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 Meille on annettu käsky: ”Kiitä Herraa, Juma
laasi, kaikessa. – – Eikä ihminen loukkaa 

Jumalaa millään tavalla, eikä hänen vihansa ole 
syttynyt keitään muita vastaan kuin niitä, jotka 
eivät tunnusta hänen kättänsä kaikessa.” 1

Kiittämättömyys on yksi suurimmista synneistä, 
joten kiitollisuus on yksi suurimmista hyveistä.

Kiitollisuuden tärkeys ja sen vaikutus ihmisiin 
havainnollistuu Lamanin ja Lemuelin elämässä. 
Heidän suhtautumisensa Herran käskyyn lähteä 
Jerusalemista johti siihen, että tuhannet ihmiset 
kärsivät mittaamatonta kurjuutta yli vuosituhan
nen ajan. Lehi ja Nefi ylistivät jatkuvasti Jumalaa ja 
kiittivät Häntä siitä, että heidät oli johdatettu pois 
Jerusalemista. Laman ja Lemuel eivät kyenneet arvos
tamaan sitä, mitä Herra oli tehnyt heidän hyväkseen. 
Sen sijaan että olisivat kiittäneet Herraa, he valittivat. 
Asenteensa johdosta Lehi ja Nefi lähentyivät Herraa, 
kun taas Laman ja Lemuel etääntyivät Herrasta. Tässä 
näemme suurenmoisen keinon, kuinka voi tulla 
hengellisesti vahvaksi – kiitollisuuden.

Näemme myös, että voidaksemme olla kiitollisia 
jostakin meidän täytyy ymmärtää sen merkitys ja 
arvostaa sitä.

Kun presidentti Henry B. Eyring oli nuori isä, 
hän alkoi tarkastella kunkin päivän tapahtumia 
nähdäkseen, miten Jumalan käsi kosketti hänen 
perhettään. Hän sanoi: ”Kun jatkoin sitä hellittä
mättä, jotakin alkoi tapahtua. Kun kävin mieles
säni päivää läpi, näin todisteita siitä, mitä Jumala 
oli tehnyt jonkun meistä hyväksi – –. Kun niin 
tapahtui – –, ymmärsin, että se, että yritin muistaa, 
oli antanut Jumalalle mahdollisuuden osoittaa 
minulle, mitä Hän oli tehnyt. Sydämessäni alkoi 
kasvaa muutakin kuin kiitollisuutta. Todistus 

kasvoi. Tulin yhä varmemmaksi 
siitä, että taivaallinen Isämme 
kuulee rukoukset ja vastaa niihin. 
Tunsin enemmän kiitollisuutta 
siitä pehmenemisestä ja puhdistu
misesta, jotka Vapahtajan Jeesuk
sen Kristuksen sovitus tuo muka
naan. Ja opin luottamaan enem
män siihen, että Pyhä Henki voi 
palauttaa mieleemme kaiken. – – Tarkoitukseni on 
kehottaa teitä etsimään keinoja tunnistaa ja muis-
taa Jumalan hyvyys. Se vahvistaa todistustamme.” 2

Kiitollisuus vahvistaa todistustamme. Se, että 
ilmaisemme kiitollisuutta, on tunnustus Juma
lan käden vaikutuksesta elämässämme ja tapa 
huomioida Hänen lempeät armotekonsa meitä 
kohtaan. Tämä vuorostaan lisää luottamustamme 
siihen, että Herra kuulee rukouksemme ja vastaa 
niihin sekä ohjaa elämäämme. Kun huomaamme 
riippuvuutemme Herrasta, alamme luottaa Häneen 
yhä enemmän.

Kun kiitollisuutemme Herran siunauksista lisään
tyy, myös halumme tulla Hänen luokseen lisääntyy, 
ja me käännymme Hänen puoleensa kaikessa, 
mitä teemme. ”Olkoot kaikki tekemisesi Herralle, 
ja minne menetkin, tapahtukoon se Herrassa; niin, 
suuntautukoot kaikki ajatuksesi Herraan; niin, koh
distukoon sydämesi kiintymys Herraan ikuisesti.

Kysy Herralta neuvoa kaikissa tekemisissäsi, – – 
ja kun nouset aamulla, olkoon sydämesi täynnä 
kiitosta Jumalalle.” 3

Kun näemme elämän kiitollisuuden linssien 
läpi, me katsomme Herraan jokaisessa ajatuksessa 
emmekä me epäile emmekä pelkää.4

Suurimpia inhimillisiä murhenäytelmiä on 
sokeus Herran yltäkylläisille siunauksille, olivatpa 
ne sitten Hänen lempeitä käskyjään tai armote
kojaan. Jos me emme arvosta niitä suurenmoisia 
asioita, joita Hän on tehnyt hyväksemme, niin 
emme hyödynnä niitä. Typeryyttä on se, että saisi 
lahjan mutta ei ottaisi sitä vastaan. Me osoitamme 

KOTIMAANSIVUT

Vanhin  
José A. Teixeira

E U R O O P A N  V Y Ö H Y K K E E N  J O H T O H E N K I L Ö N  S A N O M A

Kiitollisuus tekee meistä 
hengellisesti vahvoja
Vanhin José A. Teixeira, Portugali
Euroopan vyöhykkeen johtaja



K2 L i a h o n a

kiitollisuutemme käyttämällä sitä, mitä meille  
on annettu. Tärkein näiden lahjojen joukossa on 
Jeesuksen Kristuksen sovitus.

Laman ja Lemuel eivät koskaan pitäneet luvat
tuun maahan pääsyä siunauksena ja uuden elämän 
mahdollisuutena. Kiittämättömyydellään he polki
vat Jumalan siunaukset jalkojensa alle.

Kiitollisuuden ansiosta me voimme nähdä 
Jumalan käden ohjaavan elämäämme. Se vahvistaa 
haluamme pitää Hänen käskynsä. Me sovitamme 
tahtomme Isämme tahtoon. On pieni asia tunnus
taa Herran käden vaikutus kaikissa saamissamme 
siunauksissa. Sen palkintona on tieto, että Jumala 
on kanssamme ohjaten meitä elämämme haas
teissa. Uskomme lisääntyy ja luottamuksemme 
Jumalaan vahvistuu.

Kiitollisuus on siemen, joka kukoistaa  
rakkaudentäyteisessä maaperässä.

Kiitollisuus saa aikaan kunnioitusta,  
anteeksiantoa, parantumista.

Kiitollisuus herättää mittaamatonta 
anteliaisuutta.

Kiitollisuus ylistää Jumalan lempeitä 
armotekoja.

Kiitollisuus elävöittää henkilökohtaista 
ilmoitusta.

Kiitollisuus kannustaa rukoilemaan  
ja rohkaisee rukoilevia polvia.

Kiitollisuus saa elämän kukoistamaan.
Kiitollisuus edistää parannusta,  

viisautta, kurssin oikaisemista.
Kiitollisuus laajentaa sydäntä.
Kiitollisuus vaalii liittoja.

Itse Kristuskin antoi polvillaan kiitoksensa  
Isälleen taivaassa.

Vaalikaamme perheessämme tätä jumalallista 
ominaisuutta. ◼

VIITTEET:
 1. OL 59:7, 21, kursivointi lisätty.
 2. ”Oi muistakaa, muistakaa”, Liahona,  

marraskuu 2007, s. 67, kursivointi lisätty.
 3. Alma 37:36–37, kursivointi lisätty.
 4. OL 6:36.

ajankohtaisia. Jos sinulle ajan
kohtainen luokka ei näy luette
lossa, niin ota yhteyttä pappeus
koorumin tai apujärjestön johto
kuntaan ja pyydä heitä lisäämään 
puuttuva luokka.

Kohdasta 3 voit liikkua edel
liseen tai seuraavaan sunnun
taihin ja katsoa sen sunnuntain 
oppiaiheen.

Kohdasta 4 voit myös katsella 
ja halutessasi vaikka tulostaa 
koko vuoden oppiaiheaikataulun.

Kohdasta 5 löytyy apua ja 
ohjeita sivun käyttäjille ja yllä
pitäjille. Kyseinen sisältö on vielä 
toistaiseksi saatavilla vain eng
lannin kielellä, mutta se voi olla 
hyvin hyödyllistä, jos ongelmia 
ilmaantuu. ◼

V E R K O S S A

LDS Tools, osa 1: 
Seurakuntakohtainen 
oppiaiheaikataulu

 Tämä artikkelisarja tutustuttaa 
LDS Tools  palveluun osoit

teessa www.lds.org. Palveluun 
pääsee kirjautumalla sivustolle 
LDS Account  tunnuksilla. 
Tunnuksen voi luoda osoitteessa 
www.ldsaccount.lds.org/register 
ja sen voi luoda joko jäsenenä 
tai ystävänä.

Osoitteesta www.lds.org/
lesson/?lang=fin löytyvä oppiaihe
aikataulu on loistava työkalu, 
joka auttaa valmistautumaan 
jokaiseen sunnuntaihin.

Sivulla ensimmäisenä (koh
dassa 1) näkyvät seuraavan 
sunnuntain oppiaiheet. Ne ovat 
usein linkkejä itse oppiaiheeseen.

Kohdasta 2 voit valita ne 
luokat, jotka ovat sinulle 

Oppiaiheaikataulun näkymä LDS Tools- palvelussa.
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 Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen 

Kirkko julkaisi maanantaina 29.9. 
uudet suomenkieliset internetsi
vut osoitteessa www.mormonit.
fi. Uudet sivut on tarkoitettu 
erityisesti jäsenille, ja ne ovat 
kanava kertoa paikallisia uutisia. 
Jatkossa yhä useampi Liahonan 
Kotimaansivuilla ilmestyvä uuti
nen saatetaan nähdä myös näillä 
sivuilla. Sivuilla toivotaan olevan 
viikoittain jotakin uutta luettavaa. 
Vastaavia sivuja on jo monessa 
muussa Euroopan maassa, ja tar
koituksena on päivittää jokainen 
maakohtainen sivusto uuteen 
ulkoasuun.

Sivuilta löytyvät mm. temppe
lin sekä sukututkimuskeskuksen 
yhteystiedot, kalenteri, joka sisäl
tää yleiset tapahtumat, sekä paljon 

 Kotimaansivut on Liahona lehden osio, jossa 
meidän on mahdollisuus jakaa erilaisia koke

muksia omasta elämästämme tai seurakuntiemme 
toiminnoista ja sillä tavalla kohottaa Kotimaansi
vujen lukijoita. Hengellisten kokemusten jakami
nen tätä kautta voi vahvistaa hengellisyyttämme 
sekä luoda yhtenäisyyden tunnetta seurakun
tien välillä. Toimitus toivookin lisää materiaalia 
Kotimaansivuille.

Julkaisemme artikkeleita seuraavilla otsikoilla:

• Paikallisia uutisia: seurakuntien tapahtumia  
ja yhteisiä projekteja.

• Jäsenten kertomaa: omia hengellisiä koke
muksia esim. sukututkimus  ja lähetystyöstä.

• Mistä tiedän: oman todistuksen saaminen  
eri evankeliumin asioista.

• Lempikohtani pyhistä kirjoituksista: lyhyt 
kuvaus lempikohdasta ja syy, miksi se koskettaa.

• Kuin Jeesus mä olla tahdon: lasten 
kokemuksia ja kertomuksia evankeliumin 
periaatteista.

• Kirkon historiaa Suomessa: tässä osiossa 
on esitelty kirkon vahvistumista ja kasvua 
Suomessa.

• Kommentteja: julkaisemme toimitukseen tul
lutta palautetta Kotimaansivujen artikkeleista.

Artikkelien pituus voi olla 150–300 merkkiä. 
Jokainen artikkeli luetaan ja myös pidempiä 
artikkeleita voidaan julkaista, joskus useammassa 
osassa. Artikkelin mukana tulisi selkeästi ilmaista, 
kuka sen on kirjoittanut ja halutessa myös mistä 
seurakunnasta kirjoittaja on. Yhteystiedot ovat 
tärkeät, erityisesti postitse lähetetyissä juttu 
ehdotuksissa. Kotimaansivuilla ei voida julkaista 
jäsenten sakramenttikokouksessa pitämiä puheita 
tai kirkon oppeja käsitteleviä artikkeleita.

Kirkko on julkaissut uudet  
maakohtaiset internetsivut

muuta hyödyllistä tietoa. Paikal
liset tapahtumat voi löytää osoit
teesta lds.org/calendar sekä seu
rakunnan ilmoitustaululta. Sivus
tolla on myös mahdollista tutus
tua kirkon historiaan Suomessa 
varhaisten Valkeus  lehtien sekä 
Kotoa ja kaukaa  liitteiden kautta. 
Ensimmäinen digitoitu lehti on 
vuodelta 1948. Vaikka tekniikka 
onkin kehittynyt, lehdestä voi 
hyvin nähdä, että sisältö on silti 
yhä ajatonta.

Osa sivuston linkeistä vie 
vielä englanninkielisille sivuille, 
mutta tämä toivottavasti muuttuu 
jossakin vaiheessa, kunhan lisää 
sivustoja saadaan käännettyä.

Sivuston sisältöä ylläpitää sisar 
Irina Riihikoski, ja sekä pieniä 
että suuria uutisia otetaan mielel
lään vastaan kaikkialta. ◼

Uusittujen 
paikallisten 
internetsivujen 
etusivu.

T O I M I T U K S E L T A

Artikkelien lähettäminen 
Kotimaansivuille
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Artikkeleiden yhteyteen liitettävien kuvien 
yhteydessä tulee olla kuvan ottajan nimi ja 
yhteystiedot sekä kuvassa näkyvien henkilöi
den nimet. Kuvien tulee olla .jpg muodossa ja 
kooltaan yli 300KB, jotta niiden painojälki on 
tarpeeksi hyvä.

Kaikki materiaali voidaan lähettää joko  
sähköisesti tai kirjeitse seuraaviin osoitteisiin:

Lähetystyöhön lähteneitä

Laura Hurskainen Hämeen-
linnan seurakunnasta aloitti 
syyskuussa 2014 kokoaikaisen 
lähetystyön Skotlannin/Irlannin 
lähetyskentällä.

Raimo ja Kaarina Merenluoto 
Turun 2. seurakunnasta aloit-
tivat syyskuussa 2014 kokoai-
kaisen lähetystyön Helsingin 
temppelissä.

Anna Lundén Tampereen 1. 
seurakunnasta aloitti loka-
kuussa 2014 kokoaikaisen 
lähetystyön Manchesterin 
lähetyskentällä Englannissa.

Heli- Marja Järvi Turun 1. seu-
rakunnasta aloitti lokakuussa 
2014 kokoaikaisen lähetystyön 
Temppeliaukion lähetyskentällä 
Utahissa Yhdysvalloissa.

Aura Laineenkare Turun 2. seu-
rakunnasta aloitti lokakuussa 
2014 kokoaikaisen lähetys-
työn Leedsin lähetyskentällä 
Englannissa.

• irina.riihikoski@gmail.com
• Irina Riihikoski 

Siltapellonkuja 2 L 110 
00740 Helsinki

Kiitos siitä suurenmoisesta työstä, jota teette!  
Toivomme, että kynnys lähettää tekstejä olisi matala, ja 
pyrimme auttamaan tekstien laatimisessa, jos tarvetta. ◼
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