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”Omavaraisuus on 
työmme tulosta. 

– – Meidän edistymi
semme tässä suuressa 
työssä riippuu siitä, 
opimmeko me ymmär
tämään syvällisemmin 
nämä jumalallisen 
ilmoituksen kautta 
saadut huoltotyön 
periaatteet ja nou
datammeko niitä 
tunnollisemmin.”
THOMAS S. MONSON, 

”Yksilöä ja perhettä 
koskevan huoltotyön 
pääperiaatteet”, Valkeus, 
helmikuu 1987, s. 3, 8
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Hyvät veljet ja sisaret

Herra on julistanut: ”Minun tarkoitukseni on huolehtia pyhistäni” 
(OL 104:15). Tämä ilmoitus on Herran lupaus siitä, että Hän 
antaa ajallisia siunauksia ja avaa tien omavaraisuuteen, millä 
tarkoitetaan kykyämme huolehtia itsemme ja perheenjäsentemme 
toimeentulosta.

Tämän Perustukseni - kirjasen tarkoituksena on auttaa kirkon jäseniä 
oppimaan uskon, koulutuksen, ahkeran työnteon ja Herraan 
turvaamisen periaatteita ja toteuttamaan niitä käytännössä. 
Näiden periaatteiden omaksuminen ja niiden mukaan eläminen 
mahdollistaa sen, että voitte saada enemmän Herran lupaamia 
ajallisia siunauksia.

Kehotamme teitä tutkimaan näitä periaatteita uutterasti ja 
soveltamaan niitä käytäntöön sekä opettamaan niitä perheellenne. 
Kun teette niin, saatte siunauksia elämässänne. Opitte, kuinka 
toimia polullanne kohti suurempaa omavaraisuutta. Teitä 
siunataan suuremmalla toivolla, rauhalla ja edistymisellä.

Tiedättehän, että olette taivaallisen Isämme lapsia. Hän rakastaa 
teitä eikä koskaan hylkää teitä. Hän tuntee teidät ja on valmiina 
antamaan teille omavaraisuuden hengellisiä ja ajallisia siunauksia.

Parhain terveisin

ensimmäinen presidenttikunta

JOHDANTO
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 Pohtikaa: Miksi Herra haluaa minun tulevan omavaraiseksi? Kun meistä tulee 
omavaraisia, kuinka meistä tulee enemmän Hänen kaltaisiaan?

 Lukekaa: Lukekaa yhdessä ryhmänä ensimmäisen presidenttikunnan kirje 
(sivulla 2) ja presidentti Monsonin sanat (oikealla).

 Keskustelkaa: Mitä näissä sanomissa luvataan? Mikä on teidän velvollisuutenne?

 Lukekaa: Lukekaa OL 29:34 (oikealla).

 Keskustelkaa: Mitä opitte jakeen OL 29:34 perusteella koulutuksesta, työpaikan 
saamisesta tai liikeyrityksen perustamisesta? Miksi on tärkeää 
ymmärtää tämä totuus?

 Lukekaa: Perustukseni - kirjanen on tärkeä osa omavaraisuusryhmän kokouk-
sia. Ryhmän jäsenet, jotka osallistuvat kokouksiin ja pitävät 
sitoumuksensa, voivat saada kurssitodistuksen LDS Business 
Collegesta. Ottakaa esiin sivu 29 ja lukekaa, mitä kurssitodis-
tuksen saaminen edellyttää.

Kirjasen Perustukseni 12. periaatteessa kerrotaan, kuinka 
tärkeitä temppelitoimitukset ovat omavaraisuudelle. Voimme 
perheemme kanssa valmistautua jo nyt tätä oppiaihetta 
varten. Aloittakaamme sukumme tutkiminen käyttämällä 
kirjasta Sukuni: Kertomuksia, jotka tuovat meidät yhteen. 
Vahvistamme kaikkia elämämme osa- alueita, kun pidämme 
liittomme kunniassa ja autamme esivanhempiamme 
saamaan siunauksia.

Sukuni
Kertomuksia, jotka tuovat meidät yhteen

”Erityisesti kannustamme nuoria ja 
nuoria naimattomia aikuisia käyttämään 
temppelityössä oman sukunsa nimiä tai 

seurakuntansa ja vaarnansa jäsenten 
esivanhempien nimiä. Pappeusjohtajien 
tulee varmistaa, että nuoret ja heidän 
perheensä oppivat tuntemaan opin 

sydämensä kääntämisestä isiensä puoleen 
ja temppelissä käymisen siunaukset.”

Ensimmäisen presidenttikunnan kirje, 8. lokakuuta 2012
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”Omavaraisuus – – on 
olennaisen tärkeä osa 
niin hengellistä kuin 
ajallistakin hyvinvoin
tiamme. – – Pelastusta 
ei voi saavuttaa min
kään muun periaat
teen nojalla.”
THOMAS S. MONSON, 

”Yksilöä ja perhettä 
koskevan huoltotyön 
pääperiaatteet”, Valkeus, 
helmikuu 1987, s. 3

”Kaikki on minulle hen
gellistä, enkä minä ole 
milloinkaan antanut 
teille ajallista lakia.”
OL 29:34

Vinkki avustajalle
Luota aineistoon.
Noudata ohjelmaa.
Hallitse ajankäyttöä 
tehokkaasti.

ALOITTAMINEN
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”Ja minun tarkoituk
seni on huolehtia 
pyhistäni.”
OL 104:15

OSOITA USKOA JEESUKSEEN KRISTUKSEEN
 Pohtikaa: Kuinka uskoni Jeesukseen Kristukseen vaikuttaa omavaraisuuteeni?

 Katsokaa: ”Exercise Faith in Jesus Christ” [Osoita uskoa Jeesukseen 
Kristukseen] (saatavana sivustolla srs. lds. org. Ellette voi katsoa 
tätä videota, lukekaa seuraavalla sivulla oleva teksti.)

 Keskustelkaa: Mitä sellaista voitte tehdä osoittaaksenne uskoa Jeesukseen 
Kristukseen, mikä auttaisi teitä tulemaan omavaraisemmiksi?

 Lukekaa: Lukekaa OL 104:15 (oikealla).

 Toteuttakaa: Valitse yksi alla olevista lausumista ja lue se itseksesi. Mieti, 
kuinka tämä pyhien kirjoitusten kohta soveltuu itseesi, kun pyrit 
omavaraisuuteen. Kerro ajatuksistasi ryhmälle.

PYHIEN KIRJOITUSTEN KOHTIA USKOSTA TOIMINNASSA

Koska Daniel ei lakannut rukoilemasta, hänet heitettiin leijonien luolaan, mutta Jumala ”lähetti enkelin sulkemaan leijonien 
kidan, – – eikä hänessä ollut mitään vammaa, sillä hän oli luottanut Jumalaansa”. Dan. 6:23–24 (Ks. myös jakeet 17–22.)

”Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. – – Poika jäi makaamaan elottoman näköisenä. – – Mutta Jeesus tarttui häntä 
kädestä ja auttoi hänet jalkeille, ja hän nousi.” Mark. 9:23, 26–27 (Ks. myös jakeet 17–22, 24–25.)

”Huutakaa ketojenne katraiden puolesta, jotta ne lisääntyisivät.” Alma 34:25

Herra antoi Lehille Liahonan, joka opastaisi hänen perhettään, ja ”se toimi heille heidän uskonsa mukaisesti Jumalaan – –. 
[Kun] he olivat velttoja ja unohtivat osoittaa uskoaan ja uutteruuttaan, – – heidän matkansa [ei] edistynyt.” Alma 37:40–41

”Tuokaa täydet kymmenykset aarrekammioon – –, ja koetelkaa minua nyt tällä tavalla – –, enkö minä avaa teille taivaan 
ikkunat ja vuodata teille siunausta, niin ettei ole kylliksi tilaa ottaa sitä vastaan.” 3. Nefi 24:10

Nälänhädän aikana Elia pyysi erästä leskivaimoa antamaan viimeisen ateriansa hänelle. Elia lupasi, että naisen uskon 
tähden Herra antaisi tälle ruokaa, eikä naisen ruoka koskaan loppunut. Ks. 1. Kun. 17.

”Hän – – ruokki teitä [40 vuotta] mannalla – –. Hän halusi osoittaa teille, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan kai
kesta mitä Herra sanoo.” 5. Moos. 8:3

OSOITA USKOA  
JEESUKSEEN KRISTUKSEEN1
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 Toteuttakaa: Kirjoita kaksi tapaa, joilla voit osoittaa uskoa Jeesukseen 
Kristukseen:
  
 

 Sitoutukaa: Pohdi viikon aikana muita edellä olevia lausumia ja pyhien 
kirjoitusten kohtia ja sitoudu toimimaan seuraavasti. Laita rasti 
ruutuun, kun olet suorittanut kyseisen tehtävän:

□ Osoita uskoa Jeesukseen Kristukseen joka päivä.
□ Opeta tätä periaatetta perheellesi.

OSOITA USKOA JEESUKSEEN KRISTUKSEEN
Ellette voi katsoa tätä videota, lukekaa sen sijaan oheinen teksti.

VANHIN BEDNAR: Toiminnan aloit-
taminen on uskon osoittamista. Israelin 
lapset kantoivat liitonarkkua. He tulivat 
Jordanille. Heille luvattiin, että he voisivat 
mennä joen poikki kuivaa maata myöten. 
Milloin vesi jakautui? Kun heidän jalkansa 

kastuivat. He kävelivät veteen – he toimi-
vat. Sen jälkeen tuli voima – vesi jakautui.

Uskomme usein: ”Kunhan ensin ymmärrän 
asian täydellisesti, niin sitten vasta ryhdyn 
toimintaan.” Olen sitä mieltä, että ymmär-
rämme jo tarpeeksi voidaksemme aloittaa. 
Meillä on käsitys oikeasta suunnasta. 
Usko on periaate – todellakin toiminnan 
ja voiman periaate. Tosi usko kohdistuu ja 
keskittyy Herraan Jeesukseen Kristukseen ja 
johtaa aina toimintaan.

(David A. Bednar, ”What Must I Do?”, 
Leadership Pattern - video, 2014; David A. 
Bednar, ”Etsikää oppimista uskon kautta”, 
puhe kirkon koululaitoksen uskonnon-
opettajille, 3. helmikuuta 2006, lds. org/ 
media - library.)

”Toisen Mooseksen 
kirjan luvussa 14 israeli
laiset [kirosivat] Moo
sesta, joka oli vienyt 
heidät – kaikesta päät
täen järjenvastaisesti – 
Punaisellemerelle [paik
kaan, josta ei voinut 
paeta]. Kun heillä oli 
edessään Punainen
meri ja kannoillaan 
faraon sotajoukot, he 
eivät osanneet odottaa 
– – näkevänsä kapeaa 
polkua, joka luotiin 
ennennäkemättömällä 
tavalla. Mutta niin 
tapahtui!”
NEAL A. MAXWELL, 
”On the Straight and 
Narrow Way”, New Era, 
elokuu 1971, s. 42
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”Sillä katso, tämä 
elämä on ihmisille aika 
valmistautua kohtaa
maan Jumala; niin, 
katso, tämän elämän 
päivä on ihmisille 
päivä tehdä työnsä.”
ALMA 34:32

KÄYTÄ AIKAA VIISAASTI
 Pohtikaa: Miksi aika on yksi Jumalan suurimmista lahjoista?

 Katsokaa: ”The Gift of Time” [Ajan lahja] (Ei videota? Lukekaa seuraavalla 
sivulla oleva teksti.)

 Keskustelkaa: Mitä opitte sisar Benkosilta?

 Toteuttakaa: Kun toteutat seuraavat viisi vaihetta joka päivä, käytät aikasi 
hyvin. Lue ne kaikki. Tekikö sisar Benkosi nämä asiat?

Aloita heti. Kirjoita tähän työkirjaan tai erilliselle paperille. 
Toteuta 1. vaihe: Laadi luettelo huomenna tehtävistä asioista. 
Näiden tulisi olla tärkeitä tehtäviä, jotka liittyvät työhösi, opin-
toihisi tai palvelemiseen kirkossa tai perheessä – ei pelkästään 
päivittäisiä askareita.
Toteuta 2. ja 3. vaihe.
Toteuta huomenna 4. ja 5. vaihe.

 Sitoutukaa: Sitoudu viikon aikana suorittamaan seuraavat tehtävät. Laita rasti 
ruutuun, kun olet suorittanut kyseisen tehtävän:

□ Toteuta nämä vaiheet joka päivä käyttääksesi aikasi vii-
saammin.

□ Opeta tätä periaatetta perheellesi.
□ Toteuta edelleen myös edellistä perustuksen periaatetta.

❶
LAADI LUETTELO 

TEHTÄVISTÄ
Laadi joka aamu 

luettelo tehtävistä 
asioista. Lisää 

luetteloon niiden 
henkilöiden nimiä, 
joita voit palvella.

❷
RUKOILE

Rukoile johda
tusta. Kuuntele. 
Sitoudu teke

mään parhaasi.

❸
ASETA ASIAT 
TÄRKEYSJÄR-
JESTYKSEEN

Numeroi tärkeim
mät asiat. Merkitse 

kaikkein tärkein 
asia numerolla 1, 

seuraavaksi tärkein 
numerolla 2, ja 
niin edelleen.

❹
ASETA 

TAVOITTEITA, 
TOIMI

Kuuntele Henkeä. 
Aseta tavoitteita. 

Ole ahkera. Aloita 
tärkeimmästä 

asiasta ja jatka luet
telossa eteenpäin.

❺
ANNA 

SELONTEKO
Anna joka ilta 
rukouksessa 
selonteko tai

vaalliselle Isälle. 
Esitä kysymyksiä. 
Kuuntele. Tunne 

Hänen rakkautensa. 
Tee parannusta.

Vinkki avustajalle
Kun ryhmän jäsenillä 
on kysymyksiä, auta 
heitä löytämään itse 
vastauksia niihin.

KÄYTÄ AIKAA  
VIISAASTI2
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AJAN LAHJA
Ellette voi katsoa tätä videota, jakakaa roolit ja lukekaa oheisen tekstin vuorosanat.

KOFI: Hei, sisar Benkosi. Mitä kuuluu?

SISAR BENKOSI: Kuinka sinä voit, Kofi?

KOFI: Voi, sisar Benkosi. Minulla on aina 
kiire. Pitää käydä töissä ja palvella ja aut-
taa perhettäni – – ja pelaan jalkapalloakin. 
Aikani ei riitä kaikkeen!

SISAR B.: Kofi, sinulla on kaikki aika.

KOFI: Mitä?

SISAR B.: Poikani, Jumala on antanut 
meille suuren lahjan – meidän aikamme. 
Meidän täytyy tehdä ajallamme sitä, mikä 
on kaikkein tärkeintä.

KOFI: Mutta miten, sisar Benkosi? Sinä 
olet aina tehnyt paljon. Olet saanut kokea 
menestystä perheessäsi ja työssäsi. Olet 
palvellut monia ja ollut siunauksena 
monille, minullekin. En ymmärrä, miten 
teet sen.

SISAR B.: Haluatko todella tietää? Jos istut 
hiljaa ja kuuntelet, kerron sinulle salaisuu-
teni.

Herään joka aamu ennen auringonnousua. 
Pukeudun, pesen kasvoni ja käteni.

Luen pyhiä kirjoituksia. Sen jälkeen laadin 
luettelon kaikesta, mitä minun pitäisi sinä 
päivänä tehdä.

Mietin, keitä voisin palvella. Rukoilen tie-
tääkseni Jumalan tahdon. Ja kuuntelen.

Joskus mieleeni tulee ihmisten nimiä tai 
kasvoja. Lisään ne luettelooni.

KOFI: Siksikö sinä aina tiedät, kuka juuri 
silloin tarvitsee apuasi?

SISAR B.: Niin, Kofi. Ja rukoilen voimaa 
ja viisautta. Rukoilen, että Jumala pyhit-
täisi minun tekoni. Siitä kerrotaan luvussa 
2. Nefi 32.

Kiitän Häntä. Lupaan tehdä parhaani. 
Pyydän Häntä tekemään sen, mihin en itse 
pysty.

Sitten katson luetteloani. Merkitsen kaik-
kein tärkeimmän asian numerolla 1, seu-
raavaksi tärkeimmän numerolla 2.

KOFI: Mistä tiedät asioiden tärkeysjärjes-
tyksen?

SISAR B.: Rukoillessani minä kuuntelen! 
Sitten ryhdyn työhön. Katson numeroa 1 ja 
yritän tehdä sen ensin, sitten numeron 2.

Joskus tulee muutoksia. Pyhä Henki kehot-
taa minua tekemään jotakin muuta. Se 
sopii.

Teen lujasti töitä, mutta tunnen rauhaa. 
Tiedän, että Jumala auttaa minua.

Niinpä minä luetteloni ja Hengen avulla 
teen sitä, mikä on tärkeintä, Kofi.

KOFI: Se kuulostaa samalla sekä yksin-
kertaiselta että vaikealta.

SISAR B.: Olet oikeassa! Kun valmistau-
dun viimein menemään vuoteeseen, minä 
rukoilen. Annan selonteon taivaalliselle 
Isälle. Kerron Hänelle, kuinka päiväni on 
sujunut. Esitän kysymyksiä. Kysyn, mitä 
voin tehdä paremmin. Kuuntelen. Tunnen 
usein Hänen rakkautensa. Tiedän, että Hän 
voimistaa sen, mitä yritän saada aikaan. 
Sitten tunnen rauhaa, Kofi, ja nukahdan.

KOFI: Oikein hyvä, mamma Benkosi. 
Haluan tuntea sitä rauhaa. Haluan käyt-
tää aikani hyvin. Haluan tehdä työtä ja 
palvella paremmin.

SISAR B.: Sinun pitää luopua asioista, 
jotka eivät ole tärkeitä, Kofi. Sinun pitää 
käyttää aikasi siihen, mikä on tärkeintä. Ja 
Jumala on kanssasi, jos teet oikein.

KOFI: Kiitos.

SISAR B.: Menehän nyt, poikakulta. 
Sinulla on paljon tekemistä!

”Maan päällä aika on 
ainoa pääoma – –. 
Oikein käytettynä se 
lisää teidän mukavuut
tanne ja tyytyväisyyt
tänne. Pitäkäämme 
tämä mielessämme, 
älkäämme istuko enää 
kädet ristissä aikaa 
tuhlaten.”
BRIGHAM YOUNG, 
julkaisussa Kirkon 
presidenttien 
opetuksia: Brigham 
Young, 1997, s. 134
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”On olemassa laki – – 
johon kaikki siunaukset 
perustuvat, ja kun 
me saamme jonkin 
siunauksen Jumalalta, 
se tapahtuu kuuliaisuu
desta sitä lakia kohtaan, 
johon se perustuu.”
OL 130:20–21

OLE KUULIAINEN
 Pohtikaa: Mitä lakeja minun täytyy noudattaa tullakseni omavaraisemmaksi?

 Katsokaa: ”Obedience Brings Blessings” [Kuuliaisuus tuo siunauksia] 
(Ei videota? Lukekaa seuraavalla sivulla oleva teksti.)

 Keskustelkaa: Jumalan lakien ja periaatteiden noudattaminen johtaa hengellisiin 
ja ajallisiin siunauksiin. Mitkä omat kokemuksenne todistavat 
tästä?

 Lukekaa: OL 130:20–21; Joseph Smithin lausunto (oikealla)

 Toteuttakaa: Katso alla olevaa taulukkoa. Huomaa, kuinka kuuliaisuus tiettyjä 
lakeja kohtaan johtaa tiettyihin siunauksiin. Taulukkoon on mer-
kitty joitakin esimerkkejä.
Käytä muutama minuutti seuraavasti:
 1. Kirjoita, mitä työnhakuun, itsenäiseen ammatinharjoittami-

seen tai opiskeluun liittyviä siunauksia haluaisit saada. Kir-
joita ne oikeanpuoleiseen sarakkeeseen.

 2. Kirjoita vasempaan sarakkeeseen luettelo laeista, joita voit 
noudattaa saadaksesi nuo siunaukset.

 Toteuttakaa: Kirjoita kaksi tai kolme tapaa, joilla voit lisätä kuuliaisuuttasi valit-
semiasi lakeja kohtaan:
  
 

NOUDATA OTA VASTAAN

Lakeja tai periaatteita Siunauksia

Viisauden sana (OL 89) Parempi terveys, suurta tietoa

Kymmenykset ja uhrilahjat (Mal. 3:10–12) Ajallisia ja hengellisiä siunauksia, menestystä työssämme, suojaa

Mene töihin ajoissa joka päivä Työn jatkuminen ja mahdollisuus saada rahaa säästöön

Syö terveellisesti ja harrasta liikuntaa 

säännöllisesti

Vähemmän sairauspoissaoloja

”Päätin noudattaa tätä 
sääntöä: Kun Herra 
käskee, tee se.”
JOSEPH SMITH, 
julkaisussa History of 
the Church, osa 2, s. 170

OLE KUULIAINEN3
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”Jos pidämme ylelli
syystavaroista tai edes 
välttämättömyystar
vikkeista enemmän 
kuin pidämme kuu
liaisuudesta, jäämme 
vaille niitä siunauksia, 
joita Hän haluaisi 
meille antaa.”
SPENCER W. KIMBALL, 
julkaisussa Teachings 
of Spencer W. Kimball, 
toim. Edward L. 
Kimball, 1982, s. 212

Vinkki avustajalle
Kannusta kaikkia 
tekemään erityisiä 
sitoumuksia ja 
pitämään ne 
sekä opettamaan 
perhettään.

 Sitoutukaa: Sitoudu viikon aikana suorittamaan seuraavat tehtävät. Laita rasti 
ruutuun, kun olet suorittanut kyseisen tehtävän:

□ Ole kuuliainen joka päivä.
□ Opeta tätä periaatetta perheellesi.
□ Toteuta edelleen myös edellisiä perustuksen periaatteita.

KUULIAISUUS TUO SIUNAUKSIA
Ellette voi katsoa tätä videota, lukekaa oheinen teksti.

Mikä loistava lupaus! ”Se, joka pitää 
[Jumalan käskyt], saa totuutta ja valoa, 
kunnes hänet kirkastetaan totuudessa ja 
hän tietää kaiken” [OL 93:28]. – –

Veljeni ja sisareni, tämän elämän suuri 
koetus on kuuliaisuus. ”Koettelemme heitä 
näin”, Herra on sanonut, ”nähdäksemme, 
tekevätkö he kaiken, mitä Herra, heidän 
Jumalansa, käskee heidän tehdä”  
[Abr. 3:25].

Vapahtaja julisti: ”Sillä kaikki, jotka 
haluavat saada siunauksen minun käsis-
täni, pysykööt laissa, joka on määrätty sen 
siunauksen saamiseksi, ja sen ehdoissa, 
niin kuin on säädetty ennen maailman 
perustamista” [OL 132:5].

Suurempaa esimerkkiä kuuliaisuudesta ei 
ole kuin Vapahtajamme. Hänestä Paavali 
teki havainnon:

”Vaikka hän oli Poika, hän joutui kärsimyk-
sistä oppimaan, mitä on kuuliaisuus.

Kun hän oli saavuttanut täydellisyyden, 
hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen 
tuoja, kaikkien niiden pelastaja, jotka ovat 
hänelle kuuliaisia.” [Hepr. 5:8–9.]

Vapahtaja osoitti aitoa Jumalan rakkautta 
elämällä täydellisen elämän ja pitämällä 
kunniassa pyhän palvelutehtävänsä. Hän ei 
ollut koskaan ylimielinen. Hän ei koskaan 
pöyhkeillyt ylpeänä. Hän ei ollut koskaan 
petollinen. Hän oli aina nöyrä. Hän oli aina 
vilpitön. Hän oli aina kuuliainen. – –

Kohdatessaan Getsemanen kärsimyksen, 
jolloin Hän kesti sellaista kipua, että Hänen 
hikensä oli kuin maahan putoilevia suuria 
veripisaroita [ks. Luuk. 22:44], Hän osoitti 
olevansa kuuliainen Poika sanomalla: ”Isä, 
jos tahdot, niin ota tämä malja minulta 
pois. Mutta älköön toteutuko minun tahtoni, 
vaan sinun.” [Luuk. 22:42.]

Aivan kuten Vapahtaja käski varhaisia 
apostolejaan, Hän käskee myös teitä ja 
minua: ”Seuraa sinä minua” [Joh. 21:22]. 
Olemmeko me halukkaita tottelemaan?

Tieto, jota etsimme, vastaukset, joita 
kaipaamme, ja voima, jota haluamme 
tänään kohdataksemme monimutkaisen ja 
muuttuvan maailman haasteet, voivat olla 
meidän, kun olemme halukkaita tottele-
maan Herran käskyjä. Lainaan jälleen ker-
ran Herran sanoja: ”Se, joka pitää hänen 
käskynsä, saa totuutta ja valoa, kunnes 
hänet kirkastetaan totuudessa ja hän tietää 
kaiken” [OL 93:28].

Nöyrä rukoukseni on, että meitä siuna-
taan niillä runsailla palkinnoilla, jotka 
kuuliaisille on luvattu. Jeesuksen Kristuk-
sen, meidän Herramme ja Vapahtajamme 
nimessä. Aamen.

(Thomas S. Monson, ”Kuuliaisuus tuo 
siunauksia”, Liahona, toukokuu 2013, 
s. 89, 92.)
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HALLITSE RAHANKÄYTTÖ
 Pohtikaa: Miksi rahankäytön hallitseminen on niin vaikeaa – ja niin tärkeää?

 Katsokaa: ”First Things First!” [Tärkeimmät asiat ensin!] (Ei videota? Lukekaa 
seuraavalla sivulla oleva teksti.)

 Keskustelkaa: Mitä opitte näiltä lapsilta? Miksi meidän tulee tarkkailla rahan-
käyttöämme? Miksi meidän tulee säästää rahaa?

 Lukekaa: Lausunto julkaisusta Valmistakaa kaikki tarpeellinen; OL 104:78 
(oikealla)

 Toteuttakaa: Seuraavassa on neljä vaihetta, jotka voit toteuttaa hallitaksesi 
rahankäyttöäsi niin, että voit paremmin palvella muita. Lue 
nämä vaiheet. Keskustelkaa ryhmässä siitä, kuinka voitte ottaa ne 
tavaksenne.

 Sitoutukaa: Sitoudu viikon aikana suorittamaan seuraavat tehtävät. Laita rasti 
ruutuun, kun olet suorittanut kyseisen tehtävän:

□ Hallitse rahankäyttösi joka päivä.
□ Opeta tätä periaatetta perheellesi.
□ Toteuta edelleen myös edellisiä perustuksen periaatteita.

❶
TEE TÖITÄ  
LUJASTI JA 
VIISAASTI

Osoita työnantajallesi, 
että teet lujasti töitä 
joka päivä. Osoita 

arvosi. Ole rehellinen.

❷
MAKSA 

KYMMENYKSET 
JA UHRIT

Kun ansaitset henkilö
kohtaista palkkaa, 

maksa kymmenykset 
ensin. Sitten Jumala 

voi siunata sinua.

❸
KULUTA 

VÄHEMMÄN KUIN 
ANSAITSET

Laadi talousarvio. Kirjaa 
tulosi ja menosi. Vältä 
velkaa. Ansaitse enem

män. Kuluta vähem
män kuin ansaitset.

❹
KASVATA 

SÄÄSTÖJÄSI 
JOKA PÄIVÄ

Laita rahaa säästöön 
joka päivä saadak
sesi enemmän rau

haa ja vapautta.

”Maksakaa kymmenyk
set ja uhrit, – – välttä
kää velkaa, – – nou
dattakaa talousarviota, 

– – päättäkää, kuinka 
vähennätte tarpeet
tomia kuluja – – [ja] 
harjoittakaa itsekuria 
elämällä talous
arvionne mukaan.”
VALMISTAKAA KAIKKI 
TARPEELLINEN: 
PERHEEN RAHA- ASIAT, 
lehtinen, 2007

”Ja vielä, totisesti minä 
sanon teille teidän 
veloistanne: Katso, 
tahtoni on, että te 
maksatte kaikki 
velkanne.”
OL 104:78

Vinkki avustajalle
Pyydä jotakuta 
kertomaan, kuinka 
nämä periaatteet 
siunaavat hänen 
perhettään.

HALLITSE  
RAHANKÄYTTÖ4
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TÄRKEIMMÄT ASIAT ENSIN!
Ellette voi katsoa tätä videota, jakakaa roolit ja lukekaa oheisen tekstin vuorosanat.

HENKILÖT: Pieni poika ja tyttö aikuisten 
vaatteissa, esittävät omia vanhempiaan.

POIKA: Kotona ollaan, rakas.

TYTTÖ: Tervetuloa kotiin. Voi, sinäpä 
näytät väsyneeltä.

POIKA: Niin sinäkin. Teet lujasti töitä, vai 
mitä?

TYTTÖ: No, meidänhän kuuluu tehdä 
töitä, eikö niin?

POIKA: Ansaitsin tänään 10 rahaa.

TYTTÖ: Oi, mikä siunaus. Siis, tärkeim-
mät asiat ensin. Me maksamme kymme-
nyksemme, eikö niin?

POIKA: Mitä jos meillä ei ole tarpeeksi?

TYTTÖ: Siinä tarvitaankin uskoa!

POIKA: Selvä. Mitä seuraavaksi?

TYTTÖ: No, meidän täytyy ostaa ruokaa 
ja bussiliput sekä maksaa vuokra. Ja sitten 
olisi mukavaa ostaa tuoli. – –

POIKA: Mutta me emme voi, näetkö? 
Meillä ei ole tarpeeksi rahaa.

TYTTÖ: Voisimmeko me lainata vähän?

POIKA: Sanotaan, että velkaantuminen on 
vaarallista. Me emme halua joutua pulaan.

TYTTÖ: Selvä. Olet oikeassa. Mitä me siis 
teemme tälle?

POIKA: Laitetaan se säästöön! Eihän sitä 
tiedä, mitä voi tapahtua.

TYTTÖ: Se tuntuu oikealta. Mutta meille 
ei jää mitään hauskanpitoon.

POIKA: Meillähän on toisemme! Ja yritän 
ansaita enemmän.

TYTTÖ: Minä yritän kuluttaa vähemmän!

POIKA: Sillä tavalla voimme olla onnelli-
sia – ja omavaraisia!

TYTTÖ: Oikein! Eihän se ollut vaikeaa. 
Miksi aikuiset pitävät sitä niin vaikeana?

POIKA: No, tiedäthän. Aikuiset vaan ovat 
sellaisia!

”Nykyajan kulttuurissa 
näyttää vallitsevan 
tarve saada osamme. 

– – Kun taakkanamme 
on liiallinen velka, 
olemme – – asettuneet 
itse aiheuttamaamme 
orjuuteen käyttäen 
kaiken aikamme, 
kaiken tarmomme 
ja kaikki varamme 
velkojemme takaisin
maksuun. – – On vält
tämätöntä, että me 
[laadimme] käyttövara  
ja säästösuunnitelman 

– talousarvion – ja ero
tamme halut tarpeista.”
ROBERT D. HALES, 

”Etsikää elämässä 
hengellisesti ylävää 
maata ja nouskaa sinne”, 
kirkon koululaitoksen 
takkavalkeailta nuorille 
aikuisille, maaliskuu 
2009; speeches. byu. edu
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 ”Sen vuoksi Herra 
Jumala salli ihmisen toi
mia omasta puolestaan 

– – [ja miehet ja naiset 
ovat vapaita] toimi
maan omasta puo
lestaan eikä olemaan 
toiminnan kohteita.”
2. NEFI 2:16, 26

”Älä ole laiska, sillä se, 
joka on laiska, ei saa 
syödä työmiehen lei
pää eikä pitää tämän 
vaatteita.”
OL 42:42

TYÖ: OTA VASTUUTA
 Pohtikaa: Miksihän taivaallinen Isä haluaa meidän ottavan itse vastuun 

elämästämme?

 Katsokaa: ”Sedrick’s Journey” [Sedrickin matka] (Ei videota? Lukekaa seuraa-
valla sivulla oleva teksti.)

 Keskustelkaa: Miten Sedrick käyttää tahdonvapauttaan ja ottaa vastuun tulevai-
suudestaan? Mitä Sedrickille tapahtuisi, jos hän syyttäisi haasteis-
taan muita?

 Lukekaa: 2. Nefi 2:16, 26; OL 42:42 (oikealla)

 Toteuttakaa: Käänny lähelläsi olevan ryhmän jäsenen puoleen. Lukekaa yhdessä 
alla oleva profeetta Joseph Smithin lausunto. Hän kuvailee kasvu-
vuosiensa olosuhteita. Keskustelkaa näistä kysymyksistä:
• Millaisissa ajallisissa olosuhteissa hän eli?
• Mitä opitte profeetan sanojen perusteella omavaraisuudesta?
• Mitä profeetta tarkoitti sanoilla ”lakkaamatta työtä tehden”?

 Toteuttakaa: Mieti, kuinka voit ottaa enemmän henkilökohtaista vastuuta 
omavaraisuudestasi. Kirjoita kaksi tai kolme tapaa, joilla haluat 
muuttaa toimintaasi tai asenteitasi.
  
 

 Sitoutukaa: Sitoudu viikon aikana suorittamaan seuraavat tehtävät. Laita rasti 
ruutuun, kun olet suorittanut kyseisen tehtävän:

□ Ota vastuuta joka päivä.
□ Opeta tätä periaatetta perheellesi.
□ Toteuta edelleen myös edellisiä perustuksen periaatteita.

”Koska isäni aineelliset olot olivat hyvin rajalliset, meidän oli välttämätöntä tehdä 
työtä käsillämme päiväpalkkalaisina ja muulla tavoin, kun saimme mahdolli
suuden. Toisinaan olimme kotosalla, toisinaan muualla, ja lakkaamatta työtä 
tehden pystyimme hankkimaan riittävän toimeentulon.”

JS–H 55

TYÖ: OTA  
VASTUUTA5
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”Jumala on suunnitellut 
tämän kuolevaisen 
olemassaolon sellai
seksi, että se vaatii 
miltei alinomaista 
ponnistelua. – – Työllä 
ylläpidämme ja 
rikastamme elämää. 

– – Työ rakentaa ja 
jalostaa luonnetta, luo 
kauneutta ja on tois
temme ja Jumalan pal
velemisen välikappale. 
Pyhitetty elämä on 
täynnä työtä, toisinaan 
yksitoikkoista, – – toi
sinaan heikosti arvos
tettua, mutta aina se 
kehittää, – – kohottaa 
[ja] tavoittelee.”
D. TODD 
CHRISTOFFERSON, 

”Mietteitä pyhitetystä 
elämästä”, Liahona, 
marraskuu 2010, s. 17

SEDRICKIN MATKA
Ellette voi katsoa tätä videota, lukekaa oheinen teksti.

SEDRICK: Nimeni on Sedrick Kambe-
sabwe. Asun Kongon demokraattisessa 
tasavallassa. Olen MAP- kirkon jäsen.

Olen seurakuntalähetyssaarnaaja Kipusan-
gan kylässä. Minun täytyy valmistautua, 
jotta voin lähteä lähetystyöhön toiseen 
maahan. Voidakseni lähteä lähetystyöhön 
tarvitsen passin, joka maksaa nykyään 250 
Yhdysvaltain dollaria.

Ansaitaksemme rahaa isäni ja minä 
ostamme banaaneja. Joissakin kylissä 
tuotetaan paljon banaaneja: Tishabobossa, 
Lusukussa ja Kamandassa.

Tishabobo on vajaan 15 kilometrin päässä 
täältä. Lusukuun on matkaa lähes 30 kilo-
metriä. Kamandaankin on lähes 30 kilomet-
riä. Menemme sinne ja ostamme banaaneja, 
jotka tuomme tänne myytäväksi.

Menemme kyliin polkupyörällä ajaen. 
Voimme ottaa mukaamme neljä tai kuusi 
banaaniterttua.

Pyörällä matkaani voi kulua puolitoista 
tuntia suuntaansa, jos pyörä on kunnossa 
ja minulla on voimia. Keskipäivällä kuu-
muus on tukahduttavaa, ja kuumuuden ja 
auringonpaisteen vuoksi ajan hitaasti.

Voin tehdä kaksi matkaa päivässä, jos 
herään hyvin varhain aamulla. Se on hyvä 
tapa hankkia rahaa passia varten.

Nyt ansaitsen rahaa, vähän kerrassaan, 
joten säästän sekä koulukuluja että lähe-
tystyötä varten. Ja nyt, neljän vuoden työn-
teon jälkeen, minulla on tarpeeksi rahaa 
passiini ja lisäksi 70 dollaria säästössä.
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”Jeredin veli huusi 
Herran puoleen 
sanoen: – – olen teh
nyt laivat – –, niissä ei 
ole valoa. – – Ja Herra 
sanoi: – – Mitä sinä 
tahdot minun teke
vän? [Ja Jeredin veli] 
sulatti kalliosta kuusi
toista pientä kiveä – – 
ja huusi jälleen Herran 
puoleen sanoen: – – 
Minä tiedän, oi Herra, 
että sinulla on kaikki 
valta. Kosketa sen 
tähden näitä kiviä, – – 
että ne voisivat loistaa 
pimeässä.”
ET. 2:18–19, 23; 3:1, 4

Vinkki avustajalle
Tuo keskusteluihin 
intoa. Ota kaikki 
mukaan.

RATKAISE ONGELMIA6
RATKAISE ONGELMIA
 Pohtikaa: Miksihän taivaallinen Isä antaa meidän kohdata ongelmia ja 

haasteita?

 Katsokaa: ”Solve Problems and Make Decisions” [Ratkaise ongelmia ja tee 
päätöksiä] (Ei videota? Lukekaa seuraavalla sivulla oleva teksti.)

 Keskustelkaa: Mitä lammas teki auttaakseen sikaa ratkaisemaan ongelmansa? 
(Miettikää, kuinka lammas auttoi sikaa tunnistamaan todellisen 
ongelman, tutkimaan vaihtoehtojaan ja sitten tekemään päätök-
sen ja toimimaan.)

 Lukekaa: Et. 2 ja 3 (lukekaa vain oikealla olevat kohdat)

 Keskustelkaa: Mitä Jeredin veli teki ratkaistakseen ongelmansa?

 Toteuttakaa: Seuraavassa on kolme vaihetta, joita toteuttamalla voit ratkaista 
kaikenlaisia ongelmia rukouksen ja uskon avulla. Lue ne jonkun 
ryhmän jäsenen kanssa ja keskustelkaa niistä keskenänne. Kum-
mankin teistä tulisi nimetä jokin itsellänne oleva ongelma ja 
käydä läpi nämä vaiheet.

 Toteuttakaa: Valitse jokin perheelläsi oleva ongelma ja kirjoita se tähän:
 

Yrittäkää viikon aikana työskennellä perheen kesken ratkaistak-
senne tämän ongelman. Muistakaa, älkää antako periksi! Vie 
aikaa ratkaista ongelmia ja tehdä muutoksia.

 Sitoutukaa: Sitoudu viikon aikana suorittamaan seuraavat tehtävät. Laita rasti 
ruutuun, kun olet suorittanut kyseisen tehtävän:

□ Toteuta vaiheet yllä mainitsemasi ongelman ratkaisemiseksi.
□ Opeta tätä periaatetta perheellesi.
□ Toteuta edelleen myös edellisiä perustuksen periaatteita.

➊

➋➌

RATKAISE 
ONGELMIA

NIMEÄ
Mikä on se todellinen ongelma?

Tutki vaihtoehtoja
Mitkä ovat mahdol
lisia ratkaisuja tähän 
ongelmaan?
Mikä niistä on paras?

Tee päätös ja toimi
Rukoile johdatusta. Tee 
päätös. Toimi sitten 
uskon varassa. Onnis
tuiko? Jos ei, yritä 
uudelleen vaiheita 1–3.
Älä anna periksi!
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RATKAISE ONGELMIA JA TEE PÄÄTÖKSIÄ
Ellette voi katsoa tätä videota, jakakaa roolit ja lukekaa oheisen tekstin vuorosanat.

SIKA: Minulla on kamala nälkä! Isäntä 
on poissa. Hänen poikansa on laiska eikä 
ruoki minua! Mitä minä oikein teen?

LAMMAS: Sika? Sika! Mikä sinun ongel-
masi on?

SIKA: Ongelma? Ongelma? Sehän on itses-
tään selvä, eikö niin? Minulla on kamala 
nälkä!

LAMMAS: Hmmm. Se ei ole ongelmasi.

SIKA: Mitä? Mitä tarkoitat? Minulla on 
nälkä! Eikä se laiskuripoika tee työtään.

LAMMAS: Niin, mutta se on hänen ongel-
mansa. Sinun ongelmasi on se, mistä sinä 
voisit löytää jotakin syötävää.

SIKA: Minä? Löytää syötävää?

LAMMAS: Juuri niin. Mitä vaihtoehtoja 
sinulla on?

SIKA: No, voisin vain pysyä paikoillani ja 
odottaa!

LAMMAS: Se on yksi vaihtoehto. Miten se 
sujuu?

SIKA: Niin. – – Hmmm. – – Jos pääsisin 
täältä pois, voisin ehkä löytää syötävää 
tunkiolta.

LAMMAS: Se on toinen vaihtoehto. Huo-
masin, ettei poika lukinnut porttiasi.

SIKA: Niin, mutta en ole koskaan vain 
kävellyt pois täältä. Eikä siellä ehkä kuiten-
kaan ole mitään syötävää.

LAMMAS: No, on kaiketi aika tehdä pää-
tös ja tehdä jotakin – jäädä paikoilleen tai 
lähteä liikkeelle.

SIKA: Selvä. Kyseessä on minun ongelmani, 
eikö niin?

LAMMAS: Niin.

SIKA: Ja tunkio on paras vaihtoehtoni.

LAMMAS: Jos asia on mielestäsi niin.

SIKA: Niinpä minun täytyy tehdä päätös 
ja toimia.

LAMMAS: Siltä näyttää.

SIKA: Hyvä on. – – Selvä. – – No, – – tässä 
mennään. [Alkaa syödä.] Hei, lammas, 
tämähän on hyvää.

LAMMAS: Hyvin tehty, sika!

”Paikallisten olosuhtei
den mukaiset sovel
lukset vaativat joskus 
luovuutta. Meillä 
on yleisiä ohjeita ja 
periaatteita, mutta 
Herra odottaa mei
dän osallistuvan 
itse omien ongel
miemme ratkaisemi
seen. – – Me olemme 
ajattelevia, järjellisiä 
ihmisolentoja. Meillä 
on kyky huomata, 
mitä me tarvitsemme, 
suunnitella, asettaa 
tavoitteita ja ratkaista 
ongelmiamme. – – 
Ihmiset pitävät liian 
usein kiinni sellaisista 
ajatuksista, keksin
nöistä ja suhtautu
mistavoista elämään, 
jotka eivät toimi. 
Luova menettelytapa 
on hallittu menettely
tapa elämän tarpeiden 
täyttämiseksi.”
Ks. ROBERT D. HALES, 

”Jokainen hyvä lahja”, 
Valkeus, joulukuu 
1984, s. 40–41
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”Ja Herra kutsui 
kansaansa SIIONIKSI, 
koska sillä oli yksi 
sydän ja yksi mieli – –; 
eikä sen keskuudessa 
ollut köyhiä.”
MOOS. 7:18

OLKAA YHTÄ, TYÖSKENNELKÄÄ YHDESSÄ
 Pohtikaa: Mitä ilmaus ”olkaa yhtä” tarkoittaa? Mitä tekemistä sillä on oma-

varaiseksi tulemisen kanssa?

 Katsokaa: ”In the Lord’s Way” [Herran tavalla] (Ei videota? Lukekaa seuraa-
valla sivulla oleva teksti.)

 Keskustelkaa: Mitä tämä sanoma opettaa palvelemisesta ja toistensa auttamisesta?

 Lukekaa: Moos. 7:18; OL 104:15–17 (oikealla)

 Toteuttakaa: Suorita seuraava tehtävä:
 1. Ajattele itseksesi omia kykyjäsi, kontaktejasi tai muita resurs-

sejasi. Kuinka sinun lahjasi voivat auttaa muita ryhmän jäse-
niä tulemaan omavaraisemmiksi? Kirjoita ehdotuksesi:

 
 2. Kertokaa ryhmän kesken, mitä kykyjä, kontakteja ja muita 

resursseja teillä on luettelossanne. Kirjoita tähän muiden mai-
nitsemia kontakteja tai resursseja, jotka voisivat auttaa sinua.

  
 
 3. Luettele tähän kirkon omavaraisuuskeskuksessa saatavilla olevia 

resursseja, kuten ohjaajat, tietokoneet jne. Miksi tarvitset niitä?
 
 4. Mitä sellaisia resursseja sinulla on, jotka voivat auttaa sinua ja 

muita tulemaan omavaraisiksi?
 
 5. Kuinka aiot auttaa muita heidän polullaan omavaraisuuteen?
 
 6. Kuinka voit hyödyntää muiden antamaa apua omalla polullasi?
 

 Lukekaa: Ollaksenne yhtä voitte tehdä seuraavaa:
• Auta perhettäsi olemaan paremmin yhtä ja työskentelemään 

yhdessä.
• Keskustele sellaisten seurakuntasi jäsenten kanssa, jotka ovat 

omavaraisia. Kysy heiltä, ketkä ihmiset tai mitkä resurssit 
ovat auttaneet heitä. Pyydä heitä toimimaan ohjaajinasi!

• Käy kolmessa sellaisessa paikassa paikkakunnallasi, joissa on 
resursseja, jotka auttavat sinua tulemaan omavaraisemmaksi. 
Kirjoita muistiin paikkojen tarjoamia palveluja. Ala käyttää 
niitä!

”Ja minun tarkoitukseni 
on huolehtia pyhistäni, 
sillä kaikki on minun. 
Mutta se täytyy tehdä 
minun omalla taval
lani; ja katso, tämä 
on tapa, jonka minä, 
Herra, olen säätänyt 
huolehtiakseni pyhis
täni, niin että köyhät 
on korotettava siten, 
että rikkaat alenne
taan. Sillä maa on täysi, 
ja siinä on yllin kyllin.”
OL 104:15–17

OLKAA YHTÄ, 
TYÖSKENNELKÄÄ YHDESSÄ7
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 Sitoutukaa: Sitoudu viikon aikana suorittamaan seuraavat tehtävät. Laita rasti 
ruutuun, kun olet suorittanut kyseisen tehtävän:

□ Työskentele yhdessä muiden kanssa (tee työtä yhdessä per-
heesi, seurakuntasi jäsenten sekä yllä mainittujen paikallis-
ten resurssien kanssa).

□ Opeta tätä periaatetta perheellesi.
□ Toteuta edelleen myös edellisiä perustuksen periaatteita.

HERRAN TAVALLA
Ellette voi katsoa tätä videota, lukekaa oheinen teksti.

PRESIDENTTI EYRING: Kirkon huolto-
työohjelman perustana olevat periaatteet 
eivät ole vain yhtä aikakautta tai yhtä 
paikkaa varten. Ne on tarkoitettu kaikkiin 
aikoihin ja kaikkiin paikkoihin. – –

Tapa, jolla se tulee tehdä, on selkeä. Niiden, 
jotka ovat hankkineet enemmän varalli-
suutta, tulee nöyrtyä ja auttaa apua 
tarvitsevia.

Niiden, joilla on yllin kyllin, tulee vapaa-
ehtoisesti uhrata mukavuudestaan, ajastaan, 
taidoistaan ja voimavaroistaan helpottaak-
seen apua tarvitsevien hätää. Ja apua on 
annettava tavalla, joka lisää avun saajien 
voimia huolehtia itsestään [ja sen jälkeen 
muista].

Kun se tehdään tällä Herran tavalla, voi 
tapahtua jotakin merkittävää. Sekä antaja 
että saaja tulevat siunatuiksi.

(Henry B. Eyring, puhe Sugarhousessa 
Utahissa sijaitsevan huoltotyökeskuksen 
vihkimistilaisuudessa kesäkuussa 2011, 
lds. org; presidentti Eyring lisäsi haka-
suluissa olevat sanat haastattelussa, joka 
pidettiin maaliskuussa 2014.)

PRESIDENTTI UCHTDORF: Veljet ja 
sisaret, meillä jokaisella on liitonalainen 
vastuu olla herkkiä muiden tarpeille ja 
palvella, kuten Vapahtaja palveli, auttaak-
semme, siunataksemme ja ylentääksemme 
lähipiirissämme olevia.

Usein vastaus rukoukseemme ei tule 
ollessamme polvillamme vaan ollessamme 
pystyssä palvelemassa Herraa ja palvele-
massa lähipiirissämme olevia. Epäitsekkäät 
palvelun ja pyhittäytymisen teot jalostavat 
henkeämme, poistavat suomut hengellisistä 
silmistämme ja avaavat taivaan ikkunat. 
Kun meistä tulee vastaus jonkun rukouk-
seen, löydämme usein vastauksen omaan-
kin rukoukseemme.

(Dieter F. Uchtdorf, ”Odotusta Damas-
koksen tiellä”, Liahona, toukokuu 2011, 
s. 75–76.)

”Kun teemme työtä 
yhdessä, – – voimme 
saavuttaa mitä 
tahansa. Kun teemme 
niin, poistamme yksin 
seisomisen heikkou
den ja korvaamme 
sen yhdessä toimivien 
ihmisten voimalla.”
THOMAS S. MONSON, 

”Church Leaders Speak 
Out on Gospel Values”, 
Ensign, toukokuu 
1999, s. 118
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”Minä puhun sinulle 
sinun mielessäsi ja 
sinun sydämessäsi 
Pyhän Hengen kautta, 
joka tulee sinun yllesi 
ja joka asuu sinun 
sydämessäsi.”
OL 8:2

KOMMUNIKOI: PYYDÄ JA KUUNTELE
 Pohtikaa: Onko sinulla kokemuksia siitä, että taivaallinen Isä on vastannut 

rukouksiisi, jotka koskevat työpaikkaa, liiketoimiasi tai koulutus-
tasi?

 Katsokaa: ”Creating Lift” [Tarvitaan nostovoimaa] (Ei videota? Lukekaa seu-
raavalla sivulla oleva teksti.)

 Keskustelkaa: Kuinka me presidentti Uchtdorfin mukaan voimme nostaa 
itsemme maailmallisista huolista? Käykö joskus niin, että emme 
tunnista vastauksia rukouksiimme? Onko kuunteleminen olen-
nainen osa rukousta?

 Lukekaa: OL 8:2; vanhin Nelsonin sanat (oikealla)

 Keskustelkaa: Keskustelkaa ryhmänä näistä kysymyksistä: Miksi kuunteleminen 
on olennainen taito? Kuinka tarkkaavainen kuunteleminen voi 
auttaa meitä työssämme?

 Toteuttakaa: Suorita tämä tehtävä oppiaksesi kehittämään kuuntelutaitojasi:
• Lukekaa yhdessä ryhmänä alla olevat vaiheet ja keskustelkaa 

niistä lyhyesti.
• Pyydä yhtä tai kahta ryhmän jäsentä kertomaan muille jos-

takin haasteestaan tai kysymyksestään. Jokaisen muun tulisi 
yrittää kuunnella näitä vaiheita noudattaen.

• Pyydä muille puhuneita ryhmän jäseniä kertomaan, miltä 
heistä tuntui, kun ryhmä todella yritti kuunnella.

❶ KESKITY
•Keskity puhujan sanoihin  

ja kehonkieleen.
•Älä keskeytä.  ➋ ARVOSTA

•Katso puhujaa.
•Käytä pieniä sanoja kuten  

”kyllä” ja ”selvä”.
•Kiitä puhujaa. 

➌ TARKISTA
•Sano: ”Sinä siis tarkoitat, että…”
•Toista sitten kuulemasi. 

➍ KYSY
•Kysy: ”Ymmärsinkö oikein?”
•Odota vastausta ja kuuntele. 

”Sieluanne siunataan, 
kun opitte kuunte
lemaan, joten kuun
nelkaa oppiaksenne 
lapsilta, vanhemmilta, 
puolisolta, lähimmäi
siltä ja kirkon johtajilta, 
mikä kaikki lisää kykyä 
kuulla neuvoja ylhäältä.”
RUSSELL M. NELSON, 

”Kuunnelkaa 
oppiaksenne”, Valkeus, 
heinäkuu 1991, s. 24

KOMMUNIKOI:  
PYYDÄ JA KUUNTELE8



Perustukseni – periaatteita, taitoja, tapoja

1919

”Taivaallinen Isämme 
kuulee lastensa rukouk
set kautta maailman 
heidän pyytäessään 
ruokaa syödäkseen, 
vaatteita ylleen ja 
arvokkuutta, joka koi
tuisi siitä, että kykenee 
elättämään itsensä.”
HENRY B. EYRING, 

”Tilaisuuksia tehdä 
hyvää”, Liahona, 
toukokuu 2011, s. 22

 Sitoutukaa: Sitoudu viikon aikana suorittamaan seuraavat tehtävät. Laita rasti 
ruutuun, kun olet suorittanut kyseisen tehtävän:

□ Toteuta paremman kuuntelemisen vaiheita perheesi kanssa:
◼ Pyydä jotakuta perheenjäsentä kertomaan jostakin 

haasteestaan tai kysymyksestään.
◼ Toteuta kuuntelemisen vaiheita kuunnellessasi tätä 

haastetta.
□ Opeta tätä periaatetta perheellesi.
□ Toteuta edelleen myös edellisiä perustuksen periaatteita.

TARVITAAN NOSTOVOIMAA
Ellette voi katsoa tätä videota, lukekaa oheinen teksti.

PRESIDENTTI UCHTDORF: Noustakseen 
maasta lentokone tarvitsee nostovoimaa. 
Aerodynamiikassa nostovoima eli noste 
syntyy, kun ilma kulkee lentokoneen siipien 
yli sellaisella tavalla, että paine siiven alla 
on suurempi kuin paine siiven päällä. Kun 
nostovoima ylöspäin voittaa painovoiman 
vedon alaspäin, kone nousee maasta ja 
kohoaa ilmaan.

Samalla tavalla mekin voimme luoda nos-
tovoimaa hengellisessä elämässämme. Kun 
voima, joka työntää meitä kohti taivasta, 
on suurempi kuin kiusaukset ja ahdistus, 
jotka vetävät meitä alaspäin, me voimme 
kohota Hengen korkeuksiin. – –

Vaikka monet evankeliumin periaatteet aut-
tavat meitä saamaan nostovoimaa, haluai-
sin keskittyä erityisesti yhteen.

[Rukoukseen!]

Rukous on yksi evankeliumin periaate, joka 
tuo nostovoimaa. Rukouksella on voima 
kohottaa meidät maallisista huolistamme. 
[Rukous voi] nostaa meidät epätoivon 
[tai] pimeyden pilvien läpi kirkkaaseen ja 
selkeään taivaanrantaan.

Yksi suurimmista siunauksista, etuoikeuk-
sista ja mahdollisuuksista, mitä meillä on 
taivaallisen Isämme lapsina, on se, että me 
voimme pitää yhteyttä Häneen [rukouksen 
kautta]. Voimme puhua Hänelle elä-
mämme kokemuksista, koettelemuksista ja 
siunauksista. Voimme kuunnella ja ottaa 
vastaan taivaallista opastusta Pyhältä 
Hengeltä [milloin vain ja missä vain].

(Dieter F. Uchtdorf, ”Rukous ja sininen 
taivaanranta”, Liahona, kesäkuu 2009, 
s. 3–4; presidentti Uchtdorf lisäsi haka-
suluissa olevat sanat haastattelussa, joka 
pidettiin maaliskuussa 2014.)

”Meidän täytyy pyytää 
apua taivaalliselta 
Isältämme ja etsiä voi
maa Hänen Poikansa 
Jeesuksen Kristuksen 
sovituksen kautta. 
Tämän jumalallisen 
avun ansiosta me 
voimme niin ajallisissa 
kuin hengellisissäkin 
asioissa huolehtia 
kaukonäköisesti itses
tämme ja muista.”
ROBERT D. HALES, 

”Kaukonäköinen 
huolehtiminen 

– ajallisesti ja 
hengellisesti”, Liahona, 
toukokuu 2009, s. 8
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OLE SINNIKÄS
 Pohtikaa: Kuinka opimme jatkamaan tehtävän parissa, kunnes työ on tehty?

 Katsokaa: ”Only a Stonecutter” [Pelkkä kivenhakkaaja] (Ei videota? Lukekaa 
seuraavalla sivulla oleva teksti.)

 Keskustelkaa: Kuinka opimme jatkamaan kulkuamme silloinkin kun se on rank-
kaa? Kuinka Herraan turvaaminen vaikuttaa kykyymme olla 
sinnikkäitä?

 Lukekaa: Presidentti Faustin toteamus; Hepr. 12:1; OL 58:4 (oikealla)

 Toteuttakaa: Tehkää työtä yhdessä oppiaksenne tämän mallin olla sinnikkäitä ja 
voittaa haasteita:
• Lukekaa yhdessä ryhmänä alla olevan mallin jokainen vaihe.
• Käänny jonkun ryhmän jäsenen puoleen. Kysykää toisiltanne, 

onko teillä jokin sellainen työ tai tehtävä, joka on todella 
vaikea.

• Auttakaa toisianne käymään läpi alla olevat neljä vaihetta 
samalla kun puhutte tästä vaikeasta työstä tai tehtävästä.

• Luvatkaa toisillenne, että olette sinnikkäitä – että jatkatte 
tekemistä, kunnes työ tai tehtävä on suoritettu kunnolla.

 Toteuttakaa: Valitse jokin perheelläsi olevista haasteista. Käytä edellä olevaa mal-
lia ja nimeä kaksi tai kolme tapaa, joilla voitte kulkea eteenpäin 
uskossa luottaen siihen, että Jumala huolehtii perheestänne:
  
 

➊
ASENNOIDU 

MYÖNTEISESTI
Luettele 

siunauksesi.

➋
MUISTA TYÖSKENNELLÄ 

YHDESSÄ MUIDEN 
KANSSA

Pyydä apua ystäviltä, 
ikätovereilta, ryhmän 

jäseniltä ja muilta.

➌
KORVAA PELKO 

USKOLLA
Vältä epäilyksiä. Muista, 
että Herralla on kaikki 
valta. Käänny Herran 
puoleen ja hyväksy 

Hänen tahtonsa.

➍
KULJE ETEENPÄIN 
KÄRSIVÄLLISESTI 
JA ROHKEASTI
Älä koskaan, kos-

kaan, koskaan anna 
periksi; kestä uskossa.

”Älkää langetko houkutukseen, joka sai Lamanin ja Lemuelin ansaan. Aikakirjojen mukaan he nurisivat saa
dessaan pelottavan tehtävän hankkia Labanin levyt. He sanoivat, että tehtävä, joka heidän käskettiin suorittaa, 
oli vaikea. Ja he menettivät tilaisuutensa ja palkintonsa. Asennoitukaa sen sijaan samoin kuin heidän veljensä 
Nefi: ’Minä menen ja teen sen, mitä Herra on käskenyt.’ (Ks. 1. Nefi 3:5–7.)”

Thomas S. Monson, Teachings of Thomas S. Monson, 2011, s. 54

”Sinnikkyyttä osoitta
vat ne, jotka – – eivät 
luovuta silloinkaan, 
kun muut sanovat: ’Ei 
se onnistu.’ ”
JAMES E. FAUST, 

”Sinnikkyys”, Liahona, 
toukokuu 2005, s. 51

”Juoskaamme sin
nikkäästi loppuun 
se kilpailu, joka on 
edessämme.”
HEPR. 12:1

”Paljon ahdingon 
jälkeen tulevat 
siunaukset.”
OL 58:4

OLE SINNIKÄS9
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 Sitoutukaa: Sitoudu viikon aikana suorittamaan seuraavat tehtävät. Laita rasti 
ruutuun, kun olet suorittanut kyseisen tehtävän:

□ Ole sinnikäs yllä mainitsemillasi tavoilla.
□ Opeta tätä periaatetta perheellesi.
□ Toteuta edelleen myös edellisiä perustuksen periaatteita.

PELKKÄ KIVENHAKKAAJA
Ellette voi katsoa tätä videota, lukekaa oheinen teksti.

VANHIN HOLLAND: John R. Moyle oli 
englantilainen pioneeri, joka kulki halki 
Yhdysvaltojen käsikärryjä vetäen. Hän 
asettui asumaan Alpineen Utahiin noin 35 
kilometrin päähän Suolajärven temppelistä.

Brigham Young kutsui veli Moylen Suola-
järven temppelin rakennustyömaalle muu-
raustöiden ylimmäksi esimieheksi.

Ollakseen varmasti maanantaisin työpai-
kallaan aamukahdeksalta veli Moyle aloitti 
35 kilometrin kävelymatkansa kahden 
maissa yöllä. Hän päätti työviikkonsa 
perjantaina viideltä iltapäivällä ja aloitti 
kävelymatkansa kotiin saapuen sinne 
vähän ennen keskiyötä. Joka viikko lähes 
20 vuoden ajan kun temppeliä rakennettiin, 
hänellä oli sama aikataulu.

Kerran, kun veli Moyle oli kotonaan viikon-
loppuna, yksi hänen lehmistään pillastui 
lypsettäessä ja potkaisi häntä jalkaan 
murskaten luun juuri polven alapuolelta.

Maatilalla ei ollut saatavissa kunnollista 
lääketieteellistä apua, joten hänen per-
heenjäsenensä ja ystävänsä nostivat oven 
saranoiltaan ja sitoivat hänet tälle leik-
kauspöydän korvikkeelle. Sitten he ottivat 
kaarisahan, jota he olivat käyttäneet 
lähellä kasvaneen puun oksien katkaisemi-
seen, ja amputoivat hänen jalkansa vain 
muutama tuuma polven alapuolelta.

Kun jalantynkä vihdoin alkoi parantua, 
veli Moyle otti kappaleen puuta ja veisti 
siitä tekojalan. Ensin hän käveli sisällä 
talossa. Sitten hän käveli ympäriinsä 
pihalla. Lopulta hän uskaltautui kävele-
mään maatilallaan.

Kun hän uskoi pystyvänsä kestämään 
tuskan, hän sitoi puujalkansa kiinni, käveli 
35 kilometriä Suolajärven temppelille, 
kiipesi rakennustelineille ja hakkasi taltta 
kädessään julistuksen: ”Herralle pyhitetty.”

(Ks. myös Jeffrey R. Holland, ”Kuin kyyh-
kyt ikkunoille”, Liahona, heinäkuu 2000, 
s. 92–93.)

”Tehtävämme on 
nousta keskinkertai
suudesta erinomai
suuteen, epäonnistu
misesta saavutukseen. 
Tehtävämme on tulla 
parhaaksi omaksi 
itseksemme. Yksi 
Jumalan suurimmista 
lahjoista meille on ilo 
yrittää uudelleen, sillä 
minkään epäonnistu
misen ei tarvitse olla 
lopullinen.”
THOMAS S. MONSON, 

”The Will Within”, Ensign, 
toukokuu 1987, s. 68
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Vinkki avustajalle
Auta jokaista 
keskittymään 
toimintaan – ei 
vain puhumiseen.

OSOITA NUHTEETTOMUUTESI
 Pohtikaa: Mistähän syystä Herra rakastaa ihmisiä, joilla on nuhteeton, vil-

pitön sydän (ks. OL 124:15)?

 Katsokaa: ”What Shall a Man Give in Exchange for His Soul?” [Millä ihmi-
nen voi ostaa sielunsa takaisin?] (Ei videota? Lukekaa seuraavalla 
sivulla oleva teksti.)

 Keskustelkaa: Mitä nuhteettomuus tarkoittaa? Millä pienillä tavoilla ihmiset 
luopuvat sielustaan saadakseen asioita tässä elämässä?

 Lukekaa: UK 13; Moosia 4:28; Job 27:5 (oikealla)

 Toteuttakaa: Arvioi itseäsi seuraavilla osa- alueilla.

 Sitoutukaa: Sitoudu viikon aikana suorittamaan seuraavat tehtävät. Laita rasti 
ruutuun, kun olet suorittanut kyseisen tehtävän:

□ Osoita nuhteettomuutta joka päivä.
□ Opeta tätä periaatetta perheellesi.
□ Toteuta edelleen myös edellisiä perustuksen periaatteita.

Laita jokaisen kohdan eteen numero, joka osoittaa, kuinka usein toimit tällä tavoin.  
1 = en koskaan, 2 = joskus, 3 = usein, 4 = melkein aina, 5 = aina
 ___1. Pidän kaikki lupaukseni, sitoumukseni ja liittoni.
 ___2. Olen täysin totuudellinen kaikessa, mitä sanon tai kirjoitan.
 ___3. En liioittele saadakseni asioita näyttämään paremmilta kuin ne ovat.
 ___4. Palautan kaiken lainaamani enkä ota mitään, mikä ei kuulu minulle.
 ___5. Olen täysin uskollinen puolisolleni sanoissa ja teoissa.
 ___6. En koskaan huijaa, vaikka tietäisin, etten jäisi siitä kiinni.
 ___7. Kun löydän jotakin, mikä ei ole minun, palautan sen omistajalleen.
 ___8. Maksan aina takaisin lainaamani rahat, mukaan lukien kirkolta saamani jatku

van koulutusrahaston lainat.

OSOITA 
NUHTEETTOMUUTESI

”Me uskomme, että 
tulee olla vilpitön.”
UK 13

”Ja minä tahdon tei
dän muistavan, että 
jokaisen, joka teidän 
joukossanne lainaa 
lähimmäiseltään, 
tulee palauttaa lainaa
mansa, niin kuin on 
sopinut, tai muuten 
teet syntiä ja saat ken
ties lähimmäisesikin 
tekemään syntiä.”
MOOSIA 4:28

”Puolustan [nuhteet
tomuuttani] vaikka 
kuolemaan saakka.”
JOB 27:5

10
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MILLÄ IHMINEN VOI OSTAA SIELUNSA TAKAISIN?
Ellette voi katsoa tätä videota, lukekaa oheinen teksti.

VANHIN ROBERT C. GAY: Vapahtaja 
esitti kerran opetuslapsilleen seuraavan 
kysymyksen: ”Millä ihminen voi ostaa 
sielunsa takaisin?”

Tämä on kysymys, jota isäni vuosia sitten 
opetti minua huolellisesti pohtimaan. Kun 
vartuin, vanhempani antoivat minulle 
kotitöitä ja maksoivat minulle niistä tasku-
rahaa. Käytin usein sen rahan – hieman yli 
50 senttiä viikossa – menemällä elokuviin. 
Siihen aikaan 11- vuotiaan elokuvalippu 
maksoi 25 senttiä. Näin minulle jäi jäljelle 
25 senttiä käytettäväksi suklaapatukoihin, 
jotka maksoivat 5 senttiä kappale. Elokuva 
ja viisi suklaapatukkaa! Parempaa ei voisi 
toivoa.

Kaikki sujui hyvin, kunnes täytin 12 vuotta. 
Kun eräänä iltapäivänä seisoin jonossa, 
käsitin, että lipun hinta 12- vuotiaalta oli 
35 senttiä, mikä tarkoitti sitä, että saisin 
kaksi suklaapatukkaa vähemmän. En ollut 
aivan valmis tekemään sellaista uhrausta, 
joten järkeilin mielessäni: ”Näytät ihan 
samanlaiselta kuin viikko sitten.” Sitten 
astelin kassalle ja pyysin 25 sentin lipun. 
Kassanhoitaja ei räpäyttänyt silmäänsä-
kään, ja minä ostin ne tavalliset viisi 
suklaapatukkaa enkä kolmea.

Riemuissani saavutuksestani säntäsin myö-
hemmin kotiin kertomaan isälle, miten olin 
onnistunut. Kun vuodatin hänelle kaikki 
yksityiskohdat, hän ei sanonut mitään. 
Kun lopetin, hän vain katsoi minua ja 
kysyi: ”Poikani, myisitkö sielusi viidestä 
sentistä?” Hänen sanansa lävistivät 
12- vuotiaan sydämeni. Sitä opetusta en ole 
koskaan unohtanut.

(Ks. Robert C. Gay, ”Millä ihminen voi 
ostaa sielunsa takaisin?”, Liahona, 
marras kuu 2012, s. 34.)

”Rehellisyys merkit
see minulle aina sen 
tekemistä, mikä on 
oikein ja hyvää, välittö
mistä seurauksista 
huolehtimatta. Se 
merkitsee vanhurs
kautta sielumme 
syvyyksistä, ei pel
kästään teoissamme, 
vaan – mikä tärkeäm
pää – ajatuksissamme 
ja sydämessämme. – – 
Vähäinenkään valeh
telu, vähäinenkään 
pettäminen tai toisen 
epäoikeudenmukainen 
hyväksikäyttö ei ole 
Herralle hyväksyttä
vää. – – Rehellisyyden 
kruunaava palkinto 
on Pyhän Hengen 
jatkuva toveruus. 
[Pyhä Henki] opastaa 
meitä kaikissa meidän 
tekemisissämme.”
Ks. JOSEPH B. WIRTHLIN, 

”Henkilökohtainen 
rehellisyys”, Valkeus, 
heinäkuu 1990, s. 27–29
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ETSI TIETOA JA HANKI KOULUTUS
 Pohtikaa: Profeetat ovat sanoneet, että koulutus on mahdollisuuksien avain. 

Mitä todisteita olet nähnyt siitä, että se on totta?

 Katsokaa: ”The Glory of God Is Intelligence” [ Jumalan kirkkaus on äly] 
(Ei videota? Lukekaa seuraavalla sivulla oleva teksti.)

 Keskustelkaa: Miksi Alexander uskoo, että elinikäinen oppiminen on tärkeää? 
Mitä Emelda ajattelee koulutuksesta ja ahkerasta opiskelusta? 
Miten jatkuvan koulutusrahaston laina auttoi häntä? Oliko tämä 
hyvä syy ottaa velkaa?

 Lukekaa: OL 88:118–119; Käsikirja 2, 6.1.1 (oikealla)

 Toteuttakaa: Voimme jatkaa oppimista koko elämämme ajan. Kirjoita alla ole-
vaan taulukkoon jotakin, mitä olet äskettäin oppinut jokaisen 
mainitun oppimisen lähteen kautta.

 Keskustelkaa: Kuinka voitte jatkaa oppimista ja kehittymistä joka päivä?

 Sitoutukaa: Sitoudu viikon aikana suorittamaan seuraavat tehtävät. Laita rasti 
ruutuun, kun olet suorittanut kyseisen tehtävän:

□ Etsi tilaisuuksia oppia, ja kirjoita muistiin se, mitä opit.
□ Opeta perheellesi elinikäisen oppimisen eri lähteitä. 

Mieti tapoja, joilla perheesi voisi hankkia lisää koulu-
tusta – sekä aikuisille että lapsille.

□ Toteuta edelleen myös edellisiä perustuksen periaatteita.

OPPIMISEN LÄHTEITÄ JOTAKIN, MITÄ OLEN ÄSKETTÄIN 
 OPPINUT NÄIDEN LÄHTEIDEN AVULLA

Lähipiirissäni olevat ihmi
set, johtajani

Omakohtaiset kokemukset

Kirjat ja tiedotusvälineet

Luokka/opettajat

Pyhät kirjoitukset, temp
peli, Pyhä Henki

”Etsikää uutterasti ja 
opettakaa toisillenne 
viisauden sanoja; niin, 
etsikää parhaista kir
joista viisauden sanoja; 
etsikää oppia vieläpä 
tutkimalla sekä uskon 
kautta. – – Perustakaa 

– – opin huone.”
OL 88:118–119

”[Kirkon jäsenten] 
tulee kehittää luku  ja 
kirjoitustaitoaan sekä 
matematiikan perus
taitojaan. Heidän tulee 
hankkia mahdollisim
man paljon koulutusta, 
myös akateemista 
tai ammatillista 
koulutusta, mikäli 
mahdollista.”
KÄSIKIRJA 2,  6.1.1

ETSI TIETOA JA 
HANKI KOULUTUS11
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JUMALAN KIRKKAUS ON ÄLY
Ellette voi katsoa tätä videota, jakakaa roolit ja lukekaa oheisen tekstin vuorosanat.

KERTOJA: Alexander on perulainen mies, 
joka on omistanut elämänsä oppimiselle ja 
opettamiselle. Hän kertoo seuraavaa:

ALEXANDER: Ollessani lapsi isäni opetti 
meitä opiskelemaan ja arvostamaan 
koulutusta.

On kaksi asiaa, jotka voimme tehdä edis-
tyäksemme ja menestyäksemme tässä elä-
mässä. Ensiksi, olkaa uskollisia ja kestäkää 
loppuun asti. Toiseksi, opiskelkaa ja oppikaa.

Koko elämäni ajan olen saanut oppia, että 
koulutus on tärkein ajallinen keino, mikä 
meillä on saavuttaaksemme tavoitteita 
elämässämme.

Lähdin lähetystyöhön tietäen hyvin vähän 
evankeliumista, mutta minulla oli suuri 
halu tehdä oikein ja oppia.

En ollut luokkahuoneissa, mutta mielestäni 
lähetystyöni on ollut suurinta oppimisen 
aikaa elämässäni.

Käytän hyväkseni tilaisuutta oppia missä 
hyvänsä olenkin: kotona, töissä, kirkossa, 
yliopistolla tai jopa bussissa. Yritän aina 
oppia jotakin.

Temppeli on kaikkein tärkein paikka elä-
mässäni ja paras koulu maan päällä.

KERTOJA: Emelda on eteläafrikkalainen 
kirkon käännynnäinen, joka toteutti unel-
mansa jatkuvan koulutusrahaston lainan 
avulla. Hän lausuu todistuksensa:

EMELDA: Huippuoppilaana oleminen ei 
ole asia, jonka olen velkaa itselleni; olen 
sen velkaa kirkolle! Tiesin, että Myöhem-
pien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkkoon liittyminen antaisi minulle suu-
rempia hengellisiä mahdollisuuksia, mutta 
en voinut kuvitellakaan, että se avaisi 
minulle ovet akateemiseen elämään. – –

Se, että opin evankeliumia, oli minulle 
todellinen herätys. Se sai minut ymmärtä-
mään, että olen vastuussa omasta tulevai-
suudestani. – – Nykyisistä olosuhteistamme 
ja mahdollisista tunteistamme riippumatta 
olen varma, että taivaallisella Isällä on hie-
noja suunnitelmia meidän varallemme.

”Meidän velvollisuu
tenamme ja haastee
namme on ottaa oma 
paikkamme liikemaa
ilmassa, tieteen alalla, 
julkishallinnossa, lää
ketieteessä, kasvatus
alalla ja kaikissa muissa 
arvokkaissa ja raken
tavissa ammateissa. 
Velvollisuutenamme on 
kouluttaa käsiämme ja 
mieltämme, niin että 
suorittaisimme oival
lisesti työmme maail
massa koko ihmiskun
nan siunaukseksi.”
Ks. GORDON B. HINCKLEY, 

”Ylhäällä vuorella oleva 
kaupunki”, Valkeus, 
marraskuu 1990, s. 8
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KESKITY, OTA VASTAAN TOIMITUKSET
 Pohtikaa: Mikä estää meitä tekemästä asioita, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä?

 Katsokaa: ”Doing What Matters Most” [Tehkää sitä, mikä on kaikkein tär-
keintä] (Ei videota? Lukekaa seuraavalla sivulla oleva teksti.)

 Keskustelkaa: Mihin vähäpätöisiin asioihin ihmiset hukkaavat aikaansa? Herra 
käski Joseph Smithiä rakentamaan temppeleitä, vaikka kirkon 
jäsenet olivat hyvin köyhiä. Miksi?

 Lukekaa: OL 84:20; 136:4; 1. Nefi 18:2–3 (oikealla)

 Lukekaa: ”Maaperän hoidon laki” (seuraavalla sivulla)

 Keskustelkaa: Mitä Herra ilmoitti vanhin Widtsoelle temppelissä? Mitä Herra 
ilmoitti Nefille vuorella?
Miksi on tärkeää olla temppelikelpoinen, kun pyrimme oma-
varaisuuteen?
Lukekaa pareittain seuraava pyhien kirjoitusten kohta. Mitä teille 
merkitsee se, että temppelipalvelun välityksellä me valmistau-
dumme saamaan kaiken tarpeellisen elämässämme? Keskustelkaa 
siitä, mitä merkitystä tällä on omassa elämässänne ja tavoittees-
sanne tulla omavaraiseksi.

 Sitoutukaa: Sitoudu viikon aikana suorittamaan seuraavat tehtävät. Laita rasti 
ruutuun, kun olet suorittanut kyseisen tehtävän:

□ Ole temppelikelpoinen joka päivä.
□ Opeta tätä periaatetta perheellesi. Opeta heille, kuinka 

temppelissä käyminen auttaa heitä menestymään hen-
gellisesti ja ajallisesti. Keskustelkaa yhdessä siitä, mitä 
teidän on tehtävä saadaksenne osaksenne Herran voi-
maa, jota temppelitoimitukset sisältävät.

□ Toteuta edelleen myös edellisiä perustuksen periaatteita.

”Ja suo, pyhä Isä, että [kaikki ne], jotka palvelevat tässä huoneessa, 
– – valmistautuisivat saamaan kaiken tarpeellisen.”

OL 109:14–15

”Sen toimituksissa 
ilmenee jumalisuuden 
voima.”
OL 84:20

”Ja tämä on meidän liit
tomme – että me vael
lamme kaikkien Herran 
säädösten mukaan.”
OL 136:4

”Minä rakensin [laivan] 
sillä tavalla, jonka 
Herra oli näyttänyt 
minulle; sen vuoksi se 
ei ollut ihmisten tavan 
mukaan. Ja minä, Nefi, 
menin usein vuorelle, 
ja minä rukoilin usein 
Herraa; sen vuoksi 
Herra näytti minulle 
suuria asioita.”
1. NEFI 18:2–3

KESKITY, OTA VASTAAN 
TOIMITUKSET12
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TEHKÄÄ SITÄ, MIKÄ ON KAIKKEIN TÄRKEINTÄ
Ellette voi katsoa tätä videota, lukekaa oheinen teksti.

KERTOJA: Eräänä synkkänä joulukuun 
yönä lentokone syöksyi maahan Floridassa. 
Yli sata ihmistä sai surmansa. Turvalli-
seen paikkaan olisi ollut vain vähän yli 
30 kilometriä.

PRESIDENTTI UCHTDORF: Onnetto-
muuden jälkeen tutkijat yrittivät selvittää 
syytä. Laskuteline oli kuin olikin toimi-
nut asianmukaisesti. Kone oli teknisesti 
erinomaisessa kunnossa. Kaikki toimi niin 
kuin pitikin – paitsi yksi kohta: yksi ainut 

palanut polttimo. Tuo pieni polttimo – 20 
sentin arvoinen – oli pannut alulle tapah-
tumaketjun, joka johti lopulta yli sadan 
ihmisen murheelliseen kuolemaan.

Onnettomuutta ei tietenkään aiheuttanut 
epäkunnossa ollut polttimo. Se tapahtui 
siksi, että miehistö keskittyi johonkin sel-
laiseen, millä näytti olevan merkitystä sillä 
hetkellä, ja menetti samalla näkemyksen 
siitä, mikä oli tärkeintä.

Taipumus keskittyä merkityksettömään 
kaikkein tärkeimmän kustannuksella ei 
ole ainoastaan lentäjien ongelma vaan 
kaikkien. Me kaikki olemme vaarassa. – – 
Ovatko ajatuksenne ja sydämenne kiin-
nittyneet niihin lyhytaikaisiin ohikiitäviin 
asioihin, joilla on merkitystä vain hetken, 
vai siihen, mikä on tärkeintä?

(Ks. Dieter F. Uchtdorf, ”Meillä on suuri työ 
tekeillä emmekä voi tulla sinne”, Liahona, 
toukokuu 2009, s. 59–60.)

MAAPERÄN HOIDON LAKI
VANHIN WIDTSOE: Olimme 
työryhmäni kanssa keränneet liittovaltion 
apurahan turvin monen vuoden ajan 
tuhansittain maaperän kosteuteen liittyviä 
tietoja, mutta en pystynyt keksimään 
tietojen perusteella mitään yhteistä 
säännönmukaisuutta. Lopulta luovutin.

Vaimoni ja minä menimme sinä päivänä 
temppeliin unohtaaksemme epäonnistumi-
seni. Kolmannessa endaumenttihuoneessa, 

näkymättömistä, tuli ratkaisu, joka on jo 
kauan sitten päätynyt julkaistavaksi. – –

Se on lahja, joka tulee niille, jotka astuvat 
temppeliin kelvollisina, koska se on paikka, 
jossa voimme odottaa saavamme ilmoi-
tusta. Todistan teille omakohtaisesti, että 
asia on niin.

(Julkaisussa Alan K. Parrish, Modern 
Temple Worship, s. 156–157.)

”Herra siunaa meitä 
osallistuessamme 
temppeleissä tehtä
vään pyhään toimitus
työhön. Siellä saatavat 
siunaukset eivät 
rajoitu ainoastaan 
temppelipalveluumme. 
Meitä siunataan 
kaikissa toimissamme. 
Olemme kelvollisia 
siihen, että Herra suo 
meille huomionsa sekä 
hengellisissä että ajalli
sissa asioissamme.”
BOYD K. PACKER, The 
Holy Temple, 1980, s. 182
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RYHDY TOIMEEN JA PALVELE
 Pohtikaa: Millä tavalla elämämme kadottaminen muiden palveluksessa – sen 

perusteella, mitä pyhissä kirjoituksissa ja oikealla olevassa lai-
nauksessa sanotaan – tosiasiallisesti pelastaa meidät?

 Lukekaa: Nyt kun olet suorittanut Perustukseni - kurssin, kehotamme sinua 
pohtimaan jälleen 7. periaatteessa olevaa neuvoa. Presidentti 
Uchtdorf on sanonut:

 Keskustelkaa: Kuinka muiden palveleminen voi avata ”taivaan ikkunat” omassa 
elämässäsi?

 Toteuttakaa: Laatikaa ryhmässänne tai perheessänne suunnitelma siitä, kuinka 
suoritatte yhden seuraavista tehtävistä:
 1. Järjestäkää jokin palveluprojekti paikkakunnallanne. Voisitte 

vierailla sairaalassa olevien luona, viedä ruokaa tarvitseville tai 
valita jonkin toisen toiminnan.

 2. Vieraile perheesi kanssa lähimmässä 
kirkon sukututkimuskeskuksessa. 
Aloittakaa sukunne tutkiminen käyt-
tämällä kirjasta Sukuni: Kertomuksia, 
jotka tuovat meidät yhteen. Menkää 
sitten temppeliin ja suorittakaa pyhiä 
toimituksia kuolleiden sukulaistenne 
puolesta.

 3. Tehkää vapaaehtoistyötä omavarai-
suuskeskuksessa. Voit myös palvella 
ryhmän avustajana. Opasta jotakuta 
henkilökohtaisesti hänen polullaan 
omavaraisuuteen.

”Epäitsekkäät palvelun ja pyhittäytymisen teot jalostavat hen
keämme, poistavat suomut hengellisistä silmistämme ja avaavat 
taivaan ikkunat. Kun meistä tulee vastaus jonkun rukoukseen, 
löydämme usein vastauksen omaankin rukoukseemme.”

Dieter F. Uchtdorf, ”Odotusta Damaskoksen tiellä”,  
Liahona, toukokuu 2011, s. 76

LOPPUTEHTÄVÄ

”Sillä se, joka tahtoo 
pelastaa elämänsä, 
kadottaa sen, mutta 
joka elämänsä minun 
tähteni kadottaa, on 
sen löytävä.”
MATT. 16:25

”Kun olette lähim
mäistenne palveluk
sessa, olette pel
kästään Jumalanne 
palveluksessa.”
MOOSIA 2:17

”Sekä ajallisen että 
hengellisen omavarai
suuden tarkoituksena 
on päästä korkeam
malle maaperälle, jotta 
voisimme kohottaa 
apua tarvitsevia.”
ROBERT D. HALES, 

”Menkäämme 
itseemme: sakramentti, 
temppeli ja uhrautuva 
palveleminen”, Liahona, 
toukokuu 2012, s. 36

Sukuni
Kertomuksia, jotka tuovat meidät yhteen

”Erityisesti kannustamme nuoria ja 
nuoria naimattomia aikuisia käyttämään 
temppelityössä oman sukunsa nimiä tai 

seurakuntansa ja vaarnansa jäsenten 
esivanhempien nimiä. Pappeusjohtajien 
tulee varmistaa, että nuoret ja heidän 
perheensä oppivat tuntemaan opin 

sydämensä kääntämisestä isiensä puoleen 
ja temppelissä käymisen siunaukset.”

Ensimmäisen presidenttikunnan kirje, 8. lokakuuta 2012
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Ryhdy toimeen ja palvele
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TODISTUS KURSSIN SUORITTAMISESTA

Minä,  , olen osallistunut Myöhempien 
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon järjestämään omavaraisuusryhmään 
ja olen täyttänyt kurssin suorittamisen edellyttämät vaatimukset seuraavasti:

Olen osallistunut vähintään kymmeneen kahdestatoista kokouksesta.

Olen toteuttanut jokaista kahtatoista periaatetta ja opettanut niitä perheelleni.

Olen suorittanut lopputehtävän.

Olen luonut perustan omavaraisuudelle toteuttamalla siihen kuuluvia taitoja, 
periaatteita ja tapoja. Käytän niitä edelleen koko elämäni ajan.

Osallistujan nimi  Osallistujan allekirjoitus  Päiväys 

Vakuutan, että tämä osallistuja on täyttänyt yllä mainitut vaatimukset.

Avustajan nimi  Avustajan allekirjoitus  Päiväys 

Huom. Vaarnan tai piirin omavaraisuuskomitea voi antaa kurssitodistuksen 
myöhempänä ajankohtana.

”Millaisia miehiä teidän siis tulee olla? Totisesti minä 
sanon teille: Sellaisia kuin minä olen.”
3. NEFI 27:27

JATKATKO POLULLASI KOHTI 
OMAVARAISUUTTA?



TOIMI
 vastuullisesti  

joka päivä
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