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 Apostoli Paavali opetti, että lain kaikki käs-
kyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan: 

rakasta.1 Todellinen rakkaus, Paavali opettaa 
edelleen, tulee puhtaasta sydämestä ja vilpittö-
mästä uskosta.2 Olennainen osa uskoamme on 
omavaraisuuden saavuttaminen sekä hengellisesti 
että ajallisesti. Omavaraisuus on ollut ja on yksi 
tärkeimmistä pyhille tänä taloudenhoitokautena 
opetettavista asioista. Kuitenkin tie omavaraisuu-
teen voi olla pitkä, ja toisinaan sen varrella on kes-
keytyksiä, sairauksia, taloudellisia haasteita sekä 
henkilökohtaisia ja muita päätöksiä, jotka saattavat 
keskeyttää matkamme ajalliseen omavaraisuuteen, 
joka on yksi omavaraisuuden osa- alue. Toinen 
osa- alue on hengellinen omavaraisuus. Kolikon 
kahden puolen tavoin molemmat ovat erottamatto-
mia ja saavat aikaan täydellisen omavaraisuuden.3

Ilman että pysähdymme arvioimaan veljiemme ja 
sisartemme epäonnen syytä heidän vaikeina aikoi-
naan, todellisen rakkauden tulisi saattaa meidät 
kohti myötätuntoa, jolle pyhät kirjoitukset antavat 
kirjaimellisen merkityksen ”kärsiä toisten kanssa”4. 
Vapahtaja, ”jolla on sydämellistä armahtavaisuutta; 
joka on täynnä sääliä ihmislapsia kohtaan” 5, on 
meille täydellinen esimerkki myötätunnosta ja 
rakkaudesta. Ollessaan tekemisissä jonkun sellai-
sen kanssa, jolla oli vaikeuksia tai koettelemuksia, 
Herra ei milloinkaan kääntänyt huomiotaan syiden 
etsimiseen tai huonon päätöksen tuomitsemiseen. 
Täydellisessä rakkaudessaan Hän tunsi myötä-
tuntoa heitä jokaista kohtaan ja ryhtyi välittömästi 

toimeen siunaten heitä heidän tarpeissaan tai 
sairauksissaan.

Aivan kuten leskellä 6, jolla ei ollut mistä antaa, 
mutta joka antoi uhrin, myös jokaisella kirkon 
jäsenellä on suurenmoinen etuoikeus jakaa myötä-
tunnon jumalallista lahjaa paaston ja uhrien avulla. 
Katsomatta yhteiskunnalliseen asemaan7 tai käytet-
tävissä oleviin varoihin myöhempien aikojen pyhät 
paastoavat kerran kuussa sekä vahvistaakseen 
hengellistä omavaraisuuttaan että auttaakseen niitä, 
jotka ovat avun tarpeessa, saavuttamaan omavarai-
suutta paastouhrien avulla.
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Herra kutsui kansaansa Siioniksi 8, kun se täytti 
kolmen hyveen vaatimukset: he olivat yhtä sydä-
meltään, he asuivat vanhurskaudessa eikä heidän 
keskuudessaan ollut köyhiä. Ei ole sattumaa, että 
Siion tarkoittaa ”puhdassydämisiä”9. Jälleen ker-
ran pyhät kirjoitukset osoittavat meille, että sydä-
men puhtaus saa meidät tuntemaan myötätuntoa 
ja armoa, jotka puolestaan synnyttävät rakkautta. 
Henokin kansa ymmärsi käskyn ”Rakasta lähim-
mäistäsi niin kuin itseäsi”10. Tämä ymmärrys sai 
heidät tuntemaan myötätuntoa, kärsimään jokai-
sen vähäosaisen veljensä ja sisarensa kanssa sekä 
työskentelemään yhdessä köyhien ja tarvitsevien 
auttamiseksi, kunnes heidän keskuudessaan ei 
enää ollut köyhiä.

Maailmassa, joka yhä enemmän poikkeaa 
Vapahtajan opetuksista, monet veljemme ja sisa-
remme kamppailevat voidakseen kasvaa täyteen 
mittaan vaikeissa oloissa tai ympäristössä, missä 
mahdollisuudet ovat rajalliset. Voimme uudis-
taa uskoamme myötätunnon kautta. Uskomme 
Jeesukseen Kristukseen ja Hänen evankeliumiinsa 
on riittävä, jotta voimme kehittää myötätuntoa 
ja rakkautta tarvitsevia kohtaan. Kun meillä on 
vakaumus ja toivo paremmasta maailmasta, me 
voimme maksaa runsaat paastouhrit sydämellä, 
joka on täynnä rakkautta ja myötätuntoa vel-
jiämme ja sisariamme kohtaan.

Kun elämme kiitollisin mielin, me olemme 
herkkiä havaitsemaan sen tosiasian, että aina on 
ihmisiä, joiden tarpeet ovat omiamme suuremmat. 
Me voimme olla kuten leski, joka mitä kauheim-
missakin olosuhteissa piti köyhien ja tarvitsevien 
auttamista pyhänä etuoikeutena.

Voimme tehdä paastoamisesta ja paastouh-
rien maksamisesta osan elämäämme opettaen 
sitä ja juurruttaen sen perheisiimme ja seurakun-
tiimme. Teidän uskollinen kuuliaisuutenne tuo 
valoa Vapahtajan opetuslapsille. 11 Hän on oleva 

oppaanamme, ja Hänen kansansa on oleva kuin 
ehtymätön lähde.12 Ennen kaikkea me huoleh-
dimme köyhistä ja tarvitsevista – sillä olemme 
kaikki saman Isän lapsia – Hänen rakkautensa 
tukemina, säilyttäen syntiemme anteeksiannon 
ja siten vaeltaen syyttöminä Jumalan edessä.13 ◼
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Kestitkää itseänne  
Kristuksen evankeliumilla!
Niina Kronqvist, Vaasa

 Kun ilta jo maan ylle tummen-
tui, lapset taivaan Isämme 

kokoontui. Yksi sisaristamme 
avasi 29.10.2014 Vaasassa 
kotinsa ovet Apuyhdistyksen 
toiminnalle. Kaunis koti, pul-
lan tuoksu ja tunnelmaa luo-
maan sytytetyt kynttilät loivat 
rauhaisan ja lämminhenkisen 
tunnelman. Illan teema oli ”Tule 
jakamaan ajatuksiasi syksyn 
konferensseista” (piiri-  ja yleis-
konferenssista). Pyhän Hengen 

todistus oli lähes käsin kosketel-
tava, kun sisarellinen rakkaus ja 
rakkaus evankeliumia kohtaan 
täyttivät kodin.

Sohvat täyttyivät ihmisistä, 
tuoleja haettiin lisää ja kaikille 
löytyi mukava paikka. Tunnelma 
oli jännittävän odottava, sydän 
oli ihan pakahtua, kun vihdoin 
pääsi jakamaan ajatuksiaan ja 
kokemuksiaan syksyn kon-
ferensseista.  Ensin saimme 
kuulla rakkaan Apuyhdistyksen 
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johtajamme terveiset Amerikan 
mantereelta. Hän kertoi rak-
kaudestaan meitä kohtaan ja 
evankeliumia kohtaan. Sanomas-
saan hän halusi mainita kaksi 
asiaa yleiskonferenssin aiheista. 
Ensimmäinen oli sakramentin 
tärkeys ja toinen oli, että koti-
käyntityö on yhtä kuin vilpitön 
rakkaus lähimmäistä kohtaan.
Illan aikana ehdimme käsitellä 
monta meitä koskettanutta 
aihetta niin piirikonferenssista 
kuin yleiskonferenssistakin. 
Jaoimme tuntemuksiamme sekä 
todistuksiamme periaatteista ja 
evankeliumin mukaisen elämän 
toteuttamisesta. Sisaret olivat 
selvästikin palanneet koteihinsa 
konferensseista tutkiskelemaan 
konferenssien sanomaa ja ope-
tuksia. Monia asioita oli jo läh-
detty toteuttamaan arjessa, kuten:

 Tänä vuonna lähetyskentän Nuorten Naisten lei-
rin teemana oli ”Tule Kristuksen luokse”. Vaikka 

ulkoiset puitteet eivät olleet luksusta, niin paikan 
päälle yhteisiin tiloihin saavuttuamme tunsimme 
Hengen. Leirin johtajat ja Oulun sisaret toivottivat 
meidät sydämellisesti tervetulleiksi. Saimme nauttia 
koko leirin ajan tunteesta, että meistä välitettiin ja 
pidettiin huolta, ja se tunne vain voimistui viikon 

edetessä.
Ohjelmaa oli järjes-

tetty sopivissa erissä, ja 
saimme mm. askarrella 
mukaamme erilaisia 
muistoja, joissa oli 
hengellinen sanoma. 
Erityisesti mieleen jäi 
peili, jonka koristelimme 
jokainen omanlaiseksi ja 
jossa luki ”Be you(tifull)”. 

Sanoma tämän toiminnan takana oli sisar Susan W. 
Tannerin puheesta lokakuun 2005 yleiskonferens-
sissa: ”Sinun on tehtävä kaikki mitä voit tehdäksesi 
ulkonäkösi miellyttäväksi, mutta sillä hetkellä kun 
astut ovesta ulos, unohda itsesi ja ala keskittyä mui-
hin. Kun keskitymme muihin eli tulemme epäitsek-
käiksi, meissä kehittyy sisäistä hengen kauneutta, 
joka säteilee ulkoisesta olemuksestamme. Sillä tavalla 
me tulemme Herran kuvan kaltaisiksi pikemmin kuin 
maailman ja saamme Hänen kuvansa kasvoihimme.”

Jokaisena leiripäivänä kokoonnuimme yhdessä 
ja pienemmissä ryhmissä lukemaan Liahonaa ja 

Meille pieniltä tuntuvilla 
asioilla voi olla suuri merkitys 
jollekulle toiselle.

Olkaa huomenna hiukan 
parempia, hiukan ystävällisem-
piä, hiukan huomaavaisempia 
kuin tänään.

Herran lupaukset toteutuvat.
Sisaria oli myös koskettanut 

se, kun he saivat kuulla yleis-
konferenssipuheita puhujien 
omalla äidinkielellä eli englannin 
kielen lisäksi kiinaksi, espanjaksi 
ja portugaliksi.

Illan aikana Henki oli niin 
vahvasti läsnä ja Jumalan rak-
kaus niin käsin kosketeltavaa, 
että kenelläkään ei tuntunut 
olevan kiire arjen askarei-
siin vaan suuri halu viipyä 
hetkessä ja kestitä itseään 
Kristuksen evankeliumilla 
ja rakkaudella. ◼
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jakamaan ajatuksiamme lukemastamme.
”Nuorten naisten tieto ja ymmärrys evankeliu-

min totuudesta hämmästytti ja kosketti sydäntäni. 
Tunsin suurta rakkautta ja kiitollisuutta näitä nuo-
ria naisia ja Herraani kohtaan. Odotin joka aamu 
innolla yhteistä opiskeluhetkeäni leirin nuorim-
maisten kanssa”, kertoo Niina Kronqvist.

Kiitos Herran nöyrälle palvelijalle, että saimme 
sähköurut leirille. Sähköurkujen ansiosta saimme 
nauttia mahtavista musiikkiesityksistä, kun ne 
olivat monen taitavan tytön soitettavina. Musiikki 
toi jokaiseen päivään Hengen. Melkein joka ilta 
soi musiikki, johon yhdyimme lauluin, emmekä 
olisi millään malttaneet lähteä nukkumaan.

Yhden päivän kohokohta oli toiminta, jossa 
muutama Oulun seurakunnan sisar tuli kerto-
maan nuorille naisille oman rakkaustarinansa. 

Silloin ei kyyneliltä sääs-
tytty, kun kuulimme, 
kuinka nämä sisaret oli-
vat löytäneet prinssinsä. 
Päivän teemaan liittyen 
aikaisemmin päivällä oli 
toteutettu toiminta, jossa 
jokainen sai valmistaa 
puisen seinätaulun, ja yksi 
suosituimmista ”slouga-
neista” kuului näin: ”Jos 
sun linnasi ei oo temppeli, 
sä et oo mun prinssini.” 
Samana päivänä saimme 
myös opetella kauneuteen 
liittyviä asioita. Saimme 
vinkkejä ja niksejä mm. 
hiusten-  ja ihonhoitoon, 
ehostukseen sekä käsien 
ja kynsien kunnossa 
pitämiseen.

Leirin ”odotetuin” 
loppuhuipentuma oli metsävaellus, missä mat-
kaamme opastamassa oli hengellisiä suunnistus-
pisteitä. Vaikka päivä oli sateinen ja matka melko 
pitkä, niin emme kuulleet kenenkään valittavan. 
Perillä meitä odotti nuotion lämpö, ja saimme 
valmistaa lounaamme retkikeittimillä. Ruoka 
maistui hyvälle, kuten jokaisena päivänä leirillä, 
jossa meitä hemmoteltiin mahtavilla aterioilla.

Viimeisenä iltana pidimme todistuskokouksen, 
jossa melkein kaikki todistivat ja kaikki tunsi-
vat suurta yhteenkuuluvuutta Jumalan tyttärinä. 
Jeesus sanoi: ”Jos te ette ole yhtä, te ette ole 
minun”, mutta tuona iltana me olimme yhtä.

Kiitos kaikille leirin järjestäjille ja kaikille osal-
listujille kokemuksesta, jossa saimme todellakin 
tulla Kristuksen luokse. ◼
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