pitää edetä siirtyessämme viivyttelemättä 21. vuosi-
sadalle. Samoissa taidoissa ja ajatuksissa, joita Apuyhdistys 
on aina edustanut, on monia vastauksia niihin haasteisiin, 
joita kohtaamme maailmanlaajuisesti.

”Rakkaus ei koskaan katoa” on lippu, jonka alla koko 
ihmiskunta voi yhdistyä. Se ei ole ohjelma – se on evan-
keliumin kutsuhuuto (ks. 1. Kor. 14:8–10). Evankeliumi ei 
koskaan katoa, joten on sopivaa, että Apuyhdistyksen tun-
nuslause on ”rakkaus ei koskaan katoa” (1. Kor. 13:8). Se 
tähdentää sitä tosiasiaa, että myöhempien aikojen pyhiin 
kuuluvat miehet ja naiset työskentelevät kohti samaa tavoi-
tetta – pyrkivät tulemaan Kristuksen opetuslapsiksi.

Ja jos tuulet puhaltavat, ne puhaltavat. Jos myrskyjä 
tulee, niitä tulee. Evankeliumi on aina vastaus mihin 
tahansa kysymykseen. Se on aina pääsevä voitolle. Meidät 

”Samoissa taidoissa  
ja ajatuksissa, joita Apuyh
distys on aina edustanut, 

on monia vastauksia niihin 
haasteisiin, joita kohtaamme 
maailmanlaajuisesti. ’Rak
kaus ei koskaan katoa’ on 

lippu, jonka alla koko ihmis
kunta voi yhdistyä.”  

Vanhin Jeffrey R. Holland
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on rakennettu kalliolle, joka on Jee-
sus Kristus, ja Hänen evankeliuminsa, 
vakaa kuin kallio, auttaa meitä selviyty-
mään vaikeista ajoista.

Sisar Holland: Uskon, että naisten 
sydämessä on halu palvella avun tar-
peessa olevia riippumatta siitä, onko 
nainen nuori vai vanha, naimisissa vai 
naimaton. Apuyhdistys tarjoaa hänelle 
täydellisen tilaisuuden palvella, koska 
aina on niitä, jotka tarvitsevat apua. 
Samoin jokainen nainen tarvitsee apua 
jossakin vaiheessa. ”Rakkaus ei kos-
kaan katoa” on todellakin iankaikkinen 
periaate, johon sisältyy voimallinen 
sanoma, jonka mukaan kuka tahansa 
voi elää.

Vanhin Holland: Muistakaa, että 
Apuyhdistyksen palvelutyö ei rajoitu 
kirkon jäsenten palvelemiseen. Me 
kaikki yritämme pitää huolta omis-
tamme, mutta Apuyhdistyksen suu-
renmoinen sisaruus – ja etenkään 
laupeudentyö – ei tunne rajoja. Se 
auttaa meitä toimimaan yhdessä naa-
purinperheen kanssa, joka ei kuulu 
kirkkoomme, tai menemään mukaan 
hankkeeseen, jolla autetaan keskusta-
slummin koulua tai jolla pidetään 
asuinpaikkakuntamme ja yhteisömme 
puhtaana ja turvallisena ympäristönä.

Mikä rooli Apuyhdistyksellä on tulevaisuudessa?
Sisar Holland: On ilmeistä, että Apuyhdistyksellä on 

keskeinen rooli tulevaisuudessa. Mitä synkemmäksi maa-
ilma muuttuu, sitä kirkkaammin loistaa evankeliumin valo. 
Apuyhdistys on avainasemassa evankeliumin oppien opet-
tamisessa kirkkomme sisarille. Tärkein noiden opetusten 
joukossa on se, että Jumala, taivaallinen Isämme, lähetti 
ainosyntyisen Poikansa Jeesuksen Kristuksen maan päälle. 
Hänen sovituksensa, ylösnousemuksensa ja esimerkkinsä 
opettavat meitä uskomaan Häneen, tekemään parannuk-
sen, solmimaan liittoja ja rakastamaan toisiamme. Jeesus 

Kristus on valo, joka ei koskaan katoa 
– kirkas valo, joka läpäisee pimeyden.

Vanhin Holland: Kohdassa Matt. 
7:16 sanotaan: ”Hedelmistä te heidät 
tunnette.” Esimerkiksi lapsemme, 
silloinkin kun he olivat hyvin pieniä, 
tunnistivat äitinsä omistautumisen 
evankeliumille ja roolin, joka nai-
sella on evankeliumissa. He olivat 
usein hänen mukanaan, kun hän 
palveli Apuyhdistyksen sisariaan. 
Joskus heidän piti rukoilla, että vanha 
automme lähtisi käyntiin. He näkivät 
hänet vanha takki yllään rämpimässä 
lumessa pitämään huolta Apuyhdis-
tyksen sisarista Uudessa-Englannissa. 
Lapsemme olivat silloin pieniä, mutta 
he eivät ole unohtaneet sitä koskaan. 
He näkivät äitinsä uhrautuvaisuuden 
ja uskollisuuden, ja sen johdosta 
tyttäremme on myöhempien aiko-
jen pyhiin kuuluva nainen, joka on 
täysin omistautunut palvelemaan, 
ja poikamme arvostavat ja ihailevat 
suuresti miniöidemme sitoutumista 
ja omistautumista. On selvää, että 
äitinsä esimerkin ansiosta lapsemme 
tietävät naisten ratkaisevan, merkit-
tävän paikan elämässään ja Jumalan 
valtakunnassa.

Muut tulevat samalla tavoin luot-
tamaan myöhempien aikojen pyhien 

elämässä näkyvien ”hedelmien” esimerkkiin – hedelmien, 
joita tuotamme, kun teemme työtä tullaksemme elävän 
Jumalan opetuslapsiksi. Tämä on se kirkkaus, jota ei voi 
koskaan pimentää. Apuyhdistyksen tulevaisuus on lois-
tava, koska evankeliumi on loistava. Jumalan valtakunnan 
valo ei koskaan sammu. Ja ihmisten tarpeiden lisään-
tyessä evankeliumin kutsuhuuto kuuluu totena. Tuota 
sanomaa tuovien ja laupiaasti toimivien etulinjassa tulee 
olemaan kirkon vanhurskaita pappeusveljiä ja Apuyhdis-
tyksen sisaria. ◼
Haastattelijoina toimivat LaRene Gaunt ja Joshua Perkey kirkon lehdistä.

SEURAKUNTANEUVOSTO 
– PAIKKA, JOSSA JOHTO-
HENKILÖT TYÖSKENTELEVÄT 
YHDESSÄ

”Seurakuntaneuvostoon kuulu-
vat piispakunta, seurakunnan 

kirjuri, seurakunnan toimisihteeri, 
ylipappien ryhmän johtaja, van-
hinten koorumin johtaja, seura-
kunnan lähetystyönjohtaja sekä 
Apuyhdistyksen, Nuorten Miesten, 
Nuorten Naisten, Alkeisyhdistyksen 
ja pyhäkoulun johtajat. – –

Neuvoston jäseniä kannuste-
taan puhumaan rehellisesti – –. 
Sekä miesten että naisten tulee 
tuntea, että heidän kommenttinsa 
saavat täyden arvostuksen. – – 
Naisten näkökulma on toisinaan 
erilainen kuin miesten, ja se lisää 
tärkeän ulottuvuuden – –.

Seurakuntaneuvoston kokous-
ten tulee keskittyä asioihin, jotka 
vahvistavat yksilöitä ja perheitä.” 
(Käsikirja 2: Johtaminen ja palvele-
minen kirkossa, 2010, 4.4; 4.6.1).
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Julie B. Beck
Apuyhdistyksen 

ylijohtaja

Kun tapaan nuoria naimattomia aikuisia 
eri puolilla maailmaa, kysyn heiltä: 
”Miksi ensimmäinen presidenttikunta 

välittää teistä niin paljon ja tarjoaa teille niin 
paljon resursseja?” Saan tällaisia vastauksia: 
”Me olemme kirkon tulevia johtajia.” ”Tarvit-
semme koulutusta, jotta voimme pysyä vah-
voina.” ”Todistuksemme vahvistuu seminaari- 
ja instituuttiluokissamme.” ”Meidän täytyy 
tavata toisia suurenmoisia myöhempien 
aikojen pyhiin kuuluvia nuoria.” ”Me olemme 
tulevaisuuden toivo.” Harvoin olen kuullut: 
”Että olisin jonakin päivänä parempi isä tai 
parempi äiti.” Heidän vastauksensa koskevat 
yleensä heitä itseään, ja se johtuu heidän 
elämänvaiheestaan.

Siitä huolimatta nuortemme vanhempien, 
opettajien ja johtohenkilöiden pitää opettaa 
nousevalle sukupolvelle perhettä koskevaa 
oppia. Se on välttämätöntä auttaaksemme 
heitä saamaan iankaikkisen elämän (ks. 
Moos. 1:39). Heidän pitää tietää, että per-
hettä koskeva teologia perustuu luomiseen, 
lankeemukseen ja sovitukseen. Heidän pitää 
ymmärtää perheeseen kohdistuvat uhkat, 
jotta he tietävät, mitä vastaan he ovat taistele-
massa, ja osaavat valmistautua. Heidän pitää 
ymmärtää selkeästi, että evankeliumin täyteys 
toteutuu temppelitoimituksissa ja -liitoissa.

Perhettä koskeva teologia
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 

Kristuksen Kirkossa meillä on perhettä kos-
keva teologia, joka perustuu luomiseen, 
lankeemukseen ja sovitukseen. Maan luo-
minen tarjosi paikan, jossa perheet voisivat 
elää. Jumala loi miehen ja naisen, jotka muo-
dostavat perheen kaksi olennaista puoliskoa. 
Taivaallisen Isän suunnitelmaan kuului, että 
Aadam ja Eeva sinetöitäisiin yhteen ja että he 
muodostaisivat iankaikkisen perheen.

Lankeemus tarjosi perheelle tilaisuuden 
kasvaa. Aadam ja Eeva olivat perheen joh-
tajia, jotka päättivät kokea kuolevaisuuden. 
Lankeemuksen ansiosta heidän oli mahdol-
lista saada poikia ja tyttäriä.

Sovitus antaa perheelle mahdollisuuden 
tulla sinetöidyksi yhteen iankaikkisesti. Se 
antaa perheille mahdollisuuden iankaikki-
seen lisääntymiseen ja täydelliseksi kehittymi-
seen. Onnensuunnitelma, jota myös pelastus-
suunnitelmaksi kutsutaan, oli perheitä varten 
luotu suunnitelma. Nousevan polven pitää 
ymmärtää, että teologiamme pääpilarit 
keskittyvät perheeseen.

Kun puhumme kelvollisuudesta 
saada iankaikkisen elämän siu-
naukset, tarkoitamme kelvol-
lisuutta saada iankaikkisen 

VALOKUVAKUVITUS STEVE BUNDERSON;  
VALOKUVA SISAR BECKISTÄ © BUSATH PHOTOGRAPHY

OPETTAKAA 

Tämä sukupolvi 
kutsutaan puo
lustamaan per
hettä koskevaa 
oppia toisin kuin 
koskaan ennen. 
Elleivät he tunne 
oppia, he eivät voi 
puolustaa sitä.

KOTIMME, PERHEEMME

PERHETTÄ  
KOSKEVAA OPPIA



PERHETTÄ  



34 L i a h o n a

perheen siunaukset. Se oli Kristuk-
sen oppi, ja se palautettiin profeetta 
Joseph Smithin kautta. Se on merkitty 
kohtaan OL 2:1–3:

”Katso, minä ilmoitan teille pap-
peuden profeetta Elian käden kautta 
ennen Herran suuren ja pelottavan 
päivän tulemista.

Ja hän istuttaa lasten sydämiin isille 
annetut lupaukset, ja lasten sydämet 
kääntyvät heidän isiensä puoleen.

Ellei niin tapahtuisi, koko maa 
hävitettäisiin täysin hänen tullessaan.”

Tässä pyhien kirjoitusten kohdassa 
puhutaan temppelin siunauksista – 
temppelitoimituksista ja liitoista, joita 
ilman ”maa hävitettäisiin täysin”.

”Perhe – julistus maailmalle” kir-
joitettiin tähdentämään perheen 
keskeistä asemaa Luojan suunnitel-
massa.1 Ilman perhettä ei ole suunni-
telmaa, elämälle kuolevaisuudessa ei 
ole mitään syytä.

Perheeseen kohdistuvia uhkia
Sen lisäksi että ymmärrämme 

perhettä koskevan teologian, meidän 
kaikkien pitää ymmärtää perheeseen 
kohdistuvat uhkat. Ellemme ymmärrä, 
emme osaa valmistautua taisteluun. 
Kaikkialla ympärillämme on todis-
teita siitä, että perheestä on tulossa 
vähemmän tärkeä. Avioliittojen määrä 
on laskussa, avioitumisikä nousussa 
ja avioerojen määrä lisääntymässä. 

Yhä useampia lapsia syntyy avioliiton 
ulkopuolella. Abortit ovat lisäänty-
mässä, ja yhä useammin niitä pidetään 
laillisina. Näemme syntyvyyden vähe-
nevän. Näemme epäoikeudenmu-
kaisuutta miesten ja naisten välisissä 
suhteissa, ja näemme kulttuureja, 
joissa yhä harjoitetaan perheen sisäistä 
kaltoinkohtelua. Monissa tapauksissa 
uraa pidetään perhettä tärkeämpänä.

Monet nuoristamme ovat menet-
tämässä luottamuksen perheinstituu-
tioon. He arvostavat yhä enemmän 
koulutusta, ja iankaikkisen perheen 
perustaminen jää yhä vähemmälle 
huomiolle. Monet eivät koe per-
heen perustamista uskoon perus-
tuvana työnä. Heille se on ostosten 

tekemiseen verrattava valintaprosessi. 
Monet eivät myöskään luota omaan 
moraaliseen vahvuuteensa eivätkä 
ikätovereidensa moraaliseen vahvuu-
teen. Koska houkutukset ovat niin 
voimakkaita, monet eivät ole varmoja 
siitä, pystyvätkö he pitämään liittoja.

Monilla nuorilla on myös riittämät-
tömät ja kehittymättömät sosiaaliset 
taidot, mikä estää heitä perustamasta 
iankaikkista perhettä. Heistä on tulossa 
entistä taitavampia puhumaan jonkun 
sadan kilometrin päässä olevan kanssa 
ja yhä kykenemättömämpiä keskus-
telemaan samassa huoneessa olevien 
ihmisten kanssa. Siksi heidän on vai-
keaa seurustella toistensa kanssa.

Meillä on myös ongelma, josta 
voimme lukea kohdassa Ef. 6:12: 
”Emmehän me taistele ihmisiä 
vastaan vaan henkivaltoja ja 
voimia vastaan, tämän pimey-
den maailman hallitsijoita 
ja avaruuden pahoja henkiä 
vastaan.” Joka päivä päätetään 
julkisista menettelytavoista, jotka 
ovat perhevastaisia, ja perheen 
lainmukainen määritelmä on 
muuttumassa eri puolilla maail-
maa. Pornografia rehottaa. Pornogra-
fian tekijöiden uusi kohderyhmä on 
nuoret naiset. Vanhemmat kuvataan 
kykenemättöminä ja vanhanaikaisina. 
Perhevastaisia sanomia on kaikkialla 
mediassa. Nuoret turrutetaan, mitä 

Meillä on perhettä kos
keva teologia, joka perus

tuu luomiseen, lankee
mukseen ja sovitukseen.

Perheeseen kohdistuvista uhkista 
yksi on avioerot, joiden määrä 
on nousussa.
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tulee tarpeeseen muodostaa iankaik-
kisia perheitä.

Näemme, kuinka näin voi käydä, 
kun luemme antikristus Korihorin 
sanat: ”Ja näin hän saarnasi heille 
johdattaen monien sydämen harhaan, 
saaden heidät nostamaan päänsä 
jumalattomuudessaan, niin, johdat-
taen monia naisia ja myös miehiä har-
joittamaan haureutta” (Alma 30:18). 
Saatana tietää, ettei saa koskaan 
ruumista, ettei saa koskaan perhettä. 
Niinpä hän ottaa kohteekseen nuoret 
naiset, jotka tulevat luomaan ruumiit 
tuleville sukupolville.

Korihor oli antikristus. Antikristus 
vastustaa perhettä. Jokainen perhe-
vastainen oppi tai periaate, jonka 
nuoret kuulevat maailmasta, on myös 
Kristusta vastaan. Se on noin selkeää. 

Jos nuoremme lakkaavat uskomasta 
isiensä vanhurskaisiin perinteisiin 
– kuten Moosian kirjan luvussa 26 
kuvattu kansa teki – jos nuoremme 
eivät ymmärrä osaansa suunnitelmassa, 
heidät saatetaan johtaa harhaan.

Opettakaa nousevaa sukupolvea
Mitä me toivomme tämän nouse-

van polven ymmärtävän ja tekevän 
sen johdosta, mitä me opetamme 
heille? Vastaukset tuohon kysymyk-
seen sekä perhettä koskevan opin 
ydinasiat ovat perhejulistuksessa. 
Presidentti Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) sanoi, että perhejulistus 

Nuortemme vanhempien sekä 
johtohenkilöiden ja opettajien 
tulee opettaa perhettä koskevaa 
oppia nousevalle polvelle sellai
sena kuin se on pyhissä kirjoituk
sissa ja perhejulistuksessa.

PERHE ON 
IANKAIKKINEN
”Perhe ei ole kuole-
vaisuuden sattu-
mankauppaa. Se oli 
olemassa järjestet-

tynä yksikkönä taivaissa ennen kuin 
maailma luotiin. Historiallisesti se 
sai alkunsa maan päällä Aadamista 
ja Eevasta, kuten Ensimmäisessä 
Mooseksen kirjassa kerrotaan. Herra 
vihki Aadamin ja Eevan avioliittoon 
ja sinetöi heidät ajaksi ja koko 
iankaikkisuudeksi, ja sen tuloksena 
heidän perheensä on olemassa 
ikuisesti.”
Vanhin Robert D. Hales kahdentoista apostolin 
koorumista, ”The Family: A Proclamation to 
the World”, julkaisussa Clothed with Charity: 
Talks from the 1996 BYU Women’s Conference, 
toim. Dawn Hall Anderson, 1997, s. 134.

on lausunto ”julistuksena ja vahvis-
tuksena perheeseen liittyvistä nor-
meista, opeista ja käytännöistä”, jotka 
ovat aina olleet tässä kirkossa.2

Presidentti Ezra Taft Benson (1899–
1994) on sanonut, että tämä järjestys, 
jota kuvataan ”perheen hallitsemisen 
järjestykseksi, jossa mies ja nainen 
tekevät liiton Jumalan kanssa – aivan 
kuten Aadam ja Eeva – että heidät 
sinetöidään iankaikkisuudeksi, että he 
saavat jälkeläisiä – – on ainoa keino, 
jolla voimme jonakin päivänä nähdä 
Jumalan kasvot ja elää” 3.

Nousevan polven pitää ymmär-
tää, että käsky lisääntyä ja täyttää 
maa (ks. 1. Moos. 1:28; Moos. 
2:28) on edelleen voimassa. 

Lasten saaminen on uskoon 
perustuvaa työtä. Presidentti 

Spencer W. Kimball (1895–
1985) on sanonut: ”Avio-
parilta on äärimmäistä 

itsekkyyttä kieltäytyä hankkimasta lap-
sia, kun he siihen kykenevät.” 4 Äitiys ja 
isyys ovat iankaikkisia rooleja. Jokai-
sella meistä on suunnitelmassa vastuu 
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joko miehen tai naisen osuudesta. 
Nuoruus on aikaa valmistautua noihin 
iankaikkisiin rooleihin ja tehtäviin.

Vanhemmat, opettajat ja johto-
henkilöt voivat auttaa nuoria valmis-
tautumaan Abrahamin siunauksiin. 
Mitä nuo siunaukset ovat? Abraham 
kertoo meille kohdassa Abr. 1:2, että 
hän halusi ”oikeutta, johon minut oli 
asetettava hallitakseni niitä; – – tulla 
paljon tiedon haltijaksi ja – – tulla 
monien kansakuntien isäksi, rauhan 
ruhtinaaksi, ja koska halusin saada 
ohjeita ja pitää Jumalan käskyt, 
minusta tuli laillinen perillinen, yli-
pappi isille kuulunein oikeuksin”.

Missä näitä Abrahamin siunauksia 
saadaan? Ne voivat tulla vain niiden 
osaksi, jotka on sinetöity temppelissä 
ja joilla on temppeliavioliitto. 
Miehestä ei voi tulla ”monien 
kansakuntien isää”, ellei häntä 
ja hänen vaimoaan ole sine-
töity yhteen. Abrahamkaan ei 
voinut saada isille kuuluvaa 
oikeutta ilman vaimoa, jolla 
oli äideille kuuluvat oikeudet.

Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 
on kertomus Abrahamista ja Saarasta 
sekä Iisakista ja Rebekasta. Abraha-
milla ja Saaralla oli vain yksi poika, 
Iisak. Jos kerran Abraham halusi olla 
monien kansakuntien isä, kuinka 
tärkeä oli Iisakin vaimo Rebekka? 
Hän oli niin tärkeä, että Abraham 
lähetti palvelijansa satojen kilomet-
rien päähän etsimään oikeaa nuorta 
naista – sellaista, joka pitäisi liittonsa 
ja joka ymmärtäisi, mitä iankaikkisen 
perheen muodostaminen merkitsi.

Kohdassa 1. Moos. 24:60 Rebekka 
saa siunauksen tulla tuhat kertaa 
kymmenentuhannen jälkeläisen 
äidiksi. Missä voimme saada 
tuollaisia siunauksia? Niitä 
saadaan temppelissä.

Kertomus Iisakista ja Rebekasta on 
esimerkki miehestä, jolla on avaimet, ja 
naisesta, jolla on vaikutusvaltaa, ja jotka 
työskentelevät yhdessä varmistaak-
seen siunaustensa täyttymisen. Heidän 
kertomuksensa on ratkaiseva. Israelin 

huoneen siunaukset riippuivat mie-
hestä ja naisesta, jotka ymmärsivät 

oman paikkansa suunnitelmassa ja 
tehtävänsä muodostaa iankaikkinen 
perhe, saada lapsia ja opettaa heitä.

Meidän aikanamme meillä on 
vastuu lähettää kodeistamme ja luok-
kahuoneistamme maailmaan iisak-
keja ja rebekkoja. Jokaisen nuoren 

miehen ja nuoren naisen tulee 
ymmärtää oma roolinsa tässä 
suuressa kumppanuudessa 
– että he kukin ovat Iisak tai 

OPETTAJILLE
”Teidän pääteh-
tävänne, tärkein 
ja miltei ainoa 
velvollisuutenne, 
on opettaa Herran 

Jeesuksen Kristuksen evankeliumia 
sellaisena kuin se on ilmoitettu 
näinä myöhempinä aikoina. Teidän 
tulee opettaa tätä evankeliumia 
käyttäen lähteinänne ja auktoriteet-
teinanne kirkon ohjekirjoja ja niiden 
sanoja, jotka Jumala on kutsunut 
johtamaan kansaansa näinä viimei-
sinä päivinä.”
Presidentti J. Reuben Clark jr. (1871–1961), 
ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä 
presidenttikunnassa, Kirkon viitoitettu kurssi 
kasvatuksessa, tarkistettu painos, 2005, s. 10;  
ks. myös Evankeliumin opettaminen – käsikirja 
kirkon koululaitoksen opettajille ja johtajille, 
2001, s. 4.

Me valmistamme nuo
riamme temppeliin ja 
iankaikkista perhettä 
varten.
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Rebekka. Silloin he tietävät selkeästi, 
mitä heidän on tehtävä.

Eläkää iankaikkisen elämän 
toivossa

Vanhemmat, opettajat ja johtohen-
kilöt: eläkää kodissanne, perhees-
sänne, avioliitossanne niin, että nuo-
rissa herää iankaikkisen elämän toivo 
heidän tarkkaillessaan teitä. Eläkää 
ja opettakaa niin selkeästi, että se, 
mitä opetatte, tunkeutuu kaiken sen 
metelin läpi, mitä nuoret kuulevat, ja 
että se lävistää heidän sydämensä ja 
koskettaa heitä.

Eläkää kodissanne niin, että 
loistatte perusasioissa, että täy-
tätte tarkasti roolinne ja tehtävänne 
perheessä. Ajatelkaa tarkkuutta 
älkääkä täydellisyyttä. Jos teillä on 
tavoitteenne ja olette tarkkoja siinä, 
kuinka pyritte niihin kotona, nuo-
renne oppivat teiltä. He oppivat, että 
te rukoilette, tutkitte yhdessä pyhiä 
kirjoituksia, pidätte perheillan, pidätte 
ruokahetkiä tärkeinä ja puhutte kun-
nioittavasti aviopuolisostanne. Silloin 
nouseva polvi saa esimerkistänne 
suurta toivoa.

Minä tiedän tämän
Me valmistamme nuoriamme temp-

peliin ja iankaikkista perhettä varten. 
He kohtaavat monia lannistavia uhkia, 
jotka voivat estää heitä muodostamasta 

iankaikkista perhettä. Tehtävämme 
tässä asiassa on opettaa heitä niin, että 
he ymmärtävät sen oikein. Meidän 
täytyy olla hyvin selkeitä opin avain-
kohdissa, jotka ovat asiakirjassa ”Perhe 
– julistus maailmalle”.

Tätä sukupolvea kutsutaan puo-
lustamaan perhettä koskevaa oppia 
enemmän kuin koskaan ennen. Ellei-
vät he tunne sitä, he eivät voi puo-
lustaa sitä. Heillä pitää olla ymmärrys 
temppeleistä ja pappeudesta.

Presidentti Kimball on sanonut:
”Monet yhteiskunnassa vallinneet 

sopivuussäännöt, jotka ovat tähän 
asti tukeneet ja vahvistaneet perheen 
asemaa, menettävät arvonsa ja häviä-
vät. Tulee aika, jolloin vain ne, jotka 
vakaasti uskovat perheeseen, pystyvät 
säilymään perheenä pahan kootessa 
voimiaan ympärillämme. – –

On niitä, jotka määrittelevät per-
heen niin epäsovinnaisella tavalla, 
että he määrittelevät sen kohta ole-
mattomiin. – –

Ennen kaikkea meidän, veljet ja 
sisaret, on varottava uskomasta har-
haanjohtavia väitteitä, joiden mukaan 
perheyksikkö on jollakin tavoin 
kytketty johonkin tiettyyn ajallisen 
yhteiskuntamme läpikäymään kehi-
tysvaiheeseen. Voimme vapaasti 
vastustaa niitä toimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena on vähätellä perheen 
merkitystä ja suurennella itsekkään 

individualismin merkitystä. Tie-
dämme, että perhe on iankaikkinen.” 5

Jeesuksen Kristuksen evankeliumi 
on totta. Se palautettiin profeetta 
Joseph Smithin kautta. Meillä on tänä 
päivänä evankeliumin täyteys. Me 
olemme taivaallisten vanhempien poi-
kia ja tyttäriä, ja he lähettivät meidät 
maailmaan saamaan tämän maan-
päällisen kokemuksen valmistaakseen 
meitä iankaikkisen perheen siunauk-
seen. Todistan teille Vapahtajastamme 
Jeesuksesta Kristuksesta, että Hänen 
sovituksensa ansiosta meistä voi 
tulla täydellisiä ja voimme kohota 
tehtäviemme tasalle maanpäällisessä 
perheessämme ja että Hänen sovi-
tuksensa ansiosta meillä on lupaus 
iankaikkisesta elämästä perheessä. ◼
Seminaarin ja uskontoinstituutin opettajille pide
tystä satelliittilähetyspuheesta 4. elokuuta 2009.

VIITTEET
 1. Ks. ”Perhe – julistus maailmalle”,  Liahona, 

marraskuu 2010, s. 129.
 2. ”Pysykää lujina maailman houkutuksia 

vastaan”, Valkeus, tammikuu 1996, s. 100.
 3. ”Mitä toivon teidän opettavan lapsillenne 

temppelistä”, Valkeus, toukokuu 1986, s. 6.
 4. ”Vahvistakaa kotinne pahaa vastaan”,  

Valkeus, lokakuu 1979, s. 10.
 5. Ks. ”Perheet ovat ikuisia”, Valkeus, huhti-

kuu 1981, s. 6.

KUINKA KÄYTTÄÄ ASIA-
KIRJAA ”PERHE – JULISTUS 
MAAILMALLE”

• Ripusta se näkyville kotiin tai 
luokkahuoneeseen.

•  Kannusta nuoria pitämään se 
pyhien kirjoitustensa välissä.

•  Yhdistä julistuksen avainkohtia 
oppiaiheisiin, joita opetat pyhiä 
kirjoituksia käyttäen.

• Tutkikaa ja käyttäkää julistusta 
perheillassa.
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Suurimman osan elämääni olen 
tuntenut tyhjyyttä ja kaivannut 

jotakin vankkaa, johon turvautua. 
Oletin, että se, mitä etsin, saat-
taisi löytyä jostakin kirkosta, joten 
hyvin nuoresta pitäen tutkin monia 
uskontoja ja filosofioita. Monet 
niistä olivat hyviä ja täynnä hyviä 
ihmisiä. Jotkin niistä olivat omi-
tuisia, eivätkä tarjonneet mitään 
sellaista, mitä etsin.

Etsittyäni monia vuosia kyllästyin 
ja lannistuin, ja niinpä luovutin. 
Päätin rakentaa suhteen Juma-
laan omin avuin ja pysyä 
erossa järjestäytyneestä 
uskonnosta.

Jonkin aikaa sen jälkeen 
kun olin tehnyt tämän 
päätöksen, katselin tele-
visio-ohjelmaa, joka 
keskittyi hengellisyyteen. 
Ohjelman juontaja haas-
tatteli myöhempien aikojen 
pyhiin kuuluvaa perhettä. 
Kun kuuntelin tätä perhettä, 
tunnistin rakkauden ja lujan 
uskon, joita olin pitkään 
etsinyt. Minuun teki myös 
vaikutuksen tieto siitä, 
että myöhempien 
aikojen pyhät tähden-
sivät voimakkaasti 
perheen merki-
tystä. Ehkäpä 
tutkisin vielä yhtä 
kirkkoa.

Televisioruu-
dun alareunassa 
oli Myöhempien 

LÖYSIN VIIMEINKIN KIRKON

MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN KERTOMAA

Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuk-
sen Kirkon puhelinnumero Milanon 
alueella. Soitin siihen ja puhuin joi-
denkuiden jäsenten kanssa, jotka oli-
vat vaarnakeskuksessa. He järjestivät 

lähetyssaarnaajat soittamaan minulle.
Se oli elämässäni erityisen kiireistä 

aikaa, joten kun lähetyssaarnaajat 
soittivat sopiakseen tapaamisesta, 
kysyin, voisinko soittaa heille takai-
sin muutaman viikon kuluttua, kun 
tilanne olisi rauhoittunut. He suostui-
vat siihen ja antoivat minulle paikalli-
sen Apuyhdistyksen johtajan puhelin-
numeron. Tämä soitti ja kutsui minut 
sunnuntaina kirkkoon. Menin ja pidin 
siellä kaikesta: oppiaiheista, ihmisistä 
ja ilmapiiristä. Lähdin pois tuntien 
itseni hyvin onnelliseksi.

Kävin kirkossa joka sunnuntai 
seuraavien kahden kuukauden 
ajan. Sitten lokakuussa 2008 minut 
kastettiin. Etsintäni oli paitsi 
loppunut myös päättynyt onnel-
lisesti. En enää tuntenut janoa ja 
kaipausta niin kuin ennen.

Olen suunnattoman kii-
tollinen siitä, että olen löytä-
nyt totuuden, mutta jollakin 
tapaa olen surullinen siitä, 
että minulta kesti niin kauan 
löytää Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumi. Siitä huolimatta 

olen kiitollinen kokemuk-
sista, joita sain etsiessäni. 

Koska etsin niin monista 
muista paikoista, tun-

nen erityistä tyytyväi-
syyttä tietäessäni, 
että olen löytänyt 
oikean paikan 
– paikan, jonne 
kuulun. ◼
Barbara De Giglio, 
Lombardia, Italia

Päätin pysyä erossa 
järjestäytyneestä uskonnosta. 

Mutta jonkin aikaa sen jälkeen kun 
olin tehnyt tämän päätöksen, näin 
televisiosta myöhempien aikojen 
pyhiin kuuluvan perheen haastattelun.
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Kaikki alkoi sujua erinomaisesti. 
Olin valmistunut Oxfordin yliopis-

tosta pääaineenani musiikki ja aloitta-
nut työn eräässä ammattiorkesterissa 
Edinburghissa Skotlannissa. Urani 
eteni, ja sain paljon ystäviä.

Opiskellessani olin päättänyt lykätä 
palvelemista kokoaikaisessa lähetys-
työssä. Nyt ajatus palvelemisesta oli 
kaukana mielestäni. Koska pelkäsin 
monia asioita, etenkin urasuunnitel-
mieni kariutumista, ajattelin, että olin 
poikkeus eikä minun tarvinnut pal-
vella. Siihen liittyvät uhraukset tuntui-
vat liian suurilta.

Hyvät ystävät ja suloiset Hengen 
tuomat kokemukset alkoivat kuiten-
kin muuttaa sydäntäni. Huolehtivan 
ja valppaan piispan rakkaus auttoi 
minua saamaan lujemman, syvemmän 
todistuksen palautetusta evankeliu-
mista. Pian tiesin, että minun piti ottaa 
vastaan kutsu palvella. Minulla ei ollut 
aavistustakaan, kuinka jatkaisin uraani 
kilpailuhenkisessä ympäristössä kah-
den vuoden katkon jälkeen, mutta 
luotin siihen, että Herra siunaisi minua 
päätökseni vuoksi. Jätin työpaikkani 
tietämättä, kuinka asiat järjestyisivät.

Minut kutsuttiin palvelemaan rans-
kankielisellä Länsi-Intian lähetysken-
tällä. Haasteet olivat vaikeita, mutta 
minusta oli suurenmoista palvella 
ihmisiä ja nähdä heidän elämänsä 
muuttuvan. Noiden kahden vuoden 
ajan keskityin pelkästään taivaallisen 
Isäni tahdon toteuttamiseen. Muiden 
epäitsekäs palveleminen toi minulle 
enemmän iloa kuin olin koskaan 
kokenut.KU
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Palattuani kotiin näin maailman 
uuden tärkeysjärjestyksen ja uusien 
arvojen näkökulmasta ja pyrin pitä-
mään elämäni keskittyneenä Jeesuk-
sen Kristuksen evankeliumiin. Etsin 
heti työtä, mutta mahdollisuuksia 
oli vähän. Käytyäni turhaan useassa 
työhaastattelussa tajusin, että kaksi 
vuotta, jotka olin viettänyt työhön 
liittymättömien asioiden parissa, olivat 
pelästyttäneet monia mahdollisia työn-
antajia. Menettäisinkö tosiaan urani 
lähetystyöni takia?

Olen kiitollinen siitä, etten menet-
tänyt. Miltei kolme kuukautta myö-
hemmin huomasin avoimen toimen, 
joka sopi minulle täydellisesti. Minulla 
oli juuri oikeanlaiset taidot sentyyp-
piseen työhön. Ja kaiken lisäksi 

työnhakijoilta vaadittiin sujuvaa rans-
kan kielen taitoa! Lähetystyöni avasi 
oven tähän mahdollisuuteen. Kolmea 
työhaastattelua myöhemmin minulle 
tarjottiin kyseistä työpaikkaa. Urani 
eteni vielä nopeammin kuin jos en 
olisi ollut lähetystyössä. Tunsin Her-
ran armon ja rakkauden. Tiedän, että 
Hän valmistaa meille siunauksia, kun 
me teemme oman osamme.

Se, mitä profeetta Joseph Smith 
opetti, on totta: ”Tehkäämme iloi-
sin mielin kaikki, mikä on meidän 
vallassamme; ja pysykäämme sitten 
sijoillamme täysin varmoina saadak-
semme nähdä Jumalan pelastuksen 
ja hänen käsivartensa ilmoittamisen” 
(OL 123:17). ◼
David Hooson, Lontoo, Englanti

Käytyäni turhaan useassa 
työhaastattelussa tajusin, että 

kaksi vuotta, jotka olin viettänyt 
työhön liittymättömien asioiden 
parissa, olivat pelästyttäneet monia 
mahdollisia työnantajia.
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Eräänä aamuna töissä tehtaan esi-
miehet kertoivat kaikille työnte-

kijöille, että tuntipalkkamme lisäksi 
alkaisimme saada tulospalkkiota. Mitä 
enemmän tuottaisimme, sitä enemmän 
ansaitsisimme. Tämä tapahtui neljä 
kuukautta ennen lähetystyöhön läh-
töäni, joten nyt voisin ansaita enem-
män rahaa kustantaakseni osan siitä.

Tuotanto lisääntyi merkittävästi, ja 
samoin kohosi palkkamme. Tein töitä 
kolmen miehen puristuskoneella, ja 
joka kerta kun näin muotin tulevan 
ulos ja laukaisevan automaattisen 
laskurin, kuvittelin pankkitilini saldon 
lisääntyvän.

Uusi tulospalkkaus kannusti kui-
tenkin huijaamaan. Joku työtovereista 
livahti usein automaattilaskurin vie-
reen, painoi laskurivipua muutaman 
ylimääräisen kerran ja palasi paikal-
leen. Virnistin nähdessäni sen ja pää-
täni pudistaen jatkoin töitäni. Minusta 
tuntui, että niin kauan kuin en itse 
koskenut laskuriin, pysyin edelleen-
kin nuhteettomana.

Mutta ennen pitkää tajusin, että 
koska minulle maksettiin saman 
verran kuin muille miehille tiimissäni, 
niin ei ollut oikeastaan väliä, kuka las-
kuria paineli. Varastin yhtiöltä aivan 
samoin kuin muutkin. Aioinko rahoit-
taa lähetystyöni varastetulla rahalla?

Tuskailin asian kanssa. Lisä pal-
kassamme ei ollut kovin suuri. 
Monet ihmiset sanoisivat, ettei siitä 

NOUSIN  
ROHKEASTI  
TYÖ TOVEREITANI  
VASTAAN

kannattanut huolestua, mutta minä olin 
huolissani. Tiesin, että minun oli otet-
tava se puheeksi työtoverieni kanssa.

”Lasketko leikkiä?” kysyi Bob 
(nimet on muutettu), tiimin vanhin 

jäsen. ”Kaikki huijaavat. Jopa johto. 
He odottavat sitä.”

Hän ei nähnyt mitään tarvetta 
muuttaa tilannetta. Mitä muuta voisin 
tehdä? Jopa tuotantonumeroitamme 
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Eräänä sunnuntaina vaarnamme sai 
suurenmoisen uutisen, että vanhin 

Carlos H. Amado seitsemänkymme-
nen koorumista tulisi puhumaan vaar-
namme jäsenille tiistai-iltana. Olimme 
perheeni kanssa innoissamme, mutta 
minua huolestutti se, kuinka pääsi-
simme kokoukseen.

Olen lukion opettaja, ja minulla oli 
oppitunti tiistai-iltana. Valitettavasti 
sain hyvin harvoin vapaata. Koska 
emme perheeni kanssa tienneet mitä 
tehdä, mutta halusimme kuulla van-
hin Amadon puhuvan, turvauduimme 
rukoukseen toivoen, että Herra järjes-
täisi keinon.

Kokousta edeltävänä päivänä 
tunsin kehotuksen kysyä rehto-
rilta, voisinko lähteä 20 minuuttia 
aiemmin, jotta ehtisimme perheeni 
kanssa kokoukseen. Menin hänen 

TURVAUDUIMME RUKOUKSEEN
toimistoonsa, ja ennen kuin ehdin 
sanoa sanaakaan, hän kysyi minulta, 
voisinko siirtää tiistain tuntini 
alkamaan kaksi tuntia normaalia 
aikaisemmin. Se merkitsi sitä, että 
oppituntini päättyisi kaksi tuntia 
aikaisemmin.

Mikä siunaus se meille olikaan. 
Saavuimme kokoukseen hyvissä 
ajoin ja tunsimme Hengen vaiku-
tuksen yhden Herran opetuslapsen 
seurassa. Viisivuotiaalla pojallamme 
oli jopa hieno etuoikeus halata van-
hin Amadoa ja jutella hetki hänen 
kanssaan ennen kokouksen alkua. 
Yhdessä muun yleisön kanssa nau-
timme Hengen vuodatuksesta. Lisäksi 
saimme todistuksen perheenä siitä, 
että taivaallinen Isä tietää toiveemme 
ja kuulee rukouksemme. ◼
Miguel Troncoso, Santa Cruz, Argentiina

liioittelemattakin työpisteemme oli 
tuottoisin vuorossamme. Kuulin usein 
muiden koneenhoitajien sanovan, että 
he toivoivat työskentelevänsä meidän 
tiimissämme.

Uusi tulospalkkaus kannusti 
huijaamaan. Joku työtovereista 

livahti usein automaattilaskurin 
viereen ja painoi laskurivipua 
muutaman ylimääräisen kerran.

”Voisin vaihtaa paikkaa toisella 
koneella olevan Jackin kanssa”, ehdo-
tin Bobille.

”Minusta sinä olet typerä”, hän 
sanoi minulle, ”mutta voin minä tehdä 
töitä Jackin kanssa.”

Kun Jack ja minä olimme vaihtaneet 
tiimejä, Bob muistutti minua usein 
siitä, kuinka paljon enemmän rahaa 
hän ansaitsi kuin minä. Mieleeni tulivat 
laulun ”Niin varma on perustus” sanat: 
”Sä ethän nyt pelkää, soi sana Jumalan, 
Kun vierelläs kuljen ja sua talutan.” 
Nuo sanat auttoivat minua olemaan 
välittämättä Bobin irvailuista.

Jonkin ajan kuluttua Bob tuli luok-
seni. Hän sanoi, ettei Jack sopinut 

entiseen tiimiini ja tiimini halusi 
minut takaisin. Olin yllättynyt. Kerroin 
Bobille, että palaisin, mutta huijauk-
sen oli loputtava. Hän suostui siihen. 
Vanha tiimini otti minut lämpimästi 
vastaan, ja huijaus loppui.

Odotin, että minua koeteltaisiin 
ennen lähetystyöhön lähtöäni, mutta 
minulla ei ollut aavistustakaan siitä, 
että rehellisyyttäni ja rohkeuttani 
koeteltaisiin. Olen kiitollinen siitä, että 
kun tarvitsin voimaa tehdä niin kuin 
on oikein, sain käydä ”suojassa kätten 
[mä] Kaikkivaltiaan” 1. ◼
Kenneth Hurst, Alabama, USA

VIITE
 1. ”Niin varma on perustus”, MAP-lauluja, 43.
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KOTIOPETUS JA  
KOTIKÄYNTIOPETUS:  

Palvelevaa  
 

Onko kotiopetus tai kotikäyntiopetus sinulle 
uutta? Harkitse näitä yhdeksää ehdotusta.

”Tiedän, että kuukausi on lopuillaan, ja olen 
hyvin pahoillani, ettei meillä ole ollut 
tilaisuutta keskustella kotikäyntiopetus-

sanomasta”, sanoi sisar Julie B. Beckin kotikäyn-
tiopettaja. Mutta sanoessaan niin hän oli lähdössä 
Apuyhdistyksen ylijohtajan kotoa mukanaan koril-
linen vaatteita, jotka hän silittäisi ja palauttaisi sisar 
Beckille. ”Luuletko, että voisimme laskea tämän 
käynniksi?” hän kysyi epäröiden sisar Beckiltä.

Kun sisar Beck muistelee tätä tapausta, hänen 
silmänsä kyyneltyvät ja hän kysyy: ”Kuinka tämä 
rakas ystävä ja omistautunut kotikäyntiopettaja 
saattoi mitenkään tuntea, että minua ei olisi 
opetettu ja ettei minusta huolehdittu? Se ei ollut 
ensimmäinen kerta, kun hän sen kuukauden 
aikana pistäytyi hoitamaan jonkin tarpeen. Kuinka 
hän ei käsittänyt, että hän palveli jatkuvasti minua 
ja siunasi perhettäni? Se, että hän huolehti ja välitti 
minusta, on malliesimerkki kotikäyntiopetuksesta. 
Tietenkin hän voi raportoida, että minun luonani 
oli käyty kotikäyntiopetuksella!”

Kuten sisar Beckin kokemus osoittaa, innoitettu 
kotikäyntiopetus ja kotiopetus ovat enemmän kuin 
muodollisia käyntejä, eikä niitä ole koskaan tehty 
loppuun. Kotiopetuksessa ja kotikäyntiopetuk-
sessa on enemmän kyse siitä, että pidetään huolta 
ihmisistä, kuin rutiinien hoitamisesta, ja kun niitä 
tehdään oikein, ne kuvaavat välittämistä eivätkä 
käyntikertojen laskemista. Näiden tehtävien tar-
koituksena on pitää huolta toisistamme ja palvella 
toisiamme niin kuin Vapahtaja palveli. Seuraavassa 
on joitakin ideoita, joista voi olla sinulle apua:

•	 Tutustu toveriisi ja niihin, joiden luona 
käyminen on annettu tehtäväksesi. Pap-
peusjohtajien tai Apuyhdistyksen johtohenkilöi-
den seurakunnassasi tulee antaa sinulle jokai-
sen sellaisen perheen tai yksittäisen ihmisen 
nimi ja yhteystiedot, jonka luona saat tehtävän 
käydä. Esittäydy toverillesi ja niille, joiden luona 
käyt, ja ala luoda suhdetta heihin.

•	 Käy heidän luonaan. Tavatkaa henkilön 
kotona silloin kun se on mahdollista. Ellei se ole 
mahdollista, voisitte tavata lähellä henkilön työ-
paikkaa, käydä yhdessä kävelyllä tai olla yhdessä 
ennen sunnuntaikokouksia tai niiden jälkeen. 
Opettakaa ja innoittakaa toisianne – aloittamalla 
kenties ensimmäisen presidenttikunnan sano-
masta tai kotikäyntiopetussanomasta. Lausu 
todistuksesi. Kertokaa toisillenne, mitä elämäs-
sänne tapahtuu. Auta rakkautta kehittymään ole-
malla ystävällinen ja huolehtiva. Kuuntele vilpit-
tömästi. Pidä luottamuksellisina asiat, joissa muut 
uskoutuvat sinulle. Ole ystävä jatkossakin, sillä 
aika johtaa usein suurempaan luottamukseen.

•	 Rukoile niiden kanssa, joita opetat, ja hei-
dän puolestaan. Voisi olla sopivaa kysyä käyn-
tinne lopuksi: ”Voimmeko rukoilla kanssasi?” 
Perheenpään tulee valita rukouksen pitäjä. Jatka 
rukoilemista niiden puolesta, joiden luona käyt, 
käyntien välisinä päivinä ja viikkoina. Pyydä 
taivaalliselta Isältä apua tietääksesi, kuinka voit 
pitää heistä huolen ja rakastaa heitä.

•	 Palvele. Huomioi tarpeita ja varaudu niihin. 
Jos esimerkiksi sisarelle, jonka luona käyt, on 

TYÖTÄ
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USKOSI VAHVISTUU
”Sain puhelin-
soiton eräältä 
suunniltaan 
olevalta äidiltä, 
joka asui kau-
kana toisessa 
osavaltiossa. 

Hän kertoi minulle, että hänen 
naimaton tyttärensä oli muutta-
nut toiseen kaupunkiin kauaksi 
kotoa. Sen vähäisen yhteyden-
pidon perusteella, joka hänellä 
oli tyttäreensä, hänestä tuntui, 
että jotakin oli pahasti vialla. Äiti 
pelkäsi tyttärensä moraalisen 
turvallisuuden puolesta. Hän 
pyysi minulta apua tyttärelleen.

Niinpä selvitin, kuka oli tyttä-
ren kotiopettaja. Soitin hänelle. 
Hän oli nuori. Mutta silti sekä 
hänet että hänen toverinsa oli 
herätetty yöllä, paitsi tyttöä 
koskevan huolen vuoksi, myös 
siksi, että he saivat innoitusta 
tietää, että tyttö oli tekemäisil-
lään valintoja, jotka toisivat surua 
ja kurjuutta. He menivät tapaa-
maan tyttöä pelkästään Hengen 
innoituksen perusteella. Tyttö 
ei halunnut ensin kertoa heille 

mitään tilanteestaan. He pyysivät 
häntä tekemään parannuksen 
ja valitsemaan tien, jonka Herra 
oli avannut hänen eteensä ja 
jota hänen äitinsä ja isänsä olivat 
opettaneet hänet kulkemaan. 
Kuunnellessaan tyttö tajusi, ettei-
vät kotiopettajat voineet tietää 
sitä, mitä he tiesivät hänen elä-
mästään, muutoin kuin Jumalan 
avulla. Äidin rukous oli kohonnut 
taivaallisen Isän luo, ja Pyhä 
Henki oli lähetetty kotiopettajien 
luo, joilla oli tehtävä. – –

Uskonne kasvaa, kun palve-
lette Herraa pitämällä huolta 
taivaallisen Isän lapsista Herran 
opettajana heidän kodissaan. 
Teidän rukouksiinne vastataan. 
Tulette itse tietämään, että Hän 
elää, että Hän rakastaa meitä 
ja että Hän lähettää innoitusta 
niille, joilla on vasta uskon 
siemen Häneen ja halu palvella 
Häntä Hänen kirkossaan.”

Presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen 
neuvonantaja ensimmäisessä presidentti-
kunnassa, ”Hengen lahjoja kovia aikoja 
varten”, kirkon koululaitoksen takkaval-
keailta nuorille aikuisille, 10. syyskuuta 
2006, lds .org/ broadcast.
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Aikuisena sisarena kirkossa 
saat tilaisuuden ja tehtävän 

palvella kotikäyntiopettajana. 
Tässä ominaisuudessa sinulla 
on mahdollisuus tehdä paljon 
hyvää. Kun käyt sinulle uskottu-
jen sisarten luona,

•	 opit	tuntemaan	ja	rakasta-
maan sisaria, joiden luona 
käyt, ja saat uusia ystäviä

•		saat	tilaisuuden	kertoa	ja	
todistaa evankeliumin opeista

•	 voit	vaikuttaa	positiivisesti	ja	
vahvistaa sisaria

•	 sinulla	on	tilaisuus	tarjota	ja	
antaa apua, kun sitä tarvitaan

•		tunnet	Hengen	ohjaavan	
työtäsi

•	 koet	iloa	palvellessasi
•	 kasvat	hengellisesti	liit-

toja solmineena Jumalan 
tyttärenä.

opiskeluissaan tulossa tentti, voisit ehkä tehdä 
hänelle päivällisen jossakin vaiheessa viikkoa, 
niin että hänelle jää enemmän opiskeluaikaa. 
Jos veli, jonka kotiopettaja olet, etsii työtä, 
esittele hänet ihmisille, jotka saattaisivat kyetä 
auttamaan.

•	 Tee hyödyllisiä kysymyksiä. Kysymykset 
voivat johtaa tilaisuuksiin lohduttaa, puhua 
asiaankuuluvista evankeliumin periaatteista ja 
palvella merkityksellisesti. Voisit kysyä: ”Mikä 
sinua huolestuttaa tai ajatteluttaa?” ”Mitä kysy-
myksiä sinulla on evankeliumista?” Tai voisit 
olla yksityiskohtainen: ”Voisimmeko auttaa 
sinua jossakin kotiaskareessa?” ”Haluaisitko 
kyydin kauppaan tai lääkäriin?” Kysymykset 
tuottavat usein parempia tuloksia kuin se, että 
sanot vain: ”Soita meille, jos tarvitset jotakin.”

•	 Etsi innoitusta. Henki voi auttaa sinua tietä-
mään, kuinka voit auttaa niitä, joiden opetta-
minen on annettu tehtäväksesi. Saatat tuntea 
innoitusta puhua jostakin aiheesta tai tarjota 
apua. Kun opit tuntemaan heidät paremmin, 
saatat jopa tuntea kehotuksen rohkaista niitä, 
joiden luona käyt, ottamaan vastaan lisää evan-
keliumin toimituksia ja liittoja tai tulemaan 
osalliseksi kaikista evankeliumin tarjoamista 
siunauksista.

•	 Raportoi oikeat tiedot. Raportoi niiden 
ajallisesta ja hengellisestä hyvinvoinnista, joiden 
luona käyt, ja antamastasi palvelusta ja mah-
dollisista tarpeista. Raportoi luottamuksellisista 
huolenaiheista suoraan Apuyhdistyksen tai 
koorumin johtajalle.

•	 Sovi asioista toverisi kanssa. Jaa toverisi 
kanssa tehtävät, joita tarvitaan yhteyden otta-
miseksi ja huolenpidon osoittamiseksi. Teidän 
on ehkä tarpeen käydä opettamienne ihmis-
ten luona, palvella heitä tai raportoida heidän 
hyvinvoinnistaan vuorotellen.

•	 Muista. Ole selvillä tärkeistä tapahtumista opet-
tamiesi ihmisten elämässä, kuten syntymäpäi-
vistä ja jopa jokapäiväisistä tapahtumista, jotka 
saattaisivat olla heille tärkeitä. ◼

Kotikäyntiopetuksen siunauksia
Silvia H. Allred
ensimmäinen neuvonantaja Apuyhdistyksen ylimmässä 
johtokunnassa
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Evankeliumin opettami-
sen palo

Kotiopetustoverini ja 
minä kävimme erään 

iäkkään pariskunnan luona. 
Olin palannut lähetystyöstä 
vain muutamaa viikkoa 
aiemmin, mutta aloin jo 
unohtaa, miltä tuntuu opet-
taa evankeliumia. Mutta 
tuo käynti ja oppiaihe, 
jonka opetimme, sytyttivät 

Herran ilo

Kohtaan haasteita, ja 
kun asiat eivät suju niin 

kuin haluan, on helppoa 
valittaa. Näkökulmani 
kuitenkin muuttui, kun 
toverini ja minä saimme 
tehtäväksi toimia erään 
sellaisen perheen kotiopet-
tajina, joka ei ollut käynyt 
kirkossa pitkään aikaan.

Eräällä käynnillä tajusin, 
että tämän perheen haas-
teet saivat omat ongelmani 
vaikuttamaan sadepisaralta 
valtameressä. Tuntui epäto-
dennäköiseltä, että he tulisi-
vat kirkkoon, mutta toverini 
ja minä teimme edelleen 
töitä heidän kanssaan.

Eräänä sunnuntaiaamuna 
ennen sakramenttikokousta 
tunsin, että minun pitää 
seisoa ovella. Suureksi häm-
mästyksekseni näin tämän 
perheen tulevan kappelille! 
Sanat eivät riitä kertomaan, 
millaista iloa tunsin. Omat 
haasteeni hukkuivat Herran 
iloon (ks. Alma 31:38).
Rati Mogotsi, Etelä-Afrikka

Kaikenikäisille sopivaa

Kun sain tehtäväkseni 
käydä kotikäynneillä 

erään iäkkään naisen 
luona, mietin, olisiko meillä 
ikäeromme johdosta mitään 
yhteistä. Opin kuitenkin 
ymmärtämään, että Herra 
tiesi, että toverini ja minä 
sovimme erityisen hyvin 
tämän sisaren kotikäynti-
opettajiksi, koska hän tar-
vitsi jonkun, jonka kanssa 
puhua ja joka kuuntelisi.

Opin ymmärtämään, että 
voisin olla väline Herran 
käsissä tämän sisaren 
palvelemisessa. Huoma-
sin myös, että minulla oli 
paljon opittavaa häneltä. 
Yhdessä viettämämme aika 
toi onnea meidän kum
mankin elämään.
Teboho Ndaba, Etelä-Afrikka

Huomisen ystäviä

Kun lähdin kotimaastani 
opiskelemaan Rans-

kaan, kotikäyntiopetus sai 
uutta merkitystä. Sisaret, 
jotka sain vastuulleni, 
eivät jääneet vain nimiksi, 
jotka saatoin juuri ja juuri 
tunnistaa ulkonäöltä, vaan 
heistä tuli läheisiä ystäviäni. 
Pyhä Henki kosketti minua 
monta kertaa erityisinä 
hetkinä rukoilemaan ja 
joskus paastoamaan heidän 
puolestaan tai soittamaan, 

palon uudestaan. Henki 
paloi voimakkaana sydä-
messäni, ja saatoin vain 
hymyillä ja yrittää pidätellä 
kyyneleitäni.

Kotiopetus on tärkeää 
nuorille aikuisille, koska 
me kaikki olosuhteistamme 
riippumatta tarvitsemme 

Hengen tuomaa vahvis-
tusta. Maailman houku-
tukset ovat voimakkaita, 
ja palautetun evankeliu-
min opettaminen on yksi 
parhaista tavoista välttyä 
harhautumasta vaarallisille 
poluille.
Ramon Kaspers, Alankomaat

lohduttamaan, kuunte-
lemaan, kirjoittamaan, 
käymään tapaamassa heitä 
tai vain kietomaan käteni 
heidän ympärilleen. Nämä 
pienet eleet vaikuttivat 
heidän elämäänsä, mutta 
ne vaikuttivat myös omaan 
elämääni.

Kaikki sisaret olivat erilai-
sia. Jotkut olivat samanikäi-
siä kuin minä, toiset olivat 
vanhempia. Jotkut olivat 
nuoria, naimisissa olevia 

äitejä, toiset olivat naimatto-
mia. Käyntiemme ansiosta 
opimme katsomaan eroavai-
suuksiemme yli.

Muutin äskettäin uuteen 
kaupunkiin. Iloitsin sydä-
messäni saadessani teh-
tävän toimia muutamien 
sisarten kotikäyntiopet-
tajana. Tänään he ovat 
pelkkiä nimiä. Huomenna 
heistä tulee ystäviä.
Nirina J-Randriamiharisoa, 
Madagaskar
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Asian ytimeen
Ä lä ensinnäkään anna ystä-

viesi kysymysten vaivata 
mieltäsi. Temppelin vertausku-
vat ja toimitukset ovat tulleet 
julkisuuteen vuosien varrella 
monella tapaa, etupäässä niiden 
ihmisten toimesta, jotka ovat 
jättäneet kirkon. Mutta se, että 

ihmiset kirkon ulkopuo-
lella tietävät näistä 

asioista, ei tarkoita, 
että ne olisivat 

yhtään vähem-
män pyhiä. 
Tärkeää 
on, että me 

Kirkkoon  
kuulumattomat ystäväni 

ovat puhuneet  

pidämme niitä edelleen pyhinä 
ja osoitamme sitoutumisemme 
Herraan.

Toiseksi, jos ihmiset kysyvät 
sinulta temppeliseremonioista, 
voit totuudenmukaisesti sanoa, 
ettet tiedä niistä paljoakaan, 
koska sinulla ei ole vielä niistä 
kokemusta. Väärinkäsitysten 
oikaisemiseksi voisit kuiten-
kin selittää, että me menemme 
temppeliin tekemään liittoja 
taivaallisen Isän kanssa ja että 
se ”auttaa meitä kohdistamaan 
katseemme Vapahtajaan, Hänen 
tehtäväänsä taivaallisen Isän 
suunnitelmassa ja sitoutumi-
seemme seurata Häntä” (Lujana 
uskossa, 2005, s. 168). Temppe-
lin vertauskuvat ja seremoniat 
ovat pyhiä, eikä niistä pitäisi 
keskustella julkisesti eikä niitä 
voi asianmukaisella tavalla 
ymmärtää tai arvostaa temppelin 
ulkopuolella.

Voit saada lisää tietoa luke-
malla seuraavan lähdeaineiston. 

Kumpikin on saatavilla 
joillakin kielillä sivus-

tolla LDS .org:
•kirjanen	Valmistaudun 

astumaan pyhään temp
peliin (2004)
•	kohta	”Temppelit”	

julkaisussa Lujana 
uskossa, s. 167–171. ◼

minulle siitä, 
mitä temppelissä 

tapahtuu. Kuinka 
he tietävät siitä, ja mitä 

minun pitäisi siitä 
sanoa?
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Joskus meistä tulee niin 
läheisiä johtajiemme kanssa, 

että tunnemme kiusausta tulla 
hyvin tuttavallisiksi suhtees-
samme heihin. Vaikka on hyvä 
olla ystävällinen, on myös 
tärkeää osoittaa asianmukaista 
kunnioitusta heitä ja heidän 
kutsumustaan kohtaan. Kirkossa 
on tapana puhutella aikuisia 
”veljeksi” tai ”sisareksi”. Tämä 
nimitys sekä osoittaa kunnioi-
tusta että muistuttaa meitä siitä, 
että olemme taivaallisen Isän 
lapsia. Kunnioituksen osoituk-
sena käytetään myös muita viral-
lisempia nimityksiä kuten van
hin, piispa tai vaarnanjohtaja. 
Kokoaikaiset lähetyssaarnaajat 
näyttävät hyvää esimerkkiä tästä 
käyttämällä toisistaan nimitystä 
”vanhin” tai ”sisar”.

On tärkeää olla kunnioittava 
kirkkomme johtohenkilöille ja 

palveleminen 
kokoaikaisessa  
lähetystyössä  

on pappeus-

Presidentti Monson 
on sanonut, että  

ovat pitkään opettaneet – että 
jokaisen kelvollisen, kykenevän 
nuoren miehen tulisi valmistau-
tua palvelemaan lähetystyössä. 
Palveleminen lähetystyössä  
on pappeusvelvollisuus – vel
voite, jota Herra odottaa meiltä, 
jotka olemme saaneet niin 
paljon.” 1

Pappeuden vastaanottami-
seen kuuluu se, että suostuu 
ottamaan hoidettavakseen sen 
tuomat tehtävät ja velvollisuu-
det. Aivan kuten minkä tahansa 
taivaallisen Isän antaman lahjan 
kohdalla Hän odottaa sinun 
käyttävän pappeuttasi muiden 
siunaukseksi. ”Siltä, jolle paljon 
on annettu, paljon vaaditaan” 
(OL 82:3).

Aaronin pappeuden halti-
joiden tulee ”varoittaa, selittää, 
kehottaa ja opettaa ja kutsua 
kaikkia tulemaan Kristuksen 
luokse” (OL 20:59). Kuten 
presidentti Monson sanoi, 
palveleminen kokoaikaisessa 
lähetystyössä on pappeu-
denhaltijoiden velvollisuus. 
Lähetystyössä omistat kaiken 
tarmosi, aikasi ja keskitty-
misesi tuon velvollisuuden 
täyttämiseen palvelemalla, 
saarnaamalla evankeliumia ja 
kutsumalla kaikkia tulemaan 
Kristuksen luokse. Tietenkin 
velvollisuutesi täyttäminen tuo 
aina siunauksia. Lähetystyösi 
tulee olemaan suuren ilon ja 
hengellisen kasvun aikaa. ◼
VIITE
 1. ”Tavatessamme jälleen”,  Liahona, 

marraskuu 2010, s. 5, kursivointi 
lisätty.

tehtävä. Mitä  

muistaa, että vaikka he 
ovat ystäviämme, niin 
kirkon piirissä meidän 
tulee kunnioittaa heidän 
kutsumustaan ja osoittaa 
arvonantoa puhuttele-
malla heitä ”veljeksi” tai 
”sisareksi”. ◼

Onko oikein  
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puhutella 
kirkon  

johtohenkilöitä 
heidän  

etunimellään?

se tarkoittaa?

Presidentti Thomas S. Mon-
son sanoi viime yleiskonfe-

renssissa: ”Aaronin pappeuden 
nuoret miehet ja te nuoret mie-
het, joista on tulossa vanhim-
pia: Toistan sen, mitä profeetat 
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Seuraa profeettaa. 
Valmistaudu 
palvelemaan 

lähetystyössä.  
(Ks. OL 15:6.)

TÄYTTÄ  
TERÄSTÄ!

PÄÄTÄ  
OLLA  

SUPERSANKARI.
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Rodolfo Giannini

Minulla oli onni tutustua erään 
ystäväni välityksellä Myö-
hempien Aikojen Pyhien  

Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon. 
Minua opettivat lähetyssaarnaajat, 
jotka Jumala oli kutsunut tuomaan 
evankeliumin valon maailmaan. Kaksi 
vuotta kasteeni jälkeen minut kut-
suttiin palvelemaan Milanon lähetys-
kentällä Italiassa. Ennen lähtöäni sain 
syvällisen hengellisen kokemuksen.

Vanhempani, jotka eivät olleet kir-
kon jäseniä, eivät iloinneet kanssani 
tästä lähetystyötilaisuudesta. Meillä 
oli kauheita riitoja, jotka aiheuttivat 
minulle paljon kärsimystä.

Kaksi päivää ennen lähetystyöhön 
lähtöäni molemmat vanhempani 
sairastuivat äkkiä vakavasti. Äidilläni 
oli sairauskohtaus, jonka vuoksi hän 
joutui sairaalahoitoon. Mikään, mitä 

PITÄISIKÖ  
MINUN LÄHTEÄ 
VAI JÄÄDÄ?

lääkärit yrittivät, ei näyttänyt autta-
van. Isälläni oli maksakirroosi, josta 
lääkäreiden mukaan olisi vaikea 
toipua.

Sinä iltana polvistuin ja rukoilin 
taivaallista Isääni. Sanoin: ”Isä, auta 
minua. Perheeni on sairaana, enkä voi 
jättää heitä näissä olosuhteissa. Rukoi-
len, Isä, että autat minua tietämään, 
onko oikein lähteä vai jäädä.”

Mietiskelin tilannettani muutaman 
minuutin ajan. Sitten tunsin hiljaisen 
mutta läpitunkevan äänen sanovan: 
”Osoita uskoa, niin kaikki kääntyy 
parhain päin.”

Vaikka tunsin surua siitä, että 
näin perheeni niin huonossa kun-
nossa, päätin nousta lentokonee-
seen, joka veisi minut Roomaan ja 
sitten Yhdysvaltoihin ja lähetyssaar-
naajien koulutuskeskukseen. Yöni 

lähetyssaarnaajien koulutuskeskuk-
sessa olivat kurjia. Ajattelin koko ajan 
vanhempiani. Viimein sain koulu-
tuskeskuksen johtajan luvalla soittaa 
heille ottaakseni selville, miten he 
voivat.

Äitini kertoi minulle hyvin iloisena 
puhelimessa, että hän ja isäni olivat 
saaneet Herralta ihmeen – niitä sanoja 
en koskaan ollut odottanut kuulevani 
naiselta, jolla ei ollut juurikaan uskoa. 
Hän kertoi minulle, että lähdettyäni 
heidän terveytensä oli kohentunut, 
eivätkä lääkärit osanneet selittää sitä. 
Vanhempani olivat terveitä ja onnelli-
sia. Iloni oli täysi.

Tämän kokemuksen myötä todis-
tukseni uskon, rukouksen ja kuu-
liaisuuden voimasta vahvistui. Olen 
kiitollinen siitä, että Herra piti huolta 
perheestäni lähetystyöni aikana. ◼KU
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Muutamaa päivää ennen kuin minun oli määrä lähteä lähetystyöhön, vanhempani 
joutuivat sairaalaan. En tiennyt, voisinko jättää heidät.
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Richard M. Romney
kirkon lehdet

Toisen joukkueen hyökkääjä 
kuljettaa palloa nopeasti kohti 
maalia. Näyttää varmalta, että 

hän tekee maalin. Mutta sitten Celva 
saa hänet kiinni, seuraa askel aske-
leelta, potkaisee pallon pois ja juok-
see vastakkaiseen suuntaan.

”Minä olen puolustaja”, 12-vuotias 
Celva selittää. ”Minun tehtäväni on estää 
toista joukkuetta tekemästä maalia.”

Celva on sellainen pelaaja, jonka 
mieluusti ottaisi vierelleen. Hän on hil-
jainen mutta jämäkkä. Hän on valmis 
tekemään lujasti töitä. Ja hän haluaa 
nähdä jokaisen joukkueessaan onnis-
tuvan. Ne ovat ominaisuuksia, jotka 
tekevät hänestä erinomaisen parissa 
muussakin joukkueessa – kirkossaan ja 
perheessään. Ja niin tekee myös hänen 
halukkuutensa puolustaa totuutta.

Celva ja Nefi
Celvan lempikohta pyhissä kirjoi-

tuksissa on 1. Nefi 3:7: ”Minä menen 

USKON 
PUOLUSTAJA

ja teen sen, mitä Herra on käskenyt.” 
Nefin tavoin Celvakin luottaa Her-
raan. ”Hän ei pyydä minua tekemään 
mitään valmistamatta minulle keinoa 
tehdä sitä. Hän vahvistaa minua ja 
lähettää muita auttamaan minua.”

Mene ja tee
”On tärkeää, että me kuuntelemme, 

mitä meille opetetaan evankeliumista”, 
Celva sanoo. ”Mutta on myös tärkeää 
tehdä se, mitä meille opetetaan.” Hän 
muistaa kasteensa ja yrittää joka päivä 
käyttää Pyhän Hengen lahjaa, jotta 
tekisi viisaita valintoja. Hän on juuri 
saanut Aaronin pappeuden, odottaa 
kovasti pääsevänsä jonakin päivänä 
temppeliin tekemään lisää liittoja 
Herran kanssa ja suunnittelee palve-
levansa kokoaikaisessa lähetystyössä. 
Hän haluaa näyttää hyvää esimerkkiä 
veljilleen ja palvella äitiään ja isäänsä.

”Kunnioitan äitiäni ja isääni teke-
mällä sen, mitä he pyytävät minua 
tekemään, ja pitämällä taivaallisen 
Isämme käskyt”, hän sanoo. ”Koska 

ENTÄ NIMI?
Celva on merkityksel-
linen nimi. Siinä yhdis-
tyvät hänen isänsä, 
Celestinin, ja hänen 
äitinsä, Valerien, nimet. 
”Se muistuttaa minua 

siitä, kuinka paljon he halusivat olla 
yhdessä, luoda onnellisen perheen”, 
Celva sanoo.

Hänen veljiensäkin nimet ovat 
merkityksellisiä. Seitsenvuotias 
Nathan on saanut nimensä Raama-
tun viisaan miehen mukaan. Nelivuo-
tiaan Benin nimi tarkoittaa ”siunat-
tua”. Ja vaikka kaksivuotias onkin saa-
nut nimen Celestin jr. isänsä mukaan, 
niin toistaiseksi kaikki kutsuvat häntä 
nimellä Le Petit (”pikkuinen”).

Kinshasassa Kongon demokraattisessa tasavallassa  
asuva Kubangila Kasanza Celva pelaa taitavasti  
monessa joukkueessa.

olen lapsista vanhin, tiedän, että on 
tärkeää, että näytän hyvää 
esimerkkiä veljilleni, sillä 
todennäköisesti he tekevät 
sitä mitä minäkin.”

Vahvana pysymistä
Celva tietää, että on tärkeää 

tehdä lujasti töitä sekä urheilussa 
että evankeliumissa. Perherukous ja 
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LISÄÄ INTERNETISSÄ

V oit tarkastella Kinshasan karttaa ja katsella 
videon, jossa Celva laulaa erään kirkon  

laulun ja lausuu todistuksensa, käymällä sivustolla 
www .liahona .lds .org.

henkilökohtainen rukous, 
pyhien kirjoitusten tutkimi-

nen perheen kanssa ja yksin, 
perheilta – ne kaikki ovat osa hänen 
säännöllistä rutiiniaan. Hänellä 
on todistus viisauden sanasta, ja 

hän tietää, että on hyvää syötävää ja 
juotavaa ja on huonoa syötävää ja juo-
tavaa. ”Urheilijoiden ei pitäisi juoda 
olutta”, hän sanoo ponnekkaasti.

Uskollinen puolustaja
Kirkon kulkiessa kohti tulevai-

suutta on hyvä tietää, että kirkossa on 
Celvan kaltaisia nuoria miehiä, jotka 
ovat innokkaita tekemään sitä, mikä 
on oikein. ”Minä tiedän, että taivaal-
linen Isäni elää, että Jeesus Kristus 
on todellinen ja että Joseph Smith oli 
profeetta, joka palautti evankeliumin 
maan päälle”, Celva sanoo. ”Minulla 
on se todistus, ja puolustan kirkkoa 
aina joka tavalla.” ◼
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Suvaitsevuus on hyve, jota 
todella tarvitaan sekasortoisessa 
maailmassa. Mutta meidän on 

ymmärrettävä, että on olemassa ero 
suvaitsevuuden ja suvaitsemisen 
välillä. Se, että osoitamme suopeaa 
suvaitsevuutta jotakuta kohtaan, ei 
anna hänelle oikeutta tehdä vää-
rin, eikä meidän suvaitsevuutemme 
myöskään pakota meitä suvaitsemaan 
hänen väärää tekoaan. Tuo ero on 
lähtökohtana tämän tärkeän hyveen 
ymmärtämiselle.

Kaksi suurta käskyä
Meidän tärkeimmät tehtävämme elä-

mässä ovat rakastaa Jumalaa ja rakastaa 
lähimmäisiämme.1 Heihin kuuluvat 
laajasti ottaen lähimmäiset omassa per-
heessämme, paikkakunnallamme, kan-
sakunnassamme ja maailmassamme. 
Kuuliaisuus toiselle käskylle auttaa 
olemaan kuuliainen ensimmäiselle 
käskylle. ”Kun olette lähimmäistenne 
palveluksessa, olette pelkästään Juma-
lanne palveluksessa” (Moosia 2:17).

Kaste ylittää taustat
Jokaisella mantereella ja merensaa-

rilla uskollisia kootaan Myöhempien 
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkkoon. Erot kulttuuritaustassa, 
kielessä, sukupuolessa ja kasvonpiir-
teissä häipyvät olemattomiin, kun 
jäsenet kadottavat itsensä rakkaan 
Vapahtajansa palveluksessa.

Ainoastaan Jumalan todellisen isyy-
den ymmärtäminen voi saada meidät 
täysin arvostamaan ihmisten todellista 

Mitä on Vapahtaja opetti meille, ettei 
meidän tarvitse suvaita pahuutta. 
”Jeesus meni temppeliin ja – – 
kaatoi rahanvaihtajien pöydät.”
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Vanhin  
Russell M. Nelson
kahdentoista apostolin 
koorumista

päällä, josta meidän on huolehdittava, joka 
meidän on otettava valtaamme ja josta meidän 
on kiitollisina yhdessä nautittava.2 Jokainen 
meistä voi auttaa tekemään elämästä tässä 
maailmassa miellyttävämmän kokemuksen.

Ensimmäinen presidenttikunta ja kahden-
toista apostolin koorumi ovat antaneet lau-
sunnon, josta lainaan osan:

”On moraalisesti väärin kenenkään ihmi-
sen tai ryhmän kieltää keneltäkään tälle 
kuuluvaa arvokkuutta jonkin rodun tai kult-
tuurin paremmuutta korostavan murheellisen 
ja iljettävän teorian perusteella.

Me kehotamme kaikkia ihmisiä kaik-
kialla omistautumaan uudelleen aikojen 
saatossa hyväksi havaituille suvaitsevuuden 
ja keskinäisen kunnioituksen ihanteille. Me 
uskomme vilpittömästi, että kun me tunnus-
tamme toisemme huomaavaisuutta ja lau-
peutta osoittaen, me huomaamme, että me 
voimme kaikki elää rauhanomaisesti yhdessä 
huolimatta syvimmistä eroavuuksistamme.” 3

Me voimme elää yhdessä suvaitsematta rik-
komuksia mutta suvaiten lähimmäisiä, joilla 
on omia käsityksiä, joita he pitävät pyhinä. 
Meidän rakkaat veljemme ja sisaremme kaik-
kialla maailmassa ovat kaikki Jumalan lapsia. 
Hän on Isämme. Hänen Poikansa Jeesus on 
Kristus. Hänen kirkkonsa on palautettu maan 
päälle näinä viimeisinä aikoina siunaamaan 
kaikkia Jumalan lapsia.
Huhtikuun 1994 yleiskonferenssipuheesta.

VIITTEET
 1. Ks. Matt. 22:36–40; Joh. 13:34–35; 15:12, 17; Room. 

13:8; 1. Tess. 3:12; 4:9; 1. Piet. 1:22; 1. Joh. 3:11, 23; 
4:7, 11–12; 2. Joh. 1:5.

 2. Ks. 1. Moos. 1:28; OL 59:15–21; Moos. 2:28; Abr. 4:28.
 3. Ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista 

apostolin koorumin lausunto, 18. lokakuuta 1992; 
lainattuna artikkelissa ”Church Exhorts Ethnic,  
Religious Tolerance”, Church News, 24. lokakuuta 
1992, s. 4.CA
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veljeyttä. Tuo ymmärrys herättää halua raken-
taa yhteistyön siltoja syrjinnän muurien sijaan.

Suvaitsemattomuus kylvää riitaa, suvaitse-
vuus voittaa sen. Suvaitsevuus on avain, joka 
avaa oven keskinäiselle ymmärtämykselle ja 
rakkaudelle.

Rajattoman suvaitsevuuden riskejä
Saanen nyt esittää tärkeän varoituksen 

sanan. Joku voi erehtyä olettamaan, että jos 
vähäinen määrä jotakin on hyvää, niin suuri 
määrä sitä on varmastikin parempaa. Eipä ole! 
Yliannostus tarvittavaa lääkettä voi olla myrkyl-
listä. Rajaton armo voi olla vastoin oikeuden-
mukaisuutta. Niinpä suvaitsevuus ilman rajoja 
voi johtaa selkärangattomaan sallivuuteen.

Herra on vetänyt rajaviivat määritelläk-
seen hyväksyttävät suvaitsevuuden rajat. 
Vaara syntyy siitä, kun nuo jumalalliset rajat 
rikotaan. Aivan kuten vanhemmat opettavat 
lapsiaan olemaan juoksematta ja leikkimättä 
kadulla, Vapahtaja opetti meille, ettei meidän 
tarvitse suvaita pahaa. ”Jeesus meni temp-
peliin ja – – kaatoi rahanvaihtajien pöydät” 
(Matt. 21:12; ks. myös Mark. 11:15). Vaikka 
Herra rakastaa synnintekijää, Hän sanoi, ettei 
Hän ”voi suvaita syntiä vähäisimmässäkään 
määrin” (OL 1:31).

Todellinen rakkaus synnintekijää kohtaan 
voi pakottaa meidät ottamaan rohkeasti kan-
taa eikä suinkaan olemaan hiljaa! Todellinen 
rakkaus ei tue itsetuhoista käyttäytymistä.

Suvaitsevuutta ja keskinäistä 
kunnioitusta

Sitoutumisemme Vapahtajaan saa meidät 
paheksumaan syntiä mutta ottamaan kuitenkin 
vaarin Hänen käskystään rakastaa lähimmäi-
siämme. Me elämme yhdessä tämän maan 

Mitä on suvaitsevuus?
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Vanhin  
Koichi Aoyagi
seitsemänkymmenen 
koorumista

VALITTUJ EN POLKU

Kun olin teini-ikäinen ja asuin Matsu-
motossa Japanissa, halusin kovasti 
oppia englantia. 17-vuotiaana liityin 

lukiossani englanninkerhoon. Kouluvuoden 
alkaessa kerhossa päätettiin etsiä joku eng-
lantia äidinkielenään puhuva opettamaan 
meitä keskustelemaan englanniksi. Etsimme 
etsimistämme, mutta englannin kielen opet-
tajat, joiden kanssa puhuimme, laskuttivat 
työstään, eikä kerholla ollut varaa maksaa 
mitään. Lannistuneina melkein annoimme 
periksi.

Kun sitten kerran pyöräilin kouluun, näin 
nuoria, pukuun pukeutuneita amerikkalaisia 
miehiä jakamassa lentolehtisiä. Otin yhden 
ja panin sen taskuuni. Koulun jälkeen tutkin 
lentolehtistä ja huomasin, että se oli kutsu 
osallistua ilmaiseen englanninkieliseen kes-
kusteluluokkaan. Lentolehtisessä oli nimi 

”Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkko”. En ollut koskaan kuullut 
sellaisesta kirkosta, mutta olin innoissani: olin 
ratkaissut englanninkerhon ongelman!

Kun luokka kokoontui seuraavan kerran, 
oppitunnille osallistui minun lisäkseni noin 
30 kerholaista. Lähetyssaarnaajat opettivat 
luokkaa, josta me kaikki nautimme hyvin 
paljon. Heti ensimmäisellä oppitunnilla 
panin merkille, että lähetyssaarnaajissa oli 
jotakin erilaista. Heidän lämpönsä, rakkau-
tensa, myönteiset asenteensa ja iloisuutensa 
tekivät minuun syvän vaikutuksen. Oli 
kuin heitä olisi ympäröinyt valo – en ollut 

koskaan aiemmin tavannut ketään aivan 
heidän kaltaistaan.

Monen viikon kuluttua aloin kysellä lähe-
tyssaarnaajilta heidän kirkostaan, ja he esitti-
vät minulle kutsun oppia lisää. Otin kutsun 
vastaan, ja he opettivat minulle lähetystyöop-
piaiheet. Tuolloin en osannut täysin ymmär-
tää tai arvostaa oppimani tärkeyttä, mutta 
tunsin Hengen ja ymmärsin, että lähetyssaar-
naajien minulle opettamat periaatteet olivat 
hyviä. Kun he esittivät minulle kutsun mennä 
kasteelle, otin sen vastaan.

Ennen kuin voisin liittyä kirkkoon,  
tarvitsin kuitenkin luvan vanhemmiltani. 
Alkuun he olivat todella paljon sitä vastaan –  
kristilliset opetukset olivat heille uusia ja 
outoja. En ollut kuitenkaan vielä valmis 

antamaan periksi. Pyysin, että lähetyssaarnaa-
jat tulisivat kotiini ja selittäisivät vanhemmil-
leni kirkkoa koskevia asioita, mitä he olivat 
opettaneet minulle ja mitä minulta odotettai-
siin. Henki pehmitti vanhempieni sydämen, ja 
tällä kertaa he antoivat minulle luvan mennä 
kasteelle.

Ajautumista pois
Kun minut oli kastettu ja konfirmoitu, 

kävin pienessä Matsumoton seurakunnassa, 
jossa oli 12–15 aktiivista jäsentä. Sain ystä-
viä, ja oli hauskaa osallistua joka viikko. 
Noin vuotta myöhemmin pääsin ylioppi-
laaksi ja muutin Jokohamaan opiskellakseni 
yliopistossa. Lähin seurakunta oli Tokion 
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Kasteelle 
meno on 
eri asia kuin 
kestäminen 
loppuun asti.

VALITTUJ EN POLKU

keskinen seurakunta, jossa oli yli 150 aktii-
vista jäsentä. Kun kävin ensimmäisen kerran 
tuossa uudessa seurakunnassa, tunsin itseni 
maalaispojaksi suurkaupungissa. Minun oli 
vaikea saada ystäviä. Yhtenä sunnuntaina 
jäin kotiin enkä mennyt kirkkoon. Pian 
lakkasin käymästä kokonaan. Aloin saada 
ystäviä kirkkoon kuulumattomista opiskelu-
tovereista, ja kirkko häipyi yhä kauemmas 
mielestäni.

Näin jatkui usean kuukauden ajan. Sitten 
kerran sain kirjeen eräältä Matsumoton seu-
rakuntaan kuuluvalta sisarelta. ”Kuulin, että 
olet lakannut käymästä kirkossa”, hän kir-
joitti. Olin yllättynyt. Ilmeisesti joku uudesta 
seurakunnastani oli kertonut hänelle, etten 
käynyt enää kirkossa! Sisar jatkoi kirjettään 

tietää totuuden itse. Päätin, että minun täytyy 
rukoilla. Jos en tuntisi mitään, voisin unohtaa 
kokonaan kirkon ja käskyt enkä menisi enää 
koskaan kirkkoon. Jos kuitenkin saisin vas-
tauksen, kuten Moroni lupasi, minun pitäisi 
tehdä parannus, ottaa evankeliumi vastaan 
koko sydämestäni, palata kirkkoon ja tehdä 
kaikkeni noudattaakseni käskyjä.

lainaamalla kohtaa OL 121:34: ”Katso, monet 
ovat kutsuttuja, mutta harvat ovat valittuja.” 
Sitten hän kirjoitti: ”Koichi, sinut on kastettu 
kirkon jäseneksi. Sinut on kutsuttu, mutta et 
ole enää valittujen joukossa.”

Kun luin nuo sanat, katumus täytti minut. 
Tiesin, että minun piti muuttua jotenkin. 
Tajusin, ettei todistukseni ollut vahva. En 
ollut varma, oliko Jumala olemassa, enkä 
tiennyt, oliko Jeesus Kristus Vapahtajani. 
Ajatellessani kirjeen sanomaa levottomuuteni 
lisääntyi usean päivän ajan. En tiennyt, mitä 
tehdä. Sitten yhtenä aamuna muistin jotakin, 
mitä lähetyssaarnaajat olivat minulle opetta-
neet. He olivat pyytäneet minua lukemaan 
kohdan Moroni 10:3–5 luvaten, että voisin 

Kun sinä aamuna polvistuin rukoile-
maan, pyysin taivaallista Isää vastaamaan 
minulle. ”Jos Sinä elät – jos olet todellinen”, 
minä rukoilin, ”niin annathan minun tietää.” 
Rukoilin tietääkseni, oliko Jeesus Kristus 
Vapahtajani ja oliko kirkko totta. Kun olin 
lopettanut, tunsin äkkiä jotakin. Lämmin 
tunne ympäröi minut, ja sydämeni täyttyi 
ilolla. Ymmärsin tämän totuuden: Jumala 
todella elää ja Jeesus on minun Vapahtajani. 
Herran kirkko oli todella palautettu pro-
feetta Joseph Smithin kautta, ja Mormonin 
kirja on Jumalan sanaa.

Tarpeetonta sanoakaan, että rukoilin 
anteeksiantoa sinä samana päivänä ja päätin 
noudattaa käskyjä. Palasin kirkkoon ja lupa-
sin Herralle, että tekisin mitä tahansa pysyäk-
seni uskollisena.
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Jonkin ajan kuluttua kirkko 
alkoi suunnitella kappelin 
rakentamista Jokohamaan. 
Tuohon aikaan seurakunnan 
jäsenten odotettiin lahjoittavan 
rahaa ja olevan työssä kappeli-
rakennuksella. Kun lähetysjoh-
taja antoi seurakunnan jäsenille 
haasteen lahjoittaa niin paljon 
kuin kykenivät, muistin sitou-
mukseni tehdä mitä tahansa 
Herra minulta pyytäisi. Niinpä 
joka päivä lähes vuoden ajan autoin 
rakennustyömaalla sen jälkeen kun 
olin käynyt luennoilla yliopistolla.

Neljän tavoitteen saavuttamista
Noihin samoihin aikoihin vanhin  

Spencer W. Kimball (1895–1985), joka oli sil-
loin kahdentoista apostolin koorumissa, kävi 
Japanissa ja kannusti kirkon nuoria saavut-
tamaan neljä tavoitetta: 1) hankkia mahdolli-
simman hyvä koulutus, 2) palvella kokoaikai-
sessa lähetystyössä, etenkin nuoret miehet, 
3) solmia temppeliavioliitto ja 4) hankkia 
taitoja perheen elättämiseksi. Ennen sitä en 
ollut koskaan suunnitellut saavuttavani näitä 
neljää asiaa. Mutta myöhemmin polvistuin ja 
rukoilin: ”Taivaallinen Isä, haluan saavuttaa 
ne neljä tavoitetta. Autathan minua.”

Tiesin, että pysyäkseni valittujen polulla 

minun piti noudattaa Herran palvelijoiden 
neuvoja. Sitouduin tekemään kaiken voi-
tavani noudattaakseni vanhin Kimballin 
neuvoa ja työskennelläkseni lujasti kirkon 
vahvistamiseksi.

Usean seuraavan vuoden ajan tein työtä 
neljän tavoitteeni eteen. Palvelin kaksi vuotta 
rakennuslähetyssaarnaajana auttaen kahden 
kappelin rakentamisessa kotimaahani. Sitten 
minut kutsuttiin palvelemaan lähetyssaarnaa-
jana kokoaikaisessa käännytystyössä. Pian 
kotiin palattuani solmin temppeliavioliiton 
sen Matsumoton seurakuntaan kuuluvan 
naisen kanssa, joka oli kirjoittanut minulle 
tuon kirjeen. Myöhemmin sain unelmatyön 

NELJÄ TAVOITETTA

1. Hanki mahdol-
lisimman hyvä 
koulutus.

2. Palvele 
kokoaikaisessa 
lähetystyössä.

3. Solmi 
temppeliavioliitto.

4. Hanki taitoja per-
heen elättämiseksi.
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ulkomaankauppaa harjoittavasta yrityksestä. 
Kun noudatin Herran sanaa ja profeettojen 
neuvoja, tunsin, että olin jälleen valittujen 
polulla. Ja pyrin edelleen pysymään tuolla 
polulla.

Hänen äänensä kuulemista
Nuoret veljeni ja sisareni, Vapahtaja kutsuu 

jatkuvasti meitä kaikkia pyytäen meitä seu-
raamaan Häntä. Herra on opettanut: ”Minun 
lampaani kuulevat minun ääneni – – ja ne 
seuraavat minua” ( Joh. 10:27). Te olette 
kuulleet Herran äänen. Te olette seuranneet 
Häntä ottamalla kasteen Hänen kirkkoonsa. 
Teidät on todellakin kutsuttu. Valituksi 

tuleminen on kuitenkin aivan eri asia.
Päättäkää nyt, että teette kaikkenne 

pysyäksenne uskollisina. Päättäkää kestää 
loppuun asti noudattamalla kaikkia Jumalan 
käskyjä. Asettakaa itsellenne vanhurskaita ja 
kelvollisia tavoitteita. Hankkikaa koulutus, 
palvelkaa lähetystyössä, solmikaa temppe-
liavioliitto ja huolehtikaa perheenne hyvin-
voinnista sekä hengellisesti että ajallisesti. Jos 
ette ole vielä saaneet todistusta, polvistukaa 
ja pyytäkää taivaallista Isää auttamaan teitä 
saamaan tiedon totuudesta. Kun sitten vas-
taus tulee, sitoutukaa koko sydämestänne 
Herran työhön. Tehkää mitä tahansa vaadi-
taankin päästäksenne valittujen polulle. ◼
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Michelle Glauser

Olin valmistautunut piano-
opettajani kanssa tähän päi-
vään kuukausien ajan. Olin 

osallistumassa vuosittain järjestettä-
vään musiikkikilpailuun, jossa musii-
kinopiskelijoita arvioidaan kaikenlai-
sissa asioissa – teoriatiedosta ulkoa 
opetellun kappaleen dynaamiseen 
soittamiseen. Viimein päivä oli tullut 
ja sen myötä hermostuneisuuteni.

Pelottavin osa kilpailua oli kappa-
leiden soittaminen tuomarien edessä. 
Osasin kappaleeni, mutta käteni 
vapisivat soittaessani.

Pelätty esiintyminen oli ohi. Saatoin 
rentoutua, koska minun ei tarvinnut 
enää muuta kuin luovuttaa säveltäjää 
käsittelevä raporttini. Löysin oikean 
paikan ja odotin jonossa kahden 
oven edessä. Uteliaana katselin sisään 
vasemmalla olevasta ovesta. Siellä 
ystävällinen opettaja rohkaisi oppilaita, 
kun he astuivat hermostuneina sisään 
ja tutustuivat häneen. Hän selvästi 
halusi saada heidät vapautumaan.

Tyttö, jolla on kaunis hymy

Sitten katselin oikealla olevaan 
huoneeseen. Siellä oli toinen, van-
hempi pianonsoitonopettaja, mutta 
hänellä oli ankara katse, joka sai 
käteni kylmenemään. Mitä enemmän 
näin hänen vuorovaikutustaan oppi-
laiden kanssa, sitä pelokkaammaksi 
tunsin itseni. En kyennyt ajattelemaan 
muuta kuin että toivottavasti saan sen 
ensimmäisen tuomarin.

Luin raporttiani yhä uudelleen. 
Kun pääsin jonon ensimmäiseksi, 
toivoin, että vasemmalla oleva oppi-
las vapautuisi ensin. Ällistyksekseni 
oikealla oleva oppilas lähti käve-
lemään ovelle. En voisi mitenkään 
mennä sinne. Sitten mieleeni tuli 
ajatus: ”Hymyile vain niin leveästi 
kuin osaat.”

Kävelin sisään reippain askelin ja 
hymyillen leveämmin kuin koskaan 
aiemmin. Sanotaanhan, että kun 
käyttäytyy niin kuin olisi iloinen, 
tunteekin itsensä iloiseksi. Hymyilin 
säteilevästi kätellessäni tuomaria. 

Sitten luin raporttini selkeällä äänellä 
ja pysähdyin silloin tällöin hymyi-
lemään hänelle. Luettuani raportin 
loppuun kiitin häntä hänen ajastaan. 
Hän ei vaikuttanut enää pelottavalta. 
Kun kävelin ulos huoneesta, oloni oli 
helpottunut ja onnellinen.

Muutamaa kuukautta myöhemmin 
kuuntelin, kun pianonsoitonopet-
tajani luki tuomarien kommentit. 
Viimeisestä kommentista hän sanoi: 
”Oho, teit todella vaikutuksen tähän 
tuomariin. Hän kirjoitti: ’Michelle – 
tyttö, jolla on kaunis hymy.’” Minun ei 
tarvinnut kysyä häneltä, kuka sen oli 
kirjoittanut.

Asenteeni muuttaminen auttoi 
minua tekemään parhaani. Aina kun 
minun on tehtävä jotakin vaikeaa, niin 
sen sijaan että näyttäisin haluttomalta, 
päätän tehdä siitä tyydytystä tuottavaa 
ja nautittavaa. Tiedän, että asenteeni 
vaikuttaa kokemuksiini. Säilyttämällä 
hyvän asenteen olen oppinut nautti-
maan haasteistani. ◼
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Olin peloissani, mutta löysin salaisen aseen pelkoni voittamiseen.
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Todellisen onnen läh-
teitä ja tuojia ovat 
evankeliumin totuus 

ja kuuliaisuus iankaik-
kiselle laille.

Tässä elämässä me 
koemme hellyyttä, rakkautta, 
ystävällisyyttä, onnea, surua, 

pettymystä, tuskaa ja jopa fyysis-
ten rajoitusten tuomia haasteita, 

jotka valmistavat meitä asumaan taas 
taivaallisen Isämme kanssa. Ne ovat 
opetuksia, joita meidän on opittava, 

ja kokemuksia, joita meidän on 
saatava maan päällä.
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Erityinen todistaja

Vanhin David A. Bednar 
kahdentoista aposto-
lin koorumista kertoo 
joitakin ajatuksiaan tästä 
aiheesta.

KUINKA EVANKELIUMI 
VOI AUTTAA 

MINUA OLEMAAN 
ONNELLINEN?

Taivaallisen Isän 
onnensuunnitelman tar-

koituksena on tarjota Hänen 
lapsilleen opastusta, auttaa 

heitä tulemaan onnellisiksi ja 
tuoda heidät turvallisesti 

Hänen luokseen kotiin.

Sinä tiedät, mikä on 
oikein ja mikä on väärin, 
ja sinulla on vastuu oppia 
itse ”tutkimalla sekä uskon 
kautta” (OL 88:118) se, mitä 

sinun tulee tehdä ja mitä ei.
Kuuliaisuus evankeliumin 

periaatteille tuo Pyhän Hengen 
jatkuvan kumppanuuden. Pyhä 
Henki auttaa meitä tuntemaan  

ja ymmärtämään Jeesuksen Kristuk-
sen opetuksia ja elämään  

niiden mukaan.

Pyydän sinua omaksi onnek-
sesi ja turvaksesi tutkimaan 

Vapahtajan evankeliumia ja elä-
mään uutterammin sen mukaan. 
Meidän tulee paitsi elää evan-

keliumin mukaan myös rakastaa 
evankeliumin mukaista elämää. Kun 

teemme niin, saamme lukematto-
mia siunauksia, entistä enemmän 

voimaa ja todellista onnea.

Hartaustilaisuuden puheesta, joka 
pidettiin 23. elokuuta 2002  

Brigham Youngin yliopiston Idahon 
kampuksella Yhdysvalloissa.
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Eelin 
leikkaus
Jane McBride Choate
Perustuu tositapahtumaan

Eeli katseli pinoa kotitehtäviä, 
jotka hänen ystävänsä oli 
tuonut koulun jälkeen. Eeli 

oli taas ollut korvatulehduksen takia 
viikon poissa koulusta.

Sinä iltana Eelin vanhemmat tuli-
vat hänen huoneeseensa. Äiti istuu-
tui Eelin sängynlaidalle ja tarttui 
häntä kädestä. ”Eeli, lääkäri on sitä 
mieltä, että sinä tarvitset leikkauk-
sen”, hän sanoi.

”Millaisen leikkauksen?”
”Hän haluaa panna korviisi 

putket, niin ettei sinulle tule enää 
tulehduksia”, äiti sanoi. ”Se ei satu, 
ja pääset pois sairaalasta heti seu-
raavana päivänä.” Äiti puristi Eeliä 
kädestä.

Eeli luotti vanhempiinsa. Mutta 
ajatus leikkauksesta pelotti häntä. 
Hän ajatteli kertomusta, jonka hän 
oli kuullut Alkeisyhdistyksessä 

”Kaikki ne, jotka ottavat vastaan tämän pappeuden, ottavat vastaan minut, 
sanoo Herra” (OL 84:35).

Joseph Smithistä. Kun Joseph oli 
7-vuotias, luu hänen sääressään 
tulehtui. Tulehdus paheni, kunnes 
lääkäri päätti, että osa luusta oli 
poistettava tai Joseph voisi menettää 
jalkansa tai jopa kuolla.

Joseph Smithin aikaan lääkärit 
antoivat ihmisille alkoholia kivun 
turruttamiseksi leikkauksen aikana, 
mutta Joseph kieltäytyi alkoholista, 
jota lääkäri ehdotti häntä juomaan. 
Eikä hän antanut sitoa itseään vuo-
teeseen. Hän sanoi, että jos hänen 
isänsä pitäisi häntä sylissä, hän ei 
liikkuisi. Josephin isä piteli häntä 
tiukasti sylissään koko tuskallisen 
leikkauksen ajan. Leikkaus onnistui, 
ja Joseph tuli terveeksi.

Eeli ajatteli Josephin rohkeutta 
ja sitä, miten Joseph uskoi isäänsä. 
”Voinko minä saada siunauksen, 
isä?” hän kysyi. Eeli tiesi, että pap-
peuden siunaus auttaisi häntä. Hän 

oli saanut isältään siunauksen kou-
luvuoden alussa.

”Se on hieno idea”, isä sanoi.
Eelin äiti risti kätensä ja painoi 

päänsä. Eeli tunsi isän kädet päänsä 
päällä. Varmuus isän äänessä kas-
voi, kun hän siunasi Eeliä, ettei 
Eeli pelkäisi ja että Eeli tulisi täysin 
terveeksi.

Kun siunaus oli annettu, Eeli ei 
ollut enää peloissaan. ”Nyt minä voin 
mennä leikkaukseen”, hän sanoi.

Kolme päivää myöhemmin hän 
meni sairaalaan ja pääsi kotiin 
seuraavana päivänä. Pian korva-
tulehdukset lakkasivat, ja Eeli teki 
nopeasti ne koulutehtävät, jotka 
olivat jääneet väliin.

Eeli oli kiitollinen siitä, että hän 
on Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsen 
ja että hänet voitiin siunata pappeu-
den voimalla. ◼ KU
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”Pappeus [on] tilaisuus 
suoda siunausta 

toisten elämään.”
Presidentti Thomas S. Monson, 
”Pappeuden voima”,  Liahona, 
tammikuu 2000, s. 59.
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Jumalan unohtaminen on ollut ongelmana Hänen lastensa keskuu-
dessa maailman alusta asti. Ajatelkaa Mooseksen aikoja, jolloin 
Jumala antoi mannaa ja johti ja suojeli lapsiaan ihmeellisin ja näky-

vin tavoin. Silti profeetta muistutti kansaa: ”Pitäkää tarkoin huoli siitä, 
ettette unohda, mitä olette omin silmin nähneet” (5. Moos. 4:9).

Etsikää keinoja huomata ja muistaa Jumalan hyvyys. Se vahvistaa todis-
tustamme. Muistatte laulun, jota joskus laulamme: ”Siunaukses luettele 
jokainen. Silloin huomaat Herran suuren rakkauden.” (”Elon aallot myrsky-
ten kun raivoaa”, MAPlauluja, 159.)

Kun lapsemme olivat aivan pieniä, aloin kirjoittaa muistiin jotakin siitä, 
mitä kunakin päivänä tapahtui. En koskaan jättänyt päivääkään väliin, 
vaikka olisin ollut kuinka väsynyt tai vaikka minun olisi ollut pakko 
aloittaa seuraava päivä kuinka aikaisin tahansa. Ennen kuin kirjoitin, 
tapanani oli pohtia tätä kysymystä: ”Olenko nähnyt Jumalan 
käden ojentuvan koskettamaan meitä tai lapsiamme tai 
perhettämme tänään?” Kun kävin mielessäni päivää läpi, 
näin todisteen siitä, mitä Jumala oli tehnyt jollekulle 
meistä mutta mitä en ollut käsittänyt päivän kiireisinä 
hetkinä. Ymmärsin, että se, että yritin muistaa, oli 
antanut Jumalalle mahdollisuuden osoittaa minulle, 
mitä Hän oli tehnyt.

Pyhä Henki auttaa meitä näkemään, mitä Jumala 
on tehnyt hyväksemme. Todistan, että Jumala rakas-
taa meitä ja siunaa meitä enemmän kuin useimmat 
meistä ovat vielä huomanneetkaan. Tiedän, että se on 
totta, ja koen iloa muistaessani Hänet. ◼
Lokakuun 2007 yleiskonferenssipuheesta.

Presidentti Henry B. Eyring
ensimmäinen neuvonantaja  

ensimmäisessä 
presidenttikunnassa

Luettele 
siunauksesi
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NIIN YLLÄTYT!

V oit oppia huomaamaan siunaukset, 
joita taivaallinen Isä antaa sinulle, 

samalla tavalla kuin presidentti Eyring – 
kirjoittamalla ne muistiin.

1 Pane vihko tai päiväkirja ja kynä 
vuoteesi viereen.

2 Joka ilta ennen kuin pidät iltarukouk-
sen ja menet sänkyyn, kirjoita muistiin
•	 päivämäärä
•		 kaksi	tai	kolme	sinä	päivänä	sattu-

nutta hyvää asiaa
•		 millä	tavoin	ne	ovat	mielestäsi	

siunauksia taivaalliselta Isältä.

3 Kun rukoilet, muista kiittää taivaal-
lista Isää niistä hyvistä asioista, jotka 

muistit. Voit myös kertoa perheesi jäsenille 
huomaamistasi siunauksista!

KUINKA HERRA SIUNASI ISRAELILAISIA

V anhan testamentin Toisessa Mooseksen kirjassa kerrotaan, kuinka Herra 
auttoi valittua kansaansa, kun sillä oli ongelmia. Yhdistä kukin ongelma 

siunaukseen, jonka Herra lähetti kansansa avuksi.

SIUNAUKSET

1. Herran valittu 
kansa oli orjuudessa 
Egyptissä.

2. Egyptin kuningas, 
farao, ei antanut 
heidän lähteä pois.

3. Farao päästi kansan 
lähtemään, mutta 
sitten hänen sotajouk-
konsa ajoi sitä takaa 
yrittäen hakea sen 
takaisin.

4. Ihmisillä oli autio-
maassa jano.

5. Heiltä loppui ruoka, 
ja he olivat nälissään.

6. He tarvitsivat apua 
Herran seuraamisessa.

F. Herra lähetti kansalle ruokaa, 
joka maistui leivältä ja hunajalta. 
Sitä sanottiin mannaksi, ja sitä 
löytyi joka aamu maan pinnalta.

E. Herra halkaisi Kais-
lameren vedet niin että 
kansa pääsi pakoon.

C. Herra käski Mooseksen iskeä 
sauvallaan kallioon, ja siitä tuli 
vettä.

D. Herra käski Mooseksen 
johtaa kansan Egyptistä 
luvattuun maahan.

B. Herra antoi Moosekselle 
kymmenen käskyä. Hän antoi 
koko kansan kuulla äänensä ja 
näyttäytyi osalle heistä.

A. Herra lähetti Egyptiin monta 
vitsausta, ja viimein farao päästi 
kansan lähtemään.

VALOKUVAKUVITUS WESTON 
COLTON; KUVITUS KEITH 
CHRISTENSEN

Vastaukset: 1. D; 2. A; 3. E; 4. C; 5. F; 6. B.

ONGELMAT
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JoAnn Child ja Cristina Franco
”Minkä minä, Herra, olen puhu
nut, sen olen puhunut – –; olipa se 
puhuttu minun omalla äänelläni 
tai minun palvelijoideni äänellä,  
se on sama” (OL 1:38).

Jos sinun pitäisi pyytää jota-
kuta kertomaan tärkeä sanoma 
rakastamillesi ihmisille, millaista 

ihmistä pyytäisit? Valitsisit luultavasti 
sellaisen, joka on rehellinen, vas-
tuuntuntoinen ja luotettava.

Taivaallinen Isä ilmoittaa sano-
mansa lapsilleen maan päällä pro-
feettojen välityksellä. Hän tietää, että 
Hänen profeettansa ovat rehellisiä, 
vastuuntuntoisia, luotettavia ja 
vanhurskaita.

Pyhissä kirjoituksissa on monien 
profeettojen kirjoituksia. He kir-
joittivat innoitettuja sanomia, jotka 
taivaallinen Isä antoi lapsilleen. 
Tutustutaanpa joihinkin pyhissä 
kirjoituksissa oleviin profeettojen 
kirjoituksiin.

Malakia ilmoitti kansalle Herran 
sanoman kymmenysten ja lahjoitus-
ten maksamisesta (ks. Mal. 3:8–10).

Alma nuorempi jätti ylituomarin 
virkansa, jotta voisi kulkea lähetys-
saarnaajana kautta koko maan (ks. 
Alma 4:15–20). Hän kertoi Jumalan 
sanomasta monille ihmisille.

Moroni toi taivaallisen Isän 
sanoman meille kaikille, kun hän 

antoi tämän lupauksen niille, jotka 
lukevat Mormonin kirjan: ”Ja kun te 
nämä saatte, minä tahtoisin kehottaa 
teitä kysymään Jumalalta, iankaik-
kiselta Isältä, Kristuksen nimessä, 
eivätkö nämä asiat ole totta; ja jos te 
kysytte vilpittömin sydämin, vakain 
aikein, Kristukseen uskoen, hän 
ilmoittaa niistä teille totuuden Pyhän 
Hengen voimalla” (Moroni 10:4).

Joseph Smith sai taivaalliselta 
Isältä ja Jeesukselta Kristukselta 
erityisen sanoman (ks. JS–H 11–20). 
Joseph Smith julisti koko elämänsä 
ajan tätä sanomaa kaikille ihmisille.

Me olemme siunattuja, kun 
meillä on profeetta tänä aikana. 
Me voimme kuulla taivaallisen 
Isän sanomia, kun kuuntelemme 
profeettaa.

Toiminta
Leikkaa paperiliuskat, joissa on 

ensimmäisen presidenttikunnan ja 

Taivaallinen Isä puhuu meille 
profeettojensa välityksellä

kahdentoista apostolin koorumin 
jäsenten kuvat. Liimaa paperiliusko-
jen päät seuraavan liuskan alkuun. 
Taita paperia edestakaisin viivoja 
pitkin, niin että muodostuu kirjanen.

Kirjoita alla olevan luettelon 
avulla kunkin johtavan auktoriteetin 
nimi hänen kuvansa alapuolelle. 
Kuuntele heidän puheitaan yleis-
konferenssissa ja tee kirjaseen muis-
tiinpanoja. Kerro ajatuksiasi yleis-
konferenssista joko perheaterialla  
tai perheillassa. ◼

ALKEISYHDISTYKSEN OPETUKSIA KOTONA Voit käyttää tätä oppiaihetta ja toimintaa 
saadaksesi tietää lisää tämän kuukauden 
Alkeisyhdistyksen teemasta.

Thomas S. Monson
Henry B. Eyring
Dieter F. Uchtdorf
Boyd K. Packer
L. Tom Perry
Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
M. Russell Ballard
Richard G. Scott
Robert D. Hales
Jeffrey R. Holland
David A. Bednar
Quentin L. Cook
D. Todd Christofferson
Neil L. Andersen
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 Rebecca Barnum
Perustuu tositapahtumaan

Toimintapäivän  
tuoma 

rukouksiini. On kuin Hän ei kuuntelisi.”
Äiti puristi kättäni. ”Ehkäpä sisar Garcian 

soitto on vastauksesi”, hän sanoi.
”Kuinka se voi olla vastaus rukouksiini?” kysyin.
”Joskus kun rukoilemme, taivaallinen Isä odottaa, että 

me teemme jotakin, jotta saisimme vastauksen rukouk-
siimme”, äiti sanoi. ”Se on toimimista uskon varassa. 
Meidän täytyy tehdä muutakin kuin vain rukoilla. Jos-
kus meidän on toimittava uskon varassa, ennen kuin 
saamme siunauksen.”

”Voisiko se olla mahdollista?” ajattelin. ”Voisiko 
toimintapäivään meneminen tosiaan olla vastaus 
rukouksiini?”

Äiti kysyi minulta myöhemmin, halusinko kyydin 
toimintapäivään. Vedin syvään henkeä ja nyökkä-
sin. Vaikka minua pelottikin, tuntui oikealta lähteä 
toimintapäivään.

”Te ette saa todistusta, ennen kuin uskonne on koeteltu” (Et. 12:6).

vastaus
Mikä kamala päivä! Tänään koulussa en 

puhunut kenenkään kanssa, en leikkinyt 
kenenkään kanssa välitunnilla enkä istunut 

kenenkään kanssa ruokatunnilla. Perheeni on asunut 
tässä uudessa kaupungissa kaksi viikkoa, eikä minulla 
ole vieläkään yhtään ystävää!

Kun tulin uuteen kotiimme, näin pikkusiskoni leik-
kimässä tytön kanssa, joka asui kadun toisella puolella. 
Hän vilkutti. ”Hei, Rosa!”

Käänsin pääni enkä vastannut mitään. Samalla 
kadulla asuu kolme tyttöä, jotka ovat samanikäisiä kuin 
pikkusiskoni. Kuinka moni tyttö kadullamme on saman-
ikäinen kuin minä? Ei kukaan. Ei yksikään!

Työnnyin sisään etuovesta ja pudotin reppuni 
lattialle.

”Sisar Garcia soitti muistuttaakseen sinua siitä, että 
tänään on Alkeisyhdistyksen toimintapäivä”, äiti sanoi.

”Minä en halua mennä toimintapäivään”, purnasin. 
”Olen juuri ollut koko päivän vieraitten lasten kanssa. 
En halua olla taas yhtä tuntia vieraitten tyttöjen kanssa!” 
Vieraitten ihmisten kanssa jutteleminen voi olla joillekin 
helppoa, mutta minulle ei.

”Tiedän, että on ollut rankkaa muuttaa tänne ja jättää 
kaikki vanhat ystäväsi”, äiti sanoi. ”Olen rukoillut, että 
saisimme pian uusia ystäviä.”

”Niin minäkin”, sanoin. ”Rukoilen sitä joka ilta, 
mutta tähän mennessä taivaallinen Isä ei ole vastannut KU
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”Jumala ei aina 

heti palkitse 
teitä toiveidenne 
mukaan. Sen sijaan 
Jumala vastaa siten 
kuin Hänen ian-
kaikkisen suunnitel-

mansa mukaan on teille parhaaksi.”
Vanhin Richard G. Scott kahdentoista 
apostolin koorumista, ”Uskon tukea antava 
voima epävarmuuden ja koetusten het-
kinä”,  Liahona, toukokuu 2003, s. 76.

Sydämeni hakkasi kiivaasti, kun saavuimme kirkolle. 
Sisar Garcia toivotti minut tervetulleeksi ja vei minut 
istumaan pöydän ääreen. Hänen ystävällinen äänensä 
ja lämmin hymynsä auttoivat minua tuntemaan oloni 
paremmaksi.

Pöydän toisella puolella istuva tyttö katsoi minua. 
”Hei, minä olen Teresa”, hän sanoi. ”Oletko sinä uusi?”

Kurkussani oli pala, joten minä vain nyökkäsin.
”Olen tainnut nähdä sinut koulussa”, Teresa sanoi. 

”Millä luokalla sinä olet?”
Nielaisin hermostuneesti. ”Opettaja Leen luokalla”, 

vastasin hänelle.
”Minä olen ihan siinä viereisessä luokassa!” hän sanoi.
Juttelimme luokistamme ja lempiaineistamme. 

Kun juttelimme, yllätyin siitä, kuinka paljon meillä oli 
yhteistä. Pidimme jopa molemmat rullaluistelusta!

Kun äiti haki minut toimintapäivän jälkeen, hyppäsin 
autoon.

”Äiti, saanko leikkiä uuden ystäväni Teresan kanssa?” 
Vilkutin Teresalle, ja hän vilkutti takaisin.

Äidistä se oli hieno ajatus, ja koko loppuillan 
uusi ystäväni ja minä rullaluistelimme edestakaisin 
kotikadullani.

Kun sinä iltana polvistuin vuoteeni ääreen, kiitin 
taivaallista Isää siitä, että Hän oli vastannut rukouksiini. 
Olin alkuun pelännyt toimintapäivään menemistä, mutta 
olen iloinen siitä, että menin. Olen iloinen siitä, että olin 
riittävän rohkea toimimaan uskon varassa. ◼



ELÄMÄNI TÄRKEIN PÄIVÄ

Tämä on kuva isästäni ja minusta kaste-
päivänäni kaksi vuotta sitten. Tulen aina 

muistamaan sen päivän, koska se oli elämäni 
tärkein päivä. Se oli päivä, jolloin tein 

liiton taivaallisen Isän kanssa. Tie-
dän, että taivaallinen Isä ja Jeesus 
Kristus elävät ja että He rakastavat 
minua hyvin paljon.

Minusta on todella mukavaa 
käydä temppelillä. Vaikka 

en vielä pääsekään 
sisään, nautin silti 

siellä käymisestä, ja 
muistutan aina van-
hempiani käymään 
temppelissä.
Milton Aarón V., 
10, Ecuador

Meidän sivumme

Lähetä piirroksesi, valokuvasi, kokemuk-
sesi tai todistuksesi Meidän sivullemme 

osoitteeseen liahona@ ldschurch .org ja 
merkitse aiheriville otsikoksi ”Our Page”.

Jokaiseen viestiin täytyy sisältyä lapsen 
koko nimi, sukupuoli, ikä (ainoastaan 
3–12-vuotiaille), vanhemman nimi, seura-
kunta ja vaarna tai piiri sekä vanhemman 
kirjallinen lupa (sähköpostiviesti käy). 
Lähetettyjä viestejä saatetaan lyhentää tai 
muokata selkeämmiksi.

Celeste, 7, ja 
Giuliana, 6, 
Argentiinasta 
auttavat mie-
lellään äitiä 
siistimällä huo-

neensa ja viemällä lelunsa ja kenkänsä pai koilleen. 
He pitävät myös huolta pikkuveljestään ja leikkivät 
tämän kanssa, kun heidän äidillään on muuta teke-
mistä. Perhe käy mielellään yhdessä katsomassa 
temppeliä. Celeste ja Giuliana sanovat, että se lisää 
heidän perheensä yhteenkuuluvuutta.

Sonja K., 5, Venäjä

”Presidenttimme Thomas S. Monson”, 
piirtänyt Tyla J., 7, Utah, USA
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LAPSILLE 

Tietoa Mooseksesta
Herra antoi Moosekselle voiman 

tehdä ihmeitä. Hän halkaisi Kaislameren vedet, jotta 
israelilaiset pääsivät lähtemään Egyptistä. Myöhemmin 
hän sai kymmenen käskyä.

Et ehkä aina ymmärrä, miksi Herra haluaa sinun 
tekevän tiettyjä asioita elämässäsi, mutta jos olet kuuliai-
nen ja uskot kuten Mooses, Herra siunaa sinua.

Mooses

Mistä löydät lisää tietoa
2. Moos. 3–14 Mooses tekee ihmeitä ja johdattaa 

israelilaiset pois Egyptistä.
2. Moos. 19–20 Herra ilmoittaa Moosekselle kym-

menen käskyä.
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Laurie Williams Sowby
Perustuu tositapahtumaan

”Kenenkään ei pidä väheksyä sinua 
nuoruutesi vuoksi. Näytä sinä [usko
vista] hyvää esimerkkiä.” (1. Tim. 4:12.)

Danielin esimerkki 
rukouksesta

PIENILLE LAPSILLE

1. Daniel oli innoissaan. Hän oli lentoko-
neessa matkalla isovanhempiensa luo 
Peruun. He eivät olleet kirkon jäseniä, 
mutta hän rakasti heitä, ja he rakasti-
vat häntä.

2. Kun Daniel saapui Peruun, 
hän oli iloinen nähdes-
sään isovanhempansa. 
Hän poti myös vähän 
koti-ikävää. Perussa oli 
erilaista kuin kotona 
Espanjassa. Mutta hän 
tiesi, että yksi asia 
voisi olla samalla 
tavalla.

3. 
Voimmeko me pitää rukouksen 
ennen nukkumaanmenoa?

4. Miksi sinä haluat rukoilla?
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Koska Jeesus käski meitä.

Hyvä on. Miten rukoillaan?
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LAPSILLE 
5. 

Meidän pitää polvistua, painaa 
päämme ja sulkea silmämme.

6. Me voidaan kiittää taivaallista 
Isää siunauksistamme ja pyytää 
Häntä auttamaan meitä.

7. Se teki niin suuren vaikutuksen Danielin isovanhempiin, 
että Danielin vierailun ajan he rukoilivat joka aamu ja ilta.

8. Daniel tunsi itsensä onnelli-
seksi, kun hän rukoili isovan-
hempiensa kanssa. Hän tiesi, 
että taivaallinen Isäkin oli 
onnellinen.
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P I E N I L L E  L A P S I L L E

HYVÄNÄ ESIMERKKINÄ 
OLEMINEN

Daniel oppii näyttämään hyvää esimerkkiä. Piirrä hymynaama 
niissä kuvissa oleviin ympyröihin, joissa Daniel näyttää hyvää 

esimerkkiä. Piirrä surullinen naama niissä kuvissa oleviin ympyröihin, 
joissa Daniel näyttää huonoa esimerkkiä.

VINKKEJÄ 
VANHEMMILLE

•		 Lue	lapsesi	kanssa	kertomus	 
”Danielin esimerkki rukouksesta”. 
Kerro jokin kokemus siitä, kun jonkun 
hyvä esimerkki on auttanut sinua.

•		 Kerro	Abinadista	Mormonin	kirjassa	
(ks. Moosia 11–17). Selitä, että 
Abinadin	vahva	esimerkki	ja	opetuk-
set auttoivat käännyttämään Alman 
totuuteen.
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LAPSILLE 
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Mormonin kirja

Vanha  
testamentti

Uusi testamentti

Kallisarvoinen  
helmi

Nefi

Johannes Kastaja

Daniel

Joseph Smith

Pyhien kirjojen yhdistämistä henkilöihinPyhissä kirjoissa on kertomuksia profeetoista ja muista ihmisistä, 
jotka ovat esimerkkejä kuuliaisuudesta taivaalliselle Isälle. Seuraa 
viivoja ja ota selville, missä pyhässä kirjassa on kertomus mistäkin 

profeetasta.
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Pian lokakuun 2010 yleiskonferenssin jälkeen 
Jared ja Kathleen Smith Utahista Yhdysval-
loista päättivät ajella kolmen lapsensa kanssa 

lähiseudulla nauttien värikkäistä syksyn lehdistä. 
Ennen lähtöä veli Smith pani taskuunsa pienen 
pullon pyhitettyä öljyä. Hänen mielessään oli ollut 
presidentti Henry B. Eyringin pappeuskokous-
puhe siitä, että aina tulee olla valmiina pappeuden 
palvelutyöhön (ks. ”Palvelkaa Hengen voimalla”, 
 Liahona, marraskuu 2010, s. 59–62).

Kotimatkalla Smithit näkivät sattumalta väkijou-
kon. Se oli kerääntynyt maassa makaavan pienen 
tytön ympärille, joka oli ilmeisesti saanut jonkin-
laisen päävamman. He kuulivat naisen huutavan: 
”Onko kellään pyhitettyä öljyä? Onhan?” Veli Smith 
pysäytti nopeasti auton ja ojensi öljypullonsa tytön 
isälle. Saatuaan pappeuden siunauksen tyttö tuli 
tajuihinsa ja alkoi jutella vanhemmilleen. Jonkin 
ajan kuluttua tuli ambulanssi ja vei tytön sairaalaan.

”Tunsimme lämpöä ja rauhaa sydämessämme 
siitä, että olimme oikeassa paikassa oikeaan 
aikaan ja että meillä oli öljyä ja että presidentti 
Eyringin puheen mukaisesti olimme valmiita”, 
veli Smith sanoo. ”Lapsemme näkivät pappeuden 
voiman siunauksen, ja me lähdimme paikalta tun-
tien taivaallisen Isän rakkautta sekä meitä että sitä 
pientä tyttöä ja hänen perhettään kohtaan.”

Smithien tavoin monia perheitä on siunattu, kun 
he ovat noudattaneet yleiskonferenssissa saatuja 
neuvoja. Jäsenten valmistautuessa uuteen yleiskon-
ferenssiin kolme perhettä kertoo tässä siitä, miten 
he ottivat vaarin profeetallisesta äänestä.

Lue lisää kertomuksia (englanniksi) tai kerro 
oma kokemuksesi (millä kielellä hyvänsä)  
tutustumalla tähän artikkeliin kokonaisuudessaan 
kohdassa Church News and Events sivustolla  
LDS.org osoitteessa lds.org/church/news/how-
general-conference-changed-my-life.

Anne Te Kawa, Tararua, Uusi-Seelanti
Vuoden 2010 alkupuolella minulla oli ollut 

joitakin vakavia henkilökohtaisia haasteita. Piis-
pani ehdotti, että minun kannattaisi kenties tavata 
ammattiauttaja. Ajatus järkytti minua. Työskentelen 
ja opiskelen huume- ja alkoholiriippuvuushoidon 
alalla, joten ajattelin: ”Olen käytännöllisesti katsoen 
ammattiauttaja itsekin! En tarvitse ulkopuolista apua.”

Painiskelin yhä joidenkin haasteideni – ja oman 
ylpeyteni – kanssa huhtikuun yleiskonferenssin 
alkaessa. Vanhin James B. Martino seitsemänkym-
menen koorumista piti puheen otsikolla ”Kaikki 
koituu parhaaksenne” (ks.  Liahona, toukokuu 
2010, s. 101–103). Puhe keskittyi koettelemuksista 
selviytymiseen.

Hänen sanomansa kosketti minua, ja päätin 
rukoilla ohjausta siihen, mitä minun pitäisi tehdä. 
Konferenssista lähtiessäni halusin tavoitella uskoa 
ja luottaa siihen, että Vapahtaja ohjaisi minua 
Pyhän Hengen välityksellä.

Kahden viikon ajan pohdin, rukoilin ja mietis-
kelin ja päätin lopulta kokeilla ammattiauttajaa. 
Se on ollut hyödyllinen ja onnistunut kokemus. 
Ja kun olen lukenut uudelleen vanhin Martinon 
puheen, saanut rohkaisua rukoilemalla taivaal-
lista Isää ja luottanut Hänen Poikansa Jeesuksen 
Kristuksen sovitukseen, olen saanut kestävää 

Kirkon uutisia
Konferenssin opetusten soveltaminen 
muuttaa ihmisten elämää
Melissa Merrill
kirkon lehdet

Vanhin James 
B. Martinon 
konferenssi-
puhe antoi 
uusiseelantilai-
selle Anne Te 
Kawalle luotta-
musta rukoilla 
tarvitsemaansa 
ohjausta.
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turvallisuuden tunnetta. Todistan, että kääntymi-
nen nöyrästi Herran puoleen on aina keino päästä 
yli koettelemuksista. Hän opastaa meitä tietämään, 
mitä erityisiä asioita meidän pitää tehdä.

Andrea Roueche, Texas, USA
Miehestäni Collinista ja minusta tuli vanhemmat 

lokakuussa 2009. Siinä vaiheessa kun tyttäremme 
Eliza oli viiden kuukauden ikäinen, aloimme 
puhua siitä, milloin alkaisimme ottaa hänet 
mukaan perheiltaan ja pyhien kirjoitusten tutkimi-
seen. Kannattiko pitää perheilta silloin kun hän oli 
hereillä? Saisiko hän mitään siitä, kun lukisimme 
Mormonin kirjaa ääneen?

Huhtikuun 2010 yleiskonferenssissa vanhin 
David A. Bednar kahdentoista apostolin kooru-
mista sanoi: ”Kaikenikäiset lapset, jopa pikkulap-
set, voivat reagoida ja reagoivatkin Mormonin kir-
jan erikoislaatuiseen henkeen” (”Pysykää valveilla 
hellittämättä”,  Liahona, toukokuu 2010, s. 42).

Muutokset, joita olemme tehneet, ovat olleet 
yksinkertaisia ja asteittaisia. Soitamme Elizalle 
säännöllisesti Alkeisyhdistyksen laulujen CD-
levyä. Luemme muutamia jakeita Mormonin 
kirjasta hänen kanssaan päivällisellä. 
Olemme alkaneet pitää perheru-
kouksen juuri ennen kuin Eliza 
menee nukkumaan. Kävelyillä 
osoitan lintuja ja sanon hänelle: 
”Jeesus loi nuo linnut meitä 
varten.” Hän ei ehkä ymmärrä 
juuri nyt mutta tulevaisuu-
dessa kyllä.

Olen huomannut, 
että nämä asiat ovat 
helpottaneet suurelta 
osin levottomuuttani 
tulevaisuuden suhteen. 
Minusta tuntuu, että 
jos teen oman osani 
opettamalla Elizalle, 
mitä hänen pitää tietää, 
ja noudattamalla profee-
tallisia neuvoja, häntä siuna-
taan tulevaisuudessa.

Sela Fakatou, West Midlands, Englanti
Perheessämme kaikilla on kiire. Emme aina 

vaivaudu kuuntelemaan tarkoin toisiamme tai 
olemaan ystävällisiä tai kohteliaita. Niinpä valmis-
tautuessamme tulevaan yleiskonferenssiin rukoi-
limme tietääksemme, kuinka voisimme kasvaa 
lähemmäksi toisiamme perheenä.

Vanhin Robert D. Halesin puhe ”Velvollisuu-
temme Jumalaa kohtaan: vanhempien ja joh-
tajien tehtävä nousevaa sukupolvea kohtaan” 
(ks.  Liahona, toukokuu 2010, s. 95–98) vastasi 
rukouksiimme ja kysymyksiimme.

Minua kosketti erityisesti kertomus vanhin 
Halesin pojanpojasta, joka kysyi: ”Pappa! Oletko 
sinä siellä?” Vanhin Hales kahdentoista aposto-
lin koorumista selitti: ”Siellä oleminen tarkoittaa 
sitä, että ymmärrämme nuortemme sydäntä ja 
tunnemme yhteenkuuluvuutta heidän kanssaan. 
Ja se, että tunnemme yhteenkuuluvuutta heidän 
kanssaan, ei tarkoita sitä, että pelkästään jutte-
lemme heidän kanssaan vaan että myös puuhai-
lemme heidän kanssaan.”

Olemme tehneet työtä parantaaksemme vuo-
rovaikutusta toistemme kanssa. Päivällisellä 

puhumme kuluneesta päivästä. Juttelemme 
haasteista, joita meillä on, ja siitä, kuinka 
pyhistä kirjoituksista oppimamme asiat 
auttavat meitä kohtaamaan ja voittamaan 
nuo haasteet.

Ajan järjestäminen näihin juttelu-
tuokioihin on vaatinut ponnistusta. 

Mutta kun näistä hyvistä tavoista 
on tullut osa perhe-elämää, 
olen tuntenut erityistä rak-
kautta perhettäni kohtaan. Kun 
olen noudattanut profeetallisia 
neuvoja, joita sain konfe-
renssissa, vastaukset muihin 
kysymyksiin ovat täyttäneet 
mieleni ja olen nähnyt tapoja, 
joilla voin olla enemmän 
Vapahtajan Jeesuksen Kristuk-
sen kaltainen. Enemmän kuin 
koskaan ennen tunnen huolen 
sijaan rauhaa. ◼

Collin ja Andrea 
Roueche saivat 
etsimiään 
vastauksia 
vanhin David 
A. Bednarin 
konferenssipu-
heesta.
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Omavaraisuuden siementen kylvämistä  
pienissä tiloissa
Allie Schulte
huoltotyöosasto

Monet kirkon jäsenet asuvat huoneistoissa 
tai pienissä taloissa, joiden pihalla ei 
ole tilaa puutarhapalstalle. Toiset asuvat 

kuivilla alueilla, missä maaperä on karua. Jotkut 
kokevat, ettei heillä ole aikaa tai taloudellisia 
mahdollisuuksia kasvattaa itselleen elintarvikkeita. 
Silti uskolla, uutteruudella, kärsivällisyydellä ja 
pienellä luovuudella kuka tahansa voi onnistua 
puutarhanhoidossa. 

Kun jäsenet pohtivat rukoillen neuvoa perus-
taa puutarha ja etsivät keinoja olla kuuliaisia tälle 
periaatteelle, he tulevat hämmästymään löytämis-
tään ratkaisuista. Tässä on joitakin kokemuksia ja 
neuvoja jäseniltä, jotka ovat noudattaneet neuvoa 
perustaa puutarha.

Puutarhanhoitoa vähäisin kustannuksin
Asuessaan pienessä rivitaloasunnossa Noelle 

Campbell Texasin Houstonista Yhdysvalloista 
huomasi, että suurin osa siitä, mitä hän tarvitsi 
puutarhan perustamiseen, oli hänellä jo kotona. 
Hän alkoi kylvää vihanneksia sisäpihallaan oleviin 
käytettyihin säilytysastioihin – aina pyykinpesu-
ainepurkeista kissanhiekkaämpäreihin. 

Hän hämmästyi, kuinka paljon syötävää hän 
pystyi tuottamaan pienissä säilytysastioissa. 
Sitten hän laajensi puutarhaansa käyttämällä 
yhä kotoa keräämiään tavaroita. Vanhoista kirja-
hyllyn hyllyistä ja laatikoista tuli pystypuutarha. 
Vanhan yhdelle ihmiselle tarkoitetun trampolii-
nin kehikko on nyt käytössä papujen, herneiden 
ja muiden köynnöskasvien tukena. Hän käyt-
tää jopa grillien vanhoja ritilöitä tomaattiensa 
tukemiseen.

”Pidän säilytysastioissa viljelemisen haasteesta 
ja siitä, että näen sisäpihani muuttuvan pienestä 
2,5 neliömetrin kokoisesta sementtilaatoituksesta 
vihreäksi, eläväksi, tuottoisaksi puutarhaksi”, 
Noelle sanoo.

Säilytysastiat käyttöön
Kanadan Albertassa Shirley Martin tietää koke-

muksesta, että lähes mitä tahansa kasveja voi 
kasvattaa niinkin yksinkertaisissa säilytysastioissa 
kuin kierrätettävissä limonadi- tai mehupulloissa. 
Hän sanoo, että avain onnistuneeseen säilytys-
astiapuutarhaan on riittävä valaistus, vaikka se 
olisi pelkkä ikkuna tai lamppu, joka on suunni-
teltu edistämään kasvien kasvua, ja tiheämpi  
kastelu, koska säilytysastiat kuivuvat paljon 
nopeammin kuin puutarha.

”Tänä vuonna”, Shirley sanoo, ”kasvatan keittiö-
puutarhaa muutamassa padassa terassillani. Niissä 
on vähän yrttejä, salaattia, tomaatteja, sipulia, ruo-
hosipulia ja paprikaa. Rajana on vain mielikuvitus.”

Oppimista tekemällä
Hongkongilainen Kwan Wah Kam päätti 

ensin perustaa puutarhan täydentämään 

Laatikoita, 
sankoja, pul-
loja ja muita 
säilytysastioita 
käyttämällä 
voidaan pienet 
tilat muuttaa 
tuottaviksi 
puutarhoiksi.
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kotivarastoaan. Hän ei ollut koskaan yrittänyt 
kasvattaa elintarvikkeita itselleen mutta otaksui, 
että voisi oppia kaiken tarvitsemansa lukemalla 
kirjoja. 

Vaikka Kwan hyötyi löytämistään tiedoista, 
hän huomasi pian, että parhainta opetusta hän 
sai perustaessaan oikeasti puutarhan. Kunkin 
kuluneen vuoden tuoman kokemuksen myötä 
hän on oppinut lisää siitä, mikä on paras maa-
perä eri siemenille, kuinka erottaa hyvät ja 
huonot siemenet toisistaan, eri tapoja kastella ja 
lannoittaa kasveja ja parhaat vuodenajat kasvat-
taa eri vihanneksia.

Kwanin oppimat asiat eivät kuitenkaan ole 
rajoittuneet pelkästään puutarhanhoitoon. 
Eräänä iltana valtava myrsky uhkasi tuhota 
hänen puutarhansa. Aamulla hän yllättyi näh-
dessään, etteivät kasvit olleet vahingoittuneet 
vaan sen sijaan kasvoivat vahvempina lisäve-
den ansiosta.

”Siitä kokemuksesta opin, että uskomalla 
Jumalaan meistä voi tulla vahvempia, kun koh-
taamme koettelemuksemme ja vaikeutemme 
rohkeasti”, Kwan sanoo. ”Puutarhanhoidosta 
saamani siunaukset ovat sekä ajallisia että 
hengellisiä.” ◼

”Elämässäni on ollut hyvin vähän vuosia, 
jolloin en ole hoitanut puutarhaa. Jopa nyt kun 
asun kaupungin osakehuoneistossa, kylvän yhä 
joka vuosi puutarhan ja korjaan siitä sadon. – – 
Joka kevät kun katson mitätöntä, pientä siementä 
ja asetan sen hyvin muokatulle kylvöalustalle, 
hämmästelen sitä, kuinka paljon se tuottaa.”
Vanhin L. Tom Perry kahdentoista apostolin koorumista, 
”The Law of the Harvest”, New Era, lokakuu 1980, s. 4.

TEMPPELIUUTISIA

Presidentti Monson  
mursi maan Rooman  
temppelin 
rakentamiseksi

23. lokakuuta 2010 presi-
dentti Thomas S. Monson mursi 
maan temppelin rakentamiseksi 
Roomaan. Temppeli, josta ilmoi-
tettiin kaksi vuotta aiemmin, 
tulee olemaan kolmikerroksinen 
ja kooltaan 3 700 m2. Siitä tulee 
kahdestoista Euroopassa ja 

ensimmäinen Italiassa. Valmis-
tuttuaan se tulee palvelemaan 
Italiassa ja sen naapurimaissa 
asuvia jäseniä. Kuuden heh-
taarin tontille tulee uskonto- ja 
kulttuurikeskus, jossa on moni-
käyttöinen seurakuntakeskus, 
vierailukeskus, sukututkimus-
keskus ja vierastalo.

Temppeli rakenteilla 
Argentiinassa

30. lokakuuta 2010 vanhin 
Neil L. Andersen kahdentoista 
apostolin koorumista mursi 
maan Córdobaan Argentiinaan 
rakennettavaa temppeliä. Ton-
tilla oli aiemmin yksi kirkon 
ensimmäisistä kappeleista 
Argentiinassa. ”Miten hienoa, 
että tontin lopullisena tarkoituk-
sena on olla Herran huoneen 
sijaintipaikka”, sanoi vanhin 
Andersen. Temppelistä tulee 
Argentiinan toinen. Myös Bue-
nos Airesissa on temppeli.

Maa murrettiin  
temppelin  
rakentamiseksi  
Gilbertiin Arizonassa 
Yhdysvalloissa 

13. marraskuuta 2010 vanhin 
Claudio R. M. Costa seitsemän-
kymmenen johtokunnasta mursi 
maan temppelin rakentamiseksi 
Gilbertiin. Arizonaan rakennet-
tavat Gila Valleyn ja Gilbertin 
temppelit, joiden rakentami-
sesta ilmoitettiin 26. huhtikuuta 
2008, olivat ensimmäiset, joista 
presidentti Thomas S. Monson 
ilmoitti sen jälkeen kun hänestä 
oli tullut kirkon presidentti. Gil-
bertin temppelistä tulee Arizo-
nan neljäs. Phoenixin temppeli, 
viides temppeli Arizonaan, on 
vielä suunnitteluvaiheessa. ◼

23. lokakuuta 2010 presidentti 
Thomas S. Monson mursi maan 
temppelin rakentamiseksi 
Roomaan.
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KIRJEITÄ 
TOIMITUKSELLE

Rakastan julisteita
 Liahona on aina hyvin kiinnos-

tava! Koska lehti pyytää meitä 
avustamaan niin monella tavalla, 
koen sen läheisemmäksi ja tunnen 
sen kuuluvan enemmän itselleni. 
Rakastan julisteita. Kehystän ne ja 
ripustan ne toimistooni. Kiitos kai-
kesta vaivannäöstänne.
Bertha Viola Rétiz Espino, Meksiko

Jäsenmäärä kasvaa edelleen
Me Abuakwan seurakunnan 

jäsenet Ghanassa juhlimme äskettäin 
seurakuntamme yksivuotispäivää. 
Alussa sakramenttikokoukseen 
osallistui 50 henkilöä, ja nyt meitä 
osallistuu 128. Me rakastamme joh-
tajiamme. Me luemme ja tutkimme 
 Liahonaa, me ostamme ylimääräisiä 
numeroita käännynnäisille ja muille, 
joilla ei niitä ole, ja jäsenmäärämme 
kasvaa edelleen joka päivä. Me tie-
dämme, että Mormonin kirja  
on totta.
Christopher Pidoal, Ghana

Ankkuri myrskyisällä merellä
Kuinka kiitollinen olenkaan siitä, 

että kodissani on  Liahona! Se on voi-
manlähde. Kerran kun mieleeni tulvi 
epäpuhtaita ajatuksia, uppouduin 
 Liahonaan, ja nuo ajatukset lähtivät 
mielestäni.  Liahona auttoi minua 
puhdistamaan ajatukseni ja toimi 
turvaa tuovana ankkurina myrskyi-
sällä merellä.
Victorino F. Dela Cruz jr., Filippiinit

Lähetä palautteesi tai ehdotuksesi 
osoitteeseen liahona@ldschurch.org. 
Kirjoituksia saatetaan lyhentää tai 
muokata selkeämmiksi. ◼

Tässä numerossa on artikkeleita ja toimintoja, joita voidaan käyttää perheillassa. Nämä ovat muuta-
mia esimerkkejä.

”Tulvan erottamina, rukouksen 
yhdistäminä”, s. 14: Luettuanne 
artikkelin voit tähdentää rukouksen 
periaatteita siten, että 
luette yhdessä kohdan 
Alma 34:18–27. Kehota 
perheenjäseniä kerto-
maan kokemuksista, 
jolloin heidän rukouk-
siinsa on vastattu.

”Parantajan taitoa”, s. 18: Kun 
olette lukeneet osia artikkelista ja 
keskustelleet niistä, voisit pyytää per-
hettäsi laulamaan laulun ”Sua tahdon 
seurata” (MAP-lauluja, 142). Jutelkaa 
perheen kesken sellaisista myöntei-
sistä tavoista, joilla voisitte reagoida, 
jos joku loukkaisi teitä. Keskustelkaa 
siitä, kuinka sovituksen ymmärtäminen 
ja sen soveltaminen elämäänne voi 
”parantaa haavoittuneen sydämen, 
väärinymmärryksen ja vihan”.

”Opettakaa perhettä koskevaa 
oppia”, s. 32: Esittäessäsi Julie B. Beckin 
sanomaa kehota perheenjäseniä keskus-
telemaan perhettä koskevan opin tärkey-
destä. Keskustelkaa perheeseen kohdis-
tuvista uhkista ja siitä, kuinka ne voidaan 
voittaa uskon avulla. Auta ratkaisemaan 
kaikkia niitä huolia tai epävarmuutta, joita 
lapsillasi saattaa olla oman perheen perus-
tamisesta, kun se tulee ajankohtaiseksi.

”Luettele siunauksesi”, s. 62: Ennen 
kuin luette tämän artikkelin yhdessä perheen 
kesken, asettele eri puolille huonetta esineitä, 
jotka muistuttavat teitä siunauksistanne. 
Niitä voisivat olla jokin vaatekappale, ruokaa, 
pyhät kirjoitukset, kuva Vapahtajasta, 
valokuvia perheestänne jne. Pyydä perhettäsi 
etsimään näitä ”siunauksia” ja kertomaan, 
miksi he ovat kiitollisia niistä. Voisit kehottaa 
perheenjäseniä tekemään luettelon asioista, 
joista he ovat kiitollisia, ja ehdottaa, että he 
tutkivat luetteloa silloin tällöin.

PERHEILTAIDEOITA

Perheilta poissa kotoa
Kolme lapsistani opiskelee parhaillaan muualla, joten pidämme perheillan internetin 

välityksellä. Lähetän heille sähköpostiviestejä, joissa kerron hengellisistä kokemuksista, 
joita meillä on kotona, ja oppiaiheista, jotka perustuvat  Liahonaan tai pyhiin kirjoituksiin 
– etenkin Mormonin kirjaan. Jos vierähtää viikko ja unohdan kirjoittaa, he kaikki sanovat: 
”Äiti! Älä unohda! Me kaipaamme perheiltaa.” Olemalla mukana tällä tavoin he ovat 
voineet vahvistaa meitä, vaikka eivät olekaan paikalla fyysisesti.

Uskon, että perheilta on innoitettu ohjelma, koska se auttaa meitä rakentamaan 
perustan Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen lujalle kalliolle. Perheilta auttaa meitä 
myös saavuttamaan sen, mitä Herra meille haluaa – että meistä voi tulla perhe, joka on 
yhdessä ikuisesti. ◼
Norma Leticia Treviño de Taylor, Nuevo León, Meksiko
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Miksi käsikirjat?
Kun kirkon johtohenkilöt kah-

dessa äskettäisessä maailman-
laajuisessa johtajien koulutus-

kokouksessa esittelivät kaksi uutta 
käsikirjaa ja kukin osaltaan selitti, 
kuinka soveltaa niissä olevia menet-
telytapoja, he vastasivat myös seuraa-
vaan kysymykseen: Miksi käsikirjat 
ovat tärkeitä?

Niiden monien asioiden joukossa, 
joilla kirkon käsikirjat voivat olla siu-
naus, ovat seuraavat: 1) menettelyta-
pojen eheyden ylläpitäminen nopean 
kasvun aikana, 2) ensimmäisen presi-
denttikunnan kuorman vähentäminen 
ja 3) ilmoituksen edistäminen paikalli-
sella tasolla.

Eheys ja kasvu
Käsikirjat auttavat ylläpitämään 

menettelytapojen, käytäntöjen ja 
ohjelmien eheyttä kirkossa, joka kas-
vaa nopeasti eri puolilla maailmaa.

”Jäsenmäärämme on kasvanut siitä 
asti kun kirkko perustettiin vuonna 
1830. Ja se kasvaa edelleen tuhan-
sine yksikköineen kautta maailman”, 
sanoi presidentti Thomas S. Monson 
marraskuun 2010 maailmanlaajui-
sessa johtajien koulutuskokouksessa. 
”Olisi miltei mahdotonta ylläpitää 
kirkon menettelytapojen, käytäntö-
jen ja ohjelmien eheyttä ilman näitä 
käsikirjoja.”

Ensimmäisen presidenttikunnan 
kuorma

Käsikirjat vähentävät osaltaan 
ensimmäisen presidenttikunnan aikaa 

vievää kuormaa heidän vastatessaan 
menettelytapoja koskeviin kysymyk-
siin ja oikaistessaan niihin liittyviä 
virheitä.

”Kun me ensimmäinen president-
tikunta kokoonnumme normaaleihin 
kokouksiimme joka arkipäivä, meidän 
pitää välttämättömyyden pakosta käsi-
tellä ja oikaista virheitä”, presidentti 
Monson sanoi. ”Useimmat näistä 
virheistä olisi voitu välttää, jos – – 
johtohenkilöt tuntisivat käsikirjat ja 
noudattaisivat niissä esitettyjä menet-
telytapoja ja käytäntöjä.”

Presidentti Monson sanoi, että 
toisinaan hyvää tarkoittavat johto-
henkilöt, jotka eivät tunne kirkon 
menettelytapoja ja käytäntöjä, teke-
vät päätöksiä, jotka johtavat mah-
dollisesti vahingollisiin poikkeuksiin 
kirkon ohjelmissa. 

”Olittepa sitten olleet kirkon 
jäseniä koko ikänne tai verrattain 
vähän aikaa, käyttäkää käsikirjaa, 

kun olette epävarmoja jostakin 
menettely tavasta tai käytännöstä”, 
presidentti Monson sanoi. ”Käsikir-
joissa on turvaa.”

Ilmoituksen edistämistä
Käsikirjat auttavat edistämään 

ilmoitusta paikallisten johtohenkilöi-
den tavoitellessa Hengen johdatusta 
kirkon asioita hoitaessaan.

”Kun kirkon johtohenkilöt tuntevat 
velvollisuutensa ja noudattavat vakiin-
tuneita käytäntöjä, he voivat saada 
Pyhän Hengen innoittamaan heitä 
itseään ja ihmisiä, joita he palvelevat”, 
sanoi vanhin Quentin L. Cook kah-
dentoista apostolin koorumista mar-
raskuun 2010 kokouksessa. 

Veli David M. McConkie, ensim-
mäinen neuvonantaja pyhäkoulun 
ylimmässä johtokunnassa, havainnol-
listi käsikirjojen tärkeyttä lokakuun 
2010 yleiskonferenssissa.

Saadessaan uutena vaarnanjohtajana 
koulutusta vyöhykeseitsenkymmeneltä 
veli McConkie esitti sarjan kysymyksiä, 
joihin kaikkiin hänen hämmästyksek-
seen oli vastattu käsikirjoissa.

”En rohjennut esittää enää enem-
pää kysymyksiä. Katsoin parhaaksi 
lukea käsikirjan”, veli McConkie 
sanoi. ”On taivaan järjestyksen 
vastaista, että Herra toistaisi meille 
jokaiselle erikseen sen, mitä Hän 
on jo ilmoittanut meille yhteisesti.” 
(”Evankeliumin oppiminen ja opet-
taminen”,  Liahona, marraskuu 2010, 
s. 14, 15.)

Löydät marraskuun 2010 ja hel-
mikuun 2011 maailmanlaajuisten 
johtajien koulutuskokousten videot, 
tekstin ja äänen 40 kielellä osiosta 
Serving in the Church sivustolta  
LDS.org.  ◼

Kirkon johtohenkilöt, jotka tuntevat 
käsikirjat ja toimivat niiden mukaan, 
voivat saada Pyhän Hengen johdatuksen 
innoittamaan heitä.
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Yksi rakkaimmista lapsuusmuistoistani 
on äitini korkokenkien kopina keit-
tiön puulattialla hänen valmistaessaan 

perhettämme kirkkoon. Hän oli innokkaasti 
mukana seurakunnassamme ja palveli vuo-
sia Apuyhdistyksen johtajana. En koskaan 
unissanikaan ajatellut minkään muuttuvan.

Kun olin noin 12-vuotias ja hän ja minä 
asuimme kahden, hän jäi pois kirkosta syistä, 
joita en ymmärtänyt. Vaikka äitini – roolimal-
lini – oli päättänyt lähteä eri polulle, tiesin, 
että evankeliumi on totta, ja jatkoin kirkossa 
käymistä. Vaikka äitini oli päätöksestäni eri 
mieltä, hän vei minut joka viikko kirkkoon ja 
haki sieltä.

Oli usein emotionaalisesti vaikeaa käydä 
kirkossa, etenkin sakramenttikokouksessa, 
jossa yksin huoneen takaosassa istuessani näin 
selkeästi edessäni kaikki äidit, isät ja lapset 
istumassa yhdessä. Monta kertaa istuin ystä-
väni perheen kanssa. Tulen aina olemaan kii-
tollinen ”mormoniperheestäni” ja seurakuntani 
muista jäsenistä, jotka näkivät erityistä vaivaa 
ottaakseen minut joukkoonsa tänä vaikeana 
aikana.

Esimerkiksi kotiopettajani olivat uskollisia, 
vaikka he tulivat opettamaan vain minua ja 
asuin kauempana kuin useimmat seurakun-
talaiset. Odotin kovasti tilaisuutta keskustella 
evankeliumista ja tuntea pappeuden voiman ja 
Hengen kodissani.

Olin tuntenut monia seurakunnan jäseniä 
koko ikäni. Tuttuine kasvoineen, lämpimine 

KUNNES TAASEN KOHDATAAN

hymyineen ja ystävällisine keskusteluineen 
heistä tuli seurakuntaperheeni äitejä, isiä, 
veljiä ja sisaria. Yhteenkuuluvuuden ja 
rakkauden tunne helpotti suruani siitä, että 
kävin kirkossa ilman perhettäni.

Tiedän, etten ole ainoa, joka on täl-
laisessa tilanteessa. Monet nuoret käyvät 
kirkossa ilman toista tai molempia van-
hempiaan. Mutta esimerkin, ystävyyden 
ja tehtävien avulla me kaikki voimme olla 
tukena näille taivaallisen Isämme pojille ja 
tyttärille ja auttaa heitä tuntemaan itsensä 
tervetulleiksi, opettaa heille evankeliumin 
periaatteita ja rohkaista heitä osallistumaan 
aktiivisesti kokouksiin ja toimintoihin.
”Taivaallisen Isän suunnitelman mukaan 

me synnymme perheeseen – pyhimpään, 
voimallisimpaan perusryhmään maan päällä”, 
sanoi Virginia H. Pearce, entinen neuvonantaja 
Nuorten Naisten ylimmässä johtokunnassa. ”Ja 
juuri perheessä tapahtuu tärkeintä oppimista, 
mitä ikinä koemme. Tuon perheryhmän lisäksi 
Herra on antanut myös seurakuntaperheen. 
– – Seurakuntia ei ole tarkoitettu korvaamaan 
perheyksikköä vaan tukemaan perhettä ja sen 
vanhurskaita opetuksia. Seurakunta on toinen 
paikka, jossa on riittävästi sitoutumista ja tar-
moa, jotta siitä voi muodostua meille jokaiselle 
eräänlainen ’turvaverkko’, kun perheemme ei 
tarjoa tai ei voi tarjota kaikkea sitä opetusta 
ja niitä kasvukokemuksia, joita tarvitsemme 
palataksemme taivaallisen Isän luo. Meidän 
on opittava arvostamaan seurakuntaperheen 
voimaa enemmän ja uudistettava sitoumuk-
semme osallistua myönteisellä tavalla tuohon 
pyhien yhteisöön.” 1

Kuinka kiitollinen olenkaan niistä ihmisistä, 
joista tuli turvaverkkoni ja jotka juurruttivat 
minuun halun toimia samoin muiden  
kohdalla. ◼
VIITE
 1. ”The Rewards of a Ward”, New Era, maaliskuu 1995,  

s. 41.

Kun aloin 
käydä yksin 
kirkossa 
12vuotiaana, 
huomasin, 
että taivaal
linen Isä 
oli siunan
nut minua 
valmiilla 
turvaverkolla.
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TURVA SEURAKUNTAPERHEESSÄNI
Caroline Kingsley



”Silloin Jeesusta lähestyi muuan nainen, jota kaksi

toista vuotta oli vaivannut verenvuoto. Hän tuli Jeesuksen 

taakse ja kosketti hänen viittansa tupsua.

Hän näet ajatteli: ’Jos vain saan koskettaa hänen viit

taansa, minä paranen.’

Jeesus kääntyi, näki naisen ja sanoi: ’Ole rohkealla 

mielellä, tyttäreni, uskosi on parantanut sinut.’ Siitä het

kestä nainen oli terve.” (Matt. 9:20–22.)

KRISTUKSEN SANOJA

Al Youngin teos Minä paranen



”Jumalan parantava voima on 
suurenmoista, syvällistä ja kau
nista”, kirjoittaa vanhin Yoshi

hiko Kikuchi seitsemänkymmenen 
koorumista. ”Kiitän Häntä Hänen 
armostaan, Hänen rakkaudestaan 
ja Hänen ihmeellisestä taivaallisesta 
parantamisestaan. Kiitän Häntä 
Vapahtajan sovituksen todelli
suudesta, sovituksen, joka Hänen 
armostaan ’tuo voiman pestä pois 
syntimme, parantaa ja suoda [ian
kaikkisen elämän]’.” Ks. ”Paranta
jan taitoa”, s. 18.
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