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 ”Kun menneiden aikojen ope-
tuksia ravitaan todistuksella ja 

niitä kastellaan uskolla, ne juurtuvat 
sydämeenne ja niistä tulee elävä osa 
itseänne.” 1 Vanhin M. Russell Ballard 
opetti meille näillä muutamilla sanoilla 
kirkon historian tallentamisen ja tutki-
misen todellisen tarkoituksen – oppia 
esivanhemmiltamme uskoa ja aulista 
sitoutumista. Heidän kokemustensa 
ja esimerkkinsä avulla oma todistuk-
semme vahvistuu ja sydämemme sovel-
tuu kiinteämmin omaan henkilökoh-
taiseen matkaamme kuolevaisuuden 
halki. Sen sijaan että kirkon historian 
tutkiminen olisi vain tapahtumien 
luetteloimista, se on ymmärryksen 
saamista siitä, kuinka nuo tapahtumat 
yhdistyvät niihin ihmisiin, jotka kokivat 
ne. Me opimme hyvin nopeasti, että 
vaikka menneiden tapahtumien välitön 
ympäristö ja olosuhteet kenties ovatkin 
erilaiset kuin omamme, niin uskoon liit-
tyvät haasteet, tilaisuudet ja periaatteet 
toimivat täsmälleen samalla tavalla.

Jokainen meistä voi ottaa oppia 
omasta ensimmäisen polven esivan-
hemmastamme, joka liittyi kirkkoon  
(ja kyse voi olla sinusta!) ja riemuita 
hänen nöyrästä uskostaan ja haluk-
kuudestaan muuttaa elämänsä ja edetä 
tarkoin evankeliumin polulla – usein 
henkilökohtaisia ja perhettä koskevia 
uhrauksia tehden. Menneisyyden ope-
tukset itse asiassa vahvistuvat kussakin 
sitä seuraavassa sukupolvessa, kun 
uskollisen kuuliaisuuden ja palve-
lemisen perinteitä opitaan ja niiden 

(huomatkaa, että hän käyttää itsestään 
nimitystä tohtori Richards):

”Joseph sanoi, että ilta-aterian jälkeen 
me menemme [vankilan selliin tur-
vaan]. Joseph sanoi tohtori Richardsille: 
Jos me menemme vankilaan, tuletko 
mukaamme sinne? Tohtori vastasi: Veli 
Joseph, et pyytänyt minua ylittämään 
jokea kanssasi. Et pyytänyt minua 
tulemaan Carthageen. Et pyytänyt 
minua tulemaan vankilaan kanssasi – ja 
luuletko, että hylkäisin sinut nyt? Mutta 
sanonpa, mitä minä teen; jos sinut 
tuomitaan hirtettäväksi maanpetoksesta, 
minä menen hirteen sinun sijastasi, ja 
sinä olet vapaa mies. Joseph sanoi: Et 
sinä voi. Tohtori sanoi: Minä haluan.” 2

”Minä haluan.” ”Minä haluan.” Olipa 
hinta mikä hyvänsä – jopa oma hen-
keni, jos tarpeen – ”minä haluan”.

Tuo kysymys voi tulla eteemme eri 
muodossa, mutta todellisuudessa me 
kaikki kohtaamme sen – ”haluatko 
sinä?” Haluatko antaa sydämesi, hylätä 
mukavuudet ja elää palvellen Herraa 
Jeesusta Kristusta ja Hänen lapsiaan? 
Haluatko antaa kaikkesi?

Olkoon vastauksemme: ”Minä 
haluan.” Olkoon elämämme ”kirkon 
historiaa” niille, jotka tulevat meidän 
jälkeemme. ◼

Viitteet
 1. ”Menneestä oppiminen”, Liahona, toukokuu 

2009, s. 34.
 2. Willard Richardsin henkilökohtainen päivä-

kirja, jonka kopio on kirjoittajan hallussa.

Kotimaansivut

mukaan eletään. Me kaikki voimme 
oppia monien varhaisten pyhien hie-
nosta esimerkistä, mutta eniten voimaa 
me saamme omien esivanhempiemme 
esimerkistä – omasta kirkon tai suvun 
historiastamme. Todellisuudessa me 
emme voi erottaa kirkon ja suvun his-
toriaa. Kun tutkimme oman sukumme 
esivanhempien nimiä, paikkoja, 
tapahtumia ja elämää, me todellakin 
tutkimme kirkon historiaa sen hienoim-
massa muodossa. Vaikka he eivät ehkä 
vielä olleet kirkon jäseniä, he valmis-
tivat uskollisesti seuraavia sukupolvia 
evankeliumin totuuden vastaanottami-
seen, kun valo viimein loistaisi heille.

Kun olen tutkinut omien esivanhem-
pieni elämää, oma uskoni on kasvanut 
ja vahvistunut heidän uskonsa ja vakau-
tensa myötä. Nöyrästi palvellessaan he 
uhrasivat paljon tinkien mukavuuk-
sistaan ja hyvinvoinnistaan. He jättivät 
perheen ja lapset Herran huomaan ja 
lähtivät palvelemaan – ja sitten kuo-
lema korjasi joitakin niistä perheenjäse-
nistä, eivätkä he voineet enää koskaan 
olla heidän kanssaan kuolevaisuudessa.

Esivanhemmista ehkäpä yhden 
sydämeenkäyvimmistä ilmauksista 
lausui isoisäni isoisä Willard Richards, 
kun hän keskusteli profeetta Joseph 
Smithin kanssa Carthagen vankilassa 
vain minuutteja ennen kuin väkijoukko 
riisti profeetan hengen. Profeetta oli 
esittänyt hänelle kysymyksen, joka 
koetteli hänen sydäntään ja päättäväi-
syyttään. Willard kertoo omassa päi-
väkirjassaan omalla käsialallaan näin 

Vanhin Kent F. Richards
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 ”Kirkon historia kertoo ihmisistä”
Vanhin Kent F. richards, usa
toinen neuvonantaja Euroopan vyöhykkeen johtokunnassa
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 Helsingin 3. seurakunnassa 
(Neitsytpolulla) vietettiin 

21.3.2013 Apuyhdistyksen 
vuosijuhlaa Apuyhdistyksen 
perustamisen muistoksi. Juhlaa 
vietetään samoihin aikoihin 
ympäri maailmaa, ja tänä vuonna 
Neitsytpolulla juhla toteutettiin 
teekutsujen teemalla. Tarjolla oli 
hyviä voileipiä, joiden seurana 
oli ihana siemailla yrttiteetä 
omasta lempikupista. Makeita 
leivonnaisia maisteltiin suoraan 
pöytään tarjoiltuina.

Perinteisesti vuosijuhlan 
onnistumiseen vaikuttavat seura-
kunnan veljet, jotka myös tämän 
vuoden vuosijuhlassa tarjoili-
vat ja osaltaan hemmottelivat 
kutsuille osallistuneita sisaria. 

Liahona-lehden toimitus kaipaa aineistoa lasten 
omille Meidän sivuille! 3–12-vuotiaat lapset 

voivat lähettää tälle palstalle piirustuksia, valoku-
via, todistuksia ja kokemuksia. Piirustukset voivat 
kuvata heidän kotiaan, perhettään, maailmaa 
ympärillään, temppeleitä, pyhien kirjoitusten kerto-
muksia – eli melkein mitä aihetta tahansa. Kuiten-
kin pyydämme, ettei kuvia Vapahtajasta lähetet-
täisi. Kun lähetätte aineistoa, liittäkää mukaan 
lapsen nimi, ikä ja sukupuoli sekä seurakunnan 
ja vaarnan nimi. Materiaalin tulee sisältää myös 
vanhempien suostumus aineiston julkaisemiseen 
(sähköpostiviesti on riittävä). Materiaalin voi luoda 
millä kielellä tahansa ja sen voi tehdä verkossa 
osoitteessa liahona.lds.org tai lähettää sähköpos-
titse osoitteeseen liahona@ldschurch.org, ”Our 
Page” kirjoitettuna sähköpostiviestin aiheeksi. 
Aineistoa voi lähettää myös postitse osoitteeseen: 

Liahona, Our Page
50 E. North Temple Street
Salt Lake City
UT 84150-0024
USA ◼

p a i K a l l i s i a  u u t i s i a

Apuyhdistyksen 
vuosijuhla 
teekutsujen 
merkeissä
irina riihikoski, helsinki

Kauniisti koristeltuun kappelisaliin kokoontui useita sisaria juhlistamaan Apuyhdistystä.
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Kakkukilpailuun osallistuneet kakut maistuivat yhtä herkullisilta 
kuin näyttivät. Voittajakakku keskimmäisenä.
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Muutama veli oli tarttunut haas-
teeseen kilpailla tämän vuoden 
kakkukilpailun mestaruudesta, 
ja hallitseva mestari joutui siir-
tymään uuden mestarin edeltä. 
Voittajan valinta oli yleisön teh-
tävä, ja kisa oli tiukka.

Ohjelmaan kuului myös sisar-
ten omia todistuksia ja kokemuk-
sia Apuyhdistyksestä vuosien 
varrelta. Saimme kuulla myös 
muutaman pienen kertomuksen 
1800-luvun sisarista, jotka pio-
neereina olivat osaltaan luomassa 
Apuyhdistystä palvelutyönsä 

kautta. Tunsimme kaikki kiitol-
lisuutta tästä upeasta organisaa-
tiosta, joka on auttanut ja tukenut 
sisaria jo lähes 200 vuotta. ◼

Tiedote: Aineistoa  
Liahonaan lapsilta
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 Kuulin ensimmäistä kertaa kirkosta 
7-vuotiaana isotädiltäni Eila Juuri-

kalta, joka on kirkon jäsen. Olin saanut 
vanhoillislestadiolaisen kasvatuksen, ja 
minulla oli vahva lapsen usko. Vierail-
lessani Eilan luona luin kirkon lehtiä ja 
Mormonin kirjaa, mutten oikeastaan vielä 
ymmärtänyt, minkälaisesta kirkosta oli 
kyse. Muistan kuitenkin, kuinka myöntei-
sesti suhtauduin siihen tapaan, jolla Eila 
puhui uskostaan. Tulin kuitenkin kunnolla 
kosketuksiin kirkon kanssa vasta kun 
olin 12-vuotias. Minulla oli koulukave-
reina Heidi Laitinen (s. Welling) ja Tanja 
Robinson (s. Maljanen), ja he kertoivat 
kuuluvansa kirkkoon ja kutsuivat minut 
mukaan kirkon toimintaan. Jo ensimmäi-
sellä vierailullani kirkossa tunsin löytä-
neeni hengellisen kotini. Tuntui, että olin 
vihdoinkin löytänyt kirkon, jossa opetettiin 
niin kuin minä uskon: että Jumala ja Jeesus 
Kristus ovat eri persoonia, että pelkkä 
usko ei riitä pelastamaan ja että evankeliu-
min tutkimisella ja sen mukaan elämisellä 
on iso rooli. Vanhempani eivät ilahtuneet 
tästä, ja pian he kielsivät minua käymästä 
kirkossa. Annoin kuitenkin lupaukseni 
Heidille ja Tanjalle, että täytettyäni 18 
vuotta liittyisin kirkkoon. Yläasteaikana 
Heidi opetti minulle paljon evankeliumia 
ja toi minulle luettavaksi kirkon kirjoja, 
joita pidin koulun lokerossa piilossa ja 
joita tulin lukemaan aamulla seitsemältä, 
tuntia ennen koulun alkamista. Opin niistä 
paljon, ja todistukseni kirkosta vahvistui. 
Lukiovuosina elämä veti minua kuitenkin 
toiseen suuntaan. Pidin kirkon mielessäni 

taka-alalla, mutta aloin käydä aktiivisesti 
luterilaisen kirkon toiminnoissa.

Täytettyäni 18 muistin päätökseni 
mennä kasteelle, mutta siinä vaiheessa 
se tuntui jo kaukaiselta. Olivathan lähes 
kaikki ystäväni luterilaisia, seurustelin 
luterilaisen pojan kanssa ja olin myös 
töissä luterilaisella kirkolla. Tunsin kuiten-
kin sisälläni kaipuuta siihen hengelliseen 
kotiin, jonka olin lapsena löytänyt. Heidi 
järjesti minulle tapaamisen lähetyssaar-
naajien kanssa. Sillä opetuksella Henki oli 
vahvasti läsnä ja muistin sen hyvän tun-
teen, jota olin tuntenut kirkossa ja lukies-
sani kirkon kirjallisuutta. Aloin aktiivisesti 
taas tutkia kirkkoa. Pian poikaystäväni ja 
muutamat ystävistäni laittoivat minut valit-
semaan heidän ja kirkon väliltä. Tiesin, 
että halusin liittyä kirkkoon, joten jouduin 
tekemään päätöksen luopua monista 
rakkaista ihmissuhteistani. Sovin lähetys-
saarnaajien kanssa kastepäivästäni. Vaikka 
pelkäsin kertoa siitä vanhemmilleni ja 
suvulleni, minulla oli sisäinen rauha siitä, 
että olin tehnyt oikean valinnan. Vanhem-
pani suhtautuivat päätökseeni yllättävän 
myönteisesti, sillä heillä oli ollut vuosia 
aikaa valmistautua siihen.

Kastepäiväni oli 12.3.2005, ja vaikkei 
kukaan perheestäni tai kirkon ulkopuoli-
sista ystävistäni tullut paikalle, tunsin silti 
olevani oikeassa paikassa ja todellisen 
perheeni parissa. Olen kiitollinen siitä, että 
kääntymykseni lopulta kesti niin pitkään, 
sillä jälkeenpäin näen, kuinka se valmisti 
minua kirkon jäsenyyteen ja vahvisti todis-
tustani kirkosta. ◼

m i s t ä  t i e d ä n

Tieni kohti tosi kirkkoa
henna laitinen, pietarsaari
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 Tekniikka on nykyään joka-
päiväinen osa ihmisten 

elämää ympäri maailman. 
Elämää helpottavat elektroni-
set laitteet, joiden avulla me 
voimme nauttia evankeliumin 
siunauksista enenevässä mää-
rin myös omalla kielellämme. 
Gospel Library eli evankeliumi-
aiheinen kirjasto on työväline 
kaikille, joilla on käytössään 
älypuhelin tai tablettitietokone, 
ja se tarjoaa mahdollisuuden 
opiskella evankeliumia digi-
taalisessa muodossa myös 
suomen kielellä. Gospel 
Library on vapaasti ladat-
tavissa internetosoitteesta 
http://www.lds.org/mobile.

Suomenkielistä sisältöä 
Gospel Libraryssä on jo sangen 
kattavasti. Pyhistä kirjoituksista 
siitä löytyvät Mormonin kir-
jan ohella Oppi ja liitot sekä 
Kallisarvoinen helmi. Tämän 

Lähetystyön aloittaneita
Eeki Leppänen  
Kokkolan seurakunnasta aloitti 
maaliskuussa 2012 kokoaikaisen 
lähetystyön Minnesotan 
lähetyskentällä Yhdysvalloissa.

Taru Ylisaari  
Rovaniemen seurakunnasta 
aloitti marraskuussa 2012 
kokoaikaisen lähetystyön 
Etelä-Lontoon lähetyskentällä 
Englannissa.

Patrik Tiits  
Keravan seurakunnasta 
aloitti helmikuussa 2013 
kokoaikaisen lähetystyön Alppien 
saksankielisellä lähetyskentällä.

Päivi Vaarola  
Helsingin 3. seurakunnasta aloitti 
maaliskuussa 2013 kokoaikaisen 
lähetystyön Tukholman 
lähetyskentällä Ruotsissa.

Samuel Alhovuori  
Keravan seurakunnasta aloitti 
maaliskuussa 2013 kokoaikaisen 
lähetystyön Madridin 
lähetyskentällä Espanjassa.

Kuvakaappauksia Gospel Library -sovelluksesta

lisäksi käytettävissä ovat myös 
tuoreimmat Liahona-lehdet ja 
yleiskonferenssipuheet. Ohjel-
man avulla on myös mahdollista 
tehdä opiskelumuistikirjaan 
muistiinpanoja ja alleviivauksia, 
jotka voi synkronoida mui-
den laitteiden kanssa käyttäen 
omia LDS Account -tunnuksia. 
Ohjelmassa on mahdollista pitää 
myös omaa päiväkirjaa. Pyhien 
kirjoitusten tutkimisen apuna 
on hakutoiminto, jolla voi etsiä 
kohtia, joita tutkia, sekä tehdä 
omia rinnakkaisviitteitä näiden 
välille. Sovelluksesta löytyy 
myös Pyhien kirjoitusten opas, 
joka on hyvänä tukena ja tutki-
misen apuvälineenä käyttäjille. 

Gospel Libraryn suomenkie-
linen sisältö laajenee koko ajan, 
ja se voi olla nyt sekä tulevai-
suudessa hyvä apuväline ihmis-
ten tuomisessa evankeliumin 
pariin. ◼

Gospel Library –  
evankeliumiaiheinen kirjasto
irina ja Ville-matti riihikoski
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