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Johdanto
Sinut on kutsuttu lähetyssaarnaajaksi edustamaan 
Jeesusta Kristusta ja palvelemaan taivaallisen Isän 
lapsia. Vapahtaja rakastaa sinua, ja Hän auttaa si
nua onnistumaan. Hän on luvannut: ”Minä käyn 
teidän kasvojenne edellä. Minä olen teidän oi
kealla puolellanne ja vasemmalla, ja minun Hen
keni on teidän sydämessänne ja minun enkelini 
teidän ympärillänne tukeakseen teitä.” (OL 84:88.)

Kun osoitat uskoasi ja toimit tekemäsi päätöksen 
mukaan tehden Herran työtä, omaksut nopeam
min ne taidot, lahjat ja voimat, joita tarvitset. Tun
net Herran auttavan, ja luottamuksesi kykyysi pal
vella Häntä kasvaa.

Vaikka Herra on luvannut auttaa, monet histo
rian suurimmista lähetyssaarnaajista ovat kerto
neet, että he ovat kärsineet ja nähneet paljon vai
vaa tehdessään lähetystyötä. Ammon ja hänen 
veljensä ”kärsivät paljon sekä ruumiissa että mie
lessä, kuten nälkää, janoa ja uupumusta ja myös 
paljon vaivaa hengessä” (Alma 17:5). Aika ajoin he 
ilmeisesti halusivat lähteä kotiin. ”Nyt, kun sydä
memme oli masentunut ja aioimme kääntyä takai
sin, katso, Herra lohdutti meitä ja sanoi: Menkää 

Kuinka pääsen alkuun

Lue ”Stressin ymmärtäminen”
Aloita lukemalla sivuilta 3–10 ”Stressin ymmärtämi-
nen”, jotta saisit yleiskäsityksen stressin luonteesta, 
niistä lähetystyön vaatimuksista, jotka saattavat ai-
heuttaa stressiä, sekä siitä, mitä apukeinoja on 
saatavana näistä vaatimuksista selviytymiseen.

Täytä itsearviointi
Käytä sivujen 11–13 itsearviointikaaviota määrit-
tääksesi, mitkä nimenomaiset stressitekijät tai lähe-
tystyön vaatimukset saattaisivat aiheuttaa vaikeuk-
sia juuri nyt.

Etsi soveltuvia ehdotuksia ja 
keinoja

Kun olet tunnistanut stressitekijät, etsi arviointikaa-
vakkeen kunkin osion kohdalla mainitut apukeino-
sivut. Nämä ehdotukset auttavat sinua oppimaan 
hallitsemaan stressiäsi. Muut lähetyssaarnaajat ja 
lähetystyön johtohenkilöt voivat auttaa sinua sovel-
tamaan näitä keinoja sekä ehdottaa muita ideoita.

Tee itsearviointi tarvittaessa 
uudelleen

Tee itsearviointi tarvittaessa useampaan kertaan 
lähetystyösi aikana. Palaa katsomaan tästä kirja-
sesta lisää ajatuksia aina kun tarvitset niitä.
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veljienne lamanilaisten keskuuteen ja kestäkää 
kärsivällisesti ahdinkonne, niin minä annan teille 
menestystä” (Alma 26:27).

Vastaus siihen, kuinka voi selviytyä lähetystyöpal
veluun yleisesti liittyvästä lannistumisesta ja stres
sistä, piilee suurelta osin siinä, että uudistat Her
ran kanssa tekemäsi päätöksen palvella. Presi
dentti Gordon B. Hinckley kertoo, mitä hän koki 
aloittaessaan lähetystyönsä Englannissa.

”En ollut terve saapuessani. Sairauden ja koke
mamme vastustuksen vuoksi olin ensimmäiset vii
kot masentunut. Kirjoitin kotiin hyvälle isälleni ja 
sanoin, että minusta tuntui, että tuhlasin aikaani ja 
hänen rahojaan. Hän oli isäni ja vaarnanjohtajani, 
ja hän oli viisas ja innoitettu mies. Hän kirjoitti mi
nulle hyvin lyhyen kirjeen, jossa hän sanoi: ’Rakas 
Gordon, olen saanut viimeisimmän kirjeesi. Mi
nulla on vain yksi ehdotus: unohda itsesi ja ryhdy 
työhön.’ Aikaisemmin samana aamuna toverini ja 
minä olimme pyhiä kirjoituksia tutkiessamme lu
keneet nämä Herran sanat: ’Se, joka tahtoo pelas
taa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä 
minun tähteni ja evankeliumin tähden kadottaa, 
on sen pelastava’ (Mark. 8:35).

Nuo Mestarin sanat sekä isäni kirje ja neuvo 
unohtaa itseni ja ryhtyä työhön painuivat sieluuni. 
Isäni kirje kädessäni menin makuuhuoneeseemme 
Wadham Road 15:n talossa, jossa asuimme, ja pol
vistuin ja annoin Herralle lupauksen. Lupasin, että 

yrittäisin unohtaa itseni ja kadottaa itseni Hänen 
palveluksessaan.

Tein oman päätökseni tuona heinäkuun päivänä 
vuonna 1933. Elämääni tuli uusi valo ja sydämeeni 
uusi ilo. Englannin sumu tuntui väistyvän, ja minä 
näin auringonvalon. Lähetystyökokemukseni oli 
rikas ja suurenmoinen, mistä olen ikuisesti kiitol
linen.” (”Taking the Gospel to Britain: A Declara
tion of Vision, Faith, Courage, and Truth”, Ensign, 
heinäkuu 1987, s. 7.)

Presidentti Hinckley onnistui selviytymään masen
nuksestaan, kun hän uudisti päätöksensä palvella 
Herraa. Myöhemmin hän sanoi: ”Paras tuntemani 
ratkaisu huolia vastaan on työ. Paras lääke epätoi
voon on palveleminen. Paras hoitokeino väsymyk
seen on haaste auttaa jotakuta, joka on vielä väsy
neempi.” (”Words of the Prophet: Put Your Shoulder 
to the Wheel”, New Era, heinäkuu 2000, s. 7.)

Tämän kirjasen käyttäminen
Lähetystyö voi olla sekä iloista että stressaavaa. 
Tämä kirjanen auttaa sinua ymmärtämään parem
min stressiä ja sitä, kuinka se vaikuttaa sinuun, 
mutta kirjasta ei ole tarkoitettu luettavaksi läpi 
kerralla. Kun toimit sivulla 1 lueteltujen ohjeiden 
mukaan, ne ohjaavat sinut valitsemiisi aiheisiin 
liittyviin ehdotuksiin. Nämä ajatukset auttavat si
nua myös palvelemaan toveriasi sekä muita lähe
tyssaarnaajia ja huolehtimaan heistä.
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Stressin ymmärtäminen
Stressi on luonnollinen osa elämää
Kun edessäsi on mikä tahansa uusi kokemus 
(esim. liityt kirkkoon tai aloitat opinnot uudessa 
oppilaitoksessa), tunnet olevasi innostunut mah
dollisuudesta – ja sinua pelottaa, koska et aivan 
tiedä, mitä on odotettavissa. Ajan mittaan opit 
kohtaamaan näitä haasteita ja samalla kasvat.

Palveleminen lähetystyössä on aivan samanlaista. 
Toisinaan lähetystyö tuntuu suurenmoiselta hen
gelliseltä seikkailulta – tai ainakin haasteelta, josta 
pystyt selviytymään. Kuljet tyynenä eteenpäin us
kossa ymmärtäen, että suuri osa tuntemastasi le
vottomuudesta tai huolesta on tilapäistä. Saat roh
keutta tietäessäsi, että ajan mittaan sopeudut, kas
vat hengellisesti ja omaksut monia uusia taitoja. 
Kokemuksista, joita kerran pelkäsit, tulee sellaisia, 
joista selviydyt. Alat jopa arvostaa lähetyssaarnaa
jan elämän niitä puolia, jotka aiemmin tuntuivat 
ylivoimaisilta. Turvaudut Henkeen, luottamuksesi 
vahvistuu, ja saat iloa palvelemisestasi.

Toisinaan saatat kuitenkin kohdata odottamatto
mia ongelmia tai kokemuksia, jotka ovat vaikeam
pia tai epämiellyttävämpiä kuin odotit. Saatat ih
metellä, kuinka voit onnistua. Saatavilla ei ehkä 
olekaan niitä apukeinoja, joihin aiemmin turvau
duit apua saadaksesi. Sen sijaan että tuntisit halua 
yrittää, sinusta tuleekin kenties huolestunut, är
syyntynyt, uupunut tai turhautunut. Sinulla saattaa 
olla fyysisiä oireita kuten kipuja, vatsavaivoja, unet
tomuutta tai sairautta. Sinulla voi olla vaikeuksia 
oppia tai olla kanssakäymisissä ihmisten kanssa. 
Saatat tuntea lannistuvasi tai haluat luovuttaa.

Samoin kuin auton kojelaudan mittarit kehotta
vat sinua hidastamaan, hankkimaan lisää poltto
ainetta tai tarkistamaan moottorin, nämä oi
reet ovat signaaleja, jotka kehottavat sinua hi
dastamaan, täyttämään hengellisen ”tankkisi” 
ja  etsimään uusia ratkaisuja. Tässä kirjasessa on 
 ehdotuksia ja keinoja, joista voi olla hyötyä.

St ress in  ymmär täminen

5



Merkkejä siitä, että olet 
tällä tasolla

Mitä tehdä

Luottavainen, onnellinen

Valmis kohtaamaan haasteita

Toivut nopeasti vastoinkäymisistä

Tulet toimeen toverisi kanssa

Tunnet Hengen

Tämä on ihannetila. Tässä selviydyt lähetystyön, oppi-
misen ja edistymisen jokapäiväisistä stressitekijöistä.

Jatka uutteraa työntekoa ja Herraan turvaamista.

Kireys, huolestuneisuus, epävarmuus, 
 ahdistuneisuus, valmistautumattomuus

Hankaluus tulla toimeen muiden kanssa

Vaikeus tuntea Henkeä

On luonnollista olla jonkin aikaa keltaisella tasolla.

Ystävällisyys itseäsi kohtaan, kun pyrit selviytymään 
haasteista ja oppimaan uusia taitoja, auttaa sinua tu-
lemaan vahvemmaksi ja lisää kykyäsi palvella. Jatka 
rukoilemista ja palvelemista uskossa. Etsi apua pyhistä 
kirjoituksista ja konferenssipuheista, piiri- ja vyöhyke-
johtajiltasi sekä tästä kirjasesta.

Uupunut (fyysisesti ja emotionaalisesti)

Sairas (esim. vatsa sekaisin)

Herkästi suuttuminen

Voimakas lannistuminen

Kyvyttömyys tuntea Henkeä

Kukaan ei nauti siitä, että on stressin oranssilla 
alueella, mutta tämä on harvoin pysyvää.

Rukoile saadaksesi johdatusta, kun tutkit pyhiä kirjoi-
tuksia ja toteutat tämän kirjasen ehdotuksia. Kerro lä-
hetysjohtajallesi, jos pysyt oranssilla tasolla pidem-
pään kuin kolme päivää, jotta hän voi auttaa.

Jatkuva masennus, paniikki tai ahdistus

Epätoivoisuus

Vaikeuksia syödä tai nukkua (voi johtaa 
sairastumiseen)

Tilanteen kokeminen ylivoimaiseksi, kyvyt-
tömyys jatkaa

Tuntuu kuin olisi Jumalan hylkäämä

Jos olet tällä tasolla, pyydä apua lähetysjohtajaltasi.

Pyydä toveriltasi tai piirijohtajaltasi pappeuden siu-
naus. Voisit ehkä käyttää hieman aikaa siihen, että kir-
joitat päiväkirjaasi, pohdiskelet tämän kirjasen ehdo-
tuksia, rukoilet ja kenties pidät taukoa niistä asioista, 
jotka koet vaikeimmiksi lähetystyössä, kunnes sinulla 
on tilaisuus puhua lähetysjohtajasi kanssa.PU
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Stressin neljä tasoa
Stressi ei ole aina huono asia. Itse asiassa stressi 
on luonnollinen fyysinen ja emotionaalinen vasta
reaktio elämän muutoksiin ja haasteisiin, ja se 
on välttämätön kasvulle. Mutta liiallisen stressin 

tunteminen liian pitkään ilman taukoja voi johtaa 
ongelmiin.

Kun pyrit tehokkaasti hallitsemaan stressiä, sinun 
voi olla hyödyllistä ajatella stressin kokemisen nel
jää tasoa.

St ress in  ymmär täminen
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Lähetystyöpalvelusi kuluessa saatat kokea eri aikoina stressin eri tasoja. 
Tänään saatat tuntea olevasi ”oranssilla” tasolla ja huomenna palaat jäl-
leen ”vihreälle” tasolle. Tämän kirjasen tarkoituksena on auttaa sinua pysy-
mään vihreällä tasolla – tai palaamaan sille.

Kun luet seuraavaa lainausta presidentti Gordon B. Hinckleyn pitämästä puheesta, mieti sitä, kuinka sinun ko-
kemuksesi stressistä lähetyssaarnaajana (uudet ihmiset, uusi kieli, uusi kulttuuri) voivat auttaa sinua paremmin 
ymmärtämään sitä stressiä, jota monet uudet käännynnäiset kokevat (uudet ystävät, uusi käsitteistö, uusi kult-
tuuri). Kuinka voit tämän uuden ymmärryksen avulla saada muut jäsenet mukaan auttamaan uusia käännynnäi-
siä siirtymävaiheessa? Kirjoita ajatuksiasi opiskelupäiväkirjaasi.

”Sain eräänä päivänä hyvin mielenkiintoisen kirjeen. Sen oli kirjoittanut vuosi sitten kirkkoon liittynyt nainen. 
Hän kirjoittaa:

’Matkani kirkkoon oli ainutlaatuinen ja jokseenkin haasteellinen. Tämä kulunut vuosi on ollut rankin vuosi, 
minkä olen elämäni aikana elänyt. Se on ollut myös antoisin. Uutena jäsenenä minulla on edelleen haasteita 
joka päivä.’

Hän jatkaa sanoen, että kun hän liittyi kirkkoon, hän ei tuntenut saavansa tukea seurakuntansa johdolta. Hä-
nen piispansa ei tuntunut piittaavan hänestä uutena jäsenenä. Tuntien itsensä torjutuksi hän kääntyi uudestaan 
lähetysjohtajansa puoleen, joka avasi hänelle mahdollisuuksia.

Hän sanoo, etteivät ’kirkon jäsenet tiedä, millaista on olla uusi kirkon jäsen. Siksi heidän on miltei mahdotonta 
tietää, kuinka he voisivat tukea meitä.’

Kehotan teitä, veljeni ja sisareni, ellette tiedä, millaista se on, yrittämään kuvitella, millaista se on. Se voi olla 
hyvin yksinäistä. Pettymyksen tunne voi olla suuri. Se voi olla pelottavaa. Me tähän kirkkoon kuuluvat poik-
keamme maailmasta paljon enemmän kuin tulemme ajatelleeksi. Tämä nainen jatkaa: ’Kun me tutkijat tulemme 
kirkon jäseniksi, hämmästykseksemme huomaamme astuneemme kokonaan vieraaseen maailmaan, maail-
maan, jolla on omat perinteensä, oma kulttuurinsa ja oma kielensä. Huomaamme, ettei ole ketään ihmistä 
eikä mitään paikkaa, josta voisimme pyytää opastusta matkallamme tähän uuteen maailmaan. Aluksi matka 
on jännittävä, virheemme jopa huvittavia, mutta sitten siitä tulee turhauttava, ja lopulta turhautuminen vaih-
tuu suuttumukseksi. Ja näissä turhautumisen ja suuttumuksen vaiheissa me lähdemme. Palaamme takaisin maa-
ilmaan, josta olemme tulleet, jossa tiesimme, keitä olimme, jossa teimme osamme ja jonka kieltä osasimme 
puhua.” (Ks. ”Etsikää karitsoita, ruokkikaa lampaita”, Liahona, heinäkuu 1999, s. 122, kursivointi lisätty; ks. 
myös Saarnatkaa minun evankeliumiani, 2005, s. 226–227 [Toiminta: Opiskelu yksin tai toverin kanssa].)

Sinun kokemuksesi voivat olla siunaukseksi muille
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Lähetystyön vaatimukset
Palveleminen koko sydämestäsi, väkevyydestäsi, 
mielestäsi ja voimastasi (ks. OL 4:2) siunaa sinua 
suuresti. Lähetystyö ei ole helppoa. Lähetystyön 
vaatimukset jakautuvat useaan ryhmään:

Yleiset (ks. s. 17–22). Koet lähetystyösi aikana mo
nia muutoksia ja siirtymisiä. Käytettävissäsi ei aina 
ole tuttuja selviytymiskeinoja, ja sinun täytyy oppia 
uusia. Illat ja viikonloput, joiden olet tottunut ole
van rentouttavia, ovat sinulla nyt kiireisintä aikaa. 
Saatat tuntea olosi kiusalliseksi. Toisinaan sinulla 
voi olla vaikeaa. Saatat miettiä, kuinka voit auttaa 
muita lähetyssaarnaajia, joilla on vaikeuksia.

Fyysiset (ks. s. 23–28). Saatat olla päivittäin liik
keellä 11–12 tuntia – kävellä, pyöräillä, nousta por
taita ja seisoa. Et ehkä saa niin paljon unta kuin 
mihin olet tottunut. Ruoka voi olla outoa. Olet ul
kona huonossa säässä ja altistut uusille baktee
reille. Jo se, että tilanne on uusi, voi uuvuttaa.

Emotionaaliset (ks. s. 29–34). Saatat tuntea 
huolta kaikesta siitä, mitä sinun on tehtävä, ja si
nun voi olla vaikea rentoutua. Saatat tuntea koti
ikävää, lannistua, kyllästyä tai tuntea yksinäisyyttä. 
Saatat kohdata torjumisia, pettymyksiä tai jopa 
vaaratilanteita. Saatat kantaa huolta perheestä ja 
ystävistä, kun et voi olla auttamassa heitä.

Sosiaaliset (ks. s. 35–40). Asut ahtaassa asun
nossa toverin kanssa, jonka kanssa sinulla ehkä on 
tai ei ole paljoakaan yhteistä. Sinun odotetaan pu
huvan tuntemattomille ihmisille, olevan kanssa
käymisissä kirkon johtohenkilöiden kanssa, tutus
tuvan nopeasti kirkon jäseniin ja oppivan rakasta
maan tutkijoita.

Älylliset (ks. s. 41–43). Saatat opetella uutta 
kieltä. Sinun pitää oppia oppiaiheita ja pyhien kir
joitusten kohtia, omaksua opetustaitoja ja ratkaista 
esiin nousevia huolenaiheita. Sinun tulee suun
nitella, asettaa ja saavuttaa tavoitteita, sopeutua 

muutoksiin ja ratkaista kaikenlaisia käytännön 
 ongelmia.

Hengelliset (ks. s. 45–49). Tulet venymään vah
vistaaksesi todistustasi, vastustaaksesi kiusauksia 
sekä oppiaksesi tuntemaan ja tunnistamaan Hen
gen. Sinun tulee ottaa vastaan ojentamista, tehdä 
parannusta, kohdata heikkoutesi ja katumuksesi 
nöyrästi sekä turvautua Herraan enemmän kuin 
koskaan aikaisemmin.

Apukeinoja, joiden avulla pysyt 
tasapainossa
Kun sinulla on apukeinoja, joiden avulla voit sel
viytyä lähetystyön vaatimuksista, sinä kasvat ja 

OPPIMINEN
Haasteellinen aineisto

POISTUMINEN  
                mukavuusalueelta

Odotukset
SÄÄNNÖT

TOIMEEN TULEMINEN  
muiden kanssa

Vaatimukset

St ress in  ymmär täminen
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PYHÄ HENKI

Apukeinoja
annat oman panoksesi ja pysyt vihreällä tasolla. 
Toisinaan voit saavuttaa tämän tasapainon vä
hentämällä tarpeettomia vaatimuksia, kuten epä
realistisia odotuksia, joita kohdistat itseesi, tai 
huolen kantamista siitä, mitä muut ajattelevat. 
Monia lähetystyön vaatimuksista ei kuitenkaan 
voi vähentää. Sinun pitää opetella uutta aineis
toa, tulla toimeen muiden kanssa, noudattaa sään
töjä, opettaa ja todistaa sekä poistua mukavuus
alueeltasi.

Voit silti pysyä tasapainossa käyttämällä enemmän 
niitä apukeinoja, joiden avulla selviydyt näistä 
vaatimuksista. Tärkeimpiä apukeinoja lähetystyön 
vaatimuksista selviytymiseen ovat rukous, pyhien 
kirjoitusten tutkiminen, Pyhän Hengen  johdatus ja 
muiden palveleminen. Lisäapukeinoja ovat Saar-
natkaa minun evankeliumiani, lähetystyön johto
henkilöiden antama apu sekä monet muut keinot, 
joita mainitaan tässä kirjasessa.

Käyttämällä näitä apukeinoja pystyt turvaamaan 
Vapahtajaan Jeesukseen Kristukseen ja Hänen so
vitukseensa. Hän on suurin avun lähde, kun pyrit 
selviytymään lähetyssaarnaajan elämän vaatimuk
sista ja stressitekijöistä.

”Olen usein sanonut, että yksi lähetystyön suurimmista salaisuuksista on 
työ! Jos lähetyssaarnaaja tekee työtä, hän saa Hengen; jos hän saa 
Hengen, hän opettaa Hengen avulla; ja jos hän opettaa Hengen avulla, 
hän koskettaa ihmisten sydäntä ja hän on onnellinen. Hän ei tunne  koti- 
ikävää eikä huolta perheestään, sillä kaikki aika ja kyvyt ja mielenkiin-
non kohteet kohdistuvat palveluksen työhön. Työ, työ ja työ – sille ei ole 
olemassa mitään tyydyttävää korviketta, ei varsinkaan lähetystyössä.”

–  P R E S I D E N T T I  E Z R A  TA F T  B E N S O N ,  
T H E  T E A C H I N G S  O F  E Z R A  TA F T  B E N S O N ,  1 9 8 8 ,  S .  2 0 0

Tuki muilta ihmisiltä
UUDET TAIDOT

Laadi suunnitelma RUKOUS
RUOKAVALIO JA LIIKUNTA

Ajattelutavan muuttaminen
PYHÄT KIRJOITUKSET Työ

Sovitus

St ress in  ymmär täminen
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Katsokaa minuun
Muista, että taivaallinen Isämme rakastaa sinua. 
Turvaa Häneen ja Jeesuksen Kristuksen sovituksen 
voimaan, jotka parantavat ja lunastavat sinut. Ju
malalla on täydellinen suunnitelma epätäydellisiä 
lapsiaan varten. Tämä on se hyvä sanoma, jota sinä 
viet maailmaan. Muista nämä lupaukset: ”Toti
sesti, totisesti minä sanon teille, kuten sanoin ope
tuslapsillenikin: Missä kaksi tai kolme on koolla 
minun nimessäni jonkin asian tähden, katso, minä 
olen siellä heidän keskellään – samoin minä olen 
teidän keskellänne.

Älkää pelätkö tehdä hyvää, – – sillä mitä te kyl
vätte, sitä te myös korjaatte; sen tähden, jos te kyl
vätte hyvää, te myös korjaatte hyvää palkaksenne.

Älä siis pelkää, pieni lauma; tehkää hyvää; yhdis
tykööt vaikka maa ja helvetti teitä vastaan, sillä ne 
eivät voi voittaa, jos teidät on rakennettu minun 
kalliolleni.

Katso, minä en tuomitse teitä. Menkää, älkääkä 
enää syntiä tehkö. Tehkää vakaasti työ, jonka minä 
olen käskenyt teidän tehdä.

Katsokaa minuun jokaisessa ajatuksessa; älkää 
epäilkö, älkää pelätkö.

Nähkää haavat, jotka menivät minun kylkeni läpi, 
sekä naulojen jäljet minun käsissäni ja jaloissani. 
Olkaa uskollisia, pitäkää minun käskyni, niin te 
saatte periä taivaan valtakunnan.” (OL 6:32–37.)

Mitä minun pitäisi tehdä 
seuraavaksi?

Jos tällä hetkellä tunnet liiallista stressiä, voit seu-
raavalla sivulla olevan itsearviointikaavion avulla 
löytää ne tämän kirjasen osiot, jotka voisivat aut-
taa sinua tämänhetkisissä huolenaiheissasi. Lue 
nuo osiot nyt. Palaa muihin osioihin, jos tarvit-
set niitä.

St ress in  ymmär täminen
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Itsearviointikaavio
Ohjeet:
1. Pane tämän päivän päivämäärä ylärivin ensimmäiseen ruutuun vasemmalla.

2. Käy läpi kirjalliset kuvaukset. Merkitse tämän päivän päivämäärän alla oleviin sarakeruutuihin rasti 
niihin kohtiin, joista haluat lisää tietoa.

3. Jokaisen kuvauksen kohdalle on toiseen sarakkeeseen merkitty sivunumero ja tämän kirjan osio, josta 
voit löytää keinoja ja ehdotuksia. Lue nuo ajatukset jokaisen merkitsemäsi kohdan osalta. Valitse sit
ten rukoillen 1–2 ehdotusta, joita kokeilet vähintään 2–3 viikon ajan. Muista, että monia ehdotuksia on 
harjoiteltava, jotta ne olisivat tehokkaita.

Pvm.

YLEISET
Minulla on vaikeuksia näissä asioissa: Sivu, osio

myönteinen suhtautuminen stressiin 17, A

”hätätilannestressistä” selviytyminen 20, B

muiden ylistressaantuneiden lähetyssaarnaajien 
auttaminen 20, C

FYYSISET
Minulla on vaikeuksia näissä asioissa: Sivu, osio

ahkeran työnteon oppiminen 23, A

terveenä ja tarmokkaana pysyminen 24, B

päänsäryn, vatsakivun tai lihaskipujen kanssa 
selviytyminen 24, C

nukkuminen, nukkumaanmeno ajoissa 26, D

ylösnousu ajoissa 27, E

terveellisesti syöminen 27, F

motivoituminen kuntoiluun 28, G

I t sear v io in t ikaav io
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Pvm.

EMOTIONAALISET
Minulla on vaikeuksia näissä asioissa: Sivu, osio

koti-ikävä 29, A

masennus tai lannistuminen 30, B

itsekriittisyys 31, C

levottomuuden tai riittämättömyyden tunne 32, D

herkästi ärsyyntyminen tai suuttuminen 33, E

uupumuksen tunne tai motivaation puuttumisen tunne 33, F

huolen kantaminen kotiväestä 34, G

yksinäisyyden tunne 34, H

SOSIAALISET
Minulla on vaikeuksia näissä asioissa: Sivu, osio

tuntemattomien kanssa puhuminen 35, A

halu olla yksin 36, B

avoin kommunikointi toverin kanssa 37, C

ihmisten rakastaminen 38, D

lähetystyön johtohenkilöiden kanssa toimeen 
 tuleminen 38, E

seksuaalisten tai romanttisten tunteiden hallitseminen 39, F

ÄLYLLISET
Minulla on vaikeuksia näissä asioissa: Sivu, osio

kielen oppiminen 41, A

järjestelmällinen tavoitteissa ja suunnitelmissa 
 pysyminen 41, B

itsensä muita vähemmän älykkääksi tai 
kyvykkääksi kokeminen 43, C

HENGELLISET
Minulla on vaikeuksia näissä asioissa: Sivu, osio

todistukseni vahvistamisen oppiminen 45, A

parannuksenteon oppiminen 46, B

merkityksellisen rukoilemisen oppiminen 47, C

pyhien kirjoitusten rakastamisen oppiminen 47, D

Henkeen turvaamisen oppiminen 47, E

I t sear v io in t ikaav io
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15



16



Yleisiä periaatteita  
stressin hallintaan

Tässä osiossa on yleisiä ehdotuksia siihen, miten voi ehkäistä liiallista stressiä ja selviytyä siitä. Nämä 
ehdotukset voivat olla hyödyllisiä kaikille lähetyssaarnaajille.

Myönteinen suhtautuminen 
stressiin

◼ Rukoile hartaasti ja usein, yksin ja tove-
risi kanssa. Kerro Herralle tuntemuksistasi, ko
kemuksistasi, suunnitelmistasi ja huolenaiheistasi. 
Pyydä Henkeä olemaan kanssasi kaikessa. Kir
joita muistiin, mitä vaikutelmia saat, kun rukoi
let ja tutkit pyhiä kirjoituksia. Ole valpas huomaa
maan johdatus, jota voit saada päivän kuluessa. 
Kun kuuntelet Hengen ääntä, saat edelleen lisää 
johdatusta, lohtua ja apua. ”Sillä katso, vielä minä 
sanon teille, että jos te menette sisälle oikealla ta
valla ja saatte Pyhän Hengen, se osoittaa teille kai
ken, mitä teidän tulee tehdä” (2. Nefi 32:5). Anna 

Herralle sitoumus, että noudatat aina parhaasi 
mukaan niitä hengellisiä kehotuksia, joita saat.

◼ Tunnusta Herran käsi kaikessa. Sinulla on 
eturivin paikka kaikista ihmeistä suurimpaan: 
Kristuksen sovituksen vaikutukseen yksilöihin  
ja perheisiin. Harjoittele joka päivä  keskittymistä 
siunauksiin, joista olet kiitollinen. Huomaa 
 Hengen vaikutus elämässäsi ja kirjoita siitä.  
(Ks. Moroni 10:3.)

◼ Etsi lohdullisia pyhien kirjoitusten kohtia 
ja opettele ne ulkoa. Kun opiskelet, laadi luet
telo pyhien kirjoitusten kohdista, jotka vahvistavat 
ja lohduttavat sinua. Opettele ne ulkoa tai lue niitä 
usein.

A
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”Katso, minä olen Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan opetuslapsi. Hän 
on kutsunut minut julistamaan sanaansa kansansa keskuudessa, jotta se 
saisi ikuisen elämän.”

–  3 .  N E F I  5 : 1 3

◼ Keskity niiden tarpeisiin, joita palvelet. 
Mieti, mitä voit tehdä, jotta olisit siunaukseksi tut
kijoille, joita opetat, ja jäsenille, joita palvelet. Etsi 
innoitusta siihen, kuinka voit palvella heitä ja vah
vistaa heidän uskoaan.

◼ Laula. Opettele ulkoa muutamien sinulle mie
luisten kirkon laulujen sanat. Kun tunnet ole
vasi stressaantunut tai lannistunut, laula itseksesi 
tai toverisi kanssa. ”Kirkon laulut voivat kohot
taa henkeämme, antaa meille rohkeutta ja saada 
meidät tekemään vanhurskaita tekoja. Ne voivat 
täyttää sielumme taivaallisilla ajatuksilla ja tuoda 
meille rauhan hengen.” (”Ensimmäisen president
tikunnan alkusanat”, MAPlauluja, 1985, s. x.)

◼ Muista, mitä olet oppinut. Koko elämäsi ajan 
olet onnistunut selviytymään muutoksista ja vai
keuksista. Laadi henkilökohtaisen opiskelun ai
kana luettelo asioista, joita olet oppinut aiemmissa 
siirtymävaiheissa ja suuren stressin aikoina (ku
ten sopeutuessasi lähetyssaarnaajien koulutuskes
kukseen). Kuinka voit soveltaa näitä taitoja nyt? 
”[Muistakaa], kuinka armollinen Herra on ollut 
ihmislapsille Aadamin luomisesta aina siihen ai
kaan asti, kun te saatte nämä asiat, ja [pohdiskel
kaa] sitä sydämessänne” (Moroni 10:3).

◼ Palvele käyttämällä vahvuuksiasi. Laadi luet
telo vahvuuksistasi, kyvyistäsi ja hengellisistä lah
joistasi. Sinun vahvuutesi ovat osa Herran varasto
huonetta, josta Hän ammentaa siunatakseen 
lapsiaan ja rakentaakseen valtakuntaansa. Ratkai
sevan tärkeä osa lähetystyötäsi on se, että kehität 
lahjojasi ja pyhität vahvuutesi auttaaksesi muita 

tulemaan Kristuksen luokse. Keskity enemmän 
siihen, mitä teet hyvin, kuin siihen, mitä teet vää
rin. Suunnittele joka viikko, millä tavoin voit ke
hittää ja käyttää lahjojasi palvellaksesi ja siunatak
sesi muita (ks. OL 82:18–19).

◼ Ystävysty toverisi kanssa. Kertokaa toisillenne 
ajatuksistanne, palvelkaa toisianne, auttakaa toi
sianne ja antakaa anteeksi toisillenne. Ystävät ovat 
suurena apuna stressistä selviytymisessä. ”Minun 
käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin 
minä olen rakastanut teitä” (Joh. 15:12).

◼ Tarkastele odotuksiasi. Älä odota kaiken ta
pahtuvan toivomasi mukaisesti. Et tee kaikkea täy
dellisesti. Eivät kaikki lähetyssaarnaajat ole täysin 
kuuliaisia ja ystävällisiä. Tutkijasi saattavat saada 
mormonien vastaista väärää tietoa. Et ehkä kos
kaan opi puhumaan kieltä kuten kielen syntype
räinen puhuja. Muista neuvo, jonka Herra antoi 
Joseph Smithille Libertyn vankilassa: ”Kaikki tämä 

Hengitysharjoitus

– Istu mukavassa asennossa tai seiso vaiti. Hen-
gitä muutaman kerran sisään ja ulos syvään 
ja hitaasti nenän kautta ja pysähdy hetkeksi 
kunkin hengähdyksen jälkeen.

– Rentouta hartiasi ja yritä hengittää siten, että 
vatsasi liikkuu, eivät hartiasi.

– Hengitä edelleen hitaasti ja rauhallisesti vii-
den minuutin ajan tai kunnes huolestuneisuu-
den tunteet hellittävät.

Ehdotuks ia  ja  ke ino ja :  Y le i s iä  per iaa t te i ta
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antaa sinulle kokemusta ja on sinun hyväksesi. – – 
Ja nyt, pysy tielläsi.” (OL 122:7, 9.)

◼ Kuntoile. Säännöllinen kuntoilu on yksi teho
kas tapa hallita stressiä. Päätä osallistua moniin eri 
liikuntamuotoihin, jotka ovat sekä hauskoja että 
fyysisesti haasteellisia. Kun keskityt saatavilla ole
vaan liikuntaan, voit huomata, että olet energi
sempi ja pystyt paremmin unohtamaan päivän 
huolet. Riippumatta siitä, minkä liikuntamuodon 
valitset, kuntoilu voi auttaa sinua lisäämään kestä
vyyttäsi ja kykyäsi palvella Herraa. (Ks. Saarnatkaa 
minun evankeliumiani, s. VIII.)

◼ Älä yritä hallita asioita, joita et pysty hallit-
semaan. Vaikka pyritkin parhaasi mukaan täyttä
mään käännytystyötavoitteesi, työsi tulokset riip
puvat siitä, kuinka muut käyttävät tahdonvapaut
taan, etkä voi pakottaa heitä. ”Mitään valtaa ja 
vaikutusvaltaa ei voi eikä saa pitää yllä pappeu
den avulla, ainoastaan taivuttelemalla, pitkämieli
syydellä, lempeydellä, sävyisyydellä ja vilpittömällä 
rakkaudella” (OL 121:41). ”Sen tähden, suuresti 
rakastetut veljet, tehkäämme iloisin mielin kaikki, 
mikä on meidän vallassamme; ja pysykäämme sit
ten sijoillamme täysin varmoina saadaksemme 
nähdä Jumalan pelastuksen ja hänen käsivartensa 
ilmoittamisen” (OL 123:17).

◼ Muista levon ja rentoutumisen merkitys. 
Käytä iltaisin esimerkiksi asteittain etenevää ren
toutusharjoitusta (ks. oikealla) tai hengitysharjoi
tusta (ks. vasemmalla) rauhoittumiseen ja rentou
tumiseen ennen nukkumaanmenoa. Suunnittele 
valmistautumispäivät niin, että sinulla on aikaa le
vätä, nauttia ja rentoutua, jotta virkistyt tulevaa 
viikkoa varten. Välttämättömien toimintojen kuten 
kaupassa käymisen ja kotiin kirjoittamisen lisäksi 
kokeile seuraavia:

– Kulttuuritoiminnat. Käy historiallisilla paikoilla, 
museoissa tai paikallisissa juhlatilaisuuksissa.

– Yhdessäolotoiminnat. Mene muiden kanssa ur
heilemaan, pelaamaan, nauttimaan taiteesta tai 
sopivasta musiikista tai syömään.

– Aikaa luonnon ääressä. Käy puistoissa tai luon
nonsuojelualueilla tai mene patikoimaan.

– Lepoa ja mietiskelyä. Ota päiväunet, mietiskele 
tai kirjoita tuntemuksistasi.

Asteittain etenevä 
rentoutusharjoitus

Syvä rentoutuminen auttaa kehoasi toipumaan 
 stressistä. Harjoittele tätä iltaisin ennen nukkumaan-
menoa kouluttaaksesi kehoasi rentoutumaan. Tee 
tämä harjoitus lyhennettynä aina kun tunnet päivän 
aikana olevasi liian stressaantunut.

– Ole mukavassa makuu- tai istuma-asennossa ja 
sulje silmäsi.

– Keskity kerrallaan yhteen kehosi osaan ja pane 
merkille mahdollinen kireys. Rentouta tietoisesti 
se kehosi osa. Tunne, kuinka kaikki kireys va-
luu pois aivan kuin hiekka, joka valuu sormiesi 
lomitse. Siirry sitten seuraavaan kehosi osaan. 
Etene rauhallisesti. Ellet ole varma siitä, onko 
kireyttä vielä jäljellä, jännitä sitä kehosi osaa 
10 sekunnin ajan. Rentoudu sitten 10 sekunnin 
ajan ennen kuin siirryt eteenpäin.

– Keskity näihin alueisiin, yhteen kerrallaan: 
1. pää ja kasvot; 2. silmät; 3. leuka; 4. niska; 
5. hartiat ja selkä; 6. käsivarret; 7. kädet ja 
sormet; 8. rintakehä ja vatsa; 9. reidet ja 
 sääret; 10. jalkaterät ja varpaat.

– Käy mielessä läpi kehosi ja pane merkille, onko 
johonkin jäänyt kireyttä. Rentoudu täysin.

– Valitse ”henkilökohtainen maisema” – muistikuva 
tai kuviteltu ympäristö – joka tuo sinulle iloa ja 
rauhaa. Pyri kuvittelemaan tämä maisema mah-
dollisimman elävästi.

Ehdotuks ia  ja  ke ino ja :  Y le i s iä  per iaa t te i ta
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”[Jeesus] sanoi [opetuslapsilleen]: ’Lähtekää mu
kaani johonkin yksinäiseen paikkaan, niin saatte 
vähän levähtää.’ Ihmisiä näet tuli ja meni koko 
ajan, eivätkä opetuslapset ehtineet edes syödä.” 
(Mark. 6:31.)

”Ja katsokaa, että tämä kaikki tehdään viisaasti  
ja järjestyksessä, sillä ihmistä ei vaadita juokse
maan nopeammin kuin hänellä on voimaa” 
 (Moosia 4:27).

”Hätätilannestressistä” 
selviytyminen

Hätätilannestressi syntyy silloin kun siirryt yhtäk
kiä oranssille tai punaiselle stressitasolle. Jos olet 
fyysisessä tai emotionaalisessa vaarassa, soita heti 
lähetysjohtajallesi. Muissa tilanteissa kokeile seu
raavia ehdotuksia:

◼ Pidä pieni tauko. Jos tunnet olevasi aivan 
poissa tolaltasi tai ylistressaantunut, pidä tauko. 
Vedä muutaman kerran hitaasti syvään henkeä, 
venyttele ja rentoudu fyysisesti. Kun kehosi ja 
mielesi ovat jälleen tyyniä, pystyt ajattelemaan sel
keämmin. Mene toverisi kanssa kävelylle, syö tai 
juo jotakin tai vain istahda ajattelemaan muuta
maksi minuutiksi.

◼ Ole ystävällinen itseäsi kohtaan. Puhu it
sellesi samoja ystävällisiä, lohdullisia sanoja, joita 
käyttäisit jonkun muun kanssa. Toisinaan jokainen 
turhautuu tai tekee virheitä. Tiedä, että Herra ym
märtää. Kuvittele, että Hän istuu lähelläsi, kuunte
lee ja antaa tukea. Muista, että avuttomuuden, toi
vottomuuden tai ankaran tuomitsemisen ajatukset 
eivät tule Herralta.

◼ Keskity uudelleen kiitollisuuteen. Huomaa, 
mitä on ympärilläsi. Keskity muutamaksi minuu
tiksi siihen, mikä on oikein, hyvää ja myönteistä 
sinussa ja maailmassa. Lausu kiitosrukous, jossa 
mainitset ainakin viisi yksityiskohtaista asiaa.

◼ Etene askel kerrallaan. Totea välitön ongelma ja 
ratkaise se etenemällä askel kerrallaan. Muistuta it
sellesi: ”Tällä hetkellä minun ei tarvitse muuta kuin 
____.” Esimerkiksi: ”Tällä hetkellä minun ei tarvitse 
muuta kuin odottaa bussia” tai ”Tällä hetkellä mi
nun ei tarvitse muuta kuin löytää tämä osoite”.

◼ Auta jotakuta muuta. Kohdista tarmosi uudel
leen palvelemalla jotakuta muuta. Hymyile ihmi
sille, auta heitä ja tarjoudu palvelemaan. (Ks. Saar-
natkaa minun evankeliumiani, s. 178–180.)

◼ Korvaa kielteinen ajattelu. Laadi nyt, tai en
nen kuin menet tänä iltana nukkumaan, paperille 
luettelo tämänpäiväisistä kielteisistä ajatuksistasi. 
Kirjoita ne sitten uudelleen toiveikkaammiksi, to
tuudenmukaisemmiksi ja kannustavammiksi (ks. 
esimerkki oikealla).

Muiden ylistressaantuneiden 
lähetyssaarnaajien auttaminen

◼ Huomaa lähetyssaarnaajat, joilla on vai-
keuksia. Kerro heille, että ymmärrät heillä olevan 
vaikeuksia. Vakuuta heille, että työskentelet yh
dessä heidän kanssaan ja että Herran avulla voitte 
yhdessä onnistua. Tilanteen mukaan ehdota, että 
he pitävät pienen tauon ja menevät esimerkiksi 
kävelylle toverinsa kanssa, vaihtavat hieman mai
semaa tai siirtyvät vähemmän stressaavaan toi
mintaan, mikäli mahdollista. Rukoile apua itsek
sesi tai kyseisen lähetyssaarnaajan kanssa.

◼ Ajattele kasteenliittoasi. Lupaamme kantaa 
toistemme ”kuormia, jotta ne olisivat keveitä; niin, 
ja [olemme] halukkaita suremaan surevien kanssa, 
niin, ja lohduttamaan niitä, jotka ovat lohdutuksen 
tarpeessa, ja olemaan Jumalan todistajina kaikkina 
aikoina ja kaikessa ja kaikkialla” (Moosia 18:8–9). 
Toteuta tätä lupausta siten, että 1) jaat lähetyssaar
naajan kuorman, 2) tarjoat myötätuntoa ja lohtua 
sekä 3) todistat Jumalan rakkaudesta.

B

C
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”Jumala huomaa meidät, ja Hän valvoo meitä. Mutta tavallisesti Hän 
täyttää tarpeemme jonkun toisen henkilön välityksellä.” (Kirkon president-
tien opetuksia: Spencer W. Kimball, 2006, s. 88.)

–  P R E S I D E N T T I  S P E N C E R   W.  K I M B A L L

AJATUKSIANI AJATUKSENI UUDELLEEN KIRJOITETTUINA

En pysty oppimaan tätä 
kieltä.

Jos jatkan harjoittelemista, niin opin kieltä siinä määrin, että voin 
tehdä työtäni ja opettaa Hengen avulla. Herra auttaa minua.

Sisar Smith pitää minua 
varmaan idioottina.

En pysty lukemaan hänen ajatuksiaan, joten en tiedä, mitä mieltä hän 
on, mutta voin kysyä, olenko loukannut häntä, ja pyytää anteeksi.

Vihaan heräämistä näin 
aikaisin.

Minun ei tarvitse pitää siitä. Olen sitä mieltä, että pystyn siihen. 
Kunhan olen noussut ylös ja lähtenyt liikkeelle, oloni luultavasti 
kohenee.

Oppiaihe oli katastrofi. Jotkin oppiaiheet sujuvat paremmin kuin toiset. On hyvä, että haluan 
kehittyä. Ehkä toverini voi auttaa.

Päiväni ovat aina yhtä 
kaaosta.

Toisinaan päiväni ovat yhtä kaaosta, ja toisinaan osaan suunnitella 
päivän toimeni paremmin. Voin keskittyä yhteen asiaan kerrallaan ja 
pyrkiä siten saamaan elämäni parempaan järjestykseen.

En koskaan selviydy tästä 
päivästä.

Tähän mennessä olen selviytynyt jokaisesta päivästä, ja selviydyn 
tästäkin päivästä. Juuri nyt minun pitää tehdä vain se, mikä on 
edessäni, yksi askel kerrallaan. Tämän oppiaiheen jälkeen rentoudun 
viiden minuutin ajan, jotta rauhoitun.

Tässä vaiheessa minun 
pitäisi jo pärjätä.

Kuka niin sanoo? Teen parhaani, ja Herra ja muut auttavat minua, ellei 
parhaani tekeminen riitä, jotta työ tulisi tehdyksi.

En välitä, mitä toverini 
ajattelee. Minä teen tämän 
omalla tavallani.

Kyllä minä välitän. Olen vain turhautunut. Jos kuuntelen paremmin ja 
kysyn enemmän, niin ehkä ymmärrän paremmin, miksi toverini näkee 
tämän eri tavalla.

Korvaa kielteinen ajattelu

Ehdotuks ia  ja  ke ino ja :  Y le i s iä  per iaa t te i ta
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◼ Esitä muutamia kysymyksiä, mutta älä pa-
kota lähetyssaarnaajaa puhumaan. Kokeile: 
”Näytät huolestuneelta. Mitä on tapahtunut?” tai 
”Haluaisitko kertoa siitä minulle?”

◼ Kuuntele ymmärtääksesi sekä tarjotaksesi 
tukea ja kannustusta. Useinkaan ei kannata tar
jota neuvoja tai ehdottaa ratkaisuja ennen kuin 
henkilö kokee tulleensa ymmärretyksi. Esitä kysy
myksiä ja auta henkilöä löytämään itse vastauk
sensa. Vaikka sinun ei pidäkään omaksua neuvo
jan roolia vastakkaista sukupuolta olevien tutki
joiden tai lähetyssaarnaajien ollessa kyseessä, voit 
olla empaattinen kuuntelija, joka auttaa ja tukee 

muita lähetyssaarnaajia. (Ks. Saarnatkaa minun 
evankeliumiani, s. 196–197.)

◼ Keskity siihen, mitä pitää päättää juuri nyt. 
Väistä isot kysymykset (kuten ”En ole varma, onko 
minulla edes todistusta”) ja keskity heti tehtäviin 
päätöksiin (”Päätetään nyt vain siitä, kuinka ha
luamme käsitellä tämän seuraavan oppiaiheen”). 
Tarjoa apua (”Voin tällä kertaa lausua todistuk
seni”). Kun tilanne on rauhoittunut, palaa isom
paan ongelmaan ja etsi ratkaisuja (”Mitä todis
tus sinun mielestäsi on? Kuinka ihminen saa sen? 
Mitä olet kokeillut? Mistä saisimme lisää ajatuk
sia?”) Muistuta lähetyssaarnaajalle, että Herra voi 
ajan mittaan auttaa löytämään ratkaisuja, jos me 
teemme, mitä pystymme, ja jätämme asian sitten 
Hänen huomaansa.

◼ Muistuta lähetyssaarnaajalle siitä, mitä hän 
tekee hyvin. (”Minä todella arvostan vilpittö
myyttäsi ja haluasi palvella Jumalaa.”)

◼ Lausu todistuksesi. Kerro olevasi vakuuttunut 
siitä, että Jumala rakastaa ja haluaa auttaa.

◼ Ole viisas palvellessasi muita. Sinulla on 
pyhä virka. Ole luotettava, säilytä luottamukselli
suus ja pysy aina toverisi kanssa.

◼ Kerro lähetysjohtajallesi, mikäli tilanne ei 
kohene.

”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista 
jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.”

–  J O H .  1 4 : 2 7
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Apukeinoja selviytymiseen  

fyysisistä vaatimuksista
Liiallinen stressi voi vaikuttaa terveyteemme, kykyymme nukkua ja kykyymme selviytyä kiusauksista. 
Hyvä ravinto ja liikunta auttavat meitä hallitsemaan stressiä paremmin. Jos sinulla on fyysisiä haas-
teita, valitse rukoillen 1–2 ehdotusta, jotka tuntuvat sopivan sinulle. Kaikki ehdotukset eivät toimi jokai-
sen kohdalla, mutta useimpia ideoita täytyy toteuttaa ainakin 2–3 viikkoa, ennen kuin niistä alkaa olla 
hyötyä. Katso lisäehdotuksia osiosta ”Yleisiä periaatteita stressin hallintaan”, s. 17–22.

Ahkeran työnteon oppiminen

◼ Jaa isot tai vaikeat tehtävät pienempiin 
osiin. Jos ne yhä tuntuvat vaikeilta, pilko niitä li
sää. Toimi sitten. Jos odotat, kunnes ”tunnet ha
lua” tehdä työtä, ennen kuin aloitat, saat ehkä 
odottaa pitkään. Aloita, niin motivaatio tulee kyllä.

◼ Tahdita työskentelysi. Vaihtele työtehtäviäsi, 
äläkä työskentele liian pitkään yhden asian pa
rissa. Muistuta itsellesi: Tällä hetkellä minun ei tar
vitse muuta kuin ____.

◼ Huolehdi siitä, että saat riittävästi unta, ter-
veellistä ruokaa, vettä ja liikuntaa, jotta olisit 
riittävän kestävä.

◼ Etsi tukea, ehdotuksia ja kannustusta muilta 
ja ota ne vastaan kiitollisena. Tue ja kannusta si
näkin muita.

◼ Ilmaise kiitollisuutta. Ole kiitollinen paitsi 
siunauksistasi myös haasteistasi ja vastoinkäymi
sistäsi sekä siitä, mitä voit oppia niistä. Tämä suo 
Herralle tilaisuuden siunata ja auttaa sinua.

A

23

Ehdotuks ia  ja  ke ino ja :  Fyys i se t  vaa t imukse t



Terveenä ja tarmokkaana 
pysyminen

◼ Tutki lukua OL 89 ja toteuta sitä elämässäsi.

◼ Pyydä pappeuden siunausta.

◼ Noudata julkaisun Missionary Health Guide 
[Lähetyssaarnaajan terveysopas] ohjeita vah-
vistaaksesi immuunijärjestelmääsi. Mene nuk
kumaan ajoissa. Juo päivässä 6–12 lasillista vettä il
maston mukaan. Älä jätä aterioita – varsinkaan 
aamupalaa – väliin, paitsi paaston aikana. Vältä so
keria. Ota päivittäin yksi monivitamiinivalmiste. 
Huolehdi päivittäin proteiinin saannista (esim. 
pähkinöitä, tofua, papuja, maitoa, jogurttia,  juustoa, 
munia, kalaa, kanaa, muuta lihaa). Pese kätesi usein 
tai käytä käsihuuhdetta, varsinkin jos toverisi on 
sairastunut. Älä jätä pöydälle ruokaa, joka tulee 
 säilyttää jääkaapissa – jos ruoka epäilyttää, heitä  
se pois.

◼ Kuntoile säännöllisesti. Puolen tunnin kun
toilu päivittäin vahvistaa immuunijärjestelmääsi, 
lisää tarmokkuuttasi ja tasapainottaa mielialaasi. 
Jos kävelet tai pyöräilet koko päivän, tee kuntoi
luna jotakin erilaista. (Ks. Saarnatkaa minun evan-
keliumiani, s. VIII.)

◼ Pukeudu sään mukaan. Jos on epä
tavallisen kuumaa tai kosteaa, pidä tauko 

lähetystyötoiminnoissasi, jotta voit olla puolesta 
tunnista tuntiin varjossa tai ilmastoidussa tilassa. 
Valuta viileää vettä ranteillesi tai niskaasi, jotta se 
viilentäisi, ja käytä aurinkosuojaa ja kevyttä vaate
tusta. Jos on kylmä, käytä kerrospukeutumista, kä
sineitä ja päähinettä (suurin osa kehon lämmöstä 
karkaa pään kautta). Yleisesti ottaen noudata lähe
tysjohtajasi antamia ohjeita, jotka koskevat sitä il
mastoa, jossa työskentelet.

◼ Pidä asuntonne puhtaana ja pölyttömänä. 
Tämä on erityisen tärkeää, jos vilustut usein tai si
nulla on allergioita. Pese pyyhkeet ja vuodevaat
teet säännöllisesti vähentääksesi allergeeneja. 
Siisti asunto myös kohottaa mielialaasi.

Päänsäryn, vatsakivun 
tai lihaskipujen kanssa 
selviytyminen

◼ Harjoittele fyysistä rentoutumista. Tämä voi 
auttaa vähentämään fyysisiä oireita kuten pään
särkyjä, vatsakipuja, ripulia, selkäkipua, nivelsär
kyä, sydämentykytystä, hengenahdistusta tai pa
niikkituntemuksia. Kouluta kehoasi rentoutumaan 
tekemällä asteittain eteneviä rentoutusharjoi
tuksia (s. 19) tai hengitysharjoituksia (s. 18) joka 
päivä ainakin kolmen viikon ajan. Lisäksi kun si
nulla on liiallisen stressin oireita tai tunnet itsesi 

B

C

”Ja kaikki pyhät, jotka muistavat pitää nämä sanat ja tehdä niiden mu-
kaan vaeltaen kuuliaisina käskyille, saavat terveyttä napaansa ja ydintä 
luihinsa, ja löytävät viisautta ja suuria tiedon aarteita, tosiaankin sa-
lattuja aarteita, ja juoksevat eivätkä uuvu ja vaeltavat eivätkä väsy. Ja 
minä, Herra, annan heille lupauksen, että tuhon enkeli kulkee heidän 
ohitseen kuten Israelin lasten ohitse, eikä surmaa heitä. Aamen.”

O L  8 9 : 1 8 – 2 1
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Pidä kirjaa

Pidä kirjaa kokemistasi fyysisistä oireista, kuten esimerkissä alla. Pane merkille toistuvia kaavoja, jotka autta-
vat sinua huomaamaan, mitä asioita voit muuttaa vähentääksesi ahdistusta, joka johtaa oireisiin.

ylistressaantuneeksi, käytä näitä taitoja vähentääk
sesi kireyttä ja tunteaksesi itsesi tyynemmäksi.

◼ Jaa työsi pieniin osiin ja ryhdy tekemään 
vain yhtä tehtävää kerrallaan. Muistuta itsellesi 
joka vaiheessa: ”Tällä hetkellä minun ei tarvitse 
muuta kuin ____.” Esimerkiksi: ”Tällä hetkellä mi
nun ei tarvitse muuta kuin soittaa seurakunnan lä
hetystyönjohtajalle” tai ”Tällä hetkellä minun ei 
tarvitse muuta kuin pukeutua tätä päivää varten”.

◼ Kirjaa tapahtumat viikon ajan. Näin voit 
huomata, milloin sinulla ilmenee fyysisiä oireita 
(ks. esimerkki yllä). Pane merkille toistuvia kaa
voja. Esimerkiksi saatat huomata, että tunnet 
 pahoinvointia todennäköisemmin

– tietyissä tilanteissa (kuten sunnuntaisin, kun 
ympärilläsi on johtohenkilöitä, tai kun et ole 
syönyt muutamaan tuntiin)

– kun ajattelet tietyllä tavalla (kuten silloin kun 
mietit siirtoja tai mietit sitä, että sinun olisi pitä
nyt onnistua paremmin)

– kun sinulla on tiettyjä tuntemuksia (esim. pu
helujen soittaminen ahdistaa sinua tai sinua 
suututtaa, etkä halua puhua siitä).

Mieti, voitko jotenkin muuttaa tilannetta (esim. pi
tää mukanasi terveellisiä välipaloja), muuttaa aja
tuksiasi (ks. ”Korvaa kielteinen ajattelu”, s. 21) 
tai tyynnyttää tuntemuksiasi (ks. ”Myönteinen 

Pvm. Klo Oireet
Voi-
mak-
kuus 
1–5

Missä/Mitä tein Kenen 
kanssa

Ajatuksia/tunte-
muksia Mikä voisi auttaa

10.4. 15 päänsärkyä 4 Kävelin kirkolta asun-
nolle – Kimin perhe 
ei tullut, ja he perui-
vat tämän illan tapaa-
misen

Vanhin Jime-
nez

Mietin, tuleeko Kimin 
perhe koskaan kirk-
koon – turhautunut 
peruuntumisen vuoksi 
– nälkäinen

Lakkaan kantamasta 
huolta asioista, joille 
en voi mitään

17.4. 7 päänsärkyä 4 Opiskelu toverin 
kanssa – yritin val-
mistaa oppiaihetta 
Peterille

Vanhin Jones Aikooko Peter todella 
suostua menemään 
kasteelle?

Teen, mitä voin, 
ja  annan Jumalan 
 huolehtia lopusta

21.4. 8 päänsärkyä 3 Lähetystyön korre-
laatiokokous – puhut-
tiin jäsenten ystävys-
tymisestä tutkijoihin 
ja näiden perehdyttä-
misestä

Vanhin Jones
Veli Winn

Toivottavasti en nyt 
saa siirtoa kaiken tä-
män jäsenten kanssa 
tehdyn työn jälkeen

Teen parhaani ja 
annan Jumalan 
huolehtia lopusta

25.4. 11 päänsärkyä, ei ko-
vin kovaa

2 Asunnolla – soitta-
massa ihmisille

Vanhin Jones Minua pelottaa ottaa 
yhteys Kimin perhee-
seen ja etsiä jäseniä, 
jotka tulisivat kans-
samme

Pärjään paremmin 
ja teen parhaani ja 
ymmärrän, mihin voin 
vaikuttaa ja mihin en

Ehdotuks ia  ja  ke ino ja :  Fyys i se t  vaa t imukse t
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suhtautuminen stressiin”, s. 17). Lisää ehdotuksia 
on osiossa ”Apukeinoja selviytymiseen emotio
naalisista vaatimuksista”, s. 29–34.

◼ Hakeudu lääkärin vastaanotolle. Jos oireet 
jatkuvat tai loukkaat itsesi, käänny lähetysjohtajan 
puoleen saadaksesi lääkärin apua.

◼ Unohda itsesi. Jos huomaat ajatuksia kuten 
”Unohdan varmaan, mitä pitää sanoa” tai ”No
laan itseni”, muistuta itsellesi, että jokainen tekee 
virheitä ja että Herra haluaa tehdä työtä heikkojen 
ja vähäisten avulla (ks. OL 1:24–28).

Nukkuminen, nukkumaanmeno 
ajoissa

◼ Rauhoitu ja rentoudu päivän viimeisen tun-
nin aikana. Kirjoita päiväkirjaa, ota pieni iltapala 
kuten maitoa tai hedelmä, kuuntele sopivaa mu
siikkia, juttele toverisi kanssa tai harjoittele ren
toutumistaitoja. Jos sinun täytyy usein työsken
nellä tämän tunnin aikana, hanki toinen herätys
kello ja aseta se hälyttämään puoli tuntia ennen 
nukkumaanmenoa. Kun se soi, lopeta työskentely. 
Aloita rentoutuminen ja valmistaudu menemään 
levolle.

◼ Älä ota päiväunia, jos sinulla on nukahta-
misvaikeuksia. Päiväunet saattavat aiheuttaa sen, 
ettet ole kyllin väsynyt nukkuaksesi öisin. Mene 
sen sijaan nukkumaan ajoissa. Jos otat päiväunet, 
älä nuku pidempään kuin 20 minuuttia.

◼ Noudata joka ilta samaa rutiinia. Tämä kou
luttaa kehosi tietämään, että on aika nukkua. 
Käytä esimerkiksi sivulla 19 olevaa asteittain ete
nevää rentoutusharjoitusta. Saattaa olla hyödyl
listä, ettet tee vuoteessa mitään muuta (esim. lue 
tai syö) kuin nukut.

◼ Kirjoita luettelo asioista, jotka pitävät sinua 
hereillä. Siirrä se sitten syrjään ja päästä mielesi 
lepäämään varmana siitä, ettet unohtaisi mitään 
tärkeää. Muistuta itsellesi, että aamulla laadit tar
kat suunnitelmat. Keskity iltarukouksissasi kiitolli
suuteen ja sen kertomiseen, mitä olet oppinut sinä 
päivänä.

◼ Lämmittele tai viilennä itsesi. On vai
keampi nukahtaa, jos sinulla on liian kuuma tai 
liian kylmä. Ota viileä suihku tai hae ylimääräinen 
huopa.

◼ Vältä sokeria ja liikuntaa tunti ennen nuk-
kumaanmenoa.

◼ Älä murehdi sitä, ettet nukahda. Jos rentoutat 
lihaksesi ja ajatuksesi, niin lepäät silloinkin, kun et 
ole vielä unessa.

◼ Pimennä huone mahdollisimman hyvin ja 
vaimenna ulkoa kuuluva melu käynnistämällä 
tuuletin tai käyttämällä korvatulppia. Pienikin 
valo tai melu pitää jotkut hereillä.

D
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Ylösnousu ajoissa

◼ Ensiksikin, mene nukkumaan ajoissa. Ellet 
saa nukuttua tarpeeksi, mene nukkumaan puoli 
tuntia aikaisemmin. (Ks. Saarnatkaa minun evanke-
liumiani, s. VIII.)

◼ Kuntoile säännöllisesti. Kun olet  kuntoillut 
puoli tuntia päivittäin 3–4 viikon ajan, saatat huo
mata tarvitsevasi vähemmän unta. Kun kehosi 
vahvistuu, se on tarmokkaampi ja rentoutuu hel
pommin. (Ks. Saarnatkaa minun evankeliumiani, 
s. VIII.)

◼ Vältä sokeria ennen nukkumaanmenoa. Kun 
teet niin, olosi ei ole aamuisin niin tokkurainen.

◼ Suunnittele myönteisesti. Suunnittele joka ilta 
klo 21 seuraava aamu myönteiseksi ja tehokkaaksi, 
niin sinusta on mukavampaa aloittaa aamu. Käy 
rukouksessa läpi suunnitelmasi Herran kanssa. 
Kirjoita muistiin kehotuksia tai ideoita, joita tulee 
mieleen, kun rukoilet, ja valmistaudu toimimaan 
niiden mukaan. Päivittäisen suunnittelun avulla 
mielesi pystyy rentoutumaan täydellisemmin, kun 
käyt nukkumaan.

◼ Ohjelmoi aivosi. Sano itsellesi edellisenä il
tana, mihin aikaan haluat herätä.

◼ Hanki ajastin ja liitä se johonkin valaisi-
meen. Asenna ajastin sytyttämään valaisin 15–20 

minuuttia ennen kuin on aika nousta ylös. Valo 
antaa aivoillesi merkin herätä.

Terveellisesti syöminen

◼ Pyydä ideoita lähetystyön johtohenkilöiltä. 
Kysy heiltä ruokaohjeista ja terveellisistä ruoista 
alueellanne.

◼ Tee suunnitelma ennen kuin menet kaup-
paan. Suunnittele ateriat ja terveelliset välipalat, 
ennen kuin menet ruokaostoksille.

◼ Syö monipuolisesti. Pyri syömään ainakin viisi 
hedelmää tai vihannesta joka päivä, mikäli mah
dollista.

◼ Huolehdi päivittäin proteiinin saannista. 
Paljon proteiinia sisältäviä ruokaaineita ovat päh
kinät, pavut, tofu, maito, jogurtti, juusto, munat, 
kala, kana ja muu liha.

E

F

”Lakatkaa olemasta laiskoja; lakatkaa olemasta epäpuhtaita; lakatkaa et-
simästä vikoja toisistanne; lakatkaa nukkumasta pitempään kuin on tar-
peellista; käykää vuoteeseenne aikaisin, että ette olisi väsyneitä; nouskaa 
varhain, jotta ruumiinne ja mielenne olisivat virkistyneitä.”

–  O L  8 8 : 1 2 4

Kirjoita kalenteriisi

– terveellisiä välipaloja, joista pidät

– rentouttavia iltarutiineja

– edistyminen terveellisten elintapojen 
 omaksumisessa.

Ehdotuks ia  ja  ke ino ja :  Fyys i se t  vaa t imukse t
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”Ja jos ihmiset tulevat minun luokseni, minä näytän heille heidän heik-
koutensa. Minä annan ihmisille heikkoutta, jotta he olisivat nöyriä, ja 
minun armoni riittää kaikille ihmisille, jotka nöyrtyvät minun edessäni; 
sillä jos he nöyrtyvät minun edessäni ja uskovat minuun, niin minä 
teen sen, mikä on heikkoa, heissä vahvaksi.”

–  E T.  1 2 : 2 7

◼ Vähennä sokeria ja vältä kofeiinia. Kum
mallakin on taipumus saada ihmiset ajan mittaan 
äreiksi ja väsyneiksi.

◼ Juo vettä ja muita nesteitä. Huolehdi neste
tasapainosta juomalla päivässä 6–12 lasillista vettä 
ilmaston mukaan.

◼ Laihduta vähitellen. Jos yrität pudottaa pai
noa, älä yritä laihduttaa enempää kuin puolesta 
kilosta kiloon viikossa, ja juo entistä enemmän 
vettä.

Motivoituminen kuntoiluun

◼ Rukoile halua kuntoilla, jos sinulla on vai-
keuksia motivoitua. Aloita sitten sanomalla it
sellesi, että sinun tarvitsee kuntoilla vain viisi mi
nuuttia. Motivaatio tulee yleensä toiminnan 
myötä. Toisin sanoen motivoidumme lisää, kunhan 
olemme päässeet alkuun.

◼ Muistuta itseäsi kuntoilun hyödyistä. Kuvit
tele, että sinulla on parempi vastustuskyky, tunnet 
itsesi tarmokkaammaksi, siedät paremmin stres
siä, mielialasi kohentuu ja hallitset painosi parem
min. Nämä hyödyt tulevat myös niille, jotka eivät 
oikeastaan pidä kuntoilusta.

◼ Ota mukaan leikkimieli. Samalla kun kuntoi
let, suunnittele hauskaa palvelutempausta, kun
toile hyväksytyn musiikin tahdissa tai kerro mie
luisia lähetystyökertomuksia toverillesi. Käytä tu
lostaulukkoa ja palkitse itsesi kuntoilutavoitteiden 
saavuttamisesta varaamalla valmistautumispäi
vänä aikaa käydä puistossa, ravintolassa tai kau
passa.

◼ Etsi kuntoilumuoto, josta pidät (tai jota koh-
taan tunnet vähiten vastenmielisyyttä). Voisit 
esimerkiksi marssia hyväksytyn musiikin tahtiin, 
hölkätä toverisi kanssa, hypätä narua, venytellä tai 
tehdä punnerruksia, vatsalihasliikkeitä tai joogata.

G
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Apukeinoja selviytymiseen  
emotionaalisista 
vaatimuksista
Vahvat tunnetilat, kuten masennus tai ahdistus, varoittavat meitä siitä, että olemme liian stressaantu-
neita. Katso yleisiä ehdotuksia osiosta ”Yleisiä periaatteita stressin hallintaan”, s. 17–22. Lisäksi alla ole-
vat ehdotukset saattavat auttaa tiettyjen tunnetilojen kanssa.

Koti-ikävä

◼ Pidä itsesi kiireisenä. Kotiikävä on yleistä, 
mutta varsinkin silloin kun ei ole ollut paljon
kaan poissa kotoa. Suo itsellesi muutaman minuu
tin haikeus, mutta ryhdy sitten työhön. Paras tapa 
taistella kotiikävää vastaan on se, että käännät 
huomiosi pois huolista tai itsesäälistä pitämällä it
sesi kiireisenä ja palvelemalla muita.

◼ Pura matkalaukkusi ja asetu taloksi. Älä elä 
matkalaukustasi käsin. Sisusta oma henkilökoh
tainen nurkkauksesi. Aseta näkyviin kuva, joka 

auttaa sinua tuntemaan Hengen ja muistamaan, 
miksi haluat palvella Herraa. Siivoa vanhat ros
kat ja tee asunnosta kotisi. Valmista ruokia, joista 
 pidät.

◼ Laadi pitkä luettelo asioista, jotka eivät ole 
muuttuneet elämässäsi. Ajattele ihmissuhteitasi, 
vahvuuksiasi ja muita asioita, jotka ovat yhä enti
sellään, vaikka paljon onkin muuttunut. Esimer
kiksi ”Minulla on huumorintajua, vanhempani 
 rakastavat minua, haluan palvella.” Lisää asioita, 
joita sinun pitäisi tehdä, vaikka olisitkin kotona: 
”Minun pitäisi silti tehdä päätöksiä, minun pitäisi 

A
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silti tulla toimeen muiden kanssa, minun pitäisi 
silti työskennellä uutterasti.”

◼ Kertaa syyt, joiden vuoksi tulit lähetystyö-
hön. Tarjoa lähetystyöpalvelusi tietoisena kiitolli
suuden lahjana Vapahtajalle ja laadi luettelo saa
mistasi siunauksista. Muistuta itsellesi, mitä sinua 
tukevat johtohenkilöt tai sinulle rakkaat ihmiset 
kotona sanoisivat sinulle palvelutyöstäsi.

◼ Pyydä pappeuden siunausta.

◼ Poista mieltäsi häiritsevät valokuvat. Siirrä 
syrjään kaikki valokuvat tai muut kuvat, jotka 
kääntävät huomiosi pois Hengen tuntemisesta 
tai herättävät kotiikävää. Voit ottaa joitakin niistä 
esiin taas sitten kun olet sopeutunut tilanteeseen 
paremmin. Pyydä kotiväkeäsi kirjoittamaan sinulle 
vain kerran viikossa, jotta sinä voit Jeesuksen ajan 
opetuslasten tavoin jättää ”verkkosi” (ks. Matt. 
4:18–22) ja keskittyä työhön.

◼ Ole kärsivällinen. Yleensä kestää kuutisen 
viikkoa, ennen kuin ihminen alkaa sopeutua uu
teen ympäristöön. Siirrä päätösten tekemistä ja 
anna itsellesi aikaa sopeutua. Ota päivä kerrallaan. 
(Ks. Saarnatkaa minun evankeliumiani, s. 124.)

Masennus tai lannistuminen

◼ Kertaa kohottavia pyhien kirjoitusten koh-
tia ja kertomuksia. Kerää pyhien kirjoitusten 
kohtia, henkilökohtaisia kokemuksia, lainauksia 

ja perheen kertomuksia, jotka kannustavat ja ko
hottavat sinua. Kun luet näitä kertomuksia, kuvit
tele oma nimesi niihin. (Esim.: 2. Nefi 4;  Moosia 
 24:13–14; Alma 36:3; OL 4; 6; 31; Sananl. 3:5–6; 
Hel. 5:12 ja ”Vastoinkäymiset” julkaisussa Lujana 
uskossa.)

◼ Kertaa patriarkallinen siunauksesi saadak-
sesi johdatusta. Etsi tapoja, joilla lahjasi ja vah
vuutesi voivat olla avuksi työssä.

◼ Älä viivyttele. Asioiden lykkääminen voi joh
taa masentumiseen. Jaa isot tehtävät pienempiin 
osiin. Ryhdy toimeen muistuttaen itsellesi: ”Tällä 
hetkellä minun ei tarvitse muuta kuin ____” tai 
”Teen tätä vain muutaman minuutin ja sitten pi
dän tauon, jos siltä tuntuu”.

◼ Kuuntele hyväksyttyä musiikkia tai laula. 
Valitse musiikkia, joka on levollista ja rauhoittavaa, 
jos mielesi on levoton, tai musiikkia, joka on iloista 
ja piristävää, jos olet alakuloinen.

◼ Älä anna mielipahan kasaantua. Jos jokin asia 
närkästyttää sinua, pyydä apua ongelman ratkai
semiseen ilman että arvostelet tai syyttelet muita. 
Mikäli et halua puhua asiasta, niin älä anna itsesi 
närkästyä siitä.

◼ Aseta realistisia tavoitteita ja laadi itsellesi 
tarkat suunnitelmat niiden saavuttamiseksi. 
Selvitä sinua huolestuttavat asiat yksi kerrallaan. 
Tavoitteet ja suunnitelmat auttavat masennukseen. 
(Ks. Saarnatkaa minun evankeliumiani, s. 154.)

B

”Pienillä ja yksinkertaisilla asioilla saadaan aikaan suuria, – – ja hyvin 
pienin keinoin Herra saattaa viisaat ymmälle ja toteuttaa monien sielu-
jen pelastuksen.”

–  A L M A  3 7 : 6 – 7
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◼ Älä välitä niistä asioista, joille et voi mi-
tään. Menneisyys, muiden tahdonvapaus, säännöt, 
sää, valtion byrokratia, kulttuuri, omat rajoituk
set tai muiden lähetyssaarnaajien persoonallisuus 
ovat asioita, joihin et pysty vaikuttamaan. Kes
kity asioihin, joille voit tehdä jotakin, kuten omaan 

käytökseesi, omaan osuuteesi ihmissuhteessa, tä
mänhetkisiin valintoihisi ja asenteeseesi.

◼ Hyväksy joidenkin pitkästyttävien rutiinien 
todellisuus. Ei koko elämä ole syvällisen merki
tyksellistä ja jännittävää. Vältä luomasta dramatiik
kaa, kiihkeyttä tai konflikteja selviytyäksesi ikävys
tyneisyydestä. Sen sijaan arvosta sitä hyvää, jota 
on ympärilläsi, ja nauti siitä ja etsi keinoja kehittyä 
ja palvella.

◼ Pane merkille asioita, joista voit nauttia. Sa
malla kun kunnioitat kutsumuksesi arvokkuutta, 
löydä humoristisia hetkiä, nauti maailman kau
neudesta, huomaa muiden ystävällisyys ja iloitse 
Hengen läsnäolosta.

◼ Tee perusasioita: rukous, pyhien kirjoitus-
ten tutkiminen ja palveleminen. Keskity kiitolli
suuteen. Kun luet pyhiä kirjoituksia, huolehdi siitä, 
että keskityt niihin kohtiin, jotka parhaiten sovel
tuvat sinuun. Esimerkiksi älä keskity liiaksi Juma
lan vihaan synnintekijöitä kohtaan, jos sinulla on 
taipumus olla perfektionisti. (Ks. Saarnatkaa minun 
evankeliumiani, s. VIII.)

◼ Lue Alma 26 ja ota selville, mitä Ammon teki, 
kun hän oli masentunut. Lue myös OL 127:2 ja 
pane merkille, kuinka Joseph Smith piti masennuk
sen kurissa. Älä masennu masentumisesta, jolloin 
syntyy noidankehä. On normaalia, että joinakin 
päivinä tunnemme masennusta, rasittuneisuutta tai 
kotiikävää. Useimmiten se menee ohi.

Itsekriittisyys

◼ Keskity siihen, minkä teet oikein, ja vältä 
vertaamasta itseäsi muihin. Ihmisillä, joilla on 
liian korkeita odotuksia, on taipumus keskittyä lii
kaa heikkouksiinsa ja epäonnistumisiinsa. Sitten 
he saattavat kehittymisen sijaan tuntea toivotto
muutta. Kun luet pyhiä kirjoituksia, keskity niihin 
kohtiin, jotka soveltuvat parhaiten sinuun Jumalan 

C

”Laulut saavat meidät tekemään parannusta ja 
hyviä tekoja, ne vahvistavat todistusta ja  uskoa, 
antavat tukea uupuneille, lohduttavat surevia 
ja innoittavat meitä kestämään loppuun asti” 
 (”Ensimmäisen presidenttikunnan alkusanat”, 
MAP-lauluja, 1985, s. ix).

17 Pelvotta käykää

43 Niin varma on perustus

53 Kirkkahin tähti, aamutähtönen

56 Jeesus, parhain auttajain

59 Mestari, myrsky on suuri

64 Tulkaa Herran luo

65 Murheitten painamat, kutsu jo 
kuuluu

68 Käteeni turvaisaan

75 Missä on turvani?

84 Aamuvarhain huoneessasi

86 Niin kallis ain on hetki tää

Kuuntele kirkon lauluja
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rakkaana palvelijana. Pane merkille todisteita Ju
malan kärsivällisyydestä, rakkaudesta, toivosta ja 
armosta niitä kohtaan, jotka rakastavat Häntä ja 
haluavat palvella Häntä. (Ks. Saarnatkaa minun 
evankeliumiani, s. 10–11.)

◼ Puhu itsellesi myönteisellä tavalla. Ks. 
 ”Korvaa kielteinen ajattelu”, s. 21.

◼ Ymmärrä, ettet voi tehdä kaikkea keskiver-
toa paremmin. Haluat yhä työskennellä uutterasti 
edistyäksesi, mutta vaikka sinusta tulisi jossakin 
asiassa kuinka hyvä tahansa, suoriudut joskus hei
kommin kuin keskimäärin. Tästä ei tarvitse pelästyä.

◼ Kiitä itseäsi erityisen paljon, kun teet sel-
laista, mistä et pidä tai mitä et osaa hyvin. Älä 
sano itsellesi, että sillä, mitä teet, on merkitystä 
vain silloin kun olet siihen tyytyväinen tai kun teet 
sen täydellisesti.

◼ Työskentele yhden tai kahden päätavoitteen 
hyväksi kerrallaan. Vältä yleinen tapa pyrkiä edis
tymään heti liian monissa asioissa. Tämä voi olla 
ylivoimaista ja saattaa johtaa epäonnistumiseen.

◼ Kuuntele Henkeä, älä kielteisyyttä. Jos si
nulle tulee ajatuksia, jotka ovat väheksyviä, ivalli
sia, vihaisia, sarkastisia, nurisevia, kriittisiä tai ni
mitteleviä, ne eivät tule Herralta. Torju ne.

◼ Etsi hyviä neuvoja. Pyydä lähetysjohtajaltasi 
ja muilta apua, jotta tietäisit, yritätkö kyllin kovasti 
vai liian kovasti, ja ota varteen heidän neuvonsa. 
Monet itsekriittiset ihmiset eivät osaa kovinkaan 
hyvin tehdä tätä eroa.

Levottomuuden tai 
riittämättömyyden tunne

◼ Nauti siitä, että olet aloittelija, kun jokin on 
sinulle uutta. Sinun ei odoteta olevan asiantun
tija. Riittää, että olet tiedonhaluinen, kiinnostunut, 
nöyrä ja halukas yrittämään. Nauti siitä!

◼ Tee iloiten se, mitä voit, ja anna Jumalan 
huolehtia lopusta. Toisinaan lähetyssaarnaajat 
tuntevat itsensä hyödyttömiksi tai nolostuvat, kun 
muut näyttävät onnistuvan paremmin. Jos Saatana 
houkuttelee sinua epäilemään kykyjäsi tai vertaa
maan itseäsi muihin, niin muista, että tämä on Ju
malan työtä ja että Hän valitsee heikot ja vähäiset 
tekemään sitä. Hän on valinnut sinut! Luota Hä
neen. Hän luottaa sinuun!

◼ Kuvittele onnistuvasi. Huolen kantaminen voi 
olla tapa harjoitella mielessään epäonnistumista. 
Sen sijaan että kertaisit mielessäsi sitä, mikä voi 
mennä väärin, tai että kantaisit huolta ”entä jos” 
asioista, harjoittele mielessäsi myönteisiä tulok
sia ja suunnittele, että saavutat ne. Jos asiat eivät 
sitten sujukaan niin kuin olit toivonut, kuvittele, 
kuinka opit vastoinkäymisestä ja kuljet eteenpäin.

D

”Kun sydämemme oli masentunut ja aioimme kääntyä takaisin, katso, 
Herra lohdutti meitä ja sanoi: – – Kestäkää kärsivällisesti ahdinkonne, 
niin minä annan teille menestystä.”

–  A L M A  2 6 : 2 7

Kirjoita kalenteriisi

– pyhien kirjoitusten lempikohtia
– tavoitteita, jotka haluat saavuttaa.
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◼ Älä yritä hallita asioita, joille et voi mitään. 
Se, että yrität hallita asioita, joille et voi mitään, 
vain vahvistaa tunnetta siitä, etteivät asiat ole hal
linnassasi, ja lisää ahdistustasi. Kohdista tarmosi 
asioihin, joihin voit vaikuttaa.

◼ Kysy: ”Mikä on pahinta, mitä voi tapahtua?”  
Jos pahin mahdollinen lopputulos on sellainen, 
jonka kanssa pystyt elämään tai jonka voit Vapah
tajan avulla voittaa, etene ilman pelkoa.

◼ Kokeile hidastaa vauhtia 10 prosenttia, jos 
sinulla on tapana pitää kovaa kiirettä. Saatat 
olla tehokkaampi, jos olet tyynempi.

◼ Palvele. Kun palvelet toveriasi, tutkijoita, jäse
niä, naapureita tai köyhiä ja tarvitsevia, niin ajat
telet vähemmän itseäsi ja olet onnellisempi. (Ks. 
Saarnatkaa minun evankeliumiani, s. 178–180.)

Herkästi ärsyyntyminen tai 
suuttuminen

◼ Anna aivoillesi aikaa voittaa tunteesi. Se osa 
aivoistasi, joka pystyy järkeilemään ja käyttämään 
hyvää harkintaa, on hitaampi kuin se osa aivois
tasi, joka suuttuu. Käänny pois tilanteesta muu
tamaksi minuutiksi ja vedä muutaman kerran sy
vään henkeä, jotta aivojesi rationaalinen puoli eh
tii mukaan.

◼ Älä ruoki suuttumusta. Ihmiset tuntevat suut
tumusta todennäköisemmin silloin kun he päättä
vät nähdä muut 1) uhkaavina, 2) epäoikeudenmu
kaisina tai 3) epäkohteliaina. Kokeile sen sijaan, 
pystytkö keksimään hyväntahtoisemman seli
tyksen heidän käytökselleen. Esimerkiksi he ovat 
kenties väsyneitä, tietämättömiä tai epävarmoja 
tai he luulevat olevansa avuksi. Päätä, ettet ruoki 
suuttumusta.

◼ Ole tyyni, kiinnostunut ja myötätuntoi-
nen. Ole kiinnostunut siitä, mitä muut ajattelevat 
ja miltä heistä tuntuu. Esitä kysymyksiä, kuuntele 

tarkkaavaisesti, kerro toiselle, mitä arvelet kuul
leesi, ja kysy, ymmärsitkö oikein. Ellet ymmärtänyt, 
yritä uudelleen.

◼ Vastusta taipumusta syytellä tai häpäistä 
muita tai itseäsi. Selvitä sen sijaan, mikä ongelma 
on, ja pyydä toista henkilöä auttamaan sen ratkai
semisessa riippumatta siitä, kenen syy on.

◼ Pyydä auliisti anteeksi ja kysy, mitä voit 
tehdä tilanteen korjaamiseksi. Anteeksipyytä
minen on merkki hengellisestä voimasta, ei heik
koudesta.

◼ Hymyile ja naura auliisti itsellesi. Katso pei
listä, miltä näytät, kun olet suuttunut.

◼ Palvele niitä, joiden vuoksi sinulla on taipu-
mus pahoittaa mielesi. Toteuta Vapahtajan neu
voa: ”Rakastakaa vihamiehiänne, siunatkaa niitä, 
jotka teitä kiroavat, tehkää hyvää niille, jotka teitä 
vihaavat, ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vahin
goittavat teitä ja vainoavat teitä” (3. Nefi 12:44).

◼ Pidä hyvää huolta itsestäsi. Huolehdi siitä, 
että syöt hyvin, nukut, kuntoilet ja rukoilet, jotta 
sinulla on enemmän emotionaalisia apukeinoja 
turhautumisesta selviytymiseen.

Uupumuksen tunne tai 
motivaation puuttumisen tunne

◼ Keskity vahvuuksiisi. Mitä ovat ne arvot, ky
vyt, kokemukset ja lahjat, jotka sinä tuot lähetys
työhön? Kuinka voisit käyttää näitä vahvuuksia 
luovasti tällä viikolla? Jos sinun on vaikea nähdä 
vahvuuksiasi, pyydä muilta apua.

◼ Etene askel kerrallaan. Muistuta itsellesi: 
”Tällä hetkellä minun ei tarvitse muuta kuin ____.”

◼ Tee siitä hauskaa! Samalla kun kunnioitat kut
sumuksesi arvokkuutta, aseta mielenkiintoisia ta
voitteita itsellesi ja kilpaile niiden saavuttamisessa. 
Ole luova ja onnittele itseäsi onnistumisesta.

E

F
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◼ Älä uuvuta itseäsi liian monilla henkilö-
kohtaisilla tavoitteilla yhtä aikaa. Aseta 1–2 
henkilö kohtaista tavoitetta kerrallaan (kuten pää
tös olla iloisempi tai siistimpi). Älä odota täydelli
syyttä, vaan laadi suunnitelma siitä, kuinka pääset 
takaisin raiteille huonon päivän jälkeen. Muistuta 
itseäsi usein siitä, miksi haluat muuttua.

◼ Kerro tavoitteistasi toverillesi ja lähetysjoh-
tajallesi. He voivat tukea sinua ja tarjota hyödylli
siä ideoita.

◼ Ymmärrä, että motivaatio tulee, kun ryhdyt 
toimeen. Aloittaminen on usein vaikeinta. Sano 
itsellesi: ”Tee sitä vain 10 minuuttia”, kun sinun 
pitää alkaa tehdä jotakin, mitä et halua tehdä. Kun 
pääset alkuun, alat motivoitua.

Huolen kantaminen kotiväestä

◼ Tutki kohtaa OL 31:1–6. Kirkon alkuajoista läh
tien lähetyssaarnaajia on kutsuttu vaikeissa olo
suhteissa jättämään kotiväkensä. Rukoile, että pal
velutyösi siunaukset pyhitetään rakkaittesi hyväksi. 
Kunnioita heitä palvelemalla Herraa koko sydä
mestäsi. Luota siihen, että Herra siunaa heitä ja si
nua omana aikanaan ja oman tahtonsa mukaisesti.

◼ Kirjoita perheellesi joka viikko. Lausu to
distuksesi ja kerro myönteisistä kokemuksista ja 
tapahtumista. Kerro heille usein tilanteista, jol
loin olet nähnyt Herran käden elämässäsi. Rukoile 

heidän puolestaan. Muista syntymäpäivät ja eri
tyistapahtumat.

◼ Valmistaudu siihen, että sinulle rakkaille ih-
misille tulee haasteita. Suurin osa niistä tapah
tuisi, palvelitpa lähetystyössä tai et. Sinulle rak
kailla ihmisillä on tahdonvapaus, ja he saattavat 
tehdä valintoja, jotka huolestuttavat sinua, varsin
kin jos sinulla on ollut tapana toimia johtajana tai 
rauhantekijänä kotona. Heidän elämäänsä saattaa 
tulla siunausta siitä, että he selviytyvät omin neu
voin haasteiden läpi. Kunnioita heidän valintojaan 
ja ilmaise edelleen rakkauttasi ja luottamustasi.

Yksinäisyyden tunne

◼ Kiinnostu muista. Kysy, kuinka he selviytyvät 
yksinäisyyden tunteista. Kysy heidän kokemuksis
taan ja tuntemuksistaan, niin ymmärrät heitä pa
remmin.

◼ Kerro itsestäsi enemmän. Tunnemme yksinäi
syyttä, kun meistä tuntuu, ettei meitä tunneta ja 
arvosteta ihmisenä.

◼ Kirjoita päiväkirjaasi. Siitä on apua, että tun
net ainakin itse ymmärtäväsi itseäsi.

◼ Määrittele, mitä tarkoitat sanalla ”yksinäi-
nen”. Määrittele, mitä tuntemuksia, ajatuksia 
ja käytösmalleja siihen liittyy omalla kohdallasi. 
 Keskity sitten nimenomaan niihin.

G

H

”Sen tähden, suuresti rakastetut veljet, tehkäämme iloisin mielin kaikki, 
mikä on meidän vallassamme; ja pysykäämme sitten sijoillamme täysin 
varmoina saadaksemme nähdä Jumalan pelastuksen ja hänen käsivar-
tensa ilmoittamisen.”

–  O L  1 2 3 : 1 7
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Apukeinoja selviytymiseen  
sosiaalisista vaatimuksista
Ihmissuhteet voivat sekä aiheuttaa stressiä että auttaa selviytymään siitä. Kun olemme liian stressaantu-
neita, ihmissuhteet voivat kärsiä. Mieti, kuinka voit hyödyntää näitä ehdotuksia luodaksesi hyviä ihmis-
suhteita. Katso lisäideoita myös osiosta ”Yleisiä periaatteita stressin hallintaan”, s. 17–22.

Tuntemattomien kanssa 
puhuminen

◼ Tunnista vahvuutesi ja käytä niitä. Toisten 
mielestä ihmisten kanssa puhuminen virkistää, 
toisia se uuvuttaa. Kummankin kaltaiset voivat olla 
tehokkaita lähetyssaarnaajia. Jos olet sellainen, 
joka uupuu puhumisesta tuntemattomien kanssa, 
älä lakkaa yrittämästä. Sinulla on muita vahvuuk
sia, joita voit antaa lähetystyöhön, esimerkiksi olet 
hyvä ystävä niille, jotka tunnet hyvin, sinulla on 
luovia ideoita, osaat tulkita ihmisiä tai suunnitella 
hyvin. Saatat olettaa, etteivät muut pidä sinusta, 
vaikka itse asiassa he pitävät. Tavoittele innoitusta 
ja kuuntele, kun Henki auttaa sinua käyttämään 

vahvuuksiasi Kristuksen palveluksessa ja saamaan 
lisää niitä ominaisuuksia, joita Kristuksella on ja 
joita pystyt omaksumaan nyt kun olet lähetyssaar
naaja. Sinä edustat Jeesusta Kristusta, et itseäsi.

◼ Opi esittämään innoitettuja kysymyksiä. 
Opettele ja harjoittele kysymyksiä, joilla saat muut 
puhumaan. Kysy ihmisiltä heidän työstään, harras
tuksistaan, perheestään tai henkilökohtaisesta his
toriastaan. Kysy, mikä heille on tärkeintä, mitä he 
toivovat tai mistä he ovat huolissaan. Pane mer
kille tilaisuuksia todistaa jostakin heille merkityk
sellisestä evankeliumin periaatteesta. Osoita vilpi
töntä kiinnostusta. Vastaa myös auliisti heille, kun 
he kysyvät sinusta, mutta säilytä huomio heidän 

A
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tarpeissaan ja sanomassasi. (Ks. Saarnatkaa minun 
evankeliumiani, s. 194–195.)

◼ Keksi yksinkertaisia tapoja kiinnittää mui-
den huomio. Kokeile yksinkertaista hymyä, kat
sekontaktia, käden heilautusta, tervehtimistä, koh
teliaisuuden lausumista, avun tarjoamista tai sel
laisen kysymyksen esittämistä, joka alkaa sanalla 
kuka, mitä, milloin, missä, miksi tai kuinka.

◼ Opettele lopettamaan keskustelu. Kun olet 
keskustellut mielestäsi asianmukaisella tavalla ja 
olet pyytänyt nimiviitteitä, kokeile tätä: ”Oli hie
noa tavata sinut (tai jutella kanssasi). Nyt meidän 
on paras ______ (jatkaa matkaamme, palata työ
hön, mennä bussille, etsiä veli Smith ennen kuin 
hän ehtii lähteä). Nähdään myöhemmin!”

◼ Aseta tavoitteeksi tutustua yhteen uuteen 
henkilöön jokaisessa kokouksessa, johon osal-
listut. Käytä henkilön nimeä ensimmäisen minuu
tin aikana ja sitten kun päätät keskustelun. Kirjoita 
nimi muistiin, niin sinun on helpompi muistaa se.

◼ Harjoittele piirikokouksissa. Tämä on ihan
teellinen tilanne harjoitella sosiaalisia taitoja kuten 
kuuntelemista ja kysymysten esittämistä.

◼ Pyydä palautetta. Eivät kaikki ole hyviä ”luke
maan” muita ihmisiä. Pyydä apua toveriltasi, jos 
sinulle on sanottu, että sinun on vaikea huomata, 

kun muut ovat kiusaantuneita tai eivät ole kiin
nostuneita.

◼ Anna itsellesi lupa kuulostaa varmalta, 
vaikka sinusta ei tuntuisikaan siltä. Neuvo, 
jonka presidentti Hinckley sai isältään, voi sovel
tua myös sinuun: ”Unohda itsesi ja ryhdy työhön” 
(”Taking the Gospel to Britain: A  Declaration of 
 Vision, Faith, Courage, and Truth”, Ensign, heinä
kuu 1987, s. 7). Voimme tehdä sen olemalla kiin
nittämättä huomiota omaa suoritusta koske
viin pelkoihimme ja keskittymällä uudelleen kut
suumme palvella muita ja saarnata evankeliumia.

◼ Keskity auttamaan ja palvelemaan muita. 
Kun käännät huomiosi muiden tarpeisiin, tiedos
tat vähemmän omia tarpeitasi tai riittämättömyyt
täsi (ks. Moosia 2:17).

Halu olla yksin

◼ Luo aika ajoin tunne yksinolosta kirjoitta-
malla, rukoilemalla, lukemalla tai suunnitte-
lemalla. Vaikka sinun täytyy pysyä toverisi kanssa 
kaiken aikaa, voit muutamaksi minuutiksi sulkea 
silmäsi ja olla omissa oloissasi.

◼ Pyydä suoraan jonkin verran hiljaista ai-
kaa ajatellaksesi. Vakuuta toverillesi, ettet ole 

B

”Iloni innostaa minua jopa kerskumaan Jumalastani, sillä hänellä on 
kaikki valta, kaikki viisaus ja kaikki ymmärrys; hän käsittää kaiken, ja 
hän on armollinen Olento, jopa niin, että pelastaa ne, jotka tekevät pa-
rannuksen ja uskovat hänen nimeensä. Nyt, jos tämä on kerskumista, 
niin minä tahdonkin kerskua, sillä tämä on minun elämäni ja valoni, 
iloni ja pelastukseni ja lunastukseni ikuisesta onnettomuudesta. Niin, siu-
nattu on minun Jumalani nimi.”

–  A L M A  2 6 : 3 5 – 3 6
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pahoittanut mieltäsi. Panosta edelleen keskinäi
seen suhteeseenne ja kommunikoi ystävällisesti.

◼ Katkaise päiväsi. Älä jatka yhdenlaista toimin
taa liian pitkään kerrallaan. Vaihtele työtehtäviäsi. 
Varaa suunnittelemiesi toimintojen sekaan pieniä 
hiljaisuuden ja kiitollisuuden hetkiä. Palaa sitten 
työhön.

Avoin kommunikointi toverin 
kanssa

◼ Kuuntele ensin. Kun elät jonkun kanssa koko 
ajan päivästä ja tunnista toiseen, huomaat asioita, 
jotka ärsyttävät sinua. Teillä on erilaiset taustat 
sekä erilaiset odotukset ja ”säännöt” sille, mikä 
on sopivaa tai normaalia. Toverisi käyttäytyminen 
on hänestä itsestään aivan järkevää, vaikkei se si
nun mielestäsi olisikaan. Kun teillä on toveruuden 
arviointihetki, ota paremmin selville, kuinka hän 

suhtautuu asioihin, esittämällä hänelle kysymyksiä 
ja kuuntelemalla tarkasti. (Ks. Saarnatkaa minun 
evankeliumiani, s. 196–197.)

◼ Selitä kunnioittavasti, mikä sinua häiritsee. 
Jos olet arvosteleva tai vihainen, toverisi alkaa to
dennäköisesti käyttäytyä pikemminkin puoluste
levasti kuin yhteistyöhaluisesti. Sen sijaan että ar
vostelisit toverisi häiritsevää käytöstä, selitä on
gelmasi ja se, mitä tarvitset. Esimerkiksi: ”Likaiset 
astiat todella inhottavat minua, mutta en myös
kään halua pestä niitä aina itse. Voisimmeko jakaa 
tämän työn jollakin tavalla?” Tai: ”Minua huoles
tuttaa, oletko minulle vihainen, kun olet niin vai
telias. Voisitko kertoa minulle, mitä ajattelet?”

◼ Ole vilpitön ja ystävällinen. Vältä kieltei
siä arvioita tai arvostelemista. Älä pönkitä omaa 

C

Asioita, joita olen oppinut rakastamaan niiden 
ihmisten kulttuurissa, historiassa ja elämänta-
voissa, joita palvelen:

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Laadi luettelo
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”Rukoilkaa siis, rakkaat veljeni, Isää koko sydämen voimalla, että täyt-
tyisitte tällä rakkaudella, jonka hän on suonut kaikille Poikansa Jeesuk-
sen Kristuksen tosi seuraajille; että teistä tulisi Jumalan lapsia; että me 
hänen ilmestyessään olisimme hänen kaltaisiaan, sillä me saamme 
nähdä hänet sellaisena kuin hän on; että meillä olisi tämä toivo; että 
meidät puhdistettaisiin niin kuin hän on puhdas.”

–  M O R O N I  7 : 4 8

asemaasi luettelemalla pitkään toverisi vikoja. Pyri 
säilyttämään äänensävy, joka ei ole vihainen eikä 
itseäsi säälivä (ks. Ef. 4:29–32).

◼ Älä loukkaannu. Ota vastaan ehdotukset – ty
lystikin annetut – mahdollisimman sopuisasti ja 
huumorilla.

◼ Kehu toveriasi usein. Kiitä häntä asioista, joita 
arvostat.

◼ Pyydä toveriltasi ehdotuksia siihen, kuinka 
voit kehittyä. Pyydä myös Herralta apua, jotta 
huomaisit heikkoutesi (ks. Et. 12:27).

◼ Yritä tehdä jotakin mukavaa toverillesi joka 
päivä. Valmista lounas, kuuntele, kiillota kengät, 
sijaa hänen vuoteensa, hymyile, ripusta pyyhkeet 
kuivumaan, pane astiat paikoilleen, kirjoita kii
tosviesti hänen vanhemmilleen, silitä paita, kehu 
häntä jostakin.

Ihmisten rakastaminen

◼ Hanki lisää tietoa niiden ihmisten kulttuu-
rista, historiasta ja elämäntavoista, joita palve-
let. Kirjoita luettelo asioista, joista pidät ja joita ar
vostat.

◼ Rukoile rakkauden lahjaa. Tee niin ”koko sydä
men voimalla” (Moroni 7:48). Pyydä silmiä nähdä 
muut samalla tavalla kuin Jumala näkee heidät.

◼ Palvele kirkon jäseniä, tutkijoita ja muita. 
Esitä heille kysymyksiä, jotka koskevat heidän elä
määnsä, uskonkäsityksiään ja kokemuksiaan, kun
nes ymmärrät paremmin heidän käytöstään.

◼ Rukoile ihmisten puolesta. Ota rukouksiisi 
mukaan ne, jotka torjuvat sinut ja loukkaavat si
nua (ks. 3. Nefi 12:44).

Lähetystyön johtohenkilöiden 
kanssa toimeen tuleminen

◼ Ole nöyrä (ks. OL 112:10). Nöyryys on kaik
kien hyveiden lähde. Pyydä johtajiltasi ehdotuk
sia siihen, kuinka voit edistyä. Ota auliisti vastaan 
neuvoja ja osoita heille, että he voivat luottaa si
nuun. Kiitä johtajiasi heidän palvelutyöstään sekä 
suullisesti että kirjallisesti. (Ks. Saarnatkaa minun 
evankeliumiani, s. 125.)

◼ Pyydä johtajaa tai kouluttajaa auttamaan ja 
olemaan kärsivällinen. Jotkut lähetyssaarnaajat 
eivät luota auktoriteettihahmoihin, tai heidän on 
vaikea ottaa vastaan ohjausta, koska he ovat tottu
neet päättämään asioista itse. Toiset tuntevat halua 
kilpailla niiden johtajien kanssa, jotka ovat heidän 
ikätovereitaan. Kerro johtajille, jos sinulla on näitä 
haasteita. Rukoile nöyryyttä ollaksesi hyvä seuraaja.

D
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◼ Rukoile johtajiesi puolesta. Rukoile varsinkin 
sellaisen henkilön puolesta, jota kohtaan sinulla 
on epäystävällisiä tunteita.

◼ Ymmärrä, että johtajat ovat inhimillisiä. Jos 
ajattelemme, että johtajien pitää olla paljon pa
rempia kuin muut ihmiset, me petymme ja ryh
dymme arvostelemaan, kun he tekevät virheitä, 
käyvät kärsimättömiksi, osoittavat huonoa arvos
telukykyä tai ymmärtävät meidät väärin. Varaudu 
epätäydellisyyteen ja etsi myönteisiä ominaisuuk
sia (ks. Morm. 9:31).

◼ Opi johtajiesi vahvuuksista ja virheistä. 
Laadi luettelo ominaisuuksista, joita haluat saada 
itsellesi tai välttää, kun on sinun vuorosi johtaa.

Seksuaalisten tai romanttisten 
tunteiden hallitseminen

◼ Opettele itsehillintää. Seksuaaliset ja romant
tiset ajatukset ja tunteet ovat normaaleja ja Juma
lan antamia. Kun pidämme ihmissuhteemme ja 
käyttäytymisemme niissä rajoissa, jotka Herra on 
asettanut meille lähetyssaarnaajille, me kasvamme 
voimassa ja saamme suuria siunauksia. Vahvista 
motivaatiotasi tehdä niin tutkimalla rukoillen koh
tia OL 121:45; 1. Kor. 9:24–27; Moosia 3:19 ja Alma 
38:12. Katso Pyhien kirjoitusten oppaasta artikke
lit ”hyveellisyys”, ”kestäminen” ja ”kärsivällisyys”. 
Laadi luettelo siunauksista ja hyödyistä, joita saat 
nyt ja tulevaisuudessa, kun omaksut näitä ominai
suuksia.

Korvaa ajatus. Älä syvenny seksuaalisiin tai ro
manttisiin ajatuksiin ja tunteisiin, vaan käännä 
huomiosi toisaalle. Rentoudu ja ryhdy tekemään 
jotakin muuta. Laula kirkon lauluja. Opettele ul
koa pyhien kirjoitusten kohtia ja toista niitä ää
neen. Keskity siihen, mistä olet kiitollinen. Mieti 

päivän suunnitelmia. Kuntoile. Sitoudu uudelleen 
työhön. Pidä hauskaa ja ole luova.

◼ Vältä kiusauksia. Vältä paikkoja, olosuhteita, 
keskusteluja tai ihmisiä, jotka herättävät kiusauk
sia. Jos näet kiihottavan kuvan tai mieleesi tulee 
kiihottava ajatus, älä jää katsomaan tai miettimään 
sitä. Käännä ajatuksesi muihin asioihin ja poistu 
tilanteesta mahdollisimman pian. (Ks. Saarnatkaa 
minun evankeliumiani, s. 123.)

◼ Jatka toivon ja uskon osoittamista. Jos sinulla 
on vaikeuksia hallita seksuaalisia tunteitasi sopi
valla tavalla, Herra haluaa sinun tietävän, että Hän 
silti rakastaa sinua. Älä koskaan hylkää suhdet
tasi Jumalaan sen vuoksi että tunnet itsesi kelvot
tomaksi. Vaikka sinulla ehkä onkin vaikeuksia hal
lita näitä tunteita, Hän ei hylkää sinua. Hän ym
märtää paremmin kuin kukaan muu, mitä käyt 
läpi, ja Hän arvostaa pyrkimyksiäsi vastustaa kiu
sausta, oppia virheistä ja tehdä parannusta. Etsi 
neuvoa lähetysjohtajaltasi ja pyri jatkuvasti voitta
maan nämä haasteet. (Ks. Saarnatkaa minun evan-
keliumiani, s. 120–121.)

◼ Älä päästä itseäsi liian nälkäiseksi, yksinäi-
seksi, väsyneeksi, kyllästyneeksi tai stressaan-
tuneeksi. Nämä kaikki asiat voivat tehdä kiusauk
sesta liian vaikean vastustaa. Ota välipala, pidä 
pieni tauko tai vaihda toimintaa, keskustele antoi
sasti tai tee rentoutusharjoituksia (ks. s. 19).

◼ Pidä itsesi turvassa. Muista pysyä aina toverisi 
kanssa, äläkä jää koskaan yksin vastakkaista suku
puolta olevan kanssa. Jos tunnet viehtymystä jota
kuta kohtaan, ota yhteys lähetysjohtajaan ja pyydä 
hänen neuvoaan. Jos tunnet, että joku yrittää flirt
tailla kanssasi, pyydä toveriasi auttamaan sinua. 
Soita lähetysjohtajalle ja kerro hänelle, mitä tunte
muksia sinulla on.

F
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◼ Paastoa ja rukoile saadaksesi ymmärrystä 
ja voimaa. Kun paastoamme, me jätämme joksi
kin aikaa vaille huomiota normaalin, terveen nä
läntunteen tavoitellaksemme hengellistä voimaa ja 
omaksuaksemme taitoja kuten itsehillintää, myö
tätuntoa niitä kohtaan, jotka näkevät nälkää, ja 
herkkyyttä kuulla Henkeä. Nämä samat taidot 
voivat auttaa meitä olemaan lähetyssaarnaajana 

välittämättä normaaleista, terveistä seksuaali
sista tai romanttisista tunteista. Paastoaminen ei 
poista seksuaalisia tunteita, mutta kuukausittainen 
paasto voi auttaa meitä saamaan voimaa, itsetie
toisuutta ja motivaatiota näiden tunteiden asian
mukaiseen hallitsemiseen. (Ks. Saarnatkaa minun 
evankeliumiani, s. 93–96.)
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Apukeinoja selviytymiseen  
älyllisistä vaatimuksista
Älylliset vaatimukset vaikuttavat meihin eri tavoin. Ne kyvyt, joita meillä on, riittävät Jumalan työn to-
teuttamiseen, jos me luotamme siihen, että Hän huolehtii lopusta, mitä puuttuu meidän taitojemme ja 
sen välillä, mitä tarvitaan. Seuraavista ehdotuksista voi olla apua joissakin tilanteissa. Katso lisäideoita 
myös osiosta ”Yleisiä periaatteita stressin hallintaan”, s. 17–22.

Kielen oppiminen

◼ Tutki julkaisun Saarnatkaa minun evanke-
liumiani lukua 7. Noudata rukoillen tämän lu
vun ”Kuinka voin oppia paremmin lähetyskent
täni kieltä?” ohjeita.

◼ Tee edelleen ahkerasti töitä. Luota siihen, että 
Herra siunaa sinua kielten lahjalla, sillä tarvitset 
sitä sen toteuttamiseen, mitä Hän haluaa. Muista, 
että harva lähetyssaarnaaja oppii puhumaan uutta 
kieltä täysin sujuvasti. Herra tuntee sinut, Hän on 
kutsunut sinut, ja Hän käyttää sinun vahvuuksiasi 

siunatakseen muita. Hän kompensoi puutteitasi. 
Anna työhön kaikki lahjasi, joita sinulla on.

◼ Pidä hauskaa uuden kielesi kanssa. Toisinaan 
on helpompaa puhua uutta kieltä, kun emme 
odota itseltämme asiantuntijatasoa.

Järjestelmällinen tavoitteissa ja 
suunnitelmissa pysyminen

◼ Käytä niitä suunnittelutyökaluja, jotka an-
netaan julkaisussa Saarnatkaa minun evan-
keliumiani. Tutki lukua 8, ”Kuinka käytän aikaa 

A
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◼ Jätä päiväsi Herran huomaan. Kun olet tehnyt 
voitavasi suunnitellaksesi päivän kunnolla, pyydä 
Häntä järjestämään asiat sinun hyväksesi. Ole jous
tava ja vastaanottavainen Hengen johdatukselle.

viisaasti?” Nämä työkalut on laadittu huolellisesti 
lähetyssaarnaajia varten, ja ne auttavat sinua saa
vuttamaan tarkoituksesi. Keskity yhteen asiaan 
kerrallaan, äläkä uuvuta itseäsi.

◼ Älä luota pelkästään muistiisi. Kirjoita muis
tiin nimiä, osoitteita, tapaamisia, oppiaihesuun
nitelmia ja tavoitteita. Kiinnitä muistilappuja tär
keistä asioista oveen, jääkaappiin, vuoteesi viereen 
tai kalenteriisi.

◼ Laita kaikki, mitä tarvitset seuraavana päi-
vänä, tiettyyn paikkaan ennen kuin menet 
nukkumaan. Silloin et ole vaarassa unohtaa jota
kin tärkeää. Pidä tärkeät tavarat samassa paikassa, 
jotta et hukkaa aikaasi niiden etsimiseen.

◼ Kun huomiosi kääntyy pois käsillä olevasta 
tehtävästä, ohjaa huomiosi siihen takaisin ys-
tävällisesti mutta lujasti. Tee tämä niin usein 
kuin on tarpeen.

”Aivan kuten meidän ei pidä alentaa tasovaatimuksia, jotka Herra on 
asettanut palvelijoidensa käytökselle, meillä ei myöskään ole lupaa ko-
rottaa niitä. – – Varmistukaa siitä, ettei teillä ole korkeampia tasovaati-
muksia itsellenne tai muille kuin ne, jotka Herra on asettanut.” (”Perfec-
tion, Perceptions, Pressures, and Principles”, hartaustilaisuus Provon lä-
hetyssaarnaajien koulutuskeskuksessa, 19. maaliskuuta 2002, s. 2–3.)

–  VA N H I N  C E C I L  O .  S A M U E L S O N   J R .

Kirjoita kalenteriisi

– tapoja, joiden avulla voit käyttää lyhyet 
hetket viisaasti

– valmistautumispäiväsuunnitelmia
– nimiä, osoitteita, tapaamisia, oppiaihe-

suunnitelmia.

Ehdotuks ia  ja  ke ino ja :  Ä ly l l i se t  vaa t imukse t

42



Itsensä muita vähemmän 
älykkääksi tai kyvykkääksi 
kokeminen

◼ Jos lukeminen, opiskeleminen tai ulkoa 
opetteleminen on sinulle vaikeaa, ole kärsi-
vällinen itseäsi kohtaan. Pidä alussa lyhyitä tau
koja usein. Opiskele sitten vähitellen muutama 
minuutti kauemmin kerrallaan. Tee muistiinpa
noja lukemastasi, jotta sinun olisi helpompi muis
taa. Lue ääneen (hiljaa), jos siitä on apua. Kokeile 
ulkoa opettelemista siten, että 1) toistat asioita 
ääneen, 2) luet tai kirjoitat asiat useaan kertaan, 
3) liikut ja esität asioita samalla kun opettelet. Ko
keile, mikä menetelmä sopii sinulle parhaiten. 
Käytä muita vahvuuksiasi, kuten taitoasi tutustua 
mahdollisiin tutkijoihin, selviytyä päivärutiineista 
tai olla iloinen.

◼ Säilytä huumorintajusi silloinkin kun teet 
virheen. Yritä sitten uudelleen.

◼ Löydä voimaa heikkoudesta. Toisinaan se, että 
meillä on jokin heikkous, opettaa meille vahvuuk
sia, kuten myötätuntoa, empatiaa, kärsivällisyyttä, 
nöyryyttä ja luottamusta Herraan. Toisinaan heik
kouteen (esim. siihen, että huomio kääntyy hel
posti pois aiheesta) liittyy jokin vahvuus (esim. 
se, että huomaa asioita, joita muut eivät huomaa). 
Pane merkille, mitä vahvuuksia saattaisi liittyä 
heikkouksiisi.

◼ Jos kadehdit jonkun muun taitoja, käännä 
huomiosi uudelleen omaan lähetystyöhösi. 
Kohdista tarmosi siihen, että kehität vahvuuk
siasi ja hyödynnät niitä työssä. Tämä on sinun lä
hetystyösi. (Ks. Saarnatkaa minun evankeliumiani, 
s. 10–11.)

C
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Apukeinoja selviytymiseen  
hengellisistä vaatimuksista
Lähetyssaarnaajien keskuudessa on yleistä reagoida liialliseen stressiin asettamalla kyseenalaiseksi oman to-
distuksensa voima tai evankeliumin totuudenmukaisuus. Nämä vaikeudet johtuvat usein pikemminkin siitä, 
että lähetyssaarnaajalta puuttuu apuvälineitä, joiden avulla voi selviytyä liiallisesta stressistä, ei niinkään 
todistuksen puutteesta. Jos sinulla on tämänkaltaisia vaikeuksia, kokeile seuraavista ehdotuksista niitä, jotka 
tuntuvat sopivan sinulle. Katso lisäideoita myös osiosta ”Yleisiä periaatteita stressin hallintaan”, s. 17–22.

Todistukseni vahvistamisen 
oppiminen

◼ Ymmärrä, että on tervettä esittää kysymyk-
siä. Joseph Smith sai monia ilmoituksia vastauk
sina vilpittömiin kysymyksiin. Pyhät kirjoituk
set, opettajat ja järkeileminen voivat auttaa joiden
kin kysymysten kohdalla, mutta vain Henki voi 
vahvistaa, että Jumala on olemassa, että Jeesus on 
Kristus ja että kirkko on totta.

◼ Ymmärrä, mitä usko on. Uskominen on 
sitä, että luottaa Herran täydelliseen hyvyyteen, 

rakkauteen, viisauteen ja oikeudenmukaisuuteen, 
vaikka meillä ei olekaan täydellistä ymmärrystä. 
Alma opettaa, että ”usko ei ole täydellistä tietoa 
jostakin; sen tähden, jos teillä on uskoa, te toivotte 
sellaista, mikä ei näy mutta on totta” (Alma 32:21). 
Et tarvitse ”täydellistä tietoa” voidaksesi uskoa. 
Tutki lukua Alma 32 saadaksesi apua uskosi vah
vistamiseen. (Ks. Saarnatkaa minun evankeliumiani, 
s. 120–121.)

◼ Ole kärsivällinen. Aika ja kokemus auttavat si
nua ymmärtämään asioita, jotka nyt ovat hämmen
täviä. Muista Nefin vakuutus: ”Minä tiedän, että 

A
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[Jumala] rakastaa lapsiaan, mutta en tiedä kaiken 
tarkoitusta” (1. Nefi 11:17). Rakenna sen tiedon 
pohjalle, mitä tiedät Jumalasta Hengen kautta.  
(Ks. Saarnatkaa minun evankeliumiani, s. 124.)

◼ Pidä käskyt. Me alamme luottaa Herraan, kun 
opimme kokemuksen kautta Hänen opetustensa 
arvon. ”Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, 
pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöi
sin Jumalasta vai puhunko omiani” (Joh. 7:17).

Parannuksenteon oppiminen

◼ Ole rehellinen lähetysjohtajallesi. Jos sinun 
täytyy tehdä parannus vakavista synneistä, joita et 
ole selvittänyt, puhu lähetysjohtajan kanssa avoi
mesti ja rehellisesti. Hän auttaa sinua selvit
tämään nämä asiat.

◼ Anna itsellesi anteeksi, kun olet 
tehnyt parannuksen. 
Jos olet tehnyt 
parannuksen 

ja tunnet yhä syyllisyyttä ja häpeää, muista, että 
me kaikki kadumme menneitä syntejä ja virheitä. 
Luota siihen, että Kristuksen sovitus on riittävä – 
sinunkin kohdallasi. Muista, että parannus ei ole 
vain varasuunnitelma. Parannus on onnensuun
nitelma jokaiselle ihmiselle. Pidä huoli siitä, että 
asiat, joista eniten kannat huolta, ovat niitä, joilla 
on todella merkitystä (esim. tutkijoidesi edistymi
nen), eivätkä vain henkilökohtaiseen ylpeyteen liit
tyviä asioita (esim. mitä muut ajattelevat sinusta).

◼ Ymmärrä tunnustamisen merkitys. Jos tunnet 
tarvetta tunnustaa vähäpätöisiä syntejä tai tunnus
taa toistuvasti senkin jälkeen kun pappeusjohta
jat ovat vakuuttaneet sinulle, että tunnustuksesi 

on riittävä, menet tunnustamisessa luulta
vasti liian pitkälle. Se, että tunnet jatku

vasti katumusta ja surua menneistä 
synneistä, on normaalia eikä tar
koita sitä, että sinun tarvitsisi tun
nustaa ne uudelleen. Käännä aja
tuksesi muihin toimiin ja tee tie
toinen päätös uskoa Herran 

B

”Etsikää uutterasti, rukoilkaa alati ja uskokaa, niin kaikki yhdessä koi-
tuu teidän parhaaksenne, jos vaellatte oikeamielisesti ja muistatte liiton, 
jonka olette tehneet toistenne kanssa.”

–  O L  9 0 : 2 4
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anteeksiantoon. Älä piittaa houkutuksesta tuntea 
levottomuutta tai häpeää.

◼ Puhu lähetysjohtajallesi, jos sinulla on edel-
leen vaikeuksia.

Merkityksellisen rukoilemisen 
oppiminen

◼ Kokeile ääneen rukoilemista, vaikka vain 
kuiskaten. Kokeile sitä, että valmistaudut rukouk
seen kirjoittamalla kysymyksiäsi tai huolenaihei
tasi. Kuvittele Herran olevan lähellä. Kysy Juma
lalta, mitä voit tehdä Hänen puolestaan tänään. 
Toimi sitten mieleesi tulevien ajatusten mukaisesti. 
Käytä rukouksesi toisinaan vain siihen, että kiität 
Jumalaa niistä monista hyvistä asioista, joilla Hän 
on sinua siunannut.

◼ Tutki osiota ”Rukoile uskoen” julkai-
sussa Saarnatkaa minun evankeliumiani. Tässä 
osiossa, joka on sivuilla 93–95, annetaan ehdotuk
sia rukoilemiseen.

Pyhien kirjoitusten 
rakastamisen oppiminen

◼ Rukoile apua nimenomaan pyhien kirjoi-
tusten ymmärtämiseen ja niistä nauttimiseen. 

Käytä jonkin verran opiskeluajastasi siihen, että 
kirjoitat, mitä tunnet, miten suhtaudut, mitä opit 
tai mitä hengellisiä vaikutelmia saat.

◼ Kertaa osio ”Tutki ideoita ja ehdotuksia” jul-
kaisussa Saarnatkaa minun evankeliumiani. 
Tässä osiossa, joka on sivuilla 22–25, annetaan eh
dotuksia antoisampaan pyhien kirjoitusten tutki
miseen.

Henkeen turvaamisen 
oppiminen

◼ Harjoittele kärsivällisesti. Hengen äänen tun
temisen opetteleminen muistuttaa suuresti kie
len opettelemista – se vaatii harjoittelua, kärsivälli
syyttä, nöyryyttä ja halua oppia virheistä ilman että 
antaa periksi.

◼ Opi yleiskonferenssipuheista. Saat lisää aja
tuksia siitä, kuinka voit edistää henkilökohtaista il
moitusta, tutkimalla yleiskonferenssipuheita tästä 
aiheesta.

◼ Tutki julkaisua Saarnatkaa minun evanke-
liumiani. Sivuilla 96–99 on lisää ehdotuksia ja oi
valluksia siitä, kuinka voi tuntea Hengen ja turvata 
Henkeen.

C

D

E

Käteeni turvaisaan Tarttuos vaan!
Myrskyt sun rinnassas
Saan taukoomaan.
Vaikk osas outo lie,
Murheeseen tiesi vie, Luokseni saavu vain,
Niin rauhan saat.
–  M A P - L A U L U J A ,  6 8
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Tutki seuraavilla sivuilla olevia pyhien kirjoitusten kohtia vahvistaaksesi uskoasi siihen, että Jumala antaa sinulle loh-
tua ja apua. Kun muistat Vapahtajaa, Hänen Henkensä voi olla sinun kanssasi (ks. OL 20:79).

Jes. 41:10 ”Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi! Älä arkana pälyile ympärillesi – minä olen sinun Ju-
malasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vakaalla, lujalla kädel-
läni.”

Joh. 14:27 ”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma an-
taa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.”

2. Tim. 1:7 ”Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen 
harkinnan hengen.”

1. Nefi 1:20 ”Herran lempeät armoteot tulevat kaikkien niiden osaksi, jotka hän on valinnut, heidän us-
konsa tähden, tehden heidät voimallisiksi jopa niin, että heillä on voimaa vapautua.”

MK Jaak. 3:1 ”Hän lohduttaa teitä ahdingoissanne, ja hän ajaa teidän asiaanne.”

MK Jaak. 4:7 ”Herra Jumala näyttää meille meidän heikkoutemme, jotta me tietäisimme, että hänen ar-
mostaan ja hänen suuresta itsensä alentamisesta ihmislasten puoleen meillä on voima tehdä 
tällaista.”

Moosia 4:27 ”Ja katsokaa, että tämä kaikki tehdään viisaasti ja järjestyksessä, sillä ihmistä ei vaadita 
juoksemaan nopeammin kuin hänellä on voimaa.”

Moosia 24:13–14 ”Nostakaa päänne ja olkaa turvallisella mielellä, sillä minä tiedän sen liiton, jonka te olette 
tehneet minun kanssani; ja minä teen liiton kansani kanssa ja vapautan sen orjuudesta. Ja 
minä myös kevennän ne kuormat, jotka on pantu teidän harteillenne, niin että te ette voi 
edes tuntea niitä selässänne, edes ollessanne orjuudessa; ja tämän minä teen, jotta te tä-
män jälkeen olisitte minun todistajinani ja jotta te tietäisitte varmasti, että minä, Herra Ju-
mala, muistan kansaani sen ahdingoissa.”

Alma 7:12 ”Hän ottaa päällensä heidän heikkoutensa, jotta hänen sydämensä täyttyisi armolla, lihan 
mukaisesti, jotta hän osaisi lihan mukaisesti auttaa kansaansa sen heikkouksien mukaisesti.”

Pyhien kirjoitusten antamia neuvoja
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Alma 26:27 ”Kun sydämemme oli masentunut ja aioimme kääntyä takaisin, katso, Herra lohdutti meitä 
ja sanoi: – – Kestäkää kärsivällisesti ahdinkonne, niin minä annan teille menestystä.”

Alma 38:5 ”Siinä määrin kuin sinä panet turvasi Jumalaan, siinä määrin sinut myös vapautetaan koette-
lemuksistasi ja vastoinkäymisistäsi ja ahdingoistasi.”

Et. 12:27 ”Ja jos ihmiset tulevat minun luokseni, minä näytän heille heidän heikkoutensa. Minä annan 
ihmisille heikkoutta, jotta he olisivat nöyriä, ja minun armoni riittää kaikille ihmisille, jotka 
nöyrtyvät minun edessäni; sillä jos he nöyrtyvät minun edessäni ja uskovat minuun, niin minä 
teen sen, mikä on heikkoa, heissä vahvaksi.”

OL 6:32, 34–36 ”Samoin minä olen teidän keskellänne. – – Älä siis pelkää, pieni lauma; tehkää hyvää; yh-
distykööt vaikka maa ja helvetti teitä vastaan, sillä ne eivät voi voittaa, jos teidät on raken-
nettu minun kalliolleni. Katso, minä en tuomitse teitä. – – Katsokaa minuun jokaisessa ajatuk-
sessa; älkää epäilkö, älkää pelätkö.”

OL 58:2–4 ”Sen, joka on uskollinen ahdingossa, sen palkka on suurempi taivaan valtakunnassa. Te 
ette voi nähdä luonnollisilla silmillänne tällä hetkellä Jumalanne suunnitelmaa niistä asioista, 
jotka tulevat tämän jälkeen, ettekä kirkkautta, joka seuraa paljoa ahdinkoa. Sillä paljon ah-
dingon jälkeen tulevat siunaukset.”

OL 122:7–9 ”Kaikki tämä antaa sinulle kokemusta ja on sinun hyväksesi. Ihmisen Poika on laskeutunut 
kaiken tämän alapuolelle. – – Ja nyt, pysy tielläsi.”

[Englanninkielisen] Raa-
matun sanasto, hakusana 
”Fear” [Pelko]

”Ensimmäinen seuraus Aadamin synnistä oli se, että häntä pelotti (ks. 1. Moos. 3:10). – – 
Lankeemuksesta asti Jumala on opettanut ihmisille, ettei heidän pidä pelätä vaan heidän tu-
lee katuvina pyytää anteeksiantoa luottaen täysin saavansa sen.”

Muita pyhien kirjoitusten 
kohtia:
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Lähetystyöhön valmistautuminen  
Sopeutuminen 
lähetyssaarnaajan elämään
Tämä osio on yhteenveto aineistosta, jonka sait sähköisessä muodossa ennen kuin tulit lähetyssaarnaa-
jien koulutuskeskukseen.

On tavallista, että uudet lähetyssaarnaajat ko
kevat jonkinasteista stressiä tai epämuka

vuutta, kun he jättävät taakseen perheen, ystä
vät ja asiat, joita heillä oli tapana tehdä. Siirtoihin, 
uusiin tovereihin ja uusiin tehtäviin liittyvät nor
maalit siirtymävaiheet vaativat myös jonkin ver
ran sopeutumista. Ole kärsivällinen, kun opette
let tunnistamaan siunauksia, joita tulee, kun omis
tat elämäsi täydellisemmin Vapahtajalle. Muista, 
että Henki on oleva kanssasi, kun käyt läpi tämän 

siirtymävaiheen, ja Henki auttaa sinua sopeutu
maan uusiin lähetyssaarnaajan velvollisuuksiisi.

Kuinka sopeutua uusiin kokemuksiin
Kuten monet, jotka kohtaavat uuden tilanteen, lä
hetyssaarnaajatkin käyvät emotionaalisessa sopeu
tumisessaan usein läpi neljä vaihetta tai tasoa, kun 
he saapuvat lähetyssaarnaajien koulutuskeskuk
seen ja jälleen kun he saapuvat lähetyskentälle:

Sopeutuminen lähe tyssaarnaajan e lämään:  Lähe tys työhön va lmis tau tuminen



52

Odotus Odottamattoman  
huomaaminen ”Pystyn tähän” Emotionaalinen 

 omavaraisuus

Tunnet ehkä innostuvasi 
haasteesta (ks. 1. Nefi 
3:7).

Tunnet kasvavaa tarkoi-
tuksen tunnetta ja kuu-
liaisuutta taivaallista 
Isää kohtaan (ks. 3. 
Nefi 5:13).

Tunnet ehkä itsesi onnel-
liseksi ja odotat innolla 
tapaavasi uusia ihmi-
siä ja pääseväsi uusiin 
paikkoihin.

Saatat alkaa kaivata 
kotia, perhettä ja ys-
täviä ja saatat jopa 
epäillä päätöstäsi pal-
vella (ks. Alma 26:27).

Saatat huomata stres-
sin fyysisiä oireita, ku-
ten unihäiriöitä, ruoka-
halun vaihteluita tai är-
tyisyyttä.

Saatat yllättäen huo-
mata arvostelevasi 
sääntöjä ja odotuksia 
sekä suhtautuvasi niihin 
kärsimättömästi.

Opetus- ja kielitaitosi al-
kavat parantua.

Opit auliisti noudatta-
maan lähetyskentän 
sääntöjä ja odotuksia.

Osoitat kärsivällisyyttä 
itseäsi kohtaan, kun 
opit ”opetuksen opetuk-
sen päälle” (ks. 2. Nefi 
28:30; Moosia 4:27).

Stressin fyysiset oireet – 
jos sinulla on ollut niitä 
– alkavat vähentyä. 

Sinun on helppo selviy-
tyä päivärutiineista.

Huomaat henkilökohtai-
set vahvuutesi ja edisty-
misesi.

Alat ymmärtää, mitä 
tarkoittaa se, että ottaa 
elämän yksi askel ker-
rallaan (ks. OL 98:12).

Itseluottamuksesi vahvis-
tuu, ja saat suuremman 
halun palvella.

1 2 3 4

Mitä voit tehdä nyt
◼ Keksi tapoja palvella muita. Lähetystyö on 
kutsu palvella. Keskity katsomaan omien epämu
kavuuden tuntemusten ulkopuolelle, jotta voit 
palvella niitä, jotka tarvitsevat ystävällistä sanaa, 
rakkaudentekoa tai ystävyyttä. (Ks. Saarnatkaa 
 minun evankeliumiani, s. 178–180.)

◼ Puhu muiden kanssa tästä sopeutumisesta. 
Varaa aikaa keskustellaksesi seuraavista kysymyk
sistä vanhempiesi, pappeusjohtajien tai lähetys
työstä kotiin palanneiden ystävien kanssa:

Sopeutumisen neljä tasoa
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– Mitä me voimme oppia pyhien kirjoitusten esi
merkkien pohjalta siitä, että Jumala vaatii ihmi
siä tekemään asioita, jotka heidän omasta mie
lestään ylittävät heidän kykynsä? (Ks. 2. Moos. 
4:10–12; Jer. 1:6–9; Alma 17:10–12; 26:27; Et. 
12:23–27; Moos. 6:31–32.)

– Miksi on tärkeää mennä nukkumaan ja herätä 
ajoissa, huolehtia hyvästä ravinnonsaannista, 
saada säännöllisesti liikuntaa ja pitää henkilö
kohtaiset rukoukset?

– Kuinka päiväkirjaan kirjoittaminen voi auttaa 
meitä haastavien kokemusten aikana?

– Kuinka voimme toimia, kun hankalat ajatukset 
tai tuntemukset eivät mene pois?

◼ Lue Robert K. Wagstaffin artikkeli ”Prepa-
ring Emotionally for Missionary Service” (jul
kaisussa Ensign, maaliskuu 2011, s. 22–26; saata
vana verkossa osoitteessa lds.org).

◼ Keskity vahvistamaan suhdettasi taivaalli-
seen Isääsi. Tavoittele Hänen Henkensä vaiku
tusta henkilökohtaisen rukouksen, pyhien kirjoi
tusten tutkimisen, kohottavan musiikin ja patriar
kallisen siunauksen lukemisen avulla sekä muilla 
hyödyllisiksi havaitsemillasi tavoilla.

◼ Ole ystävällinen itseäsi ja muita kohtaan. 
Puhu itsellesi samoja lohdullisia, ystävällisiä sanoja, 
joita voisit kuvitella Vapahtajan käyttävän. Muista, 
että avuttomuuden, toivottomuuden tai ankaran 
tuomitsemisen ajatukset eivät tule Herralta.

◼ Ole varautunut odottamattomiin asioihin. 
Sinun kokemuksesi lähetyssaarnaajana ei tule ole
maan sama kuin jonkun muun kokemus. Kaikki 
ei mene täsmälleen niin kuin olet suunnitellut tai 
kuin luulet, että pitäisi mennä. Omien odotus
tesi tarkasteleminen auttaa sinua olemaan avoin ja 
vastaanottavainen muutokselle.

Yhteenveto
Kun palvelet lähetystyössä, valmistaudu hyväksy
mään muutokset. Elämä lähetyssaarnaajana tulee 
todennäköisesti olemaan toisenlaista kuin kaikki, 
mitä olet tähän mennessä kokenut, mutta jos aloi
tat myönteisellä asenteella, osoitat uskoa Her
raan ja odotat tarvitsevasi kärsivällisyyttä itseäsi ja 
muita kohtaan, niin Herra on palkitseva sinut ja 
siunaava sinua. Muista neuvo, joka annettiin pro
feetta Joseph Smithille hyvin vaikeana aikana hä
nen elämässään: ”Tiedä, poikani, että kaikki tämä 
antaa sinulle kokemusta ja on sinun hyväksesi” 
(OL 122:7).

Muista, että Henki on oleva kanssasi, kun käyt läpi tämän siirtymävaiheen, 
ja Henki auttaa sinua sopeutumaan uusiin lähetyssaarnaajan velvollisuuksiisi.

”Ja sen luona, joka ottaa teidät vastaan, minäkin olen, sillä minä käyn tei-
dän kasvojenne edellä. Minä olen teidän oikealla puolellanne ja vasem-
malla, ja minun Henkeni on teidän sydämessänne ja minun enkelini teidän 
ympärillänne tukeakseen teitä.”

–  O L  8 4 : 8 8
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