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Taivaallinen Isämme rakas
taa meitä ja haluaa parasta 

meille jokaiselle. Hänen 
huolenpitonsa lapsistaan 
on ilmeistä, vaikka monet – 
kenties tässä elämässä yleisten 
ongelmien ja haasteiden lannis
tamina – eivät näe tätä rakas
tavan ja hyvän Isän rakkau
den ja huolenpidon jatkuvaa 
ilmenemistä.  Meidän tarvitsee 
vain hetken verran miettiä ja 
katsella tarkoin ympärillemme, 
kun huomaamme pian Jumalan 
rakkauden lapsiaan kohtaan.

Ajatelkaamme muutaman 
minuutin ajan kaikkia niitä 
suotuisia olosuhteita, joissa 
olemme tänä aikana. Olen 
varma, että kun me kaikki poh
dimme tätä asiaa, kiitollisuu
temme Jumalan meitä jokaista 
kohtaan osoittamasta rakkau
desta lisääntyy.

Ensimmäinen asia mietittä-
väksi: Jumala ilmoittaa edel-
leen tahtoaan palvelijoilleen, 
profeetoille

Mikä suurenmoinen turvalli
suuden ja rauhan tunne onkaan 
tietää, että Jumala ilmoittaa 

Herra ohjaa kirkkoaan tänä 
aikana aivan kuten muinaisina
kin aikoina elävän profeetan ja 
kahdentoista apostolin välityk
sellä. Todistan, että presidentti 
Thomas S. Monson on profeetta 
meidän ajallemme, ja ilmaisen 
kiitollisuuteni tiedosta, että 
Jumala rakastaa meitä jatkuvasti 
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Jumalan rakkaus
vanhin josé a. teixeira, portugali
Euroopan vyöhykkeen johtaja

edelleen tänä aikana tahtoaan 
palvelijoilleen, profeetoilleen.  
Tieto Hänen tahdostaan on yksi 
suurimmista siunauksista, mitä 
Jumala antaa meille!

Jeesuksen Kristuksen evan
keliumin ja Hänen kirkkonsa 
palautus tällä taloudenhoito
kaudella profeetta Joseph 
Smithin kautta suo kaikille, 
jotka sitä haluavat, mahdolli
suuden saada ne toimitukset ja 
liitot, joiden ansiosta voimme 
jonakin päivänä palata elä
mään jälleen kerran taivaallisen 
Isämme edessä.

Kun kokoamme pyhiin 
kirjoituksiin sisältyviä profeet
tojen sanoja sekä elävien pro
feettojen sanoja tutkimalla ja 
uskon kautta, meitä siunataan 
halulla pitää jatkuvasti käskyt 
ja elää niiden mukaan ja saada 
siten rauhaa ja levollisuutta 
sydämeemme.  Koska me tie
dämme, että olemme oikealla 
polulla ja että perheemme voi 
olla yhdessä, niin meillä on 
enemmän voimaa voittaa kuo
levaisuuden haasteet. Ne ovat 
korvaamattomia siunauksia.

Vanhin José A. 
Teixeira
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välittämällä tahtoaan profeetalle 
ilmoituksen kautta.

Jumalan rakkaus on entistä
kin näkyvämpää elämässämme, 
kun me panemme käytäntöön 
yksinkertaisia askelia, jotka 
auttavat meitä ohjaamaan elä
määmme, kuten seuraavia:

•	 Lukekaa	pyhiä	kirjoituksia	
päivittäin.

•	 Käyttäkää	Liahonalehteä.
•	 Tutkikaa	yleiskonferenssin	

opetuksia.

Näiden keinojen avulla 
voimme olla valppaita opetuk
sille, joita Jumalalla on meille, 
kun tarvitsemme niitä eniten.

Toinen asia mietittäväksi: 
temppeli on Herran huone, jossa 
me voimme kokea rauhaa ja 
oppia evankeliumia

Herra ohjasi profeetta Joseph 
Smithiä tämän taloudenhoito
kauden alussa ja kaikkia häntä 
seuranneita profeettoja rakenta
maan temppeleitä, jotta yksilöt 
ja perheet voivat luoda syvän ja 
läheisen suhteen taivaalliseen 
Isäämme ja Hänen Poikaansa 
Jeesukseen Kristukseen ja 
oppia näin Hänen tahtonsa 
saamalla innoitettuja neuvoja 
ja tekemällä liittoja Herran 
huoneessa.

Taivaallinen Isämme ei ole 
hylännyt lapsiaan vaan ilmoit
taa edelleen tahtoaan meidän 

aikanamme antaen meille 
sen turvan ja varmuuden, jota 
tarvitsemme jatkaaksemme 
oikealla polulla.  Hän antaa 
meille tilaisuuden suorittaa 
temppelissään toimituksia ja 
solmia liittoja, joiden ansiosta 
voimme elää puhdasta ja tah
ratonta elämää ja valmistautua 
palaamaan Hänen eteensä.

Kun temppeleitä rakenne
taan lisää kaikkialle maailmaan, 
nyt enemmän kuin koskaan, 
Herran temppeleihin on hel
pompaa päästä.

Herran temppeleissä me 
voimme kasvaa lähemmäksi 
Jumalaa ja Hänen Poikaansa 
Jeesusta Kristusta.

Pyhissä kirjoituksissa kuva
taan kauniisti ihmisten asen
netta kuningas Benjaminin 
päivinä. Mormonin kirjan 
luvun Moosia 2 jakeissa 5 ja 
6 sanotaan: ”Ja tapahtui, että 
kun he tulivat ylös temppelille, 
he pystyttivät telttansa ympä
riinsä, kukin mies perheensä 
mukaan, johon kuuluivat hänen 
vaimonsa ja hänen poikansa ja 
tyttärensä ja heidän poikansa ja 
heidän tyttärensä vanhimmasta 
aina nuorimpaan asti, kunkin 
perheen ollessa erillään toisis
taan. Ja he pystyttivät telttansa 
temppelin ympärille, kukin mies 
telttansa ovi temppeliin päin.”

Haasteeni on, että myös 
meillä voi olla samankaltainen 

asenne kuin ihmisillä kuningas 
Benjaminin päivinä ja että me 
suunnittelemme käyvämme 
temppelissä aiempaa useam
min. Temppeliin päin olevien 
ihmisten asenne alkaa yksilöl
lisellä ja perheen valmistau
tumisella siten, että elämme 
päivittäisessä elämässämme 
Jumalan käskyjen mukaan 
joka päivä.

Ilman temppeliä me emme 
voisi saada perhettämme sine
töidyksi kaikeksi iankaikkisuu
deksi. Temppelissä me opimme 
iankaikkisia periaatteita. Se, 
mitä opimme temppelissä, 
auttaa meitä itsemme kehittä
misessä ja antaa meille suuntaa 
ja ohjausta, jota tarvitsemme 
elämässä.

Kaikkialla ympärillämme 
on monia muita osoituksia 
Jumalan rakkaudesta. Silti 
tänään jätän todistukseni 
näistä, jotka ovat hyvinkin 
ulottuvillamme: Herran temp
peleistä ja nykyajan profeetto
jen sanoista!

Todistan, että Jumala elää 
ja rakastaa meitä. Hän on 
siunannut meitä näillä siu
nauksilla, jotta me voimme 
tuntea Hänen rakastavan 
meitä. Tämä päivä on aika 
tehdä asiaankuuluvat pää
tökset, joiden ansiosta mekin 
voimme pystyttää telttamme, 
elämämme, Häneen päin. ◼
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 Suklaasydän, Saarenmaan 
valssi, Pikku Midinetti, 

Vanhan veräjän luona, Isoisän 
olkihattu, KalastajaEemelin 
valssi, Reppu ja reissumies…

Menneiden vuosikymmen
ten ikivihreät kokivat näyttävän 
paluun,	kun	joukko	Lahden	seu
rakunnan puuhamiehiä ja naisia 
järjesti ”50luvun iskelmätaivas” 
teemaillan.

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

Merja-Liisa Järvinen ja Tuula-Riitta Koivisto antoivat lauluille aidon harmonikkasoundin.
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Musiikkimatka 
onnen aikoihin
petri Koivisto, lahti
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Tilaisuudessa lauloivat ja 
soittivat yksittäiset esiintyjät, ja 
välillä koko yleisökin sai laulaa 
mukana. Säestys järjestyi pianon 
sekä yhden – ja välillä kahden
kin – harmonikan voimin.

Lahden	seurakunnassa	on	sen	
verran paljon laulutaitoisia, että 
tasokkaita solisteja löytyi hyvin
kin erilaisiin kappaleisiin. Niin 
ikään oli panostettu retrohenki
siin kulisseihin, joita täydennet
tiin muun muassa aidoilla 1950
luvun äänilevyillä.

Mukaan otettiin hittejä muil
takin vuosikymmeniltä, mutta 
nykyaikaan ei eksytty. Tuorein 
kuultu	kappale	oli	Laila	Kinnu
sen	”Lauantai”	vuodelta	1962.

Muut iskelmät olivat muun 
muassa Olavi Virran, Tapio 
Rautavaaran, Kauko Käyhkön, 
Eila Pienimäen, Brita Koivusen 
ja Helena Siltalan senaikaista 
tuotantoa.

Paikalla oli seurakunnan 
jäsenten lisäksi heidän vierai
taan. Heiltä saatu palaute oli 
vilpittömän myönteistä. Puoli
toista tuntia musiikin parissa 
kului kaikilta todella nopeasti.

Idean äiti oli Sirpa 
Kantelinen, ja käytännön 
järjestelyistä	vastasi	Merja-Liisa	
Järvinen. Säestysryhmässä 
harmonikkaa soittivat Merja
Liisa	Järvinen,	Väinö	Antila	
ja TuulaRiitta Koivisto sekä 
pianoa	Leena	Kataja.	◼

 Muutama kesä sitten 
Kangasalan asukkaat 

näkivät, kuinka heidän kou
lulleen virtasi bussilasteittain 
hymyileviä, vastahakoisia, 
innostuneita ja ennakko
luuloisen näköisiä nuoria – 
kesäkuussa! Sekalainen joukko 
kantoi tavaroitaan sisälle ikään 
kuin aloittaisi leirikoulun. Oli
han se eräänlainen leirikoulu, 
mutta ei ehkä sellainen, mihin 
paikkakunnalla – tai muualla
kaan Suomessa – oli totuttu.

Vuosia myöhemmin EFYn 
(Especially For Youth) ensim
mäisenä päivänä tunnelma 
oli edelleen sama. Nyt nuoret 
tosin osaavat odottaa tapah
tumalta jotakin, toisin kuin 

EFY-tapahtu-
maan osallistu-
neet ikuistet-
tuina yhteiseen 
ryhmäkuvaan.
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Mensimmäisellä kerralla. Monet 
lähtevät tähän erityiseen nuo
risokonferenssiin tapaamaan 
ystäviään, toiset haluavat vah
vistaa todistustaan ja oppia 
lisää evankeliumista ja jotkut 
tulevat sinne vanhempiensa 
kannustamina. Vaihtelevista 
motiiveista riippumatta viikon 
lopulla jokainen on oppinut 
jotakin uutta Vapahtajastamme 
Jeesuksesta Kristuksesta. Se, 
kuinka paljon opimme, riippuu 
meistä itsestämme. Herra on 
sanonut: ”Pyytäkää, niin teille 
annetaan. – – Kolkuttakaa, niin 
teille avataan.” (Matt. 7:7.)

EFYviikon toimintoja luette
lemalla saisi helposti muutaman 
sivun täyteen tekstiä. Jokainen 
hengellinen aamutuokio ja 
evankeliumin tutkimishetki voi 
osoittautua arvokkaaksi juuri 
siinä elämäntilanteessamme. 

EFy-viikon taikaa
Karoliina Korkonen, helsinki



 M a a l i s k u u  2 0 1 4  K5

Siksi näihin toimintoihin 
kannustetaan osallistumaan – 
pizzailtaa unohtamatta.

Ennalta suunniteltuun  
ohjelmaan on saatu innoi 
tusta, mikä tuo tapahtumaan 
aivan erityisen hengen. Monet 
EFYohjaajista, jotka ovat nuoria 
naimattomia aikuisia, ovatkin 
sanoneet, että toiminnantäytei
nen ja hengellisyyttä huokuva 
viikko muistuttaa heitä lähetys
saarnaajien koulutuskeskuksen 
tunnelmasta. Tiiviistä aikatau
lusta huolimatta jokaisella osal
listujalla on oma panoksensa 
annettavana, jotta koko tapah
tuma onnistuisi kaikkien osalta. 
Voimme auttaa muita palvele
malla heitä, mutta yhtä tärkeää 
on palvella itseään pyrkimällä 
olemaan paras oma itsensä.

Ensimmäinen askel kohti 
kehitystä on virittäytyminen 

 ”Joka vaivaista armahtaa, se lainaa 
Herralle, ja Hän maksaa jälleen hänen 

hyvän tekonsa.” 1

Vanhusten laitoshoidon ongelma 
nykyaikana on hoitajien vähyys. Siitä 
johtuen vanhukset eivät pääse usein ulos. 
Lokakuussa	2013	Marjaniemen	sisarlähe
tyssaarnaajat halusivat auttaa Hoivapal
velukeskus Tilkassa olevia vanhuksia. 
Sisaret West, Gasser ja Nabatnikova läh
tivät vanhusten luo. He lauloivat ensin 
moniäänisesti lauluja, mm. ”Niin suuri 
oot” ja ”Finlandia”. Vanhukset kuuntelivat 
hiljaisina.

Sitten neljä vanhusta puettiin ulkovaat
teisiin, ja he pääsivät hyvässä seurassa 
raittiiseen ilmaan. Vanhuksilla oli kerrot
tavaa ja kyseltävää, ja sisaret puhelivat 
iloisesti ja sydämellisesti heidän kanssaan. 
Tällaista palvelua tarvittaisiin enemmän. 
Kiitos, sisaret.

”Kaiken, minkä te olette tehneet 
yhdelle näistä minun vähäisimmistä veljis
täni, sen te olette tehneet minulle.” 2 ◼

viittEEt
 1. Sananl. 19:17, vuoden 1933 suomennos.
 2. Matt. 25:40.

samalle taajuudelle Hengen 
kanssa. Kukaan muu kuin me 
itse ei voi vaikuttaa siihen, 
kuinka herkästi tunnistamme 
Hengen hellävaraisen ohjauksen. 
”Minä seison ovella ja kolkutan. 
Jos joku kuulee minun ääneni 
ja avaa oven, minä tulen hänen 
luokseen, ja me aterioimme 
yhdessä,	minä	ja	hän.”	(Ilm.	3:20.)

EFY on toiminut hengellisen 
taajuuden korjaajana tai hieno
säätäjänä lukuisille nuorille. 
Viikon päätteeksi jokaisessa 
nuoressa on tapahtunut muutos 
parempaan, ja heistä loistava 
valo on lisääntynyt merkittävästi. 
Jotkut ovat kasvattaneet todistus
taan valtavasti, toiset ovat otta
neet varovaisia mutta arvokkaita 
askeleita eteenpäin. Pienestä 
sinapinsiemenestä voi kasvaa 
yllättävän suuri puu – jos sitä 
hoidetaan oikein. ◼

j ä s E n t E n  K E r t o m a a

Jumala rakastaa 
kaikkia
leena suominen, marjaniemi
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 Leonard D. Nybergin kirje 
Nils C. Flygarelle, 22.  

heinäkuuta 1887 1.
Leonard	Damianus	Nyberg	

(synt. 27.9.1862) kääntyi 
mormoniksi Tukholmassa 
kesällä 1884. Hän työskenteli 
Suomessa lähetyssaarnaa
jana kesästä 1887 syksyyn 
1888, Suomen seurakunnan 
johtajana. Toisin kuin useim
mat muut Suomessa käyneet 
lähetyssaarnaajat, Nyberg ei 
ilmeisesti myöhemmin lähtenyt 
siirtolaiseksi Utahiin. Alla esi
tetään hänen 24vuotiaana kir
joittamansa kirje Skandinavian 
lähetyskentän johtajalle. ◼

Helsinki, Suomi, 22. heinäkuuta 1887.

Pres. N. C. Flygare.

Rakas veli!
Uskon, että veljeä kiinnostaa kuulla jotakin lähetystyöstä Suomessa, minkä 

vuoksi	haluan	täten	lähettää	veljelle	muutaman	rivin.	Lähdin	Ruotsista	ilolla,	
vaikkakin sydän pamppaillen, suorittaakseni lähetystyökutsuni Suomessa. 
Tunsin minulle annetun vastuullisen kutsumuksen painon, mutta toivoin 
kuitenkin, että pystyisin suorittamaan sen Herran avulla. Ja voin sanoa tunte
neeni itseni siunatuksi yrityksissäni levittää totuuden valoa.

Tässä maassa tarvitaan kaikin tavoin varovaista ja viisasta toimintatapaa. 
Kansalla on omat perinteensä, ja sen olosuhteisiin täytyy perehtyä. Kun 
ensin aloitin toimintani tällä tuntemattomalla maaperällä, minulla oli huo
lia siitä, kuinka se sujuisi, koska en tuntenut ihmisten perinteitä ja tapoja, 
enkä myöskään pystynyt kommunikoimaan suomea puhuvan väestönosan 
kanssa. Mutta rohkaistuin, koska minut kutsuttiin tähän Jumalan pappeuden 
kautta – ja kaikki on mennyt hyvin tähän saakka.

Olen vieraillut useimpien pyhien luona Suomessa. Heitä on muutama 
siellä ja muutama täällä, ja he ovat kaikki olleet iloisia siitä, että heidän 
luonaan on vierailtu. Olen parhaani mukaan pyrkinyt rohkaisemaan heitä 
uskollisuuteen Herran kanssa tekemässään liitossa.

Minulla oli hiljattain EteläSuomeen tekemälläni lähetysmatkalla mahdol
lisuus todistaa myöhempien aikojen työstä monille vilpittömille ihmisille, ja 
toivon, että se kantaa hedelmää ajallaan. Myin myös monia julkaisuja.2

Olen onnellinen voidessani työskennellä evankeliumin leviämisen eteen. 
Sisäinen rukoukseni Jumalalle on, että hän antaisi minulle voimaa ja tarmoa 
siinä ja antaisi minulle viisautta suorittaa kutsumukseni oikein ja ohjaisi 
askeliani niiden luokse, joilla on vilpitön sydän.

Vastaanota lopuksi ystävällinen tervehdys minulta ja kaikilta pyhiltä täällä.

Nöyrä kanssatyöntekijäsi evankeliumin levittämiseksi,
Leonard	D.	Nyberg

K i r K o n  h i s t o r i a a  s u o m E s s a

varhaisia dokumentteja, osa 11
Kim östman

viittEEt
 1. Nordstjernan, 11. vsk., nro 16  

(15. elokuuta 1887), s. 254.
 2. Nybergin toimia kritisoitiin 

Suomen lehdistössä vahvasti, kun 
kolme suomalaista käännynnäistä 
lähti siirtolaisiksi Utahiin 
syyskuussa 1888. Ks. esimerkiksi 
”Mormoneja Helsingissä”, Uusi 
Suometar, 21. syyskuuta 1888, s. 3. 
Artikkelissa kerrotaan Nybergin 
asuneen Helsingissä osoitteessa 
Iso-Roobertinkatu 35.
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