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 Vanhin David S. Baxter on sano-
nut äskettäin: ”Vaikka uskomme 

tuntuisi ajoittain vain sinapinsiemenen 
kokoiselta, niin kun kuljemme eteen-
päin, Sallimus kulkee kanssamme. Jos 
etsimme taivaallista apua, saamme sitä 
– ehkä jopa odottamattomilla tavoilla.” 1

Nuo sanat kirjoittaessaan vanhin 
Baxter puhui vastoinkäymisistä, ja 
uskon, että ne ovat totta myös hyvinä 
aikoina. Ratkaisu on mennä jatkuvasti 
eteenpäin. On sanottu, että ellemme 
liiku eteenpäin, me jäämme jälkeen. 
Meidän pitää venyä ja kasvaa pitääk-
semme uskomme vahvana ja elävänä 
sekä harjoittaa jatkuvasti hengelli-
siä lihaksiamme. Presidentti Henry 
B. Eyring on sanonut: ”Luja usko 
ei säily kovinkaan hyvin.” 2 Se saa 
minut ajattelemaan niitä hetkiä, kun 
uskomme ja todistuksemme ovat voi-
makkaimmillaan ja varmimmillaan ja 
sitten tapahtuu jotakin, mikä horjuttaa 
uskoamme, tai emme ravitse sitä ole-
malla jatkuvasti yhteydessä Jumalaan.

Ollessani äskettäin eräässä suuressa 
kaupungissa heräsin kahdesti yöllä 
hotellini ikkunan ulkopuolelta kuulu-
viin sireeneihin. Kun aamu koitti, kat-
soin ulos ikkunasta ja näin, että kadun 
toisella puolella suoraan vastapäätä 
oli kaupungin keskuspelastusasema. 
Palomiehet olivat ulkona harjoittele-
massa yhdellä suurista tikasautoistaan. 
Koulutusharjoitus, johon he osallis-
tuivat, kiehtoi minua. He nostivat 

ja vahvistamaan todistustamme. 
Meidän täytyy myös muistaa, että 
harva asia vahvistaa todistusta samalla 
tavoin kuin sen lausuminen muille. Se, 
että ilmaisemme ääneen sen, mihin 
uskomme, tukee uskoamme ja vahvis-
taa vakaumustamme. Näiden yksin-
kertaisten mutta voimallisten tapojen 
jatkuvan toistamisen ansiosta me 
voimme hyvin todellisessa mielessä 
pukeutua kauniisiin vaatteisiimme ja 
yltää hengellisesti parhaimpaamme.

Herra antaa meille käskyn kohdassa 
OL 82:14: ”Sillä Siionin täytyy kas-
vaa kauneudessa ja pyhyydessä; sen 
rajojen täytyy laajentua; sen vaarnat 
täytyy vahvistaa; niin, totisesti minä 
sanon teille, että Siionin täytyy nousta 
ja pukeutua kauniisiin vaatteisiinsa.”

Joka kerta kun päätämme venyä 
vähän pidemmälle ja vähän korkeam-
malle, me yllätymme siitä runsaasta hen-
gellisestä palkinnosta, jonka saamme 
huomattavan pienestä uhristamme. 
Tähän aikaan vuodesta, kun muis-
tamme Vapahtajan ihmeellistä sovitus-
lahjaa, voimme helposti sitoutua uudel-
leen toimimaan tavalla, joka suo noiden 
siunausten virrata elämäämme. ◼
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Henkilökohtaisen todistuksen 
jatkuva vahvistuminen
Vanhin patrick Kearon, Iso-Britannia
ensimmäinen neuvonantaja Euroopan vyöhykkeen johtokunnassa

tikapuita vähän ylemmäs ja laskivat ne 
sitten takaisin alas. Sitten he nostivat 
niitä jälleen, mutta tällä kerralla vähän 
ylemmäs, ja laskivat ne sitten taas 
takaisin. He tekivät näin yhä uudelleen, 
kunnes olivat saavuttaneet tikkaiden 
täyden korkeuden ja sen rakennuksen 
ylimmän kerroksen, jonka luona he 
harjoittelivat. Oletan, että he toteuttavat 
tämän harjoituksen säännöllisesti. Näin 
jatkuvasti harjoittelemalla he tietävät 
täsmälleen, mitä tehdä, kun hälytys 
tulee. Palomiesryhmä vastaa avun-
pyyntöön heti, ja samassa jokainen 
ryhmän jäsen tietää, missä pitää olla ja 
mitä tehdä, jotta pelastaminen raken-
nuksen ylimmistä kerroksista onnistuu.

Samoin on meidän laitamme. Mei-
dän uskomme ja todistuksemme tar-
vitsevat jatkuvaa harjoitusta, jatkuvaa 
venymistä, jotta hengellinen vaikutus-
piirimme laajenisi. Me tiedämme, että 
meidän täytyy jatkuvasti toistaa tiettyjä 
asioita pitääksemme itsemme hengel-
lisesti vahvoina, ja silti saatamme olla 
hitaita tekemään niitä silloinkin, kun 
olemme havainneet, että ne todella 
vahvistavat ja siunaavat meitä. Hartaat 
päivittäiset rukouksemme, omistautu-
nut pyhien kirjoitusten tutkimisemme, 
säännöllinen paastoaminen vilpit-
tömässä tarkoituksessa, säännölliset 
käynnit temppelissä sekä taivaallisen 
Isämme ja muiden palveluksessa käy-
tetty aika auttavat kaikki meitä laajen-
tamaan hengellistä vaikutuspiiriämme 

Vanhin Patrick Kearon
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Taivaan Isä kuuli rukoukseni
Kun uskonnonopettajamme 

kertoi Joosefista, joka myytiin 
Egyptiin, istuimme hiiren hiljaa ja 
minä pyysin: ”Kerro lisää.” Siellä 
kansakoululuokassani uskon-
nontunnilla muistan tunteneeni 
Herran Hengen ensimmäistä 
kertaa. Rippikoulussa ollessani 
kysyin meidän papilta, kuuleeko 
Jumala syntisen rukouksen. 
Pappi oli hyvä, vähän vanhempi 
pastori, mutta hän ei vastannut 
kysymykseeni.

Äitini oli uskovainen ihmi-
nen – hän ei suostunut avioon 
ennen kuin isäni polvistui hänen 
kanssaan rukoukseen. Äiti usein 
pyöräili 7 km:n kirkkomatkan, ja 
joskus joku meistä neljästä tyttä-
restä sai luvan mennä mukaan 
istumaan polkupyörän tarakalle. 
Hän oli myös pyhäkoulunopettaja 
siellä pienessä kylätaajamassa 
Matilanvirralla Keski-Suomessa. 
Äitini valitettavasti sairastui vaka-
vasti syöpään nuorella iällä. Hän 
toivoi, että olisi saanut elää edes 
siihen saakka, kunnes kaikki 
hänen tyttärensä pääsisivät ripille. 
Mutta hänen syvä toiveensa ei 
toteutunut. Hän kuoli kylmänä 
marraskuun yönä 1958, kun van-
hin tytär oli 12-vuotias, nuorin lap-
sista 3-vuotias ja minä 5-vuotias.

Kuinka vihainen minä olin-
kaan taivaan Isälle nuoruu-
dessani: Miksi Hän antoi äidin 
kuolla? Tunsin syvää kaipausta, 
ja minusta tuntui, että sitä kai-
pausta ei mikään lievittänyt. 
Meidän nuorin sisaremme Marja 

Silloin sydämeni täytti halu tuntea 
Jeesus Kristus. Polvistuin rukouk-
seen ja pyysin apua, että voisin 
saada tuntea, että Hän on Vapah-
tajani. Rukoukseeni vastattiin 
välittömästi: ennen kuin nousin 
ylös, tiesin, että Kristus elää, ja 
uskoin Häneen! Tunsin uutta iloa 
ja voimaa. Siinä samassa lähdin 
palauttamaan polkupyörän, jonka 
olin edellisenä viikonloppuna 
varastanut nuorisojengin kanssa.

Ensimmäinen vierailu siinä 
uudessa kirkossa

Elokuussa vierailin hyvän ystä-
väni, serkkuni Ninin, luona. Hän 
kertoi, että oli tavannut kadulla 
kaksi naista, jotka halusivat käydä 
hänen luonaan kylässä. Mutta jo 
ennen vierailua Nini oli saanut 
”mannalappujen” kautta vastauk-
sen, että he olivat Jumalan lähet-
tämiä. ”Ohoh”, ajattelin, ”mitähän 
tämä oikein on.” Nini kertoi 
edelleen, että hän oli tänään 
liittynyt kasteen kautta siihen 
uuteen kirkkoon, ja jatkoi kerto-
malla pelastussuunnitelmasta. Kun 
hän sanoi, että me olemme olleet 
olemassa aiemmin Jumalan luona 
aikaisemmassa olemassaolossa, 
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Kääntymykseni
helinä allman
Fredrikstad, Norja

istui ikkunan vieressä kyynelten 
vieriessä poskille ja sanoi kat-
soen ikkunasta ulos: ”Tuolla se 
äiti vaan istuu pitkä paita päällä.”

Minä elin neljä vuotta ”maail-
massa”, ja ainoa asia, jonka siitä 
sain, oli tyhjyys. Lopulta ajattelin, 
että jos elämä on vain sitä, mitä 
näen ja koen, en jaksa enem-
pää. Eräänä aamuna ”juhlaillan” 
jälkeen kaikki tuntui kovin tar-
koituksettomalta. Silloin rukoilin 
tosissani: ”Jumala, jos Sinä olet 
olemassa, auta minua, en jaksa 
yhtään enempää.” Rukoukseni 
oli kuin oljenkorsi hukkuvalle!

Kolme serkkuani, Nini, Leena 
ja Tarja, alkoivat käydä luterilai-
sessa kirkossa, ja minä lähdin hei-
dän mukaansa. Siellä me kaikki 
itkimme syntejämme, mutta se jäi 
siihen, sillä emme saaneet voimaa 
tehdä parannusta. Sydäntäni kos-
kettivat papin sanat: ”Katsokaa: 
Jumalan Karitsa, joka ottaa pois 
maailman synnin!” ( Joh. 1:29.) 
Tunsin näissä sanoissa erityisen 
voiman ja itkin vielä enemmän. 
Serkkuni lukivat hengellistä 
kirjallisuutta, mutta minulle se oli 
aivan liian vaikeata luettavaa.

Sain arjessa useamman koke-
muksen siitä, että Jumala kuuli 
minun rukoukseni. Muistan olleeni 
serkkujeni ja isäni kanssa Kongin-
kankaalla eräässä hengellisessä 
kokouksessa, missä pyydettiin 
nostamaan käsi ylös, jos uskoo 
Kristukseen. Minä en voinut sitä 
tehdä, koska en uskonut. En tunte-
nut Häntä, eikä minulla ollut min-
käänlaista suhdetta Häneen. Tämä 
toteamus toi mieleeni suuren 
murheen. Eräänä heinäkuisena 
lauantai-iltana kuuntelin yksin 
ollessani radiosta iltahartautta. 

Helinä Allman 
perheineen
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hypähti minun fyysinen sydämeni 
ja sanoin Ninille: ”Tämä on hyvä, 
se on sinulle, pidä siitä kiinni!”

Minä olin epäluuloinen, kun 
ensimmäisen kerran jo seuraavana 
sunnuntaina lähdimme MAP-kirk-
koon. Kuinka minä yllätyinkään 
siitä ystävällisyydestä, jonka me 
siellä jo eteisessä kohtasimme. 
Laulunjohtajana oli Eeva-Leena 
Eronen. Minusta hän oli oikea 
enkeli enkelikiharoineen. Voi 
kuinka tunsin itseni likaiseksi. 
Halusin hiipiä pitkin seinänviertä, 
ettei kukaan näkisi minua. Kun 
tulimme ulos, kävelimme lähetys-
johtajan kotiin. Matkalla sinne otin 
savukeaskin taskustani ja heitin 
sen roskikseen. Jo tämä ensim-
mäinen käynti MAP-kirkossa antoi 
minulle voiman ja ymmärryksen 
lopettaa tupakoimisen. Kukaan 
kirkossa ei ollut edes maininnut 
sanaakaan viisauden sanasta. Se 
oli Pyhä Henki, joka minua opetti. 
Sisaret Miettinen ja Hämäläinen 
opettivat serkkujani, mutta minä 
en ollut vielä vastaanottavainen. 
Halusin kuitenkin ostaa Mormonin 
kirjan – mielestäni se oli kaunis ja 
halpa, vain kolme markkaa, mikä 
sopi köyhän opiskelijan budjetille. 
Samaiset sisaret lähettivät Tam-
pereelta luokseni sisar Lahden ja 
sisar Lindgrenin. Halusin tietää 
lisää. Joidenkin opetuskertojen 
jälkeen tuntui, että kuljin bussi-
pysäkille yhden metrin ilmassa 
maasta. Mutta minulla oli eräs asia, 
joka vakuutti minulle, ettei tämä 
voi olla oikea kirkko: äitimme oli 
tosi uskovainen, mutta hän ei ollut 
koskaan kuullut tästä kirkosta 
elämänsä aikana. Kun sisaret Miet-
tinen ja Hämäläinen opettivat, että 
äitini voi kuulla evankeliumista 

 Yleiskonferenssiin osallistuminen on aina ollut 
puolivuotinen kohokohta, mutta tänä syksynä 

odotin sitä erilaisin tunnelmin. Joka kevät ja syksy, 
kehittyneen tekniikan välityksellä, olen saanut seu-
rata perheeni kanssa, kuinka hienot, uskolliset kirk-
komme johtajat puhuvat innoitettuja sanoja kymme-
nille tuhansille ja jopa miljoonille ihmisille ympäri 
maailmaa. Lokakuussa innostukseni kuulla ja 
osallistua yleiskonferenssiin oli erilaista. Minulla oli 
uskomaton tilaisuus ottaa osaa sunnuntai-iltapäivänä 
konferenssin päätöskokoukseen kirkon konferenssi-
keskuksessa Salt Lake Cityssä. En tiennyt, mitä 
odottaa, ja silti odotukseni ylittyivät täysin.

Kuten aina, puheet olivat hengellisiä – sanoja 
juuri minulle – ja antoivat jälleen uutta puhtia 
jatkaa seuraavaan konferenssiin asti. Haluai-
sin kuitenkin jakaa kokemuksen, joka kasvatti 
todistustani elävästä profeetastamme, presidentti 
Thomas S. Monsonista. Konferenssiin osallistui 
paikan päällä noin 20 000 henkilöä, ja jokainen voi 
kuvitella puheensorinan voimakkuuden täpötäy-
dessä konferenssisalissa. Hetkeä ennen kuin mei-
dän profeettamme astui ovista sisään mennäkseen 
paikalleen eteen presidentti Eyringin ja presidentti 
Uchdorfin väliin, täydellinen hiljaisuus valtasi 
salin ja jokainen osallistuva ihminen hiljeni, nousi 
seisomaan ja osoitti mitä suurinta kunnioitusta 
Herramme valitsemalle johtajalle. Sydämeni täytti 
lämmin tunne ja varmuus siitä, että tämä Kris-
tuksen valoa täynnä oleva henkilö on todellinen 
”hengenmies” ja meidän majakkamme kirkkain 
valo. Todistan, että meillä on tänä päivänä elävä 

henkimaailmassa, ei minulla ollut 
mitään kastettani vastaan. Tunsin, 
että näin minun tulee tehdä seu-
ratakseni Jeesusta Kristusta.

olen tullut kotiin
Ennen kastettani menin 

käymään isäni luona Kes-
ki-Suomessa. Hän oli todella vas-
taan kasteelle menoani: ”Minun 
paras tyttärenikö liittyisi kirkkoon, 
joka ei ole edes kristillinen. Se 
kirkko on paholaisesta.” Hän oli 
vihainen ja lupasi suuren summan 
rahaa, jos lupaisin, etten mene 
kasteelle. Se oli minulle vaikeaa, 
mutta sanoin isälleni, että vaikka 
kuinka paljon sinua rakastan, en 
voi tehdä tahtosi mukaan. Menen 
kasteelle seuratakseni Jeesusta 
Kristusta, jonka olen juuri oppinut 
tuntemaan. Teki kipeää, kun isäni 
ei hyväksynyt valintaani.

Veli Kaarlo Varila kastoi minut 
Haagan kappelilla 29.9.1973. Kas-
teen jälkeisenä sunnuntai-iltana 
oli samalla kappelilla perheilta. 
Siellä istuessani tunsin vahvasti, 
että nyt olen tullut kotiin! Tämä 
tunne ei ole minua koskaan 
jättänyt huolimatta siitä, missä 
maassa tai maanosassa olen 
MAP-kirkossa ollut. Rakastan tätä 
evankeliumia koko sydämestäni. 
Herrani Jeesus Kristus on ollut 
mukanani kaikkina päivinä sen 
jälkeen, kun Hänen kirkossaan 
ensimmäistä kertaa vierailin. 
Hänenlaistaan uskollista ystävää 
ei ole toista. Kuinka odotankaan 
sitä hetkeä, kun voin kiittää Häntä 
henkilökohtaisesti siitä, että Hän 
palautti evankeliuminsa maan 
päälle. Mutta sitä ennen voin kiit-
tää Häntä jakamalla tätä ilosano-
maa kaikille Hänen lapsilleen. ◼
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Todistukseni profeetasta
aliisa Kervinen, Rovaniemi

Aliisa Kervinen 
(oik.) ystävänsä 
Annien kanssa
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profeetta, joka on todellinen, vaikka näemme 
hänet usein vain tietokoneen, television tai valko-
kankaan kautta. Hän on maan päälle palautetun 
Kristuksen kirkon johtaja, joka tekee kaikkensa, 
että meidän tiemme täällä olisi täynnä opastusta, 

Pyhä Henki voi todistaa ihmisille, 
että evankeliumi on totta. Pyhää 
Henkeä voi tuntea jo ennen 
kuin saa Pyhän Hengen lahjan. 
Mormonin kirjassa on kuuluisin 
kohta Pyhästä Hengestä Moronin 
luvussa 10 jakeessa 5: ”Ja Pyhän 
Hengen voimalla te voitte tietää 
totuuden kaikesta.” ◼

Sebastian (vas.) 
ja Daniel K.
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Artikkelien lähettäminen 
Liahonan kotimaansivuille

Liahonan kotimaansivut on paikka, jossa me 
jäsenet voimme jakaa meidän todistustamme 
vahvistavia kokemuksia sekä iloita yhdessä seura-
kuntamme tapahtumista koko suomen laajuisesti. 
Otamme mielellämme vastaan lyhyitä artikke-
leita seurakuntatason tapahtumista valokuvalla 
varustettuina sekä erityisesti kertomuksia omasta 
uskostanne Kristukseen ja siihen liittyviä koke-
muksia. Kaikki artikkelit ja ehdotukset voi lähettää 
joko sähköisesti osoitteeseen irina.riihikoski@
gmail.com tai postiosoitteeseen irina Riihikoski, 
siltapellonkuja 2 L 110, 00740 Helsinki. ◼
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Kun täytän kahdeksan vuotta…
sebastian ja daniel K.
Helsinki

 sebastian ja Daniel K. ovat 
Helsingin 3. seurakunnasta. 

Nämä todistukset on kirjoitettu 
lasten sakramenttikokousohjelmaa 
silmällä pitäen yhteistyössä heidän 
opettajansa Kati Hietalan kanssa.

Kaste
Minä olen Sebastian ja täytän 

ensi helmikuussa kahdeksan 
vuotta. Ja silloin minulla on kaste. 
Minun isä kastaa minut. Kaste 
tapahtuu upottamalla. Mennään 
alas veden alle, ja kun tullaan 
ylös, unohdetaan synnit. Kaste 
on siis uudestisyntyminen. Silloin 
tulee voima, että voi auttaa Jee-
susta, ja silloin tulee liittymään 
Myöhempien Aikojen Pyhien Jee-
suksen Kristuksen Kirkkoon. Seu-
raan Jeesuksen esimerkkiä, koska 
Jeesuskin on kastettu. Johannes 
Kastaja kastoi Hänet Jordanvir-
rassa upottamalla. Kun Jeesus oli 
kastettu, taivaasta kuului ääni: 
”Tämä on minun rakas Poikani, 
johon minä olen mieltynyt” (Matt. 
17:5). Kasteesta sanotaan, että se 
on liitto. Se tarkoittaa, että lupaa 
olla Jumalan todistajana aina 
kaikessa ja kaikkialla. Ja Jumala 
lupaa meille iankaikkisen elämän. 
Mormonin kirjassa sanotaan, 
ettei ”ketään päästetty kasteelle, 

elleivät he ottaneet päällensä 
Kristuksen nimeä päättäen pal-
vella häntä loppuun asti” (Moroni 
6:3). Minä aion tehdä niin. Kaste 
valmistaa minua lähtemään lähe-
tystyöhön. Kun menen kasteelle, 
valitsen oikein. Sakramentti muis-
tuttaa meitä kasteen liitosta.

pyhä henki
Minä olen Daniel ja täytän 

helmikuussa 8 vuotta. Ja silloin 
minulla on konfirmointi, joka tar-
koittaa, että silloin annetaan Pyhä 
Henki. Sitten tuntuu sydämessä 
kuiskausta. Pyhällä Hengellä on 
hiljainen ääni. Pyhä Henki voi olla 
lohduttaja. Pyhä Henki voi auttaa 
valitsemaan oikein. Konfirmoin-
nissa saadaan voima olla niin 
kuin Jeesus. Olen hirveän iloinen, 
että saan tehdä, mitä Jeesus tekee. 
Pyhä Henki annetaan pappeuden 
valtuudella. Ihmiset laittavat kädet 
pään päälle. Pyhä Henki on yksi 
jumaluuden jäsenistä. Pyhällä 
Hengellä ei ole ruumista. Pyhän 
Hengen lahja on kaikkein parhain 
lahja, minkä taivaan Isä on anta-
nut. Lahjaa voidaan käyttää vielä 
silloinkin, kun ollaan vanhoja. 
Sitten kun olen lähetystyössä, 
Pyhä Henki voi auttaa, etten ole 
ujo vaan löydän oikeat sanat. FiN
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ohjeita ja Hänen taivaallista kirkkauttaan. Olen 
kiitollinen taivaalliselle Isälleni tästä kokemuksesta 
ja toivon, että jokainen meistä voisi saada tuntea 
samanlaisen varmuuden tunteen meidän johtajis-
tamme täällä maan päällä. ◼


