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 Eikö joulu olekin ihanaa aikaa?
Kaikkien sydän tuntuu pehmene-

vän, ja ystävällisyys valtaa tärkeämmän 
sijan elämässämme. Se on aikaa, jolloin 
käytämme enemmän aikaa ilmaistak-
semme rakkautemme perhettämme, 
vanhempiamme ja ystäviämme kohtaan.

Yleisesti ottaen maailmassa vallitsee 
kova kiire lahjojen, hyvien aterioiden 
ja erilaisten kutsujen hyörinässä. Ja 

ellemme ole tarkkoja, ne voivat myös 
merkitä ainoaa tärkeää asiaa meille 
joulussa.

Kristuksen opetuslapsina meidän 
pitää etsiä sitä, mistä todellinen joulun 
henki koostuu.

Rakastan presidentti Howard W. 
Hunterin kehotusta:

”Jos haluatte löytää joulun todelli-
sen hengen ja saada osaksenne sen 

suloisuudesta, saanen ehdottaa teille 
jotakin. Varatkaa tämän joulunajan 
juhlakiireiden keskellä aikaa kääntää 
sydämenne Jumalan puoleen. Ehkäpä 
hiljaisina hetkinä ja hiljaisessa paikassa 
ja polvillanne – yksin tai rakkaittenne 
kanssa – voisitte antaa kiitoksenne 
niistä hyvistä asioista, joita on tullut 
osaksenne, ja pyytää, että Hänen 
Henkensä asuisi teissä, kun yritätte vil-
pittömästi palvella Häntä ja pitää Hänen 
käskynsä. Hän tarttuu teitä kädestä, ja 
Hänen lupauksensa täyttyvät.” 1

Tuon kehotuksen pitäisi saada 
meidät pohtimaan sitä, millä tavoin 
haluamme valmistautua tähän vuoden 
loppupuoleen.

Muistan lapsuuteni joulut. Ne 
olivat yksinkertaisia, onnellisia ja 
perhekeskeisiä.

Muistan myös liikuttuneeni suuresti 
ensimmäisestä joulustani lähetystyös-
säni Englannissa. Ruotsalainen toverini 
vanhin Nilsson ja minä päätimme 
varata yhden illan tehdäksemme hyviä 
tekoja lähellämme oleville. Jouluaat-
tona kävimme erään jäsenen luona 
sairaalassa, yritimme tuoda iloa surul-
lisille ihmisille kaduilla ja annoimme 
pieniä lahjoja ihmisille, jotka saivat 
osakseen tuskin mitään huomiota.

Ovikellon soittaminen ja sitten 
piiloutuminen, jotta voisimme katsella 
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Joulun henki
Vanhin Patrick Boutoille, Ranska
vyöhykeseitsenkymmen

Vanhin  
Patrick Boutoille
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”Joulu on aikaa, jolloin käytämme enemmän aikaa ilmaistaksemme  
rakkautemme perhettämme, vanhempiamme ja ystäviämme kohtaan.”
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oven avanneiden ihmisten iloisia 
kasvoja, täytti meidät kiitollisuudella. 
Se ilta oli kylmä, mutta sydämemme 
paloi rinnassamme.

Myöhemmin vaimoni ja minä 
halusimme luoda perheellemme 
jouluperinteen:

Jouluaattona yhdessä lastemme 
ja lähetyssaarnaajien kanssa, mikäli 
he voivat tulla, meistä on hauskaa 
leipoa pipareita, valmistaa suklaata ja 
makeisia. Laulamme monessa välissä 
joululauluja ja sitten suunnittelemme 
loppupäivän. Sen jälkeen menemme 
käymään jäsenten ja naapurien luona, 
laulamme suurenmoisia joululauluja 
koskettavine sanoineen ja annamme 
heille makeisemme.

Joitakin vuosia sitten kävimme 
vaimoni erään tuttavan luona. Hänen 
terveytensä oli heikkenemässä paran-
tumattomasti. En tuntenut häntä itse, 
mutta kun aloimme laulaa, näin hänen 
kasvojensa kirkastuvan ja saatoin 

havaita hänen kokevan 
muutamia ilon hetkiä 
hyvin vaikeassa tilan-
teessaan. Kiitollisuu-
den kyyneleet vierivät 
hänen poskilleen.

Nuo perheemme 
kokemat pyhät hetket 
auttavat meitä muista-
maan Jesajan sanat:

”Sillä lapsi on syn-
tynyt meille, poika on 
annettu meille. Hän 
kantaa valtaa harteil-
laan, hänen nimensä 
on Ihmeellinen Neu-
vontuoja, Väkevä 
Jumala, Iankaikkinen 
Isä, Rauhan Ruhtinas.” 2

”Täyttäkäämme 
maailma Hänen rak-
kautensa ja parantavan 
voimansa valolla teke-
mällä yksinkertaisia 

ystävällisyyden, laupeuden ja myötä-
tunnon tekoja.” 3

Todistan, että Jeesus on Kristus 
ja että Hän on koko ihmiskunnan 
Vapahtaja. Hänen rakkautensa meitä 
kohtaan on ääretön.

Rukoilen, että jokainen meistä voisi 
järjestää asiansa ja valmistautua niin, että 
tuntisimme joulun todellisen hengen. ◼

VIITTEET
 1. Howard W. Hunter, ”Todellinen joulu”,  

Liahona, joulukuu 2015, s. 80.
 2. Jes. 9:5.
 3. Dieter F. Uchtdorf, ”Täyttäkää maailma  

Kristuksen rakkaudella”, Liahona,  
joulukuu 2014, s. 5.
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Vierailija ihailee jouluvaloja Washington D.C:n temppelin vierailukeskuksen luona.

Maria, Joosef ja Jeesus-lapsi
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kysymyksiin, jotka merkitsevät elä-
mässä eniten. Me tarvitsemme ilmoi-
tusta Jumalalta. Ja me tarvitsemme 
muutakin kuin vain yhden ilmoituksen 
vaikeana hetkenä. Me tarvitsemme 
ilmoituksen jatkuvaa, uusiutuvaa 
virtaa. Me tarvitsemme muutakin kuin 
vain yhden valon ja lohdun välähdyk-
sen. Me tarvitsemme jatkuvan siunauk-
sen olla yhteydessä Jumalaan.” 2

Henkilökohtainen ilmoitus tulee 
jokaiselle meistä aivan kuten profee-
toille ja apostoleille – Pyhän Hengen 
kautta. Hän on henkipersoona. Hän 
todistaa Isästä Jumalasta ja Hänen 
Pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta 3 ja 
vahvistaa kaiken totuuden hengelli-
sinä kehotuksina ja rauhan tunteina. 
Pyhissä kirjoituksissa tätä yhteyttä 
kuvataan hiljaiseksi, vienoksi ääneksi 4, 
jota ei tunneta fyysisillä aisteilla vaan 
joka koskettaa sydäntä ja mieltä 5, 
joskus lävistävänä ja voimakkaana 6. 
Nämä lyhyet hetket ovat kuin nopeita 
valonvälähdyksiä pimeydessä.

Kun meidät kastetaan Hänen kirk-
koonsa, otamme vastaan lupauksen 
siitä, että saamme elää pysyvässä 
valossa.7 Noudattaessamme keho-
tuksia sitoudumme täydellisemmin 
taivaalliseen Isäämme ja Hänen 

 Kun meistä tulee kasteessa kirkon 
jäseniä, meidät täyttää toivo iankaik-

kisesta elämästä ja siitä, että pääsemme 
lähemmäksi Jumalaa ymmärtämällä 
paremmin Häntä ja Hänen suunnitel-
maansa meitä varten. 1 Uskonnossamme 
me etsimme vastauksia elämän vai-
keimpiin kysymyksiin. Aluksi saatamme 
saada vastauksia ystäviltä, luotetuilta 
opettajilta, lähetyssaarnaajilta, kotiopet-
tajiltamme tai piispalta. Mutta vähitellen 

meidän on opittava olemaan itse yhtey-
dessä taivaan voimiin ja tultava hengel-
lisesti omavaraisiksi.

Presidentti Henry B. Eyring on 
sanonut: ”Kuulijoina on – – monia, 
jotka tuntevat pakottavaa tarvetta 
saada rakastavalta taivaalliselta Isältä 
tuo henkilökohtaisen ilmoituksen 
siunaus. – – Me kaikki tiedämme, että 
ihmisen arvostelukyky ja looginen 
ajattelu eivät riitä antamaan vastauksia 
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Vanhin  
Axel H. Leimer

Rauhan ja varjeluksen lahja
Vanhin Axel H. Leimer, Saksa
vyöhykeseitsenkymmen
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Kastetoimitus on edellytys Pyhän Hengen lahjan saamiseksi.
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Poikaansa Jeesuksen Kristukseen. 
Maallisen palvelutyönsä lopussa 
Kristus sanoi apostoleilleen: ”En minä 
jätä teitä orvoiksi – –. Minä käännyn 
Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen 
puolustajan, joka on kanssanne ikui-
sesti. Tämä puolustaja on Totuuden 
Henki. – – Puolustaja, Pyhä Henki 
– – opettaa teille kaiken ja palauttaa 
mieleenne kaiken, mitä olen teille 
puhunut.”8 Sitten apostolit saivat 
Pyhän Hengen lahjan, ja he antoivat 
saman lahjan muille, jotka oli kastettu, 
panemalla kätensä heidän päälleen 
Melkisedekin pappeuden valtuudella.9 
Tämä lahja, jota sanotaan myös kas-
teeksi tulella 10, saadaan parannuksen 
ehdolla, ja se edellyttää, että pysymme 
kelvollisina.11

Kuten presidentti Boyd K. Packer 
on opettanut, meidän jokaisen täy-
tyy pysyä kykenevänä reagoimaan 
Pyhän Hengen innoitukseen, jotta 
Herra pystyy vuodattamaan puhdasta 
älyä mieleemme innoittaakseen, 
ohjatakseen, opettaakseen ja varoit-
taakseen meitä.12

Ajatelkaa, mitä tämä jatkuvan hen-
kilökohtaisen todistuksen ja ilmoituk-
sen lahja merkitsee:

• On olemassa Jumala.
• Hän tuntee meidät henkilökohtaisesti.
• Hän ohjaa kirkkoaan profeettojen 

kautta ja vahvistaa nuo ohjeet jokai-
selle meistä henkilökohtaisesti.

• Hän välittää meistä ja haluaa puhua 
kanssamme ja opastaa meitä.

• Hän kunnioittaa tahdonvapauttamme.
• Emme ole koskaan todella yksin.

Pyhän Hengen lahja johtaa meidät 
hengelliseen omavaraisuuteen, jotta 
voimme oppia toimimaan omasta 
puolestamme sen sijaan että oli-
simme toiminnan kohteita 13 ja ”jotta 
jokainen ihminen puhuisi Jumalan, 
Herran, nimittäin maailman Vapahta-
jan, nimessä”14.

Tämä lahja on suurenmoinen siu-
naus!  Se on varjelus, jota niin kovasti 
tarvitsemme ja joka auttaa meitä löy-
tämään vastaukset elämän tärkeimpiin 
kysymyksiin. Pyhä Henki johdattaa 
meidät asettamaan luottamuksemme 
ja todistuksemme kirkkoamme johta-
van Jeesuksen Kristuksen täydelliselle 
ja vankalle perustalle. Profeetta Hela-
man muotoili tämän parhaiten sanoes-
saan: ”Ja nyt, poikani, muistakaa, 
muistakaa, että teidän on rakennettava 
perustuksenne meidän Lunastajamme 
kalliolle, hänen, joka on Kristus, 
Jumalan Poika, niin että kun Perkele 
lähettää väkevät tuulensa, – – sillä ei 
ole valtaa teihin vetääkseen teidät alas 
kurjuuden ja loputtoman onnettomuu-
den kuiluun, sen kallion tähden, jolle 
teidät on rakennettu, joka on varma 
perustus, perustus, jolle rakentaessaan 
ihmiset eivät voi sortua.” 15 ◼

VIITTEET
 1. Ks. Joh. 17:3.
 2. Henry B. Eyring, ”Jatkuva ilmoitus”,  

Liahona, marraskuu 2014, s. 70.
 3. Ks. 2. Nefi 31:18.
 4. Ks. OL 85:6; 1. Kun. 19:11–13; 1. Nefi 17:45.

 5. Ks. Dennis E. Simmons, ”Hänen rauhansa”, 
Valkeus, heinäkuu 1997, s. 30.

 6. Ks. Hel. 5:25, 29–31.
 7. Ks. James E. Faust, ”Pyhän Hengen lahja – 

varma kompassi”, Valkeus, heinäkuu 1989,  
s. 27; Joseph F. Smith, Evankeliumin oppi, 
1980, s. 58.

 8. Joh. 14:18, 16–17, 26.
 9. Ks. Ap. t. 2:38; 8:12–25; OL 29:33; Moroni 

2:1–3.
 10. Ks. Matt. 3:11; 2. Nefi 31:17; OL 19:31.
 11. Ks. Ap. t. 2:38.
 12. Ks. Boyd K. Packer, ”Nämä asiat minä tie-

dän”, Liahona, toukokuu 2013, s. 8.
 13. Ks. 2. Nefi 2:13–14, 26.
 14. OL 1:20.
 15. Hel. 5:12.

Saat Pyhän Hengen lahjan, kun sinut 
konfirmoidaan kirkon jäseneksi.

©
 IR

I



 J o u l u k u u  2 0 1 5  K5

KO
TIM

A
A

N
SIVUT 

 Profeetta Jesaja julisti: ”Tulkaa, 
nouskaamme Herran vuorelle – –. 

Hän opastaa meitä tiellään, ja me, me 
tahdomme kulkea Hänen polkujaan.” 1

Herran pyhä temppeli on ”Her-
ran vuori”, jossa voimme vahvistaa 
uskoamme taivaalliseen Isäämme 
ja Hänen ainosyntyiseen Poikaansa 
Jeesukseen Kristukseen. Jokaisen 

temppelin pyhien seinien sisäpuolella 
meille opetetaan ”Hänen tietään”: mistä 
me olemme tulleet, mikä on meidän 
tarkoituksemme täällä maan päällä, 
kun kuljemme ”Hänen polkujaan”, ja 
minne me voimme päästä. Herran huo-
neessa on ylevät puitteet tahdonvapau-
temme harjoittamiselle pyrkiessämme 
oppimaan ja edistymään.

Me vyöhykkeenne johtokunta 
riemuitsemme kanssanne niistä 
monista siunauksista, joita temppeli 
tuo elämäämme. ”Suurin toiveemme 
on nähdä, kuinka ihmiset elävät 
iloisina ja valmistautuvat mene-
mään temppeliin, jossa he saavat 
toimitukset ja tekevät perheensä 
korotukselle välttämättömiä liittoja 
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Nouskaamme Herran vuorelle
Vanhin Timothy J. Dyches, Yhdysvallat
Euroopan vyöhykkeen johtokunta

Vanhin  
Timothy J. Dyches

Helsingin temppeli

©
 IR

I



K6 L i a h o n a

ja tulevat hengellisesti ja ajallisesti 
omavaraisiksi.” 2

Tässä alati muuttuvassa maailmassa 
temppeli pysyy pystyssä vahvana ja 
lujana.

Temppelipalvelu muistuttaa meitä 
todellisuudesta, joka koskee perheen 
yhdistämistä sekä vanhempien vas-
tuuta lapsistaan. ”Jumalallinen onnen-
suunnitelma tekee mahdolliseksi per-
hesuhteiden jatkumisen haudan tuolla 
puolen. Pyhissä temppeleissä tarjolla 
olevat pyhät toimitukset ja liitot suo-
vat yksilöille mahdollisuuden palata 
Jumalan kasvojen eteen ja perheille 
mahdollisuuden tulla liitetyksi yhteen 
iankaikkisuudeksi.” 3

Vuoden 2015 tavoitteena on,  
että tunnette henkilökohtaisesti tuon 
perhettä yhdistävän hengen omassa 
elämässänne. Se alkaa siitä, kun täy-
dennätte ”Sukuni”- kirjasen omiin 
esivanhempiinne liittyvillä kertomuk-
silla ja sukuhistorialla ja viette heidän 
nimensä sitten temppeliin.

Käydessämme temppelissä teemme 
Kristuksen kaltaista palvelutyötä 
suorittaessamme rakkauden tekoja 
niiden hyväksi, jotka eivät siihen itse 
kykene. Presidentti Joseph F. Smith 
on sanonut: ”Kun teemme työn hei-
dän puolestaan, heitä sitovat kahleet 
putoavat heidän yltään ja heitä ympä-
röivä pimeys hälvenee niin, että val-
keus pääsee loistamaan heidän ylleen, 
ja he kuulevat henkimaailmassa 
työstä, jonka heidän lapsensa ovat 
täällä tehneet heidän puolestaan, ja 

he iloitsevat kanssanne siitä, että olette 
täyttäneet nämä velvollisuudet.” 4

Omassa perheessäni kallisarvoisim-
piin muistoihin kuuluvat ne kerrat, 
jolloin olemme yhdessä olleet temp-
pelissä suorittamassa pyhiä toimituksia 
kuolleiden esivanhempiemme puo-
lesta. ”Epäitsekkäät palvelun ja pyhit-
täytymisen teot jalostavat henkeämme, 
poistavat suomut hengellisistä silmis-
tämme ja avaavat taivaan ikkunat. Kun 
meistä tulee vastaus jonkun rukouk-
seen, löydämme usein vastauksen 
omaankin rukoukseemme.”5

Eräs jäsen kirjoitti vastikään: 
”Aina kun menen temppeliin, tun-
nen Hengen palavan sisimmässäni. 
Jo temppelialueella oleminen on 
ihmeellinen hengellinen kokemus, 
mutta kun olen sisäpuolella ja palve-
len Herraa ja autan esivanhempiani 
antamalla heille tilaisuuden ottaa 
vastaan evankeliumi, saan tunteen, 
jota minun on todella vaikea pukea 
sanoiksi. Se on tunne, joka valtaa 
minut kokonaan heti kun astun 
sisälle temppelin ovesta.” 6

Ylimaalliset siunaukset odottavat 

kaikkia, jotka tekevät temppelissä 
pyhiä toimituksia ja liittoja. Meistä 
tulee parempia ihmisiä, parempia 
Kristuksen opetuslapsia. Johdon-
mukainen temppelipalvelu syventää 
rakkauttamme Jumalaa kohtaan, vah-
vistaa uskoamme Herraan Jeesukseen 
Kristukseen ja lisää kykyämme tuntea 
Pyhän Hengen vaikutus elämässämme.

Meidän täytyy tänä päivänä kysyä 
itseltämme: Olemmeko me täysin 
kääntyneet? Näkyykö kasvoillamme 
ilo Jeesuksen Kristuksen evankeliu-
mista niin kuin tosi opetuslapsella 
pitäisi näkyä?

”Ellette ole vielä olleet temppelissä 
tai jos olette olleet mutta ette ole tällä 
hetkellä kelvollisia saamaan suositusta, 
ei ole mitään tärkeämpää tavoitetta, 
jota kohti voisitte tehdä työtä, kuin 
tulla kelvollisiksi menemään temppe-
liin. – – Hankkikaa temppelisuositus ja 
pitäkää sitä kallisarvoisena omaisuu-
tena, sillä sellainen se on.” 7

Elämänne muuttuu täysin. Teitä 
odottavat suurempi rauha, ilo ja usko. 
Kulkekaamme tänä vuonna eteenpäin 
vahvemmin uskoen, katse lujasti kiin-
nitettynä temppeliin. Olkaa temppeli-
kelpoisia joka päivä. ◼
VIITTEET
 1. Jes. 2:3.
 2. 2015 Euroopan vyöhykkeen suunnitelma.
 3. ”Perhe – julistus maailmalle”, Liahona,  

marraskuu 2010, s. 129.
 4. Joseph F. Smith, Evankeliumin oppi, 1980,  

s. 452.
 5. Dieter F. Uchtdorf , ”Odotusta Damaskoksen 

tiellä”, Liahona, toukokuu 2011, s. 76.
 6. Henkilökohtainen kirje.
 7. Thomas S. Monson, ”Pyhä temppeli –  

johtotähti maailmalle”, Liahona, toukokuu 
2011, s. 93.
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”Jumalallinen onnensuunnitelma 
tekee mahdolliseksi perhesuhteiden 
jatkumisen haudan tuolla puolen.”
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 Elämme suurenmoista aikakautta. 
Matkustamme yhä nopeammin kau-

kaisiin paikkoihin ja olemme jatkuvasti 
yhteydessä muihin ihmisiin maailman 
joka kolkassa. Maailma, joka joskus 
näytti hyvin suurelta, onkin nyt vain 
hiiren napsautuksen päässä.

Kun palvelin lähetystyössä Englan-
nissa, kirjeeni kotiin viipyivät matkalla 
ainakin viikon. Monet uutiset olivat 
vanhentuneita ennen kuin ne edes 
luettiin. Pystyimme katsomaan yleis-
konferenssikokousten tekstitettyjä 
nauhoituksia isolta tv- ruudulta kir-
kossa vasta kuukausia myöhemmin. 
Puhelu kotiin äitienpäivänä ja jouluna 
oli kallis, eikä soittaminen ollut aina 
edes mahdollista. Hyvin paljon on 
muuttunut vain lyhyessä ajassa!

On vaikea kuvitella niiden elämää, 
jotka elivät ennen meitä. Mitä Kristuk-
sen opetuslapset mahtoivat ajatella, 
kun Hän ylösnousemuksensa jälkeen 
antoi vuorella Galileassa seuraavan 
ohjeen: ”Menkää siis ja tehkää kaikki 
kansat minun opetuslapsikseni” (Matt. 
28:19). Tämä jumalallinen tehtävä 
annettiin uudelleen tällä talouden-
hoitokaudella kohdassa OL 84:62, ja 
se koskee nykyään yleisesti jokaista 
kirkon jäsentä: ”Katso, minä lähe-
tin teidät maailmaan todistamaan ja 

varoittamaan kansaa, ja jokaisen, jota 
on varoitettu, kuuluu varoittaa lähim-
mäistään” (OL 88:81).

Tämä tehtävä on varmasti ollut 
lähes ylivoimainen, ja se on edel-
leen. Mutta nykyisin meillä on 

käytössämme enemmän apuvälineitä 
kuin koskaan aiemmin. Internetin 
sähköinen valtatie on suurena apuna 
suorittaessamme tätä tehtävää.

Tiedän, että kirkon jäseninä 
meillä kaikilla on halu kertoa 
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Voinko kirjoittaa kirkon  
maakohtaiselle verkkosivustolle?
Vanhin Hans T. Boom, Alankomaat
vyöhykeseitsenkymmen

Vanhin  
Hans T. Boom
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”Maailma, joka 
joskus näytti hyvin 
suurelta, onkin nyt 
vain hiiren napsau-
tuksen päässä.”
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evankeliumista muille. Joillekuille 
meistä on helppoa kertoa ajatuk-
sistamme ystäville, ja toisia taas on 
siunattu toisenlaisilla lahjoilla.

Me kaikki etsimme tilaisuuksia 
kertoa sanomasta. Luonnollisin tapa 
on kertoa elämämme tapahtumista 
muille. Siitä hienosta kokemuksesta, 
kun osallistuimme nuorena mie-
henä tai nuorena naisena Nuorten 
voimaksi - tapahtumaan tai muuhun 
kohottavaan toimintaan. Seurakun-
tamme tai seurakuntakeskuksemme 
vuosipäivän juhlasta. Vastasyntyneen 

lapsen siunaamisesta tai uuden veljen 
tai sisaren kasteesta. Lähetystyöhön 
lähdöstä tai sieltä paluusta. Elämäs-
sämme on myös muita kohottavia 
ja kertomisen arvoisia tapahtumia. 
Esimerkiksi minkä tahansa arvonimen 
tai oppiarvon saaminen tai muu erityi-
nen saavutus. Nämä ovat erinomaisia 
asioita kerrottaviksi.

Paikka, jossa voimme kertoa 
näistä ja muista asioista, on oman 
maamme maakohtaiset sivut kirkon 
verkkosivustolla. Siellä jokainen 
voi kokea innoitusta lukiessaan 

kokemuksistamme. Ajatellessani tätä 
mieleeni muistuu jae OL 65:4, jossa 
sanotaan: ”Rukoilkaa Herraa, huu-
takaa avuksi hänen pyhää nimeään, 
ilmoittakaa hänen ihmeellisistä teois-
taan kansan keskuudessa.” Elämämme 
on yksi niistä paikoista, joissa Hänen 
ihmeelliset tekonsa ilmoitetaan. Voitte 
osallistua kirjoittamalla jotakin ja 
lähettämällä sen maakohtaisesta verk-
kosivustosta vastaavalle tiimille. Näin 
voimme kaikki osallistua ja nauttia 
toistemme kohottavista kokemuksista 
ja todistuksista. ◼

Pyhiä kirjoituksia 
ja tekniikkaa, 
Mumbai, Intia

VA
LO

KU
VA

 ©
 W

EN
DY

 G
IB

BS
 K

EE
LE

R


