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”Sukututkimus – minä teen sitä”,  
s. 58: Järjestä päiväkirjatoiminta! Kannusta 
perheenjäseniä kirjoittamaan muistiin 
jotakin elämästään – jokin muisto vuosien 
takaa tai jotakin, mitä heille tapahtui sinä 
päivänä. Auta perhettäsi ymmärtämään, 
että on monia tapoja pitää päiväkirjaa. He 
voivat kirjoittaa käsin tai koneella tai piirtää 
päiväkirjaansa tai he voivat myös äänittää 
kertomuksensa. Kannusta perhettäsi jat-
kamaan päiväkirjan pitämistä ja tekemään 
merkintöjä usein.

”Opi lisää siitä, mikä sinua odottaa”, 
s. 64: Voisit järjestää samankaltaisen 
lähetystyöhön valmistavan toiminnan 
kuin seurakunta Norjassa. Voit opettaa 
samanlaisia asioita kuin he – kuten kuinka 
aloittaa evankeliumiaiheisia keskusteluja tai 
kuinka silittää valkoinen paita – tai voit kes-
kittyä muihin taitoihin, joista katsot olevan 
hyötyä perheesi jäsenille lähetyskentällä.

Tässä numerossa on artikkeleita ja toimintoja, joita voidaan käyttää perheillassa.  
Seuraavana on kaksi ideaa.
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Rukous on muutakin kuin sanoja, joita puhumme 
Jumalalle. Se on kaksisuuntaista yhteydenpitoa 
Jumalan ja Hänen lastensa välillä.

Kun rukous toimii niin kuin sen tulee toimia, me ilmai
semme yksinkertaisin sanoin sydämemme tuntemuksia. 
Taivaallinen Isä vastaa tavallisesti panemalla mieleemme 
ajatuksia ja niiden tuomia tunteita. Hän kuulee lausu
mamme vilpittömän rukouksen aina kun rukoilemme  
sitoutuneina tottelemaan Häntä, olipa Hänen vastauksensa 
mikä tahansa ja tulipa se milloin tahansa.

Herra antaa tämän lupauksen kaikille, jotka lukevat  
Mormonin kirjaa ja rukoilevat sen johdosta:

”Ja kun te nämä saatte, minä tahtoisin kehottaa teitä 
kysymään Jumalalta, iankaikkiselta Isältä, Kristuksen 
nimessä, eivätkö nämä asiat ole totta; ja jos te kysytte vil
pittömin sydämin, vakain aikein, Kristukseen uskoen, hän 
ilmoittaa niistä teille totuuden Pyhän Hengen voimalla.

Ja Pyhän Hengen voimalla te voitte tietää totuuden  
kaikesta.” (Moroni 10:4–5.)

Tämä lupaus pitää. Miljoonat ihmiset ovat panneet 
tämän rukousta koskevan ihmeellisen lupauksen koetteille 
ja todistaneet sen oikeaksi vastaanottamalla siunauksen, 
joka on täyttänyt heidän elämänsä ilolla ja kestävällä 
onnella. Tämä lupaus pätee kaikkiin rukouksiimme,  

joiden avulla pyrimme saamaan selville Jumalan mielen ja 
tahdon omalla kohdallamme. Me voimme soveltaa sitä aina 
kun saamme neuvoja Jumalan palvelijalta, joka on valtuu
tettu antamaan meille ohjeita. Voimme esimerkiksi luottaa 
siihen, kun olemme kuunnelleet jonkin puheen yleiskonfe
renssissa. Voimme käyttää sitä, kun nöyrät lähetyssaarnaa
jat, jotka Jumala on kutsunut elävän profeetan kautta, opet
tavat meitä. Se pätee myös niihin neuvoihin, joita saamme 
piispaltamme tai seurakunnanjohtajaltamme.

Rukous toimii elämässämme, kun noudatamme yksin
kertaisia ohjeita. Meidän täytyy pyytää tietoa siitä, mikä 
on totta, rukoilemalla Isää Jeesuksen Kristuksen nimessä. 
Meidän täytyy pyytää vilpittömin sydämin, mikä tarkoittaa 
sitä, että meillä täytyy olla rehellinen aikomus tehdä sen 
mukaan, mitä tahansa Jumalan vastaus meiltä edellyttää
kin. Ja meidän vakaan aikomuksemme täytyy olla peräisin 
uskostamme Jeesukseen Kristukseen.

Tutkija, joka lukee Mormonin kirjaa ennen kuin hänet 
kastetaan ja konfirmoidaan, voi saada varmuuden siitä, että 
kirja on totta, ja myös todistuksen siitä, että Joseph Smith 
käänsi sen Jumalan voimalla. Kun meidät on konfirmoitu 
kirkon jäseniksi, me voimme saada Pyhän Hengen kump
paniksemme vahvistamaan muita totuuksia. Sitten aina 
kun rukoilemme uskossa, voimme odottaa Pyhän Hengen 

Presidentti 
Henry B. Eyring
ensimmäinen neuvon-
antaja ensimmäisessä 
presidenttikunnassa

USKON 

E N S I M M Ä I S E N  P R E S I D E N T T I K U N N A N  S A N O M A

RUKOUS
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TÄMÄN SANOMAN 
OPETTAMINEN

Presidentti Eyring opet-
taa, että rukous ja paasto 

voivat auttaa meitä tuntemaan 
iankaikkisen totuuden. Mieti, 
missä asioissa niiden todistus, 
joiden luona käytte, saattaa 
kaivata vahvistamista, ja val-
mista oppiaihe siitä aiheesta. 
Esimerkiksi jos henkilö, jonka 
luona käytte, on menettänyt 
läheisen ystävän tai sukulaisen, 
voisitte keskustella iankaikki-
sista perheistä ja elämästä kuo-
leman jälkeen. Voisit tarjoutua 
paastoamaan niiden kanssa, 
joiden luona käytte, auttaaksesi 
heitä saamaan todistuksen siitä 
periaatteesta.

todistavan meille, että Jeesus on  
Kristus, että Isä Jumala elää ja että He 
rakastavat meitä ja kaikkia taivaallisen 
Isän lapsia.

Se on yksi syy siihen, miksi  
Mormonin kirjassa luvataan rakkautta 
sydämeemme, kun Pyhä Henki todis
taa meille, että Jeesus on Kristus: ”Jos 
ihminen on sydämeltään sävyisä ja 
nöyrä ja tunnustaa Pyhän Hengen voi
masta, että Jeesus on Kristus, hänellä 
täytyy olla rakkautta” (Moroni 7:44).

Jokainen paastosunnuntai on 
hieno mahdollisuus kasvaa hengel
lisesti. Paastosunnuntai voi auttaa 
meitä kokemaan samaa kuin Alma 
ja Moosian pojat, jotka rukoilivat ja 
paastosivat tunteakseen iankaikkisen 
totuuden, jotta he voisivat opettaa 
lamanilaisia voimalla, valtuudella  
ja rakkaudella (ks. Alma 17:3, 9).

Paastosunnuntaina me yhdistämme 
rukouksen ja paaston. Köyhien siu
naamiseksi me annamme piispalle  

tai seurakunnanjohtajalle runsaan 
paastouhrin, joka vastaa ainakin 
niiden kahden aterian arvoa, jotka 
jätämme väliin. Ajatuksemme ja 
rukouksemme kääntyvät Vapahtajan 
ja niiden puoleen, joita Hän haluaisi 
meidän palvelevan täyttämällä heidän 
hengellisiä ja ajallisia tarpeitaan.

Kun me paastoamme tullaksemme 
sävyisämmiksi, oppivaisemmiksi ja 
rakastavammiksi, meidän rukouk
semme ja toiveemme tulevat näin 
lähemmäksi Vapahtajan rukouksia 
ja toiveita. Ja me rukoilemme Hänen 
tavallaan sitä, että tietäisimme Isän 
tahdon meidän kohdallamme ja  
tekisimme sen. ◼
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Rukoushampurilainen

Mistä tiedät, mitä sanot, kun 
rukoilet? Voit aloittaa rukouk-

sesi sanomalla ”Rakas taivaallinen 
Isä” ja lopettaa sen ”Jeesuksen  
Kristuksen nimessä. Aamen.” Sen, 
mitä sanot niiden välissä, voit itse 
valita, aivan kuten voit valita, mitä 
hampurilaisen väliin laitetaan.

Valitse, mitä haluat hampurilai-
seesi. Kirjoita sen viereen ne asiat, 
joista haluaisit rukoilla. Voit kiittää 
siunauksista, kertoa huolistasi, pyy-
tää siunauksia tai esittää rukouk-
sessa kysymyksiä.

Voit leikata tämän hampurilai-
sen irti tai piirtää toisen. Ripusta se 
kotiisi muistuttamaan sinua asioista, 
joita voit sanoa rukouksessasi.

Valmistaudu ennen 
rukousta

NUORILLE

LAPSILLE

Presidentti Eyring muistuttaa meille, 
että rukous ”on kaksisuuntaista 

yhteydenpitoa Jumalan ja Hänen 
lastensa välillä”. Se, että varaamme 
aikaa rukoukseen valmistautumiseen, 
voi tehdä kaksisuuntaisen yhteydenpi-
don mahdolliseksi. Voisit valmistautua 
rukoukseen joka päivä päiväkirjasi 
avulla. Voisit laatia luettelon siunauk-
sista, joista haluat kiittää taivaallista 
Isää, ihmisistä, jotka tarvitsevat sinun 
rukouksiasi, sekä kysymyksistä, joihin 
ehkä kaipaat vastausta. Luo sitten 

Hengelle otollinen ilmapiiri laula-
malla jokin kirkon laulu tai luke-
malla muutamia jakeita pyhistä 
kirjoituksista. Kun rukoilet, kiinnitä 
huomiota siihen, kuinka Pyhä 
Henki ohjaa sitä, mitä sinun tulee 
sanoa, ja kiinnitä huomiota tunte-
muksiisi ja ajatuksiisi (ks. OL 8:2–3). 
Voisit kirjoittaa kokemuksiasi 
päiväkirjaasi ja tarkastella saamiasi 
vastauksia. Voisit myös käyttää jul-
kaisun Saarnatkaa minun evanke-
liumiani – lähetystyöpalvelun opas 
toimintoja sivuilla 95–97 apuna 
arvioidessasi rukouksiasi ja oppiak-
sesi tunnistamaan Pyhän Hengen.

Rakas taivaallinen Isä

Jeesuksen Kristuksen  
nimessä. Aamen.
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Jeesuksen 
Kristuksen 
jumalallinen 
tehtävä:  
Elämän leipä
Tämä on osa kotikäyntiopetussanomien  
sarjaa, jossa käsitellään Vapahtajan tehtävän  
eri osa- alueita.

Jeesus on sanonut: ”Minä olen tämä 
elävä leipä, joka on tullut taivaasta, 

ja se, joka syö tätä leipää, elää ikui
sesti” ( Joh. 6:51). ”Jeesus opettaa 
meille, opetuslapsilleen, että meidän 
tulisi kääntyä Jumalan puoleen joka 
päivä saadaksemme leipää – apua  
ja elantoa – jota tarvitsemme juuri 
sinä päivänä”, sanoi kahdentoista 
apostolin koorumin jäsen, vanhin 
D. Todd Christofferson. Herran keho
tus ”kertoo rakastavasta Jumalasta, 
joka on tietoinen myös lastensa  
pienistä, päivittäisistä tarpeista ja  
on innokas auttamaan heitä, jokaista 
erikseen. Hän sanoo, että voimme 
pyytää uskossa siltä Olennolta, joka 
’antaa auliisti kaikille, ketään soimaa
matta’ ja ’hän on saava pyytämänsä’ 
( Jaak. 1:5).” 1 Kun ymmärrämme, 
että Jeesus Kristus huolehtii tar
peistamme, me käännymme Hänen 

puoleensa saadaksemme hengellisen 
elantomme.

Vanhin Jeffrey R. Holland kahden
toista apostolin koorumista kutsuu 
meitä ”lähtemään mukaan niiden  
Kristuksen varhaisimpien apostolien 
seikkailuun, jotka myös kaipasivat elä
män leipää – niiden, jotka eivät lähte
neet pois vaan jotka tulivat Hänen luok
seen, pysyivät Hänen kanssaan ja jotka 
ymmärsivät, ettei ollut ketään muuta, 
jonka luokse he voisivat mennä saadak
seen turvallisuutta ja pelastuksen” 2.

Muita pyhien kirjoitusten kohtia
Joh. 6:32–35; Alma 5:34; 3. Nefi 20:3–8

Tutki tätä aineistoa rukoillen ja pyri ottamaan selville, mitä sinun tulisi kertoa siitä muille. 
Kuinka Vapahtajan elämän ja tehtävän ymmärtäminen lisää uskoasi Häneen ja on siunauk-
sena niille, joista huolehdit kotikäyntiopettajana? Lisää tietoa on osoitteessa reliefsociety.lds.org.

Pyhistä kirjoituksista 
poimittua

Jeesus Kristus oli opettamassa 
yli 4 000 hengen väkijoukkoa. 
Kolmen päivän kuluttua Hän 
sanoi opetuslapsilleen: ”’Minun 
käy sääliksi näitä ihmisiä – – 
[koska] heillä [ei] ole mitään 
syötävää.

Jos lähetän heidät kotiin näl-
käisinä, he uupuvat matkalla.’ – –

Opetuslapset sanoivat hänelle: 
’Mistä kukaan täällä asumatto-
malla seudulla voi hankkia leipää 
näiden kaikkien ruokkimiseksi?’

’Paljonko teillä on leipiä?’ 
Jeesus kysyi. He vastasivat: 
’Seitsemän.’”

Silloin Kristus ”otti ne seitse-
män leipää, lausui kiitoksen  
ja mursi leivät ja antoi palat  
opetuslapsille – –.

Heillä oli myös muutama pieni 
kala. Jeesus siunasi kalat ja käski 
tarjota nekin.

Ihmiset söivät kyllikseen, ja 
tähteeksi jääneitä paloja kerättiin 
seitsemän korillista.” (Ks. Mark. 
8:1–9.)

Usko, perhe, 
auttaminen
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Mieti tätä
Kun me tulemme Kristuksen 
luokse, kuinka Hän ravitsee 
meitä?

K O T I K Ä Y N T I O P E T U S S A N O M A

VIITTEET
 1. ”Tunnistakaamme Jumalan käsi päivittäisissä 

siunauksissamme”, Liahona, tammikuu 
2012, s. 25.

 2. ”Nälkäiset hän on ruokkinut runsain mää-
rin”, Valkeus, tammikuu 1998, s. 67.
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koorumin neuvojan, kärsivällisen 
seminaarinopettajan, poikkeuksellisen 
hienon Nuorten Naisten johtokunnan 
sekä huolehtivan piispan.

Niin paljon kuin meidän perhet
tämme onkin siunattu, tiedän, ettemme 
ole ainoita. ”Veli Jayn” tilalla voisi olla 
monia ihmisiä, sillä on monia omistau
tuneita veljiä ja sisaria, joiden palvelu 
on koskettanut perheiden elämää 
aivan kuten meidän perhettämme. 
Kuinka kiitollisia olemmekaan heidän 
tuomastaan hengestä, heidän sitoutu
misestaan, valmistautumisestaan  
ja rakkaudestaan.

Kiitos kaikkialla kirkossa teille  
lukemattomille vilpittömille palveli
joille, jotka olette auttaneet meidän 
perhettämme. ◼
Kirjoittaja asuu Nevadassa USA:ssa.

”Huomenna on sunnuntai”, kerroin 
viisivuotiaalle tyttärelleni, kun 

hän käpertyi syliini. Hänen kasvoil
leen levisi hymy.

”Ai kun kiva”, hän sanoi. ”Silloin 
näen veli Jayn.”

Kiitollisuus täytti sydämeni. Kuinka 
kiitollinen olinkaan rakastavasta, 
huolehtivasta Alkeisyhdistyksen opet
tajasta, joka oli helpottanut muuton 
jälkeistä siirtymistämme uuteen seura
kuntaan. Yhdysvaltain Keskilännessä 
sijaitsevan kotimme jättäminen ja 
muuttaminen yli 2 000 kilometrin  
päähän oli ollut vaikeaa koko per
heelle mutta varsinkin esikoulu
ikäiselle Seasonille. Koska hän on 
ujo luonteeltaan, hän pelkäsi uusia 
tilanteita ja oli huolestunut kirkkoon 
menemisestä ensimmäisenä sunnun
tainamme uudessa seurakunnassa.

Veli Jay, lempeä ja tehtävälleen 
omistautunut mies, yhdisti juuri 
oikean määrän huumoria ja kiinty
mystä voittaakseen Seasonin luotta
muksen. Sinä ensimmäisenä sunnun
taina hän kumartui alas, otti Seasonia 
kädestä, katsoi tätä silmiin ja sanoi: 
”Tulehan, kultaseni. Sinulla on haus
kaa meidän luokassamme.”

Kun viikot kuluivat, Season alkoi 
odottaa sunnuntaita enemmän 
kuin mitään muuta viikonpäivää. 
Heti kirkkoon päästyämme hän 

tähyili seurakuntalaisten joukosta 
opettajaansa. Tämä hymyili aina 
tervehdykseksi.

Vuosien varrella veli Jay muisti 
jokaista oppilasta pienillä lahjoilla 
juhlapyhinä ja syntymäpäivinä. Kun 
Seasonin syntymäpäivä lähestyi,  
tärkein vieras, minkä hän halusi  
juhlaansa kutsua, oli veli Jay.

Voisiko veli Jay mitenkään käsittää, 
miten tärkeä hänestä oli tullut pienen 
tyttömme elämässä? Osaisiko hän 
koskaan arvata, kuinka tarkasti hänen 
Alkeisyhdistyksen viisivuotiaiden 
oppilaiden ryhmänsä sisäisti hänen 
sanansa ja tekonsa? Pystyisikö hän 
mitenkään tietämään, miten paljon 
minulle äitinä merkitsi se, että hän 
kuului tyttäreni elämään?

Myöhemmin Season siirtyi veli 
Edwardsin luokkaan ja sai jatkoa 
ihanille kokemuksilleen Alkeisyhdis
tyksessä. Miten kiitollinen olenkaan 
kaikista niistä tunnollisista, hyvin 
valmistautuneista, nöyristä miehistä 
ja naisista, joilla on ollut myöntei
nen hengellinen vaikutus Seasonin 
elämään.

Koko perheemme on saanut siu
nauksia niiden omistautuneiden 
henkilöiden ansiosta, jotka ovat pal
velleet meitä hengellisen edistymi
sen tiellämme. Muistan erinomaisen 
partiojohtajan, pitkämielisen pappien 

KIITOS, VELI JAY
Kristine Purcell

Kuinka kiitollinen olenkaan lukemattomien vilpittömien palvelijoiden 
mukanaan tuomasta hengestä, heidän sitoutumisestaan, valmistautu-
misestaan ja rakkaudestaan kaikkialla kirkossa.

P A L V E L E M M E  K I R K O S S A
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PYRKIKÄÄ 
MUUTTA-
MAAN IHMIS-
TEN ELÄMÄÄ
”Keskittykäämme 
yksinkertaisiin 
tapoihin, joilla 

voimme palvella Jumalan valta-
kunnassa, pyrkien aina muut-
tamaan ihmisten elämää, myös 
omaamme.”
Vanhin M. Russell Ballard kahdentoista 
apostolin koorumista, ”Oi, olkaa viisaita”, 
Liahona, marraskuu 2006, s. 20.

Hyvää 

syntymäpäivää!
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Olen Hilkian poika, Jerusalemin 
läheltä Anatotista kotoisin oleva 

pappi. Ollessani nuori ”minulle tuli 
tämä Herran sana:

– Jo ennen kuin sinut äidinkoh
dussa muovasin, minä valitsin sinut.  
Jo ennen kuin sinä synnyit maail
maan, minä pyhitin sinut omakseni ja 
määräsin sinut kansojen profeetaksi.”

Tunsin, etten ollut valmis tähän 
tehtävään, ja vastasin: ”En minä osaa 
puhua, minä olen niin nuori!”

Herra vastasi: ”Älä sano, että  
olet nuori, vaan mene, 
minne ikinä sinut lähe
tän, ja puhu, mitä minä 
käsken sinun puhua.

Älä pelkää ketään, sillä minä, 
Herra, olen sinun kanssasi ja suo
jelen sinua.” Sitten Herra ”kosketti 
suutani” ja antoi sanat suuhuni.2

Minä profetoin Jerusalemissa  
40 vuotta – vuosina 626–586 eKr. 
– Josian, Jojakimin ja Sidkian hallitus
kausina.3 Olin Mormonin kirjan pro
feetta Lehin aikalainen. Me kumpikin 
tuomitsimme Jerusalemissa asuvien 
ihmisten jumalattomuuden ja ennus
timme tuon suuren kaupungin tuhon.4

Herra käski minua tallentamaan 
profetiani ”kirjakääröön” 5. Kun kunin
gas Jojakim kuuli profetiat, hän poltti 
kirjakäärön. Herra käski minua kirjoit
tamaan profetiat uudelleen ja lisää
mään niihin monia uusia.6

Kohtasin jatkuvaa vastustusta saar
natessani Herran sanaa. Temppelin 
ylivalvojan poika Pashur löi minua ja 
pani minut jalkapuuhun. Väkijoukko 
halusi saarnaamiseni vuoksi surmata 
minut. Olin epäsuosittu profeetta, ja 

JEREMIA
”Jeremia eli vaikeaan aikaan vaikeassa paikassa, mutta Herra salli 
hänen ’nähdä ennalta toivon ajan myöhempien aikojen Israelin  
kokoamisessa’.” 1 – Linda K. Burton, Apuyhdistyksen ylijohtaja

V A N H A N  T E S T A M E N T I N  P R O F E E T A T

usein minut heitettiin kaivoihin ja 
vankiloihin. Elin todella suuren juma
lattomuuden aikana.7

Mutta huolimatta siitä, että elin 
koettelemusten keskellä, Herra salli 
minun nähdä ennalta, että israelilaiset 
koottaisiin viimeisenä päivänä, että 
Herra kirjoittaisi lakinsa ”heidän sydä
meensä” ja että Hän toisi heidät yhden 
joka kaupungista ja kaksi joka kansan 
keskeltä Siioniin.8

Kun jatkoin Herran sanan saar
naamista – silloinkin kun se  

oli vaikeaa – opin,  
että sisäinen sitoutu

minen evankeliumiin johtaa 
rauhaan. Kun luomme henkilö

kohtaisen kumppanuuden Herran 
kanssa, me kaikki voimme kokea 
toivoa koetusten ja koettelemus
ten keskellä. ◼
VIITTEET
 1. Linda K. Burton, ”Onko usko Jeesuksen 

Kristuksen sovitukseen kirjoitettu  
sydämeemme?”, Liahona, marraskuu 
2012, s. 111.

 2. Ks. Jer. 1:1–9.
 3. Ks. PKO, ”Jeremia”, scriptures.lds.org/fi.
 4. Ks. Jer. 6; 1. Nefi 1:13, 18–20.
 5. Jer. 36:2.
 6. Ks. Jer. 36:23–32.
 7. Ks. Jer. 20:2; 26:8; 38:6.
 8. Jer. 31:33; ks. myös Jer. 3:14.VA
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Kun olin lähetystyössä Taiwanissa, 
toverini ja minä vietimme eräänä 

valmistautumispäivänä jonkin aikaa 
Taipein kansallisessa palatsimuseossa. 
Museon kuuluisin näyttelyesine on 
taideteos nimeltä jadeiittikaali. Hyvin 
monet ihmiset ihailivat sitä, mutta 
minä näin vain jadeiitista veistetyn 
kaalin. Olihan se kaunis, mutta var
masti oli jotakin, mitä en ymmärtänyt.

Kun olimme tehneet museokierrok
semme, kysyin toveriltani: ”Mitä pidit 
siitä jadeiittikaalista?”

”Minusta se on aivan upea 
taideteos!”

”Miksi?” kysyin. ”Sehän on vain 
kaali.”

”Oletko tosissasi? Jadeiittikaalihan 
on vertauskuva minun elämästäni!” 
hän huudahti.

”Se kaaliko?”
”Niin! Etkö tiedä, mistä siinä  

on kyse?”
”Ilmeisesti en.”
Hän kertoi minulle, mistä jadeiitti

kaalissa on kyse. Ja hän oli oikeassa. 
Siitä tuli vertauskuva lähetystyöstäni  
ja elämästäni.

Jotta jadeiittiveistos olisi hyvin 
arvokas, jadeiitin täytyy olla kaut
taaltaan yhdenvärinen. Täydellisestä 
jadeiitista valmistetun veistoksen 
hinta on hyvin korkea, koska on 
miltei mahdotonta löytää täydellistä 
jadeiittia. Jadeiittikaali on toisesta 

tule koskaan minkään arvoista.  
Älä hukkaa aikaasi.”

”Voi sinua, jadeiitti tyhmeliiniä. 
Luota minuun. Minä olen mes
tariveistäjä. Minä teen sinusta 
mestariteoksen.”

Jadeiittikaali on niin ihmeellinen 
sen vuoksi, että tämä tuntematon 
mestariveistäjä hyödynsi kyseisen 
jadeiittipalasen heikkouksia – kahta 
väriä, halkeamia ja raitoja – saadak
seen kaalista entistäkin luonnollisem
man näköisen. Läpinäkymättömästä 
valkeasta osasta tuli kaalin kanta,  
ja halkeamat ja raidat saavat kaalin
lehdet heräämään eloon. Ilman tämän 
jadeiittipalasen ”heikkouksia” se ei 
voisi näyttää niin aidolta.

Koska tämä taideteos on niin kau
nis, se annettiin lahjana eräälle Kiinan 
kuninkaallisista ja se on koristanut 

M E  P U H U M M E  K R I S T U K S E S T A

JADEIITTIKAALI
Ellen C. Jensen

päästä vihreä ja toisesta päästä val
koinen, ja siinä on halkeamia ja 
raitoja. Yksikään taitava veistäjä ei 
halunnut hukata aikaansa sellaiseen 
jadeiittipalaseen, kunnes paikalle tuli 
henkilö, josta kiinalaiset käyttävät 
nimitystä mestariveistäjä.

Jos tämä jadeiitti osaisi puhua, voin 
kuvitella, millaisen keskustelun se 
kävisi tämän uuden veistäjän kanssa. 
Kuvittelen, miten veistäjä ottaisi 
käteensä tämän jadeiittipalasen.

”Mitä haluat?” jadeiitti kysyisi.
”Etsin jadeiittipalasta, jota voisin 

veistää”, veistäjä sanoisi.
”Etsi sitten jokin toinen palanen. 

Minä en ole minkään arvoinen. 
Minussa on kaksi eri väriä niin kie
toutuneina toisiinsa, ettet pysty kos
kaan saamaan niitä erilleen. Minussa 
on halkeamia ja raitoja. Ei minusta 

HERRA NÄKEE SYDÄMEEN
”Meidän maailmassamme moraalinen luonne näyttää 
usein jäävän toisarvoiseksi kauneuden tai viehätysvoi-
man rinnalla. Herran neuvo profeetta Samuelille kaikuu 
kuitenkin aikojen takaa: ’Herra ei katso kuten ihminen. 
Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydä-
meen’ (1. Sam. 16:7).”
Presidentti Thomas S. Monson, ”Canaries with Gray on Their Wings”, 
Liahona, kesäkuu 2010, s. 4.
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kauniiden aasialaisten palatsien saleja, 
kunnes se päätyi tähän Taiwanissa 
olevaan museoon.

Se muistuttaa minua kohdasta  
Et. 12:27: ”Jos ihmiset tulevat minun 
luokseni, minä näytän heille heidän 
heikkoutensa. – – 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.” 

Sen jälkeen kun olin nähnyt jade
iittikaalin, tämä pyhien kirjoitusten 
kohta nousi aivan uuteen valoon. 
Me kaikki olemme tämän jadeiittipa
lasen kaltaisia, paitsi että meitä yhä 

KUINKA VOIN NÄHDÄ ITSENI 
SELLAISENA KUIN MESTARI 
NÄKEE MINUT?
On haasteellista nähdä itsemme 
sellaisena kuin Herra näkee  
meidät. Hän näkee meidät 
Jumalan lapsina, joilla on suuret 
mahdollisuudet ja suuri arvo.  
Me kuitenkin keskitymme toisi-
naan vajavuuksiimme. Taivaalli-
nen Isämme ei ole luonut  
meitä, jotta vatvoisimme epä-
kohtiamme vaan jotta meistä  
tulisi kauniita mestariteoksia. 
Jeesuksen Kristuksen evanke-
liumin ja Hänen sovituksensa 
ansiosta me voimme voittaa 
vajavuutemme.

Voisit lukea seuraavat pyhien 
kirjoitusten kohdat oppiaksesi, 
kuinka Herra käyttää epätäy-
dellisiä ihmisiä toteuttaakseen 
työtään: 2. Moos. 4:10–12;  
Jer. 1:4–10; 1. Nefi 4:1–6;  
Alma 26:12; OL 35:17–18.

veistetään. Meidän on luotettava mes
tariveistäjään Jeesukseen Kristukseen, 
joka ottaa meidän heikkoutemme 
käsittelyyn ja tekee niistä vahvuuk
sia. Epätäydellisen näkemyksemme 
vuoksi me toisinaan keskitymme 
vajavuuksiimme ja sitten tunnemme 
epätoivoa, koska luulemme, ettemme 
tule koskaan täyttämään odotuksia. 
Mutta meidän Vapahtajamme Jeesus 
Kristus näkee meidät sellaisina, millai
sia meistä voi tulla. Kun me annamme 
Hänen sovituksensa vaikuttaa elä
määmme, Hän muovaa meistä mestari
teoksia, jotka jonakin päivänä asuvat 
kuninkaiden Kuninkaan luona. ◼
Kirjoittaja asuu Utahissa USA:ssa.
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Mieheni ja minä liityimme kirk
koon Venäjällä vuonna 1995, ja 

seuraavana vuonna meidät sinetöitiin 
Tukholman temppelissä. Myös meidän 
kaksi pientä tytärtämme sinetöitiin 
meihin. Kaksi vuotta myöhemmin 
meitä siunattiin vielä yhdellä tyttärellä, 
kun meidän perheeseemme syntyi 
pieni Liza. Elämämme sujui hyvin. 
Olimme kaikki onnellisia. Mutta kaksi 
päivää pienokaisemme syntymän 
jälkeen Lizalla alkoi olla vaikeuksia 
syömisessä. Kuukauden aikana hänen 
painonsa lisääntyi vain 300 grammaa.

Lasten terveysaseman henkilö
kunta kehotti meitä syöttämään 
pienokaistamme useammin. Näin, 
että hän halusi syödä muttei pystynyt. 
Lopulta mieheni vei hänet kaupun
ginsairaalaan. Lääkäri antoi meille 
heti diagnoosin – synnynnäinen 
sydänvika. Yksi läppä ei toiminut, 
ja puhdistamaton veri virtasi hänen 
keuhkoihinsa, jolloin hänen oli vai
kea hengittää tai syödä.

Hän tarvitsi leikkausta, mutta Venä
jällä nuorimmat lapset, joille sellainen 
leikkaus oli tehty, olivat kaksivuotiaita. 
Tyttäremme oli vasta kuukauden ikäi
nen. Lääkäri määräsi hänelle hoitotoi
menpiteen ja sanoi, että myöhemmin, 
kun hän olisi vanhempi, he suorittaisi
vat leikkauksen.

Kuukausi myöhemmin pienen Lizan 
terveys yhtäkkiä heikkeni merkittävästi 
ja kiidätimme hänet sairaalaan. Pidin 

häntä sylissäni ajaessamme. Hän katsoi 
minua aivan kuin pyytäen apua. Ellen 
olisi ollut kirkon jäsen, en tiedä, mitä 
olisin tehnyt. Mutta mieheni ja minä 
luotimme Herraan ja uskoimme lujasti, 
että kaikki sujuisi parhain päin. Yritin 
tyynnytellä häntä sanoen: ”Älä pelkää 
mitään, pienokaiseni. Jumala rakastaa 
meitä. Hän auttaa meitä, ja kaikki  
kyllä järjestyy.”

Viimein saavuimme sairaalalle. 
Tytärtäni tiiviisti sylissäni pidellen 
juoksin ensiapuun. Pienen Lizan 
silmät alkoivat mennä kiinni. Hän 
tuskin hengitti. Sain juuri ja juuri 
kerrottua lääkärille lapsestamme, 
ja hoitohenkilöt veivät hänet teho 
osastolle. Lääkäri sanoi, että Lizan 
keuhkot olivat alkaneet turvota, ja he 
kiinnittivät hänet hengityskoneeseen.

Seuraavana päivänä puhuimme 
sydänkirurgisen osaston johtajan 
kanssa. Hän sanoi: ”Olen tehnyt täl
laisia leikkauksia mutta vain vanhem
mille lapsille. Minkä ikäinen lapsenne 
on tällä hetkellä?”

”Kaksi kuukautta”, sanoimme 
hänelle.

”Lapsellanne on jo paljon kipuja. 
Hän on hyvin pieni, ja hänen keuh
kojensa turpoaminen vaikeuttaa 
tilannetta, mutta emme saa lykätä tätä 
enää pidempään. En ole koskaan teh
nyt tällaista leikkausta pienelle vau
valle. Yritän tehdä kaiken voitavani. 
Teidän täytyy ostaa läppäproteesi, 

PIENEN LIZAN SYDÄN
Marina Petrova

mutta se on hyvin kallis – suunnilleen 
2 100 dollaria (1 500 euroa). Leikkaus 
tehdään neljän päivän kuluttua.”

Mitä voisimme tehdä? Ei meillä  
eikä kenelläkään tuntemallamme  
ollut sellaisia rahoja. Tilanteemme  
tuli kuitenkin muiden tietoon, ja hei
dän anteliaisuutensa ja Herran armon 
ansiosta pystyimme saamaan tarvitta
vat rahat. Mieheni osti läppäprotee
sin, joka tarvittiin lapsemme hengen 
pelastamiseksi.

Pienen tyttäremme hyväksi rukoi
livat ja paastosivat paitsi kaikki seu
rakuntamme veljet ja sisaret myös 
lähetyssaarnaajat sekä monet myö
hempien aikojen pyhät eri puolilla 
kaupunkia. Me tunsimme heidän 
tukensa. Istuessamme leikkauspäi
vänä käytävällä me tunsimme Pyhän 
Hengen läsnäolon sekä veljiemme 
ja sisartemme rukoukset. Tiesimme, 
että he olivat meidän lähellämme! Ja 
Jumala oli meidän kanssamme ohja
ten kirurgeja. Hän ei jättäisi meitä,  
ja kaikki sujuisi parhain päin.

Kun kirurgi tuli luoksemme leik
kauksen jälkeen, hän kertoi meille 
hieman ymmällään: ”Kaikki sujui 
hyvin. Panimme läppäproteesin pai
kalleen. En tiedä miten, mutta se 
onnistui.” Me sen sijaan tiesimme, 
kuinka se oli onnistunut. Taivaallinen 
Isä oli siunannut kirurgia.

Pieni Liza jäi tehohoitoon vielä 
kolmeksi päiväksi, kunnes hänen 

K O T I M M E ,  P E R H E E M M E
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sydämensä ja keuhkojensa turpoami
nen oli laskenut. Hänen rintakehänsä 
oli avattu ja sen jälkeen peitetty vain 
ohuella kalvolla, ja muutama päivä 
myöhemmin tehtiin uusi leikkaus, 
jossa hänen rintakehänsä ja elimensä 
suljettiin. Juuri kukaan kirurgeista ei 
odottanut hänen jäävän henkiin. Mutta 
me uskoimme taivaalliseen Isään ja 
Hänen voimaansa, ja me uskoimme, 
että Liza toipuisi, jos se olisi Hänen 
tahtonsa mukaista.

KUN TUNTUU SILTÄ, 
ETTÄ RUKOUKSET  
JÄÄVÄT VAILLE 
VASTAUSTA
”On kovin raskasta, kun 
vilpittömään rukoukseen 
jostakin sellaisesta, mitä 
oikein kovasti toivotte, ei 
vastata niin kuin te haluatte. 
On vaikea ymmärtää, miksi 
kuuliaisesta elämästä kum-
puavan syvän ja vilpittömän 
uskon osoittaminen ei tuota 
toivottua tulosta. Vapahtaja 
opetti: ’Mitä sellaista pyydät-
tekin Isältä minun nimessäni, 
mikä on teille tarpeen, se 
annetaan teille’ [OL 88:64, 
kursivointi lisätty]. Joskus on 
vaikea tietää, mikä on teille 
ajan mittaan parasta tai tar-
peen. Elämänne on helpom-
paa, kun hyväksytte sen, että 
se, mitä Jumala elämässänne 
tekee, on teidän iankaikki-
seksi hyväksenne.”
Vanhin Richard G. Scott kahdentoista 
apostolin koorumista, ”Rukouksen 
ylimaallisen lahjan hyödyntäminen”, 
Liahona, toukokuu 2007, s. 9–10.
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Vain Jumala voisi antaa pienen 
Lizan meille takaisin. Päivä päivältä 
hän tuli parempaan kuntoon. Hän jäi 
sairaalaan vielä kuukaudeksi, ja nyt 
hän on kotona luonamme.

Jumala on ihmeiden Jumala. Hän 
kuulee meidän rukouksemme, ja kun 
meillä on vaikeita aikoja, Hän kantaa 
meitä. Koettelemukset vahvistavat 
uskoamme ja opettavat meitä usko
maan, toivomaan ja rakastamaan. ◼
Kirjoittaja asuu nykyään Belgiassa.
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K irtlandin temppelissä 
6. huhtikuuta 1837 
pidetyssä juhlako

kouksessa profeetta Joseph 
Smith sanoi: ”Loppujen 
lopuksi suurin ja tärkein 
velvollisuus on saarnata 
evankeliumia.” 1

Miltei tarkalleen seitsemän 
vuotta myöhemmin –  
7. huhtikuuta 1844 – hän 
julisti: ”Suurin velvollisuus, 
mitä Jumala on meille anta
nut tässä maailmassa, on 
kuolleidemme etsiminen. 
Apostoli sanoo: ’He eivät 
voi päästä täydellisyyteen 
ilman meitä’ [ks. Hepr. 11:40], 
sillä on tarpeen, että hallus
samme on sinetöimisvoima 
sinetöidäksemme lapsemme 
ja kuolleemme aikojen täyt
tymisen taloudenhoitokautta 
varten – taloudenhoitokautta, 
jonka aikana täyttyvät lupauk
set, jotka Jeesus Kristus antoi 
ihmisten pelastukseksi ennen 
maailman perustamista.” 2

Jotkut saattavat ihmetellä, 
kuinka evankeliumin saar
naaminen ja kuolleidemme 
etsiminen voivat samanai
kaisesti olla suurimpia vel
vollisuuksia, mitä Jumala on 
antanut lapsilleen. Tarkoituk
senani on esittää, että nämä 

Vanhin  
David A. Bednar
kahdentoista apostolin 
koorumista

Lähetys- , 
sukututkimus-   

ja temppeli työ
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velvollisuuksia, jotka liittyvät sekä sydä
meemme että pappeuden toimituksiin.  
Herran työn syvin olemus on muuttaa,  
kääntää ja puhdistaa sydäntä asianmukaisella 
pappeuden valtuudella tehtyjen liittojen ja 
toimitusten kautta.

Sanaa sydän käytetään pyhissä kirjoissa 
yli 1 000 kertaa, ja se on vertauskuvana 
yksilön sisäisistä tunteista. Siten meidän 
sydämemme – meidän toiveidemme, kiin
tymystemme, aikeidemme ja asenteidemme 
kokonaissumma – määrittelee sen, keitä me 
olemme, ja ratkaisee sen, mitä meistä tulee.

Herran määrittämä tarkoitus lähetystyölle 
on kutsua kaikkia tulemaan Kristuksen 
luokse, vastaanottamaan palautetun evan
keliumin siunaukset ja kestämään loppuun 
asti uskomalla Kristukseen.3 Me emme vie 

opetukset tähdentävät myöhempien aikojen 
pelastuksen työn ykseyttä ja yhtenäisyyttä. 
Lähetystyö sekä sukututkimus  ja temppelityö 
ovat yhden suuren työn toisiaan täydentäviä 
ja toisiinsa yhteydessä olevia osa alueita, kun 
aikojen täyttymisen taloudenhoitokautena 
Herra on ”yhdistävä Kristuksessa yhdeksi 
kaiken, mitä on taivaassa ja maan päällä”  
(Ef. 1:10; ks. myös englanninkielinen kunin
gas Jaakon raamatunkäännös).

Rukoilen, että Pyhän Hengen voima 
auttaisi teitä ja minua, kun tarkastelemme 
yhdessä myöhempien aikojen ihmeellistä 
pelastuksen työtä.

Sydämet ja pappeuden toimitukset
Evankeliumin saarnaaminen ja kuollei

demme etsiminen ovat Jumalalta saatuja 

Evankeliumin saarnaami-
nen ja kuolleidemme etsi-
minen ovat yhden suuren 
työn toisiaan täydentäviä 
osia – rakkauden työn, 
jonka on tarkoitus muut-
taa, kääntää ja puhdistaa 
vilpittömien totuuden  
etsijöiden sydän.
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evankeliumia eteenpäin vain kasvattaak
semme myöhempien aikojen kirkon jäsen
määrää ja voimaa. Sen sijaan me pyrimme 
täyttämään Jumalalta saadun velvollisuuden 
julistaa Isän onnensuunnitelman todelli
suutta, Hänen ainosyntyisen Poikansa,  
Jeesuksen Kristuksen, jumalallisuutta  
ja Vapahtajan sovitusuhrin vaikutusta.  
Evankeliumin saarnaamisen keskeiset  
päämäärät ovat kaikkien kutsuminen  
tulemaan Kristuksen luokse (ks. Moroni 
10:30–33), sydämen ”voimallisen muu
toksen” kokeminen (ks. Alma 5:12–14) ja 
pelastuksen toimitusten tarjoaminen kuole
vaisuudessa ihmisille, jotka eivät vielä ole 
liiton alaisia.

Herran tarkoitus temppelien rakentami
selle ja sijaistoimitusten suorittamiselle on 
korotuksen mahdollistaminen eläville ja 
kuolleille. Me emme palvele pyhissä temp
peleissä yksinomaan siksi, että saisimme 
unohtumattoman kokemuksen itsellemme 
tai perheellemme. Sen sijaan me pyrimme 
täyttämään Jumalalta saadun velvollisuuden 
tarjota pelastuksen ja korotuksen toimituk
set koko ihmissuvulle. Isille – Abrahamille, 
Iisakille ja Jaakobille – annettujen lupausten 
kylväminen lasten sydämiin, lasten sydänten 
kääntäminen omien isiensä puoleen sekä 
suvun tutkiminen ja sijaistoimitusten suorit
taminen temppelissä ovat työtä, joka siunaa 
niitä yksilöitä henkimaailmassa, jotka eivät 
vielä ole liiton alaisia.

Pappeuden toimitukset ovat tie jumalisuu
den voimaan:

”Ja tämä suurempi pappeus hallitsee 
evankeliumia ja pitää hallussaan valtakun
nan salaisuuksien avainta, nimittäin Jumalan 
tuntemisen avainta.

Sen tähden sen toimituksissa ilmenee 
jumalisuuden voima.

Ja ilman sen toimituksia ja pappeuden 

valtuutta jumalisuuden voima ei ilmene ihmi
sille lihassa.” (OL 84:19–21.)

Miettikääpä näiden jakeiden vakavoitta
vaa merkitystä. Ihmisen täytyy ensin kulkea 
kasteen portin läpi ja vastaanottaa Pyhän 
Hengen lahja – ja sitten edelleen ponnistella 
eteenpäin liittojen ja toimitusten tiellä, joka 
johtaa Vapahtajan ja Hänen sovituksensa 
siunausten luokse (ks. 2. Nefi 31). Pappeu
den toimitukset ovat välttämättömiä, jotta 
voi tulla täysin Kristuksen luokse ja tulla 
täydelliseksi Hänessä (ks. Moroni 10:30–33). 
Ilman toimituksia ihminen ei voi vastaan
ottaa kaikkia niitä siunauksia, jotka Herran 
ääretön ja iankaikkinen sovitusuhri – vieläpä 
jumalisuuden voima – on tehnyt mahdolli
seksi (ks. Alma 34:10–14).

Herran työ on yhtä majesteettista työtä, 
joka keskittyy sydämiin, liittoihin ja pappeu
den toimituksiin.

Johtopäätökset
Tämä jumalallinen oppi tuo esiin kaksi tär

keää johtopäätöstä, jotka liittyvät työhömme 
kirkossa.

Ensiksi – saatamme usein aiheettomasti 
tähdentää pelastuksen työn erillisiä osa 
alueita sekä niihin liittyviä toimintaperiaat
teita ja menettelytapoja. Pelkään, että monet 
meistä saattavat keskittyä Herran työn tiettyi
hin puoliin niin yksipuolisesti ja kiihkeästi, 
että meiltä jää käyttämättä hyväksi tämän 
kattavan pelastuksen työn täysi voima.

Vaikka Herra pyrkii yhdistämään  
Kristuksessa yhdeksi kaiken, niin me saa
tamme usein jakaa työtä osiin ja erikoistua 
sellaisin tavoin, jotka rajoittavat ymmärtä
mystämme ja näkemystämme. Äärimmäi
syyksiin vietynä etusija annetaan ohjelmien 
johtamiselle ja tilastojen kohentamiselle 
sen sijaan että kutsuttaisiin yksilöitä solmi
maan liittoja ja vastaanottamaan toimituksia 

Se, että pelkästään 
suoritamme ja velvol-
lisuudentuntoisesti 
merkitsemme teh-
dyiksi kaikki kohdat 
evankeliumin pitkästä 
tehtäväluettelosta, ei 
välttämättä mahdol-
lista sitä, että saamme 
Hänen kuvansa 
kasvonpiirteisiimme 
tai että meissä tapah-
tuu voimallinen 
sydämenmuutos.



 L o k a k u u  2 0 1 4  17

kelvollisina. Tällainen suhtau
tuminen rajoittaa sitä puhdistu
mista, iloa, jatkuvaa kääntymystä 
sekä hengellistä voimaa ja var
jelusta, jotka koituvat siitä, että 
annamme sydämemme Jumalalle 
(ks. Hel. 3:35). Se, että pelkäs
tään suoritamme ja velvollisuu
dentuntoisesti merkitsemme 
tehdyiksi kaikki kohdat evanke
liumin pitkästä tehtäväluettelosta, 
ei välttämättä mahdollista sitä, 
että saamme Hänen kuvansa kas
vonpiirteisiimme tai että meissä 
tapahtuu voimallinen sydämen
muutos (ks. Alma 5:14).

Toiseksi – Elian henki on 
keskeisellä sijalla ja välttämä
töntä evankeliumin julistamisen 
työssä. Herra kenties tähdensi 
tätä totuutta nimenomaan siinä 
tapahtumien järjestyksessä, jonka 
myötä evankeliumin täyteys 
palautettiin maan päälle näinä 
myöhempinä aikoina.

Pyhässä lehdossa Joseph  
Smith näki iankaikkisen Isän ja 
Jeesuksen Kristuksen ja puhui 
Heidän kanssaan. Tämä näky 
aloitti aikojen täyttymisen talou
denhoitokauden (ks. Ef. 1:10) ja mahdollisti sen, että Joseph 
sai tietoa jumaluuden todellisesta luonteesta ja jatkuvasta 
ilmoituksesta.

Noin kolme vuotta myöhemmin, vastauksena vilpit
tömään rukoukseen syyskuun 21. päivän iltana 1823, 
Josephin makuuhuone täyttyi valolla, kunnes se ”oli 
valoisampi kuin keskipäivällä” ( JS–H 30). Tämän nuoren 
pojan vuoteen viereen ilmestyi persoona, joka kutsui 
häntä nimeltä ja julisti ”olevansa Jumalan edestä – – lähe
tetty sanansaattaja ja että hänen nimensä on Moroni” 
( JS–H 33). Moroni antoi Josephille tietoa Mormonin kirjan 
esiintulosta. Ja sitten hän lainasi Vanhasta testamentista 

Malakian kirjaa käyttäen hieman 
eri sanoja kuin kuningas Jaakon 
raamatunkäännöksessä olevat:

”Katso, minä ilmoitan teille 
pappeuden profeetta Elian käden 
kautta ennen Herran suuren ja 
pelottavan päivän tuloa. – – Ja 
hän istuttaa lasten sydämiin isille 
annetut lupaukset, ja lasten sydä
met kääntyvät heidän isiensä puo
leen. Ellei niin tapahtuisi, koko 
maa hävitettäisiin täysin hänen 
tullessaan.” ( JS–H 38–39.)

Moronin nuorelle profeetalle 
antamiin ohjeisiin sisältyi poh
jimmiltaan kaksi pääaihetta:  
1) Mormonin kirja ja 2) Malakian 
sanat, jotka ennustivat Elian roolin 
palautuksessa, ”jolloin kaikki pan
naan kohdalleen, niin kuin Jumala 
ikiajoista asti on luvannut pyhien 
profeettojensa suulla” (Ap. t. 3:21). 
Näin palautuksen alkutapahtumat 
toivat julki oikean ymmärryksen 
jumaluudesta, osoittivat todeksi 
jatkuvan ilmoituksen todellisuu
den, tähdensivät Mormonin kirjan 
tärkeyttä ja ennakoivat pelas
tuksen ja korotuksen työtä sekä 
elävien että kuolleiden hyväksi.

Pyydän teitä nyt miettimään, millainen tehtävä Mormo
nin kirjalla on sydänten muuttamisessa – ja Elian hengellä 
sydänten kääntämisessä.

Mormonin kirja yhdessä Herran Hengen kanssa on 
”suurenmoisin yksittäinen väline, mitä Herra on antanut 
meille maailman käännyttämiseksi” 4. Tämä palautuksen 
pyhä kirja on uskontomme lakikivi ja välttämätön sielujen 
tuomisessa Vapahtajan luokse. Mormonin kirja on toinen 
todistus Jeesuksesta Kristuksesta – ratkaisevan tärkeä vah
vistava todistus Lunastajan jumalallisuudesta maailmassa, 
joka käy entistä maallisemmaksi ja kyynisemmäksi. Ihmis
ten sydän muuttuu, kun he lukevat ja tutkivat Mormonin KU
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Me emme palvele pyhissä 
temppeleissä yksinomaan 
siksi, että saisimme unoh-
tumattoman kokemuksen 
itsellemme tai perheellemme. 
Sen sijaan me pyrimme täyt-
tämään Jumalalta saadun 
velvollisuuden tarjota pelas-
tuksen ja korotuksen toimi-
tukset koko ihmissuvulle.
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kirjaa ja rukoilevat vakain aikein saadakseen 
tiedon siitä, onko kirja totta.

Elian henki on ”Pyhän Hengen ilmoi
tus, joka todistaa perheen jumalallisesta 
luonteesta” 5. Tämä Pyhän Hengen selvästi 
erottuva vaikutus todistaa voimallisesti Isän 
onnensuunnitelmasta sekä kannustaa ihmisiä 
etsimään ja pitämään arvossa esivanhem
piaan ja sukulaisiaan – sekä edesmenneitä 
että nykyisiä. Elian henki vaikuttaa sekä kirk
komme jäseniin että kirkkoomme kuulumat
tomiin ja saa ihmisten sydämet kääntymään 
isien puoleen.

Tähän artikkeliin kuuluu kuusi 
videota. Lue tämä ruutukoodi (QR-
koodi) tai mene sivustolle lds.org/go/
bednar1014, niin näet ensimmäisellä 

videolla olevan kertomuksen, joka havainnollistaa 
tätä periaatetta.

Nyt on meidän aikamme käyttää tehok
kaammin hyväksemme sitä vaikuttavaa 
yhdistelmää, joka muodostuu ensisijaisesti 
Mormonin kirjan hengellisen voiman mah
dollistavasta voimallisesta sydämenmuutok
sesta ja sydänten kääntymisestä isien puo
leen, mikä saavutetaan Elian hengen avulla. 
Kaipuu yhteyteen menneisyyden kanssa  
voi valmistaa ihmistä vastaanottamaan 
Jumalan sanan voiman ja vahvistaa hänen 
uskoaan. Isien puoleen kääntyvä sydän  
auttaa ainutlaatuisella tavalla ihmistä  
kestämään vastustajan vaikutusta ja  
vahvistaa kääntymystä.

Katso toinen video, niin näet kertomuksen, joka 
havainnollistaa tätä periaatetta.

Periaatteet
Haluan nyt esittää neljä periaatetta siitä 

hengellisestä voimasta, joka kumpuaa sydän
ten muuttumisesta ja kääntymisestä.

1.  Sydämet ja kääntymys. Isien puo
leen kääntyminen herättää sydämen ja 

valmistaa sitä kokemaan voimallisen 
muutoksen. Siten Elian henki auttaa 
kokemaan kääntymyksen.
Katso kolmas video, niin näet kertomuksen, 
joka havainnollistaa tätä periaatetta.

2.  Sydämet ja aktiivisena pitäminen. 
Isien puoleen kääntyminen tukee ja 
vahvistaa sydäntä kokemaan voimal
lisen muutoksen. Siten Elian henki 
auttaa pitämään uudet käännynnäiset 
aktiivisina.
Katso neljäs video, niin näet kertomuksen, joka 
havainnollistaa tätä periaatetta.

3.  Sydämet ja uudelleen aktivoiminen. 
Isien puoleen kääntyminen pehmittää 
sydäntä, joka on paatunut sen jälkeen 
kun se on kokenut voimallisen muutok
sen. Siten Elian henki auttaa uudelleen 
aktivoimisessa.
Katso viides video, niin näet kertomuksen, joka 
havainnollistaa tätä periaatetta.

4.  Sydämet ja uskolliset lähetyssaar-
naajat. Lähetyssaarnaaja, joka on 
kokenut sekä voimallisen muutoksen 
sydämessään että sydämen kääntymi
sen, on palavampi, pyhittyneempi ja 
uskollisempi palvelija.
Katso kuudes video, niin näet kertomuksen, 
joka havainnollistaa tätä periaatetta.

Kun meillä on nopeasti kasvava ja 
paremmin valmistautunut joukko lähe
tyssaarnaajia, niin määritellessämme 
toimintatapojamme ja menetelmiämme 
tulevaisuudessa me emme yksinkertaisesti 
voi tukeutua yksinomaan aiempiin onnis
tumisiin käännytystyössä. Herra on antanut 
innoitusta tekniikkaan ja välineisiin, joiden 
avulla voimme hyötyä lähetystyön sekä 
temppeli  ja sukututkimustyön ykseydestä 
paremmin kuin minään aiempana aikana 

Evankeliumin 
saarnaaminen 
ja kuolleidemme 
etsiminen ovat 
Jumalalta saatuja 
velvollisuuksia, 
jotka liittyvät sekä 
sydämeemme 
että pappeuden 
toimituksiin.
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tällä talouden hoitokaudella. Eikä ole sattumaa, että nämä 
keksinnöt ovat tulleet esiin juuri tänä aikana, jolloin niitä 
todella tarvitaan lähetystyön edistämiseksi kaikkialla maan 
päällä. Herran työ on yhtä majesteettista työtä, joka keskit
tyy sydämiin, jotka muuttuvat ja kääntyvät, pyhiin liittoi
hin sekä jumalisuuden voimaan, joka ilmenee pappeuden 
toimituksissa.

Yhteenveto ja todistus
Herra on julistanut: ”Minä kykenen tekemään oman 

työni” (2. Nefi 27:21) ja ”minä joudutan työtäni aikanaan” 
(OL 88:73). Me näemme, että Hän jouduttaa työtään.

Me elämme ja palvelemme aikojen täyttymisen talou
denhoitokaudella. Sen, että ymmärrämme, miten ian
kaikkisesti tärkeällä ja erityisellä taloudenhoitokaudella 
me elämme, tulisi vaikuttaa kaikkeen, mitä teemme ja 
millaisiksi pyrimme tulemaan. Pelastuksen työ, joka näinä 
viimeisinä aikoina on toteutettava, on suurta, laajaa, vält
tämätöntä ja kiireellistä. Kuinka kiitollisia meidän jokaisen 
tulisikaan olla niistä siunauksista ja velvollisuuksista, jotka 
liittyvät siihen, että saamme elää tänä erityisenä viimeisen 
taloudenhoitokauden aikana. Kuinka nöyriä meidän tulisi
kaan olla tietäessämme, että ”siltä, jolle paljon on annettu, 
paljon vaaditaan” (OL 82:3).

Evankeliumin saarnaaminen ja kuolleidemme etsimi
nen ovat yhden suuren työn toisiaan täydentäviä osia – 
rakkauden työn, jonka on tarkoitus muuttaa, kääntää  
ja puhdistaa vilpittömien totuuden etsijöiden sydän.  
Se keinotekoinen raja, jonka me niin usein mielessämme 

vedämme lähetystyön sekä temppeli  ja sukututkimustyön 
välille, on poistumassa. Tämä on samaa suurta pelastuk
sen työtä.6

Voimmeko alkaa ymmärtää sitä, miten temppeli  ja 
sukututkimustyö auttavat tutkijaa tai vähemmän aktiivista 
jäsentä saamaan syvällisemmän ymmärryksen pelastus
suunnitelmasta? Käsitämmekö, että yksi suurimmista vai
kuttajista käännynnäisten aktiivisina pitämisessä on Elian 
henki? Pystymmekö me täydellisemmin arvostamaan sitä, 
miten tärkeitä keinoja sekä jäsenille että lähetyssaarnaajille 
– heidän etsiessään ihmisiä opetettaviksi – ovat perheestä 
ja suvusta kerrottaessa syntyvät sydäntä koskettavat het
ket? Voimmeko auttaa niitä, joita palvelemme, pääsemään 
useammin osallisiksi jumalisuuden voimista siten että he 
osallistuvat kelvollisina toimituksiin kuten sakramenttiin 
sekä kasteisiin ja konfirmointeihin kuolleiden puolesta?

Toivon, että näette selkeästi, kuulette erehtymättömästi 
ja muistatte aina sen, miten tärkeää teidän palvelunne on 
Herran työssä sydänten muuttamiseksi, kääntämiseksi ja 
puhdistamiseksi. ◼
Puheesta, joka pidettiin uusien lähetysjohtajien seminaarissa  
25. kesäkuuta 2013.
VIITTEET
 1. Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 345.
 2. Ks. Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, s. 497.
 3. Ks. Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun opas, 

2005, s. 1.
 4. Ks. Ezra Taft Benson, ”Uusi todistus Kristuksesta”, Valkeus,  

konferenssiraportti 154. puolivuotiskonferenssista, 1985, s. 5.
 5. Russell M. Nelson, ”Uusi sadonkorjuun aika”, Valkeus,  

heinäkuu 1998, s. 38.
 6. Ks. Spencer W. Kimball, ”Iankaikkisuuden asiat – antaudummeko  

me vaaraan?”, Valkeus, toukokuu 1977, s. 2.

Elian henki on ”Pyhän 
Hengen ilmoitus, joka 
todistaa perheen juma-
lallisesta luonteesta”.
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KOTI  
oppimisen keskus

Kun oppiminen kirkossa tukee 
oppimista kotona, evankeliumin 
mukaiselle elämälle rakennetaan  

vahva perusta.

”Muistattehan lukea ensi viikon oppiaihetta varten 
annetun lukualueen?” Kuulostavatko nuo sanat 
tutuilta? Usein niiden sanojana on aneleva opettaja 

kirkon jonkin luokan päättyessä.
Ja vaikka ehdottomasti onkin tärkeää, että valmistaudut 

sunnuntain oppiluokkiasi varten, niin tuntuuko sinusta jos-
kus siltä, että tutkit ja pohdiskelet pääasiassa sen vuoksi,  
että voit olla täysin valmis sunnuntaita varten?

Itse asiassa tilanteen tulisi olla juuri päinvastoin.
Kaikki kirkon opetus, ohjelmat ja toiminnat ovat perhe-

keskeisiä ja kirkon tukemia 1. Tämä tarkoittaa sitä, että kirk-
komme kokousten tarkoituksena on todellisuudessa tukea 
yksilöinä ja perheinä tapahtuvaa oppimista. Kuten johtava 
piispa Gary E. Stevenson on opettanut: ”Opettamisen ja 
oppimisen ensisijainen paikka on kotona.” 2 Kun oppiminen 
ja opettaminen ovat keskittyneet kotiin, ne tuovat mukanaan 
voiman, joka voi johtaa kääntymyksen kokemiseen.

”Kukaan meistä ei vähättele kappelissa ja kokouspaikoissa 
tapahtuvaa opettamista”, sanoo kahdentoista apostolin 
koorumin jäsen, vanhin Jeffrey R. Holland. ”Olemme kaikki 
tehneet sitä koko elämämme ajan, mutta me haluaisimme, 
että opettamista tapahtuisi koko elämämme ajan kellon 
ympäri.” 3 Kun sisällytätte tämän kellon ympäri tapahtuvan 
oppimisen perhe- elämänne päivittäisiin hetkiin, voitte luoda 
opin huoneelle (ks. OL 88:119) vahvan perustuksen, joka 
suo teille ja perheellenne hengellistä suojaa ja varjelusta.
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Yksinkertaiset hetket
”On aikoja, jolloin meistä saattaa 

tuntua kiusalliselta käydä muodolli
sia evankeliumiaiheisia keskusteluja. 
Epämuodolliset opetushetket ovat 
todellakin olleet siunauksenamme, 
ja olemme niiden aikana opettaneet 

lapsillemme tärkeitä opetuksia. Lisäksi 
päivän mittaan on paljon enemmän 
epämuodollisia opetukselle otollisia 
hetkiä kuin muodollisia opetushetkiä, 
joten me todellakin tartumme näihin 
tilaisuuksiin ja opetamme lapsillemme 

tärkeitä periaatteita. Opetan esimerkiksi 
rehellisyyttä kun käymme ruokakau
passa. Lapsemme oppivat periaatteita 
helpommin, kun he näkevät, kuinka 
niitä sovelletaan käytäntöön.”
Mona Villanueva, Filippiinit

OPPIMISTA KOTONA
Ette ehkä aina näe välittömiä tuloksia, mutta kun päivittäisessä arjessanne hyödynnätte yksinkertaisia oppimisen ja opet

tamisen hetkiä, sillä voi olla voimallinen vaikutus. Seuraavassa muutamat perheet kertovat, kuinka he ovat huomanneet 
sen vaikutuksen omassa elämässään.



Keskusteluja koulumatkoilla
”Vien lapseni joka aamu kouluun bussikyydillä, joten meillä on monia tilai

suuksia jutella. Kerran äskettäin huomasimme erään miehen ja vaimon riitele
vän. Tyttäreni kääntyivät nopeasti minuun päin odottaen minun kommentoivan. 
Sen sijaan kysyin heiltä, miltä tapahtunut heistä tuntui. He sanoivat ajatelleensa, 
ettei miehen pitäisi koskaan puhua vaimolleen sillä tavoin. Sen jälkeen keskuste
limme avioliitosta ja ihmissuhteista. Puolen tunnin bussimatkastamme tuli hyvin 
rakentava ja kohottava.”
Mario Lorenz, Guatemala

Lähentymistä välipalan ääressä
”Epämuodolliset opetushetket ovat auttaneet minua luomaan paremmat 

suhteet lapsiini. Kun istumme keittiön pöydän ääressä ja syömme välipalaa 
koulun jälkeen, keskustelemme siitä, mitä tapahtui lasten koulupäivän aikana. 
Usein joku lapsista kertoo jotakin, mitä joku ystävä on sanonut tai miltä hänestä 
on tuntunut, kun joku on sanonut tai tehnyt jotakin. Minä voin sitten lausua 
tilanteeseen sopivan todistukseni ja keskustella siitä, miltä lapsestani tuntui siinä 
tilanteessa. Luulen, että kun meillä on avoimia keskusteluja silloin kun lapsia 
ei paina mikään, niin he ovat halukkaampia keskustelemaan tärkeistä asioista 
silloin kun siihen syntyy tarve, koska he tuntevat luottamusta ja tietävät, että 
heidän vanhempansa kuuntelevat.”
Alyson Frost, Kreikka
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Välittämisen piiri
”Vaimoni ja minä käsitämme, että vastuu opettaa lapsiamme on ensisijaisesti 

meillä eikä johtohenkilöillä, mutta olemme kiitollisia siitä, mitä he tekevät, ja 
autamme, missä pystymme. Seurakunnassamme on suurenmoisia johtajia, jotka 
todella keskittyvät nuoriin ja lapsiin ja tekevät mahdollisimman paljon, jotta 
nämä ymmärtäisivät täydet mahdollisuutensa sen pohjalta, mitä vanhemmat ovat 
tehneet. Olen muutamia kertoja puhunut piispan kanssa, ja minulla on hyvät 
suhteet nuorten johtohenkilöihin, ja kysyn heiltä usein lapsistamme ja heidän 
edistymisestään. Se seikka, että keskustelemme toistuvasti lastemme edistymi
sestä, auttaa meitä kaikkia ymmärtämään, kuinka voimme auttaa heitä jokaista.”
Jesse N. Arumugam, Etelä- Afrikka
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OPPIMISTA KIRKOSSA:  
10 periaatetta, jotka jokaisen opettajan 
tulisi tietää

Voimaa pyhistä 
kirjoituksista

”Pyhien kirjoitusten tutkimi
nen auttaa minua oppimaan 
lisää Kristuksesta ja Hänen 
ominaisuuksistaan, jotta voin 
tulla Hänen kaltaisekseen. Se 
antaa minulle myös runsaammin 
Hengen vaikutusta, joka johdat
taa minua ja opettaa minulle, 
kuinka voin toteuttaa oppimaani 
käytännössä, jotta voin olla val
mis kohtaamaan elämän haas
teita ja koetuksia, joita Saatana 
heittää eteeni. Tiedän, että ilman 
tätä siunausta elämässäni en 
yltäisi mahdollisuuksiini Jumalan 
poikana.”
Nathan Woodward, Englanti

Sen lisäksi, että vahvistamme oppimisen ja opettamisen voimaa 
kotona, voimme myös vahvistaa luokkahuonekokemusta kirkossa. 
Kun opettajat toteuttavat näitä 10:tä periaatetta, he edistävät käänty
mystä niiden elämässä, joita he opettavat.
 1. Neuvottele vanhempien kanssa, joilla on ensisijainen opettamis

tehtävä, jotta voit huomata luokan jäsenten tarpeita ja opettaa 
niiden tarpeiden mukaan.

 2. Valmistaudu ja opeta Hengen avulla. Pane merkille kysymyksiä ja 
oppimistoimintoja, jotka herättävät Hengen ohjaamia keskusteluja 
ja ravitsevat luokan jäseniä hengellisesti.

 3. Opeta ihmisiä, älä oppiaiheita.
 4. Keskity evankeliumin ydinoppeihin.
 5. Opeta yksi tai kaksi avainperiaatetta syvällisesti sen sijaan että 

pyrkisit käymään läpi oppiaiheen koko aineiston.
 6. Luo Hengen vaikutukselle otollinen ilmapiiri antamalla jokaisen 

osallistua (ks. OL 88:122).
 7. Sisällytä opettamiseen voimallinen kutsu toimia – ei vain jotakin, 

mitä kotona voi lukea, vaan jotakin, minkä mukaan kotona  
voi elää.

 8. Lausu todistuksesi käsitellystä opinkohdasta – oppitunnin päät
tyessä ja aina kun Henki kehottaa sinua.

 9. Elä evankeliumin mukaan ja saata järjestykseen oma kotisi  
(ks. OL 93:43–44, 50).

10. Keksi keinoja, joilla opettaminen voi jatkua päivittäisen elämän 
epämuodollisina hetkinä.

KRISTUS 
OPETTI 
KODEISSA 
JA KUKKU-
LOILLA
”Vapahtaja 

[oli] mestariopettaja. – – Me 
näemme, että suurin osa Hänen 
palvelutyöstään oli opettamista. 
Ja kuitenkin se tapahtui miltei 
kokonaan muualla kuin kirkko-
rakennuksessa. Hän opetti 
siellä, missä ihmiset olivat. Sitä 
tapahtui isoilla teillä ja sivuteillä 
sekä kukkuloilla, rannoilla ja 
kodeissa.”
Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista 
apostolin koorumista, julkaisussa 
”Learning and Teaching in the Home 
and the Church – the Home” [Oppimi-
nen ja opettaminen kotona ja kirkossa 
– Kotona] (vuoden 2014 apujärjestöjen 
koulutusvideo), annualtraining. lds. org.

VIITTEET
 1. Ks. Käsikirja 2: Johtaminen ja palveleminen kirkossa, 2010, 1.4.
 2. Gary E. Stevenson, julkaisussa ”The Ward Council – We’re All in This Together” 

[Seurakuntaneuvosto – olemme kaikki tässä mukana] (vuoden 2014 apujärjestöjen 
koulutusvideo), annualtraining. lds. org.

 3. Jeffrey R. Holland, julkaisussa ”Learning and Teaching in the Home and the Church 
– the Home” [Oppiminen ja opettaminen kotona ja kirkossa – Kotona] (vuoden 2014 
apujärjestöjen koulutusvideo), annualtraining. lds. org.
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Jon Warner

Puoli vuotta sen jälkeen kun olin valmistunut opis
tosta, aloin saada paniikki  ja ahdistuskohtauksia 
sekä kokea masennuskausia. Minulla ei ollut aavis

tustakaan, mistä nämä tuntemukset olivat peräisin, mutta 
ne olivat voimakkaita ja lamaannuttavia.

Ponnistelin pystyäkseni keskittymään. Töissä mikä 
tahansa uusi tehtävä sai aikaan sellaista ahdistuneisuutta, 
etten pystynyt istumaan rauhassa. Ajatukseni kiitivät ja 
sydämeni jyskytti niin lujaa, että luulin sen karkaavan pois 
rinnastani. Tätä jatkui aina päiväkausia, ja palattuani joka 
päivä töistä kotiin minulla oli tapana rojahtaa sohvalle. 
Ennen kuin huomasinkaan, ilta oli mennyt ja toinen  
työpäivä oli alkanut.

Nämä tuntemukset jatkuivat kuukausia – senkin jälkeen 
kun olin löytänyt uuden työn ja hakenut ammattiapua.

Joka aamu mennessäni töihin rukoilin, että saisin voimaa 
ihan vain selviytyä päivästä ja palata kotiin vaimoni ja tyttä
reni luokse. En kyennyt näkemään loppua kamppailulleni, 
ja usein halusin antaa periksi. Monina päivinä anoin tai
vaalta apua silmieni täyttyessä kyynelistä. Rukoilin vilpittö
mämmin kuin olin rukoillut koskaan aikaisemmin ja pyysin 
hartaasti taivaallista Isää auttamaan minua ymmärtämään 
tätä koettelemusta ja poistamaan sen minulta.

Tunsin eksyneeni pimeyteen ja epätoivoon, kun en 
tuntenut Hengen vaikutusta. Mutta kun Henki nosti minut 
toivottomuudestani, sain varmuutta jatkaa – vaikka vain 

Olin anonut taivaallista Isää poistamaan ahdistuneisuuteni ja epätoivoni, mutta ilman näitä  
koettelemuksia en ehkä saavuttaisi sitä ”luvattua maata”, jota kohti Hän minua ohjasi.

Vesien 
PINNALLE
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seuraavaan rukoukseeni asti. Aloin turvata taivaalliseen 
Isääni useamminkin kuin vain pitämällä ruokarukouksen 
ja pikaisen iltarukouksen. Sen ansiosta kasvoin lähem
mäksi Häntä.

Ajautuivat meren aalloilla
Ahdistuneisuuteni ja epätoivoni keskellä luin uudelleen 

kertomuksen jerediläisistä, jotka kulkivat ”suuren syvyy
den” poikki (Et. 2:25). Voin vain kuvitella heidän innok
kaan odotuksensa, kun he astuivat aluksiinsa. Heidän 
matkansa saattaisi olla hengenvaarallinen, mutta he tiesivät, 
että he olivat kulkemassa kohti maata, joka olisi ”kaikkia 
muita maita oivallisempi” (Et. 2:15).

Heidän matkastaan kerrotaan:
”Herra Jumala antoi raivoisan tuulen puhaltaa vesillä 

kohti luvattua maata, ja niin he ajautuivat meren aalloilla 
tuulen mukana.

Ja tapahtui, että he hautautuivat monta kertaa meren 
syvyyksiin niiden vuorenkorkuisten aaltojen tähden, jotka 
sortuivat heidän päälleen, sekä niiden suurten ja kauheiden 
rajuilmojen tähden, jotka johtuivat tuulen ankaruudesta.

– – Kun he siis olivat suurten vesien ympäröiminä, he 
huusivat Herran puoleen, ja hän toi heidät jälleen esiin 
vesien pinnalle.

Ja tapahtui, ettei tuuli koskaan lakannut puhaltamasta 
luvattua maata kohti heidän ollessaan vesillä; ja niin tuuli 
kuljetti heitä eteenpäin.” (Et. 6:5–8.)

Näistä jakeista tuli minulle henkilökohtaisia. Tunsin,  
että olin omassa aluksessani ja että ahdistuneisuuden tuulet 
pieksivät minua ja masennuksen aallot velloivat ylitseni ja 
hautasivat minut epätoivon syvyyksiin. Kun olin ahdistu
neisuuden ympäröimänä ja huusin Herran puoleen, pääsin 
aina pinnalle mutta sitten hautauduin taas uudelleen.

Luin uudelleen jakeen 8: ”Tuuli [ei] koskaan lakannut 
puhaltamasta luvattua maata kohti – –, ja niin tuuli kul
jetti heitä eteenpäin” (kursivointi lisätty). Silloin ymmärsin. 
Sama tuuli, joka sai alukset hautautumaan vuorenkorkui
siin aaltoihin, myös siunasi jerediläisiä heidän matkallaan. 
Olin anonut taivaallista Isää tyynnyttämään tuulen ja aallot, 
mutta ilman niitä en ehkä saavuttaisi sitä ”luvattua maata”, 
jota kohti Hän minua ohjasi.

ÄLKÄÄ KOSKAAN  
MENETTÄKÖ USKOA
”Kuinka – – voitte parhaiten toi-
mia, kun te tai rakkaanne kohtaatte 
mielenterveydellisiä tai emotionaalisia 
haasteita? Ennen kaikkea älkää kos-
kaan menettäkö uskoa taivaalliseen 

Isäänne, joka rakastaa teitä enemmän kuin kykenette 
käsittämään. – –

Noudattakaa uskollisesti niitä ajan todeksi osoit-
tamia hartaudenharjoituksen tapoja, jotka tuovat 
Herran Hengen elämäänne. Etsikää neuvoja niiltä, 
joilla on hengellisen hyvinvointinne avaimet. Pyytä-
kää pappeuden siunauksia ja pitäkää niitä arvossa. 
Nauttikaa sakramentti joka viikko ja pitäkää kiinni 
Jeesuksen Kristuksen sovituksen täydelliseksi teke-
vistä lupauksista. – –

Särkynyt mieli voi parantua aivan samalla tavoin 
kuin särkyneet luut ja särkyneet sydämet parantuvat. 
Kun Jumala tekee työtään noiden korjausten parissa, 
me muut voimme auttaa olemalla armollisia ja ystäväl-
lisiä ja olemalla tuomitsematta.”
Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin koorumista,  
”Kuin särkynyt ruukku”, Liahona, marraskuu 2013, s. 40–42.

KU
VI

TU
S 

JE
RR

Y 
HA

RS
TO

N

Nämä jakeet muuttivat asenteeni elämään. Ahdistuneisuu
teni ja masennukseni olivat kasvattaneet luottamustani tai
vaalliseen Isään. Ilman tuulta ja aaltoja en olisi ehkä koskaan 
tullut tuntemaan Jumalaa siten kuin nyt tunnen – eivätkä 
jerediläiset olisi ehkä koskaan päässeet luvattuun maahan.

Tällä hetkellä, muutamia vuosia tämän kokemuksen 
jälkeen, ahdistuneisuuteni tuulet eivät enää piekse eivätkä 
masennukseni aallot enää hautaa minua alleen. Mutta jos 
ja kun myrsky palaa, minä huudan Herran puoleen ja olen 
kiitollinen tietäessäni, etteivät tyynet meret kuljeta aluksia 
luvattuun maahan – sen tekevät myrskyiset meret. ◼
Kirjoittaja asuu Utahissa USA:ssa.
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Néstor Curbelo
kirkon historian neuvoja, Etelä- Amerikan eteläinen vyöhyke

58 vuotisen historiansa aikana kirkon jäsenet Chilessä ovat osoittaneet pysty
vänsä muuttamaan kulkusuuntaa ja hienosäätämään elämäänsä profeettojen 

ohjaamaan suuntaan. Tämä ilmapiiri on myötävaikuttanut kirkon poikkeukselliseen 
kasvuun maassa viimeisten 50 vuoden aikana. Nykyään Chilessä on lähes 600 000 
jäsentä, joten yksi jokaisesta 30 chileläisestä on kirkon jäsen.1

Apostoli käy Chilessä
Vuonna 1851 vanhin Parley P. Pratt (1807–1857) kahdentoista apostolin kooru

mista saapui Valparaísoon tarkoituksenaan aloittaa kirkon toiminta Chilessä. Hän ja 
hänen toverinsa eivät kuitenkaan puhuneet espanjaa, heillä oli hyvin vähän varoja 
ja maasta puuttui uskonnonvapaus, joten he eivät pystyneet perustamaan kirkkoa.

P I O N E E R E J A  J O K A I S E S S A  M A A S S A

KÄÄNTYMYSTÄ 
JA MUUTOKSIA 

Chilessä
Ensimmäiset jäsenet kastettiin vuonna  
1956. Nykyään kirkolla on Chilessä  
1 temppeli, 9 lähetyskenttää, 74 vaarnaa  
ja lähes 600 000 jäsentä.
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Vanhin Pratt esitti presidentti Brigham Youngille (1801–
1877): ”Mormonin kirja ja joitakin huokeita julkaisuja 
tulee kääntää ja painattaa espanjaksi, ja sitten evankeliumi 
vietäisiin näille kansakunnille, kun elävien pappeuden
haltijoiden lisäksi he saisivat jotakin luettavaa – vieläpä 
niitä kirjoituksia, joissa on Jumalan lupaukset, muinaisten 
asukkaiden rukoukset ja usko sekä Jumalan voima ja 
Henki tekemään työtä heidän kanssaan Israelin huoneen 
palauttamiseksi.” 2

Kirkko perustetaan
Vanhin Prattin aiemmasta yrityksestä huolimatta kului 

yli 100 vuotta ennen kuin kirkko perustettiin Chileen pysy
västi. Vuonna 1956 Argentiinan lähetyskentältä lähetettiin 
vanhimmat Joseph Bentley ja Verle Allred saarnaamaan 
evankeliumia Chileen, jossa vallitsi nyt suurempi uskonnol
linen suvaitsevaisuus. Santiagossa näiden lähetyssaarnaa
jien tukena oli Fotheringhamin perhe, joka oli muuttanut 
Panamasta ja oli toivonut lähetyssaarnaajien tuloa.

Ensimmäiset jäsenet kastettiin Chilessä 25. marraskuuta 
1956 erään urheiluseuran uima altaassa Santiagossa. Van
hin Allred muistelee: ”Menimme urheiluseuran tiloihin 
ennen auringonnousua ja pidimme tilaisuuden, jossa 
oli rukous ja lyhyitä puheita. Astuin veteen veli Garcían 
kanssa. Kastoin ensin hänet ja sitten hänen jälkeensä kah
deksan muuta henkilöä. Se oli hyvin erityinen tilaisuus.  
Se, mitä me kaikki tunsimme, oli unohtumatonta. – – 
Nämä jäsenet olisivat kirkon pioneereja Chilessä, ja uskon, 
että jokainen heistä pysyi uskollisena kuolemaan asti: 
Garcíat, Saldañosit ja sisar Lanzarotti.” 3

Johtohenkilöitä kutsutaan
Helmikuussa 1959 Spencer W. Kimball (1895–1985) 

kahdentoista apostolin koorumista kävi Chilessä ja pai
notti sitä, miten tärkeää on saada paikallisia johtohenki
löitä. Yksi ensimmäisiä sikäläisiä johtohenkilöitä oli Carlos 
Cifuentes, joka oli lähetysjohtaja Robert Burtonin neu
vonantaja. Vanhin Julio Jaramillo, josta tuli myöhemmin 

Opettajat ja heidän neljännen luokan oppilaansa kirkon 
ylläpitämässä koulussa nimeltä Colegio A. D. Palmer, noin 
vuonna 1966.



 L o k a k u u  2 0 1 4  31

vyöhykeseitsenkymmen ja temppelinjohtaja, kertoo tästä 
kokemuksesta: ”Sain ensivaikutelmani veli Cifuentesista, 
kun minut kutsuttiin kasteeni jälkeen pappeuskokouk
seen. Kun kokous alkoi, hän nousi puhujakorokkeelle 
ja ainoa asia, jonka näin, olivat hänen likaiset, mustat 
kynnenalusensa. Ajattelin: ’Kuinka tämä mies voi johtaa 
kokousta lähetysjohtajan rinnalla, jos hänellä on likaiset 
kädet?’ Näin ajattelin, kunnes hän alkoi puhua ja unohdin 
kaiken muun tuntiessani hänestä välittyvän hengen. Hän 
esitti meille syvällisiä käsityksiä yksinkertaisin sanoin. Hän 
teki töitä raskaiden koneiden mekaanikkona, ja lauantai
sin hän työskenteli myöhään. Hän puhdisti kyllä kätensä, 
mutta niillä vähäisillä keinoilla, joita hänen työpajassaan 

kirkon historian neuvoja Chilessä, on huomauttanut:  
”Chilen kouluilla on ollut suuri vaikutus tuhansien nuorten 
maalliseen ja hengelliseen koulutukseen, ja ne ovat myötä
vaikuttaneet johtohenkilöiden ja lähetyssaarnaajien valmen
tamiseen sitä seuranneina vuosina.” 5

Seminaari  ja instituuttiohjelma aloitettiin Chilessä 
vuonna 1972. Alussa oppilaat osallistuivat kotiopis
keluohjelmaan, jossa oppitunteja pidettiin viikoittain. 
Myöhemmin oppitunteja on järjestetty useammin. Nämä 
ohjelmat ovat siunanneet maan nuoria ja auttaneet heitä 
valmistautumaan palveluun kokoaikaisina lähetyssaarnaa
jina. Vanhin Eduardo Ayala, entinen seitsemänkymmenen 
koorumin jäsen, oli yksi ensimmäisiä seminaarinopettajia 
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1851: Vanhin Parley 
P. Pratt matkustaa 
Valparaísoon mutta 
ei pysty perusta-
maan kirkkoa 
Chileen.

► 1926: Vanhin 
Melvin J. Ballard 
profetoi eräässä 
todistuskokouksessa 
kirkon tulevasta 
kasvusta ja voimasta 
Etelä- Amerikassa.

► 1956: Ensim-
mäiset lähetyssaar-
naajat Joseph C. 
Bentley ja Verle M. 
Allred saapuvat 
Santiagoon; ensim-
mäiset jäsenet 
kastetaan.

oli käytettävissä, hän ei pystynyt saamaan pois kaikkea 
öljyä. Siinä paikassa opin, ettei ihmisiä pidä tuomita ulko
näöltä vaan arvostaa heitä sen pohjalta, mitä he todelli
suudessa ovat.” 4

Nousevaa sukupolvea vahvistetaan
1960  ja 1970 luvuilla kirkkoa Chilessä vahvistivat paitsi 

kasvava joukko kokeneita paikallisia johtajia myös uudet 
rakentamis  ja koulutusohjelmat. Tähän sisältyi sekä seura
kuntakeskusten rakentamista että kirkon koulujen, semi
naarien ja instituuttien perustamista.

Maaliskuussa 1964 Chileen perustettiin kaksi ensim
mäistä kirkon ylläpitämää alakoulua. Lopulta avattiin useita 
kouluja, ja oppilasmäärä nousi yli 2 600 oppilaaseen. 1970  
ja 1980 luvun vaihteeseen mennessä hyvätasoiset julkiset 
koulut tulivat yleisemmiksi ja kirkko ilmoitti sulkevansa 
koulut Chilessä.

Kommentoiden koulutusohjelmaa vanhin Eduardo A. 
Lamartine, entinen vyöhykeseitsenkymmen ja nykyinen 

Temucon uskontoinstituutti on yksi 50 vastaavasta  
instituutista Chilessä.
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Presidentti Gordon B. Hinckley puhuu 48 000 chileläiselle 
myöhempien aikojen pyhälle vuonna 1996 eräässä  
konferenssissa Santiagossa.

ja työskenteli myöhemmin kirkon koululaitoksen palve
luksessa Chilessä. Hän sanoo: ”Herra valitsi ne nuoret, 
jotka olivat siellä siihen aikaan, ja monet heistä ovat kotiin 
palanneita lähetyssaarnaajia ja suurenmoisia johtohen
kilöitä, joilla on hyvät perheet. – – Minulle seminaari ja 
instituutti ovat olleet pelastuksen keinona maassamme 
tapahtuneiden hyvin monien selkkausten aikoina, ja olen 
kiitollinen siitä, että minut kutsuttiin työskentelemään 
koululaitoksen palveluksessa.” 6

Ensimmäinen vaarna
Marraskuun 19. päivänä 1972 vanhin Gordon B.  

Hinckley (1910–2008), silloinen kahdentoista apostolin 
koorumin jäsen, järjesti Chilessä ensimmäisen vaarnan  
Santiagoon, ja vaarnanjohtajaksi kutsuttiin Carlos Cifuentes.

Valmistautuminen vaarnan perustamiseen osoitti  
chileläisten pyhien luonteen ja heidän halukkuutensa 
seurata profeettoja. Vanhin Hinckley oli saapunut  
Chileen muutamia kuukausia aiemmin perustamaan 

vaarnaa. Mutta puhuttelujen jälkeen vaarnan perustamista 
lykättiin. Siihen aikaan monilla oli taloudellisia ongelmia 
ja joidenkin jäsenten oli vaikea elää kymmenysten lain 
mukaan.

Vanhin Hinckley selitti: ”Saavuin puoli vuotta myöhem
min, ja kun pidin puhutteluja, huomasin uskon kukoista
van; jälleen kerran he vaelsivat rehellisinä Herran edessä, 
vaarna perustettiin, ja aina siitä lähtien he ovat kasvaneet  
ja kukoistaneet.” 7

Pioneereja raja- alueilla
Nykyään Aricassa, Chilen pohjoisimmassa kaupungissa, 

on kaksi vaarnaa. Kertomus Gladys ja Juan Benavidezista, 
ensimmäisistä käännynnäisistä Aricassa, havainnollistaa 
pioneerihenkeä ja Jumalan vaikutusta kirkon perustami
seen eri puolille Chileä.

Veli Benavidez tutustui kirkkoon vuonna 1961, kun  
tuuli lennätti joitakin papereita hänen tielleen: ”Ne osoit
tautuivat Valitut palat  lehden sivuiksi, joissa oli laaja 
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”Tutustuin evanke-
liumin sanomaan 
12- vuotiaana 
nuorena miehenä 
ja tiesin heti, että 
se on totta. Nyt on 
kulunut 46 vuotta, 
joiden aikana 
minua on siu-
nattu niiden hyvin 
monien johtohen-
kilöiden omistautu-
neen työn ansiosta, 
jotka ovat tehneet 
aivan parhaansa. 
Kun olen oppinut 
tuntemaan uusia 
sukupolvia ja 
puhunut näiden 
ihmisten kanssa, 
tunnen onnea ja 
luotan siihen, että 
Herra edelleen 
siunaa tätä maata 
sen näkemyksen 
laajetessa, joka  
profeetoilla on  
ollut Chilestä.” 12

Vanhin Jorge F. Zeballos, 
seitsemänkymmenen 
koorumin jäsen Chilestä

1957: Kirkko 
tunnuste-
taan Chilessä 
virallisesti.

1960: Concepció-
nissa tapahtuu 
voimakas maan-
järistys; kirkko 
lähettää humani-
taarista apua.

► 1961: Chilen 
lähetyskenttä 
perustetaan ja 
lähetysjohtajaksi 
kutsutaan Asael 
Delbert Palmer.

1962: Santiagossa 
järjestetään kirkon 
ensimmäisen seu-
rakuntakeskuksen 
maanmurtotilaisuus.

’mormoneista’ kertova artikkeli, jossa kuvail
tiin heidän elämäänsä ja uskonkäsityksiään”, 
hän kertoo.

Pian sen jälkeen hän sairastui vakavaan 
sairauteen, joka edellytti hoitotoimenpiteitä 
Santiagossa. ”Siellä ollessani vierailin siskoni 
luona ja sain kuulla, että hänestä oli tullut 
kirkon jäsen”, hän sanoo. ”Siskoni kutsui 
minut erityiseen konferenssiin. Kun kuuntelin 
alkurukousta ja seurasin sanoja mielessäni, 
tunsin suurta iloa koko ruumiissani ja tunnis
tin Pyhän Hengen vaikutuksen. Konferenssin 
päättyessä lähetyssaarnaajat veivät minut 

kättelemään vierailevaa auktoriteettia, vanhin 
Ezra Taft Bensonia (1899–1994), joka siihen 
aikaan kuului kahdentoista koorumiin.”

Veli Benavidez palasi Aricaan ja kertoi 
kokemuksistaan tyttöystävälleen Gladys 
Aguilarille, joka nykyään on hänen vaimonsa. 
Pari päivää myöhemmin Gladys näki kah
den lähetyssaarnaajan kulkevan kotinsa ohi. 
”Lähdimme nopeasti heidän peräänsä”, veli 
Benavidez kertoo. ”Heinäkuun 1. päivänä 
1961 meidät ja vaimoni perhe kastettiin. 
Nykyään lapsemme ja lastenlapsemme ovat 
kirkossa. Olen hyvin kiitollinen Herralle siitä 
tuulenpuuskasta, joka lennätti tietoa kirkosta 
minun käsiini.” 8

Koetteleva aika
Vuoden 1970 vaaleissa tohtori Salvador 

Allendesta tuli presidentti ja hän perusti 

marxilaisen hallituksen. Kirkon jäsenillä oli 
vaikeaa, koska ruoasta ja lääkkeistä oli puu
tetta, lähetyssaarnaajia ahdisteltiin usein ja 
kirkko sai kielteistä huomiota mediassa.

Vuonna 1973 taloudellinen ja yhteiskun
nallinen kriisi sai aikaan sotilasvallankaap
pauksen ja diktatuurin, joka kesti vuoteen 
1990 asti. Vaikka Chile on nykyään kukois
tava demokratia, nuo kaksi vuosikymmentä 
olivat jäsenille vaikeaa aikaa. Sotilasdikta
tuuria vastustavat ryhmät hyökkäsivät seu
rakuntakeskuksiin ja jäsenten kimppuun, 
koska ne luulivat, että kirkko edustaa 

Yhdysvaltain hallituksen intressejä. Vanhin 
Ayala, joka oli siihen aikaan vaarnanjohtaja, 
kertoo: ”Me tapasimme johtavia auktoriteet
teja, ja he sanoivat meille aina: ’Pyydämme, 
että käytätte viisautta, rukoilette paljon ja 
teette oikeita asioita, niin että jäsenillä pysyy 
järjestys seurakunnissa.’” 9

Vaikka Chilessä oli taloudellisia vaikeuksia 
ja poliittista vihamielisyyttä, joka jakoi yhteis
kuntaa 1980 luvun alkupuolella, kirkko kas
voi nopeasti. Vuodesta 1970 vuoteen 1985 
jäsenten lukumäärä Chilessä paisui 15 728 
jäsenestä 169 361 jäseneen.

Santiagon temppeli
Vuonna 1980 pyhiä siunattiin ilmoituksella, 

että Santiagoon rakennettaisiin temppeli.
Kun presidentti Spencer W. Kimball 

pyhitti temppelitontin, hän oli hyvin 
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heikossa kunnossa. Mutta hänen läsnä
olonsa siellä osoitti hänen rakkautensa 
Etelä Amerikan pyhiä kohtaan, joiden 
parissa hän oli työskennellyt vuodesta 1959 
lähtien. Sisar Adriana Guerra de Sepúlveda, 
joka tulkkasi sisar Kimballille tuossa tilai
suudessa, sanoi: ”Kun näin profeetan, pie
nen miehen, jolla oli enkelimäiset kasvot, 
aloin itkeä enkä löytänyt sanoja puhuakseni 
hänelle. Se oli ensimmäinen kerta, jolloin 
olen ollut elävän profeetan vieressä. Oli 
aivan uskomatonta nähdä Herran puhetorvi 
täällä maan päällä ja omassa maassani.” 10

uudelleenjärjestämisen, lakkauttamisen 
ja yhteenliittämisen valvonnassa. Tämä 
uudelleenjärjestäminen ja kouluttaminen 
olivat tarpeen, koska kirkko kasvoi maassa 
nopeasti. Hänen johtajuutensa vahvisti  
yksiköitä ja valmisti kirkkoa Chilessä  
tulevaisuutta varten.

Lisäksi vanhin Holland solmi Chilessä 
tärkeitä suhteita. Seitsemänkymmenen koo
rumiin kuuluva vanhin Carl B. Pratt, joka 
oli neuvonantaja kyseisessä vyöhykkeen 
johtokunnassa, on kuvaillut joitakin näistä 
tärkeistä suhteista: ”Vanhin Holland solmi 

Temppeli vihittiin vuonna 1983, ja siitä tuli 
toinen temppeli Etelä Amerikassa ja ensim
mäinen espanjankielisessä maassa.

Vanhin Jeffrey R. Holland Chilessä
Elokuussa 2002 ensimmäinen presidentti

kunta antoi kahdelle kahdentoista apostolin 
koorumin jäsenelle tehtävän johtaa kahta 
kirkon vyöhykettä: vanhin Dallin H. Oaks 
sai tehtäväalueekseen Filippiinit ja vanhin 
Jeffrey R. Holland Chilen. Vanhin Hollandin 
palvelutyö ja vaikutus hänen ollessaan  
Chilessä on mittaamaton, ja sen vaikutus 
kestää sukupolvien ajan.

Vanhin Hollandin ensisijaisena tehtä
vänä oli näyttää esimerkkiä johtamisesta 
Herran tavalla. Hän auttoi uusien johto
henkilöiden koulutuksessa sekä satojen 
seurakuntien ja kymmenien vaarnojen 

◄ 1983: Presidentti 
Gordon B. Hinckley 
vihkii Santiagon 
temppelin.

Vuoden 2010 maanjäristyksen jälkeen chileläisiä 
nuoria ja aikuisia kokoamassa hygieniapakkauksia 
Mormon Helping Hands [Mormonien auttavat kädet] 
- palvelutempauksessa.

◄ 1981: Santia-
goon peruste-
taan lähetys-
saarnaajien 
koulutuskeskus.

1977: Santiagossa 
pidetään ensim-
mäinen aluekon-
ferenssi, jossa on 
läsnä presidentti 
Spencer W. Kimball 
ja muita johtavia 
auktoriteetteja.

1972: Chilen 
ensimmäi-
nen vaarna 
perustetaan 
Santiagoon.



 L o k a k u u  2 0 1 4  35

KIRKKO CHILESSÄ
Seurakuntia: 622
Vaarnoja: 74
Lähetyskenttiä: 9
Temppeleitä: 1 (lisäksi  

yhdestä ilmoitettu)
Sukututkimuskeskuksia: 99
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◄ 1990: Chileläinen 
vanhin Eduardo 
Ayala kutsutaan 
seitsemänkymmenen 
toiseen koorumiin.

läheisen suhteen Ricardo Lagosin [Chilen presidentin] ja 
tämän vaimon kanssa. He toteuttivat useita humanitaari
sen avun hankkeita. Vanhin Holland tutustui apostoliseen 
nuntiukseen [korkea arvoiseen katolisen kirkon virkailijaan] 
ja muihin tärkeisiin henkilöihin Chilessä.” 11

Luottamus tulevaisuuteen
Vanhin Parley P. Prattin ja vanhin Jeffrey R. Hollandin 

ponnistelut, Santiagoon ensimmäisinä saapuneiden lähe
tyssaarnaajien uhraukset, sellaisten johtohenkilöiden kuten 
Carlos Cifuentesin ja muiden Chilen varhaisten pioneerien 
omistautuminen yhdistettyinä niiden satojen tuhansien 
jäsenten uskoon ja omistautumiseen, jotka ovat liittyneet 
kirkkoon reilun 50 vuoden aikana, ovat rakentaneet vahvan 
perustuksen kirkolle Chilessä. Nykyään maassa on temp
peli (ja toisesta on ilmoitettu), lähetyssaarnaajien koulu
tuskeskus, 9 lähetyskenttää ja 74 vaarnaa. Tulevaisuus on 
rajaton siinä hengellisessä työssä, jossa kaikkia kutsutaan 
tulemaan Kristuksen luokse. ◼

◄ 2002: Vanhin 
Jeffrey R. Holland 
kahdentoista 
apostolin kooru-
mista kutsutaan 
Chilen vyöhykkeen 
johtajaksi.

► 2008: Chile-
läinen vanhin 
Jorge F. Zeballos 
kutsutaan seitse-
mänkymmenen 
ensimmäiseen 
koorumiin.

2009: Con-
cepciónin 
temppelistä 
ilmoitetaan.
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Carol F. McConkie
ensimmäinen neuvonantaja 
Nuorten Naisten ylimmässä 
johtokunnassa

ROHKEUTTA  
OLLA 

SÄÄDYLLINEN
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Miksi säädyllisyys on niin tärkeää? Miksi helman 
pituudella, kaula aukon koolla tai t paidalla on 
merkitystä Herralle? Meillä on viisi tytärtä ja kaksi 

poikaa, ja kuten voitte kuvitella, säädyllisyys on aihe, joka 
on noussut kodissamme esille aina silloin tällöin. Vuosien 
varrella olen kuitenkin oppinut, että säädyllisyyttä opetetaan 
parhaiten opettamalla sitä koskevaa oppia ja olemalla myön
teisenä esimerkkinä. Oppi auttaa lapsiamme ymmärtämään, 
miksi säädyllisyys on niin tärkeää, ja esimerkkimme havain
nollistaa myönteisellä tavalla säädyllisyyden siunauksia.

Mitä säädyllisyys on?
Säädyllisyys on Jumalan antama periaate, joka voi aut

taa meitä oppimaan, kuinka kohdella kehoamme oikealla 
tavalla täällä kuolevaisuudessa. Julkaisun Lujana uskossa 
määritelmän mukaan säädyllisyys on ”nöyryyden ja siveelli
syyden asenne pukeutumisessa, ulkoasussa, kielenkäytössä 
ja käyttäytymisessä” 1. Säädyllisyys ei ole turhamaista eikä 
kerskailevaa. Säädylliset ihmiset eivät kehollaan tai käyt
täytymisellään tavoittele maailman hyväksyntää tai kiinnitä 
huomiota omiin todellisiin tai oletettuihin saavutuksiinsa tai 
suotaviin ominaisuuksiinsa.

Muistattehan, että ne säädyllisyyden periaatteet, joita 
nyt käsittelen, koskevat sekä miehiä että naisia, poikia ja 
tyttäriä, ja muistattehan myös, että vaikka me opetammekin 
säädyllisyyttä ja näytämme siitä esimerkkiä, emme koskaan 
tuomitse niitä, jotka valitsevat lyhyen hameen tai ”sateen
kaaritukan ja monenmoiset renkaat” 2. Me osoitamme aina 
laupeutta ja Kristuksen kaltaista rakkautta näitä ihmisiä 
kohtaan samalla kun pysymme uskollisina Herran asetta
mille tasovaatimuksille.

Todistan, että ne valinnat, joita teemme näyttääksemme 
säädyllisiltä ja käyttäytyäksemme säädyllisesti, lähettävät 
vaikuttavan viestin siitä, että me ymmärrämme olevamme 
Jumalan poikia ja tyttäriä ja että me olemme päättäneet 
seistä pyhissä paikoissa.

Rakastan tätä pyhien kirjoitusten kohtaa: ”Ettekö tiedä, 
että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu 
teissä? – – Jumalan temppeli on pyhä, ja tämä temppeli 
olette te.” (1. Kor. 3:16–17.) Meidän kehomme on mei
dän henkemme temppeli. Tähän kehon temppeliin me 
kutsumme Pyhän Hengen kumppaniksemme. Uskon, 
että kun me päätämme käyttää säädyllisiä vaatteita ja 
käyttäytyä säädyllisesti, me ilmaisemme todistuksemme 
Jumalasta, iankaikkisesta Isästä, ja Hänen pojastaan Jee
suksesta Kristuksesta ja me elämme tuon todistuksemme 
mukaisesti. Ulkoisella olemuksellamme me todistamme 
olevamme Kristuksen opetuslapsia ja elävämme Hänen 
evankeliuminsa mukaan.

Miksi säädyllisyys on tärkeää?
Me elämme maailmassa, jossa on hyvää ja pahaa, ja 

kehoa voidaan käyttää joko vanhurskaisiin tai jumalatto
miin tarkoituksiin. Mutta me tiedämme, että kallisarvoinen 
kehomme on Jumalan meille kullekin antama lahja. Se 
on pyhä. Vanhin David A. Bednar kahdentoista apostolin 
koorumista on opettanut: ”Niille meistä, jotka tuntevat ja 
ymmärtävät pelastussuunnitelman, ruumiin väärinkäyttö 
on kapinointia (ks. Moosia 2:36–37 – –) ja todellisen iden
titeettimme kieltämistä Jumalan poikina ja tyttärinä.” 3 Me 
päätämme pitää huolta kehostamme ja suojella sitä, jotta 
voimme olla välineitä Jumalan käsissä Hänen loistavien 

ROHKEUTTA  
OLLA 

Mitä me voimme opettaa pojillemme 
ja tyttärillemme auttaaksemme heitä 
saamaan rohkeutta olla säädyllisiä 
maailmassa, jossa heitä pilkataan 
heidän hyveellisten valintojensa 
vuoksi?SÄÄDYLLINEN
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tarkoitustensa toteuttamiseksi (ks. Alma 26:3). Jos me 
haluamme puolustaa Vapahtajaa ja tehdä Hänen työtään, 
meidän on kysyttävä itseltämme: Jos Vapahtaja seisoisi 
vierellämme, tuntisimmeko olomme mukavaksi niissä vaat
teissa, joihin olemme pukeutuneet?

Säädyllisyys pukeutumisessa, ulkoisessa olemuksessa, 
ajatuksissa ja käyttäytymisessä on todiste siitä, että me 
ymmärrämme tekemiemme liittojen siunaavan meitä, suoje
levan meitä ja voimaannuttavan meitä valmistautuessamme 
palaamaan Hänen eteensä. Kun meidät kastettiin, me 
astuimme ulos maailmasta ja sisään Jumalan valtakuntaan. 
Kaiken täytyy olla meille erilaista. Vanhin Robert D. Hales 
kahdentoista apostolin koorumista on opettanut: ”Päättäes
sämme olla Hänen valtakunnassaan me erotumme – emme 
eristäydy – maailmasta. Asumme on säädyllinen, ajatuk
semme ovat puhtaita, kielemme on siistiä.” 4

Säädyllisyys on periaate, joka osaltaan pitää meidät 
turvallisesti liittopolulla, kun edistymme päästäksemme 
Jumalan luo. Säädyllisyys pukeutumisessa ja ulkoisessa 
olemuksessa sekä ajatuksissa ja käyttäytymisessä val
mistaa meitä osaltaan tekemään pyhiä temppeliliittoja ja 
pitämään ne. Siunatakseen ja suojellakseen Aadamia ja 
Eevaa Jumala antoi heille nahasta tehdyt vaatteet pukeak
seen heidät ennen kuin lähetti heidät pois puutarhasta. 
Samalla tavoin Jumala on antanut meille kuolevaisuu
dessa liittojen suojan, jonka vertauskuvana ovat pyhät 
temppeligarmenttimme.

Mitä ovat säädyllisyyden siunaukset?
Mitä me voimme opettaa pojillemme ja tyttärillemme 

auttaaksemme heitä saamaan rohkeutta olla säädyllisiä 
maailmassa, jossa heitä pilkataan ja ivataan heidän puh
taiden ja hyveellisten valintojensa vuoksi? Näkevätkö he 
meidän käyttävän kehoamme huomion herättämiseksi  
vai Jumalan kunniaksi?

Säädyllisyys ajatuksissa, sanoissa, ulkoisessa olemuk
sessa ja käyttäytymisessä auttaa meitä saamaan kolme 
voimaannuttavaa ja ylevöittävää siunausta.

1. Säädyllisyys luo Pyhän Hengen jatkuvalle kumppa
nuudelle otollisen ilmapiirin. Vanhin Hales on opettanut: 
”Säädyllisyys on – – perusperiaate sille, että olemme kelvol
lisia saamaan Hengen vaikutuksen.” 5

Auttakaamme lapsiamme ymmärtämään, etteivät he 
halua tehdä mitään, mikä epäisi heiltä ”Pyhän Hengen 

sanomattoman suuren lahjan” (OL 121:26). Auttakaa heitä 
tietämään, että Hengen pyhän kumppanuuden myötä 
he saavat kallisarvoisia ja vaikuttavia hengellisiä lahjoja. 
Jumala on luvannut: ”Minä annan sinulle Hengestäni, joka 
valaisee mielesi ja joka täyttää sielusi ilolla; – – tämän 
kautta sinä saat tietää kaikki asiat, jotka haluat minulta ja 
jotka kuuluvat vanhurskauden asioihin, uskossa uskoen 
minuun, että saat” (OL 11:13–14). Tieto, viisaus ja todistus 
sekä ilo, rauha ja onni – nämä ovat niitä suuria siunauksia, 
jotka me voimme luvata lapsillemme, kun pyydämme heitä 
elämään säädyllisesti ja olemaan kelvollisia Pyhän Hengen 
kumppanuuteen.

Yksi säädyllisen pukeutumisen haasteista on se, että 
muoti ja yleisesti hyväksytyt käyttäytymistavat muuttuvat 
jatkuvasti. Herran tasovaatimukset eivät muutu koskaan. 
Opettakaa nuoria miehiä ja nuoria naisia olemaan herkkiä 
Hengen vaikutukselle, kun he valitsevat, miten pukeutuvat, 
mitä sanovat ja mitä tekevät. Kun he elävät lähellä Henkeä, 
heillä ei ole tarvetta olla sellaisia kuin maailma.

Lapsemme ovat saaneet Pyhän Hengen lahjan, ja he 
kulkevat liittopolkua, joka johtaa heidät temppeliin ja vie 
heidät takaisin Jumalan eteen. Meidän pitää vakuuttaa 
heille – ja olla siitä esimerkkinä – että heitä johdatetaan, 
suojellaan, lohdutetaan ja puhdistetaan, kun he elävät  
kelvollisina Pyhän Hengen läsnäoloon.

2. Me voimme opettaa pojillemme ja tyttärillemme, 
että säädyllinen ulkoinen olemus ja käytös suojelevat 
osaltaan meitä maailman tuhoisilta vaikutuksilta. Yksi 
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petollisimmista aseista, mitä meitä kaikkia vastaan käyte
tään, on yleisesti hyväksytty asenne, että moraalisuus on 
vanhanaikaista. Säädyllisyys on suoja näitä pahoja vaiku
tuksia vastaan, ja se on siveyden ja hyveellisyyden turva. 
Kuunnelkaa näitä Nuorten voimaksi  kirjasen sanoja: 
”Ennen avioliiton solmimista – – älä tee mitään – –, mikä 
herättää seksuaalisia tunteita.” 6 Säädytön ulkoinen olemus 
ja käytös herättävät usein seksuaalisia tunteita, murtavat 
esteitä ja herättävät suuremman kiusauksen rikkoa sivey
den lakia.

Vanhin Hales on opettanut: ”Säädyllisyys on keskeinen 
osa puhtaana ja siveänä olemista, niin ajatuksissa kuin 
teoissakin. Niinpä koska säädyllisyys ohjaa ajatuksiamme, 
käytöstämme ja päätöksiämme sekä vaikuttaa niihin, se on 
osa luonteemme ydintä.” 7 Opettakaamme säädyllisyyttä 
ja olkaamme siitä esimerkkeinä auttaaksemme nuoria 
miehiämme ja nuoria naisiamme olemaan valmiita puolus
tamaan ja suojelemaan heissä olevaa lisääntymisvoimaa. 

Auttakaamme heitä pitämään pyhänä rakkauden ilmai
semista ja säästämään sen aviomiehen ja vaimon välille 
avioliittoon.

3. Säädyllisyyden ansiosta me voimme olla ”Jumalan 
todistajina kaikkina aikoina” (Moosia 18:9). Vapahtaja on 
opettanut: ”Pitäkää valonne korkealla, jotta se loistaisi maa
ilmalle. Katso, minä olen valo, joka teidän on pidettävä 
korkealla.” (3. Nefi 18:24.) Meillä on jumalallinen tehtävä 
olla johtotähtenä maailmalle, osoittaa evankeliumin mukai
sen elämän tuomaa iloa, opettaa vanhurskautta ja rakentaa 
Jumalan valtakuntaa maan päällä. Kukin meistä heijastaa 
Kristuksen valoa, kun me olemme säädyllisiä ja puhtaita ja 
pidämme käskyt. Säädyllisyys on osoitus siitä, että meillä on 
todistus Vapahtajasta ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumista.

Kuinka kauniita ja kuinka siunattuja ovatkaan ne,  
joita Pyhä Henki johtaa, jotka varjelevat itsensä maailmal
lisuudelta ja jotka ovat Jumalan todistajina maailmalle.  
Ja siunattuja ovat ne, jotka ovat esimerkkinä säädyllisyy
destä ja opettavat sitä koskevaa oppia kaikille Siionin 
pojille ja tyttärille.

Koska me olemme tehneet liiton seurata Vapahtajaa ja 
haluamme saada elämäämme Hänen sovituksensa siunaus
ten täyteyden, on oikeastaan vain yksi asu, jolla on merki
tystä. Moroni kirjoittaa: ”Herää ja nouse tomusta – –; niin, 
ja pukeudu kauniisiin vaatteisiisi, oi tytär Siion; – – jotta 
iankaikkisen Isän liitot – – toteutuisivat” (Moroni 10:31, 
kursivointi lisätty).

Nuo kauniit vaatteet ovat vanhurskauden viitta niiden 
yllä, jotka ovat pitäneet liittonsa. Valmistammeko me lap
siamme pukeutumaan noihin kauniisiin vaatteisiin?

Todistan, että pelastus on Kristuksessa ja että niillä, jotka 
ovat pitäneet liittonsa, ”on oleva täydellinen tieto ilostaan ja 
vanhurskaudestaan, ja he ovat puetut puhtauteen, nimittäin 
vanhurskauden viittaan” (2. Nefi 9:14). ◼
Brigham Youngin yliopiston naisten konferenssissa 2. toukokuuta 2013  
pidetystä puheesta.
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Opettakaa nuoria miehiä ja nuoria naisia 
olemaan herkkiä Hengen vaikutukselle, 
kun he valitsevat, miten pukeutuvat, mitä 
sanovat ja mitä tekevät. Kun he elävät 
lähellä Henkeä, heillä ei ole tarvetta olla 
sellaisia kuin maailma.



Kun olin 17 vuotias, asuimme 
Andabeløy nimisellä saarella  

Etelä Norjassa. Isäni kääntyi kirkon 
jäseneksi Andabeløyssa, ja minut  
kastettiin siellä valtameressä.

Olin siinä vaiheessa kalastaja, ja 
minulla oli paljon kokemusta veneen 
ohjaamisesta. Isä antoi vastuulleni 
venetaksipalvelumme, jota paikalliset 
asukkaat käyttivät.

Eräänä päivänä vuonna 1941 
saimme puhelun lääkäriltä, joka oli 
Flekkefjordissa, meistä pohjoiseen. 
Nainen, joka asui kahden tunnin vene
matkan päässä, tarvitsi välitöntä lääkä
rinapua. Tri Hoffman kysyi, voisinko 

viedä hänet katsomaan naista, mutta 
vanhempani olivat huolissaan Pohjan
merellä riehuvasta myrskystä. Pää
timme rukoilla ja kysyä taivaalliselta 
Isältä, mitä tehdä. Saimme vastauksen, 
että minun tuli lähteä.

Kun ohjasin Trygin, kymmenmet
risen kalastusveneeni, merelle, sää oli 
huono ja aallot korkeita. Haettuani 
lääkärin suuntasin vuonoa pitkin avo
merelle. Meidän oli tarkoitus matkata 
kylään, joka sijaitsee aivan Listan poh
joispuolella Norjan kallioisella etelä
rannikolla – alueella, joka tunnetaan 
myrskyisestä säästä ja haaksirikoista.

Ohjasin myrskyn halki, kunnes 

pääsimme noin 12 metriä leveän 
kallioisen salmen luo, joka johti mää
ränpäähämme. Aallot, jotka olivat niin 
korkeita, etten pystynyt ohjaamaan 
venettä salmen läpi, ryskyivät päin 
salmea ja murtuivat kallioita vasten.

”Mitä meidän pitäisi tehdä?” lääkäri 
kysyi myrskytuulen yli.

”Meidän on rukoiltava siitä”, 
vastasin.

Hiljennyin rukoilemaan pyytäen 
ohjeita taivaalliselta Isältä. Heti kun 
olin sanonut aamenen, sain selkeän 
vastauksen. Muistin äkkiä tapauksen, 
jonka eräs vanha kalastaja oli kertonut 
minulle. Hän oli ollut kalastamassa tällä KU
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RUKOUKSENI POHJANMERELLÄ
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HÄN RAKASTAA 
SINUA

Istuin urkujen vieressä selestisen 
huoneen yhdessä nurkassa Memphi

sin temppelin vihkimistilaisuudessa 
Tennesseessä Yhdysvalloissa. Presi
dentti James E. Faust (1920–2007), 
ensimmäisen presidenttikunnan jäsen 
vuosina 1995–2007, oli tullut vihkimään 
temppelin. Hän ja muutamat muut joh
tohenkilöt istuivat mikrofonin takana. 
Paikallinen kirkon kuoro tuli sisään  
ja asettui seisomaan heidän taakseen.

Tuon kuoron jäsenenä oli eräs 
nuori nainen, jonka kotikäyntiopettaja 
olin. Koko kokouksen ajan rukoilin, 
että hän saisi sen, mitä hän oli tul
lut hakemaan. Hän oli uskoutunut 
minulle, että hän tuli sinä päivänä 
temppelin vihkimistilaisuuteen saa
dakseen tietää, mitä Herra ajatteli 

hänestä. Hän oli syyllistynyt aiemmin 
vakaviin synteihin, ja vaikka hän oli 
tehnyt parannuksen, hänen oli silti 
vaikea ajatella hyvää itsestään ja edes 
siitä, että hän lauloi kuorossa.

Katsoin presidentti Faustia ja ajatte
lin, että hänen, koska hän oli Herran 
edustaja kuuluessaan ensimmäiseen 
presidenttikuntaan, pitäisi kyetä teke
mään jotakin. Mutta kuinka voisin  
kertoa hänelle, ja kuinka hän voisi 
tehdä mitään? Kokouksen jälkeen hän 
lähtisi huoneesta aivan kuten oli sinne 
tullutkin, eikä olisi mitään esittäytymi
siä, ei kädenpuristuksia eikä sanan
vaihtoa. Ymmärsin, että hän oli kiirei
nen ja hänen matka aikataulustaan  
oli sovittu, mutta rukoilin silti.

Presidentti Faust oli syvissä miet
teissä, mutta katsoi minua hetken 
– kulmakarvat tiiviisti yhdessä. Kun 
kokous päättyi, hänen kasvoilleen 
levisi iloinen ja valoisa ilme.

Hän katsoi minua uudelleen ja 
nousi sitten äkkiä, kääntyi ympäri ja 
ojensi kätensä niin pitkälle kuin se 
ylettyi. Hän osoitti suoraan ystävääni. 
Sitten hän sanoi varmasti ja äänek
käästi: ”Herra rakastaa sinua!”

Presidentti Faustin ele oli pieni ja 
yksinkertainen, mutta silti niin vaikut
tava, että niin saattoi tapahtua vain, 
kun Pyhä Henki viestitti hänelle sen, 
mitä minä en kyennyt. Nuo muutamat 
sanat siunasivat ystävääni ja tukevat 
edelleen uskoani siihen, että Herra on 
tietoinen elämämme yksityiskohdista ja 
että ”pienillä ja yksinkertaisilla asioilla 
saadaan aikaan suuria” (Alma 37:6). ◼

Alice Victoria Weston- Sherwood, 
Arkansas, USA

samalla alueella pahan myrskyn aikaan 
eikä pystynyt pääsemään rantaan. 
Odottaessaan myrskyn laantumista hän 
huomasi lähestyvissä aalloissa kaavan. 
Kolmen oikein suuren aallon vyöryttyä 
salmeen seurasi lyhyt rauhallinen vaihe 
– niin pitkä, että hän ehti sinne.

Olin kalastanut tällä alueella monta 
kertaa mutta en ollut koskaan pannut 
merkille aaltojen kaavaa. Siitä huoli
matta ohjasin veneen salmen suulle, 
jossa odotimme ja katselimme, kun 
kolme suurta aaltoa vyöryi sisään. 
Ja aivan totta, niitä seurasi äkillinen 
tyvenempi vaihe. Luotsasin veneen 
eteenpäin sisälahden tyynemmille 

vesille ja vein tri Hoffmanin turval
lisesti rantaan. Hän kiiruhti sairaan 
naisen luo samalla kun minä odotin 
veneessä tuntien kiitollisuutta siitä, 
että taivaallinen Isä oli vastannut 
rukoukseeni.

Palattuaan noin tuntia myöhemmin 
lääkäri ilmoitti: ”Me pelastimme hänen 
henkensä!”

Olin helpottunut uutisesta ja paran
tuneesta säästä ja ohjasin veneen 
ongelmitta kotiin.

Todistan siitä, että kun me tarvit
semme apua, meidän tulee rukoilla. 
Tiedän, että taivaallinen Isä vastaa. ◼
Olaf Thorlief Jensen, Utah, USAKU
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Aallot olivat niin 
korkeita, etten 

pystynyt ohjaamaan 
venettä salmen läpi.



42 L i a h o n a

Kliininen masennus on tila, jota  
en halunnut enää koskaan kokea. 

Mutta 12 vuoden jälkeen se palasi.
Olin peloissani ja hätääntynyt. 

Esitin kysymyksiä taivaalliselle Isälle 
ja rukoilin voimaa selviytyä koette
lemuksestani. Pyysin Häneltä myös 
hartaasti, ettei masennukseni kestäisi 
viittä vuotta kuten oli käynyt edelli
sellä kerralla.

Miehelläni ja minulla on kolme 
lasta, kaksi poikaa ja tytär, jotka ovat 
siunanneet meitä 13 lastenlapsella. 
Koska tyttäreni tiesi epätoivon, jota 
koin, hän organisoi päivän, jolloin 
perhe paastoaisi ja rukoilisi. Kaikki 
lastenlapset, iältään yhdestä kym
meneen, halusivat rukoilla mummin 
puolesta, ja heistä kolme, jotka oli 
kastettu, halusivat paastota. Oli hyvin 
lohdullista tietää, että mieheni, lapseni 
ja lastenlapseni paastoaisivat ja rukoili
sivat puolestani.

Kun seuraavana päivänä heräsin 
päiväunilta, masennuksen tunne 
ei tuntunut niin voimakkaana. 

MINÄ KUUNTELIN LAPSIA
Seuraavana päivänä se keveni enti
sestään. Viidenteen päivään men
nessä masennukseni oli kokonaan 
poissa. Kun sinä iltana pohdin, 
kuinka tämä ihme oli tapahtunut, 
ääni kosketti sydäntäni ja sanoi 
minulle: ”Minä kuuntelin lapsia.”  
Taivaallinen Isä oli kuullut heitä 
heidän viattomuudessaan ja oli vas
tannut heidän nöyryyttä, uskoa ja 
rakkautta osoittaviin rukouksiinsa.

Vapahtaja on opettanut:
”Ellette käänny ja tule lasten 

kaltaisiksi, te ette pääse taivasten 
valtakuntaan.

Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kal
taiseksi, on suurin taivasten valta
kunnassa.” (Matt. 18:3–4.)

Kirjoitin lastenlap
silleni ja kiitin heitä 
siitä, että he olivat 

paastonneet ja rukoilleet puolestani. 
Kerroin heille, kuinka paljon rakastan 
heitä. Kerroin heille, että taivaallinen 
Isä oli kuullut heitä ja vastannut hei
dän rukouksiinsa.

Kun lastenlapseni varttuvat evan
keliumissa, toivon heidän muistavan 
tilanteen, jolloin taivaallinen Isä  
sanoi heidän mummilleen: ”Minä 
kuuntelin lapsia.” Ja toivon, että 
kokemus vahvistaa heidän todistus
taan ja auttaa heitä pysymään vah
voina evankeliumissa. ◼
Joy Cromar, Kalifornia, USA

Kaikki lastenlapset, iältään yhdestä kymme-
neen, halusivat rukoilla mummin puolesta, 

ja heistä kolme, jotka oli kastettu, halusivat 
paastota.



Kun astuin ulos etuovesta hakeak
seni sanomalehden, näin epä

miellyttävän näyn. Yön aikana nurmi
kon ja jalkakäytävän väliseen rakoon 
oli noussut punainen tulimuurahais
ten keko.

Vaikka emme olleet mieheni kanssa 
asuneet Texasin osavaltiossa pitkään, 
niin tuskallisesta kokemuksesta tiesin, 
että nämä muurahaiset olivat saaneet 
nimensä pistävän puremansa, eivät 
värinsä vuoksi. Menin autotalliin, jossa 
säilytimme tuholaismyrkkyä. Sitten 
luin etiketissä olevat ohjeet.

”[Tämä tuholaistorjunta aine] on 
tulimuurahaisista erittäin houkutte
levaa”, siinä sanottiin. ”Ne kantavat 
sen kekoon, syöttävät sitä kuningatta
relleen, ja koko yhdyskunta kuolee.” 
Etiketissä neuvottiin sirottelemaan 
rakeita keon päälle ja ympärille. Muu
rahaiset pitäisivät huolen muusta.

Olin epäileväinen. Tulimuurahaiset 
vaikuttivat minusta aika nokkelilta, 
kun olivat kyenneet rakentamaan 
kookkaan keon yhdessä yössä. Epäi
lin, lankeaisivatko ne valepukuiseen 
myrkkyyn, mutta sirottelin sitä silti.

Vähän myöhemmin huomasin, että 
keossa kävi kuhina. Kumarruin seu
raamaan sitä touhotusta vähän matkan 
päästä. Muurahaiset olivat haltioissaan 
aivan kuin taivaasta olisi juuri sata
nut mannaa. Ne nostelivat valkoisia 
rakeita pikkuruisilla pihdeillään ja 

tönivät toisiaan kumoon kiiruhtaes
saan viemään myrkkyä kekoonsa.

Katselin sitä kauhistuneen häm
mästyksen vallassa. Ne veivät innok
kaasti myrkkyä kotipesäänsä. Ilmi
selvästi sanat ”erittäin houkuttelevaa” 
eivät olleet liioiteltuja. Jollakin tavoin 
tuholaismyrkky yritys oli pystynyt 
saamaan pahan – suorastaan tappa
van – aineen näyttämään äärimmäi
sen hyvältä.

En ollut koskaan nähnyt hätkäh
dyttävämpää esimerkkiä siitä, kuinka 
paha voitiin saada näyttämään hyvältä. 
Se herätti minut miettimään, kuinka 
Saatana toimii samalla tavoin. Tunsin 
lohtua oivaltaessani, että vaikka hän 
voi sirotella valepukuista myrkkyään 
kotini ympärille, hän ei pysty tuomaan 
sitä sisään – ellen minä anna hänen 
tehdä niin. Kuinka siis voisin pitää 
myrkyn poissa kodistani?

Mieleeni tuli yksi pyhien kirjoi
tusten lempikohdistani: ”Sillä katso, 
Kristuksen Henki on annettu jokaiselle 
ihmiselle, jotta hän voi erottaa hyvän 
pahasta.” Moroni selittää, että tuon 
Hengen avulla me voimme tietää ”täy
sin varmasti”, onko jokin Jumalasta vai 
Saatanasta. (Moroni 7:16.)

Tuo kokemus noiden tuhoon 
tuomittujen muurahaisten katselemi
sesta täytti minut kiitollisuudella siitä, 
että mieheni ja minä voimme arvioida 
ja tietää varmasti, mitä päästämme 

kotiimme. Tehtävämme on opettaa 
lapsiamme kuuntelemaan Kristuksen 
Henkeä, jotta hekin voisivat tunnistaa 
myrkyn, kun he näkisivät sitä.

Kumartuessani katsomaan, kuinka 
nuo hyönteiset kuljettivat viimeisenkin 
rakeen kekoonsa, lupasin itselleni, että 
tekisin kaikkeni pitääkseni myrkyn 
poissa kotoani. ◼
Alison L. Randall, Utah, USA

ERITTÄIN HOUKUTTELEVAA MYRKKYÄ

Etiketissä neuvottiin sirottelemaan rakeita 
keon päälle ja ympärille. Muurahaiset 

pitäisivät huolen muusta.
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Puolustamme  

Elämme maailmassa, jossa monet 
näkevät pahan hyvänä ja hyvän 
pahana, ja meidän täytyy puolustaa 
hyvää. Seuraavassa on todistuksia 
nuorilta aikuisilta, jotka ovat puolusta-
neet sitä, mihin uskovat. He eivät ole 
väitelleet tai reagoineet suuttumalla 
tai olemalla epäystävällisiä. He ovat 
osoittaneet ”sekä rohkeutta että koh-
teliaisuutta” 1 ja sen tuloksena vahvis-
taneet muita (ks. 3. Nefi 12:44–45).

SITÄ, MIHIN uskomme
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VELJENI KIELTÄYTYI  
JUOMASTA SAMPPANJAA
Ranskassa on yleinen asevelvollisuus. 
Pikkuveljeni, 20- vuotias Loïc, päätti 
jatkaa reserviupseerikouluun edetäkseen 
luutnantiksi. Koulutuksen lopussa kai-
killa uusilla upseereilla oli valatilaisuus. 
Jokaisen pitää vuorollaan lausua ryk-
mentin tunnuslause. Sitten hänen pitää 
juoda lasillinen, jossa on samppanjaa ja 
ruusu – ja nielaista ne molemmat.  
Tämä perinne sai alkunsa Napoléon 
Bonapartesta, ja sittemmin joka ikinen 
upseeri on tehnyt niin.

Loïc kertoi everstille, etteivät hänen 
uskonnolliset periaatteensa salli hänen 
juoda alkoholia. Loïcin pyyntöä poiketa 
säännöstä seurasi jäätävä hiljaisuus. 
Eversti nousi seisomaan. Sen sijaan  
että hän olisi pakottanut Loïcin juomaan 
samppanjaa, hän onnitteli Loïcia siitä, 
että tämä piti periaatteensa paineesta 
huolimatta, ja sanoi olevansa ylpeä 
saadessaan tämän nuhteettoman mie-
hen rykmenttiinsä. Samppanja korvat-
tiin muulla juomalla, ja Loïc osallistui 
valatilaisuuteen.
Pierre Anthian, Ranska

MINUT KUTSUTTIIN RAILAKKAISIIN JUHLIIN
Opiskelujen jälkeen siskoni Grace ja minä olimme töissä yri-
tyksessä, jossa oli monia muitakin myöhempien aikojen pyhiä. 
Työnantajamme eivät olleet kirkon jäseniä. Kun sisareni kihlau-
tui, työnantajamme järjesti hänelle sen kunniaksi yllätysjuhlat. 
Toivoin, että hän kunnioittaisi tasovaatimuksiamme, mutta sen 
sijaan hän tilasi alkoholia, miestanssijan ja säädyttömän videon.

Ennen juhlien alkua tunsin Pyhän Hengen kehotuksen sisim-
mässäni. Se kannusti minua muistuttamaan työnantajaamme 
tasovaatimuksistamme. Otin Nuorten Naisten riipuksen käteeni 
ja mietin kaikkia niitä ponnistuksia ja uhrauksia, joita olin tehnyt, 
kun olin Nuorissa Naisissa, saadakseni Edistyminen- ohjelman 
suoritettua. Rukoilin, että tuona hetkenä minua johdatettaisiin 
seisomaan pää pystyssä. Ilmaisin työnantajallemme tekstiviestillä 
huolenaiheeni ja ajattelin, että hän saattaisi loukkaantua. Siitä 
huolimatta halusin eniten olla otollinen taivaalliselle Isälle.

Kun juhlat alkoivat, työnantajamme ei puhunut eikä edes 
hymyillyt minulle. Hän kuitenkin peruutti tanssijan ja videon.

Juhlia seuranneina päivinä työnantajamme ei puhunut eikä 
nauranut kanssani kuten hän oli tehnyt ennen juhlia. Tunsin 
kuitenkin oloni hyväksi, koska tiesin, että Jumala oli mielissään 
siitä, mitä olin tehnyt. Noin viikkoa myöhemmin suhteeni työn-
antajaamme palautui entiselleen. Tiedän, että Jumala pehmitti 
hänen sydämensä ja auttoi häntä ymmärtämään, että elin 
uskoni mukaan.
Lemy Labitag, Cagayan Valley, Filippiinit
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KUULIN LUOKASSA LOUKKAAVAA 
KIELENKÄYTTÖÄ
Ollessani noin 18- vuotias osallistuin ompelukurssille. Kerran kolme 
tyttöä aivan lähelläni alkoivat käyttää loukkaavaa kieltä. En tiennyt, 
pitäisikö minun olla välittämättä heistä välttääkseni ristiriitatilan-
teen vai pitäisikö minun puolustaa tasovaatimuksiani ja pyytää 
heitä lopettamaan. Lopulta sanoin niin ystävällisesti kuin mahdol-
lista: ”Anteeksi, mutta voisitteko käyttää vähän siistimpää kieltä?”

Isokokoisin tytöistä mulkaisi minua ja sanoi: ”Me puhumme 
juuri niin kuin haluamme.”

Sanoin: ”Mutta pitääkö teidän tosiaan kiroilla? Se todella 
loukkaa minua.”

Hän sanoi: ”Älä sitten kuuntele.”
Aloin harmistua ja sanoin: ”On vaikeaa olla kuuntelematta, 

kun puhutte niin kovalla äänellä.”
Hän sanoi: ”Ei voi mitään.”
Luovutin. Olin pettynyt tyttöihin mutta vieläkin pettyneempi 

itseeni. En voinut uskoa, että olin antanut äänensävyni muuttua 
riitaisaksi. Tytöt kiroilivat edelleen, ja nyt me kaikki olimme vihaisia.

Kun olin rauhoittunut, näin, että tytöillä oli ongelmia ompelu-
koneensa kanssa. Tiesin, mikä oli vikana, koska minulla oli ollut 
aiemmin sama ongelma. Niinpä näytin heille, kuinka ongelman 
voi korjata. Näin ilmeen muuttuvan isoimman tytön kasvoilla. 
”Hei”, hän sanoi, ”me olemme pahoillamme.” En tahtonut 
uskoa sitä – hän pyysi anteeksi. ”Minäkin olen pahoillani”, 
sanoin hänelle. ”Minun ei olisi pitänyt suuttua sillä lailla.”

Palasin ompelukoneeni ääreen enkä kuullut enää yhtään 
kirosanaa. Tuo kokemus opetti minulle, että sanamme eivät ehkä 
muuta muiden asenteita, mutta ystävällisyys ja palveleminen 
voivat usein sen tehdä.
Katie Pike, Utah, USA
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 1. Ks. Jeffrey R. Holland, ”Opetuslapseuden hinta – ja siunaukset”,  

Liahona, toukokuu 2014, s. 6.

TODISTIN JUMALASTA
Kun opiskelin ensimmäistä vuottani maamme parhaassa yliopis-
tossa, tunsin painetta tehdä parhaani. Koin vainoa ja aloin kyseen-
alaistaa uskonkäsityksiäni evankeliumista, kun monet opettajistani 
selittivät sitä, minkä he opettivat olevan ”todellisuutta”. Moniin 
opiskelutovereihini opettajien opetukset tekivät vaikutuksen. 
Tässä ympäristössä oli vaikeaa pitää yllä kristillisiä arvoja. Ajattelin 
keskeyttämistä mutta tulin siihen tulokseen, että oli parasta jäädä. 
Järkeilin, että jos kerran hyvin harvat pääsivät tähän yliopistoon ja 
noiden harvojen joukossa oli vain muutama myöhempien aikojen 
pyhä, niin minun pitäisi jäädä ja puolustaa totuutta.

Biologian opettajani, joka ilmoitti olevansa ateisti, opetti luon-
nontieteitä uskomatta mihinkään korkeimpaan Luojaan. Mutta 
mitä enemmän kuulin, sitä enemmän mieleeni vahvistui varmuus 
siitä, että on olemassa Korkein Olento – Jumala, Isämme – joka 
on luonut kaiken. Muut väittivät, ettei siinä ajatuksessa ollut 
mitään järkeä. Keskustelumme kiihtyivät. Olin innokas kohotta-
maan käteni ja selittämään, että uskoin Jumalan olevan Luoja.

Sitten tulikin kommenttien aika. Yliopistossamme oli normaa-
lia, että ihmiset taputtivat käsiään, huusivat tai buuasivat niille, 
jotka esittivät ajatuksiaan. Nousin rohkeasti seisomaan ja sanoin 
suoraan vastapuolelle: ”Jumalaan uskomisessa ei ehkä ole teistä 
mitään järkeä tällä hetkellä, mutta tulee vielä päivä, jolloin se 
kaikki on teistä yhtä järkevää kuin se on nyt minusta.”

Sen jälkeen minulle ei ole koskaan buuattu, kun olen puolus-
tanut uskonkäsityksiäni. Siitä eteenpäin edistyin opinnoissani, 
seuraelämässäni ja hengellisesti. Aloin osallistua aktiivisesti 
opiskelijatoimintaan, ja minut valittiin muutamiin opiskelijoiden 
luottamustehtäviin.

Opin, että totuuden puolustaminen vaikka kerrankin vaikut-
taa suuresti tuleviin päätöksiimme.
Vince A. Molejan jr., Mindanao, Filippiinit

PUOLUSTIN PALVELEMISTA 
LÄHETYSTYÖSSÄ
Liityin kirkkoon 19- vuotiaana. Olen 
perheessäni kolmesta pojasta toiseksi 
vanhin ja ainoa myöhempien aikojen 
pyhä. Pian kasteeni jälkeen minussa 
alkoi herätä halu palvella lähetystyössä. 
Vuoden kuluttua Henki kehotti minua 
lähtemään. Puhuin äidin kanssa, ja 
hänestä tuntui, ettei ollut oikein, että 
lähtisin. Lykkäsin lähtöä vielä vuoden, 
mutta minulla oli edelleenkin halu pal-
vella lähetystyössä. Tuon vuoden aikana 
tutkin pyhiä kirjoituksia, säästin rahaa, 
valmistelin paperini, kävin kaikissa lää-
kärintarkastuksissa ja – kun kaikki muu 
oli valmista – luotin Herraan. Ennen 
pitkää sain kutsun palvella Campinasin 
lähetyskentällä Brasiliassa.

Vanhempani olivat edelleenkin 
lähtöäni vastaan. Paastosin ja rukoilin 
vilpittömästi kertoen taivaalliselle Isälle 
kaikista peloistani. Pyysin Häntä kosket-
tamaan maanpäällisen isäni sydäntä. 
Hän teki niin. Yllätyksekseni isä osallis-
tui läksiäisjuhliin, jotka ystäväni olivat 
järjestäneet minulle lähtöäni edeltävänä 
lauantaina. Ja sinä maanantaina isä vei 
minut lentokentälle.

Lähetystyöni aikana tunsin Jumalan 
rakkautta saarnatessani evankeliumia. 
Äiti oli edelleenkin äiti, ja kun palasin 
kotiin, hän oli ensimmäisenä halaa-
massa minua.

Opin, että palveleminen lähetys-
työssä on paljon enemmän kuin  
velvollisuus. Se on etuoikeus ja erin-
omaista kasvun ja oppimisen aikaa.
Cleison Wellington Amorim Brito,  
Paraíba, Brasilia
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Ivy Noche

Lähetyssaarnaajat opettivat 
perheelleni evankeliumia 
kodissamme Singaporessa. 

Isä ei liittynyt kirkkoon mutta  
äiti liittyi. Hän opetti meille  
Jeesusta Kristusta ja Hänen  
evankeliumiaan koskevia asioita.  
Jo lapsena kerroin ylpeänä ystävil
leni, että olen myöhempien  
aikojen pyhä.

Luotin aina äitini opetuksiin.  
Mutta kun minusta tuli nuori aikui
nen, eräs lähetyssaarnaaja kysyi 
minulta, kuinka monta kertaa olin 
lukenut Mormonin kirjan. Minulta oli 
kysytty samaa aiemminkin, mutta tällä 
kertaa ymmärsin, että koska en ollut 
lukenut Mormonin kirjaa, en tiennyt, 
onko se totta.

Kiistaton tosiasia
En voinut enää vältellä kiistatonta 

tosiasiaa: totuus Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumista ja totuus Mormonin  

kirjasta nivoutuvat yhteen. Jos  
evankeliumi on totta, niin Mormonin 
kirja on totta. Koska en tiennyt,  
onko Mormonin kirja totta, tunsin  
nyt epävarmuutta kaikesta, mihin olin 
oppinut uskomaan. Hämmennys täytti 
mieleni, ja kysymys ”Onko Mormonin 
kirja totta?” jäi sydämeeni.

Myös kehittyvä suhteeni 

Totuus Jeesuksen  
Kristuksen evankeliu-

mista ja totuus Mormo-
nin kirjasta ovat omalla 
kohdallani nivoutuneet 
yhteen. Jos evankeliumi 
on totta, niin Mormonin 

kirja on totta.

E V A N K E L I U M I  E L Ä M Ä S S Ä N I

TODISTUKSENI
Yhteen nivoutunut 

Vapahtajaan Jeesukseen  
Kristukseen johti siihen, että 
halusin tietää totuuden. Sinä 
päivänä, jolloin oivalsin, etten 

saisi riittävästi tietoa Jeesuksesta 
Kristuksesta lukematta vakavasti 
Mormonin kirjaa, sain syvällisen 
halun tietää, onko kirja totta.

Kutsu opettajaksi
Rukoilin johdatusta. Niihin aikoi

hin seurakunnanjohtajani kutsui 
minut opettamaan Mormonin kirjan 
kurssia Evankeliumin oppi  luokassa. 
Otin tehtävän vastaan, koska minusta 
tuntui, että se voisi olla vastaus, jolla 
Herra auttaisi minua tietämään, onko 
Mormonin kirja totta, ja lähentymään 
Vapahtajaa.

Opettaminen oli vaikeaa. Muuta
man ensimmäisen sunnuntain jälkeen 
tiesin, että pystyisin opettamaan 
tehokkaasti vasta sitten, kun uskoisin 
Mormonin kirjaan.
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Kertomukset avautuivat  
luku luvulta

Aloin tutkia Mormonin kirjaa joka 
viikko ja koin pian iloa lukiessani. 
Mormonin kirjan kertomukset avau
tuivat luku luvulta ja lähensivät minua 
Jeesukseen Kristukseen.

Luin Kristuksen syntymästä, jonka 
Nefi näki näyssä:

”Ja minä näin Nasaretin kaupungin; 
ja Nasaretin kaupungissa minä näin 
neitsyen, ja hän oli tavattoman ihana 
ja valkea. – –

Ja [enkeli] sanoi minulle: Katso, 
neitsyt, jonka näet, on Jumalan  
Pojan äiti lihan tavan mukaan.” 
(1. Nefi 11:13, 18.)

Luin onnensuunnitelmasta ja opin, 
että usko Jeesukseen Kristukseen on 
välttämätöntä pelastuksellemme.  
Amulek opetti:

”Minä tiedän, että Kristus on tuleva 
ihmislasten keskuuteen ottaakseen 
päällensä kansansa rikkomukset ja että 
hän on sovittava maailman synnit; sillä 
Herra Jumala on näin puhunut. 

– – Sillä iankaikkisen Jumalan 
suuren suunnitelman mukaan 
sovitus täytyy suorittaa, tai muuten 
koko ihmissuvun täytyisi väistämättä 
hukkua.” (Alma 34:8–9.)

Luin siitä, kuinka Jeesus Kristus 
palveli muita lampaitaan muinai
sessa Amerikassa, ja tiesin, että Hän 
on kaikkien kansakuntien Jumala. 
Hän sanoi nefiläisille: ”Te olette niitä, 
joista minä sanoin: Minulla on muita 
lampaita, jotka eivät ole tästä lammas
tarhasta; niitäkin minun tulee johdat
taa, ja ne kuulevat minun ääneni, ja 
on oleva yksi lauma ja yksi paimen” 
(3. Nefi 15:21).

Sain todistukseni vähitellen
Kun luin Mormonin kirjaa, uskoni 

Jeesukseen Kristukseen vahvistui ja 
ymmärrykseni Hänen suunnitelmas
taan laajeni (ks. Alma 32:28).

Todistan, että Mormonin kirja on 
uskontomme lakikivi. Pyhä Henki 
on ilmoittanut minulle, että Joseph 
Smith on tosi profeetta, joka palautti 
Jumalan kirkon maan päälle ja joka 
käänsi Mormonin kirjan kultalevyistä. 
Mormonin kirja todistaa Jeesuksesta 
Kristuksesta ja toimii käsi kädessä 
Raamatun kanssa. Yhdessä ne todis
tavat, että Jeesus Kristus on todella 
Jumalan Poika ja että Hän on kaik-
kien kansakuntien, ei vain yhden, 
Jumala. ◼
Kirjoittaja asuu Singaporessa.

USKONTOMME 
LAKIKIVI
”Aivan niin kuin 
holvi sortuu, jos 
lakikivi otetaan 
pois, niin koko 
kirkko seisoo tai 

kaatuu Mormonin kirjan totuuden 
mukana. – – Mutta samalla tavoin, 
jos Mormonin kirja on tosi – ja mil-
joonat ovat todistaneet saaneensa 
Hengen todistuksen siitä, että se 
todella on – silloin on hyväksyttävä 
väitteet palautuksesta ja kaikesta, 
mikä siihen liittyy.”
Presidentti Ezra Taft Benson (1899–1994), 
julkaisussa Saarnatkaa minun evankeliumiani – 
lähetystyöpalvelun opas, 2005, s. 106.

TODISTUKSENI
Yhteen nivoutunut 
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Michael R. Morris
kirkon lehdet

Muistan yhä, kuinka huolissani olin 
valmistautuessani puhumaan piis
pani kanssa palvelemisesta lähe

tystyössä. Mietin, olinko tarpeeksi hyvä. 
Kuten profeetta Joseph Smith, minäkään 
en ollut syyllistynyt ”mihin
kään suuriin tai pahoihin 
synteihin” ( JS–H 28) mutta 
siitä huolimatta hermoilin.

Olin levoton, koska en 
voinut olla ajattelematta 
ystävääni Dannya (nimi 
on muutettu). Kuu
kausien ajan Danny 
oli puhunut siitä, kuinka 
paljon hän odotti palvelemista lähe
tystyössä. Mutta se muuttui, kun hän  
oli käynyt piispan puheilla.

Danny kertoi minulle myöhemmin, 
että hän oli itse aiheuttanut sen, että oli 
kelvoton palvelemaan kokoaikaisessa 
lähetystyössä oltuaan sopimattomasti 
tekemisissä muutamien nuorten naisten 
kanssa. Hän ei ollut enää vapaa valitse
maan lähetystyötä.

Danny oli – kahdentoista apostolin 
koorumin presidentin Boyd K.  
Packerin sanoin – langennut Saata
nan houkutteluun käyttää moraa
lista tahdonvapauttaan väärin1.

VAPAA TAHDONVAPAUS VAI  
MORAALINEN TAHDONVAPAUS?
Tahdonvapauden viisas käyt-
täminen pitää vaihtoehtomme 
avoimina ja parantaa  
kykyämme valita oikein.
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Todellista vapautta, kuten Nuor-
ten voimaksi  kirjasessa opetetaan, 
me koemme silloin kun käytämme 
tahdonvapauttamme kuuliaisuuden 
valitsemiseen. Vapauden menettämi
nen, kuten Danny oppi, on seurausta 
tottelemattomuuden valitsemisesta.

”Vaikka oletkin vapaa valitsemaan, 
kuinka toimit, et voi valita tekojesi 
seurauksia. Olivatpa seuraukset hyviä 
tai pahoja, ne seuraavat luonnollisena 
tuloksena tekemistäsi valinnoista.” 2

Vapaus toimia oman 
tahtomme mukaan

Koska pyhissä kirjoituksissa opete
taan, että me olemme ”vapaita valitse
maan”, ”vapaita toimimaan” ja vapaita 
tekemään asioita ”omasta vapaasta 
[tahdostamme]” (2. Nefi 2:27; 10:23; 
OL 58:27; ks. myös Hel. 14:30), me 
saatamme usein pitää tahdonvapautta 
liiankin vapaana.

Mutta tiesitkö, ettei pyhissä kirjoi
tuksissa ole ilmausta ”vapaa tahdonva
paus”? Sen sijaan pyhissä kirjoituksissa 
opetetaan, että ”jokainen voi toimia 
– – opissa ja periaatteessa moraalisen 
tahdonvapauden mukaan, jonka minä 
olen antanut hänelle, niin että jokai
nen voi olla vastuussa omista syn
neistään tuomiopäivänä” (OL 101:78, 
kursivointi lisätty).

Vanhin D. Todd Christofferson 
kahdentoista apostolin koorumista 
on opettanut: ”Sana tahdonvapaus 
esiintyy [pyhissä kirjoituksissa] joko 
yksinään tai määritteen moraali-
nen kanssa. – – Kun käytämme 
termiä moraalinen tahdonvapaus, 
me tähdennämme asianmukaisesti 
vastuullisuutta, joka kuuluu olennai
sesti tahdonvapauden jumalalliseen 

lahjaan. Me olemme moraalisia olen
toja ja vapaita toimimaan oman tah
tomme mukaan eli olemme vapaita 
valitsemaan mutta myös vastuussa 
valinnoistamme.” 3

Presidentti Packer lisää: ”Tahdon
vapaus määritellään pyhissä kirjoituk
sissa moraaliseksi tahdonvapaudeksi, 
mikä tarkoittaa, että me voimme  
valita hyvän ja pahan välillä.” 4 Tämä 
Jumalan antama lahja tarkoittaa, että 
me olemme ”vapaita valitsemaan 
vapauden ja iankaikkisen elämän 
kaikkien ihmisten suuren Välimiehen 
kautta, tai valitsemaan orjuuden ja 
kuoleman Perkeleen orjuuden ja val
lan mukaisesti” (2. Nefi 2:27).

Saatanan sota 
tahdonvapautta vastaan

Koska moraalisella tahdonvapau
della on tärkeä sija pelastussuunni
telmassa, Saatana pyrki hävittämään 
sen kuolevaisuutta edeltävässä maail
massa. Kapinoimisensa vuoksi hänet 
karkotettiin, ja nyt hän pyrkii ”eksyt
tämään ja sokaisemaan ihmisiä ja 
johdattamaan heitä vankeina tahtonsa 
mukaan”. (Moos. 4:3–4.)

Saatana haluaa meidän tekevän 
valintoja, jotka rajoittavat vapauttamme, 
johtavat huonoihin tapoihin ja riippu
vuuksiin ja tekevät meistä voimattomia 
vastustamaan hänen houkutuksiaan. 
Evankeliumin kauneus on siinä, että se 
tekee meidät tietoisiksi valinnoistamme 
ja noiden valintojen seurauksista. Tah
donvapauden viisas käyttäminen pitää 

vaihtoehtomme avoimina ja parantaa 
kykyämme valita oikein.

Vapahtajan esimerkki
Kun pelastussuunnitelma esitet

tiin taivaan suuressa neuvonpidossa, 
Vapahtaja näytti meille, kuinka käy
tämme moraalista tahdonvapaut
tamme oikein. Hän sanoi: ”Isä, sinun 
tahtosi tapahtukoon, ja kunnia olkoon 
sinun ikuisesti” (Moos. 4:2). Koska 
Jeesus oli halukas tekemään taivaalli
sen Isän tahdon silloin ja myöhemmin 
Getsemanen puutarhassa ja ristillä (ks. 
Matt. 26:39; Luuk. 22:42), Hän maksoi 
huonojen valintojemme lunnaat ja 
tarjosi meille keinon saada anteeksi, 
kun teemme parannuksen.

Jos noudatamme Vapahtajan esi
merkkiä, niin sen sijaan että sanoi
simme: ”Teen, mitä haluan”, me 
julistamme: ”Teen, mitä Isä haluaa.” 5 
Moraalisen tahdonvapautemme 
käyttäminen tällä tavalla tuo meille 
vapautta ja onnea.

Kun menin piispani puheille ensim
mäiseen lähetystyöpuhutteluuni, 
olin kiitollinen siitä, että olin tehnyt 
hyviä valintoja. Muutamia kuukausia 
myöhemmin palvelin Herraa Guate
malassa – opettaen muille pelastus
suunnitelmaa ja sitä, miten ratkaiseva 
sija moraalisella tahdonvapaudella on 
tuossa suunnitelmassa. ◼
VIITTEET
 1. Ks. ”Nämä asiat minä tiedän”, Liahona, 

toukokuu 2013, s. 8.
 2. Nuorten voimaksi, 2011, s. 2.
 3. ”Moral Agency”, Ensign, kesäkuu 2009, s. 47.
 4. ”Nämä asiat minä tiedän”, s. 8.
 5. Ks. Wolfgang H. Paul, ”Tahdonvapauden 

lahja”, Liahona, toukokuu 2006, s. 35.
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”Yritän hallita ajatuksiani, mutta kiu-
sauksia on niin monia. Kuinka voin 
saada ajatukseni puhtaammiksi?”

Omien ajatusten hallitseminen on vaikeaa, mutta se on 
mahdollista ja se tuo siunauksia: ”Kun opitte hallitse
maan ajatuksenne, voitte päästä eroon tavoista, jopa 
alentavista henkilökohtaisista tavoista. Voitte saada 
rohkeutta, voittaa pelon ja elää onnellista elämää.” 1

Mieti myös näitä siunauksia:

•  Puhtaat ajatukset auttavat luottamustasi vahvistumaan  
”Jumalan edessä”, ja ”Pyhä Henki on kumppanisi alati”  
(OL 121:45–46).

•  Puhtaat ajatukset auttavat sinua tunnistamaan innoituksen, 
sillä Pyhä Henki puhuu sydämellesi ja mielellesi (ks. OL 
8:2–3).

•  Puhtaat ajatukset auttavat sinua noudattamaan ensimmäistä 
suurta käskyä: rakastamaan Jumalaa koko sydämestäsi,  
sielustasi ja mielestäsi (ks. Matt. 22:37).

On monia asioita, joita voit tehdä saadaksesi ajatuksesi puh
taammiksi, kuten näet näillä sivuilla olevista ideoista. Mutta yksi 
tärkeimmistä asioista, mitä voit tehdä – ja se on vähittäinen pro
sessi – on voittaa ”luonnollinen ihminen”. Luonnollinen ihminen 
pitää epäpuhtaista ajatuksista. Näin voit voittaa sen: ”Luonnollinen 
ihminen on Jumalan vihollinen ja – – on oleva aina ja ikuisesti, 
ellei hän taivu Pyhän Hengen kutsuun ja riisu päältään luonnol
lista ihmistä ja tule pyhäksi Kristuksen, Herran sovituksen kautta  
ja tule lapsen kaltaiseksi, alistuvaksi, sävyisäksi, nöyräksi, kärsiväl
liseksi, sellaiseksi, joka on täynnä rakkautta” (Moosia 3:19).

Minkä asian voisit tehdä tänään, jotta Vapahtajan sovitus voisi 
saada aikaan tämän muutoksen elämässäsi?

Media ja ystävät
Hyvä lähtökohta on 
valita kohottavia eloku
via, musiikkia ja kirjal
lisuutta. Valitse ystäviä, 

joiden seurassa voit säilyttää keskuste
lun kelvollisena ja toiminnat vanhurs
kaina. Kun sinulla on enemmän hyvää 
ajateltavaa, huomaat vähitellen, että on 
helpompaa olla välittämättä huonoista 
ajatuksista, ja niitä tulee harvemmin.
Amber S., 18, Brittiläinen Columbia, 
Kanada

Rukous
Rukous tuo minua lähemmäksi tai
vaallista Isäämme ja auttaa minua 
keskittymään hyviin ajatuksiin. Päivit
täinen pyhien kirjoitusten tutkiminen 
vahvistaa luottamustani siihen, että 
voin voittaa kiusauksia. Pyhissä kir
joituksissa näen esimerkkejä uskolli
sista Kristuksen opetuslapsista. Myös 
todistaminen auttaa minua pitämään 
ajatukseni puhtaina.
Daša M., 17, Kiova, Ukraina

Lehin esimerkki
Kohdassa 1. Nefi 15:27 
Nefi kertoo sisaruk
silleen, että näyssään 
elämän puusta heidän 

isänsä oli saastaisuuden ympäröimä. 
Lehi ei kuitenkaan huomannut saas
taisuutta, koska ”hänen mielensä oli 
niin kaiken muun vallassa”. Se pitää 
paikkansa meidänkin kohdallamme 
nykyään. Jos haluamme olla täynnä 
vanhurskautta, rukoilemme sitä ja 
keskitymme vanhurskaisiin asioihin, 
silloin mielemme on niin täynnä 
vanhurskautta ja hyveellisyyttä, ettei 

Vastaukset eivät ole kirkon virallisia opillisia lausuntoja, 
vaan ne on tarkoitettu avuksi ja avartamaan näkemystä.

K Y S Y M Y S  J A  V A S T A U S

VIITE
 1. ”Kelvollinen musiikki, kelvolliset ajatukset”, Liahona, huhtikuu 2008, s. 31.
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epäpuhtailla ajatuksilla ole voimaa 
jäädä mieleen.
Hattie W., 16, Arizona, USA

Pyhät kirjoitukset
Pyhien kirjoitusten 
lukemisesta joka aamu 
ennen kouluunläh
töä on apua. Heti kun 

mieleeni tulee huono ajatus, korvaan 
sen välittömästi jollakin paremmalla. 
Sen sijaan että sanoisit: ”Ei, en ajattele 
sitä” (niinkin on hyvä tehdä), korvaa 
se jollakin hyvällä ajatuksella. Muista, 
että sinä hallitset mieltäsi, ei Saatana. 
Me olemme taivaallisen Isän urheita 
poikia ja tyttäriä, ja jatkuvana tehtävä
nämme on kehittyä.
Nick C., 16, Arkansas, USA

Hyvää ja oikein?
Et voi aina vaikuttaa 
siihen, tuleeko jokin aja
tus mieleesi, mutta voit 
vaikuttaa siihen, jääkö se 

sinne. Voit kysyä: Tekeekö tämä ajatus 
minulle mitään hyvää? Auttaako se 
minua kulkemaan oikeaan suuntaan? 
Kun viekoitteleva ajatus tulee mieleen, 
laula jokin hyvä laulu, ajattele jotakin 
mukavaa muistoa tai rukoile. Kyse on 
siitä, että korvaa pahat ajatukset jolla
kin hyvällä.
Lisa P., 17, Tanska

Kirkon laulut
Kirkon laulut voivat auttaa meitä 
saamaan ajatuksemme puhtaam
miksi. Hyvä musiikki kohottaa hen
keä. Kun voin kuunnella kirkon 
lauluja, ne kohottavat aina minut 
rauhallisempaan ja taivaallisempaan 

AJATELKAA 
KAIKKEA TÄTÄ
”Seuratkaamme 
tällä toisinaan 
vaarallisella kuole-
vaisuuden matkalla 
myös apostoli 

Paavalin neuvoa, joka auttaa meitä 
pysymään turvassa ja oikeassa 
suunnassa: ’Ajatelkaa kaikkea mikä 
on totta, mikä on kunnioitettavaa, 
mikä oikeaa, puhdasta, rakastetta-
vaa ja kaunista, mikä vain on hyvää 
ja ansaitsee kiitoksen’ [Fil. 4:8].”
Presidentti Thomas S. Monson, ”Taaksepäin 
katsoen ja eteenpäin kulkien”, Liahona,  
toukokuu 2008, s. 90.

UUSI  KYSYMYS

mielentilaan. Ne auttavat minua muis
tamaan rakkauden, jota taivaallinen 
Isä tuntee meitä jokaista kohtaan, ja 
silloin kiusausten välttäminen tulee 
helpommaksi.
Amanda A., 18, Amazonasin alue, Brasilia

Perheen yhteinen pyhien  
kirjoitusten tutkiminen
Kun mieleeni tulee epäpuhtaita aja
tuksia, yritän muistella niitä pyhien 
kirjoitusten kohtia, joita perheeni 
ja minä olemme lukeneet aamulla. 
Joka aamu klo 6 perheemme lukee 
yhdessä pyhiä kirjoituksia. Ajankohta 
on aikainen, mutta se on siunaus ja 
saa minut tuntemaan itseni vahvem
maksi päivän aikana.
Elena W., 16, Sveitsi

Sakramentti
Sakramenttirukouk
sessa sanotaan, että 
jos me otamme pääl
lemme Kristuksen 

nimen, pidämme Hänen käskynsä ja 
muistamme Hänet aina, Hänen Hen
kensä on aina meidän kanssamme. 

”Kun äitini oli sairas, 
me paastosimme ja 
rukoilimme hänen 
puolestaan, mutta silti 
hän kuoli. Kuinka voin 
saada asiasta rauhan?”

Lähetä vastauksesi ja halutessasi korkearesoluu-
tioinen valokuvasi 15. marraskuuta 2014 mennessä 
sivustolla liahona. lds. org (napsauta kohtaa ”Submit 
Your Work”), sähköpostitse osoitteeseen liahona@ 
ldschurch. org tai postitse (ks. osoite sivulla 3).

Sähköpostiviestiisi tai kirjeeseesi täytyy liittää seuraa-
vat tiedot ja lupa: 1) koko nimi, 2) syntymäaika, 3) seura-
kunta, 4) vaarna tai piiri, 5) kirjallinen lupasi, ja jos olet 
alle 18- vuotias, vanhempasi kirjallinen lupa (sähköposti-
viesti riittää) julkaista vastauksesi ja valokuvasi.

Vastauksia saatetaan lyhentää tai muokata  
selkeämmiksi.

Muistamalla Hänet me pyrimme työn
tämään mielestämme maalliset aja
tukset ja keskittymään iankaikkisiin. 
Kun muistamme Häntä johdonmukai
sesti, niin ajatuksemme, halumme ja 
tekomme muuttuvat paremmiksi.
McKay M., 18, Utah, USA
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David A. Edwards
kirkon lehdet

Oikeiden kysymysten esittäminen voi avata osaltaan  
ihmisten sydämen todistukselle totuudesta.

Kuinka esitän  
kysymyksiä, joilla  

on merkitystä

SUNNUNTAIN 

OPPIAIHEET

Tämän kuukauden aihe:  

Kuinka tulla enemmän 

Kristuksen  

kaltaiseksi

Sinulla on kaikkialla ympärilläsi tilaisuuksia opettaa, olipa kyse minuutin 
pituisesta jutteluhetkestä bussissa, oppiaiheesta kirkossa, kommentoi
misesta verkossa tai syvällisestä kahdenkeskisestä keskustelusta ystävän 

kanssa.
Niinpä tässä on vihje, jonka avulla voi opettaa tehokkaasti missä tahansa 

tilanteessa: esitä kysymyksiä.
Hyvät kysymykset johtavat hyvään oppimiseen, ja onneksi hyvien kysymys

ten esittämisen taitoa voi opetella ja harjoitella ja sen voi oppia. Toimi näin.

Esitä kysymyksiä, joilla on merkitystä
Kysymykset, joilla on merkitystä, ovat sellaisia, jotka 

saavat ajattelemaan ja tuntemaan syvällisesti. Ne johtavat 
totuuteen, todistukseen ja muutokseen. Ne voivat kat
taa monenlaisia aiheita, mutta yleensä niille on yhteistä 
muutama asia: 1) ne eivät ole pinnallisia tai pelkästään 
faktoja koskevia (vaikkakin ne voivat olla jatkokysymyksiä 
faktakysymyksille), 2) ne koskettavat jollakin tavoin joka
päiväistä elämäämme ja 3) ne haastavat meidät antamaan 
enemmän kuin vain automaattivastauksia.
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Tutki ja ajattele syvällisesti
Valmistaudu opettamaan evankeliumia tutkimalla pyhiä kirjoituksia sekä nyky

ajan profeettojen ja apostolien opetuksia ja rukoilemalla niin että Pyhä Henki voi 
olla kanssasi ja niiden kanssa, joita opetat (ks. OL 42:14; 50:21–22).

Ja jos haluat esittää ihmisille kysymyksiä, jotka saavat heidät todella ajattele
maan, sinun pitää syventyä itsekin ajattelemaan. Pohdi, mitä tutkit. Huomaat, että 
ne kysymykset, joita esität itsellesi tutkiessasi, saavat sinut ajattelemaan syvälli
simmin. Kiinnitä huomiota sellaisiin kysymyksiin, jotka saavat sinut todella ajat

telemaan. Ne ovat kysymyksiä, jotka johtavat 
suurempaan näkemykseen ja todistukseen, 
samankaltaisia kysymyksiä, joita voisit esittää, 
kun autat muita tutustumaan evankeliumiin.

Muista, miksi esitämme kysymyksiä
Kysymykset tempaavat meidät mukaan tuomalla esiin 

kuilun, jonka haluamme sitten mielessämme täyttää. 
Etenkin sellaisten kysymysten esittäminen, jotka saa
vat ihmisen pohtimaan, voivat johtaa seuraavanlaiseen 
tapahtumasarjaan:

1.  Ihmiset kiinnostuvat siitä, mitä sanot.
2.  He käyttävät tahdonvapauttaan vastauksen  

miettimiseen ja ilmaisemiseen.
3.  Tämä tahdonvapauden käyttäminen suo Pyhälle 

Hengelle tilaisuuden todistaa heille totuudesta.1

Kun pidät tämän tapahtumasarjan mielessäsi, saat  
käsityksen siitä, millaisia kysymyksiä kannattaa esittää  
ja millaisia välttää.

Esimerkki: Sen sijaan että kysyisit vain: 
”Miksi pyhien kirjoitusten lukeminen on 
tärkeää?”, voisit kysyä: ”Kuinka pyhien 
kirjoitusten tutkiminen on vaikuttanut 
sinun elämääsi?”

Muista, että opetat ihmisiä 
etkä pelkästään oppiaiheita

Jos tunnet ihmiset, joita ope
tat, ja ajattelet heidän tarpeitaan, 
valitset kysymyksiä, joiden tar
koituksena on auttaa heitä eikä 
vain saada välitettyä tietynlaisia 
ajatuksia.

Esimerkki: Sen sijaan 
että kysyisit vain: ”Mitä 
vaiheita on parannuspro-
sessissa?”, voisit kysyä: 
”Miten korjaat tilanteen, 
kun tiedät, että olet 
tehnyt jotakin väärää?”

Esimerkki: Sen sijaan että kysyisit: 
”Kuinka me opimme rakkautta?”, voisit 
kysyä: ”Mitä mielestäsi tarkoittaa se, 
kun kohdassa Moroni 7:48 kehotetaan 
rukoilemaan rakkautta ”koko sydämen 
voimalla”?
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OSALLISTU KESKUSTELUUN

Mitä voisit pohtia  
ennen sunnuntaita
•  Onko kukaan koskaan esittänyt sinulle 

kysymystä, joka on herättänyt sinussa 
halun tietää enemmän evankeliumista  
tai muuttaa elämääsi jollakin tavalla?

•  Kuinka Vapahtaja opettaessaan käytti 
kysymyksiä?

Mitä voisit tehdä
•  Kun tällä viikolla tutkit pyhiä kirjoituksia, 

kirjoita luettelo joistakin kysymyksistä, 
joita mietit.

•  Esitä kysymys kirkossa osana luokan 
keskustelua.
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Etene syvällisempiin kysymyksiin vähitellen
Joskus kysymyksiin, jotka vaativat enemmän ajattelua ja pohdintaa, kan

nattaa edetä vähitellen. Haluat siis ehkä esittää johdantokysymyksen, johon 
on helppo vastata, ja sitten esittää yhden tai useampia jatkokysymyksiä, 
jotka johtavat pohdiskelevampiin vastauksiin. Tässä on muutamia yksinker
taisia esimerkkejä:

Johdantokysymys Jatkokysymys

Kuinka vanha Joseph Smith oli 
mennessään pyhään lehtoon?

Milloin sinä olet rukoillut taivaallista Isää 
tuntien yhtä vilpitöntä halua kuin Joseph?

Uskotko sinä Jumalaan? Mikä osuus Jumalalla on 
sinun elämässäsi?

Miten olet äskettäin palvellut muita?
Kuinka se, että tiedät meidän kaik-
kien olevan Jumalan lapsia, muut-
taa asennettasi palvelemiseen?

Jos kysymyksiä esittäessäsi etsit Pyhältä Hengeltä johdatusta, on todennä
köisempää, että esität oikean kysymyksen oikeaan aikaan. Kukapa tietää. 
Se voi muuttaa jonkun elämän. ◼
VIITE
 1. ”Teidän täytyy harjoittaa tahdonvapauttanne antaaksenne Hengelle luvan opettaa teitä” 

(Richard G. Scott, ”Hengellisen johdatuksen saaminen”, Liahona, marraskuu 2009, s. 8).
VINKKEJÄ KYSYMYSTEN 
ESITTÄMISEEN
•  Odota vastauksia.
•  Käytä jatkokysymyksiä 

herättääksesi syvällisempää 
ajattelua.

•  Vältä kysymyksiä, jotka  
synnyttävät kiistaa tai  
kannustavat väittelemään.

•  Esitä toisinaan kysymyksiä, 
jotka kannustavat hiljaiseen 
pohdintaan.

Katso lisää vinkkejä julkaisusta 
Opettaminen, kutsumuksista 
suurin – evankeliumin opettamisen 
lähdeteos, 2000, s. 69–70.
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Jotkut teistä tietävät, mitä haluatte 
olla ja minne haluatte edetä 
elämässänne, ja jotkut teistä eivät. 

Toisilla teistä näyttää olevan edes
sään hyvin monia siunauksia ja hyvin 
monia hienoja valintoja. Toiset teistä 
taas ajattelevat jossakin vaiheessa ja 
syystä tai toisesta olevansa vähemmän 
onnekkaita ja näkevät edessään har
vempia houkuttelevia polkuja.

Mutta riippumatta siitä, keitä ja 
missä te olettekin, niin kun etsitte 
tietänne elämässä, tarjoan teille tien, 
totuuden ja elämän (ks. Joh. 14:6). 
Minne muualle sitten ehkä arvelette
kin olevanne menossa, pyydän teitä 
tulemaan Hänen luokseen  
(ks. Matt. 11:28–30), sillä se on välttä
mätön ensimmäinen askel sinne pää
semiseksi – oman onnenne ja voiman 
ja menestyksen saamiseksi.

Kun Andreas ja Filippus kuuli
vat ensimmäisen kerran Kristuksen 
puhuvan, he olivat niin liikuttuneita 
ja haltioissaan, että he seurasivat 
Häntä, kun Hän lähti pois väkijou
kon luota. Tuntiessaan, että Hänen 
perässään kuljettiin, Kristus kään
tyi ja kysyi näiltä miehiltä: ”Mitä te 
haluatte?” ( Joh. 1:38.)

He vastasivat: ”Missä sinä asut?”
Ja Kristus vastasi: ”Tulkaa, 

niin näette.” Vain vähän myö
hemmin Hän kutsui virallisesti Pie
tarin ja muut uusista apostoleista 
samassa hengessä: ”Tulkaa minun 
mukaani” (ks. Matt. 4:19).

Minusta vaikuttaa siltä, että elä
mämme ydin tiivistyy näihin kahteen 
lyhyeen osaan näissä Vapahtajan 
kuolevaisuudessa tekemän palvelu
työn ensimmäisissä tapahtumissa. 
Ensimmäinen osa on kysymys jokai
selle meistä: ”Mitä te haluatte?” Toi
nen on Hänen vastauksensa siihen, 
kuinka sen voi saada. Keitä sitten 
olemmekin ja mitä ongelmamme 
ovatkin, Hänen vastauksensa on aina, 
ikuisesti sama: Tulkaa minun 
luokseni. Tulkaa, niin näette, 
mitä teen ja kuinka käytän aikaani. 
Oppikaa minusta, seuratkaa 
minua, ja niin tehdessänne minä 
annan teille vastauksia rukouksiinne 
ja levon sielullenne.

Rakkaat nuoret ystäväni, en tiedä 
mitään muuta keinoa, jolla voitte 
menestyä tai olla onnellisia tai olla tur
vassa. En tiedä mitään muuta keinoa, 
jolla pystytte kantamaan kuormanne 
tai löytämään sen, minkä Jaakob 
sanoi olevan ”se onni, joka pyhille on 
valmistettu” (2. Nefi 9:43). Siksi me 

teemme vakavia liittoja, jotka 
perustuvat Kristuksen sovitusuhriin, 
ja siksi me otamme päällemme 
Hänen nimensä.

Jeesus on Kristus, elävän Jumalan  
Poika. Tämä on Hänen tosi ja elävä 
kirkkonsa. Hän toivoo meidän tule
van luokseen, seuraavan Häntä, 
saavan Häneltä lohtua. Sitten 
Hän toivoo meidän lohduttavan 
muita. Olkoon meillä riittävästi 
uskoa ottaa vastaan Jumalan 
hyvyys ja Hänen ainosyntyisen  
Poikansa armo. Tulkaamme Hänen  
ja Hänen evankeliuminsa luo ja 
parantukaamme. ◼
Brigham Youngin yliopiston takkavalkeaillassa  
2. maaliskuuta 1997 pidetystä puheesta.

KUINKA  
SAADA  
VOIMAA  
JA MENES-
TYSTÄ

Vanhin  
Jeffrey R. Holland
kahdentoista apostolin 
koorumista

KUINKA OLETTE SOVELTA-
NEET TÄTÄ KÄYTÄNTÖÖN?

”Jeesus Kristus haluaa meidän seu-
raavan Häntä. Meidän pitää auttaa 
muita ja muistaa aina, ettei Hän  
ikinä, koskaan unohda meitä.”
Cecilia E., Filippiinit

”Vapahtajan luo tullaksemme mei-
dän täytyy elää parhaamme mukaan 
Hänen esimerkkiään noudattaen ja 
antaa Hänen olla lakkaamatta kans-
samme päivän jokaisena hetkenä.”
Allyson L., Arizona, USA
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Mistä aloittaa? Ehkäpä ajattelet, 
että sukulaisesi ovat jo teh
neet kaiken tehtävissä olevan 

työn. Tai kenties sukututkimus on 
sinulle uutta ja vaikuttaa ylivoimai
selta. Aloitatpa sitten pitämällä henki
lökohtaista päiväkirjaa, valmistamalla 
nimiä temppeliin tai hankkimalla 
tietoa elossa olevilta sukulaisilta, 
sinä voit osallistua sukusi tutkimi
seen hauskoilla ja merkityksellisillä 
tavoilla.

Aloittaminen voi olla helppoa 
ja hauskaa. Nuoret ympäri 
maailman tutkivat sukuaan 
ja saavat aikaan jotakin 
merkittävää.

Henkilökohtaisen päiväkirjan pitäminen:  
muistamme siunauksiamme

Päiväkirjan pitäminen ei ole helppoa. Sanomme usein itsellemme, että 
olemme liian kiireisiä tai liian väsyneitä tai ettei elämämme ole niin 

jännittävää, että siitä voisi kirjoittaa. Ymmärsin muutama vuosi sitten, 
ettei päiväkirjan pitämisen ole tarkoitus olla vaikeaa ja että voisin oppia 
rakastamaan sitä.

Aloin kirjoittaa yhden asian päivässä. Ei ollut väliä, oliko se todella 
pitkä tai jännittävä. Minä kirjoitin vain, mitä oli mielessäni tai mitä sinä 
päivänä oli tapahtunut. Se on jo siunannut elämääni.

Kerran yhdellä perheeni jäsenistä oli vaikeaa enkä tiennyt, mitä sanoi
sin hänelle, mutta sitten sain innoitusta lukea hänelle yhden päiväkirja
merkinnöistäni. Kykenin avaamaan hänelle itsestäni pienen osan, jonka 
olin kirjoittanut siihen pieneen mustakantiseen päiväkirjaan, ja näin, 
miten se auttoi hänen sydäntään keventymään.

Takaan, että jos aloitat kirjoittamalla yhden asian päivässä, se siunaa 
elämääsi. Olivatpa siunaukset elämässäsi kuinka pieniä tai kuinka suuria 
hyvänsä, niiden kirjoittaminen voi auttaa sinua muistamaan ne.
Gentry W., Utah, USA

MINÄ TEEN SITÄ
– SUKUTUTKIMUS –  
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Kun minut kastettiin, kuulin paljon sukututkimuksesta, mutta 
en tiennyt, kuinka sitä tehdään, enkä sitä, voisinko itse tehdä 

sitä. Päätin rukoilla asiasta, ja tunsin, että minun pitäisi aloittaa sen 
tekeminen heti. Tunsin, että esivanhempani halusivat kovasti, että 
aloittaisin, ja että he auttaisivat minua löytämään tiedot, joita tarvit
tiin toimitusten suorittamiseksi.

Aloitin käymällä sukututkimuskurssin, ja vähän myöhemmin minut 
kutsuttiin sukututkimusneuvojaksi. Minua jännitti, koska en tiennyt 
sukututkimuksesta paljonkaan, mutta otin tehtävän vastaan.

Yhtenä päivänä kävin isotätini luona. Hänellä oli asiakirjoja isoäi
tini äidistä. Hän ei halunnut antaa paljonkaan tietoja, koska heillä on 
ollut perinteenä olla puhumatta kuolleista sukulaisista. Hän sanoi, että 
seuraavana päivänä olisi isoäitini äidin kuoleman vuosipäivä ja että 
hän aikoi polttaa asiakirjat. Kysyin, voisinko ensin hakea niistä joitakin 
tietoja, ja hän antoi minun tehdä niin. Tiesin silloin, että taivaallinen 
Isä auttaisi minua jatkamaan tutkimista.

Kun palvelin lähellä temppeliä olevassa sukututkimuskeskuksessa, 
löysin lisää tietoja suvustani. Sain tietää, että kaksi isoäitini äidin iso
vanhemmista oli italialaisia siirtolaisia, jotka olivat asuneet maatilalla 
lähellä São Pauloa Brasiliassa. Perheeni oli menettänyt yhteyden 
maatilalla asuneisiin sukulaisiin, mutta löysin serkun, joka oli kirjoitta
massa kirjaa sukumme historiasta. Hän antoi minulle kirjan, jota hän 
oli kirjoittanut yhdeksän vuotta. Hän sanoi, ettei tiennyt, miksi hänen 
piti kirjoittaa sitä, mutta hänestä tuntui, että se auttaisi jotakuta tulevai
suudessa. Tiedän, että häntä innoitti Elian henki.

Kokemukseni ovat opettaneet minulle, että me teemme pyhää 
työtä. Esivanhempamme odottavat apuamme ja ovat rinnallamme 
auttamassa meitä.
Gabriel D., Brasilia

Temppelityön tekeminen:  
pyhiä toimituksia

Minä olen käännynnäinen ja ainoa 
kirkon jäsen perheessäni. Olen 

oppinut, että yksi pyhistä toimituksista 
on kaste kuolleiden puolesta. Kävin 
tutustumiskäynnillä temppelissä, ja 
kuunnellessani esittelijän puhuvan 
toimituksista tunsin, että hiljainen, 
vieno ääni käski minua menemään 
sukututkimuskeskukseen lähettä
mään edesmennyttä äitiäni koskevan 
temppelitoimituspyynnön. Olin hyvin 
onnellinen, kun FamilySearch tilillä  
oli myöhemmin vahvistus, että temp
pelityö hänen puolestaan oli tehty. Se 
vahvisti todistustani, ja tiedän, että yksi 
niistä syistä, miksi me olemme täällä 
maan päällä, on auttaa esivanhem
piamme ottamaan vastaan Jeesuksen 
Kristuksen tosi evankeliumi.
Marvin S., Filippiinit

Hengen kehotuksen noudatta-
minen: hankimme tietoja elossa 
olevilta sukulaisilta

Päästyäni ylioppilaaksi tunsin innoi
tusta käydä tapaamassa kaikkia 

neljää isovanhempaani. Minulla oli 
hieman vapaata aikaa, ja oivalsin,  
ettei minulla olisi tätä tilaisuutta 
kenties uudelleen, joten vietin viikon 
kumpienkin isovanhempieni luona.

Käytin aikaani käymällä läpi van
hoja laatikoita, lukemalla vanhoja 
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KERRO KOKEMUKSESTASI
Kerro sukututkimuskokemuksis-
tasi osoitteessa lds. org/ youth/ 
family - history/ experiences.

kirjeitä ja katselemalla vanhoja valoku
via. Tallensin isovanhempieni elämän
tarinat, kävelin hautausmailla ja pai
koilla, joissa isovanhempani ja heidän 
sukulaisensa olivat eläneet ja tehneet 
työtä. Se oli hauskaa! Opin hyvin pal
jon esivanhemmistani, isovanhemmis
tani, vanhemmistani ja itsestäni. Taju
sin, ettei minulla olisi sitä elämää, joka 
minulla on, ilman esivanhempiani.

Matkani jälkeen palasin kotiin 
mukanani noin tuhat esivanhempieni 
nimeä, ja olen voinut tehdä temppeli
työn monien heidän puolestaan. Se, 
että noudatin Pyhän Hengen keho
tuksia ja kävin tapaamassa isovan
hempiani, oli yksi parhaista päätök
sistä, mitä olen ikinä tehnyt.
Shenley P., Kalifornia, USA

OSALLISTU SELLAISEEN,  
MIKÄ ON IANKAIKKISTA
”Oletko sinä rukoillut omien esivan-
hempiesi puolesta suoritettavan työn 
hyväksi? Siirrä syrjään ne asiat elä-
mässäsi, joilla ei oikeastaan ole mer-
kitystä. Päätä tehdä jotakin sellaista, 
millä on iankaikkisia seurauksia. – –

Olitpa missä tahansa maailmassa, 
niin rukouksen, uskon, päättäväi-
syyden, ahkeruuden ja joidenkin 
uhrausten avulla voit omalta osaltasi 
edistää tätä työtä voimallisesti. Aloita 
nyt. Lupaan sinulle, että Herra auttaa 
sinua löytämään keinon. Ja se antaa 
sinulle mahtavan tunteen.”
Vanhin Richard G. Scott kahdentoista apostolin 
koorumista, ”Kuolleiden lunastamisen aikaan-
saama ilo”, Liahona, marraskuu 2012, s. 95.

Kotoisuuden tunne: viemme nimiä temppeliin

Kun pyysin isältäni sukututkimusideoita saadakseni Edistyminen 
ohjelman tehtyä, hän selitti löytäneensä useita vuosia aiemmin 

joitakin suvun nimiä mutta ei ollut ehtinyt itse valmistella näitä nimiä 
temppeliin, koska hänen aikansa oli niin tiukalla. Apuni ansiosta voisi 
olla mahdollista, että nämä sukulaiset saisivat temppelisiunaukset.

Muutaman seuraavan kuukauden ajan vietin sunnuntai iltapäivät ja 
 illat syöttämällä nimiä tietokoneelle ja kuuntelemalla, kun isä kertoi 
suvusta. Tilasimme myös mikrokortteja saadaksemme enemmän tie
toja. Joskus kun oli vaikea lukea vanhoja filmejä, minä pidin mieles
säni rukouksen ja jäljensin sitten nuo kuviot paperille. Nimiä ilmestyi 
esiin hämärästä.

Sain lopulta koottua suuren määrän sukulaisten nimiä, ja seurakun
tamme nuoret auttoivat sijaiskasteiden tekemisessä. Sitten vanhem
pani ja muut seurakunnan jäsenet ottivat nimikortit hoitaakseen muut 
temppelitoimitukset.

Tuntui, että oli kulunut vain vähän aikaa, kun tajusin valmistautu
vani menemään temppeliin omaa endaumenttiani varten. Olin innois
sani mutta lisäksi minua jännitti.

Kun lähdimme temppeliin, isä selitti löytäneensä joitakin sukulais
ten nimikortteja, jotka olin valmistellut Edistyminen ohjelman projek
tissani. Muutama oli joutunut väärään paikkaan, joten hänellä oli toi
mituksia varten nimikortit äidille, sulhaselleni ja itselleen. Hän kertoi 
minulle näiden edesmenneiden nimet, ja muistin heidät projektistani.

Tehdessäni pyhiä liittoja temppelissä tunsin, että ympärilläni oli 
rakkaita ihmisiä verhon kummallakin puolella. Tunsin syvää rauhaa 
tiedosta, että voin olla iankaikkisesti yhdessä sukuni kanssa. ◼
Holly P., Idaho, USA



VA
LO

KU
VA

KU
VI

TU
S 

DA
VE

 S
TO

KE
R

LÖYDÄ HEIDÄT,  

LÖYDÄ ITSESI
Elämäsi on ollut muovautumassa sukupolvien ajan.  

Ota selville, mistä tarinasi alkoi.  
Käy osoitteessa FamilySearch. org.



Alcenir de Souza

Liityin kirkkoon 15 vuotiaana, ja neljä vuotta myöhemmin lähetin 
lähetyssaarnaajahakemukseni. Puhutellessaan minua vaarnanjoh
tajani kiitti minua siitä, että olin päättänyt palvella Herraa kokoai

kaisena lähetyssaarnaajana. Sitten tuo innoitettu johtaja sanoi jotakin, 
mikä teki minuun syvän vaikutuksen: ”Veli, tästä lähtien elämässäsi 
alkaa tapahtua outoja asioita, joilla sinua yritetään saada muuttamaan 
mielesi päätöksestäsi palvella Herraa.”

Kun odotin lähetystyökutsuani, olin työharjoittelijana Xeroxilla. 
Tämän työn ansiosta minun oli mahdollista hankkia joitakin niistä 
tavaroista, joita tarvitsisin lähetyskentällä, ja auttaa äitiäni kodin 
menoissa. Asiat sujuivat erittäin hyvin.

Valitettavasti ”outoja asioita” alkoi todella tapahtua. Ensin
näkin äitini pahoinpideltiin, ja hän oli kuolla vammoihinsa, 
mutta hyvä taivaallinen Isä säästi ihmeellisellä tavalla hänen 

henkensä.
Siihen aikaan äiti, kaksi pikkusiskoani ja minä 

asuimme vuokratalossa. Elimme minun tuloillani 
sekä pienellä eläkkeellä, jota äiti sai isäni kuoltua 
vuosia aiemmin.

Jotkut ihmiset, myös kirkon jäsenet, kyseli
vät: ”Onko sinulla rohkeutta jättää äitisi tällä 

tavoin ja lähteä lähetystyöhön?” Tämän 
kysymyksen kuuleminen yhä 
uudestaan alkoi herättää 
epäilyksiä sydämessäni.

 Eräänä päivänä vaarnanjoh
tajani soitti ja kertoi minulle, että 

LÄHETYSTYÖTÄNI VASTUSTU  Puhuteltuaan minua lähetystyötä varten  

vaarnanjohtajani sanoi: ”Elämässäsi alkaa tapahtua  

outoja asioita, joilla sinua yritetään saada muuttamaan mielesi.”

KOHTAAN
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lähetystyökutsuni oli saapunut,  
ja pyysi minua tulemaan sinä iltana 
toimistoonsa, jotta hän voisi antaa 
minulle kirkon keskustoimistosta  
tulleen kauan odotetun kirjekuoren. 
Olin uutisesta sekä jännittynyt  
että onnellinen.

Samana päivänä päällikköni 
töissä pyysi saada puhua kans

sani ennen lounasta. Kun 
menin hänen toimistoonsa, 
hän tervehti minua ystäväl
lisesti, ja puhuimme muu
taman minuutin harjoitte
lustani ja siitä, mitä olin 
oppinut tässä yrityksessä. 
Sitten tämä yrityksen 
piirissä vaikutusvaltai
nen mies sanoi jotakin, 
mistä useimmat kau
pungin asukkaista 
unelmoivat: ”Olet 
tehnyt täällä hyvää 
työtä harjoittelijana, 
ja haluamme pal

kata sinut ja pitää 
sinut joukossamme. 

Mitä sanot?”
Se oli yksi elämäni 

vaikeimmista päätöksistä. 
Sekunnit tuntuivat ikuisuudelta. 

Oli kuin olisin kuullut ihmisten  
kyselevän minulta, aioinko jättää 
äitini ilman taloudellista tukeani  

ja lähteä lähetystyöhön.
Muistin kuitenkin, mitä olin oppi

nut pyhistä kirjoituksista ja kirkon 
johtajiltani, ja tiesin hyvin pyhällä 
tavalla ja vuorenvarmasti, että Jumala 
halusi minun palvelevan kirkkonsa 
kokoaikaisena lähetyssaarnaajana. 
Tiesin, että Hän pitäisi huolen per
heestäni, että voisin luottaa Häneen 
ja että kaikki järjestyisi.

Selitin tilanteen päällikölleni, ja 
hänen vastauksensa kaikuu yhä 
mielessäni: ”Minä pidin sinua todella 
järkevänä nuorukaisena, ja nyt sinä 
hylkäät elämäsi tilaisuuden.”

Kiitin häntä koko sydämestäni 
hänen tarjouksestaan, ja 28 päivää 
myöhemmin ilmoittauduin lähetys
saarnaajien koulutuskeskuksessa  
São Paulossa Brasiliassa.

Lähetystyöni aikana Herra piti 
huolta perheeni tarpeista kirkon ystä
vien avulla ja ihmeellisin keinoin. Äidin 
terveys palautui, ja sisarilleni ja hänelle 
avautui uusia työmahdollisuuksia.

”Outoja asioita” todellakin tapah
tuu, kun päätämme palvella Herraa. 
Silti lisäisin nöyrästi todistukseni 
niiden tuhansien muiden todistuksiin, 
jotka ovat lähteneet Jumalan palveluk
seen, että lähetystyöpalvelulla on ollut 
syvä vaikutus elämääni. ◼
Kirjoittaja asuu Manausissa 
Brasiliassa.

VASTUSTU  
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ÄLKÄÄ ANTAKO 
PERIKSI

”Vastustusta ilme-
nee miltei aina kun 
jotakin hyvää on 
tapahtunut. Sitä  
voi ilmetä, kun yrit-

tää hankkia koulutusta. Se voi iskeä 
ensimmäisen lähetystyökuukauden 
jälkeen uudella lähetyskentällänne. – –

Minkä tahansa tärkeän päätöksen 
kohdalla tarvitaan varovaisuutta ja 
harkintaa, mutta kun olette saaneet 
valaistuksen, varokaa houkutusta 
perääntyä pois hyvästä asiasta. Jos 
se oli oikein silloin kun rukoilitte siitä 
ja luotitte siihen, se on oikein nyt-
kin. Älkää antako periksi painostuk-
sen lisääntyessä.”
Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin 
koorumista, ”Älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne”, 
Liahona, kesäkuu 2000, s. 38.
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Nuoret Oslossa viettivät päivän valmistautumalla  
kokoaikaisen lähetyssaarnaajan elämään.

OPI LISÄÄ  
SIITÄ, 

MIKÄ SINUA ODOTTAA

Cathrine Apelseth- Aanensen

Sen jälkeen kun presidentti Thomas S. Monson 
ilmoitti lähetystyöpalveluikää koskevasta muutok
sesta, nuoret kaikkialla kirkossa ovat innokkaasti 

vastanneet paitsi kutsuun palvella myös kutsuun valmis-
tautua palvelemaan. Ja yksi tapa valmistautua on oppia 
enemmän siitä, mikä sinua odottaa, kun sinusta tulee 
kokoaikainen lähetyssaarnaaja.

Muutamat nuoret Norjassa tekivät juuri niin päivän 
mittaisen ”Lähetyssaarnaajakokemus” toiminnan aikana, 
jota isännöi Oslon vaarnaan kuuluva Frederikstadin 
seurakunta.

Tulo ”lähetyssaarnaajien 
koulutuskeskukseen”
Nuoret kokoontuivat seurakunta

keskuksessa huoneeseen, joka esitti 
lähetyssaarnaajien koulutuskeskusta. 
”Me saimme tehtävän ottaa selvää 
jostakin maasta”, sanoo Mossin seura
kunnan jäsen Jakob R. ”Se antoi meille 
tuntumaa siitä, millaista varmaankin 
on saada lähetystyökutsu ja tietää, että 
voi saada kutsun paikkaan, joka eroaa 
siitä, mihin on tottunut.”

Tapasimme ”lähetysjohtajan”
”Sitten menimme seuraavaan huo

neeseen tapaamaan kotiin palanneen 
lähetyssaarnaajan, joka esitti lähetys
johtajaa”, sanoo Oslon seurakuntaan 
kuuluva Simon W. Tämä kotiin palan
nut lähetyssaarnaaja ja muut kotiin 
palanneet lähetyssaarnaajat puhuivat 
siitä, mitä voi odottaa, kun palvelee 
lähetystyössä. ”Minusta oli tosi hienoa 
kuulla kotiin palanneilta lähetyssaar
naajilta, mitä kokoaikaisen lähetystyön 
aikana voi odottaa tapahtuvan”, Simon 
kertoo. Osallistujat saivat myös nimi
kyltin ja heille osoitettiin toveri, ja  
heitä kehotettiin pysymään toverinsa 
kanssa koko ajan.

Kartutimme taitoja
Työpajoissa nuoret oppivat paitsi 

hengellisyyden kartuttamista myös 
ajallisista tarpeista huolehtimista  
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noudattamista ja pysymistä hyvässä 
fyysisessä kunnossa.

”Erityisen paljon nautin siitä työ
pajasta, jossa opeteltiin aloittamaan 
evankeliumiaiheisia keskusteluja”, 
kertoo Oslon seurakuntaan kuuluva 
Inger Sofie J. ”Sitä voin ryhtyä teke
mään heti.”

”Minä nautin siitä, kun keskuste
limme Saarnatkaa minun evankeliu-
miani  oppaan käyttämisestä”, sanoo 
Fredrikstadin seurakunnan jäsen Karl 
Frederik O. ”Minä olin aina ajatellut, 
että lähetyssaarnaajilla on oma luettelo 
opeteltavista pyhien kirjoitusten koh
dista, mutta huomasin, että se, mitä 
teen jo seminaarissa, auttaa minua 
lähetyssaarnaajana, ja niin myös se, 
mitä opiskelen jo nyt Saarnatkaa 
minun evankeliumiani  oppaasta.”

Monet nuoret miehet sanoivat, että 
yksi parhaiten mieleenjääneistä työ
pajoista oli se, jossa sai itse kokeilla 
valkoisen paidan silittämistä. ”Se 
muistutti minua siitä, että on paljon 
käytännön taitoja, joita voin harjoitella 
valmentautuakseni kokoaikaiseen 
lähetystyöhön”, sanoo Jakob.

”Opin, että on paljon sellaista,  
mitä voin tehdä jo nyt liittyäkseni 
täällä palvelevien kokoaikaisten 
lähetyssaarnaajien joukkoon, jotta 
me kaikki teemme työtä kohti 
samaa tavoitetta”, sanoo Sandvikan 

seurakuntaan kuuluva Sarah R. ”Jäse
netkin ovat lähetyssaarnaajia.”

Muistutuksena siitä, että lähetys
saarnaajia palvelee kaikkialla maa
ilmassa, tarjoilussa tutustuttiin eri 
kansojen ruokalajeihin. ”Se muistutti 
minua siitä, että minun pitäisi kokeilla 
uusia ruokia nyt, niin että olen tottu
nut kokeilemaan sellaista, mitä en syö 
koko ajan. Se auttaa minua sopeutu
maan nopeammin, jos minut kutsu
taan sellaiseen paikkaan, jossa syö
dään ruokia, joihin en ole tottunut”, 
sanoo Simon.

Valmistauduimme
”Päivän päätteeksi, kun olimme 

kuulleet kahden nuoren ja kahden 
äskettäin kotiin palanneen lähetyssaar
naajan todistukset, lauloimme kirkon 
laulun ’Herrasta ja Kuninkaasta’”,  
kertoo Fredrikstadin seurakunnan 
jäsen Liss Andrea O. ”Minusta tuntui, 
että jos laulan tätä laulua koko ajan,  
se muistuttaa minua jatkuvasti siitä, 
että kun me olemme lähetyssaarnaajia, 
me palvelemme taivaallista Isää ja Hän 
siunaa meitä.”

Päivän päätyttyä vaarnan nuoret 
ymmärsivät, että he ovat paitsi val
mistautumassa kokemukseen kokoai
kaisina lähetyssaarnaajina he voivat 
lisäksi saada lähetystyökokemuksia  
jo nyt ja koko loppuelämänsä ajan. ◼
Kirjoittaja asuu Oslossa Norjassa.

MILLAISTA LÄHETYSSAARNAAJAN 
ELÄMÄ ON?
Ota selville lisää lähetystyöpalveluun valmistautumisesta 
tutustumalla videoihin, muuhun aineistoon ja usein esi-
tettyihin kysymyksiin annettuihin vastauksiin osoitteessa 
youth. lds. org (napsauta ”Missionary Preparation” 
[Lähetystyöhön valmistautuminen]).

TÄRKEINTÄ 
VALMISTAUTUMISTA
”Tärkein yksittäinen asia, minkä 
voitte tehdä valmistautuaksenne 
palvelukutsuun, on tulla lähetys-
saarnaajiksi kauan ennen kuin 
lähdette lähetystyöhön.”
Ks. vanhin David A. Bednar kahdentoista aposto-
lin koorumista, ”Lähetyssaarnaajaksi tuleminen”, 
Liahona, marraskuu 2005, s. 45.
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Miche Barbosa
Perustuu tositapahtumaan

”Palvelkaa aina Herraa kaikesta 
sydämestänne” (1. Sam. 12:20).

PALVELEN nyt,  
jotta voin PALVELLA 
myöhemmin

”Kumpi ehtii ensin kirkolle?” 
Mórmon kysyi osoittaen 
palmupuiden yllä kohoa

vaa kirkontornia. Sitten hän lähti 
juoksemaan niin lujaa kuin pystyi 

pysyäkseen pikkuveljensä Morianin 
edellä.

Pojat ja heidän vanhempansa 
olivat jo kävelleet pari kilometriä 
kotoaan, mutta Mórmon ja Morian 

juoksivat lujaa aina seurakuntakes
kuksen ulkopuolella olevalle metalli
portille asti. He pysähtyivät haukko
maan henkeä.

Ennen kuin he ehtivät päättää, 
kumpi voitti, joku poika huusi heille: 
”Haluatteko pelata futebolia?”

Mórmon rakasti futebolia, mutta 
hän ja hänen perheensä olivat 
menossa siivoamaan seurakuntakes
kusta, jotta se olisi valmis seuraavan 
päivän kirkon kokouksiin.

Mórmon pudisti päätään. ”Ei  
nyt – ehkä myöhemmin!” hän  
huusi takaisin.

Pian Mórmon ja Morian olivat uut
terasti työssä. Mórmon siirsi tuoleja 
ja lakaisi lattioita isän kanssa samalla 
kun Morian moppasi lattioita äidin 
kanssa.

Myöhemmin pojat pesivät 
yhdessä peilejä WC tiloissa. ”Minä 
en uskonut, että tykkäisin kirkon sii
voamisesta, mutta tämä on hauskaa”, 
Morian sanoi. ”Mitä mieltä sinä olet, 
Mórmon? Siksikö tulit tänne etkä 
mennyt pelaamaan futebolia?”



 L o k a k u u  2 0 1 4  67

LA
PSILLE 

VALMISTAUTUMISTA PAPPEUTEEN

Mórmon ajatteli isäänsä. Isä oli 
heidän seurakuntansa piispa, mutta 
silti isällä oli aikaa auttaa seurakun
takeskuksen siivoamisessa.

”Minä olen täällä, koska haluan 
olla niin kuin isä”, Mórmon sanoi.

Sitten hän ajatteli lähetyssaarnaajia 
heidän seurakunnassaan. He ahersi
vat koputtamalla oviin ja kertomalla 
muille Mormonin kirjasta. He kutsui
vat ihmisiä tulemaan kirkkoon siihen 
rakennukseen, jota pojat siivosivat.

”Minä olen täällä, koska minäkin 
haluan jonakin päivänä palvella 
lähetystyössä”, Mórmon ajatteli. 
”Minä voin auttaa lähetyssaarnaajia 
siivoamalla kirkon kuntoon.”

Mórmon ajatteli seuraavaa päivää, 
jolloin hän ja hänen veljensä nousi
sivat kuudelta aamulla, kävelisivät 
kirkkoon yllään valkoinen paita ja 
solmio ja järjestäisivät tuolit ja laulu
kirjat paikoilleen Alkeisyhdistyksen 
huoneessa.

”Minä olen täällä, koska minä 
haluan palvella jossakin kirkon  
tehtävässä”, hän ajatteli.

Mórmon ajatteli sitä, kuinka 
hänestä tulisi pian diakoni. Hän 
jakaisi sakramentin ja palvelisi 
monella muulla tavalla.

”Minä olen täällä, koska ensi 
vuonna minä saan pappeuden, ja 
minä haluan tehdä kaiken sen, mitä 
voin tehdä nyt, että olisin valmis.”

Mórmon oli jo tehnyt jotakin 
valmistautuakseen pappeuteen: 
hän oli ansainnut Usko Jumalaan 

 kunniakirjan. Hän oli jo oppimassa, 
kuinka elää evankeliumin mukaan ja 
palvella muita.

Viimein hän katsoi peilistä heijas
tuvaa veljensä kuvaa ja hymyili.

”Minä olen täällä, koska minä 
rakastan Herraa”, hän sanoi, ”ja 
koska kun palvelen nyt, se auttaa 
minua olemaan valmis palvelemaan 
myöhemmin.” ◼
Kirjoittaja asuu Utahissa Yhdysvalloissa.

Vihjeitä Nuorten Miesten ylijohtajalta David L. Beckiltä:

•  Kutsu Henki kumppaniksi elämääsi ja valitse ystäviä, jotka  
auttavat sinua valitsemaan oikein. Elä Nuorten voimaksi 
- kirjasen tasovaatimusten mukaan.

•  Opi, mitkä tulevat olemaan velvollisuutesi diakonina. Lue pap-
peudesta julkaisuista Täytän velvollisuuteni Jumalaa kohtaan  

ja Lujana uskossa. Osallistu Pappeuden ennakkokatsaukseen seurakunnassasi.
•  Valmistaudu menemään temppeliin sijaiskasteille kuolleiden puolesta.
•  Innostu hauskoista toiminnoista ja hengellisistä tapahtumista muiden nuorten 

kanssa.
•  Tiedä, että taivaallinen Isä luottaa sinuun ja odottaa sinulta paljon. Ota selville, 

kuinka paljon voit tehdä Hänen avullaan!
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Mathilde oli innoissaan siitä, että siirtyisi pian 
Nuoriin Naisiin, mutta hän ei oikein tiennyt, 

mitä odottaa. Niinpä hän puhui isoäitinsä kanssa. 
Hänen isoäitinsä on sisar Bonnie Oscarson, Nuorten 
Naisten ylijohtaja. Sisar Oscarson antoi erinomaisia 
neuvoja!

Kysy äidiltäsi, isoäidiltäsi tai joltakulta seurakun
tanne naisista, mitä hän muistaa Nuorista Naisista. 
Saatat saada selville hauskoja asioita.

MATHILDE 
valmistautuu  
siirtymään  
Nuoriin Naisiin

Silloin…

Kun sisar Oscarson oli Nuo-
rissa Naisissa, hän ansaitsi 
merkkejä eri suorituksista. 
Hän ompeli ne erityiseen 
kangasnauhaan, ja hän 

ompeli myös kukan, 
joka kuvaa 
uskollisuutta.

HAUSKA FAKTA
Mathilde kutsuu isoäitiään nimellä ”Mo”, joka on lyhenne 

ruotsinkielisestä sanasta moder, joka tarkoittaa äitiä.

Jenn Wilks, Utah, USA
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MATHILDE MALTTAA 
TUSKIN ODOTTAA…

•  jokaviikkoisia toimintoja
•  tutustumista muihin tyttöi-

hin Nuorissa Naisissa
•  pääsyä Nuorten Naisten 

leirille.

ME OLEMME taivaallisen Isän TYTTÄRIÄ.  Hän rakastaa meitä, ja me rakastamme  Häntä. ME OLEMME ”Jumalan todistajina  kaikkina aikoina ja kaikessa ja kaikkialla”  pyrkiessämme elämään Nuorten Naisten  arvojen mukaisesti, jotka ovat

USKO • JUMALALLINEN LUONNE   HENKILÖKOHTAINEN ARVO   TIETO • VALINNAT JA VASTUU   HYVÄT TEOT • NUHTEETTOMUUS  JA HYVEELLISYYS.

ME USKOMME, että hyväksyessämme nämä  arvot ja toimiessamme niiden mukaan  ME VALMISTAUDUMME vahvistamaan kotia ja  perhettä, tekemään pyhiä liittoja ja pitämään  ne, saamaan temppelitoimitukset ja  pääsemään osallisiksi korotuksen siunauksista.
(Moosia 18:9)

… ja nyt
TERVETULIAISILTA
Mathilde osallistui erityi-
seen toimintaan nimeltä 
Tervetuliaisilta. Siellä oli 
hauska oppiaihe, ja hän kuuli 
Edistyminen- ohjelmasta.

Mathilde suorittaa  
myös Usko Jumalaan  
- ohjelmaa ja opettelee  
ulkoa uskonkappaleita.

ERITYINEN MUISTO
Mathilde ja monet hänen serkuistaan olivat konferenssikeskuksessa 
6. huhtikuuta 2013. Mutta he eivät tienneet, miksi heidän isoäitinsä 
oli kutsunut heidät kaikki yleiskonferenssiin. He olivat yllättyneitä 
ja innoissaan, kun hänet hyväksyttiin Nuorten Naisten järjestön 
johtajaksi!

SISAR OSCARSONIN 
VALMISTAUTUMISVIHJEET!

•  Luo suhde taivaalliseen Isääsi 
rukoilemalla ja lukemalla pyhiä 
kirjoituksia.

•  Tutustu Edistyminen- ohjelmaan.
•  Lue pyhiä kirjoituksia, Nuorten 

voimaksi - kirjasta ja Liahona- lehteä.
•  Ala opetella Nuorten Naisten 

johtoaihetta. Toistat sen joka viikko 
yhdessä kaikkien nuorten naisten 
kanssa.
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Nuoret Naiset
EDISTYMINEN

Tämä kaulakoru muistuttaa sinua 
olemaan valona muille ja puolusta-
maan totuutta ja vanhurskautta.

Ansaitset myös nauhoja suorittaes-
sasi Edistyminen- ohjelman kokemuksia 
ja projekteja.

Sitten voit saada Nuorten Naisten 
riipuksen.
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Artikkelista ”Juuria ja oksia”, Liahona, toukokuu 2014, s. 47.

Kuinka minä  
voin auttaa  

sukututkimustyössä?
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Vanhin  
Quentin L. Cook
kahdentoista  
apostolin koorumista
Kahdentoista apostolin 
koorumin jäsenet ovat 
Jeesuksen Kristuksen 
erityisiä todistajia.

Ottakaa selville, mitä  
toimituksia pitää edelleen tehdä, 
ja antakaa tehtäviä temppelityön 

hoitamiseksi.

Auttakaa näiden  
kertomusten ja valokuvien 

skannaamisessa ja lataamisessa Family 
Treehen [Sukupuu] osoitteessa Family-

Search. org.

Pyytäkää jokaista  
suvussanne tuomaan sukua  

koskevia tietoja, kertomuksia ja  
valokuvia. Pyytäkää tuomaan myös  

isovanhempien ja vanhempien  
vaalimia tavaroita.

On jännittävää saada  
tietää sukulaisten elämästä –  

mistä he olivat kotoisin ja  
kuinka he elivät.

Vanhin Cook  
ehdottaa sukupuutapaamisen 

järjestämistä. Sen voi  
tehdä näin!



Erin Sanderson ja Jean Bingham

Lapsissa on paljon voimaa – voimaa vaikuttaa per
heessä! Kaikki perheet eivät ole samanlaisia, mutta 

jokainen perhe on tärkeä taivaalliselle Isälle. Hän 
haluaa perheemme olevan luja, ja siksi Hän antoi 
meille avuksi perhejulistuksen. Taivaallinen Isä  
tietää, että sinä voit auttaa perhettäsi olemaan luja.

Sinä kuulut iankaikkiseen perheeseen, joka 
tarvitsee apuasi.

Sinä voit tuoda perheeseesi onnea, ystävälli
syyttä ja rakkautta.

Sinä voit kuunnella perheesi jäseniä, tehdä 
työtä ja leikkiä yhdessä heidän kanssaan, antaa 
anteeksi ja auttaa heitä.

Sinä voit lukea pyhiä kirjoituksia perheesi 
kanssa.

Sinä voit olla hyvä esimerkki perheellesi, 
kun rukoilet ja pidät käskyt. ◼
Kirjoittaja asuu Utahissa Yhdysvalloissa.

 ”Perhe – julistus maailmalle”  
saatiin Jumalalta perheeni avuksi
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Opi lisää Alkeisyhdistyksen tämän kuukauden aiheesta!

Ideoita perheen 
keskusteluun
Taivaallinen Isämme haluaa, että kaikki  
perheet ovat lujia ja palaavat Hänen luok-
seen. Keskustelkaa siitä, mitä kukin perheen-
jäsen voi tehdä auttaakseen perhettänne 
olemaan luja.

Pyhien kirjoitusten kohta
•  Joh. 15:11

 Presidentti Gordon B. Hinckley luki tämän julistuksen osana sanomaansa yleisessä 

Apuyhdistyksen kokouksessa 23. syyskuuta 1995 Salt Lake Cityssä Utahissa. 

  MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKON 

ENSIMMÄINEN PRESIDENTTIKUNTA JA KAHDENTOISTA APOSTOLIN NEUVOSTO 

   ME , Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 

Kirkon ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista aposto-

lin neuvosto, julistamme juhlallisesti, että avioliitto miehen 

ja naisen välillä on Jumalan säätämä ja että perhe on keskei-

sellä sijalla Luojan suunnitelmassa Hänen lastensa iankaik-

kiseksi päämääräksi.

   KAIKKI IHMISET  – miehet ja naiset – on luotu Jumalan kuvaksi. 

Jokainen heistä on taivaallisten vanhempien rakas henkipoika 

tai -tytär, ja sellaisena jokaisella on jumalallinen luonne ja 

päämäärä. Sukupuoli on yksilön kuolevaisuutta edeltävän, 

kuolevaisuuden aikaisen ja iankaikkisen identiteetin ja 

tarkoituksen oleellinen ominaisuus.

   KUOLEVAISUUTTA EDELTÄVÄSSÄ MAAILMASSA  henkipojat ja -tyt-

täret tunsivat Jumalan iankaikkisena Isänään ja palvelivat 

Häntä sellaisena sekä hyväksyivät Hänen suunnitelmansa, 

jonka mukaan Hänen lapsensa voivat saada fyysisen ruumiin 

ja saada maanpäällistä kokemusta edistyäkseen kohti täydel-

lisyyttä ja toteuttaakseen lopulta jumalallisen päämääränsä 

iankaikkisen elämän perillisinä. Jumalallinen onnensuunni-

telma tekee mahdolliseksi perhesuhteiden jatkumisen hau-

dan tuolla puolen. Pyhissä temppeleissä tarjolla olevat pyhät 

toimitukset ja liitot suovat yksilöille mahdollisuuden palata 

Jumalan kasvojen eteen ja perheille mahdollisuuden tulla lii-

tetyksi yhteen iankaikkisuudeksi.

   ENSIMMÄINEN KÄSKY , jonka Jumala antoi Aadamille ja Eevalle, 

koski heidän mahdollisuuttaan aviomiehenä ja vaimona tulla 

vanhemmiksi. Me julistamme, että Jumalan lapsilleen antama 

käsky lisääntyä ja täyttää maa on yhä voimassa. Me julis-

tamme tämän lisäksi Jumalan määränneen, että pyhiä lisään-

tymisen voimia tulee käyttää ainoastaan miehen ja naisen 

kesken, jotka on laillisesti vihitty aviomieheksi ja vaimoksi.

   ME JULISTAMME , että keino, jolla kuolevainen elämä luodaan, 

on Jumalan säätämä. Me vahvistamme, että elämä on pyhä ja 

että se on tärkeä Jumalan iankaikkisessa suunnitelmassa.

   AVIOMIEHELLÄ JA VAIMOLLA  on vakava velvollisuus rakastaa 

toinen toistaan ja huolehtia toisistaan sekä rakastaa lapsiaan 

ja huolehtia heistä. ”Lapset ovat Herran lahja” ( Ps. 127:3 ). 

Vanhemmilla on pyhä velvollisuus kasvattaa lapsensa rak-

kaudessa ja vanhurskaudessa, huolehtia heidän fyysisistä ja 

hengellisistä tarpeistaan ja opettaa heitä rakastamaan ja pal-

velemaan toisiaan, noudattamaan Jumalan käskyjä ja olemaan 

lainkuuliaisia kansalaisia, missä tahansa he asuvatkin. Avio-

miehiä ja vaimoja – äitejä ja isiä – pidetään Jumalan edessä 

tilivelvollisina näiden velvollisuuksien täyttämisestä.

   PERHE  on Jumalan säätämä. Hänen iankaikkisessa suunnitel-

massaan on olennaista miehen ja naisen välinen avioliitto. Lap-

silla on oikeus syntyä avioliitossa ja saada kasvatuksensa sellai-

selta isältä ja äidiltä, jotka pitävät avioliittolupaukset kunniassa 

olemalla täysin uskollisia. Perhe-elämän onni saavutetaan 

todennäköisimmin silloin, kun sen perustana ovat Herran Jee-

suksen Kristuksen opetukset. Onnistuneet avioliitot ja perheet 

perustuvat uskon, rukouksen, parannuksen, anteeksiannon, 

kunnioituksen, rakkauden, myötätunnon, työn ja tervehenki-

sen virkistystoiminnan periaatteille ja säilyvät näitä periaat-

teita noudattamalla. Jumalallisen suunnitelman mukaan isän 

on määrä johtaa perhettään rakkaudessa ja vanhurskaudessa, 

ja hän on velvollinen suojelemaan perhettään ja huolehtimaan 

sen toimeentulosta. Äiti on ensisijaisesti vastuussa lastensa hoi-

vaamisesta. Näissä pyhissä tehtävissä isillä ja äideillä on vel-

vollisuus auttaa toisiaan tasavertaisina kumppaneina. Vamma, 

kuolema tai muut olosuhteet saattavat vaatia yksilöllisiä sovel-

lutuksia. Sukulaisten tulisi tarvittaessa antaa tukeaan.

   ME VAROITAMME  siitä, että ne, jotka rikkovat siveyden liittoja, 

jotka kohtelevat pahasti puolisoaan tai jälkeläisiään tai jotka 

jättävät perhevelvollisuudet täyttämättä, seisovat eräänä päi-

vänä tilivelvollisina Jumalan edessä. Varoitamme edelleen, 

että perheen hajoaminen tuo yksilöille, yhteisöille ja kansa-

kunnille ne onnettomuudet, joista muinaiset ja nykyiset pro-

feetat ovat ennustaneet.

   ME VETOAMME  vastuuntuntoisiin kansalaisiin ja viranhalti-

joihin kaikkialla sellaisten toimenpiteiden edistämiseksi, joi-

den tarkoituksena on ylläpitää ja vahvistaa perhettä yhteis-

kunnan perusyksikkönä.   

 PERHE 
  JULISTUS 

MAAILMALLE
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Sinä voit!

Koristele puhdas, tyhjä purkki tällä etike-
tillä (oikealla) ja joillakin valokuvilla tai 
piirroksilla. Täydennä sanaliuskat ideoilla 
siitä, kuinka sinä voit vahvistaa perhettäsi. 
Leikkaa sanaliuskat irti ja laita ne purkkiin. 
Valitse purkista joka päivä yksi sanaliuska 
ja tee, mitä siinä sanotaan. Kun pyrit 
elämään ideoidesi mukaan, voit vaikuttaa 
perheessäsi!

MINÄ VOIN!

Minä voin vahvistaa perhettäni, kun
Minä voin vahvistaa perhettäni, kun

Minä voin vahvistaa perhettäni, kun Minä voin vahvistaa perhettäni, kun

Minä voin vahvistaa perhettäni, kun Minä voin vahvistaa perhettäni, kun

Minä voin vahvistaa perhettäni, kun
Minä voin vahvistaa perhettäni, kun
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Haastattelijana Amie Jane Leavitt

Barbara asuu Chilessä, 
maassa, joka on Etelä 

Amerikan länsirannikolla. 
Se on pitkä ja kapea maa, 
joka näyttää nauhalta. Joil
lakin alueilla on kuumaa 
ja kuivaa (kuten Atacaman 
autiomaassa), ja joillakin 
alueilla on trooppista ja kos
teaa (kuten Pääsiäissaarella). 
Barbara asuu Chilen pääkau
pungissa Santiagossa. ◼
Kirjoittaja asuu Utahissa Yhdysvalloissa.

Minä olen Barbara 
Y S T Ä V I Ä  Y M P Ä R I  M A A I L M A A

Minä olen yhdeksänvuotias, ja minulla on kaksi pikkuveljeä. Minä yritän  
olla hyvä isosisko ja auttaa heidän hoitamisessaan ja leikkiä heidän  
kanssaan. Minusta on mukavaa hoitaa lapsia. Minä haluan tulla  
isona opettajaksi.

Minä olen ainoa kirkon jäsen koululuokassani. 
Siksi saan tilaisuuksia kertoa ystävilleni Jeesuk-
sesta Kristuksesta ja Mormonin kirjasta. Kerran 
paras ystäväni pyysi, että opettaisin häntä 
rukoilemaan. Niin teinkin. Sitten me kumpikin 
pidimme rukouksen ruokatunnilla koulussa.

Vuonna 2013 minä täytin kahdeksan, ja 
isä kastoi ja konfirmoi minut. Olin aivan 

innoissani! Se oli erityinen kokemus, 
jonka tulen aina muistamaan.

Chilestä
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VALMIINA LÄHTÖÖN!
Barbaran laukku on pakattu muutamilla 
hänen lempitavaroistaan. Mitä niistä 
pakkaisit omaan laukkuusi?

SAAN KÄYDÄ 
TEMPPELIIN
Santiagon temppeli oli ensimmäinen 
temppeli, joka rakennettiin espanjan  -
kie liseen maahan. Se vihittiin käyttöön  
15. syyskuuta 1983. Se oli toinen  
Etelä- Amerikkaan rakennettu temppeli.

Meillä on erityinen joulu-
ruokalaji – tonnikalalla 
täytetyt tomaatit. Chilessä 
joulupukki tulee jouluaat-
tona täsmälleen keskiyöllä. 
Me saamme valvoakin 
hänen tuloonsa asti!

Viikonloppuisin perheestäni  
on mukavaa patikoida ja ajaa  

mönkijöillä vuorilla lähellä 
kotiamme. Meistä on myös  

hauskaa käydä rannalla.

¡Hola, 
amigos!*

Meillä Chilessä on hauskoja juhlapäi-
viä. Syyskuun 18. on itsenäisyyspäivä 
ja 19. on puolustusvoimien päivä. 
Noiden kahden päivän aikana me 
tanssimme kansallistanssiamme 
nimeltä ”La Cueca” ja syömme her-
kullisia lihapiiraita, joita sanotaan 
empanadoiksi.

* ”Hei, ystävät!” espanjaksi
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MEIDÄN SIVUMME

Natalia A., 10, Kolumbia

Liu C., 7, 
Ecuador

Thierry M., 7, Brasiliasta pitää Alkeisyhdistyksessä 
käymisestä ja kirkon laulujen laulamisesta. Hän  
tietää, että temppeli on Herran huone.

Olivia I., 8, Roma-
niasta auttaa mielel-
lään äitiä siivoamaan 
kotia. Äiti opettaa 
Oliviaa ja tämän 
kolmeatoista ystävää, 
ja kun he pitävät 
tauon, Oliviasta on 
hauskaa esittää opettajaa. Hän käy mie-
lellään matkoilla vanhempiensa kanssa 
ja viettää aikaa isovanhempiensa kanssa. 
Kun hänet kastettiin, hän tunsi olevansa 
hyvin lähellä taivaallista Isää, ja hän on 
kiitollinen siitä, että hänellä voi olla Pyhä 
Henki apuna valintojen tekemisessä. 
Hänen suosikkinsa Alkeisyhdistyksen 
lauluista on ”Profeettaa seuraa” (Lasten 
laulukirja, s. 58–59).

Voit lähettää piirustuksesi, valokuvasi 
tai kokemuksesi verkossa sivustolla 

liahona. lds. org tai sähköpostitse osoittee-
seen liahona@ldschurch.org tai postitse 
osoitteeseen

Liahona, Our Page
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150- 0024, USA

Jokaiseen lähetykseen täytyy liittää 
lapsen koko nimi, sukupuoli, ikä (oltava 3–11 
vuotta), toisen vanhemman nimi, seurakunta 
ja vaarna tai piiri sekä vanhemman kirjalli-
nen lupa (sähköpostiviesti riittää) käyttää 
lapsen kuvaa ja lähetettyä viestiä. Lähetettyä 
aineistoa saatetaan lyhentää tai muokata 
selkeämmäksi.

Yhtenä päivänä vähän ennen kuin minut kastettiin olin mummin 
luona, kun hän meni kellariin hakemaan jotakin. Hän kompastui  
ja kaatui eikä päässyt ylös. Hän huusi minua, mutta minä katsoin tele-
visiota enkä kuullut häntä. Noin kymmenen minuutin kuluttua kuulin 
hiljaa nimeni: ”Tom!” Menin etsimään häntä, ja löysin hänet lattialta 
makaamasta. En ole niin vahva, että olisin voinut auttaa hänet pys-
tyyn, joten juoksin naapuriin. Naapuri tuli ja auttoi mummin pystyyn.

Mummi sanoi minulle: ”Tom, se oli Pyhä Henki, jonka kuulit. Minä 
olin niin kaukana, ettet voinut kuulla minua.”

Minä tiedän, että minulle kuiskasi Pyhä Henki. Nyt minut on kastettu, ja olen iloinen siitä, 
että minulla on Pyhän Hengen lahja.
Tom R., 8, Saksa
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”Pysykää siis alati valveilla ja  
rukoilkaa” (Luuk. 21:36).

Kun olin 8 vuotias, minut ja 
kaksi serkkuani lähetettiin 

läheiseen kaupunkiin tekemään 
ruokaostokset. Jälkikäteen ajatellen 
minua hämmästyttää se, kuinka pal
jon isoäitini, tätini ja setäni luottivat 
meihin. Aamuinen taivas oli kirkas 
ja selkeä, kun lähdimme ratsasta
maan kolmella hevosellamme.

Keskellä preeriaa päätimme las
keutua hevosten selästä ja pelata 
marmorikuulilla. Olimme niin 
uppoutuneita peliimme, ettemme 
nähneet, kun tummat pilvet peit
tivät taivaan. Siinä vaiheessa kun 
tajusimme, että myrsky oli tulossa, 
emme ehtineet edes nousta 

hevostemme selkään. Rankkasade 
ja rakeet iskivät meihin niin kovaa, 
ettemme voineet muuta kuin ottaa 
hevosilta satulat pois ja suojautua 
satulapeitteiden alle. Sitten hevo
semme karkasivat.

Ilman hevosia, märkinä ja kylmis
sämme lähdimme kävelemään mah
dollisimman nopeasti kohti läheistä 
kaupunkia. Oli myöhä, kun löy
simme yhden talon ja koputimme 
oveen. Talossa asuva perhe kuivat
teli meidät, syötti meille herkullisia 
papuburritoja ja laittoi meidät sitten 
nukkumaan huoneeseen, jossa oli 
maalattia.

Serkkuni ja minä heräsimme 
aamulla siihen, että aurinko loisti 
kirkkaasti ja taivas oli kaunis. Eräs 

mies koputti oveen etsien kolmea 
hukassa olevaa poikaa. En koskaan 
unohda, mitä näimme matkallamme 
kotiin – joukon ihmisiä, jotka oli
vat etsineet meitä läpi yön. Heidän 
kaikkien edessä olivat rakastava 
isoäitini ja setäni ja tätini. He hala
sivat meitä ja itkivät ikionnellisina 
siitä, että olivat löytäneet hukassa 
olleet lapsensa.

Meidän rakastava taivaallinen 
Isämme pitää meidät mielessään. 
Hän odottaa innokkaasti meidän 
paluutamme kotiin. Merkkejä hen
gellisistä myrskyistä on joka puo
lella ympärillämme. Katsokaamme 
ylöspäin ja valmistautukaamme 
vahvistamalla todistustamme  
joka päivä. ◼KU
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Vanhin Adrián Ochoa
seitsemänkymmenen 
koorumista

Katsokaa  
ylöspäin

Artikkelista ”Katsokaa ylöspäin”, Liahona, marraskuu 2013, s. 102–103.
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Sheralee Hardy
Perustuu tositapahtumaan

”Työtä tehdessäin laulan, 
olen niin iloinen” (Lasten 
laulukirja, s. 108).

Ammon huokaisi, 
kun hän ja isä 

lähtivät jalkapallopelin 
jälkeen kotiin. ”Minä en 
ymmärrä”, hän sanoi. 
”Meillä on niin monta 
hyvää pelaajaa. Miksi  
me ei saada maaleja?”

Isä oli hyvä jalkapal
loilija. Ehkä hän voisi 
auttaa.

”Mielestäni teidän 

pitää oppia toimimaan 
joukkueena”, isä sanoi. 
”Tehän kaikki haluatte 
saada maaleja?”

”Kyllä”, Ammon sanoi. 
”Mutta ei me kaikki 
voida olla niitä, jotka 
tekevät maalin. Sitäkö 
tarkoitat?”

Isä nyökkäsi. ”Maalia 
ei voi tehdä yksin. Ensin 
puolustajien pitää saada 
pallo haltuun toiselta 
joukkueelta, vai mitä?”

Ammon naurahti.  
”On aika vaikea tehdä 

Perhejoukkue

maalia, jos ei ole palloa.”
”Aivan”, isä sanoi. 

”Sitten puolustajat antavat 
sen jollekulle, joka voi 
tehdä maalin. Kukaan ei 
voi tehdä maalia yksin.”

”Niin kai”, Ammon 
sanoi.

Kun he tulivat kotiin, 
äiti piteli vauvaa 
sylissään samalla kun 
laittoi ruokaa. ”Miten  
peli sujui?” hän kysyi.

”Me hävittiin taas”, 
Ammon vastasi.  
”Mutta ensi kerralla  KU
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On helpompaa voittaa, kun kaikki tekevät yhteistyötä.
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me pärjätään paremmin.”
”Tuo on hyvä asenne”, 

äiti sanoi.
”Minulla on kamala 

nälkä!” Miguel huusi, 
kun hän, Samuel ja  
Lucas ryntäsivät sisälle.

”Pojat, voitteko auttaa 
kattamalla pöydän ja 
keräämällä lelut?” äiti 
kysyi.

Kaikki neljä poikaa 
voihkaisivat.

”Mutta en minä ole 
leikkinyt näillä”, Samuel 
sanoi.

”Se vie ikuisuuden!” 
Miguel valitti.

Isä nauroi. ”Meidän 
perheellä taitaa olla sama 
ongelma kuin Ammonin 
joukkueella.”

”No, mikä?” Samuel 
kysyi.

”Me ei tehdä yhteis
työtä”, Ammon sanoi. ”Me 
kaikki halutaan päästä 
syömään. Mutta me jäte
tään kaikki työt äidille.”

”Juuri niin!” isä sanoi. 
”Kuinka voimme tehdä 
työtä joukkueena?”

Ammonilla oli idea. 
”Mitä jos Samuel ja minä 
katetaan pöytä? Miguel 
ja Lucas voivat kerätä 
lelut.”

”Hieno idea!” isä sanoi.
Pian ruoka oli valmista. 

Ammon risti kätensä 
rukoukseen. Hän 
oli iloinen siitä, että 
hänen perheensä oli 
toiminut joukkueena. 
Hän toivoi, että hänen 
jalkapallojoukkueensa 
tekisi samoin. ◼
Kirjoittaja asuu Albertassa Kanadassa.
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Syksy on erityisen jännittävää aikaa 
perhokalastajille, sillä silloin taime

nia ajaa miltei kyltymätön mässäilyn
halu, kun ne vahvistavat ruumistaan 
talviruoan niukkuuden varalle.

Perhokalastajien tavoitteena on pyy
tää taimenta nokkelan petoksen avulla. 
Taitava kalastaja tutkii taimenen käyt
täytymistä, säätä, veden virtausta ja sitä, 
minkälaisia hyönteisiä taimenet syövät 
ja milloin nuo hyönteiset kuoriutuvat. 
Usein hän valmistaa käyttämänsä vie
heet omin käsin. Hän tietää, että pie
nine koukkuineen näiden tekohyön
teisten täytyy olla täydellisiä huijauksia, 
sillä taimen huomaa pienimmänkin 
virheen ja hylkää perhon.

Kuinka jännittävää onkaan nähdä 
taimenen hyppäävän vedestä, nap
paavan perhon ja taistelevan vastaan, 
kunnes se lopulta on kuolemanväsy
nyt ja kelataan pyytäjän luo. Vastak
kain ovat kalastaja tietoineen ja taitoi
neen sekä upea taimen.

Tekovieheiden käyttö kalojen narraa
miseksi ja pyytämiseksi on esimerkki 
siitä, kuinka Lusifer usein houkutte
lee, petkuttaa ja yrittää saada meidät 
satimeen.

Kuten perhokalastaja, joka tietää, 
että taimenia ajaa nälkä, Lusifer tuntee 

meidän ”nälkämme”, eli heikkou
temme, ja houkuttelee meitä tekovie
heillä, joihin tarttuminen voi johtaa sii
hen, että meidät kiskaistaan elämän 
virrasta hänen armottoman vaiku
tuksensa alaisuuteen. Ja toisin kuin 
perhokalastaja, joka pyytää kalan ja 
päästää sen vahingoittumattomana 
takaisin veteen, Lusifer ei vapaa
ehtoisesti päästä ketään menemään. 
Hänen tavoitteenaan on tehdä uhreis
taan yhtä kurjia kuin hän on.

Yksi hänen meitä vastaan käyttä
mistään päämenetelmistä on hänen 
taitonsa valehdella ja pettää, jotta hän 
saisi meidät vakuuttuneiksi siitä, että 
paha on hyvää ja hyvä pahaa. Jo aivan 
alusta asti taivaan suuressa neuvon
pidossa Saatana ”pyrki hävittämään 
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Vanhin  
M. Russell Ballard
kahdentoista  
apostolin 
koorumista

ihmisen tahdonvapauden, jonka minä, 
Herra Jumala, olin antanut hänelle” 
(Moos. 4:3).

Taistelu ihmisen Jumalalta saa
masta tahdonvapaudesta jatkuu 
tänäkin päivänä. Saatanalla ja hänen 
käskyläisillään on vieheitään kaik
kialla meidän ympärillämme, ja 
he toivovat, että me horjumme ja 
nappaamme hänen perhojaan, niin 
että hän voi kelata meidät luokseen 
väärillä keinoillaan.

Veljet ja sisaret, olkaamme kaikki 
tietoisia keinotekoisista perhoista, 

joita väärä ihmisten kalastaja 
Lusifer meille tarjoaa. Olkoon 
meillä viisautta ja hengellistä 

oivalluskykyä erottaa hänen 
monet vaaralliset tarjouk

sensa ja kieltäytyä niistä.
Ja niille teistä, 
jotka ovat 
langenneet 

minkä tahansa 
riippuvuuden saaliiksi, on olemassa 
toivoa, koska Jumala rakastaa kaikkia 
lapsiaan ja koska Herran Jeesuksen 
Kristuksen sovitus tekee kaiken  
mahdolliseksi. ◼

Artikkelista ”Oi tuota Paholaisen viekasta suunni-
telmaa!”, Liahona, marraskuu 2010, s. 108–110.



Ks. vanhin Neil L. Andersen kahdentoista apostolin koorumista, ”Tulkaa Hänen luokseen”, Liahona, toukokuu 2009, s. 80.

”Vaikka kunnioitamme niitä pioneereja, jotka kävelivät tasankojen halki Suolajärven laaksoon, tänä päivänä  
elää paljon enemmän pioneereja. He eivät työnnä käsikärryjä, mutta he ovat aivan samanlaisia niin monin tavoin: 
he ovat kuulleet Herran äänen Mormonin kirjan kautta ja henkilökohtaisten rukoustensa kautta. Uskoen ja 
parannusta tehden he ovat astuneet kasteen vesiin ja upottaneet jalkansa lujasti evankeliumin viljavaan maape-
rään. Kristuksen opetuslapsina he ovat olleet halukkaita tekemään uhrauksia sen vuoksi, mikä on oikein ja totta. 
Ja Pyhän Hengen lahjan avulla he pysyttelevät vakaasti suunnassaan kohti iankaikkista elämää.”

Olenko minä pioneeri tänä aikana?

NÄKEMYKSIÄ



Muita aiheita tässä numerossa
NUORILLE AIKUISILLE

NUORILLE

LAPSILLE

s. 44

s. 54

s. 68

Viisi nuorta aikuista kertovat, miten he ovat 
puolustaneet uskoaan vastustuksen keskellä.

Kysymykset voivat olla oivallisia opetusväli-
neitä – jos muotoilet ne oikealla tavalla. Tämä 
artikkeli opettaa sinua tekemään niin.

Sisar Bonnie L. Oscarson ja hänen lapsenlapsensa 
Mathilde kertovat, mitä asioita voit odottaa  
siirtyessäsi Nuoriin Naisiin.

Puolustamme  

Kuinka esitän 
kysymyksiä, joilla 
on merkitystä

Tervetuloa 
Nuoriin Naisiin

SITÄ, MIHIN  uskomme
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