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Äskettäin tyttäremme Ruth aloitti lähetystyönsä 
São Paulon eteläisellä lähetyskentällä Brasiliassa. 

Ennen kuin hän lähti Brasiliaan, kävimme koko 
perhe Madridin temppelissä Espanjassa, jotta hän 
saisi endaumenttitoimituksensa. Saimme kokemuk-
sen, joka yhdisti koko perhettämme.

Kun valmistauduimme temppelimatkaamme, 
niin päätarkoituksenamme kokoontuessamme 
koko perhe yhteen oli valmistella esivanhem-
piemme nimiä, jotta voimme suorittaa pelastuksen 
toimituksia heidän puolestaan.

Tehdessämme niin koimme joitakin ainutker-
taisia suvun hetkiä. Tunsimme hyvin voimakasta 
rakkautta esivanhempiamme kohtaan ja halua olla 
yhdessä heidän kanssaan jonakin päivänä iankaik-
kisuudessa kertomassa toisillemme kokemuksista, 
joita meillä oli täällä maan päällä.

Temppelitoimitukset ovat pyhiä ja virallisia 
toimenpiteitä, jotka suoritetaan pappeuden 
valtuudella ja jotka ovat välttämättömiä koro-
tuksellemme. Taivaallinen Isämme ei koskaan 
unohda lapsiaan, vaan muistaa tasavertaisesti 
sekä ne, jotka ovat yhä tässä elämässä, että ne, 
jotka ovat kuolleet.

Tämä kokemus toi meille vahvistuksen siitä, 
että ”me olemme Hänen lapsiaan. – – Hän 
rakastaa meitä. – – Hän haluaa olla yhteydessä 
meihin, ja me voimme olla yhteydessä Häneen 
vilpittömässä rukouksessa.” 1 Tunsimme myös, 
että seuraava pyhien kirjoitusten kohta toteutui: 
”Sen tähden sen toimituksissa ilmenee jumali-
suuden voima.” 2

Siionin perustamista koskevat odotukset ovat 
suuria tällä viimeisellä taloudenhoitokaudella. 
Pappeuden siunauksista ja voimasta nauttiminen 
on välttämätön askel näihin tärkeisiin tapahtumiin.

Niitä pap-
peuden tuomia 
siunauksia, jotka 
hyödyttävät koko 
ihmiskuntaa tällä 
taloudenhoitokau-
della, ovat muun 
muassa

• evankeliumin 
palautus

• todellinen tieto 
Jumalasta, 
iankaikkisesta 
Isästämme

• ymmärrys 
tahdonvapau-
den tärkeydestä 
elämässämme.

Jotta kaikki Isän lapset saisivat tämän tiedon, 
Vapahtaja on sanonut:

”Katso, minä joudutan työtäni aikanaan.” 3

Jouduttaaksemme Hänen työtään on ratkaise-
van tärkeää, että suoritamme pelastuksen toimi-
tuksia täällä maan päällä. Pyhissä toimituksissa, 
kuten kasteessa ja konfirmoinnissa, me opimme 
Jumalan voimasta ja rakkaudesta ja tunnemme 
näin Hänen vaikutuksensa elämässämme.

Pappeuden voima voidaan nähdä vain toimin-
nassa: ”Katso, minä ilmoitan teille pappeuden 
profeetta Elian käden kautta ennen Herran suu-
ren ja pelottavan päivän tulemista. Ja hän istuttaa 
lasten sydämiin isille annetut lupaukset, ja lasten 
sydämet kääntyvät heidän isiensä puoleen. Ellei 
niin tapahtuisi, koko maa hävitettäisiin täysin 
hänen tullessaan.” 4
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Tämän profeetta Elian lupauksen täyttymi-
seen sisältyy Mormonin kirjan esiintulo. Sen 
nimilehdellä sanotaan:

”Osoitukseksi Israelin huoneen jäännök-
selle, kuinka suuria Herra on tehnyt sen isien 
hyväksi ja jotta se tuntisi – –, [ettei] sitä hylätä 
ikiajoiksi.” 5

Näiden lupausten vuoksi olen tutkinut 
kaikkea sitä suurta, mitä Herra on tehnyt 
Aadamin, Henokin, Nooan, Abrahamin, 
Iisakin, Jaakobin ja meidän isiemme hyväksi, 
jotta voisin ymmärtää paremmin tätä aikaa ja 
toimia pelastuksen työssä sekä elävien että 
kuolleiden hyväksi. Siten sydämessäni on 
herännyt suuri halu osallistua lähetystyöhön 
ja pelastustyöhön sekä pelastuksen toimitus-
ten suorittamiseen esivanhempieni puolesta.

Muistan elävästi sen päivän, kun minut 
kastettiin ja konfirmoitiin kirkon jäseneksi. 
Ja ensimmäinen työ, johon minä ja veljeni 
ryhdyimme, oli tutkia sukuamme. Kun 
saimme tietää näiden ihmisten saavutuksista 
ja uhrauksista, se rakkaus, jota tunsimme 
heitä jokaista kohtaan, oli unohtumatonta. 
Usko, joka sai meidät käymään väestörekis-
teritoimistoissa ja hankkimaan uusia tietoja, 
lisäsi todistustamme Jeesuksesta Kristuksesta 
ja uskoamme Häneen sekä loi tunteen ian-
kaikkisesta perheykseydestä.

Olen iankaikkisesti kiitollinen siitä, että 
tiedän 14- vuotiaan Joseph Smithin päättä-
neen kysyä Jumalalta, iankaikkiselta Isältä, 
”mikä kaikista lahkoista oli oikeassa” 6. Sen 
ansiosta minä olen voinut nauttia pappeuden 
siunauksista ja voimasta omassa ja perheeni 
elämässä. ◼

VIITTEET
 1. Saarnatkaa minun evankeliumiani,  

2005, s. 31.
 2. Oppi ja liitot 84:20.
 3. Oppi ja liitot 88:73.
 4. Oppi ja liitot 2.
 5. Mormonin kirjan nimisivu.
 6. Joseph Smith—historia 18.

oma ”perheen lähetystyösuunni-
telma”. He rukoilevat päivittäin, 
että Herra johdattaisi heitä niiden 
lastensa luo, joita Hän valmis-
taa. He käyttävät Mormonin 
kirjaa lisäämällä siihen kuvansa 
ja todistuksensa ja antamalla 
sen muille. He kutsuvat ihmisiä 
kirkon toimintoihin ja palvelevat 
näiden kanssa muita. He puhu-
vat jokaisen kanssa luontevasti 
ja tavalliseen tapaan mainiten 
evankeliumin ja kirkon arkipäi-
vän keskusteluissaan. Ja he teke-
vät sukututkimustyötä ja puhuvat 
siitä ihmisten kanssa kertoessaan 
näille perheessään kokemastaan 
ilosta. Näiden yhteisten ponnis-
telujen ansiosta käännynnäiskas-
teiden määrä on lisääntynyt ja 
lisääntyy vakaasti. Samalla tavoin 
lisääntyy niiden Herran rakas-
tamien ihmisten määrä, jotka 
aktivoituvat uudelleen. Näemme 
näiden ”uusien jäsenten” liittyvän 
siihen joukkoon, joita on yhden 
uuden, suuren jäsenseurakunnan 
verran joka vuosi, ja näemme 
mielessämme sen hetken lähi-
tulevaisuudessa, jolloin ihmisiä 
liittyy siinä määrin joukkoomme, 
että se vastaa joka vuosi usean 
seurakunnan jäsenmäärää.
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Eläkää rakastaen
Lähetysjohtaja Douglas M. Rawlings

Heinäkuussa Helsingin lähetyskentän lähetysjohtaja vaihtui. Vanhin 
Douglas M. Rawlings ja hänen vaimonsa päättivät kolmivuotisen 
palvelutyönsä, ja heidän tilalleen on kutsuttu vanhin Wayne Watson 
yhdessä vaimonsa kanssa.

 ”Rakkaus on yksi jumaluuden 
pääpiirteistä, ja sen tulisi 

ilmetä niissä, jotka pyrkivät ole-
maan Jumalan poikia [ja tyttäriä]. 
Mies, joka on täynnä Jumalan 
rakkautta, ei tyydy siunaamaan 
ainoastaan omaa perhettään, 
vaan vaeltaa halki koko maail-
man innokkaana siunaamaan 
koko ihmiskuntaa.” (Kirkon 
presidenttien opetuksia: Joseph 
Smith, 2007, s. 346; Joseph 
Smithin 15. joulukuuta 1840 päi-
vätystä kirjeestä kahdelletoista, 
jotka olivat lähetystyössä.)

Kun vaimoni ja minä mie-
timme kolmivuotista palvelu-
työtämme Suomessa, me ihmet-
telemme sekä rakkautta, jota 
olemme tunteneet pyhiä koh-
taan, että rakkautta, jota pyhät 
ovat osoittaneet meitä kohtaan 
tässä siunatussa maassa. Me säi-
lytämme tuon rakkauden sisim-
mässämme minne sitten menem-
mekin ja rukoilemme, että mei-
dän rakkautemme teitä kohtaan 
säilyy teidän sydämessänne.

Tällä hetkellä jäsenet, paikal-
liset johtohenkilöt ja lähetys-
saarnaajat tekevät yhdessä työtä 
ennenkuulumattoman yksimie-
lisinä. Monilla jäsenperheillä on 
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Tämä on rakkauden työtä. 
Viimeisessä saarnassaan apos-
toleilleen Herra opetti seuraa-
vaa: ”Minä annan teille uuden 
käskyn: rakastakaa toisianne! 
Niin kuin minä olen rakastanut 
teitä, rakastakaa tekin toinen 
toistanne. Kaikki tuntevat teidät 
minun opetuslapsikseni, jos 
te rakastatte toisianne.” ( Joh. 
13:34–35.) Jokaisessa lähetys-
saarnaajien kokouksessamme 
me siteeraamme vanhin Bruce 
R. McConkien ajatusta, kun 
sanomme: ”Me olemme Hänen 
valtuuttamiaan. Me edustamme 
Häntä. Meidän odotetaan teke-
vän ja sanovan sitä, mitä Hän 
tekisi ja sanoisi, jos Hän palve-
lisi henkilökohtaisesti ihmisten 
keskuudessa tänä aikana.” (Ks. 
”Pappeuden kymmenen siu-
nausta”, Valkeus, huhtikuu 1978, 
s. 50.) Miten Herra suhtautui 
pelastuksen työhön? Kuinka Hän 
toimi, kun Hän tapasi ihmisiä ja 
teki työtä heidän kanssaan eten-
kin ensimmäisellä kerralla?

Kun Herra eräänä päivänä 
opetti temppelissä, Hänen luok-
seen tuli ryhmä lainopettajia ja 
fariseuksia, jotka toivat muka-
naan aviorikoksesta tavatun 
naisen – ilmeisesti sellaisen, jota 
he olivat tarkkailleet saadakseen 
tämän kiinni itse teosta. (Ks. 
Joh. 8:1–11.) Emme tunne nai-
sen elämän tai hänen syntinsä 
taustaa tai olosuhteita, mutta 
on selvää, että hän oli rikko-
nut siveyden lakia, mikä (lain 
ankarimman tulkinnan mukaan) 

Matkustaessaan Samarian halki 
Vapahtaja oli kaivolla, kun eräs 
samarialainen nainen tuli hake-
maan vettä kaivosta. Vapahtaja 
puhui kaikkien kanssa tavalliseen 
tapaan ja luontevasti. (Ks. Joh. 
4:3–42.) Hän yllätti naisen pyytä-
mällä tältä vettä (sillä juutalaiset 
eivät seurustelleet samarialaisten 
kanssa), ja kun nainen ilmaisi 
olevansa yllättynyt, Vapahtaja 
huomautti, että naisen kannat-
taisi pyytää Häneltä vettä, koska 
Häneltä saatu vesi ei loppuisi. 
Vapahtaja siirtyi nopeasti arki-
päiväisestä asiasta kuten vedestä 
opettamaan evankeliumia. Nainen 
hämmästeli Hänen oppiaan 
ja vakuuttui siitä, että Hän oli 
Messias. Nainen lähti hakemaan 
muita, ja suurelle joukolle ihmisiä 
opetettiin totuutta rakastaen.

Herra oli ystävällinen jokai-
selle, vaikka sellainen ystävällisyys 
olikin vastoin kulttuuria. Aivan 
kuten aiemmin aviorikoksesta 
tavatun naisen kohdalla, Herra ei 
tuominnut tätä naista, vaikka tämä 
eli miehen kanssa, jonka kanssa 
ei ollut naimisissa. Sen sijaan 
Hän kohotti naista evankeliumin 
totuuksien avulla. Vapahtajan rak-
kauden ja armon ansiosta naisesta 
tuli nimiviitteiden antaja, jonka 
avulla monia tuotiin totuuteen.

Puhuessaan Pietarin kanssa 
ensimmäistä kertaa kahden 
kesken Herra auttoi Pietaria 
saamaan ihmeellisen kalan-
saaliin. (Ks. Luuk. 5:4–11.) 
Toimittuaan tavalliseen tapaan 
ja luontevasti niiden asioiden 

johtaisi vakavaan rangaistukseen 
– rikkojan kivittämiseen. Lain-
opettajat ja fariseukset pyrkivät 
saattamaan Vapahtajan tilantee-
seen, jossa Hänen täytyisi joko 
tuomita nainen ja rangaista tätä 
lain mukaan, tai jättää noudat-
tamatta lakia ja tulla tuomituksi 
sen noudattamatta jättämisestä. 
He esittivät kompakysymyksen: 
”Mooses on laissa antanut meille 
määräyksen, että tällaiset on kivi-
tettävä. Mitä sinä sanot?” Vapah-
taja oli hiljaa antaessaan Hengen 
vaikuttaa paikallaolijoihin. Sitten 
Hän ehdotti, että sen, joka on 
synnitön, pitäisi heittää ensim-
mäinen kivi. Omantuntonsa 
soimaamina ihmiset hälvenivät 
paikalta, kunnes ketään ei ollut 
jäljellä. Vapahtaja kääntyi naisen 
puoleen ja kysyi tältä, missä 
tämän syyttäjät olivat ja eikö 
kukaan jäänyt tuomitsemaan 
tätä. Nainen sanoi, ettei ketään 
ollut jäljellä. Iankaikkisessa 
armossaan Herra sitten sanoi: 
”En tuomitse minäkään. Mene, 
äläkä enää tee syntiä.”

Lainopettajat ja fariseukset 
näkivät avionrikkojan – jon-
kun, jota halveksia. Herra näki 
Isänsä tyttären. Lainopettajat 
pyrkivät tuomitsemaan naisen. 
Herra pyrki pelastamaan hänet. 
Rakkauttaan osoittamalla Herra 
toi hänet armon ja anteeksian-
non tielle ja tarjosi hänelle tilai-
suuden kulkea eteenpäin uuteen 
elämään vailla syntiä ja vailla tah-
roja. Naisen syntien sijaan Herra 
näki Jumalan valitun tyttären.
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pohjalta, jotka liittyvät kalastajan 
elämän vaatimuksiin, Hän kutsui 
sitten Pietarin ja tämän toverit 
ryhtymään ihmisten kalastajiksi. 
Ylösnousemuksensa jälkeen 
Herra jälleen auttoi Pietaria, joka 
oli taas palannut kalastamaan, 
saamaan vieläkin ihmeellisem-
män saaliin isoja kaloja ja esitti 
sitten Pietarille muutamia aja-
tuksia herättäviä kysymyksiä. 
(Ks. Joh. 21:1–19.) Kysymykset 
keskittyivät siihen, mitä Pietari 
todella rakasti eniten: rakastiko 
hän kalastamista enemmän kuin 
Herraa ja Hänen lapsiaan?

Tämä kokemus sai Pietarin 
miettimään elämänsä tärkeysjär-
jestystä ja sitä, mitä hän rakasti 
eniten. Vapahtaja kehotti Pietaria 
rakastamaan kuten Hän rakastaa, 
ruokkimaan Hänen lampaitaan 
ja seuraamaan Häntä. Pietari 
vastasi tuohon kutsuun.

Kuinka me vastaamme 
tuohon samaan kutsuun? Me 
elämme rakastaen, kun toi-
mimme seuraavasti:

• Kieltäydymme arvostelemasta 
ja tuomitsemasta muita ja 
rakastamme kaikkiin kansa-
kuntiin ja kansoihin kuuluvia 
ihmisiä.

• Rukoilemme päivittäin tilai-
suuksia rakastaa ”sitä yhtä” 
ja kertoa evankeliumista. 
Etsimme joka päivä ”sitä yhtä”, 
jonka luokse meidät lähete-
tään, ja pyrimme Herran avulla 
näkemään hänet sellaisena 
kuin Vapahtaja hänet näkee.

Mormonin kirjan, jossa on 
meidän kuvamme ja todistuk-
semme, ja käyttämällä sielun 
kysymyksiä tavalla, joka saa 
heidät aloittamaan heti sen 
lukemisen.

• Seuraamme Häntä.

Kun teemme tätä kaik-
kea ykseydessä, me elämme 
rakastaen – tehden sitä, mitä 
Hän tekisi, jos Hän olisi täällä. 
Kun rukoilemme aina, Hän 
johtaa meitä kädestä, ja silloin 
me teemme niitä tekoja, joita 
olemme nähneet Hänen teke-
vän (ks. 3. Nefi 27:21). Niitä 
meillä on voimaa tehdä, kun 
luotamme Häneen ja sovituksen 
voimaan – sovituksen, jonka 
Hän on toteuttanut meidän 
kunkin puolesta.

Tiedän, että kun rakastatte 
Jumalaa, olette innokkaita siu-
naamaan koko ihmissukua. 
Joseph Smithin kanssa minä 
rukoilen, että nämä ovat teidän 
ajatuksianne ja että ne saavat 
teidät tulemaan ”siunaukseksi 
muille, joille on tarjolla kuole-
mattomuus, mutta joille totuus 
on vieras. Ja koska näin teette, 
rukoilen, että taivaan parhaat 
siunaukset olisivat osananne.” 
(Kirkon presidenttien opetuksia: 
Joseph Smith, s. 346.)

Minä rakastan teitä. Vapahtaja 
rakastaa teitä. Hänen Isänsä rakas-
taa teitä. Rakastakaamme jokai-
nen Heitä koko sydämestämme ja 
toimikaamme sen mukaan, kun 
elämme rakastaen. ◼

• Puhumme jokaisen kanssa, 
ei vain niiden, jotka ovat nyt 
ystäviämme.

• Odotamme löytävämme 
ihmisiä, joita on valmistettu, 
ja muistamme, että ”vainio 
on vaalennut”.

• Olemme ystävällisiä ja rakas-
tavia jokaista kohtaan, silloin-
kin kun se on vastoin vallitse-
vaa kulttuuria.

• Puhumme jokaisen kanssa 
tavalliseen tapaan ja luontevasti 
huomaten ihmisten tarpeita.

• Siirrymme puhumaan evan-
keliumista, kun saamme tietää 
noista tarpeista, ja julistamme 
sitten rohkeasti Vapahtajan 
osuutta elämässämme ja Hänen 
rakkauttaan jokaista Isänsä lasta 
kohtaan sekä Hänen profeetto-
jensa tärkeyttä maan päällä.

• Kutsumme tapaamiamme 
ihmisiä palvelemaan rinnal-
lamme, auttamaan muita ja 
lähtemään kanssamme toi-
mintoihin ja kokouksiin.

• Rakastamme Herraa koko 
sydämestämme muistaen, 
mitä Hän on tehnyt hyväk-
semme ja miten paljon Hän 
rakastaa meitä, koska Hän on 
tehnyt kaiken, mitä pelasta-
miseksemme tarvitaan, mikä 
sai Hänet, itse Jumalan, kär-
simään sekä ruumiissa että 
hengessä, ”vapisemaan tus-
kasta ja vuotamaan verta joka 
huokosesta” (OL 19:18).

• Ruokimme Hänen lampai-
taan joka tilanteessa. Ruo-
kimme heitä antamalla heille 
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 Lähetyskodissa on pieni ”pukeutumishuone”, 
joka on suunnilleen samankokoinen kuin 

lentokoneen wc. Siellä on pieni hylly pulloil-
leni ja purkeilleni. Tuolla pienellä hyllyllä on 
suuri määrä purkkeja ja pulloja. Jokaisessa 
niissä oli aikoinaan etiketti, jossa oli voimak-
kaita värejä sekä tuotteen nimi ja seloste kulut-
tajaa varten. Jokainen voimakas väri kilpaili 
muiden värien kanssa. Pukeutumishuoneessani 
oli käynnissä sota.

Mutta minä tiesin, mitä kussakin pullossa ja 
purkissa oli. En tarvinnut niitä etikettejä. Niinpä 
poistin ne kaikki. Nyt kylpyhuoneessani val-
litsee rauha. Nyt pystyn myös näkemään, että 
ilman etikettiä pulloissa ja purkeissa on muotoja, 
jotka täydentävät toisiaan, ja värejä, jotka sopivat 
yhteen harmonisesti. Ilman etikettejä näen ne 
”niin kuin ne todella ovat” (MK Jaak. 4:13).

Mormonin kirjassa sotapäällikkö Moroni 
ilmaisi turhautumisensa Pahoranin johtamaan 
hallitukseen ja siihen, mitä hän luuli Pahoranin 
tekevän (tai olevan tekemättä, kuten asianlaita 
näytti olleen). Pahoran vastasi seuraavasti: ”Sinä 
olet kirjeessäsi tuominnut minut, mutta sillä ei 
ole väliä; minä en ole vihoissani, vaan riemuit-
sen sydämesi suuruudesta – –. Ja nyt, Moroni, 
minä iloitsen kirjeesi saamisesta – –. Ja nyt minä 
päätän kirjeeni rakkaalle veljelleni Moronille.” 
(Alma 61:9, 19, 21.)

Pahoran näki, mitä Moronin sanojen takana 
piili. Hän näki Moronin sydämeen.

Koska taivaallinen Isämme rakastaa meitä 
jokaista täydellisesti, meitä kutsutaan rakasta-
maan toisiamme ja antamaan anteeksi toisil-
lemme ja olemaan loukkaantumatta. Meidän on 
määrä nähdä toisemme ilman etikettejä tai lei-
moja, sellaisina kuin todella olemme. Meitä kut-
sutaan katsomaan sydämeen Hengen avulla ja 

näkemään toisemme ja rakastamaan toisiamme 
siten kuin Isämme näkee meidät jokaisen ja 
rakastaa meitä jokaista – näkemään toisemme 
niin kuin me todella olemme, Jumalan, taivaan 
ja maan kaikkivaltiaan Isän, poikina ja tyttärinä.

Kun lähdemme Suomesta, rakkautemme teitä 
kohtaan säilyy ja te olette kanssamme sydämes-
sämme, minne sitten menemmekin. Rukoukseni 
meille jokaiselle on, että rakastaisimme niin kuin 
Hän rakastaa ja näkisimme niin kuin Hän näkee.

Minä rakastan teitä. ◼

Rakastakaa leimoista välittämättä
Sisar Rawlings

Vanhin ja sisar 
Rawlings
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 Wayne Thomas Watsonilla 
ja Luana Gaye Allred 

Watsonilla on 6 lasta ja 19 lasten-
lasta (lisäksi heinäkuun alkuun 
mennessä syntyy 3 lisää). He asu-
vat Oremissa Utahissa Yhdysval-
loissa ja kuuluvat Heatheridgen 
5. seurakuntaan Heatheridgen 
vaarnassa. Veli Watson on par-
haillaan seurakunnan temppeli-
seminaariluokan opettaja. Hän on 
aiemmin toiminut seurakunnan-
johtajana Provon lähetyssaarnaa-
jien koulutuskeskuksessa, vaar-
nanjohtajana, neuvonantajana 
vaarnan johtokunnassa, piispana, 
neuvonantajana lähetysseurakun-
nan johtokunnassa, ylipappien 
ryhmän johtajana, seurakunnan 
Nuorten Miesten neuvojana, 
vanhinten koorumin johtajana 
sekä lähetyssaarnaajana Suomen 
lähetyskentällä (vuosina 1973–
1975).  Ammatissaan hän toimii 
elektronisen potilastietohallin-
nan apulaispääjohtajana sekä 
potilastietojen johtavana virkai-
lijana Intermountain Healthcare 
- terveydenhuoltoyhtymässä. Hän 
on syntynyt Heberissä Utahissa 
Nyle Thomas Watsonin ja Marva 
Young Watsonin perheeseen.

Sisar Watson palvelee tällä 
hetkellä veli Watsonin kanssa 
seurakunnan temppeliseminaari-
luokan opettajana. Hän on myös 

Turun seurakuntien aviopareja osallistui 
lauantaina 3.5. avioparien risteilylle. Risteily 

oli piknik- risteily, joka lähti aamulla Turusta ja 
palasi illalla. Laivaa vaihdettiin Maarianhaminassa 
puolessa välissä päivää. Aamupäivällä ryhmälle 
oli varattu laivan konferenssitila, ja iltapäivällä 
paluumatkalla syötiin yhteinen lounas.

Risteilyn teemana oli parisuhteen kommuni-
kaatio, ja lähteinä käytettiin kirkon instituuttikirjaa 
Iankaikkinen avioliitto1 ja pyhäkoulun julkaisua 
Avioliitto ja perhesuhteet2. Aluksi mukana olleet 
15 avioparia jaettiin pienryhmiin, joissa kussakin 
keskusteltiin jostakin seuraavista kommunikaa-
tioon liittyvistä alueista:

• kuunteleminen
• ympäristön vaikutus
• miten voin kommunikoida paremmin
• vältä piikittelyä ja ole kärsivällinen
• kiitos ja anteeksi
• päätösten tekeminen
• keskustelu ja seurustelun jatkaminen.

Tämän jälkeen ryhmät saivat yksitellen esitellä 
oman aiheensa synnyttämän keskustelun, minkä 
jälkeen aiheesta keskusteltiin vielä yhdessä. 
Yhteisessä keskustelussa tulivat esille esimerkiksi 
katsekontaktin merkitys kuuntelemisessa, yhtei-
sen ajan varaaminen aviopuolisolle ja keskuste-
lulle sekä yleisesti myönteinen suhtautuminen. 
Paljon keskustelua herätti kohta 4 (vältä piikitte-
lyä), jonka yhteydessä keskusteltiin huumorin ja 
piikittelyn rajoista sekä perhetaustan ja alueellis-
ten erojen vaikutuksista aviopuolisoiden välisessä 
ajatustenvaihdossa. Suvi Hyssälä muisti toden-
neensa avioliiton alkumetreillä, että ”ei me voida 
tällä tavalla tapella”, viitaten erilaisiin perheestä 

Esittelyssä uusi 
lähetysjohtaja 
vanhin Watson

palvellut aiemmin Provon lähe-
tyssaarnaajien koulutuskeskuk-
sessa sekä vaarnan leirijohtajana, 
neuvonantajana Apuyhdistyksen 
johtokunnassa seurakunnassa, 
Nuorten Naisten neuvojana 
seurakunnassa, seurakunnan 
kuoronjohtajana sekä Apuyhdis-
tyksen opettajana ja Alkeisyhdis-
tyksen opettajana seurakunnassa. 
Hän on syntynyt Heberissä Uta-
hissa Lorin Ernest Allredin ja Joy 
Defa Allred Clarkin perheeseen.

”Sisar Watson ja minä tun-
nemme nöyryyttä ja iloa saades-
samme palvella Suomessa. Me 
rakastamme suuresti Suomea, sen 
kansaa, jäseniä ja lähetyssaarnaa-
jia sekä sitä suurta Herran työtä, 
jota täällä tehdään. Odotamme 
innokkaasti sitä, että saamme 
palvella ja uudistaa vanhoja 
ystävyyssuhteita sekä tavata ja 
saada uusia ystäviä. Luotamme 
Herran lupauksiin suuresta ilosta 
ja menestyksestä Hänen työssään, 
kun me kaikki työskentelemme 
yhdessä lähetystyötä tehden ja 
osoitamme siinä toivoa, uskoa ja 
rakkautta ja autamme näin Herran 
työtä etenemään Suomessa.” ◼

Vanhin ja sisar Watson

Avioparien risteily 
3.5.2014
Ville Saarimaa, Turku
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opittuihin käyttäytymismalleihin ongelmanrat-
kaisutilanteissa. Lisäksi todettiin, että asioista 
pitäisi pystyä puhumaan asioina eikä ottaa niitä 
henkilökohtaisesti. Pitäisi olla myös valmis pyy-
tämään anteeksi, vaikka onkin oikeassa. Kohta 
6 (päätösten tekeminen) kirvoitti myös paljon 
keskustelua. Keskusteluissa todettiin, että pitäisi 
pystyä ottamaan toisen ajatukset ja tunteet huo-
mioon ja ottamaan molemmat puolisot mukaan 

päätöksentekoon. Marika Vaissi korosti eroja 
iankaikkisten ja ajallisten päätösten välillä. Piispat 
Michael Koivisto ja Jukka Merenluoto toivat esille 
pappeudenhaltijan velvollisuuden perheen pää-
töksenteossa. Pappeuden avulla ei kuitenkaan 
tule käyttää valtaa (ks. OL 121:41), vaan miehen 
ja naisen tulisi olla päätöksenteossa yhtä tasa-
puolisina kumppaneina ja päätösten pitäisi olla 
Pyhän Hengen vahvistamia. Tarmo Laine kertoi 
kevennyksenä työkaveristaan, joka oli vaimonsa 
kanssa naimisiin mennessään sopinut, että vaimo 
päättää kaikista pienistä asioista ja mies isoista. 
30 vuoden avioliiton jälkeen ei kuulemma ollut 
tullut vastaan yhtään niin isoa asiaa, että miehen 
olisi tarvinnut tehdä päätös. Todettiin myös, että 
päätöksenteossa on perhekohtaisia eroja ja että 
asioista ei aina tarvitse olla samaa mieltä, kunhan 
aviopuolisot ovat ”yhtä”.

Yhteisen keskustelun jälkeen pidettiin pieni 
tauko, jonka jälkeen oli vuorossa hauska legopa-
likoita hyödyntävä rakennusleikki Suvi ja Pirkka 

Avioparien ristei-
lyllä keskusteltiin 
parisuhteen kom-
munikaatiosta.
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Keskustelu jatkui 
maittavan buffe-
tin lomassa.
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Hyssälän johdolla. Leikissä tehtiin rakennelmia 
kuvauksen perusteella pienissä ryhmissä alku-
peräistä mallia näkemättä, ja siinä tulivat hyvin 
esiin aiemmassa ryhmäkeskustelussa esille nous-
seet parisuhteen kommunikaation haasteet ja 
mahdollisuudet.

Leikin jälkeen oli vielä vuorossa kaksi puheen-
vuoroa aiheista ”perheen raha- asioiden hoito” ja 
”yhteinen aika”. Ampor ja Joni Rosenberg käyttivät 
osiossaan kirkon lehtistä Markka markan päälle – 
perheen raha- asioiden opas. Sen sisältö perustuu 
kahdentoista apostolin koorumin 
jäsenen, vanhin Marvin J. Ashtonin 
(1915–1994) huoltotyökokouksessa 
huhtikuussa 1975 pitämään puhee-
seen, joka on edelleen todella ajan-
kohtainen. Syntyneessä keskuste-
lussa korostettiin mm. kymmenysten 
maksamisen merkitystä, molempien 
puolisoiden mukana oloa perheen 
raha- asioiden hoidossa ja ajallista 
ja hengellistä valmistautumista. Joni 
Rosenberg luki lopuksi lainauksen, 
jonka mukaan ”hyväntekeväisyyteen 
tulisi antaa niin paljon rahaa, että 
vähän nipistää”.

Susanne ja Pasi Hiltunen kertoi-
vat tämän jälkeen heidän perheensä 
tavoista löytää yhteistä aikaa arjesta 
ja yhteisillä lomamatkoilla. Pasi 
Hiltunen muisteli entisen lähetys-
johtajan sanoja: jos rahaa on, niin sitä tulee myös 
käyttää, ja jatkoi, että parisuhteeseen ja sen hoita-
miseen kannattaa käyttää rahaa. Edullisia yhteisiä 
ajankäyttömahdollisuuksia ovat kauppareissut, 
siivoaminen, kävelylenkit, rentoutuminen ja kes-
kusteleminen illalla lasten mentyä nukkumaan. 
Aikaisin varaamalla Hiltuset olivat myös löytäneet 
edullisia lentoja kaupunkilomille Eurooppaan. 
Heillä on ollut joskus mukana myös ystäväpa-
riskuntia, jolloin samalla reissulla on ollut mah-
dollisuus viettää aikaa perheen/aviopuolison 

ja ystäväperheen kanssa. Todettiin myös, että 
usein paras keskustelu syntyy spontaanisti, ilman 
hienoja ravintolaillallisia. Kuitenkin keskustelun 
syntymiselle tulee luoda mahdollisuus varaamalla 
kalenterista yhteistä aikaa.

Keskustelut olivat vilkkaita, ja lukuisat esimerkit 
eri avioparien arjesta ja elämästä antoivat varmasti 
ajattelemisen aihetta ja keskusteltavaa kaikille. Oli 
mukavaa, että mukana oli eri- ikäisiä aviopareja 
nuorista vanhoihin, jolloin kokemuspohja oli laaja. 
Aamun keskustelujen jälkeen vaihdettiin Maarian-

haminassa laivaa ja syötiin sen jälkeen paluumat-
kalla monipuolinen buffet- lounas. Ryhmällemme 
oli varattu vierekkäiset istumapaikat ravintolassa, 
mikä mahdollisti keskustelujen jatkumisen ruo-
kailun lomassa. Tämän jälkeen oli vapaa- aikaa, 
jota käytettiin mm. hytissä lepäämällä, ostoksilla, 
keskustelemalla ja tanssilattialla. ◼
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