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Lauantai- illan yleinen naisten kokous  
26. syyskuuta 2015
Kokouksen johtava virkailija:  
presidentti Thomas S. Monson.
Kokouksen johtaja: Bonnie L. Oscarson.
Alkurukous: Abby Morgan.
Loppurukous: Grace Teh.
Musiikki: Alkeisyhdistyksen, Nuorten Naisten 
ja Apuyhdistyksen yhdistetty kuoro eteläisen 
Cache Valleyn vaarnoista Utahista, johtajana 
Claudia Bigler, urkurina Bonnie Goodliffe, 
huilistina Sarah Johnson. Laulut: ”Herran 
lapset saapukaa”, MAP- lauluja, 27; sikermä, 
sovitus Mohlman, julkaisematon, lauluista 
”Noudatan Jumalan suunnitelmaa”, Lasten 
laulukirja, s. 86–87, ja ”Uskoa joka aske-
leella”, Dayley, säestys huilulla ja uruilla; 
”Näin meillä nuorilla Siionin”, Liahona, 
huhtikuu 2000, s. 24, sovitus Kasen, julkaisija 
Jackman; ”Lapset Herran”, MAP- lauluja, 49, 
sovitus Watkins, julkaisematon; ”Nyt lähde 
työhön uskossa”, MAP- lauluja, 171, diskant-
tisovitus Bigler, julkaisematon.

Lauantain aamukokous  
3. lokakuuta 2015
Kokouksen johtava virkailija:  
presidentti Thomas S. Monson.
Kokouksen johtaja: presidentti Henry B. Eyring.
Alkurukous: Mary R. Durham.
Loppurukous: vanhin Adrián Ochoa.
Musiikki: tabernaakkelikuoro johtajina Mack 
Wilberg ja Ryan Murphy, urkurina Clay 
Christiansen. Laulut: ”Press Forward, Saints”, 
Hymns, nro 81; ”Johda meitä, Jehovamme”, 
MAP- lauluja, 42; ”Tiedän, että Vapahtajani 
rakastaa minua”, Creamer, sovitus Murphy, 
julkaisija Jackman; ”Kiitos, Luojamme, profee-
tasta”, MAP- lauluja, 10; ”Precious Savior, Dear 
Redeemer”, Hymns, nro 103, sovitus Manookin, 
julkaisija Jackman; ”Pelvotta käykää”, MAP- 
lauluja, 17, sovitus Wilberg, julkaisija Oxford.

Lauantain iltapäiväkokous  
3. lokakuuta 2015
Kokouksen johtava virkailija:  
presidentti Thomas S. Monson.
Kokouksen johtaja: presidentti Dieter F. 
Uchtdorf.
Alkurukous: vanhin Terence M. Vinson.

Loppurukous: vanhin Kazuhiko Yamashita.
Musiikki: Alkeisyhdistyksen kuoro Rivertonin 
vaarnoista Utahista, johtajana Emily Wadley, 
urkureina Linda Margetts ja Bonnie Goodliffe. 
Laulut: ”Kaunoinen Jeesus”, Lasten Valkeus, 
lokakuu 1998, s. 4–5, sovitus Kasen, julkaisija 
Jackman; sikermä, sovitus DeFord, julkai-
sematon, lauluista ”Tutki ja rukoile”, Lasten 
laulukirja, s. 66, ja ”Kun kuulen taas rakkaan 
sen kertomuksen”, Lasten laulukirja, s. 35; 
”Minua käy sä seuraamaan”, MAP- lauluja, 67; 
”Mua Jeesus rakastaa”, Lasten laulukirja, 
s. 42–43, sovitus Cardon, julkaisija Jackman.

Lauantai- illan yleinen pappeuskokous  
3. lokakuuta 2015
Kokouksen johtava virkailija:  
presidentti Thomas S. Monson.
Kokouksen johtaja: presidentti Henry B. Eyring.
Alkurukous: vanhin Larry S. Kacher.
Loppurukous: Stephen W. Owen.
Musiikki: isien ja poikien kuoro Oremin 
vaarnoista Utahista johtajana Cory Mendenhall, 
urkureina Andrew Unsworth ja Clay 
Christiansen. Laulut: ”Let Zion in Her Beauty 
Rise”, Hymns, nro 41, sovitus McDavitt, julkai-
sija McDavitt; ”Jeesus, Sun nimes kaunoisin”, 
MAP- lauluja, 85, sovitus McDavitt, julkaisija 
McDavitt; ”Kiitos nyt Herran”, MAP- lauluja, 37; 
”Sua tahdon seurata”, MAP- lauluja, 142; ”Kuin 
Nefi muinoin”, Lasten laulukirja, s. 92–93, 
sovitus McDavitt, julkaisija McDavitt.

Sunnuntain aamukokous  
4. lokakuuta 2015
Kokouksen johtava virkailija:  
presidentti Thomas S. Monson.
Kokouksen johtaja: presidentti Dieter F. 
Uchtdorf.
Alkurukous: vanhin Chi Hong (Sam) Wong.
Loppurukous: Cheryl A. Esplin.
Musiikki: tabernaakkelikuoro, johtajana Mack 
Wilberg, urkureina Richard Elliott ja Andrew 
Unsworth. Laulut: ”Arise, O God, and Shine”, 
Hymns, nro 265; ”On Vapahtaja Israelin”, 
MAP- lauluja, 5, sovitus Wilberg, julkaisija 
Hinshaw; ”Jos Vapahtaja seisoisi vierelläin”, 
Deford, sovitus Cardon/Elliott, julkaise-
maton; ”Niin varma on perustus”, MAP- 
lauluja, 43; ”On päivänpaiste sielussain”, 

MAP- lauluja, 148, sovitus Wilberg, julkaise-
maton; ”Nyt liekkinä loistavi Henki Herran, 
MAP- lauluja, 2, sovitus Wilberg, julkaisija 
Jackman.

Sunnuntain iltapäiväkokous  
4. lokakuuta 2015
Kokouksen johtava virkailija:  
presidentti Thomas S. Monson.
Kokouksen johtaja: presidentti Henry B. Eyring.
Alkurukous: vanhin Jörg Klebingat.
Loppurukous: vanhin Scott D. Whiting.
Musiikki: tabernaakkelikuoro, johtajina Mack 
Wilberg ja Ryan Murphy, urkureina Bonnie 
Goodliffe ja Linda Margetts. Laulut: ”Luodut 
kaikki laulakaa”, MAP- lauluja, 34, sovitus 
Murphy, julkaisematon; ”Our God Is a God 
of Love”, Cundick, julkaisija Jackman; ”On 
Herra Kuningas!”, MAP- lauluja, 29; ”On 
maailmassa tarpeen hän”, MAP- lauluja, 166, 
sovitus Wilberg, julkaisematon; ”Rakastakaa 
toisianne”, MAP- lauluja, 192, sovitus Wilberg, 
julkaisematon.

Kotiopetus-  ja kotikäyntiopetussanomat
Valitkaa kotiopetus-  ja kotikäyntiopetussano-
maksi sellainen puhe, joka parhaiten vastaa 
niiden tarpeita, joiden luona käytte.

Kannessa
Edessä: valokuva Welden C. Andersen.
Takana: valokuva Christina Smith.

Konferenssin valokuvat
Yleiskonferenssinäkymiä Salt Lake Cityssä kuvasivat 
Welden C. Andersen, Carli Bell, Cody Bell, Janae Bingham, 
Ale Borges, Randy Collier, Mark Davis, Nate Edwards, 
Brian Nicholson, Leslie Nilsson, Matt Reier, Bradley Slade 
ja Christina Smith; Cavalcanten perheestä Aroldo Cavalcan-
ten luvalla; Athensissa Georgiassa Yhdysvalloissa Whitney 
Gossling; Orange Countyssa Kaliforniassa Yhdysvalloissa 
Erik Isakson; Openshaw’n perheen jäsenistä Openshaw’n 
perheen luvalla; Mumbaissa Intiassa Wendy Gibbs Keeler; 
Drammenissa ja Oslossa Norjassa Ashlee Larsen; Kiovassa 
Ukrainassa Marina Lukatš; San Pedrossa Belizessä Josué 
Peña; Aricassa Chilessä Shelby Jeanne Randall; Bermejil-
lossa Durangossa Meksikossa Angélica Castañeda Reyes; 
Cavite Cityssä Cavitessa Filippiineillä Danny Soleta.

185. puolivuotiskonferenssi

Konferenssipuheet saatavina
Yleiskonferenssipuheet ovat saatavina verkossa monilla kielillä. Mene osoitteeseen conference. lds. org ja valitse 
kieli. Puheet ovat saatavina myös evankeliumiaiheisen kirjaston mobiilisovelluksena. 
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koorumin jäsen, vanhin Jeffrey R. 
Holland selittivät puheissaan nais-
ten elintärkeitä tehtäviä. Presidentti 
Nelson totesi: ”Jumalan valtakunta 
ei ole eikä voi olla kokonainen 
ilman naisia, jotka tekevät pyhiä liit-
toja ja sitten pitävät ne, naisia, jotka 
voivat puhua Jumalan voimalla ja 
valtuudella!” (S. 96.) 

•  Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista 
apostolin koorumista vakuutti,  
että ”Vapahtajamme koki ja kärsi 
kaikki kuolevaisuuden haasteet 
kokonaisuudessaan – –. Ja sen 
vuoksi Hänen sovituksensa antaa 
Hänelle voiman auttaa meitä – 
antaa meille voimaa kestää se 
kaikki.” (S. 61–62.)

”Te olette taivaallisen Isämme poi-
kia ja tyttäriä”, sanoi presidentti 
Thomas S. Monson yleiskonferens-

sin sunnuntain aamukokouksessa. ”Te 
olette tulleet Hänen luotaan elääk-
senne tämän maan päällä jonkin aikaa, 
heijastaaksenne Vapahtajan rakkautta 
ja opetuksia sekä antaaksenne urheasti 
valonne loistaa, jotta kaikki näkevät. 
Kun se aika maan päällä on päättynyt 
ja jos olette tehneet oman osuutenne, 
te pääsette osallisiksi loistavasta 
siunauksesta palata asumaan Hänen 
luokseen ikuisiksi ajoiksi.” (S. 88.)

Tässä yleiskonferenssissa huomioi-
tiin kahdentoista apostolin koorumin 
jäsenten, presidentti Boyd K. Packerin 
sekä vanhin L. Tom Perryn ja vanhin 

Richard G. Scottin äskettäinen pois-
meno. Kirkon jäsenet hyväksyivät tähän 
koorumiin kolme uutta jäsentä: van-
himmat Ronald A. Rasbandin, Gary E. 
Stevensonin ja Dale G. Renlundin.

Muita kohokohtia:
•  Kahdentoista apostolin koorumin 

jäsenet, vanhin M. Russell Ballard, 
vanhin David A. Bednar ja vanhin 
D. Todd Christofferson tähdensivät 
puheissaan, miksi Herra perusti 
kirkkonsa, jonka perustuksena ovat 
profeetat ja apostolit, tehdäkseen 
työtään ja antaakseen meille mah-
dollisuuden palata luokseen (ks. 
s. 24, 128 ja 108).

•  Kahdentoista apostolin koorumin 
presidentti Russell M. Nelson ja 

Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkon 
185. puolivuotiskonferenssin kohokohtia
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hioutuu ja vahvistuu, kun pyrimme 
lähestymään Isäämme ja Hänen 
Poikaansa.

Meidän jumalallisella luonteel-
lamme ei ole mitään tekemistä sen 
kanssa, millaisia ovat henkilökoh-
taiset saavutuksemme, millaiseen 
asemaan olemme yltäneet, kuinka 
monta maratonia olemme juosseet tai 
kuinka suosittuja olemme ja millainen 
on itsetuntomme. Meidän jumalalli-
nen luonteemme tulee Jumalalta. Se 

määrättiin syntymäämme edeltävässä 
olemassaolossa, ja se jatkuu edelleen 
iankaikkisuuteen.

Meitä rakastetaan
Me tiedostamme oman jumalallisen 

luonteemme, kun tunnemme taivaalli-
sen Isämme rakkautta ja osoitamme sitä. 
Meillä on vapaus ravita sitä, antaa sen 
kukoistaa ja auttaa sitä kasvamaan. Pie-
tari on sanonut, että meille on annettu 
”kalliit lupaukset”, jotta voisimme tulla 
”osallisiksi jumalallisesta luonnosta” 5. 
Kun ymmärrämme, keitä me olemme 
– Jumalan tyttäriä – me alamme tuntea 
niitä kalliita lupauksia.

Kun katsomme ulos ikkunasta 
emmekä vain peilikuvaamme, me 

Me tulemme tähän maailmaan 
”kiireellämme rippeet kimmelteestä” 2. 
Perhejulistuksessa meille opetetaan, 
että jokainen meistä ”on taivaallisten 
vanhempien rakas henkipoika tai 
- tytär”, ja ”jokaisella on jumalallinen 
luonne ja päämäärä” 3. Taivaallinen 
Isä antaa auliisti sisimpäämme osan 
jumalallisuudestaan. Tämä jumalalli-
nen luonne tulee Häneltä lahjana ja 
kumpuaa rakkaudesta, jota vain lapsen 
vanhempi voi tuntea.

Me tulemme tänne maan päälle löytä-
mään meissä piilevän jumalallisen luon-
teemme siemenet ja ravitsemaan niitä.

Me tiedämme miksi
Elaine Cannon, entinen Nuorten 

Naisten ylijohtaja, on sanonut: ”Nai-
sen elämässä on kaksi tärkeää päivää: 
päivä, jolloin hän syntyy, ja päivä, 
jolloin hän saa tietää miksi.” 4

Me tiedämme miksi. Olemme tulleet 
tämän maan päälle auttamaan Hänen 
valtakuntansa rakentamisessa ja valmis-
tautumaan Hänen Poikansa Jeesuksen 
Kristuksen toiseen tulemiseen. Jokai-
sella henkäisyllämme me pyrimme 
seuraamaan Häntä. Meidän jokaisen 
sisimmässä piilevä jumalallinen luonne 

Rosemary M. Wixom
Alkeisyhdistyksen ylijohtaja

Sisaret, me rakastamme teitä! Todis-
tan, että elämä on lahja. Jumalalla 
on suunnitelma meitä jokaista 

varten, ja meidän elämämme tarkoitus 
alkoi kauan ennen kuin tulimme tämän 
maan päälle.

Viime aikoina olen alkanut ymmär-
tää vauvan kuolevaisuuteen syntymisen 
ihmettä osana Herran suunnitelmaa. 
Jokainen meistä kehittyi fyysisesti 
äitimme kohdussa, ja monen kuukau-
den ajan elämämme oli riippuvainen 
hänen kehostaan. Lopulta kuitenkin 
syntymän prosessi – dramaattinen sekä 
äidille että lapselle – erotti meidät.

Kun pienokainen saapuu tähän 
maailmaan, niin lämpötilan ja valon 
muutos sekä yhtäkkinen paineen 
hellittäminen rinnan kohdalla saavat 
pienokaisen ottamaan ensi henkäisyn. 
Nuo pienet keuhkot täyttyvät ensim-
mäistä kertaa ilmalla, elimet ryhtyvät 
toimimaan ja vauva alkaa hengittää. 
Kun napanuora sidotaan, tuo äidin ja 
vauvan välinen elinehto katkaistaan 
ikuisiksi ajoiksi ja vauvan elämä maan 
päällä alkaa.

Job on sanonut: ”Jumalan henki on 
minut tehnyt, Kaikkivaltiaan henkäys 
antaa minulle elämän.” 1

Yleinen Naisten kokous | 26. syyskuuta 2015

Löydä sisimmässäsi 
piilevä jumalallisuus
Me tulemme tänne maan päälle löytämään meissä piilevän jumalallisen 
luonteemme siemenet ja ravitsemaan niitä.

Cavite City, Cavite, Filippiinit
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pystymme näkemään itsemme Hänen 
tyttärinään. Me käännymme luontaisesti 
Hänen puoleensa rukouksessa, ja me 
luemme innokkaasti Hänen sanojaan ja 
teemme Hänen tahtonsa. Me pystymme 
saamaan vahvistuksen kelpaamises-
tamme ylhäältä eli Häneltä, emmekä 
tarvitse sitä sivulta eli ympäröivältä 
maailmalta tai Facebookin tai Insta-
gramin käyttäjiltä.

Mikäli koskaan kyseenalaistatte 
sisimmässänne piilevää jumalallisuu-
den kipinää, polvistukaa rukoukseen 
ja kysykää taivaalliselta Isältä: ”Olenko 
minä todella Sinun tyttäresi, ja rakas-
tatko Sinä minua?” Vanhin M. Russell 
Ballard on sanonut: ”Yksi suloisimpia 
Hengen välittämiä sanomia on se, mitä 
Herra tuntee teitä kohtaan.” 6

Me olemme Hänen. Paavali on sano-
nut: ”Henki itse todistaa yhdessä mei-
dän henkemme kanssa, että olemme 
Jumalan lapsia.” 7 Usein ensimmäinen 
Alkeisyhdistyksen laulu, jonka opimme, 
on ”Oon lapsi Jumalan” 8. Nyt on aika 
ottaa tuo rakas ilmaus ”Oon lapsi Juma-
lan” ja lisätä siihen sanat: ”Ja sen vuoksi 
mitä?” Voisimme ehkä jopa esittää 
tällaisia kysymyksiä: ”Mitä aion tehdä 
elääkseni Jumalan lapsena?” ”Kuinka 

voin kehittää sisimmässäni piilevää 
jumalallista luonnetta?”

Presidentti Dieter F. Uchtdorf on 
sanonut: ”Jumala lähetti teidät tänne 
valmistautumaan suurenmoisempaan 
tulevaisuuteen kuin mikään, mitä 
pystytte kuvittelemaan.” 9 Tuo tule-
vaisuus herää eloon päivä kerrallaan, 
kun teette enemmän kuin vain olette 
elossa; se herää eloon, kun elätte elä-
määnne siten, että täytätte luomisenne 
tarkoituksen. Tämä tuo Herran teidän 
elämäänne, ja vähitellen te annatte 
Hänen tahtonsa muodostua teidän 
tahdoksenne.

Jumalallisen luonteemme ansiosta  
me opimme

Jumalallinen luonne herättää meissä 
halun tuntea näitä iankaikkisia totuuk-
sia omakohtaisesti.

Eräs nuori nainen nimeltä Amy 
opetti minulle hiljattain tämän, kun 
hän kirjoitti: ”Nykyään on vaikeaa olla 
teini- ikäinen. Polku käy kapeammaksi. 
Saatana yrittää tosissaan. Kaikki on 
joko oikein tai väärin; ei ole mitään 
välimaastoa.”

Hän jatkoi: ”Toisinaan on vaikea 
löytää hyviä ystäviä. Silloinkin kun 

luulee, että on saanut parhaita ystäviä, 
jotka eivät koskaan jätä, niin tilanne voi 
muuttua mistä tahansa syystä. Siksi olen 
hyvin kiitollinen siitä, että minulla on 
perhe, taivaallinen Isä, Jeesus Kristus 
ja Pyhä Henki, jotka voivat olla tove-
reinani aina silloin kun asiat ystävien 
kanssa eivät suju.”

Amy jatkoi sanomalla: ”Eräänä iltana 
olin rauhaton. Kerroin siskolleni, etten 
tiennyt, mitä tehdä.”

Myöhemmin samana iltana Amyn 
sisko lähetti hänelle tekstiviestin,  
jossa oli lainaus vanhin Jeffrey R.  
Hollandilta: ”Älä anna – – periksi.  
Älä vain keskeytä. Jatka vain kävele-
mistä. Jatka vain yrittämistä. Edessä on 
apua ja iloa. – – Kaikki järjestyy lopulta. 
Luota Jumalaan ja usko meitä odottavaan 
hyvään.” 10

Amy selitti: ”Muistan, että luin sen ja 
ihan vain rukoilin, että tuntisin Jumalan 
rakkauden, jos Hän todella kuunteli 
minua.”

Hän sanoi: ”Heti kun kysyin ja 
uskoin, että Hän kuunteli minua, tunsin 
ihmeellistä ja mitä onnellisinta lämmintä 
tunnetta. Sitä ei voi sanoin kuvailla. Tie-
sin, että Hän kuunteli minua ja että Hän 
rakastaa minua.”
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Koska te olette Hänen lapsiaan, Hän 
tietää, mitä teistä voi tulla. Hän tuntee 
pelkonne ja haaveenne. Hän iloitsee 
mahdollisuuksistanne. Hän odottaa 
teidän tulevan Hänen luokseen rukouk-
sessa. Koska te olette Hänen lapsiaan, te 
tarvitsette Häntä ja myös Hän tarvitsee 
teitä. Ne, jotka istuvat teidän ympäril-
länne juuri tällä hetkellä tässä kokouk-
sessa, tarvitsevat teitä. Maailma tarvitsee 
teitä, ja teidän jumalallinen luonteenne 
suo teidän olla Hänen luotettu opetus-
lapsensa kaikille Hänen lapsilleen. Kun 
alamme nähdä itsessämme jumalalli-
suutta, me pystymme näkemään sitä 
muissakin.

Jumalallisen luonteemme ansiosta  
me palvelemme

Jumalallinen luonne herättää meissä 
halun palvella muita.

Hiljattain humanitaaristen palve-
lujen ja LDS Charities -hyväntekeväi-
syysjärjestön johtaja Sharon Eubank 

puhui eräästä kokemuksesta, jonka on 
kertonut vanhin Glenn L. Pace. Etio-
piassa vallitsi 1980- luvun keskivaiheilla 
laajalle levinnyt kuivuus ja äärimmäinen 
nälänhätä. Avun antamiseksi perustet-
tiin ruoka- asemia, joissa annettiin vettä 
ja ruokaa niille, jotka pystyivät pääse-
mään sinne. Eräs nälkiintynyt vanha 
mies käveli pitkän matkan päästäkseen 
yhdelle ruoka- asemalle. Kulkiessaan 
erään kylän ohi hän kuuli vauvan itkua. 
Hän etsi, kunnes löysi pienokaisen, joka 
istui maassa, kuolleen äitinsä vieressä. 
Mies nosti vauvan syliinsä ja jatkoi 
kävelemistä vielä 40 kilometrin matkan 
ruoka- asemalle. Kun hän pääsi perille, 
hänen ensimmäiset sanansa eivät olleet 
”Minulla on nälkä” tai ”Auttakaa minua”. 
Ne olivat: ”Mitä te voitte tehdä tämän 
lapsen hyväksi?” 11

Meidän sisimmässämme piilevä 
jumalallinen luonne herättää meissä 
halun auttaa muita ja kehottaa meitä 
toimimaan. Taivaallinen Isä ja Jeesus 

Kristus voivat auttaa meitä saamaan 
voimaa tehdä niin. Voisiko Herra kysyä 
meiltä: ”Mitä te voitte tehdä tämän tyttä-
ren, tämän veljen, tämän isän tai tämän 
ystävän hyväksi?”

Juuri Hengen kuiskausten ansiosta 
epäilevän ihmisen jumalallinen luonne 
ottaa ensi henkäisyn ja pystyy rauhassa 
jatkamaan hengittämistä.

Kun profeetta puhuu, hänen sanansa 
koskettavat jumalallista luonnettamme 
ja antavat meille voimaa seurata.

Sakramentin nauttiminen joka viikko 
antaa toivoa sisimmässämme piilevälle 
jumalallisuudelle, ja me muistamme 
Vapahtajaamme Jeesusta Kristusta.

Lupaan, että kun pyritte löytämään 
sisimmässänne piilevän jumalallisen 
luonteen syvyyden, te alatte entistä 
paremmin käyttää kallisarvoista lah-
jaanne. Ohjatkoon se teitä tulemaan 
Hänen tyttärikseen ja kulkemaan tietä, 
joka johtaa Hänen luokseen – missä 
meidät ”tuodaan takaisin sen Jumalan 
luokse, joka antoi [meille] hengen” 12.  
Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. ◼

VIITTEET
 1. Job 33:4.
 2. William Wordsworth, ”Oodi: Kuolematto-

muuden vihjeitä varhaisten lapsuusvuosien 
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Jylhä, s. 126.
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 7. Room. 8:16.
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ja suukon”, presidentti Boyd K. Packer 
todisti, että käsky ”lisääntyä ja täyttää 
maa – – on välttämätön – – ja ihmisen 
onnen lähde. Käyttämällä tätä [luomisvoi-
maa] vanhurskaasti me voimme päästä 
lähelle taivaallista Isäämme ja kokea ilon 
täyteyttä, jopa jumaluuden. Luomisvoima 
ei ole sattumanvarainen osa suunnitel-
maa; se on onnensuunnitelma.”

Hän jatkoi:
”Tosi rakkaus edellyttää sitä, että  

sen kiintymyksen jakaminen, joka  
avaa nuo elämän lähteen pyhät voimat, 
säästetään avioliittoon – – [ja] vältetään 
tilanteita, joissa fyysinen halu voisi 
ottaa vallan.”

”Meidän onnemme kuolevaisuu-
dessa, meidän ilomme ja korotuk-
semme ovat riippuvaisia siitä, kuinka 
me käytämme näitä hellittämättömiä, 
voimakkaita fyysisiä haluja.” 1

Rakkaat sisareni, sekä nuoret että 
ei niin nuoret, olen tuntenut suurta 
huolta valmistellessani tätä puhetta. 
Kuten Alma nuorempi on ilmaissut: 
”Minä toivon sydämeni pohjasta, – – 
että te – – huutaisitte avuksi hänen 
pyhää nimeään ja valvoisitte ja rukoili-
sitte alati, ettei teitä kiusattaisi enem-
pää kuin voitte kestää – –, jotta teidät 
ylennettäisiin viimeisenä päivänä.” 2

Viimeisessä yleiskonferenssipuhees-
saan, josta ehkä muistatte ”pikkuleivän 

Linda S. Reeves
toinen neuvonantaja Apuyhdistyksen  
ylimmässä johtokunnassa

Ettekö rakastakin tätä videon 
sisarta? Tiedämme, että monet 
teistä, joilla ei ole ollut mahdolli-

suutta kasvattaa omia lapsia, ovat käyt-
täneet elämänsä rakastaen, opettaen ja 
siunaten lapsia. Ja voi, miten taivaalli-
nen Isämme ja me, teidän sisarenne, 
rakastammekaan teitä sen vuoksi!

Eikö meillä kaikilla – myös teillä 
rakkailla nuoremmilla sisarilla Alkeis-
yhdistyksessä ja Nuorissa Naisissa – 
olekin ollut mahdollisuus pidellä vas-
tasyntynyttä pienokaista sylissämme 
ja antaa hänen katsoa silmiimme? 
Olemmeko me tunteneet sen pyhän 
tunteen, joka ympäröi tätä selestistä 
henkeä, jonka meidän taivaallinen 
Isämme on aivan äskettäin lähettänyt 
vasta luotuun puhtaaseen pieneen 
ruumiiseen? Olen harvoin kokenut 
yhtä suloisia, yhtä helliä ja yhtä hen-
gellisiä tunteita.

Meidän ruumiimme on pyhä lahja 
meidän taivaalliselta Isältämme. Se on 
meidän henkilökohtainen temppe-
limme. Kun pidämme sen puhtaana ja 
tahrattomana, me voimme olla kelvol-
lisia auttamaan taivaallista Isäämme 
luomaan ruumiin Hänen rakkaille 
henkilapsilleen.

Meille luvattujen 
siunausten arvoisia
Näkemyksen Isämme lupaamista uskomattomista siunauksista  
täytyy olla keskeisenä silmiemme edessä joka päivä.
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Myöhemmin myös Mormon todisti, 
että Alman päivinä antikristus Korihor 
”saarnasi – – johdattaen monien sydä-
men harhaan” 3.

Sisaret, Saatana on kohottanut 
meidän aikanamme Korihorin kaltaisen 
viirin saaden yhä suurempaa menes-
tystä. Mitä apuvälineitä hänellä on? 
Vietteleviä rakkausromaaneja, televi-
sion saippuasarjoja, naimisissa olevia 
naisia ja entisiä poikaystäviä, jotka ovat 
yhteydessä sosiaalisessa mediassa, ja 
pornografiaa. Meidän täytyy olla hyvin 
varovaisia, rakkaat sisaret! Me emme 
voi leikitellä Saatanan palavilla nuolilla 
ja välttyä palamiselta. En tiedä mitään, 
mikä yhtä lailla tekisi meistä kelvollisia 
Pyhän Hengen jatkuvaan kumppanuu-
teen, kuin hyveellisyys.

Monet nykypäivän maailmassa 
etsivät välitöntä tyydytystä ja välitöntä 
tietoa internetistä. Sitä vastoin meitä 
siunataan ylenpalttisesti, jos osoitamme 
uskoa ja kärsivällisyyttä ja käännymme 
huolinemme taivaallisen Isämme 
puoleen, kaiken totuuden lähteelle. 
Voimme saada monia vastauksia ja 
vakuutuksia, kun luemme ja tutkimme 
päivittäin pyhiä kirjoituksia ja rukoi-
lemme vilpittömästi ja anoen, mutta 
internet ei anna vastaavia lupauksia. 
Profeetta Jaakob todistaa: ”Sillä Henki 
puhuu totta eikä valehtele. Sen vuoksi 
se puhuu asioista, niin kuin ne todella 
ovat, ja asioista, niin kuin ne todella 
tulevat olemaan.” 4

Kun katselemme, luemme tai 
koemme jotakin, mikä on taivaallisen 

Isämme tasovaatimusten alapuolella, se 
heikentää meitä. Riippumatta iästämme 
jos se, mitä me katsomme, luemme, 
kuuntelemme tai päätämme tehdä, 
ei vastaa Herran Nuorten voimaksi 
- kirjasessa antamia tasovaatimuksia, 
sulkekaa se, heittäkää se pois, repikää 
se ja paiskatkaa ovi kiinni.

Kukaan meistä ei ole täydellinen, 
mutta presidentti Packer on muistuttanut 
meille, että kun olemme tehneet syntiä, 
”lupaus kuuluu: ’Katso, se, joka on 
tehnyt parannuksen synneistään, se saa 
anteeksi, enkä minä, Herra, muista niitä 
enää’ (OL 58:42). – –

Sovitus, joka voi lunastaa meistä 
jokaisen, ei kanna arpia. Se merkit-
see sitä, että olimmepa tehneet mitä 
tahansa tai olimmepa olleet missä 
tahansa tai olipa jotakin tapahtunut 
miten tahansa, niin jos me teemme 
todellisen parannuksen, Hän on luvan-
nut, että Hän sovittaisi teot. Ja kun 
Hän on sovittanut, se on selvittänyt 
asian. On hyvin monia meistä, jotka 
– – painiskelevat syyllisyyden tuntei-
den kanssa tietämättä täysin, kuinka 
päästä niistä eroon. Te pääsette niistä 
eroon ottamalla vastaan Kristuksen 
sovituksen, ja kaikki sydämen murhe 
voi kääntyä kauneudeksi ja rakkau-
deksi ja iankaikkisuudeksi.” 5

Mitä apuvälineitä tai keinoja paran-
nuksen lisäksi meille on annettu, joiden 
avulla voimme pysyä puhtaina ja hyveel-
lisinä? Alkeisyhdistyksemme lapset ja 
nuoret naisemme tuntevat kaikki laulun 
”Voimaa pyhistä kirjoituksista” 6 ja lau-
lavat sitä. Voimmeko laajentaa sen tar-
koittamaan myös ”voimaa rukouksesta”, 
”voimaa temppelistä”, ”voimaa liitoista”, 
”voimaa lepopäivästä”, ”voimaa profee-
tasta” ja ”voimaa hyveellisyydestä”?

Myös temppeligarmenttimme 
asianmukaiseen käyttämiseen liittyy 
suurenmoisia siunauksia ja suojaavia 
lupauksia. Olen oppinut tuntemaan, 
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että puen vertauskuvallisesti ylleni tai-
vaallisen Isäni minulle antaman kunin-
kaallisen viitan. Todistan, sisaret, että 
kun pyrimme käyttämään garmenttia 
asianmukaisella tavalla, meidän Isämme 
käsittää sen suurena merkkinä rakkau-
destamme ja omistautumisestamme 
Häntä kohtaan. Se on merkkinä liitoista, 
joita olemme tehneet Hänen kanssaan, 
ja Hän on luvannut: ”Minä, Herra, olen 
sidottu, kun te teette, mitä minä sanon; 
mutta kun te ette tee, mitä minä sanon, 
teillä ei ole mitään lupausta.” 7

Puhuin äskettäin erään vanhan 
ystävän kanssa, joka on joutunut 
käymään läpi kaksi avioeroa avio-
miestensä riippuvuuksien ja uskotto-
muuden vuoksi. Hän ja hänen kolme 
lastaan ovat kärsineet suuresti. Hän 
kyseli: ”Olen niin kovasti yrittänyt elää 
vanhurskaasti. Miksi minulla on ollut 
niin monia koettelemuksia? Mitä minä 
olen tehnyt väärin? Mitä taivaallinen Isä 
haluaa minun tekevän? Minä rukoilen ja 
luen pyhiä kirjoituksiani, autan lapsiani, 
käyn usein temppelissä.”

Kun kuuntelin tätä sisarta, tunsin 
halua huudahtaa: ”Sinähän teet sitä! 
Sinähän teet kaikkea sitä, mitä tai-
vaallinen Isä haluaa ja toivoo sinun 
tekevän!”

Ymmärrettävästi monet ovat ilmais-
seet, että Isämme lupaamat siunaukset 
ovat vain ”aivan liian kaukana”, varsin-
kin silloin kun elämämme on tulvillaan 
haasteita. Mutta Alma opetti pojalleen, 
että ”tämä elämä on – – aika valmistau-
tua kohtaamaan Jumala” 8. Tämä ei ole 
aika saada kaikki siunauksemme. Pre-
sidentti Packer on selittänyt: ”Lausetta 
’He elivät onnellisina elämänsä loppuun 
asti’ ei kirjoiteta koskaan toiseen näy-
tökseen. Tuo repliikki kuuluu kol-
manteen näytökseen, jossa arvoitukset 
ratkaistaan ja kaikki asetetaan kohdal-
leen.” 9 Näkemyksen Isämme lupaamista 
uskomattomista siunauksista täytyy 

kuitenkin olla keskeisenä silmiemme 
edessä joka päivä – samoin kuin tietoi-
suuden niiden ”hänen lempeiden armo-
tekojensa [paljoudesta]” 10, joita koemme 
päivittäin.

Sisaret, en tiedä, miksi meillä on 
niitä monia koettelemuksia, joita meillä 
on, mutta omakohtaisesti tunnen, että  
palkinto on niin suuri, niin iankaik-
kinen ja ikuinen, niin riemukas ja  
käsityskykymme ulottumattomissa,  
että palkinnon saamisen päivänä tun-
nemme ehkä halua sanoa armolliselle, 
rakastavalle Isällemme: ”Oliko siinä 
kaikki, mitä vaadittiin?” Uskon, että jos 
voisimme päivittäin muistaa ja käsittää 
sen rakkauden syvyyden, jota meidän 
taivaallinen Isämme ja meidän Vapah-
tajamme tuntevat meitä kohtaan, me 
olisimme halukkaita tekemään kai-
ken, jotta pääsisimme takaisin Heidän 
luokseen Heidän rakkautensa ympä-
röimiksi iankaikkisesti. Mitä merkitystä 
sillä on, rakkaat sisaret, mitä olemme 
täällä kärsineet, jos nuo koettelemukset 
ovat loppujen lopuksi juuri niitä asioita, 
jotka ovat tehneet meistä kelvollisia 
iankaikkiseen elämään ja korotukseen 

Jumalan valtakunnassa Isämme ja 
Vapahtajamme kanssa?

Todistan, että meidän ruumiimme 
on pyhä lahja taivaalliselta Isältämme ja 
että kun pidämme elämämme puhtaana 
ja tahrattomana Vapahtajamme sovitus-
uhrin ansiosta ja säilytämme näkemyk-
sen Isämme lupaamista palkinnoista 
edessämme päivittäin, me saamme 
jonakin päivänä kaiken, mitä meidän 
Isällämme on.11 Jeesuksen Kristuksen 
pyhässä nimessä. Aamen. ◼
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elämän toteuttaminen.” 5 Me olemme se 
syy, jonka vuoksi Jeesus Kristus kärsi, 
vuoti verta joka huokosestaan ja antoi 
täydessä rakkaudessa henkensä. Hänen 
asiansa on hyvä uutinen, ”ilosanoma 
– – että hän tuli maailmaan, nimittäin 
Jeesus, ristiinnaulittavaksi maailman 
tähden ja kantamaan maailman synnit ja 
pyhittämään maailman ja puhdistamaan 
sen kaikesta vääryydestä; jotta hänen 
kauttaan pelastuisivat kaikki” 6. Vapah-
tajamme on viitoittanut ”meille polun” 7. 
Todistan, että kun noudatamme Hänen 
esimerkkiään, rakastamme Jumalaa ja 
palvelemme toisiamme ystävällisesti 
ja myötätuntoisesti, me voimme seistä 
puhtaudessa, ”nuhteettomina Jumalan 
edessä viimeisenä päivänä” 8. Me pää-
tämme palvella Herraa Hänen vanhurs-
kaassa asiassaan, jotta meistä voi tulla 
yhtä Isän kanssa ja Pojan kanssa.9

Profeetta Moroni julisti rohkeasti: 
”Sillä meillä on työ tehtävänä tässä 
tomumajassa ollessamme, jotta voi-
simme voittaa kaiken vanhurskauden 
vihollisen ja antaa sielumme levätä 
Jumalan valtakunnassa.” 10 Kirkon var-
haiset johtajat ja entisaikojen pionee-
rit ponnistelivat eteenpäin osoittaen 
sankarillista rohkeutta ja päättäväistä 

on tarkoituksemme. Koettelemusten ja 
vaikeuksien, jopa pelon ja epätoivon 
keskellä meillä on uskollinen sydän. 
Me olemme päättäneet tehdä oman 
osamme. Me olemme täällä palvellak-
semme vanhurskaassa asiassa.3 Sisaret, 
tässä asiassa meitä kaikkia arvostetaan. 
Meitä kaikkia tarvitaan.

Se vanhurskas asia, jossa me palve-
lemme, on Kristuksen asia. Se on pelas-
tuksen työ.4 Herra on opettanut: ”Tämä 
on minun työni ja kirkkauteni – ihmisen 
kuolemattomuuden ja iankaikkisen 

Carol F. McConkie
ensimmäinen neuvonantaja Nuorten  
Naisten ylimmässä johtokunnassa

Olen kiitollinen siitä, että voimme 
kokoontua yhteen sellaisten 
uskollisten naisten kanssa kuten 

Lisa – videolla ollut sisar – jotka ovat 
puhdassydämisiä, jotka rakastavat Her-
raa ja palvelevat Häntä jopa omien koet-
telemustensa keskellä. Lisan kertomus 
tuo mieleeni, että meidän täytyy rakas-
taa toisiamme ja nähdä toisissamme 
sielun kauneus. Vapahtaja on opettanut: 
”Muistakaa, että sielujen arvo on suuri 
Jumalan silmissä.” 1 Olemmepa sitten 
8-  tai 108- vuotiaita, jokainen meistä on 
arvokas Hänen silmissään.2 Hän rakas-
taa meitä. Me olemme Jumalan tyttäriä. 
Me olemme sisaria Siionissa. Meillä on 
jumalallinen luonne, ja meille jokaiselle 
on suurenmoista työtä tehtäväksi.

Kesällä keskustelin erään ihastut-
tavan nuoren äidin kanssa, jolla on 
tyttäriä. Hän kertoi minulle ajattele-
vansa, että nuoret naisemme tarvitsevat 
jonkin asian, jotakin, mikä auttaa heitä 
tuntemaan, että heitä arvostetaan. Hän 
tiesi, että me voimme saada selville 
yksilöllisen ja iankaikkisen arvomme 
toimimalla kuolevaisuudessa jumalal-
lisen tarkoituksemme mukaan. Tänä 
iltana tämä kaunis ja loistava kuoro on 
laulanut sanoja, jotka opettavat, mikä 

Täällä palvellaksemme 
vanhurskaassa asiassa
Päättäkäämme palvella vanhurskaassa asiassa Herramme  
Jeesuksen Kristuksen uskollisina lähettiläinä.
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uskollisuutta vakiinnuttaakseen palau-
tetun evankeliumin ja rakentaakseen 
temppeleitä, joissa voitaisiin suorittaa 
korotuksen toimituksia. Nykyiset pio-
neerit, eli te ja minä, ponnistelemme 
myös eteenpäin uskossa tehdäksemme 
työtä Herran viinitarhassa ”ihmissielujen 
pelastamiseksi” 11. Ja kuten presidentti 
Gordon B. Hinckley on opettanut: 
”Kuinka suurenmoinen onkaan tulevai-
suus oleva, kun Kaikkivaltias edistää 
suurta työtään – – niiden epäitsekkään 
[palvelemisen] kautta, joiden sydän on 
täynnä rakkautta maailman Lunastajaa 
kohtaan.” 12 Me liitymme yhteen entisten 
ja nykyisten sukupolvien sekä nousevan 
sukupolven uskollisten sisarten kanssa, 
kun liitymme yhteen pelastuksen työssä!

Ennen kuin me synnyimme, me 
hyväksyimme taivaallisen Isämme suun-
nitelman, jonka mukaan me voisimme 
saada fyysisen ruumiin ja saada maan-
päällistä kokemusta edistyäksemme 
kohti täydellisyyttä ja toteuttaaksemme 
lopulta jumalallisen päämäärämme 
iankaikkisen elämän perillisinä.13 
Vanhin John A. Widtsoe on selittänyt 
tästä kuolevaisuutta edeltävästä liitosta: 
”Siinä tilanteessa me suostuimme ole-
maan pelastajia sekä itsellemme että 
– – koko ihmiskunnalle. Meistä tuli 
Jumalan työtovereita. Suunnitelman 
toteutuminen ei jäänyt pelkästään Isän 
työksi ja Vapahtajan työksi vaan myös 
meidän työksemme. Vähäisinkin ja vaa-
timattominkin meistä on Kaikkivaltiaan 
työtoveri iankaikkisen pelastussuunni-
telman tarkoituksen toteuttamisessa.” 14

Täällä kuolevaisuudessa me olemme 
jälleen sitoutuneet palvelemaan Vapah-
tajaa pelastuksen työssä. Osallistumalla 
pyhiin pappeuden toimituksiin me 
lupaamme, että me ryhdymme palvele-
maan Jumalaa sydämellä, väkevyydellä, 
mielellä ja voimalla.15 Me otamme vas-
taan Pyhän Hengen ja tavoittelemme 
Hänen innoitustaan johdattamaan 

pyrkimyksiämme. Vanhurskaus leviää 
maailmaan, kun me ymmärrämme,  
mitä Jumala haluaa meidän tekevän,  
ja sitten teemme sen.

Tunnen erään Alkeisyhdistykseen 
kuuluvan lapsen, joka sanoi ystäväl-
leen heidän seistessään bussipysäkillä: 
”Hei, sinun pitäisi tulla kirkkoon minun 
kanssani kuulemaan Jeesuksesta!”

Näin tyttöjen eräässä Nuorten Nais-
ten luokassa käsikynkässä lupautuvan 
palvelemaan toisiaan, ja sitten he suun-
nittelivat soveliaan tavan auttaa yhtä 
nuorta naista, joka pyrki voittamaan 
erään riippuvuuden.

Olen nähnyt nuorten äitien anta-
van kaiken aikansa, kaikki kykynsä ja 
kaiken tarmonsa opettaakseen evan-
keliumin periaatteita ja ollakseen niistä 
esimerkkinä, jotta heidän lapsensa, 
aivan kuten Helamanin pojat, voisivat 
olla rohkeita ja uskollisia koettelemuk-
sissa, kiusauksissa ja vastoinkäymisissä.

Mutta kenties nöyräksi tekevintä 
minulle oli kuulla erään naimattoman 
aikuisen sisaren julistavan puhtaan 
todistuksen palavuudella, että tär-
keintä työtä, mitä voimme tehdä, on 
valmistautua avioliittoa ja perhettä 
varten. Vaikka hän ei ole saanut sitä 
kokemusta, hän tietää, että perhe on 
aivan keskeisintä pelastuksen työssä. 
”Jumalallinen onnensuunnitelma tekee 
mahdolliseksi perhesuhteiden jatku-
misen haudan tuolla puolen.” 16 Me 
kunnioitamme Isän suunnitelmaa ja 
ylistämme Jumalaa, kun vahvistamme 

ja jalostamme noita suhteita aviolii-
ton uudessa ja ikuisessa liitossa. Me 
päätämme elää puhdasta ja hyveellistä 
elämää, jotta tilaisuuden sitten koittaessa 
olemme valmiita solmimaan tuon pyhän 
liiton Herran huoneessa ja pitämään sen 
ikuisesti.

Me kaikki koemme elämässämme 
erilaisia vaiheita. Mutta olimmepa sitten 
koulussa, työssä, muiden ihmisten jou-
kossa tai varsinkin kotona, me olemme 
Herran edustajia ja me olemme Hänen 
asiallaan.

Pelastuksen työssä ei ole sijaa vertai-
lulle, arvostelulle eikä tuomitsemiselle. 
Kyse ei ole iästä, kokemuksesta eikä 
julkisesta tunnustuksesta. Tässä pyhässä 
työssä on kyse särkyneen sydämen 
ja murtuneen mielen omaksumisesta 
sekä halukkuudesta käyttää jumalalli-
sia lahjojamme ja ainutlaatuisia kyky-
jämme Herran työn tekemiseen Hänen 

Sisar Ella Hoskins ja kaksi hänen seura
kuntansa nuorta naista. 
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tavallaan. Kyse on siitä, että meillä on 
nöyryyttä langeta polvillemme ja sanoa: 
”Isä, – – ei niin kuin minä tahdon, vaan 
niin kuin sinä.” 17

Herran voimassa ”[me voimme] tehdä 
kaiken” 18. Me etsimme jatkuvasti Hänen 
johdatustaan rukouksesta, pyhistä kirjoi-
tuksista ja Pyhän Hengen kuiskauksista. 
Eräs sisar, jolla oli edessään lannistava 
tehtävä, kirjoitti: ”Joskus mietin, eivätkö 
sisaret kirkon varhaisessa historiassa 
meidän laillamme laskeneet päätään 
illalla tyynyyn ja rukoilleet: ’Mitä huomi-
nen sitten tuokin, autathan minua selviy-
tymään siitä?’” Sitten hän kirjoitti: ”Yksi 
siunauksista on, että meillä on toinen 
toisemme ja me olemme tässä asiassa 
yhdessä!” 19 Olivatpa olosuhteemme 
mitä tahansa, olimmepa missä kohdassa 
tahansa pelastukseen johtavalla polulla, 
me olemme yhtä sitoutumisessamme 
Vapahtajaan. Me tuemme toisiamme 
Hänen palveluksessaan.

Olette kenties lukeneet äskettäin 
sisar Ella Hoskinsista, joka satavuo-
tiaana kutsuttiin auttamaan seura-
kuntansa nuoria naisia Edistyminen- 
ohjelmassa.20 Noin kaksi vuotta 
myöhemmin eli 102- vuotiaana sisar 
Hoskins ansaitsi Nuorten Naisten tun-
nustuspalkintonsa. Nuoret naiset, seu-
rakunnan ja vaarnan Nuorten Nais-
ten ja Apuyhdistyksen johtokunnat 
sekä sukulaiset kokoontuivat yhteen 

juhlimaan hänen saavutustaan. Uskol-
lisessa palveluksessa iän, järjestön ja 
aviosäädyn rajat häipyivät olemattomiin. 
Nuoret naiset ilmaisivat kiitollisuutensa 
sisar Hoskinsista, hänen opetuksestaan 
ja hänen vanhurskaasta esimerkistään. 
He haluavat olla hänen kaltaisiaan. 
Kysyin jälkeenpäin sisar Hoskinsilta: 
”Kuinka sinä onnistuit siinä?”

Hän vastasi heti: ”Minä teen paran-
nusta joka päivä.”

Tämä lempeä vanha rouva, niin 
täynnä Herran Henkeä, että hän säteili 
puhdasta valoa, muistutti mieleeni, että 
loistaaksemme pyhyyden kauneutta, 
seistäksemme Vapahtajan rinnalla ja 
siunataksemme muita meidän täytyy 
olla puhtaita. Puhtaus on mahdollista 
Kristuksen armosta, kun me kiellämme 
itseltämme kaiken jumalattomuuden 
ja päätämme rakastaa Jumalaa väke-
vyydestämme, mielestämme ja voimas-
tamme.21 Apostoli Paavali on opetta-
nut: ”Karta nuoruuden kiihkoa ja pyri 
tasapuolisuuteen, uskoon, rakkauteen ja 
rauhaan niiden kanssa, jotka vilpittömin 
sydämin pyytävät avukseen Herraa.” 22 
Kukaan meistä ei ole täydellinen. Me 
kaikki olemme tehneet virheitä. Mutta 
me teemme parannusta, jotta voisimme 
olla parempia ja pitäisimme Kristuksen 
nimen aina sydämeemme kirjoitettuna.23 
Kun palvelemme Herran nimessä, 
puhdassydämisinä, me säteilemme 

Vapahtajan rakkautta ja annamme mui-
den nähdä pilkahduksen taivaasta.

Päättäkäämme palvella vanhurs-
kaassa asiassa Herramme Jeesuksen 
Kristuksen uskollisina lähettiläinä. 
Seiskäämme yhdessä ja kulkekaamme 
eteenpäin riemuitsevin sydämin eläen 
evankeliumin mukaan, rakastaen Herraa 
ja rakentaen Hänen valtakuntaansa.24 
Todistan, että tässä ihmeellisessä 
työssä me voimme tuntea Jumalan 
puhdasta rakkautta. Ottakaamme vas-
taan todellista iloa ja saakaamme kaikki 
iankaikkisuuden kirkkaudet. Jeesuksen 
Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen. ◼
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on, että hän on tässä kertomuksessa 
11- vuotias. Ja toinen on, että hän ehdot-
tomasti ei halunnut mennä asumaan 
isotätinsä Rosen luo. Ei lainkaan. Ei 
missään tapauksessa.

Mutta Evan äiti oli menossa leik-
kaukseen, joka vaatisi pitkän toipu-
misen. Niinpä Evan vanhemmat olivat 
lähettämässä hänet viettämään kesää 
isotäti Rosen luo.

Evan mielessä oli tuhat syytä, miksi 
se oli huono ajatus. Ensinnäkin se tar-
koittaisi, että hän olisi poissa äidin luota. 
Se tarkoittaisi myös lähtemistä pois per-
heen ja ystävien luota. Ja sitä paitsi hän 
ei edes tuntenut isotäti Rosea. Hänestä 
oli oikein mukavaa, kiitos vain kovasti, 
olla siellä, missä hän oli.

Mutta mikään määrä vastaansano-
misia tai silmien pyörittämisiä ei voisi 
muuttaa tuota päätöstä. Niinpä Eva pak-
kasi matkalaukun ja lähti isänsä kanssa 
pitkälle ajomatkalle isotäti Rosen luo.

Siitä hetkestä kun Eva astui sisälle 
taloon, hän vihasi sitä.

Kaikki oli niin vanhaa! Jokainen 
sentti oli täynnä vanhoja kirjoja, omitui-
sen värisiä pulloja ja muovirasioita, jotka 
pursusivat helmiä, rusetteja ja nappeja.

Isotäti Rose asui talossa yksin eikä 
ollut koskaan ollut naimisissa. Ainoa 
toinen asukki oli harmaa kissa, jonka 
mielipuuhaa oli etsiä jokaisesta huo-
neesta sen korkein kohta ja kyyhöttää 
siellä tuijottamassa kaikkea alapuolel-
laan kuin nälkäinen tiikeri.

Jopa itse talo tuntui yksinäiseltä. 
Se oli maaseudulla, jossa talot olivat 
kaukana toisistaan. Kilometrin säteellä 
ei asunut ketään Evan ikäistä. Sekin sai 
Evan tuntemaan olonsa yksinäiseksi.

Alkuun hän ei kiinnittänyt paljon-
kaan huomiota isotäti Roseen. Hän 
ajatteli enimmäkseen äitiään. Joskus 
hän oli hereillä yöllä rukoillen koko 
sielustaan, että hänen äitinsä paranisi. 
Ja vaikka niin ei heti tapahtunutkaan, 

Tänään minäkin esitän sanomani 
ilmaisemalla ajatuksiani ja tuntemuksiani 
erään kertomuksen muodossa. Pyydän 
teitä kuuntelemaan Hengen avulla. Pyhä 
Henki auttaa teitä löytämään itsellenne 
sanoman tästä vertauksesta.

Isotäti Rose
Kertomus on tytöstä nimeltä Eva. 

On kaksi tärkeää asiaa, jotka teidän 
on syytä tietää Evasta. Ensimmäinen 

Presidentti Dieter F. Uchtdorf
toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa

Rakkaat sisareni ja hyvät ystäväni, 
olen iloinen saadessani olla 
kanssanne tänään, ja olen kiitol-

linen siitä, että läsnä on myös rakas 
profeettamme, presidentti Thomas S. 
Monson. Presidentti, me rakastamme 
sinua. Meitä murehduttaa kolmen kal-
lisarvoisen ystävän ja todellisen Herran 
apostolin poismeno. Me kaipaamme 
presidentti Packeria, vanhin Perryä ja 
vanhin Scottia. Me rakastamme heitä. 
Me rukoilemme heidän perheidensä  
ja ystäviensä puolesta.

Odotan aina innolla tätä konferenssi-
kokousta – kaunis musiikki ja innoitet-
tujen sisartemme neuvot tuovat Hengen 
vaikutusta runsain mitoin. Olen parempi 
ihminen saatuani olla seurassanne.

Kun pohdin, mitä minun pitäisi 
sanoa teille tänään, ajatukseni kään-
tyivät tapaan, jolla Vapahtaja opetti. 
On kiinnostavaa, kuinka Hän pystyi 
opettamaan mitä ylevimpiä totuuksia 
käyttämällä yksinkertaisia kertomuk-
sia. Hänen vertauksensa saivat Hänen 
opetuslapsensa omaksumaan totuuksia 
sekä heidän mielellään että myös sydä-
mellään ja yhdistämään iankaikkisia 
periaatteita jokapäiväiseen elämäänsä.1 
Rakas presidenttimme Monson on 
myös mestari opettamaan henkilö-
kohtaisten kokemusten avulla, jotka 
koskettavat sydäntä.2

Kesä isotäti Rosen luona
Kun kuljette omaa valoisaa opetuslapseuden polkuanne, rukoilen,  
että usko vahvistaa jokaista askelta matkanne varrella.
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Evasta alkoi tuntua, että Jumala piti 
huolen hänen äidistään.

Viimein tuli sana, että leikkaus oli 
onnistunut, ja nyt Evan ei tarvinnut 
muuta kuin kestää kesän loppuun 
saakka. Mutta voi, kuinka hän vihasi 
kestämistä!

Kun Evan mieli oli nyt rauhoittunut 
äidin suhteen, hän alkoi kiinnittää vähän 
enemmän huomiota isotäti Roseen. 

Isotäti oli isokokoinen nainen – kaikki 
hänessä oli suurta: hänen äänensä, 
hänen hymynsä, hänen persoonallisuu-
tensa. Hänen ei ollut helppoa liikkua, 
mutta aina hän lauloi ja nauroi tehdes-
sään työtä, ja hänen naurunsa ääni täytti 
talon. Joka ilta hän istuutui pehmeälle 
sohvalleen, otti esiin pyhät kirjoituk-
sensa ja luki niitä ääneen. Lukiessaan 
hän esitti toisinaan huomautuksia, kuten 

”Voi, hänen ei olisi pitänyt tehdä noin!” 
tai ”Mitäpä en antaisi, jos olisin saanut 
olla siellä!” tai ”Eikö se olekin kauneinta, 
mitä olet ikinä kuullut!” Ja joka ilta 
kun he kaksi polvistuivat Evan sängyn 
viereen rukoilemaan, isotäti Rose piti 
mitä kauneimman rukouksen kiittäen 
taivaallista Isäänsä sinitöyhtönärhistä ja 
kuusista, auringonlaskuista ja tähdistä 
ja siitä ”ihmeestä, että saa elää”. Evasta 
kuulosti ihan siltä kuin Rose olisi tunte-
nut Jumalan ystävänä.

Ajan kuluessa Eva teki yllättävän 
havainnon: isotäti Rose oli aivan mah-
dollisesti onnellisin hänen koskaan 
tuntemansa ihminen!

Mutta kuinka se voisi olla mahdollista?
Mitä syytä hänellä oli olla onnellinen?
Hän ei ollut koskaan mennyt naimi-

siin, hänellä ei ollut lapsia, hänellä ei 
ollut seuranaan muita kuin se kammot-
tava kissa, ja hänelle oli vaikeaa sellais-
tenkin yksinkertaisten asioiden tekemi-
nen kuin kengännauhojen sitominen ja 
portaiden nouseminen.

Kun hän lähti kaupunkiin, hän 
käytti nolostuttavan suuria, kirkasvärisiä 
hattuja. Mutta ihmiset eivät nauraneet 
hänelle. Sen sijaan he tungeksivat hänen 
ympärillään, koska halusivat puhella 
hänen kanssaan. Rose oli ollut opettaja, 
eikä ollut ollenkaan epätavallista, että 
entiset oppilaat – jotka olivat nyt aikuisia 
omine lapsineen – pysähtyivät juttele-
maan. He kiittivät häntä hänen hyvästä 
vaikutuksestaan heidän elämässään. He 
nauroivat usein. Joskus he myös itkivät.

Kesän edetessä Eva vietti yhä enem-
män aikaa Rosen kanssa. He kävivät 
pitkillä kävelyillä, ja Eva oppi tietämään, 
mitä eroa on varpusilla ja peipoilla. Hän 
poimi villeinä kasvavia seljanmarjoja 
ja teki marmeladia appelsiineista. Hän 
sai tietää isoäitinsä isoäidistä, joka lähti 
rakkaasta kotimaastaan, matkusti laivalla 
yli valtameren ja käveli halki tasankojen 
päästäkseen pyhien luo.
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Pian Eva teki uuden hätkähdyttävän 
havainnon: sen lisäksi että isotäti Rose 
oli yksi onnellisimmista hänen tunte-
mistaan ihmisistä, Eva itsekin oli onnel-
lisempi aina ollessaan Rosen lähellä.

Kesän päivät kuluivat nyt nopeam-
min. Ennen kuin Eva tajusikaan, isotäti 
Rose sanoi, että pian olisi aika Evan 
palata kotiin. Vaikka Eva oli odottanut 
innolla tuota hetkeä saapumispäiväs-
tään saakka, hän ei ollut aivan varma, 
miltä se tuntui hänestä nyt. Hän tajusi, 
että hän tulisi todella kaipaamaan tätä 
outoa vanhaa taloa vaanivine kissoi-
neen ja rakasta isotätiään Rosea.

Päivää ennen kuin isä tuli hakemaan 
Evaa, Eva esitti kysymyksen, jota hän 
oli pohtinut viikkoja: ”Rose- täti, miksi 
sinä olet niin onnellinen?”

Rose- täti katsoi häntä tarkoin ja 
ohjasi hänet sitten maalauksen luo, 
joka riippui olohuoneessa. Se oli saatu 
lahjaksi taitavalta ja rakkaalta ystävältä.

”Mitä näet siinä?” isotäti kysyi.
Eva oli pannut maalauksen merkille 

aiemmin, mutta hän ei ollut todella katso-
nut sitä tarkemmin. Kirkkaansinistä pol-
kua pitkin hyppeli pioneeriasuun pukeu-
tunut tyttö. Ruoho ja puut olivat säkenöi-
vän vihreitä. Eva sanoi: ”Se on maalaus 
tytöstä. Hän näyttää hyppelevän.”

”Niin, siinä pioneerityttö hyppelee 
iloisena polkua pitkin”, Rose- täti sanoi. 
”Uskon, että pioneereilla oli monia 

synkkiä ja masentavia päiviä. Heidän 
elämänsä oli hyvin vaikeaa – emme 
pysty edes kuvittelemaan. Mutta tässä 
maalauksessa kaikki on valoisaa ja toi-
veikasta. Tällä tytöllä on keveä askel, ja 
hän kulkee eteenpäin ja ylöspäin.”

Eva ei sanonut mitään, joten isotäti 
Rose jatkoi: ”Elämässä on riittävästi 
asioita, jotka eivät suju, joten kuka 
tahansa voisi näännyttää itsensä 
pessimismin pinteeseen ja alakulon 
ahdinkoon. Mutta minä tunnen ihmi-
siä, jotka – silloinkin kun asiat eivät 
suju – keskittyvät elämän ihmeellisiin 

ihmeisiin. Sellaiset ovat onnellisimpia 
tuntemiani ihmisiä.”

”Mutta”, Eva sanoi, ”ei sitä voi noin 
vain napsauttaa sormiaan ja muuttua 
surullisesta iloiseksi.”

”Ei, ehkäpä ei”, Rose- täti hymyili 
lempeästi, ”mutta Jumala ei tarkoittanut, 
että olisimme surullisia. Hän loi meidät, 
että meillä olisi ilo! 3 Jos siis turvaamme 
Häneen, Hän auttaa meitä huomaamaan 
elämässä hyviä, valoisia, toivoa tuovia 
asioita. Ja silloin aivan varmasti maail-
masta tulee valoisampi. Ei, se ei tapahdu 
hetkessä, mutta kuinka moni hyvä asia 
sitten tapahtuu? Minusta näyttää siltä, 
että parhaat asiat, kuten kotitekoinen 
leipä tai appelsiinimarmeladi, vaativat 
kärsivällisyyttä ja työtä.”

Eva ajatteli sitä hetken ja sanoi: ”Ehkä 
se ei ole niin yksinkertaista ihmisille, 
joiden elämässä kaikki ei ole täydellistä.”

”Eva- kulta, luuletko tosiaan, että 
minun elämäni on täydellistä?” Isotäti 
Rose istahti Evan kanssa pehmeälle 
sohvalle. ”Oli sellainen vaihe, kun olin 
niin masentunut, etten halunnut jatkaa 
elämistä.”
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”Sinullako?” Eva kysyi.
Rose- täti nyökkäsi. ”Oli niin monia 

asioita, joita toivoin elämässäni.” Kun 
hän puhui, hänen ääneensä ilmaantui 
surumielisyyttä, jollaista Eva ei ollut 
kuullut koskaan aiemmin. ”Useimmat 
niistä eivät koskaan toteutuneet. Suru 
seurasi toistaan. Yhtenä päivänä tajusin, 
että elämäni ei olisi koskaan sellaista 
kuin olin toivonut. Se oli masentava  
päivä. Olin valmis antamaan periksi  
ja olemaan onneton.”

”No mitä sinä teit?”
”En mitään vähään aikaan. Olin vain 

vihainen. Olin aivan hirveää seuraa.” 
Sitten hän nauroi vähän, mutta se ei 
ollut hänen tavallista suurta, huoneen 
täyttävää nauruaan. ”’Se ei ole reilua’ oli 
laulu, jota lauloin päässäni yhä uudel-
leen. Mutta viimein löysin jotakin, mikä 
käänsi koko elämäni päälaelleen.”

”Mitä se oli?”
”Usko”, Rose- täti hymyili. ”Minä 

löysin uskon. Ja usko johti toivoon. 
Ja usko ja toivo antoivat minulle 
varmuutta siitä, että jonakin päivänä 
kaikessa olisi järkeä, että Vapahtajan 
ansiosta kaikki vääryydet oikaistaisiin. 
Sen jälkeen näin, ettei polku edessäni 
ollut niin tylsä ja tomuinen kuin olin 

luullut. Aloin huomata kirkkaat siniset, 
vehreät vihreät ja liekehtivät punaiset  
ja päätin, että edessäni oli valinta –  
voisin kulkea pää painuksissa ja jalko-
jani raahaten pölyistä itsesäälin tietä tai 
voisin osoittaa hieman uskoa, pukeu-
tua kirkasväriseen mekkoon, sujauttaa 
jalkaani tanssikengät ja hypellä pitkin 
elämän polkua ja laulaa kulkiessani.” 
Nyt hänen äänensä hypähteli kuin 
maalauksessa oleva tyttö.

Rose- täti otti sohvapöydältä paljon 
käytetyt pyhät kirjoituksensa syliinsä. 
”En usko, että olin sairastunut masen-
nukseen – en ole varma, voiko sellai-
sesta toipua itselleen puhumalla. Mutta 
minä ainakin olin puhunut itseni onnet-
tomaksi! Niin, minulla oli synkkiä päi-
viä, mutta mikään kaikesta alakulostani 
ja murehtimisestani ei muuttanut sitä 
elämässäni – se vain pahensi asioita. 
Usko Vapahtajaan opetti minulle, että 
olipa aiemmin tapahtunut mitä tahansa, 
tarinallani voisi olla onnellinen loppu.”

”Mistä sinä tiedät sen?” Eva kysyi.
Rose- täti käänsi Raamatustaan esiin 

erään sivun ja sanoi: ”Se sanotaan tässä:
’[ Jumala] asuu heidän luonaan, ja 

heistä tulee hänen kansansa. Jumala 
itse on heidän luonaan,

ja hän pyyhkii heidän silmistään joka 
ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää 
ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, 
sillä kaikki entinen on kadonnut.’” 4

Isotäti Rose katsoi Evaa. Hänen 
hymynsä oli aurinkoinen, kun hän kuis-
kasi äänen vähän väristessä: ”Eikö se 
ole kauneinta, mitä olet ikinä kuullut?”

Se tosiaan kuulosti kauniilta, Eva 
ajatteli.

Rose- täti käänsi muutaman sivun 
eteenpäin ja osoitti erästä jaetta Evan 
luettavaksi: ”Mitä silmä ei ole nähnyt 
eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole 
voinut sydämessään aavistaa, minkä 
Jumala on valmistanut niille, jotka 
häntä rakastavat.” 5

”Kun tulevaisuus on noin loistava”, 
Rose- täti sanoi, ”miksi antaisimme 
entisten tai nykyisten asioiden nielaista 

Kun te tämän maalauksessa olevan pioneeri
tytön lailla kuljette omaa valoisaa opetus
lapseuden polkuanne, rukoilen, että usko 
vahvistaa jokaista askelta matkanne varrella.
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meidät, kun ne eivät suju aivan siten 
kuin suunnittelimme?”

Eva rypisti otsaansa. ”Mutta odota 
vähän”, hän sanoi. ”Sanotko siis, että 
onnellisuus tarkoittaa vain sitä, että 
odottaa onnea tulevaisuudessa? Onko 
kaikki onnemme iankaikkisuudessa? 
Eikö jotakin siitä voisi tapahtua nyt?”

”No tietenkin voi!” Rose- täti huu-
dahti. ”Lapsikulta, nykyisyys on osa 
iankaikkisuutta. Se ei ala vasta sitten 
kun kuolemme! Usko ja toivo avaavat 
silmäsi sille onnelle, joka on edessäsi.

Tiedän runon, jossa sanotaan: 
’Ikuisuus koostuu nykyhetkistä.’ 6 Minä 
en halunnut ikuisuuteni koostuvan syn-
kistä ja pelokkaista nykyhetkistä. Enkä 
halunnut elää bunkkerin pimeydessä 
hampaitani kiristellen, silmät kiinni ja 
kestäen katkerana karvaaseen loppuun 
asti. Usko antoi minulle toivoa, jota 
tarvitsin elääkseni iloisena nyt!”

”Mitä sinä sitten teit?” Eva kysyi.
”Minä osoitin uskoa Jumalan lupauk-

siin täyttämällä elämäni merkityksellisillä 
asioilla. Minä opiskelin. Minä hankin 
koulutuksen. Se johti minut työuralle, 
jota rakastin.”

Eva mietti sitä hetken ja sanoi: 
”Mutta et varmaan ollut onnellinen 
vain siksi, että sinulla oli paljon teke-
mistä. On paljon kiireisiä ihmisiä, jotka 
eivät ole onnellisia.”

”Kuinka voit olla noin viisas, vaikka 
olet noin nuori?” Rose- täti kysyi. ”Olet 
ehdottomasti oikeassa. Ja useimmat 
noista kiireisistä, onnettomista ihmisistä 
ovat unohtaneet sen yhden asian, joka 
merkitsee eniten koko maailmassa – 
sen asian, jonka Jeesus sanoi olevan 
evankeliuminsa ydin.”

”Ja mikä se on?” Eva kysyi.
”Se on rakkaus – Kristuksen puh-

das rakkaus”, Rose sanoi. ”Katsohan, 
kaikki muu evankeliumissa – kaikki 
ne kehotukset ja neuvot ja käskyt – 
johtavat rakkauteen. Kun rakastamme 

Jumalaa, me haluamme palvella Häntä. 
Me haluamme olla Hänen kaltaisiaan. 
Kun rakastamme lähimmäisiämme, me 
lakkaamme ajattelemasta niin paljon 
omia ongelmiamme ja autamme muita 
ratkaisemaan omansa.” 7

”Ja sekö tekee meistä onnellisia?” 
Eva kysyi.

Isotäti Rose nyökkäsi hymyillen ja 
hänen silmänsä täyttyivät kyynelistä. 
”Niin, kultaseni. Se juuri tekee meistä 
onnellisia.”

Ei koskaan entisensä
Seuraavana päivänä Eva halasi  

isotätiään Rosea ja kiitti tätä kaikesta, 
mitä tämä oli tehnyt. Hän palasi kotiin 
perheensä ja ystäviensä luo ja koti-
taloon ja naapurustoon.

Mutta hän ei ollut enää koskaan 
aivan entisensä.

Varttuessaan Eva ajatteli usein isotä-
tinsä Rosen sanoja. Eva meni aikanaan 
naimisiin, kasvatti perheen ja eli pitkän 
ja suurenmoisen elämän.

Ja yhtenä päivänä, kun hän seisoi 
omassa kodissaan ihaillen maalausta 
pioneeriasuisesta tytöstä, joka hyppeli 
pitkin kirkkaansinistä polkua, hän 
tajusi, että jotenkin hän oli tullut sama-
nikäiseksi kuin hänen isotätinsä Rose 
oli ollut sinä merkityksellisenä kesänä.

Kun hän oivalsi sen, hän tunsi erityi-
sen rukouksen kohoavan sydämessään. 
Ja hän tunsi kiitollisuutta elämästään, 
perheestään, Jeesuksen Kristuksen 
palautetusta evankeliumista ja siitä 
kesästä niin kauan sitten, jolloin hänen 
isotätinsä Rose 8 oli opettanut hänelle, 
mitä ovat usko, toivo ja rakkaus.9

Siunaus
Rakkaat sisareni, rakkaat ystäväni 

Kristuksessa, toivon ja rukoilen, että 
jokin tässä kertomuksessa on kosketta-
nut sydäntänne ja innoittanut sieluanne. 
Minä tiedän, että Jumala elää ja että 
Hän rakastaa teitä aivan jokaista.

Kun kuljette omaa valoisaa opetus-
lapseuden polkuanne, rukoilen, että 
usko vahvistaa jokaista askelta mat-
kanne varrella, että toivo avaa silmänne 
niille kirkkauksille, jotka taivaallinen 
Isä on varannut teille, ja että rakkaus 
Jumalaa ja kaikkia Hänen lapsiaan 
kohtaan täyttää sydämenne. Herran 
apostolina jätän tämän todistuksenani 
ja siunauksenani. Jeesuksen Kristuksen 
nimessä. Aamen. ◼
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Sen vuoksi päätin nopeuttaa 
parantumisprosessia ryhtymällä omiin 
internettutkimuksiini. Luultavasti odotin 
löytäväni totuuden, josta lääkärini eivät 
tienneet tai jonka he olivat yrittäneet 
pimittää minulta.

Kesti vähän aikaa ennen kuin käsi-
tin, miten ironista oli se, mitä olin teke-
mässä. Asioiden tutkiminen itsekseen 
ei tietenkään ole mikään huono ajatus. 
Mutta jätin huomiotta totuuden, johon 
voisin luottaa, ja sen sijaan huomasin 
tuntevani vetoa internetin tiedon usein 
kummallisiin väitteisiin.

Toisinaan totuus saattaa vain tun-
tua liian mutkattomalta, liian selvältä ja 
meille liian yksinkertaiselta, jotta täysin 
ymmärtäisimme sen suuren arvon. 
Niinpä siirrämme syrjään sen, mitä 
olemme kokeneet ja minkä tiedämme 
olevan totta, pyrkiessämme löytämään 
salaperäisempää tai monimutkaisempaa 
tietoa. Toivottavasti huomaamme, että 
jahdatessamme varjoja me tavoittelemme 
asioita, joilla on tuskin minkäänlaista 
painavuutta tai arvoa.

Kun kyse on hengellisestä totuu-
desta, kuinka me voimme tietää ole-
vamme oikealla tiellä?

Yksi keino on esittää oikeita kysy-
myksiä – sellaisia, jotka auttavat meitä 
pohtimaan omaa edistymistämme ja 
arvioimaan, kuinka asiat toimivat koh-
dallamme. Kysymyksiä kuten

”Onko elämälläni merkitystä?”
”Uskonko minä Jumalaan?”
”Uskonko minä, että Jumala tuntee 

minut ja rakastaa minua?”
”Uskonko minä, että Jumala kuulee 

rukoukseni ja vastaa niihin?”
”Olenko todella onnellinen?”
”Johtavatko pyrkimykseni minua 

korkeimpiin hengellisiin tavoitteisiin  
ja arvoihin elämässä?”

Elämän tarkoitusta koskevat syvälliset 
kysymykset ovat saaneet monia yksi-
löitä ja perheitä kaikkialla maailmassa 

Toimiiko evankeliumi sinun kohdallasi?
Vähän aikaa sitten näin erään mie-

telmän, joka sai minut pysähtymään ja 
ajattelemaan. Se kuului tähän tapaan: 
”Kerro jollekulle, että maailmankaik-
keudessa on triljoonia tähtiä, ja hän 
uskoo sinua. Sano hänelle, että seinä-
maali on vielä märkää, ja hän koskettaa 
sitä varmuuden vuoksi.”

Emmekö me kaikki ole vähän täl-
laisia? Äskettäin erään lääketieteellisen 
toimenpiteen jälkeen hyvin pätevät 
lääkärini selittivät, mitä minun piti tehdä 
parantuakseni täysin. Mutta ensin minun 
oli jälleen opittava itsestäni jotakin, mikä 
minun olisi pitänyt tietää kauan sitten: 
en ole kovinkaan kärsivällinen potilas.

Presidentti Dieter F. Uchtdorf
toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa

Rakkaat veljeni ja sisareni, rakkaat 
ystäväni, on ilo olla teidän kans-
sanne tänään. Olemme surullisia 

nähdessämme tässä korokkeella kolme 
tyhjää paikkaa. Kaipaamme presidentti 
Packeria, vanhin Perryä ja vanhin Scottia.  
Me rakastamme heitä, ja me rukoi-
lemme heidän perheidensä hyvinvoin-
nin puolesta.

Tämän konferenssiviikonlopun 
aikana meillä on etuoikeus hyväksyä 
ne kolme, jotka Herra on kutsunut hei-
dän paikalleen kahdentoista apostolin 
koorumissa.

Rukouksemme heidän puolestaan 
vahvistavat heitä, kun he kantavat 
pyhää apostolinviran viittaa.

Se toimii suurenmoisesti!
Rukoilen, että keskitymme siihen yksinkertaisuuteen, joka on Kristuksessa, 
ja annamme Hänen armonsa nostaa ja kantaa meitä.

Lauantain aamukokous | 3. lokakuuta 2015
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etsimään totuutta. Tuo etsintä on usein 
johtanut heidät Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon 
ja palautetun evankeliumin luo.

Ehkäpä myös me kirkon jäsenet 
hyötyisimme siitä, että kysyisimme aika 
ajoin itseltämme: ”Toimiiko kokemuk-
seni kirkon jäsenenä omalla kohdallani? 
Tuoko se minua lähemmäksi Kristusta? 
Siunaako se minua ja perhettäni rauhalla 
ja ilolla, kuten evankeliumissa luvataan?”

Alma esitti samanlaisia kysymyksiä 
kirkon jäsenille Sarahemlassa, kun 
hän kysyi: ”Oletteko kokeneet tämän 
voimallisen muutoksen sydämessänne? 
– – [ Ja] voitteko nyt tuntea [sitä]?” 1 
Tällainen mietiskely voi auttaa meitä 
kohdistamaan päivittäiset pyrkimyk-
semme uudelleen jumalalliseen pelas-
tussuunnitelmaan tai tarkistamaan ne 
sen mukaisiksi.

Monet jäsenet vastaavat hyvin lämpi-
mästi, että heidän kokemuksensa kirkon 
jäsenenä toimii poikkeuksellisen hyvin 
heidän kohdallaan. He todistavat, että 
olipa kyse köyhyyden tai vaurauden 

ajoista, sujuivatpa asiat miellyttävästi 
tai kivuliaasti, niin he saavat suurta 
merkitystä, rauhaa ja iloa sitoutumi-
sestaan Herraa kohtaan ja omistautu-
neesta palvelemisestaan kirkossa. Joka 
päivä tapaan kirkon jäseniä, jotka ovat 
täynnä säteilevää iloa ja jotka osoittavat 
sanoin ja teoin, että Jeesuksen Kristuksen 
palautettu evankeliumi rikastaa heidän 
elämäänsä mittaamattomasti.

Mutta ymmärrän myös, että on  
joitakuita, joiden kokemus on vähem-
män tyydytystä tuottava – jotka tuntevat, 
ettei heidän jäsenyytensä kirkossa ole 
aina aivan sitä, mitä he olivat toivoneet.

Tämä murehduttaa minua, koska 
tiedän omakohtaisesti, kuinka evanke-
liumi voi elvyttää ja uudistaa ihmisen 
sielun – kuinka se voi täyttää sydä-
memme toivolla ja mielemme valolla. 
Tiedän omakohtaisesti, kuinka Jeesuk-
sen Kristuksen evankeliumin hedelmät 
voivat muuttaa tavallisen ja ankean 
elämän ihmeelliseksi ja yleväksi.

Mutta miksi tämä näyttää toimivan 
paremmin joidenkin kohdalla kuin 

muiden? Mitä eroa on niillä, joiden 
kokemus kirkossa täyttää heidän sie-
lunsa lunastavan rakkauden lauluilla 2, ja 
niillä, joista tuntuu, että jotakin puuttuu?

Kun olen pohdiskellut näitä kysy-
myksiä, mieleeni on tulvinut ajatuksia. 
Haluaisin tänään kertoa kahdesta.

Yksinkertaista
Ensimmäiseksi: teemmekö me opetus-

lapsena olemisesta liian monimutkaista?
Tämä kaunis evankeliumi on  

niin yksinkertainen, että lapsi voi sen 
ymmärtää, ja kuitenkin niin syvällinen 
ja monisyinen, että sen tutkiminen ja 
oivaltaminen kestää koko eliniän – jopa 
iankaikkisuuden – ennen kuin sen 
täysin ymmärtää.

Mutta joskus me otamme Jumalan 
totuuden kauniin liljan ja koriste-
lemme sitä kerros toisensa jälkeen 
ihmisten laatimilla hyvillä ajatuksilla, 
ohjelmilla ja odotuksilla. Jokainen 
voisi sinällään olla hyödyllinen ja 
sovelias tiettynä aikana ja tietyissä 
olosuhteissa, mutta kun ne asetellaan 
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päälletysten, niistä voi syntyä koko-
nainen sedimenttivuori, joka käy niin 
paksuksi ja raskaaksi, että olemme 
vaarassa menettää näkyvistämme sen 
kallisarvoisen kukan, jota me kerran 
pidimme niin rakkaana.

Sen vuoksi meidän johtajien täytyy 
tiukasti varjella kirkkoa ja evankeliu-
mia sen puhtaudessa ja selkeydessä 
sekä välttää kasaamasta jäsenillemme 
tarpeettomia kuormia.

Ja meidän kaikkien kirkon jäsenten 
tulee pyrkiä tietoisesti omistamaan voi-
mavaramme ja aikamme niihin asioi-
hin, joilla on todellista merkitystä, sekä 
samalla kohottaa lähimmäisiämme ja 
rakentaa Jumalan valtakuntaa.

Eräs sisar, Apuyhdistyksen opettaja, 
tunnettiin siitä, että hän valmisteli  
täydellisiä oppiaiheita. Kerran hän 
päätti valmistaa kauniin tilkkutäkin, 
joka toimisi täydellisenä taustana 
hänen oppiaiheensa teemalle. Mutta 
elämä puuttui peliin – lapsia piti hakea 
koulusta, naapuri tarvitsi apua muu-
tossa, aviomiehelle nousi kuume ja 
ystävä tunsi yksinäisyyttä. Oppiaiheen 
päivä lähestyi, eikä tilkkutäkki ollut 
valmis. Viimein oppiaihetta edeltävänä 
yönä tämä sisar ei nukkunut paljoa-
kaan vaan työskenteli koko yön tilkku-
täkin ääressä.

Seuraavana päivänä hän oli uupu-
nut ja pystyi hädin tuskin pitämään 

ajatuksensa koossa, mutta hän oli urhea 
ja piti oppiaiheensa.

Ja tilkkutäkki oli upea – tikkaukset oli-
vat täydellisiä, värit eloisia ja malli taido-
kas. Ja täkin keskellä oli yksi ainoa sana, 
joka voitokkaana toisti tämän sisaren 
oppiaiheen teemaa: ”Yksinkertaistakaa.”

Veljet ja sisaret, evankeliumin mukai-
sen elämän ei tarvitse olla monimutkaista.

Se on todella mutkatonta. Sitä voisi 
kuvailla tähän tapaan:

• Se, että kuulemme Jumalan sanaa 
vilpittömin aikein, saa meidät usko-
maan Jumalaan ja luottamaan Hänen 
lupauksiinsa.3

• Mitä enemmän luotamme Jumalaan, 
sitä enemmän sydämemme täyttyy 
rakkaudesta Häntä ja toisiamme 
kohtaan.

• Koska rakastamme Jumalaa, me 
haluamme seurata Häntä ja saattaa 
tekomme sopusointuun Hänen 
sanansa kanssa.

• Koska rakastamme Jumalaa, me 
haluamme palvella Häntä. Haluamme 
siunata muiden elämää sekä auttaa 
köyhiä ja apua tarvitsevia.

• Mitä enemmän kuljemme tätä ope-
tuslapseuden polkua, sitä enemmän 
haluamme oppia Jumalan sanaa.

Ja niin edelleen, jokainen askel  
johtaen seuraavaan ja täyttäen meidät  

yhä enenevällä uskolla, toivolla 
ja rakkaudella.

Se on kauniin yksinkertaista,  
ja se toimii kauniisti.

Veljet ja sisaret, jos teistä joskus tun-
tuu siltä, ettei evankeliumi toimi teidän 
kohdallanne kovinkaan hyvin, kehotan 
teitä ottamaan askeleen taaksepäin, 
katsomaan elämäänne korkeammalta 
tasolta ja yksinkertaistamaan suhtau-
tumistanne opetuslapseuteen. Keskit-
tykää evankeliumin perusoppeihin, 
- periaatteisiin ja - sovellutuksiin. Lupaan, 
että Jumala johdattaa ja siunaa teitä 
tiellänne kohti tyydytystä tuottavaa elä-
mää ja evankeliumi toimii kohdallanne 
ehdottomasti paremmin.

Aloita siitä, missä olet
Toinen ehdotukseni on tämä: aloita 

siitä, missä olet.
Toisinaan tunnemme lannistuvamme, 

koska emme ole jotakin ”enemmän” –  
hengellisempiä, arvostetumpia, älyk-
käämpiä, terveempiä, rikkaampia, 
ystävällisempiä tai kyvykkäämpiä. 
Luonnollisesti siinä ei ole mitään väärää, 
että haluaa kehittyä. Jumala on luonut 
meidät kasvamaan ja edistymään. Mutta 
muistakaa, että meidän heikkoutemme 
voivat auttaa meitä olemaan nöyriä ja 
kääntymään Kristuksen puoleen, joka 
tekee sen, mikä on heikkoa, meissä 
vahvaksi.4 Sen sijaan Saatana käyttää 
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heikkouksiamme, kunnes lannistumme 
ja lakkaamme edes yrittämästä.

Olen elämässäni oppinut, ettei meidän 
tarvitse olla mitään ”enemmän” voidak-
semme alkaa tulla sellaiseksi ihmiseksi 
kuin Jumala tarkoitti meidän tulevan.

Jumala haluaa ottaa teidät sellaisina 
kuin te olette juuri tällä hetkellä ja 
alkaa työskennellä teidän kanssanne. 
Tarvitsette vain auliin sydämen, halun 
uskoa ja luottaa Herraan.

Gideon näki itsensä vähäpätöisenä 
maanviljelijänä, isänsä perheen nuorim-
pana. Mutta Jumala näki hänet urheana 
soturina.5

Kun Samuel valitsi Saulin tulevaksi 
kuninkaaksi, Saul yritti saada hänet 
luopumaan ajatuksesta. Saul kuului 
Israelin huoneen pienimpään heimoon. 
Kuinka hänestä voisi olla kuninkaaksi? 6 
Mutta Jumala näki hänen olevan ”nuori 
ja [erinomainen] poika” 7.

Jopa suuri profeetta Mooses tunsi 
itsensä yhdessä vaiheessa niin voimatto-
maksi ja lannistuneeksi, että hän halusi 
luovuttaa ja kuolla.8 Mutta Jumala ei 
antanut periksi Mooseksen suhteen.

Rakkaat veljeni ja sisareni, jos kat-
somme itseämme ainoastaan kuolevai-
silla silmillämme, me emme ehkä näe 
itseämme riittävän hyvinä. Mutta meidän 
taivaallinen Isämme näkee meidät sel-
laisina kuin me todella olemme ja kuin 
meistä voi tulla. Hän näkee meidät poi-
kinaan ja tyttärinään, iankaikkisen valon 
olentoina, joilla on ikuiset mahdollisuu-
det ja jumalallinen päämäärä.9

Vapahtajan uhri avasi kaikille mah-
dollisuuden pelastumiseen ja paluu-
seen Jumalan luo. Jumalan armo riittää 
kaikille ihmisille, jotka nöyrtyvät Hänen 
edessään.10 Hänen armonsa on se kai-
ken mahdollistava voima, joka suo pää-
syn Jumalan pelastuksen valtakuntiin. 
Hänen armostaan me kaikki nousemme 
kuolleista ja meidät pelastetaan kirkkau-
den valtakuntaan.

Jopa alin kirkkauden valtakunta – 
telestinen valtakunta – ”ylittää kaiken 
ymmärryksen” 11, ja lukemattomat ihmi-
set perivät tämän pelastuksen12.

Mutta Vapahtajan armo voi tehdä 
meidän hyväksemme paljon enem-
män. Me Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet 
tavoittelemme jotakin käsittämättömän 
paljon suurempaa. Se on korotus seles-
tisessä valtakunnassa. Se on iankaikki-
nen elämä meidän taivaallisen Isämme 
luona. Se on suurin Jumalan lahja.13 
Selestisessä valtakunnassa me saamme 
”hänen täyteydestään ja hänen kirkkau-
destaan” 14. Tosiaankin kaikki, mitä Isällä 
on, annetaan meille.15

Korotus on meidän tavoitteemme. 
Opetuslapseus on meidän matkamme.

Kun osoitatte hieman uskoa ja alatte 
kulkea meidän Herramme Jeesuksen 
Kristuksen rauhaisina seuraajina, teidän 
sydämenne muuttuu.16 Koko teidän 
olemuksenne täyttyy valolla.17

Jumala auttaa teitä tulemaan 
suuremmiksi kuin koskaan arvelitte 
olevan mahdollista. Ja te huomaatte, 
että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi 
todellakin toimii teidän elämässänne. 
Se toimii.

Se toimii!
Veljet ja sisaret, rakkaat ystävät, 

rukoilen, että keskitymme siihen 

yksinkertaisuuteen, joka on Kristuk-
sessa 18, ja annamme Hänen armonsa 
nostaa ja kantaa meitä matkallamme 
sieltä, missä olemme nyt, loistavaan 
päämääräämme Isämme luona.

Kun teemme niin ja joku kysyy 
meiltä: ”Kuinka jäsenyys Myöhempien 
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkossa toimii sinun kohdallasi?”,  
me pystymme sanomaan ylpeinä – 
kaikessa nöyryydessä – ja suurta iloa 
tuntien: ”Se toimii suurenmoisesti! 
Kiitos, että kysyit! Haluaisitko tietää 
enemmän?”

Tämä on minun toiveeni, rukoukseni, 
todistukseni ja siunaukseni. Jeesuksen 
Kristuksen nimessä. Aamen. ◼
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Ja voitte olla aivan varmoja siitä, että 
Herra johtaa kirkkoaan elävien profeet-
tojen ja apostolien välityksellä. Tämä on 
se tapa, jolla Hän on aina tehnyt työtään. 
Vapahtaja opetti: ”Totisesti, totisesti: joka 
ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, 
ottaa vastaan minut.” 3 Emme voi erottaa 
Kristusta Hänen palvelijoistaan. Ilman 
Hänen ensimmäisiä apostolejaan meillä 
ei olisi silminnäkijöiden kertomuksia 
useista Hänen opetuksistaan, Hänen 
palvelutyöstään, Hänen kärsimykses-
tään Getsemanen puutarhassa ja Hänen 
kuolemastaan ristillä. Ilman heidän 
todistustaan meillä ei olisi apostolista 
silminnäkijätodistusta tyhjästä haudasta 
ja ylösnousemuksesta.

Hän antoi näille ensimmäisille apos-
toleille käskyn:

”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat 
minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä 
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen

ja opettakaa heitä noudattamaan 
kaikkea, mitä minä olen käskenyt tei-
dän noudattaa.” 4

Tämä tehtävä uudistettiin meidän 
aikanamme, kun Herra kutsui Joseph 
Smithin palauttamaan kirkon, jossa on 

ja kulkemaan turvallisesti läpi kuole-
vaisuuden lopulliseen, taivaalliseen 
määränpäähämme.

Liki 40 vuotta kestäneen läheisen 
yhteistyön myötä olen saanut henkilö-
kohtaisesti todistaa sekä hiljaista johda-
tusta että syvällistä ilmoitusta, joka on 
saanut profeetat, apostolit, muut johta-
vat auktoriteetit ja apujärjestöjen johtajat 
toimimaan. Nämä hyvät miehet ja naiset 
eivät ole täydellisiä eivätkä erehtymättö-
miä, mutta he ovat täydellisen omistau-
tuneita viemään Herran työtä eteenpäin 
Hänen ohjeidensa mukaisesti.

Vanhin M. Russell Ballard
kahdentoista apostolin koorumista

Viime lokakuun yleiskonferens-
sissa esitin kuulijoille kutsun 
seurata Brigham Youngin neuvoa 

pysytellä mainiossa Siionin purressa, 
joka on Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkko, ja pitää 
kiinni kaksin käsin.1 Olen sittemmin 
saanut ilokseni tietää, että jotkut per-
heeni jäsenet ja muut kuuntelivat, ja he 
ovat kysyneet minulta: ”Mitä sellaista 
tuossa vanhassa purressa on, mihin 
voisimme tarttua?” Muistutin heitä pre-
sidentti Brigham Youngin sanoista: ”Me 
olemme mainiossa Siionin purressa. – – 
[ Jumala] on ja pysyy ruorissa. – – Hän 
määrää, opastaa ja ohjaa. Jos kansalla 
on ehdoton luottamus Jumalaansa eikä 
se koskaan hylkää liittojaan eikä Juma-
laansa, niin Hän ohjaa meitä oikeaan.” 2

Taivaallinen Isämme ja Herra Jeesus 
Kristus ovat selvästikin varustaneet mai-
nion Siionin purren selkeillä ja yksin-
kertaisilla iankaikkisilla totuuksilla, 
jotka auttavat meitä säilyttämään kurs-
simme kuolevaisen elämän rauhattomilla 
vesillä. Seuraavassa on joitakin niistä.

Jeesuksen Kristuksen kirkkoa 
ovat aina johtaneet elävät profeetat 
ja apostolit. Vaikka Herran palvelijat 
ovat kuolevaisia ja alttiita inhimilliselle 
epätäydellisyydelle, he saavat innoi-
tusta auttaa meitä välttämään esteitä, 
jotka ovat vaarallisia hengellemme, 

Jumala on ruorissa
Käskyt ja liitot ovat mittaamattoman arvokkaita totuuksia ja oppeja 
mainiossa Siionin purressa, jonka ruorissa on Jumala.
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asetetut apostolit. He julistaisivat Hänen 
evankeliumiaan vielä viimeisen kerran 
ennen kuin Hän tulee jälleen.

Maailman on aina ollut vaikea ottaa 
vastaan eläviä profeettoja ja apostoleja. 
On kuitenkin aivan välttämätöntä, että 
teemme niin voidaksemme ymmärtää 
sovitusta ja Jeesuksen Kristuksen ope-
tuksia täydellisemmin ja saadaksemme 
pappeuden täydet siunaukset, jotka on 
annettu niille, jotka Hän on kutsunut.

Liian monet ajattelevat, että kirkon 
johtajien ja jäsenten tulisi olla täydellisiä 
tai lähes täydellisiä. He unohtavat, että 
Herran armo on riittävä toteuttamaan 
Hänen työnsä kuolevaisten avulla. 
Johtajiemme aikeet ovat vilpittömät, 
mutta joskus me teemme virheitä. Tämä 
ei rajoitu ainoastaan ihmissuhteisiin 
kirkossa, sillä sama asia ilmenee suh-
teissamme ystäviimme, naapureihimme, 
työtovereihimme ja myös puolisoomme 
ja perheeseemme.

Inhimillisen heikkouden etsiminen 
toisista on melko helppoa. Teemme 
kuitenkin suuren virheen, jos havait-
semme toisissamme vain ihmisluonnon 
ja olemme kykenemättömiä näkemään 
Jumalan käden, joka työskentelee nii-
den kautta, jotka Hän on kutsunut.

Keskittyminen siihen, miten Herra 
innoittaa valittuja johtajiaan ja kuinka 
Hän saattaa pyhiä tekemään suuria ja 
ihmeellisiä asioita huolimatta heidän 
inhimillisyydestään, on yksi tapa pitää 
kiinni Jeesuksen Kristuksen evanke-
liumista ja pysytellä mainiossa Siionin 
purressa.

Toinen totuus on oppi pelastus-
suunnitelmasta. Jumala antoi Mormonin 
kirjan, Opin ja liitot sekä monia muita 
opetuksia kirkolle profeetta Joseph 
Smithin kautta. Näihin opetuksiin 
lukeutuu tieto pelastussuunnitelmasta, 
joka on ikään kuin kartta siitä, mistä 
olemme tulleet, mikä on tarkoituk-
semme täällä maan päällä ja mihin  

me menemme, kun kuolemme. Suun-
nitelma antaa meille myös ainutlaatui-
sen ja iankaikkisen näkökulman siitä, 
että me olemme Jumalan henkilapsia. 
Kun ymmärrämme, kuka taivaallinen 
Isämme on ja mikä on suhteemme 
Häneen ja Hänen rakkaaseen Poikaansa 
Jeesukseen Kristukseen, me otamme 
vastaan Heidän käskynsä ja teemme 
Heidän kanssaan liittoja, jotka johta-
vat meidät takaisin Heidän luokseen 
iankaikkisesti.

Aina kun pitelen vastasyntynyttä 
vauvaa sylissäni, ihmettelen: ”Kuka olet, 
pikkuinen? Mitä sinusta mahtaakaan tulla 
Kristuksen sovituksen ansiosta?”

Esitämme samankaltaisia pohdiske-
levia kysymyksiä, kun joku rakkaamme 
kuolee: ”Missä he ovat? Mitä he näkevät 
ja kokevat? Jatkuuko elämä? Millaisia 
meidän kallisarvoisimmat ihmissuh-
teemme ovat kuolleiden henkien 
suuressa maailmassa?”

Tuossa maailmassa on perheemme 
kolme lastenlasta, Sara, Emily ja Nathan.  
Kunkin heistä siirtyessä verhon toi-
selle puolelle olemme perheenä 
pitäneet kaksin käsin kiinni evanke-
liumin totuuksista. Kysymyksiimme 
on vastattu lohdulla ja varmuudella 
Vapahtajan sovituksen kautta. Vaikka 

ikävöimme lastenlapsiamme, me tie-
dämme heidän elävän, ja me tiedämme, 
että me tapaamme heidät jälleen. Kuinka 
kiitollisia olemmekaan tästä hengelli-
sestä ymmärryksestä, kun kohtaamme 
myrskyjä henkilökohtaisesti tai perheenä.

Eräs toinen keskeinen totuus kir-
kossa on se, että taivaallinen Isä loi 
Aadamin ja Eevan ylevää tarkoitusta 
varten. Heidän ja yhtä lailla heidän jäl-
keläistensä velvollisuus oli luoda kuo-
levaisia ruumiita Jumalan henkilapsille, 
jotta nämä voisivat kokea kuolevaisuu-
den. Syntymän kautta taivaallinen Isä 
lähettää henkilapsensa maan päälle 
oppimaan ja kasvamaan maanpäällisen 
elämän kokemusten välityksellä. Koska 
Jumala rakastaa lapsiaan, Hän lähettää 
taivaallisia sanansaattajia ja apostoleja 
opettamaan heille Jeesuksen Kristuksen 
keskeistä tehtävää Vapahtajanamme.

Profeetat ovat kautta vuosisatojen 
täyttäneet velvollisuutensa varoittaes-
saan ihmisiä edessä olevista vaaroista. 
Herran apostoleilla on velvollisuus 
valvoa, varoittaa ja auttaa niitä, jotka 
etsivät vastauksia elämän suuriin 
kysymyksiin.

20 vuotta sitten ensimmäinen 
presidenttikunta ja kahdentoista 
apostolin koorumi julkistivat asiakirjan 
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”Perhe – julistus maailmalle”. Tuon 
innoitetun asiakirjan lopussa sanotaan: 
”Me varoitamme siitä, että ne, jotka rik-
kovat siveyden liittoja, jotka kohtelevat 
pahasti puolisoaan tai jälkeläisiään tai 
jotka jättävät perhevelvollisuudet täyttä-
mättä, seisovat eräänä päivänä tilivel-
vollisina Jumalan edessä. Varoitamme 
edelleen, että perheen hajoaminen tuo 
yksilöille, yhteisöille ja kansakunnille 
ne onnettomuudet, joista muinaiset ja 
nykyiset profeetat ovat ennustaneet.” 5

Me apostolit vahvistamme uudel-
leen tämän vakavan varoituksen tänä 
päivänä. Muistattehan, että käskyt ja 
liitot ovat mittaamattoman arvokkaita 
totuuksia ja oppeja mainiossa Siionin 
purressa, jonka ruorissa on Jumala.

Vielä yksi tärkeä kirkon oppi, 
josta meidän tulee pitää kiinni, on 
lepopäivän pyhittäminen. Se auttaa 
meitä varjeltumaan niin, ettei maailma 
saastuta, tarjoaa mahdollisuuden fyysi-
seen lepoon ja virkistää meitä jokaista 
hengellisesti, kun palvelemme Isää ja 
Poikaa joka sunnuntai.6 Kun iloitsemme 
sapatista, osoitamme rakkauttamme 
Heitä kohtaan.7

Pyrkimyksissämme tehdä lepopäi-
västä ilon päivä olemme pyytäneet 
paikallisia johtajia ja kirkon jäseniä 
muistamaan, että sakramenttikokous 
on Herran ja että se tulisi juurruttaa 
ja perustaa Hänen opetuksilleen. 
Sakramenttitoimitus on hetki, jolloin 
uudistamme liittomme ja vahvistamme 
uudelleen rakkautemme Vapahtajaan. 

Se on hetki, jolloin muistamme Hänen 
uhriaan ja Hänen sovitustaan.

Saman hengen tulisi vallita kuukau-
sittaisissa paasto-  ja todistuskokouk-
sissamme. Tämä sakramenttikokous 
on varattu sille, että jäsenet ilmaise-
vat lyhyesti kiitollisuutta, rakkautta 
ja arvostusta taivaallista Isäämme, 
Jeesusta Kristusta sekä palautettua 
evankeliumia kohtaan ja esittävät 
henkilökohtaisen todistuksensa näistä 
asioista. Paasto-  ja todistuskokouk-
sessa meillä on tilaisuus kertoa lyhyesti 
innoittavista ajatuksistamme ja lausua 
vakava todistuksemme. Se ei ole oikea 
hetki puheen pitämiselle.

Lasten tulisi harjoitella todistamista 
Alkeisyhdistyksessä ja perheilloissa 
yhdessä vanhempiensa kanssa, kunnes 
he ymmärtävät todistuksen tärkeän 
merkityksen.

Viimeaikainen lepopäivän täh-
dentäminen iloa tuottavana asiana 
on välitön seuraus innoituksesta, jota 
Herra on antanut kirkon johtajille. 
Seurakuntaneuvoston jäsenten tulee 
avustaa piispakuntaa muutama viikko 
etukäteen käymällä läpi musiikkia ja 
aiheita, joita on ehdotettu kuhunkin 
sakramenttikokoukseen.

Meitä kaikkia siunataan, kun lepo-
päivä on täynnä rakkautta Herraa koh-
taan kotona ja kirkossa. Kun lapsiamme 
opetetaan Herran tavoilla, he oppivat 
tuntemaan Hänen Henkeään ja reagoi-
maan siihen. Kun tunnemme Herran 
Henkeä, me kaikki saamme halun 

osallistua kokouksiin joka sunnuntai 
nauttiaksemme sakramentin. Ja kaikki, 
nuoret ja vanhat, jotka kantavat raskaita 
taakkoja, voivat tuntea sen hengellisen 
ylentymisen ja lohdutuksen, joka tulee, 
kun vietämme lepopäivää syventyen 
hartaasti taivaalliseen Isäämme ja Her-
raan Jeesukseen Kristukseen.

Kristus on onneksi aina lähellä. Hän 
odottaa ja on halukas auttamaan meitä, 
kun me rukoilemme apua ja olemme 
halukkaita tekemään parannuksen sekä 
tulemaan Hänen luokseen.

Nyt kun pohdiskelemme ihan vain 
muutamia näistä totuuksista, joita mai-
nio Siionin pursi pitää sisällään, pysy-
telkäämme matkassa ja muistakaamme, 
että pursi on kulkuneuvo, ja kulkuneu-
von tarkoitus on viedä meidät johonkin 
määränpäähän.

Purtemme määränpää on evan-
keliumin täydet siunaukset, taivaan 
valtakunta, selestinen kirkkaus ja elämä 
Jumalan luona!

Jumalan suunnitelma toteutuu. Hän 
on ruorissa, ja Hänen suuri ja mahtava 
purtensa matkaa kohti pelastusta ja 
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halusiko joku heistä kokeilla tehdä 
samaa. Kaikki kohottivat kätensä.

Vanhin Aoba pyysi muutamia nuoria 
tulemaan luokan eteen kokeilemaan 
uutta taitoa. He luulivat häntä katsel-
tuaan, että se olisi aivan yksinkertaista. 
Kukaan heistä ei kuitenkaan onnistunut 
valmistamaan edes yksinkertaista kul-
hoa. Nuoret huudahtivat: ”En osaa tehdä 
tätä!” ”Miksi tämä on niin hankalaa?” 

Vanhin Richard J. Maynes
seitsemänkymmenen johtokunnasta

Maailma, jossa elämme, aiheut-
taa hyville ihmisille kaikkialla 
suuria paineita madaltaa van-

hurskaan elämän mittapuitaan tai jopa 
hylätä ne kokonaan. Meitä päivittäin 
ympäröivästä pahuudesta ja kiusauk-
sista huolimatta voimme löytää ja löy-
dämmekin tänä päivänä todellista iloa 
elämällä Kristus- keskeistä elämää.

Se, että keskitämme elämämme 
Jeesukseen Kristukseen ja Hänen evan-
keliumiinsa, tuo elämäämme vakautta 
ja onnea, kuten seuraavat esimerkit 
osoittavat.

Vanhin Taiichi Aoba seitsemänkym-
menen koorumista asuu pienessä vuo-
ristokylässä Shikokussa Japanissa. Häntä 
pyydettiin opettamaan erästä luokkaa 
nuorisokonferenssissa. Konferenssin 
teemaksi oli valittu ”Seiskää pyhissä 
paikoissa”. Pohdittuaan teemaa ja sitä, 
mitä hän opettaisi, vanhin Aoba päätti 
käyttää opetusvälineenä ammattiaan. 
Hän valmistaa työkseen saviastioita.

Vanhin Aoba kertoi, kuinka hänen 
täynnä nuoria oleva luokkansa suoras-
taan heräsi eloon nähdessään, kuinka 
hän miltei taianomaisesti muotoili 
käsillään savesta lautasia, kulhoja ja 
kuppeja. Esittelynsä jälkeen hän kysyi, 

Kristus- keskeisen 
elämän suoma ilo
Meidän elämämme täytyy keskittyä täsmällisesti Kristukseen, jos aiomme 
löytää todellista iloa ja rauhaa tässä elämässä.

korotusta. Muistakaa, ettemme voi 
päästä sinne hyppäämällä pois pur-
resta ja yrittämällä uida perille itse.

Korotus on kuolevaisen matkamme 
määränpää, eikä kukaan saavuta sitä 
ilman Jeesuksen Kristuksen evanke-
liumin apua: ilman Hänen sovitus-
taan, toimituksia sekä ohjaavaa oppia 
ja ohjaavia periaatteita, jotka ovat 
tässä kirkossa.

Kirkko on se paikka, jossa me 
opimme Jumalan töistä ja otamme vas-
taan Jeesuksen Kristuksen armon, joka 
pelastaa meidät. Juuri kirkon suojissa 
me solmimme iankaikkisen perheen 
sitoumukset ja liitot, jotka mahdol-
listavat korotuksemme. Kirkossa on 
pappeuden voima, joka kuljettaa mei-
dät kuolevaisuuden arvaamattomien 
vesien halki.

Olkaamme kiitollisia kauniista, 
mainiosta Siionin purresta, sillä ilman 
sitä me ajelehdimme yksinäisinä ja 
voimattomina vailla peräsintä tai airoja 
vastustajan tuulten ja aaltojen väkevien 
virtausten riepoteltavina.

Veljet ja sisaret, pitäkää lujasti kiinni 
ja purjehtikaa eteenpäin tällä loista-
valla purrella, joka on Myöhempien 
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkko, niin saavutamme iankaikkisen 
määränpäämme. Tämä on todistuk-
seni ja rukoukseni meidän kaikkien 
puolesta Hänen nimessään, jonka 
kunniaksi mainio Siionin pursi kulkee, 
Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen 
Kristuksen nimessä. Aamen. ◼
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”Tämä on liian vaikeaa.” Näitä kom-
mentteja kuultiin saven lennellessä 
ympäri luokkaa.

Vanhin Aoba kysyi nuorilta, miksi 
saviastioiden tekeminen oli heille niin 
vaikeaa. Heillä oli erilaisia vastauksia: 
”Minulla ei ole aiempaa kokemusta 
siitä”, ”Minulle ei ole koskaan opetettu 
sitä” tai ”Minulla ei ole lahjoja siihen”. 
Lopputuloksen perusteella kaikki se, 
mitä he sanoivat, oli totta. Mutta tärkein 
syy heidän epäonnistumiseensa oli se, 
ettei savi pysynyt keskellä dreijaa. Nuoret 
luulivat asettaneensa saven keskelle drei-
jaa, mutta ammattilaisen silmin se ei ollut 
täsmälleen keskellä. Sitten vanhin Aoba 
sanoi heille: ”Yritetäänpä uudestaan.”

Tällä kertaa hän asetti saven täs-
mälleen dreijan keskipisteeseen, alkoi 
sitten pyörittää dreijaa ja teki kuopan 
savimöykyn keskelle. Muutamat nuo-
rista koettivat uudestaan. Tällä kertaa 
kaikki alkoivat taputtaa käsiään ja 
sanoa: ”Vau, se ei huojukaan”, ”Minä-
hän osaan tämän” tai ”Minä tein sen!” 
Muoto ei tietenkään ollut täydellinen, 
mutta lopputulos oli täysin erilainen 
kuin ensimmäisellä yrittämällä. Syy 

heidän onnistumiseensa oli se, että 
savi oli asetettu täsmälleen dreijan 
keskipisteeseen.

Maailma, jossa elämme, on samanlai-
nen kuin savenvalajan dreija, ja se pyö-
rii yhä vinhempaa vauhtia. Kuten savi 
savenvalajan dreijalla, meidänkin täytyy 
olla keskittyneitä. Meidän ytimenämme, 
elämämme keskipisteenä, täytyy olla 
Jeesus Kristus ja Hänen evankeliuminsa. 
Kristus- keskeisen elämän eläminen 
tarkoittaa, että opimme Jeesuksesta 
Kristuksesta ja Hänen evankeliumistaan, 
ja sen jälkeen noudatamme Hänen esi-
merkkiään ja pidämme Hänen käskynsä 
täsmällisesti.

Muinainen profeetta Jesaja sanoi: 
”Mutta olethan sinä, Herra, meidän 
isämme! Me olemme savea, sinä saven 
valaja, kaikki me olemme sinun kät-
tesi tekoa.” 1

Jos elämämme keskittyy Jeesukseen 
Kristukseen, Hän voi onnistuneesti 
muokata meidät sellaisiksi, mitä mei-
dän täytyy olla päästäksemme takaisin 
selestiseen valtakuntaan Hänen ja 
taivaallisen Isän luokse. Tässä elämässä 

kokemamme ilo on suorassa suhteessa 
siihen, kuinka hyvin elämämme keskit-
tyy Jeesuksen Kristuksen opetuksiin ja 
esimerkkiin sekä Hänen sovitusuhriinsa.

Veljet ja sisaret, minä synnyin monen 
sukupolven takaiseen myöhempien 
aikojen pyhien perheeseen, joten 
siunaukset ja ilo siitä, että meillä oli 
Jeesuksen Kristuksen evankeliumi per-
hekulttuurimme perustana, kutoutuivat 
jokapäiväiseen elämäämme. Vasta olles-
sani nuorena miehenä kokoaikaisessa 
lähetystyössä tajusin, kuinka uskomat-
toman myönteinen vaikutus Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumin täyteydellä on 
niihin, jotka eivät koskaan aiemmin ole 
kokeneet sen siunauksia elämässään. 
Seuraava jae Matteuksen evankeliumista 
kuvaa sitä prosessia, jonka Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumiin kääntyneet 
ihmiset kokevat: ”Taivasten valtakunta 
on kuin peltoon kätketty aarre. Kun 
mies löysi sen, hän peitti sen uudelleen 
maahan, ja sitten hän iloissaan myi kai-
ken minkä omisti ja osti sen pellon.” 2

Saanen esittää teille Mormonin 
kirjan esimerkin hinnasta, jonka yksi 

Kuin savi vanhin Taiichi Aoban savenvalajan 
dreijalla, meidän elämämme täytyy keskittyä 
täsmällisesti Kristukseen, jos aiomme löytää 
todellista iloa ja rauhaa tässä elämässä.
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käännynnäinen oli valmis maksamaan 
kokeakseen ilon sen aarteen löytämi-
sestä, josta Jeesus puhuu vertaukses-
saan peltoon kätketystä aarteesta.

Muistattehan, kuinka Alman kirjan 
luvussa 20 Ammon ja Lamoni matkus-
tivat Middonin kaupunkiin tarkoituk-
senaan löytää Ammonin veli Aaron ja 
vapauttaa hänet vankilasta. Matkalla 
he kohtasivat Lamonin isän, joka oli 
kaikkien lamanilaisten kuningas.

Kuningas oli hyvin järkyttynyt siitä, 
että hänen poikansa Lamoni kulki 
yhdessä Ammonin kanssa, joka oli 
nefiläislähetyssaarnaaja ja jota hän piti 
vihollisenaan. Hänen mielestään hänen 
poikansa olisi pitänyt osallistua suuriin 
pitoihin, jotka hän oli valmistanut pojil-
leen ja kansalleen. Lamanilaiskuningas 
oli niin harmissaan, että hän käski poi-
kaansa Lamonia surmaamaan Ammonin  
miekallaan. Kun Lamoni kieltäytyi, 
kuningas veti esiin oman miekkansa 
surmatakseen poikansa tottelematto-
muuden vuoksi, mutta Ammon puuttui 
tilanteeseen säästääkseen Lamonin hen-
gen. Lopulta Ammon nujersi kuninkaan 
ja olisi voinut tappaa hänet.

Havaittuaan kuolemanvakavan 
tilanteensa kuningas sanoi Ammonille 
seuraavaa: ”Jos säästät minut, suon 
sinulle kaiken, mitä vain pyydät, jopa 
puolet valtakunnasta.” 3

Säilyttääkseen henkensä kuningas 
oli siis halukas maksamaan sen hintana 
puolet valtakunnastaan. Kuningas oli 
varmastikin ihmeissään, kun Ammon 
pyysi vain, että kuningas vapauttaisi 
vankilasta hänen veljensä Aaronin tove-
reineen ja antaisi poikansa Lamonin 
pitää valtakuntansa.

Tästä kohtauksesta seurasi, että 
Ammonin veli Aaron vapautui myö-
hemmin Middonin vankilasta. Vapau-
tumisensa jälkeen hän sai innoitusta 
matkustaa tämän lamanilaiskuninkaan 
hallitsemalle alueelle. Aaron esiteltiin 

kuninkaalle, ja hänellä oli etuoikeus 
opettaa tälle Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumin periaatteita, kuten suurta 
lunastussuunnitelmaa. Aaronin opetuk-
set innoittivat kuningasta suuresti.

Siitä, kuinka kuningas suhtautui 
Aaronin opetuksiin, kerrotaan Alman 
kirjan luvussa 22, jakeessa 15: ”Ja 
tapahtui, että kun Aaron oli selittänyt 
nämä asiat kuninkaalle, tämä sanoi: 
Mitä minun pitää tehdä, jotta saisin 
tämän iankaikkisen elämän, josta olet 
puhunut? Niin, mitä minun pitää tehdä, 
jotta syntyisin Jumalasta ja saisin tämän 
jumalattoman hengen kitketyksi juuri-
neen rinnastani ja saisin hänen Hen-
kensä, jotta täyttyisin ilosta eikä minua 
hylättäisi viimeisenä päivänä? Katso, 
hän sanoi, minä jätän kaiken, mitä 
omistan, niin, minä luovun kuninkuu-
destani, jotta saisin tämän suuren ilon.”

On ihmeellistä, että vaikka lamanilais-
kuningas olisi ollut valmis luopumaan 
puolesta valtakunnastaan säilyttääkseen 
henkensä, hän oli nyt halukas luopu-
maan koko valtakunnastaan saadakseen 
ilon, joka tulee Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumin ymmärtämisestä ja vastaan-
ottamisesta sekä sen mukaan elämisestä.

Vaimoni Nancy on myös käännyn-
näinen kirkossa. Vuosien varrella hän on 
monta kertaa kertonut minulle, millaista 
iloa hän on tuntenut elämässä löydet-
tyään ja otettuaan vastaan Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumin ja eläessään 
sen mukaan. Sisar Maynes kertoo koke-
muksestaan seuraavasti:

”Ollessani vähän päälle kaksikym-
menvuotias nuori aikuinen olin tullut 
elämässäni siihen pisteeseen, että tiesin, 
että minun piti muuttaa jotakin ollak-
seni onnellisempi. Minusta tuntui, että 
ajelehdin ilman todellista päämäärää ja 
suuntaa, enkä tiennyt, mistä sen löytäi-
sin. Olin aina tiennyt, että taivaallinen 
Isä on olemassa, ja olin silloin tällöin 
koko elämäni ajan rukoillut ja tuntenut, 
että Hän kuunteli.

Aloittaessani tutkimiseni kävin 
monissa eri kirkoissa, mutta vajosin 
aina samoihin tunteisiin ja masennuk-
seen. Tunnen itseni erittäin siunatuksi, 
koska rukoukseni löytää suunta ja 
tarkoitus elämälleni sai lopultakin 
vastauksen, ja Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumin täyteys tuli elämääni. 
Tunsin ensimmäistä kertaa, että elämäl-
läni oli tarkoitus, ja onnensuunnitelma 
toi todellista iloa elämääni.”

Toinen kokemus Mormonin kirjasta 
havainnollistaa selkeästi sitä, kuinka  
Kristus- keskeisen elämän eläminen  
voi täyttää meidät suurella onnella 
silloinkin, kun elämme valtavien vai-
keuksien keskellä.

Kun profeetta Lehi perheineen  
lähti Jerusalemista vuonna 600 eKr.,  
he vaelsivat erämaassa noin kahdeksan 
vuotta ennen kuin he lopulta saapuivat 
merenrannalla sijaitsevaan maahan, jota 
he kutsuivat Runsaudenmaaksi. Nefi 
kuvailee heidän elämäänsä erämaan 
koettelemuksissa seuraavasti: ”Olimme 
kärsineet monia ahdinkoja ja paljon 
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oppimalla Hänestä ja rukoilemalla 
ymmärrystä. Kun luottamuksemme 
Häneen kasvaa, me avaamme sydä-
memme, pyrimme tekemään Hänen 
tahtonsa ja odotamme vastauksia, jotka 
auttavat meitä ymmärtämään.

Oma sydämenmuutokseni alkoi, kun 
12- vuotiaana aloin etsiä Jumalaa. Isä 
meidän - rukouksen3 lausumista lukuun 
ottamatta en oikeastaan tiennyt, miten 
rukoilla. Muistan, kuinka polvistuin toi-
voen, että tuntisin Hänen rakkautensa, 
ja kysyin: ”Missä olet, taivaallinen Isä? 
Tiedän, että Sinun täytyy olla siellä jos-
sakin, mutta missä?” Jatkoin kyselemistä 

Neill F. Marriott
toinen neuvonantaja Nuorten Naisten ylimmässä johtokunnassa

Huhtikuun yleiskonferenssissa van-
hin Dallin H. Oaks puhui siitä, 
että meidän täytyy muuttaa omaa 

elämäämme.1 Esitän käsityksenäni, 
että henkilökohtainen muuttuminen 
alkaa sydämenmuutoksesta – olivatpa 
elämänne kokemukset tai syntymäpaik-
kanne mitä tahansa.

Olen kotoisin Yhdysvaltain syvästä 
etelästä, ja kun olin nuori, vanhojen 
protestanttisten laulujen sanoissa 
minulle opetettiin, millainen on todel-
lisen opetuslapsen sydän – sellainen, 
joka on muuttunut. Ajatelkaapa näitä 
laulun sanoja, minulle hyvin rakkaita:

Tee tahtosi, Herra,
tee tahtosi ain!
Sinä valaja olet,
minä savea vain.
Vala, muovaa mua
mukaan tahtosi Sun!
Minä odotan,
taivun ja antaudun.2

Kuinka me nykyajan kiireiset, 
kilpailuhenkiset ihmiset taivumme ja 
antaudumme Herran tahtoon? Kuinka 
voimme tehdä Herran tavoista meidän 
tapojamme? Uskon, että me aloitamme 

Sydämemme  
antaminen Jumalalle
Kun avaudumme Hengen johdatukselle, me opimme Jumalan tavan  
ja tunnemme Hänen tahtonsa.

vaikeuksia – –, jopa niin paljon, että 
emme voi kirjoittaa niitä kaikkia.” 4

Asuessaan Runsaudenmaassa Nefi 
sai Herralta tehtävän rakentaa laiva, 
joka veisi heidät meren yli luvattuun 
maahan. Kun he olivat saapuneet luvat-
tuun maahan, syntyi jatkuvasti suuria 
ristiriitoja Kristukseen elämänsä kes-
kittävien ja niiden välille, joilla ei ollut 
uskoa ja jotka noudattivat Lamanin ja 
Lemuelin esimerkkiä. Noiden kahden 
ryhmän välisen väkivallan uhka kasvoi 
lopulta niin suureksi, että Nefi ja ne, 
jotka noudattivat Herran opetuksia, 
erosivat muusta joukosta ja pakenivat 
turvaan erämaahan. Tässä vaiheessa, 
kolmisenkymmentä vuotta sen jälkeen 
kun Lehi perheineen oli lähtenyt 
Jerusalemista, Nefi esitti hyvin muistiin 
merkityn ja jokseenkin yllättävän huo-
mion. Se on sitäkin yllättävämpi, kun 
ottaa huomioon heidän kohtaamansa 
lukuisat ahdingot ja koettelemukset, 
jotka hän oli kirjoittanut muistiin. Näin 
hän kertoo: ”Ja tapahtui, että me elimme 
onnellisina.” 5 Vaikeuksistaan huolimatta 
he saattoivat elää onnellisina, koska he 
olivat keskittäneet elämänsä Kristukseen 
ja Hänen evankeliumiinsa.

Veljet ja sisaret, savenvalajan 
dreijalla olevan saven tavoin meidän 
elämämme täytyy keskittyä täsmälli-
sesti Kristukseen, jos aiomme löytää 
todellista iloa ja rauhaa tässä elämässä. 
Lamanilaiskuninkaan, vaimoni Nancyn 
ja nefiläisten kokemukset kaikki tuke-
vat tätä tosi periaatetta.

Todistan teille tänä päivänä, että 
mekin voimme löytää sen rauhan, sen 
onnen, sen todellisen ilon, jos päätämme 
elää Kristus- keskeistä elämää. Jeesuksen 
Kristuksen nimessä. Aamen. ◼
VIITTEET
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läpi teinivuosieni. Sain nähdä väläh-
dyksiä Jeesuksen Kristuksen todelli-
suudesta, mutta taivaallinen Isä antoi 
viisaudessaan minun etsiä ja odottaa 
kymmenen vuotta.

Vuonna 1970 odotukseni päättyi, 
kun lähetyssaarnaajat kertoivat minulle 
Isän pelastussuunnitelmasta ja Vapah-
tajan sovituksesta. Otin vastaan nämä 
totuudet, ja minut kastettiin.

Tämän Herran armoa ja voimaa 
koskevan tiedon pohjalta aviomieheni, 
lapsemme ja minä valitsimme per-
heemme tunnuslauseeksi: ”Kaikki kyllä 
järjestyy.” Ja kuitenkin – kuinka me 
voimme sanoa niitä sanoja toisillemme, 
kun vakavia ongelmia ilmaantuu eikä 
vastauksia ole aina helposti saatavilla?

Kun ihastuttava, kelvollinen 
21- vuotias tyttäremme Georgia joutui 
polkupyöräonnettomuuden seurauk-
sena sairaalaan kriittisessä tilassa, per-
heemme sanoi: ”Kaikki kyllä järjestyy.” 
Lentäessäni välittömästi lähetyskentäl-
tämme Brasiliasta Indianapolisiin India-
nan osavaltioon Yhdysvalloissa ollakseni 
tyttäremme luona takerruin perheemme 
tunnuslauseeseen. Ihana tyttäremme 
kuitenkin siirtyi henkimaailmaan vain 
tunteja ennen lentokoneen laskeutu-
mista. Kun murhe ja järkytys koettelivat 
perhettämme voimakkaasti, kuinka 
pystyisimme katsomaan toisiamme ja 
sanomaan yhä: ”Kaikki kyllä järjestyy”?

Georgian fyysisen kuoleman jälkeen 
tunteemme olivat raskaat, ja vielä 
nykyäänkin koemme suuren surun 
hetkiä, mutta turvaamme ymmärryk-
seen siitä, että kukaan ei koskaan 
todella kuole. Huolimatta tuskastamme, 
kun Georgian fyysinen ruumis lakkasi 
toimimasta, me uskoimme siihen, että 
hän jatkoi heti elämää henkenä, ja 
me uskomme, että me tulemme elä-
mään hänen kanssaan iankaikkisesti, 
jos pidämme kiinni temppeliliitois-
tamme. Usko Lunastajaamme ja Hänen 

ylösnousemukseensa, usko Hänen 
pappeutensa voimaan ja usko iankaik-
kisiin sinetöimisiin sallii meidän lausua 
tunnuslauseemme vakaumuksella.

Presidentti Gordon B. Hinckley on 
sanonut: ”Jos teette parhaanne, kaikki 
kyllä järjestyy. Turvatkaa Jumalaan. – – 
Herra ei hylkää meitä.” 4

Perheemme tunnuslauseessa ei 
sanota: ”Kaikki kyllä järjestyy nyt.” Siinä 
puhutaan toivostamme, joka koskee 
iankaikkista lopputulosta – ei välttämättä 
nykyhetken tuloksista. Pyhissä kirjoituk-
sissa sanotaan: ”Etsikää uutterasti, rukoil-
kaa alati ja uskokaa, niin kaikki yhdessä 
koituu teidän parhaaksenne.” 5 Tämä 
ei tarkoita sitä, että kaikki asiat ovat 
hyvin, mutta sävyisille ja uskollisille sekä 
myönteiset että kielteiset asiat yhdessä 
koituvat heidän parhaakseen, ja ajoitus 
on Herran. Me turvaamme Häneen, 
toisinaan kuten Job kärsimyksissään, 
tietoisina siitä, että Jumala ”haavoittaa, 
mutta hän myös sitoo, hänen kätensä 
lyö, mutta se myös parantaa” 6. Sävyisä 
sydän hyväksyy koettelemuksen sekä 
tulevan parantumisen ja eheytymisen 
hetken odottamisen.

Kun avaudumme Hengen johda-
tukselle, me opimme Jumalan tavan ja 
tunnemme Hänen tahtonsa. Olen huo-
mannut, että kun sakramentin aikana, 
jota kutsun lepopäivän ytimeksi, olen 
rukoillut syntien anteeksiantoa, minulle 
on valaisevaa kysyä taivaalliselta Isältä: 
”Isä, onko jotain muutakin?” Kun olemme 
taipuvaisia ja ääneti, mielemme voidaan 
ohjata johonkin muuhunkin, mitä mei-
dän tulee kenties muuttaa – johonkin, 
mikä rajoittaa kykyämme vastaanottaa 
hengellistä johdatusta tai jopa parantu-
mista ja apua.

Esimerkiksi olen ehkä huolella pii-
lotellut kaunaa jotakuta kohtaan. Kun 
kysyn, onko jotain muutakin tunnus-
tettavaa, tuo ”salaisuus” tulee selkeänä 
muistiini. Pohjimmiltaan Pyhä Henki 
kuiskaa: ”Sinä kysyit rehellisesti, onko 
jotain muutakin, ja on tämä asia. Sinun 
tuntemasi kauna heikentää edisty-
mistäsi ja vahingoittaa kykyäsi kokea 
terveitä ihmissuhteita. Voit päästää siitä 
irti.” Voi, se on kovaa työtä – saatamme 
tuntea vihamielisyytemme aivan oikeu-
tetuksi – mutta taipuminen Herran 
tapaan on ainoa tie kestävään onneen.
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Ajan mittaan ja vähitellen me 
saamme Hänen armollista voimaansa 
ja johdatustaan – ehkä ohjaten meitä 
käymään useammin temppelissä tai 
tutkimaan syvällisemmin Vapahtajan 
sovitusta tai kysymään neuvoa ystä-
vältä, piispalta, terapeutilta tai jopa 
lääkäriltä. Sydämemme parantuminen 
alkaa, kun olemme kuuliaisia Jumalalle 
ja palvelemme Häntä.

Todellinen jumalanpalvelus alkaa 
siitä, kun sydämemme on otollinen 
Isän ja Pojan edessä. Mikä on sydä-
memme tila nykyään? Niin ristiriitaiselta 
kuin se tuntuukin, niin saadaksemme 
parantuneen ja uskollisen sydämen 
meidän täytyy ensin antaa sen murtua 
Herran edessä. ”Teidän tulee uhrata 
minulle uhrina särkynyt sydän ja 
murtunut mieli” 7, Herra julistaa. Kun 
uhraamme sydämemme eli tahtomme 
Herralle, sen seurauksena me saamme 
tarvitsemaamme hengellistä johdatusta.

Kun ymmärryksemme Herran 
armosta ja laupeudesta kasvaa, huo-
maamme, että jääräpäinen sydämemme 

alkaa säröillä ja murtua kiitollisuudesta. 
Sitten käännymme Herran puoleen 
kaivaten saada auttajaksemme Jumalan 
ainosyntyisen Pojan. Kun sydän mur-
tuneena käännymme Herran puoleen 
ja otamme Hänet auttajaksemme, me 
saamme uutta toivoa ja johdatusta 
Pyhän Hengen kautta.

Olen pyrkinyt hylkäämään kuole-
vaisen haluni saada asiat tapahtumaan 
omalla tavallani, käsittäen lopulta, että 
oma tapani on hyvin puutteellinen, 
rajoittunut ja huonompi kuin Jeesuksen 
Kristuksen tapa. ”Hänen tiensä on se 
polku, joka johtaa onneen tässä elämässä 
ja iankaikkiseen elämään tulevassa maa-
ilmassa.” 8 Rakastammeko me Jeesusta 
Kristusta ja Hänen tapaansa enemmän 
kuin me rakastamme itseämme ja omaa 
suunnitelmaamme?

Jotkut saattavat luulla, että he ovat 
epäonnistuneet liian monta kertaa, ja 
tuntea itsensä liian heikoksi muuttamaan 
syntisiä tekojaan tai maailmallisia sydä-
men halujaan. Liitonalaiseen Israeliin 
kuuluvina me emme kuitenkaan vain 

yritä muuttua omin voimin. Jos me 
vilpittömästi pyydämme Jumalalta, Hän 
hyväksyy meidät sellaisina kuin olemme 
– ja Hän tekee meistä enemmän kuin 
koskaan kuvittelimmekaan. Huomat-
tava teologi Robert L. Millet kirjoittaa 
”terveestä edistymisen kaipuusta” tasa-
painotettuna sillä hengellisellä ”varmuu-
della, että Jeesuksessa Kristuksessa ja 
Hänen kauttaan me onnistumme siinä”.9 
Tämän ymmärtäen voimme vilpittömästi 
sanoa taivaalliselle Isälle:

Näin haltuhus uskon kaikkeni,
Kun tiedän: mua rakastat ain.
Niin päättävin mielin ain seuraan Sua
Ja teen mitä tahdot Sä vain.10

Kun annamme särkyneen sydä-
memme Jeesukselle Kristukselle, Hän 
hyväksyy meidän uhrimme. Hän tuo 
meidät takaisin. Riippumatta siitä, 
mitä menetyksiä, vammoja ja torju-
mista olemme kärsineet, niin Hänen 
armonsa ja parantamisensa ovat kaik-
kia niitä voimallisempia. Kun meillä on 
todellisena aisaparina Vapahtaja, me 
voimme sanoa luottavaisina: ”Kaikki 
kyllä järjestyy.” Jeesuksen Kristuksen 
nimessä. Aamen. ◼
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Jeesus vastasi välittömästi ja antoi 
neuvon, joka oli tarkoitettu erityisesti 
rikkaalle nuorelle miehelle. ”Jeesus 
sanoi hänelle: ’Jos tahdot olla täydel-
linen, niin mene ja myy kaikki, mitä 
sinulla on, ja anna rahat köyhille. – – 
Tule sitten ja seuraa minua.’” 4

Nuori mies oli aivan ihmeissään; hän 
ei ollut koskaan tullut pohtineeksi sel-
laista uhrausta. Hän oli riittävän nöyrä 
kysyäkseen Herralta, mutta ei tarpeeksi 
uskollinen seuratakseen saamaansa 
jumalallista neuvoa. Meidän on oltava 
halukkaita toimimaan, kun saamme 
vastauksen.

Presidentti Harold B. Lee on opet-
tanut: ”Jokaisen meistä, täydellisyyteen 
päästäksemme, täytyy kerran kysyä 
itseltämme: ’Mitä vielä puuttuu?’” 5

Tunsin erään uskollisen äidin, joka 
nöyrtyi ja kysyi: ”Mikä estää minua 
kehittymästä?” Hänen tapauksessaan 
vastaus Hengeltä tuli välittömästi: 
”Lopeta valittaminen.” Vastaus häm-
mästytti häntä, sillä hän ei ollut kos-
kaan ajatellut olevansa valittaja. Pyhän 
Hengen viesti oli kuitenkin erittäin 
selvä. Seuraavina päivinä hän alkoi 

Meidän on kuitenkin kysyttävä  
Herralta ohjeita matkan varrella. Mei-
dän on kysyttävä vaikeita kysymyksiä, 
kuten: ”Mitä minun pitää muuttaa?” 
”Kuinka voin kehittyä?” ”Mikä heik-
kous on voitettava?”

Pohditaanpa Uuden testamentin ker-
tomusta rikkaasta nuorukaisesta. Hän 
oli vanhurskas nuori mies, joka jo piti 
kymmenen käskyä, mutta hän halusi 
tulla paremmaksi. Hänen tavoitteenaan 
oli iankaikkinen elämä.

Tavatessaan Vapahtajan hän kysyi: 
”Mitä vielä puuttuu?” 3

Vanhin Larry R. Lawrence
seitsemänkymmenen koorumista

Kun olin nuori aikuinen, aloin tut-
kia kirkkoa. Aluksi minuun vetosi 
evankeliumissa jäsenystävieni esi-

merkki, mutta myöhemmin kiinnostuin 
sen ainutlaatuisesta opista. Saatuani 
tietää, että uskolliset miehet ja naiset 
voisivat kehittyä jatkuvasti ja heistä 
voisi lopulta tulla taivaallisten vanhem-
piemme kaltaisia, olin suoraan sanoen 
hämmästynyt. Rakastin tuota ajatusta – 
tunsin, että se oli totta.

Pian kasteeni jälkeen opiskelin 
vuorisaarnaa ja huomasin, että Jeesus 
opetti tätä samaa iankaikkisen edisty-
misen totuutta Raamatussa. Hän sanoi: 
”Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän 
taivaallinen Isänne on täydellinen.” 1

Olen nyt ollut kirkon jäsen yli 
40 vuotta, ja aina kun luen tuon pyhien 
kirjoitusten jakeen, muistan maanpääl-
lisen elämämme tarkoituksen. Tulimme 
oppimaan ja edistymään, kunnes vähän 
kerrallaan tulemme pyhitetyiksi eli 
täydellisiksi Kristuksessa.

Opetuslapseuden tie ei ole helppo. 
Sitä on kutsuttu ”vakaan kehityksen 
tieksi” 2. Kun matkaamme tuota kaitaa 
ja kapeaa polkua, Henki haastaa meitä 
jatkuvasti tulemaan paremmiksi ja 
kiipeämään korkeammalle. Pyhä Henki 
on ihanteellinen matkakumppani. Jos 
olemme nöyriä ja oppivaisia, Hän ottaa 
meitä kädestä ja johtaa meidät kotiin.

Mitä vielä puuttuu?
Jos olemme nöyriä ja oppivaisia, Pyhä Henki johtaa meidät kotiin,  
mutta meidän on kysyttävä Herralta ohjeita matkan varrella.
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tiedostaa tapansa valittaa. Kiitollisena 
kehotuksesta edistyä hän päätti laskea 
haasteidensa sijasta siunauksiaan. Jo 
muutamassa päivässä hän tunsi Hengen 
lämpimän hyväksynnän.

Eräs nöyrä nuori mies, joka ei näyttä-
nyt löytävän oikeaa nuorta naista, pyysi 
Herralta apua: ”Mikä estää minua ole-
masta se oikea mies?” hän kysyi. Vastaus 
tuli hänen mieleensä ja sydämeensä: 
”Siivoa kielenkäyttösi.” Silloin hän 
ymmärsi, että monet karkeat ilmaukset 
olivat tulleet osaksi hänen sanastoaan, 
ja hän sitoutui muuttumaan.

Eräs yksinäinen sisar esitti urheasti 
kysymyksen: ”Mitä minun tulee muut-
taa?” Ja Henki vastasi hänelle: ”Älä kes-
keytä ihmisiä, kun he puhuvat.” Pyhä 
Henki todella antaa neuvoja tilaustyönä. 
Hän on täysin rehellinen kumppani 
ja kertoo meille sellaista, mitä kukaan 
muu ei tiedä tai ei uskalla sanoa.

Eräs kotiin palannut lähetyssaar-
naaja joutui tilanteeseen, jossa hän 
stressaantui tiukasta aikataulusta. Hän 
yritti löytää aikaa työlle, opiskelulle, 
perheelle ja kirkon tehtävälle. Hän 
pyysi Herralta neuvoa: ”Kuinka voin 
tuntea rauhaa, kun tekemistä on niin 
paljon?” Vastaus ei ollut sellainen, mitä 
hän oli odottanut; hän sai tunteen, 
että hänen tulisi keskittyä tarkem-
min lepopäivän pyhittämiseen. Hän 
päätti omistaa sunnuntain Jumalan 
palvelemiseen – jättää koulutehtävät 
pois tuolta päivältä ja opiskella niiden 
sijaan evankeliumia. Tämä pieni muu-
tos toi sen rauhan ja tasapainon, jota 
hän etsi.

Vuosia sitten luin kirkon lehdestä 
kertomuksen tytöstä, joka opiskeli  
korkeakoulussa kaukana kotoa. Hän  
oli jäänyt jälkeen opinnoissaan, hänen 
seuraelämänsä ei ollut hänen toiveidensa 

mukaista ja hän oli ylipäätään onneton. 
Vihdoin eräänä päivänä hän polvistui  
ja huudahti: ”Miten voisin kehittää 
elämääni?” Pyhä Henki kuiskasi: ”Nouse 
ylös ja siivoa huoneesi.” Tämä innoitus 
tuli täydellisenä yllätyksenä, mutta se oli 
juuri se sysäys, jota hän tarvitsi. Käytet-
tyään aikaa tavaroiden järjestämiseen ja 
paikalleen laittamiseen hän tunsi Hen-
gen täyttävän huoneen ja kohottavan 
hänen sydäntään.

Pyhä Henki ei kerro meille yhdellä 
kertaa kaikkea, missä meidän pitää 
kehittyä. Jos Hän kertoisi, me lannistui-
simme ja antaisimme periksi. Henki toi-
mii meidän kanssamme meidän omaan 
tahtiimme, yksi askel kerrallaan, tai 
kuten Herra on opettanut: ”Rivin rivin 
päälle, opetuksen opetuksen päälle, 
– – ja siunattuja ovat ne, jotka kuulevat 
minun opetuksiani, – – sillä sille, joka 
ottaa vastaan, minä annan enemmän.” 6 
Esimerkiksi jos Pyhä Henki on innoitta-
nut sinua sanomaan useammin ”kiitos” 
ja seuraat tuota kehotusta, niin Hän 
voi tuntea, että sinun on aika siirtyä 
johonkin haastavampaan, kuten oppia 
sanomaan: ”Olen pahoillani – se oli 
minun syyni.”

Täydellinen aika kysyä: ”Mitä vielä 
puuttuu?” on silloin, kun nautimme 
sakramentin. Apostoli Paavali opetti, 
että tämä on hetki, jolloin meidän 
jokaisen tulee tutkia itseämme.7 Tässä 
kunnioituksen ilmapiirissä, kun ajatuk-
semme ovat kääntyneet kohti taivasta, 
Herra voi lempeästi ilmoittaa meille, 
minkä kanssa meidän on työskennel-
tävä seuraavaksi.

Teidän laillanne minäkin olen vuo-
sien mittaan saanut Hengeltä monia 
viestejä, joissa on osoitettu, kuinka 
voin edistyä. Haluan jakaa muutaman 
henkilökohtaisen esimerkin viesteistä, 
jotka olen painanut sydämeeni. Näitä 
kehotuksia ovat olleet muun muassa 
seuraavat:
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• Älä korota ääntäsi.
• Toimi järjestelmällisesti; luo päivittäi-

nen tehtäväluettelo.
• Huolehdi kehostasi paremmin 

syömällä enemmän hedelmiä ja 
vihanneksia.

• Käy useammin temppelissä.
• Varaa aikaa pohdiskelemiseen 

ennen kuin rukoilet.
• Pyydä neuvoa vaimoltasi.
• Ja ole kärsivällinen ajaessasi autoa – 

älä ylitä nopeusrajoitusta. (Viimeisen 
kanssa teen edelleen töitä.)

Vapahtajan sovitusuhri on se, joka 
tekee täydellisyyden eli pyhittäytymisen 
mahdolliseksi. Emme koskaan pystyisi 
siihen omillamme, mutta Jumalan armo 
riittää auttamaan meitä. Kuten vanhin 
David A. Bednar kerran totesi: ”Useim-
mat meistä ymmärtävät selkeästi, että 
sovitus on syntisiä varten. En ole kuiten-
kaan yhtä varma siitä, että me tiedämme 
ja ymmärrämme sovituksen olevan 
myös pyhiä varten – niitä hyviä ihmisiä 
varten, jotka ovat kuuliaisia, kelvollisia 
ja tunnollisia ja jotka pyrkivät tulemaan 
paremmiksi.” 8

Haluaisin ehdottaa, että te jokainen 
tekisitte pienen hengellisen harjoituksen 
lähiaikoina, ehkäpä jo tänä iltana, kun 
pidätte rukouksenne. Kysykää nöyrästi 
Herralta seuraava kysymys: ”Mikä estää 
minua kehittymästä?” Toisin sanoen: 
”Mitä vielä puuttuu?” Odottakaa sitten 
vastausta hiljaa. Jos olette vilpittömiä, 
saatte pian selkeän vastauksen. Se on 
ilmoitusta, joka on tarkoitettu juuri teille.

Ehkäpä Henki kertoo teille, että 
teidän on annettava anteeksi jollekulle. 
Tai saatatte saada viestin olla valikoi-
vampia katselemienne elokuvien ja 
kuuntelemanne musiikin suhteen. 
Saatatte tuntea innoitusta olla rehelli-
sempiä liiketoimissanne tai anteliaam-
pia paastouhreissanne. Mahdollisuudet 
ovat loputtomat.

Henki voi osoittaa heikkoutemme, 
mutta Hänellä on kyky näyttää myös 
meidän vahvuutemme. Joskus meidän 
täytyy kysyä, mitä teemme oikein, jotta 
Herra voi nostaa ja vahvistaa meitä. Kun 
luemme patriarkallista siunaustamme, 
meitä muistutetaan siitä, että meidän 
taivaallinen Isämme tuntee jumalalli-
set mahdollisuutemme. Hän iloitsee 
aina kun otamme askeleen eteenpäin. 
Hänelle meidän kulkusuuntamme on 
paljon tärkeämpi kuin nopeutemme.

Olkaa sinnikkäitä, veljet ja sisaret, 
älkääkä koskaan lannistuko. Meidän 
on edettävä haudan tuolle puolen 
ennen kuin todella saavutamme täy-
dellisyyden, mutta perusta on luotava 
täällä kuolevaisuudessa. ”Meidän vel-
vollisuutemme on olla tänään parem-
pia kuin olimme eilen, ja huomenna 
parempia kuin me olemme tänään.” 9

Ellei hengellinen kasvu ole elä-
mässämme etusijalla ja ellemme ole 
vakaan kehityksen tiellä, me emme saa 
niitä tärkeitä kokemuksia, joita Jumala 
haluaa antaa meille.

Vuosia sitten luin nämä presidentti 
Spencer W. Kimballin sanat, jotka ovat 
jättäneet minuun lähtemättömän vaiku-
tuksen. Hän sanoi: ”Olen oppinut, että 
siellä missä on rukoileva sydän ja missä 

löytyy vanhurskauden isoamista, syn-
tien hylkäämistä ja kuuliaisuutta Juma-
lan käskyjä kohtaan, Herra vuodattaa  
valoa yhä enemmän, kunnes viimein  
on voimaa läpäistä taivaan väliverho – –. 
Näin vanhurskasta henkilöä koskee kal-
lisarvoinen lupaus, että jonakin päivänä 
hän saa nähdä Herran kasvot ja tietää, 
että Hän on.” 10

Rukoukseni on, että tämä äärim-
mäinen kokemus voi tulla meidän 
osaksemme jonakin päivänä, kun 
annamme Pyhän Hengen johdattaa 
meidät kotiin. Jeesuksen Kristuksen 
nimessä. Aamen. ◼
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sydämeemme ja mieleemme seuraavan 
lohdun sanoman:

”Rauha olkoon sielullesi; vastoin-
käymisesi ja ahdinkosi kestävät vain 
pienen hetken,

ja sitten, jos kestät ne hyvin, Jumala 
korottaa sinut korkeuteen” (OL 121:7–8).

Mieluisa Jumalan sana täyttää meidät 
toivolla, koska tiedämme, että ne, jotka 
ovat uskollisia ahdingoissa, saavat suu-
remman palkinnon taivaan valtakun-
nassa ja että ”paljon ahdingon jälkeen 
tulevat siunaukset” (ks. OL 58:3–4).

Mieluisa Jumalan sana, jota pro-
feettojen välityksellä puhutaan, antaa 
meille varmuuden siitä, että iankaik-
kinen sinetöimisemme – jota tukee 
uskollisuutemme niille jumalallisille 
lupauksille, jotka saimme uskollisesta 
palvelemisestamme totuuden asialla – 
on oleva siunauksena meille ja jäl-
keläisillemme (ks. Orson F. Whitney, 
julkaisussa Conference Report, huhti-
kuu 1929, s. 110).

Se antaa meille myös varmuuden, 
että kun olemme eläneet uskollisesti,  
me emme menetä mitään siunausta  

Puolison uskottomuus voi tuhota 
suhteen, jonka toivoimme olevan 
iankaikkinen.

Nämä ja monet muut koettelemuk-
set, joita kuuluu tähän koetustilaan, 
saavat meidät joskus esittämään itsel-
lemme saman kysymyksen, jonka pro-
feetta Joseph Smith esitti: ”Oi Jumala, 
missä olet?” (OL 121:1.)

Noina vaikeina hetkinä elämäs-
sämme mieluisa Jumalan sana, joka 
parantaa haavoitetun sielun, tuo 

Vanhin Francisco J. Viñas
seitsemänkymmenen koorumista

Monet meistä, jotka olemme 
tulleet osallistumaan tähän kon-
ferenssiin, olemme tulleet ”kuu-

lemaan mieluisaa Jumalan sanaa, niin, 
sitä sanaa, joka parantaa haavoittuneen 
sielun” (MK Jaak. 2:8). Tuon sanan voi 
löytää pyhistä kirjoituksista ja johta-
jiemme puheista, ja se tuo meille toivoa 
ja lohtua koettelemuksen synkeydessä.

Elämämme kokemuksista me 
opimme, ettei ilo tässä maailmassa ole 
täysi, mutta Jeesuksessa Kristuksessa 
ilomme on täysi (ks. OL 101:36). Hän 
antaa meille voimaa, jotta meidän ei 
tarvitse kärsiä minkäänlaisia koettele-
muksia, joita ilo Hänessä ei voittaisi  
(ks. Alma 31:38).

Sydämemme voi olla täynnä tuskaa, 
kun näemme rakkaan ihmisen kärsivän 
kauhean sairauden aiheuttamia kipuja.

Meille rakkaan ihmisen kuolema voi 
jättää sieluumme tyhjän paikan.

Kun jotkut lapsistamme harhautuvat 
pois evankeliumin polulta, saatamme 
tuntea syyllisyyttä ja epävarmuutta hei-
dän iankaikkisesta kohtalostaan.

Toivo saada selestinen avioliitto ja 
perustaa perhe tässä elämässä voi alkaa 
hiipua ajan kuluessa.

Kun ne, joiden pitäisi rakastaa meitä, 
kohtelevat meitä kaltoin, sieluumme 
voi jäädä syviä ja tuskallisia jälkiä.

Mieluisa Jumalan sana
Mieluisa Jumalan sana osoittaa meille tarpeen tehdä elämässämme 
jatkuvasti parannusta, jotta voimme saada Pyhän Hengen vaikutuksen 
olemaan kanssamme.
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sen vuoksi, että emme ole tehneet 
tiettyjä asioita, jos meille ei koskaan 
annettu tilaisuutta siihen. Jos olemme 
eläneet uskollisesti kuolemaamme 
saakka, me ”saamme kaikki siunauk-
set, korotuksen ja kirkkauden, jotka 
jokainen mies tai nainen [jolla on ollut 
tuo tilaisuus] tulee saamaan” (ks. The 
Teachings of Lorenzo Snow, toim. 
Clyde J. Williams, 1984, s. 138).

On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että 
jonkin verran kärsimystä ja koettele-
musta voi tulla elämäämme myös sil-
loin, jos emme tee todellista parannusta 
synneistämme. Presidentti Marion G. 
Romney on opettanut: ”Se kärsimys ja 
ahdistus, jota tämän maailman ihmiset 
kokevat, johtuu synnistä, josta ei ole 
tehty parannusta ja jota tehdään yhä 
uudelleen. – – Aivan kuten kärsimys ja 
murhe seuraavat syntiä, samoin onni 
ja ilo seuraavat syntien anteeksisaa-
mista.” ( Julkaisussa Conference Report, 
huhtikuu 1959, s. 11.)

Miksi se, ettei tee parannusta, 
aiheuttaa kärsimystä ja tuskaa?

Yksi mahdollinen vastaus on, että 
rangaistus on säädetty ja oikeuden-
mukainen laki annettu, ja se tuottaa 
ihmiselle omantunnonvaivoja (ks. 

Alma 42:18; ks. myös jae 16). Profeetta 
Joseph Smith on opettanut, että me itse 
tuomitsemme itsemme ja että petty-
myksen aiheuttama piina mielessämme 
on yhtä pistävä kuin tuli-  ja tulikivijärvi 
(ks. Kirkon presidenttien opetuksia: 
Joseph Smith, 2007, s. 234).

Jos pyrimme tyynnyttämään 
omaatuntoamme yrittämällä puolus-
tella itseämme vähimmässäkin määrin 
syntiemme tähden (ks. Alma 42:30) 
tai yrittämällä salata ne, niin emme 
saavuta sillä mitään muuta kuin että 
loukkaamme Henkeä (ks. OL 121:37) 
ja lykkäämme parannuksentekoamme. 
Sentyyppinen helpotus on väliaikaista 
ja aiheuttaa myös ennen pitkää lisää 
tuskaa ja murhetta elämäämme ja 
vähentää mahdollisuuttamme saada 
syntimme anteeksi.

Myös tällaiseen kärsimiseen Juma-
lan mieluisa sana tuo lohtua ja toivoa. 
Se kertoo meille, että synnin vaikutusten 
aikaansaamaan tuskaan on olemassa  
huojennusta. Tuo huojennus tulee  
Jeesuksen Kristuksen sovitusuhrin  
avulla, ja se alkaa vaikuttaa, jos me 
osoitamme uskoa Häneen, teemme 
parannuksen ja olemme kuuliaisia 
Hänen käskyilleen.

Meidän on tärkeätä ymmärtää,  
että aivan kuten syntien anteeksianto, 
parannuskin on prosessi eikä jotakin 
sellaista, mikä tapahtuu yhtenä tiettynä 
hetkenä. Se edellyttää johdonmukai-
suutta jokaisessa vaiheessaan.

Kun esimerkiksi nautimme sakra-
mentin, me osoitamme Herralle, että 
me aiomme muistaa Hänet aina ja pitää 
Hänen käskynsä. Se on ilmaus vilpittö-
mästä aikomuksestamme.

Sillä hetkellä, kun alamme muistaa 
Hänet ja pitää Hänen käskynsä joka 
päivä – eikä vain lepopäivänä – syn-
tiemme anteeksianto alkaa vähitellen 
astua voimaan ja Hänen lupauksensa, 
että Hänen Henkensä on kanssamme, 
alkaa täyttyä.

Ilman oikeata kuuliaisuutta, jonka 
täytyy liittyä aikomukseemme, anteek-
siannon vaikutus voi ennen pitkää 
kadota ja Hengen kumppanuus alkaa 
väistyä. Me olemme vaarassa kunnioit-
taa Häntä huulillamme, vaikka olemme 
vetäneet sydämemme kauas Hänestä 
(ks. 2. Nefi 27:25).

Mieluisa Jumalan sana paitsi loh-
duttaa meitä myös varoittaa meitä siitä, 
että tämä syntiemme anteeksisaami-
sen prosessi voi keskeytyä, kun me 
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kietoudumme ”maailman turhuuksiin”, ja 
se voi käynnistyä uudelleen uskon avulla, 
jos me teemme vilpittömän parannuksen 
ja nöyrrymme (ks. OL 20:5–6).

Mitä saattaisivat olla nuo turhuudet, 
jotka voivat häiritä syntiemme anteek-
sisaamisen prosessia ja jotka liittyvät 
lepopäivän pyhittämiseen?

Joitakin esimerkkejä niistä on se, 
että saavumme myöhässä sakramentti-
kokoukseen ilman pätevää syytä, 
saavumme sinne tutkimatta sitä ennen 
itseämme, syömme leipää ja juomme 
maljasta arvottomalla tavalla (ks. 1. Kor. 
11:28) ja saavumme tunnustamatta 
ensin syntejämme ja pyytämättä niitä 
anteeksi Jumalalta.

Muita esimerkkejä: olemme epä-
kunnioittavia lähettelemällä viestejä 
toisillemme elektronisilla laitteillamme, 
lähdemme kokouksesta sakramentin 
nautittuamme ja osallistumme kotona 
toimintoihin, jotka eivät ole sopivia tuo-
hon pyhään päivään.

Mikä saattaisi olla yksi niistä syistä, 
miksi me kaiken tämän tietäen jätämme 
usein lepopäivän pyhittämättä?

Jesajan kirjasta voimme löytää 
vastauksen, joka – vaikka se liittyy-
kin lepopäivään – sopii myös muihin 
käskyihin, jotka meidän täytyy pitää: 
”[Älä] polje tomuun sapattia [äläkä] aja 
omia etujasi minun pyhänä päivänäni” 
( Jes. 58:13).

Avainsanat ovat ”[äläkä] aja omia 
etujasi” eli toisin sanoen toimit Jumalan 
tahdon mukaan. Usein tahtomme, jota 
luonnollisen ihmisen toiveet, halut  
ja intohimot muovaavat, on ristirii-
dassa Jumalan tahdon kanssa. Pro-
feetta Brigham Young on opettanut, 
että ”pyhitetty ihminen on sellainen, 
jonka tahto, himot ja tunteet ovat täysin 
Jumalan ja Hänen vaatimustensa alaisia. 
Minun tahtoni täytyy alistua Jumalan 
tahtoon, joka johtaa minua kaikkeen 
hyvään ja kruunaa minut viimein 
kuolemattomuudella ja iankaikkisella 
elämällä.” (Lainattuna julkaisussa Evan-
keliumin opit, oppilaan kirja, uskonto 
430 ja 431, 2004, s. 50.)

Mieluisa Jumalan sana kutsuu meitä 
käyttämään Kristuksen sovituksen voi-
maa, soveltamaan sitä itseemme ja teke-
mään sovinnon Hänen tahtonsa kanssa 
– ei Perkeleen eikä lihan tahdon kanssa 
– jotta me Hänen armostaan voimme 
pelastua (ks. 2. Nefi 10:24–25).

Mieluisa Jumalan sana, josta 
puhumme tänään, osoittaa meille 
tarpeen tehdä elämässämme jatkuvasti 
parannusta, jotta voimme saada Pyhän 
Hengen vaikutuksen olemaan kans-
samme mahdollisimman kauan.

Hengen kumppanuus tekee meistä  
parempia ihmisiä. ”Se kuiskaa rauhaa ja 
iloa [meidän sielullemme], – – se ottaa 
pois kaunan, vihan, kateuden, kiistan  

ja kaiken pahan [meidän sydämes-
tämme], ja [meillä] on ainoastaan halu 
tehdä hyvää, tuoda esiin vanhurs-
kautta ja rakentaa Jumalan valtakun-
taa” (Kirkon presidenttien opetuksia: 
Joseph Smith, s. 102).

Pyhän Hengen vaikutuksen ansiosta 
me emme loukkaannu emmekä me 
loukkaa muita. Me tunnemme ole-
vamme onnellisempia ja mielemme 
on puhtaampi. Rakkautemme muita 
kohtaan lisääntyy. Me olemme auliim-
pia antamaan anteeksi ja levittämään 
onnea lähellämme oleville.

Me tunnemme kiitollisuutta nähdes-
sämme, kuinka muut edistyvät, ja me 
näemme hyvää muissa.

Rukoukseni on, että me kokisimme 
sen ilon, joka koituu pyrkimyksestä 
elää vanhurskaudessa, ja että me säilyt-
täisimme Pyhän Hengen kumppanuu-
den elämässämme tekemällä vilpittö-
mästi ja jatkuvasti parannusta. Meistä 
tulee parempia ihmisiä, ja perhet-
tämme siunataan. Näistä periaatteista 
todistan Jeesuksen Kristuksen pyhässä 
nimessä. Aamen. ◼

San Pedro, Belize
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jonnekin sekasortoisesti, tuhoutuisi tai 
menisi piloille.5 Vasta kun ymmärsin, 
mitä tuo ilmaus tarkoitti, oli selvää, että 
tämä johtaja kertoi meille, että lähetys-
saarnaajina meidän täytyy olla vanhurs-
kaita, noudattaa sääntöjä ja olla valmiita 
vaikeisiin tilanteisiin.

Tämä sama haaste koskee meitä 
jokaista. Kuvailisin sitä, että on ”tiptop 
ja Bristolin tyyliin”, sillä, että on temp-
pelikelpoinen – hyvinä aikoina ja huo-
noina aikoina.

Vaikka vuoroveden virtaus Bristolin  
kanaalissa on jossakin määrin ennustet-
tavissa ja siihen voi varautua, niin tämän 
elämän myrskyt ja kiusaukset ovat usein 
ennakoimattomia. Mutta tämän me 
tiedämme: niitä tulee! Voittaaksemme 
ne haasteet ja kiusaukset, joita jokainen 
meistä väistämättä kohtaa, meidän täy-
tyy valmistautua vanhurskaasti ja käyt-
tää Jumalalta saamiamme suojakeinoja. 
Meidän täytyy päättää olla temppelikel-
poisia, mitä sitten eteemme tuleekin. Jos 
olemme valmiita, me emme pelkää.6

Vanhurskaus yhdistää onnen tässä 
elämässä ja onnen tulevassa elämässä. 
Jopa kuoleman ja ylösnousemuksen 
välisenä aikana ”niiden henget, jotka 
ovat vanhurskaita, otetaan vastaan 
onnen tilaan, jota sanotaan paratiisiksi, 
levon tilaksi, rauhan tilaksi” 7.

Aloittaessaan maanpäällisen pal-
velutyönsä Israelissa ja myöhemmin 
nefiläisten keskuudessa Vapahtaja puhui 
onnesta sekä tässä elämässä että iankaik-
kisuudessa. Hän tähdensi toimituksia, 
mutta Hän painotti voimakkaasti myös 
moraalista käyttäytymistä. Esimerkiksi 
opetuslapsia siunattaisiin, jos heillä olisi 
vanhurskauden nälkä ja jano, jos he olisi-
vat armeliaita, puhdassydämisiä, rauhan-
tekijöitä ja noudattaisivat muita moraalin 
perusperiaatteita. Selvästikin Herramme 
Jeesus Kristus tähdensi opillisena perus-
sanomanaan sekä vanhurskaita asenteita 
että käytöstä jokapäiväisessä elämässä. 

Kun minä olin nuori lähetyssaarnaaja, 
joka oli lähetetty Britannian lähetysken-
tälle, ensimmäinen työskentelyalueeni 
oli silloinen Bristolin piiri. Yksi paikalli-
sista kirkon johtajista tähdensi, että sillä 
alueella palvelevien lähetyssaarnaajien 
piti olla ”tiptop ja Bristolin tyyliin”.

En alkuun ymmärtänyt, mikä hänen 
tarkoituksensa oli. Pian opin, mikä oli 
laivaston ilmauksen ”tiptop ja Bristolin 
tyyliin” historia ja merkitys. Yhteen 
aikaan Bristol oli toiseksi vilkkain 
satama Yhdistyneessä kuningaskun-
nassa. Siellä nousu-  ja laskuveden 
välinen ero oli hyvin suuri, 13 metriä, 
toiseksi suurin maailmassa. Kun vesi 
laskuveden aikaan vetäytyi, vanhat 
laivat osuivat pohjaan ja kaatuivat kyl-
jelleen, ja jos laivoja ei ollut rakennettu 
hyvin, ne kärsivät vahinkoa. Lisäksi 
kaikki, mitä ei ollut tarkoin pantu 
talteen tai sidottu kiinni, paiskautuisi 

Vanhin Quentin L. Cook
kahdentoista apostolin koorumista

Profeetta Lehi on julistanut: ”Ellei 
ole vanhurskautta, ei ole myös-
kään onnea.” 1

Vastustajalla on ollut menestystä 
hänen kylväessään monien ihmisten mie-
leen suurta myyttiä. Hän ja hänen lähet-
tiläänsä julistavat, että meidän todellinen 
valintamme on onni ja mielihyvä nyt 
tässä elämässä tai sitten onni tulevassa 
elämässä (mitä vastustajan väitteiden 
mukaan ei kenties ole olemassa). Tähän 
myyttiin uskominen on väärä valinta, 
mutta se on hyvin houkuttelevaa.2

Jumalan onnensuunnitelman perim-
mäinen jalo tarkoitus on, että vanhurs-
kaat opetuslapset ja liittoperheet ovat 
yhtä rakkaudessa, sopusoinnussa ja 
rauhassa tässä elämässä 3 ja että he 
saavat selestisen kirkkauden iankaik-
kisuuksissa Isän Jumalan, Luojamme, 
ja Hänen rakkaan Poikansa, Vapahta-
jamme Jeesuksen Kristuksen kanssa.4

Tiptop ja Bristolin tyyliin: 
Olkaa temppelikelpoisia 
– hyvinä aikoina ja 
huonoina aikoina
Pyhien evankeliumin periaatteiden noudattaminen tekee meistä 
temppelikelpoisia, suo meidän kokea onnea tässä elämässä ja johtaa 
meidät takaisin taivaalliseen kotiimme.
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Hänen opetuksensa korvasivat Moosek-
sen lakiin kuuluvat perusasiat ja ylittivät 
ne 8, ja sen lisäksi ne hylkäsivät valheelli-
set ihmisfilosofiat.

Monien vuosisatojen ajan Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumi on innoittanut 
uskonkäsityksiin siitä, mikä on van-
hurskasta, toivottavaa ja moraalista sekä 
mikä johtaa onneen, autuuteen ja iloon, 
ja on vakiinnuttanut tällaisia käytösnor-
meja. Vapahtajan opettamia periaatteita 
ja perusmoraalia vastaan hyökätään kui-
tenkin ankarasti nykyajan maailmassa. 
Kristinusko on hyökkäyksen alaisena. 
Monet uskovat, että se, mikä on moraa-
lista, on yleisesti ottaen muuttunut.9

Me elämme vaikeita aikoja. Vallitsee 
yhä lisääntyvä taipumus sanoa ”pahaa 
hyväksi ja hyvää pahaksi” 10. Maailma, 
joka tähdentää oman tärkeyden liioitte-
lua ja sekularismia, on suuren huolen 
aihe. Eräs huomattava kirjailija, joka ei 

kuulu kirkkoomme, ilmaisi sen näin: 
”Valitettavasti en näe juuri lainkaan 
todisteita siitä, että ihmiset ovat todella 
onnellisempia alkavalla aikakaudella tai 
että heidän lapsensa menestyvät parem-
min tai että sosiaalisen oikeudenmu-
kaisuuden asia toimii tai että vähenevä 
avioliittojen määrä ja ohenevat suku-
puut – – lupaavat mitään muuta kuin 
suurempaa yksinäisyyttä enemmistölle 
ja pysähtyneisyyttä kaikkialla.” 11

Meidän Vapahtajan opetuslasten 
odotetaan suunnittelevan ja valmistau-
tuvan. Onnensuunnitelmassa keskeinen 
toimeenpaneva periaate on moraalinen 
tahdonvapaus, ja valinnoillamme on 
merkitystä.12 Vapahtaja tähdensi tätä 
koko palvelutyönsä ajan, kuten vertauk-
sissaan tyhmistä morsiusneidoista ja 
talenteista.13 Kummassakin niistä Herra 
kiitti valmistautumista ja toimintaa sekä 
tuomitsi viivyttelyn ja joutilaisuuden.

Ymmärrän, että vaikka Jumalan 
jumalalliseen suunnitelmaan sisältyy 
ylitsevuotava onni, niin joskus voi tun-
tua siltä, että se on kaukana ja erillään 
nykyisistä olosuhteistamme. Meistä vai-
keuksissamme kamppailevista opetus-
lapsista se saattaa tuntua saavuttamatto-
malta. Nykyiset kiusaukset ja häiriöteki-
jät voivat rajallisesta näkökulmastamme 
tuntua puoleensavetäviltä. Noiden 
kiusausten vastustamisesta tulevat pal-
kinnot voivat toisaalta tuntua etäisiltä 

ja saavuttamattomilta. Mutta todellinen 
ymmärrys Isän suunnitelmasta tuo ilmi, 
että vanhurskauden palkinnot ovat 
ulottuvilla juuri nyt. Jumalattomuus, 
kuten moraaliton käytös, ei ole kos-
kaan osa vastausta. Alma sanoi sen sel-
keästi pojalleen Koriantonille: ”Katso, 
minä sanon sinulle: Jumalattomuus ei 
ole koskaan ollut onnea.” 14

Sen, mikä on meidän oppimme,  
on selkeästi ilmaissut Amulek jakeessa 
Alma 34:32: ”Sillä katso, tämä elämä on 
ihmisille aika valmistautua kohtaamaan 
Jumala; niin, katso, tämän elämän päivä 
on ihmisille päivä tehdä työnsä.”

Kuinka me siis valmistaudumme 
noin vaikeaan aikaan? Sen lisäksi että 

Yllä: Kuten vanhojen laivojen kohdalla Bristolin satamassa, tulee vaiheita, jolloin on laskuveden 
aika ja näyttää siltä kuin kaikki meitä tässä maailmassa pinnalla pitävä katoaisi. Sellaisten 
koettelemusten keskellä jatkuva temppelikelpoinen elämä pitää koossa kaiken, millä on todella 
merkitystä. Oikealla: Itsekurin harjoittaminen ja vanhurskaasti eläminen vahvistavat kykyämme 
vastustaa kiusausta.
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olemme temppelikelpoisia, on monia 
periaatteita, jotka vaikuttavat vanhurs-
kauteen. Tähdennän kolmea.

Ensiksi: vanhurskas itsehillintä ja käytös
Uskon, että rakastava taivaallinen  

Isä varmaankin katselee meitä toisinaan 
yhtä huvittuneena kuin me seuraamme 
omia pieniä lapsiamme heidän oppies-
saan ja varttuessaan. Me kaikki kompas-
tumme ja kaadumme hankkiessamme 
kokemusta.

Arvostan presidentti Dieter F. 
Uchtdorfin vuonna 2010 15 pitämää 
konferenssipuhetta, kun hän kertoi 
kuuluisasta vaahtokarkkikokeesta, joka 
toteutettiin Standfordin yliopistossa 
1960- luvulla. Muistanette, että neli-
vuotiaille annettiin yksi ainoa vaahto-
karkki. Jos he pystyisivät odottamaan 
15 tai 20 minuuttia syömättä sitä, he 
saisivat toisen vaahtokarkin. Videoissa, 
joita on tehty, näkyy, että monet lapset 
vääntelehtivät kyetäkseen olemaan 
syömättä vaahtokarkkia. Kaikki eivät 
onnistuneet siinä.16

Viime vuonna alkuperäisen kokeen 
toteuttanut professori, tri Walter Mischel, 
kirjoitti kirjan, jossa hän sanoi tutkimuk-
sen saaneen osaltaan alkunsa siitä, että 
hän tunsi huolta itsekurista ja omasta 
riippuvuudestaan tupakointiin. Erityisen 
huolissaan hän oli yhdysvaltalaisen kan-
santerveyspalvelujen johtajan vuoden 
1964 raportin johtopäätöksestä, että 
tupakointi aiheuttaa keuhkosyöpää.17 
Vuosien tutkimusten jälkeen yksi hänen 
kollegoistaan raportoi, että ”itsekuri on 
kuin lihas: mitä enemmän sitä käyttää, 
sitä vahvempi siitä tulee. Jonkin houkut-
televan välttäminen kerran auttaa kehit-
tämään kykyä välttää muita kiusauksia 
tulevaisuudessa.” 18

Iankaikkisen edistymisen periaate 
on, että itsekurin harjoittaminen ja 
vanhurskaasti eläminen vahvistavat 
kykyämme vastustaa kiusausta. Se on 

totta sekä hengellisellä alueella että 
ajallisissa asioissa.

Lähetyssaarnaajamme ovat siitä 
erinomainen esimerkki. He opettelevat 
Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia ja 
tähdentävät kuuliaisuutta ja hengelli-
syyttä. Heidän odotetaan noudattavan 
tiukkaa aikataulua ja käyttävän päivänsä 
muiden palvelemiseen. Heidän ulkoinen 
olemuksensa on vaatimaton ja konser-
vatiivinen sen sijaan että pukeutumis-
tapa olisi arkinen tai säädytön, mikä on 
niin vallitsevaa nykyään. Heidän käytök-
sensä ja ulkoinen olemuksensa välittävät 
moraalista, vakavaa sanomaa.19

Meillä on noin 230 000 nuorta, 
jotka palvelevat parhaillaan lähetys-
saarnaajina tai jotka ovat palanneet 
lähetystyöstä viimeisten viiden vuoden 
aikana. He ovat kehittäneet merkit-
tävää hengellistä voimaa ja itsekuria, 
joita tulee harjoittaa jatkuvasti tai nämä 
ominaisuudet surkastuvat aivan kuten 
lihakset, joita ei käytetä. Meidän kaik-
kien pitää opetella ja osoittaa sellaista 
käytöstä ja olla ulkoiselta olemuksel-
tamme sellaisia, että ne julistavat mei-
dän olevan Kristuksen tosi seuraajia. 
Ne, jotka hylkäävät joko vanhurskaan 
käytöksen tai tervehenkisen, vaatimat-
toman ulkoisen olemuksen, altistavat 
itsensä elämäntyyleille, jotka eivät tuo 
iloa eivätkä onnea.

Palautettu evankeliumi antaa meille 
onnensuunnitelman piirustukset ja kan-
nustimen ymmärtää, mitä itsekuri on, har-
joittaa sitä ja välttää kiusauksia. Se myös 
opettaa meille, kuinka tehdä parannus, 
kun rikkomuksia on tapahtunut.

Toiseksi: lepopäivän kunnioittaminen lisää 
vanhurskautta ja suojelee perhettä

Kristillinen alkukirkko muutti lepopäi-
vän viettämisen lauantaista sunnuntaihin 
juhlistaakseen Herran ylösnousemusta. 
Muut pyhät lepopäivän perustarkoitukset 
pysyivät muuttumattomina. Juutalaisille 

ja kristityille lepopäivä on vertauskuva 
Jumalan ihmeellisistä teoista.20

Vaimoni ja minä sekä kaksi työtove-
riani ja heidän vaimonsa osallistuimme 
äskettäin juutalaiseen sapattiin rakkaan 
ystävän Robert Abramsin ja hänen 
vaimonsa Dianen kutsusta heidän New 
Yorkin kodissaan.21 Se alkoi juutalaisen 
sapatin alkaessa perjantai- iltana. Keski-
pisteenä oli Jumalan kunnioittaminen 
Luojana. Sen aloitti perheen siunaa-
minen ja sapattihymnin laulaminen.22 
Olimme mukana seremoniallisessa 
käsien pesemisessä, leivän siunaami-
sessa, rukouksissa, kosher- ateriassa, 
pyhien kirjoitusten lukemisessa ja 
sapattilaulujen laulamisessa tunnel-
man ollessa juhlallinen. Kuuntelimme 
hepreankielisiä sanoja ja seurasimme 
niitä englanninkielisenä käännöksenä. 
Merkittävimmät pyhien kirjoitusten koh-
dat, jotka luettiin Vanhasta testamentista 
ja jotka ovat rakkaita myös meille, olivat 
Jesajan kirjasta, jossa julistetaan sapatti 
ilon päiväksi 23, ja Hesekielin kirjasta, 
että sapatti on ”merkkinä liitostamme 
ja muistuttakoon se teitä siitä, että minä 
olen Herra, teidän Jumalanne” 24.

Tuosta hienosta illasta jäi pakahdut-
tava perherakkauden, omistautumisen ja 
Jumalaa kohtaan tunnetun vastuullisuu-
den vaikutelma. Kun ajattelin sitä iltaa, 
muistelin sitä äärimmäistä vainoa, jota 
juutalaiset ovat kokeneet vuosisatojen 
ajan. Selvästikin lepopäivän kunnioitta-
minen on ollut ”ikuisesti merkkinä lii-
tosta” säilyttäen ja siunaten juutalaisia ja 
toteuttanut näin tuon pyhien kirjoitusten 
kohdan.25 Se on myös myötävaikuttanut 
poikkeukselliseen perhe- elämään ja 
onneen, mikä näkyy monien juutalais-
ten elämässä.26

Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenille 
lepopäivän kunnioittaminen on yksi 
vanhurskauden muoto, joka siunaa 
ja vahvistaa perheitä, liittää meidät 
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Luojaamme ja lisää onnea. Lepopäivä 
voi osaltaan erottaa meidät siitä, mikä 
on turhanpäiväistä, sopimatonta tai 
moraalitonta. Se sallii meidän olla maa-
ilmassa mutta ei maailmasta.

Kuluneen puolen vuoden aikana 
kirkossa on tapahtunut mitä merkittä-
vin muutos. Se on ilmennyt jäsenten 
suhtautumisessa ensimmäisen presi-
denttikunnan, kahdentoista koorumin 
ja presidentti Russell M. Nelsonin lepo-
päivän uutta tähdentämistä koskevaan 
haasteeseen tehdä lepopäivästä ilon 
päivä.27 Monet jäsenet ymmärtävät, että 
lepopäivän todellinen pyhittäminen on 
turva tämän elämän myrskyiltä. Se on 
myös merkki omistautumisestamme 
taivaalliselle Isällemme ja lisääntyneestä 
ymmärryksestämme sakramenttiko-
kouksen pyhyyttä kohtaan. Meillä 
on vielä pitkä matka edessä, mutta 
alkumme on suurenmoinen. Haastan 
meidät kaikki ottamaan edelleenkin 
vastaan tämän neuvon ja parantamaan 
lepopäivän viettoamme.

Kolmanneksi: meille on annettu 
jumalallisia suojakeinoja, kun olemme 
vanhurskaita

Osana Jumalan jumalallista suunni-
telmaa meitä siunataan Pyhän Hengen 
lahjalla. Tämä lahja ”on oikeus Pyhän 
Hengen jatkuvaan toveruuteen, kelvol-
lisuuden ehdolla” 28. Tämä jumaluuden 
jäsen palvelee puhdistavana tekijänä, 
jos evankeliumi on ensimmäisellä 
sijalla elämässämme. Hän on myös 

varoituksen ääni pahuutta vastaan 
ja varjeluksen ääni vaaraa vastaan. 
Kun purjehdimme elämän merillä, on 
välttämätöntä noudattaa Pyhän Hengen 
antamia vaikutelmia. Henki auttaa meitä 
välttämään kiusauksia ja vaaroja, ja Hän 
lohduttaa ja johtaa meitä haasteidemme 
läpi. ”Hengen hedelmää – – ovat rak-
kaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävälli-
syys, hyvyys, uskollisuus.” 29

Pyhien evankeliumin periaatteiden 
noudattaminen tekee meistä temppeli-
kelpoisia, suo meidän kokea onnea 
tässä elämässä ja johtaa meidät takaisin 
taivaalliseen kotiimme.

Rakkaat veljeni ja sisareni, elämä ei 
ole helppoa eikä sen ole tarkoituskaan 
olla. Se on testaamisen ja koettelemisen 
aikaa. Kuten vanhojen laivojen koh-
dalla Bristolin satamassa, tulee vaiheita, 
jolloin on laskuveden aika ja näyttää 
siltä kuin kaikki meitä tässä maailmassa 
pinnalla pitävä katoaisi. Voimme osua 
pohjaan ja jopa kallistua kyljellemme. 
Lupaan teille, että sellaisten koettele-
musten keskellä jatkuva temppelikel-
poinen elämä pitää koossa kaiken, millä 
on todella merkitystä. Suloiset rauhan, 
onnen ja ilon siunaukset sekä iankaikki-
sen elämän ja selestisen kirkkauden siu-
naukset taivaallisen Isämme ja Hänen 
Poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa 
toteutuvat kyllä. Todistan siitä Jeesuk-
sen Kristuksen nimessä. Aamen. ◼
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Tultuaan kutsutuiksi palvelemaan 
kahdentoista koorumin jäseninä vapau-
tamme täten Ronald A. Rasbandin seit-
semänkymmenen johtokunnan jäsenyy-
destä sekä vanhin Rasbandin ja vanhin 
Dale G. Renlundin seitsemänkymmenen 
ensimmäisen koorumin jäsenyydestä.

Ne, jotka haluavat yhtyä osoittamaan 
kiitoksensa, voivat osoittaa sen.

Ehdotetaan, että vapautamme 
uskollisesta palvelustaan vanhin 
Don R. Clarken seitsemänkymmenen 
ensimmäisen koorumin jäsenenä sekä 
vanhimmat Koichi Aoyagin ja Bruce A. 
Carlsonin seitsemänkymmenen toisen 
koorumin jäseninä ja nimitämme 
heidät täysinpalvelleiksi johtaviksi 
auktoriteeteiksi.

Kaikkia, jotka haluavat yhtyä 
kanssamme kiitollisuuden ilmaukseen 
heidän erinomaisesta palveluksestaan, 
pyydetään osoittamaan se.

Lisäksi vapautamme Serhii A. 
Kovalovin vyöhykeseitsenkymmenen 
tehtävästä.

Jos joku on vastaan, hän voi  
osoittaa sen.

Äänestyksen tulos on huomioitu.
Ehdotetaan, että hyväksymme neu-

vonantajat ensimmäisessä president-
tikunnassa ja kahdentoista apostolin 
koorumin jäsenet profeetoiksi, näki-
jöiksi ja ilmoituksensaajiksi.

Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuk-
sen, pyydetään osoittamaan se.

Vastaan olevat, mikäli heitä on, 
osoittakoot samoin.

Äänestyksen tulos on huomioitu.

Presidentti Henry B. Eyring
ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa

Veljet ja sisaret, presidentti  
Monson on pyytänyt, että esitän 
nyt hyväksyttäväksenne kirkon 

johtavat auktoriteetit, vyöhykeseitsen-
kymmenet ja apujärjestöjen ylimmät 
johtokunnat.

Ehdotetaan, että hyväksymme 
Thomas Spencer Monsonin profeetaksi, 
näkijäksi ja ilmoituksensaajaksi sekä 
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkon presidentiksi, Henry 
Bennion Eyringin ensimmäiseksi neu-
vonantajaksi ensimmäisessä presidentti-
kunnassa ja Dieter Friedrich Uchtdorfin 
toiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä 
presidenttikunnassa.

Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, 
voivat osoittaa sen.

Jos joku vastustaa ehdotusta, hän  
voi osoittaa sen.

Äänestyksen tulos on huomioitu.
Ehdotetaan, että hyväksymme  

Russell M. Nelsonin kahdentoista  
apostolin koorumin presidentiksi ja  
seuraavat jäseniksi tähän koorumiin:  
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks,  
M. Russell Ballard, Robert D. Hales,  
Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, 
Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, 
Neil L. Andersen, sekä kahdentoista 
koorumin uusiksi jäseniksi Ronald A. 
Rasband, Gary E. Stevenson ja Dale G. 
Renlund.

Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, 
osoittakoot sen kohottamalla kätensä.

Lauantain iltapäiväkokous | 3. lokakuuta 2015

Kirkon virkailijoiden 
hyväksyminen
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nuorille – jaloille nuorille – ja jaloille 
nuorille aikuisille, sillä ”minun sieluni 
iloitsee selkeydestä – –, jotta [me voi-
simme] oppia” 2.

Te elätte äärimmäisen tärkeää aikaa 
elämässänne. Tekemänne valinnat – 
lähetystyö, koulutus, avioliitto, ura ja 
palveleminen kirkossa – muovaavat ian-
kaikkisen kohtalonne. Se tarkoittaa sitä, 
että katsotte aina eteenpäin – katsotte 
tulevaisuuteen.

Ilmavoimien lentäjänä opin seuraa-
van periaatteen: älkää koskaan tahal-
lanne lentäkö ukkosmyrskyyn. (En kerro 
teille, kuinka se selvisi minulle.) Sen 
sijaan kiertäkää myrsky, valitkaa toinen 
reitti tai odottakaa myrskyn laantumista 
ennen kuin laskeudutte.

Rakkaat nuoret aikuiset, veljet ja 
sisaret, haluan auttaa teitä ”lentämään 
suoraan” viimeisten aikojen nousevissa 
myrskyissä. Te olette lentäjiä. Te olette 
vastuussa siitä, että ajattelette jokaisen 
tekemänne valinnan seurauksia. Kysy-
kää itseltänne: ”Mikä on pahinta, mitä 
voisi tapahtua, jos päätän tehdä näin?” 
Vanhurskaat valintanne pitävät teidät 
oikealla reitillä.

Ajatelkaa: Jos päätätte olla naut-
timatta alkoholia, teistä ei voi tulla 

Vanhin Robert D. Hales
kahdentoista apostolin koorumista

Tämän päivän nuorten aikuis-
ten sukupolvesta on kirjoitettu 
ja sanottu paljon. Tutkimukset 

osoittavat, että monet vastustavat 
järjestäytynyttä uskontoa. Monet elävät 
velassa ja ovat työttömiä. Suurin osa 
pitää avioliitosta ajatuksena, mutta 
monet ovat vastahakoisia ottamaan sen 
askeleen. Yhä useampi heistä ei halua 
saada lapsia. Ilman evankeliumia ja 
innoitettua johdatusta monet vaeltavat 
oudoille poluille ja joutuvat harhaan.

Onneksi kirkon nuoret aikuiset jäse-
net ovat jäljessä näistä huolestuttavista 
suuntauksista, osittain siksi, että heitä 
on siunattu evankeliumin suunnitel-
malla. Tuohon iankaikkiseen suunni-
telmaan kuuluu rautakaiteesta kiinni 
pitäminen – kiinnittyminen Jumalan ja 
Hänen profeettojensa sanaan. Meidän 
tulee tiukentaa otettamme rautakai-
teesta, joka johdattaa meidät takaisin 
Hänen luokseen. Meillä kaikilla on nyt 
edessämme ”valitsemisen päivän aika” 1.

Kun olin poika ja olin tekemäisilläni 
huonon valinnan, isälläni oli joskus 
tapana sanoa: ”Robert, ryhdistäydy ja 
lennä suoraan!” Teillekin on käynyt 
niin. Hänen yksinkertaisen puheensa 
hengessä haluaisin puhua erityisesti 

Tämän ajan haasteiden 
kohtaaminen
Tekemänne valinnat – lähetystyö, koulutus, avioliitto, ura ja palveleminen 
kirkossa – muovaavat iankaikkisen kohtalonne.

Kaikkia, jotka haluavat yhtyä kiitol-
lisuuden ilmaukseen hänen palveluk-
sestaan, pyydetään osoittamaan se.

Tässä vaiheessa ilmoitamme, 
että veli John S. Tanner vapautetaan 
ensimmäisen neuvonantajan tehtä-
västä pyhäkoulun ylimmässä johto-
kunnassa ja veli Devin G. Durrant 
toisen neuvonantajan tehtävästä 
pyhäkoulun ylimmässä johtokun-
nassa. Kuten aiemmin on ilmoitettu, 
veli Tanner on nimitetty palvelemaan 
BYU–Havaijin rehtorina.

Kaikkia, jotka haluavat yhtyä kiitol-
lisuutemme ilmaukseen näille veljille 
heidän palveluksestaan ja omistautu-
misestaan, pyydetään osoittamaan se.

Veli Devin G. Durrant on nyt kut-
suttu palvelemaan ensimmäisenä neu-
vonantajana pyhäkoulun ylimmässä 
johtokunnassa, ja veli Brian K. Ashton 
on kutsuttu palvelemaan toisena neu-
vonantajana pyhäkoulun ylimmässä 
johtokunnassa.

Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuk-
sen, pyydetään osoittamaan se.

Mahdolliset vastaan olevat.
Ehdotetaan, että hyväksymme 

muut johtavat auktoriteetit, vyöhy-
keseitsenkymmenet ja apujärjestöjen 
ylimmät johtokunnat nykyisessä 
kokoonpanossa.

Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuk-
sen, pyydetään osoittamaan se.

Mahdolliset vastaan olevat.
Äänestyksen tulos on huomioitu. 

Kehotamme niitä, jotka ovat vastusta-
neet jotakin tehtyä ehdotusta, otta-
maan yhteyttä vaarnanjohtajaansa.

Kiitos, veljet ja sisaret, uskostanne 
ja rukouksistanne kirkon johtajien 
hyväksi.

Pyydämme nyt uusia kahden-
toista apostolin koorumin jäseniä 
ottamaan paikkansa korokkeella. 
Heillä on mahdollisuus puhua meille 
huomisaamuna. ◼
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alkoholisteja! Jos päätätte olla koskaan 
velkaantumatta, vältätte vararikon!

Yksi pyhien kirjoitusten tarkoituk-
sista on osoittaa meille, kuinka vanhurs-
kaat ihmiset suhtautuvat kiusauksiin 
ja pahuuteen. Lyhyesti sanottuna he 
välttävät niitä! Joosef juoksi pakoon 
Potifarin vaimon luota.3 Lehi otti per-
heensä ja lähti Jerusalemista.4 Maria ja 
Joosef pakenivat Egyptiin pelastuakseen 

Herodeksen jumalattomalta juonelta.5 
Jokaisessa tapauksessa taivaallinen Isä 
varoitti näitä uskovia. Samalla tavoin 
Hän auttaa meitä tietämään, milloin 
meidän tulee taistella, paeta tai yrittää 
selviytyä ympärillämme olevissa olo-
suhteissa. Hän puhuu meille rukouksen 
välityksellä, ja kun me rukoilemme, me 
saamme Pyhän Hengen johdattamaan 
meitä. Meillä on pyhät kirjoitukset, elä-
vien profeettojen opetukset, patriarkalli-
nen siunaus, innoitettujen vanhempien, 
pappeusjohtajien ja apujärjestöjen johto-
henkilöiden antamat neuvot sekä ennen 
kaikkea Hengen hiljainen, vieno ääni.

Herra pitää aina lupauksensa: ”Minä 
johdatan teitä.” 6 Ainoa kysymys onkin, 
sallimmeko me itseämme johdatetta-
van? Kuuntelemmeko me Hänen ään-
tään ja Hänen palvelijoidensa ääntä?

Minä todistan, että jos kuuntelette 
Herraa, Hän on valmis auttamaan 
teitä.7 Jos rakastatte Häntä ja pidätte 
Hänen käskynsä, niin Hänen Henkensä 
on teidän kanssanne ja opastaa teitä. 
”Turvaa siihen Henkeen, joka johdattaa 
tekemään hyvää – –. Tämän kautta sinä 
saat tietää – – kaikki asiat, – – jotka 
kuuluvat vanhurskauteen.” 8

Saanko antaa teille noihin periaattei-
siin perustuvia käytännöllisiä neuvoja?

Monilla sukupolveenne kuuluvilla 
on hirvittävästi velkaa. Kun olin nuori 
aikuinen, minun vaarnanjohtajani toimi 
sijoituspankkiirina Wall Streetillä. Hän 
opetti minulle: ”Olet rikas, jos osaat 
elää onnellisena varojesi puitteissa.” 
Kuinka se tehdään? Maksakaa ensin 
kymmenyksenne ja sitten säästäkää! 
Kun ansaitsette enemmän, säästäkää 
enemmän. Älkää kilpailko siitä, kenellä 
on kalleimmat lelut. Älkää ostako sel-
laista, mihin teillä ei ole varaa.

Monet nuoret aikuiset maailmassa 
ottavat velkaa opiskeluaan varten ja 
huomaavat sitten, että koulutus tuleekin 
kalliimmaksi kuin mihin heillä on varaa. 
Etsikää stipendejä ja apurahoja. Mikäli 
mahdollista, hankkikaa osa- aikaista työtä 
voidaksenne maksaa itse osan kuluis-
tanne. Se vaatii jonkin verran uhrauksia, 
mutta auttaa teitä menestymään.

Koulutus valmistaa teitä parempiin 
työllistymismahdollisuuksiin. Se johtaa 
teidät asemaan, jossa voitte paremmin 
palvella lähipiirissänne olevia ja olla 
heille siunauksena. Se johtaa teidät elin-
ikäisen oppimisen polulle. Se vahvistaa 
teitä taistelussanne tietämättömyyttä 
ja erheellisyyttä vastaan. Kuten Joseph 
Smith on opettanut: ”Tieto hälventää 
pimeyden, epätietoisuuden ja epäi-
lyksen, sillä ne eivät voi vallita siellä, 
missä vallitsee tieto. – – Tietoon sisältyy 
valtaa.” 9 ”On hyvä olla oppinut, jos he 
kuulevat Jumalan neuvoja.” 10 Koulutus 
valmistaa teitä siihen, mitä teillä on 
edessänne, avioliitto mukaan luettuna.

Saanko taas puhua suoraan? Avio-
liittoon johtava polku kulkee treffeillä 
käymisen alueen läpi! Treffit on tilaisuus 
käydä pitkiäkin keskusteluja. Kun olette 
treffeillä, tutustukaa toisiinne niin hyvin 
kuin mahdollista. Tutustukaa toinen 
toisenne perheeseen, mikäli mahdollista. 
Ovatko teidän tavoitteenne yhdenmu-
kaiset? Onko teillä samanlaisia ajatuksia 
käskyistä, Vapahtajasta, pappeudesta, 
temppelistä, vanhemmuudesta, kirkon 
tehtävistä ja muiden palvelemisesta? 
Oletteko nähneet, kuinka kumppaninne 
toimii stressaavissa tilanteissa, reagoi 
menestykseen ja epäonnistumiseen, 
hillitsee suuttumuksensa ja suhtautuu 

Drammen, Norja
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takaiskuihin? Vähätteleekö treffikump-
paninne ihmisiä vai kohottaako hän 
muita? Onko hänen asenteensa, kielen-
käyttönsä ja käytöksensä sellaista, minkä 
kanssa haluaisitte elää joka päivä?

Kukaan meistä ei kuitenkaan solmi 
avioliittoa täydellisen ihmisen kanssa; 
me solmimme avioliiton sellaisen kanssa, 
jolla on hyvät mahdollisuudet. Oikeanlai-
sessa avioliitossa ei ole kyse ainoastaan 
siitä, mitä minä haluan; kyse on myös 
siitä, mitä hän – josta tulee kumppa-
nini – haluaa ja mitä minun täytyy olla 
vastatakseni hänen odotuksiaan.

Sanonpa suoraan, älkää yli kak-
sikymmenvuotiaina käykö treffeillä 
pelkästään ”huvin vuoksi” ja siten 
viivyttäkö avioliiton solmimista muiden 
harrastusten ja toimintojen hyväksi. 
Miksi? Koska treffeillä käyminen ja avio-
liitto eivät ole lopullisia päämääriä. Ne 
ovat portti sinne, minne lopulta haluatte 
päästä. ”Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä 
ja liittyy vaimoonsa.” 11

Teidän vastuunanne nyt on olla 
kelvollinen sitä henkilöä varten, jonka 
kanssa haluatte solmia avioliiton. Jos 
haluatte solmia avioliiton tervehenki-
sen, hyvännäköisen, rehellisen, onnel-
lisen, ahkeran, hengellisen ihmisen 
kanssa, olkaa sellainen ihminen. Jos 
jo olette sellainen ihminen, ettekä ole 
naimisissa, olkaa kärsivällisiä. Pankaa 
toivonne Herraan. Todistan, että Herra 

tietää hartaat toiveenne ja rakastaa 
teitä, koska olette uskollisia omistau-
tuessanne Hänelle. Hänellä on suunni-
telma teidän varallenne, olipa se sitten 
tässä elämässä tai seuraavassa. Kuun-
nelkaa Hänen Henkeään. ”Älkää siis 
– – pyrkikö neuvomaan Herraa vaan 
ottamaan neuvoja hänen kädestänsä.” 12 
Tässä elämässä tai seuraavassa Hänen 
lupauksensa täyttyvät. ”Jos te olette 
valmiita, te ette pelkää.” 13

Jos teillä ei ole ylenpalttisesti varalli-
suutta, älkää huolehtiko. Eräs hieno kir-
kon jäsen sanoi minulle vastikään: ”En 
kasvattanut lapsiani rahalla, kasvatin 
heidät uskolla.” Siinä on suuri totuus. 
Aloittakaa harjoittamalla uskoa jokai-
sella elämänne osa- alueella. Ellette tee 
niin, tulette kärsimään siitä, mitä kutsun 
”uskon surkastumiseksi”. Se voima, jota 
tarvitsette uskonne vahvistamiseen, 
vähenee. Harjoittakaa siis uskoanne 
joka päivä, niin tulette ”vahvemmiksi 
ja vahvemmiksi – – ja lujemmiksi ja 
lujemmiksi Kristuksen uskossa” 14.

Ollaksenne valmiita avioliittoa 
varten pitäkää huoli siitä, että olette 
kelvollisia nauttimaan sakramentin ja 
saamaan temppelisuosituksen. Käykää 
temppelissä säännöllisesti. Palvelkaa 
kirkossa. Kirkon tehtävissä palvelemi-
sen lisäksi noudattakaa Vapahtajan esi-
merkkiä – Hänen, joka yksinkertaisesti 
kulki ympäri maata ja teki hyvää.15

Teillä saattaa olla vakavia kysymyksiä 
edessänne olevista valinnoista. Ollessani 
nuori aikuinen pyysin neuvoja vanhem-
miltani ja uskollisilta, luotetuilta neu-
vojilta. Yksi heistä oli pappeusjohtaja; 
toinen oli opettaja, joka uskoi minuun. 
Kumpikin sanoi minulle: ”Jos haluat 
neuvojani, ole myös valmis noudatta-
maan niitä.” Ymmärsin, mitä se tarkoitti. 
Valitkaa rukoillen ohjaajia, jotka ajattele-
vat teidän hengellistä hyvinvointianne. 
Suhtautukaa varovaisesti ikätoverienne 
antamiin neuvoihin. Jos haluatte enem-
män kuin teillä on nyt, kurkottakaa 
ylöspäin älkääkä sivuillenne! 16

Muistakaa, ettei kukaan voi kur-
kottaa ylöspäin teidän puolestanne. 
Ainoastaan teidän oma uskonne ja 
rukouksenne voivat saada teidät kor-
keammalle ja saada aikaan voimallisen 
sydämenmuutoksen. Ainoastaan teidän 
oma päätöksenne olla kuuliainen voi 
muuttaa elämänne. Voima on teissä 
itsessänne Vapahtajan sovitusuhrin 
ansiosta.17 Teillä on tahdonvapautenne, 
teillä on vahva todistus, jos olette kuu-
liaisia, ja te voitte seurata Henkeä, joka 
johdattaa teitä.

Eräs nuori elokuvantekijä sanoi 
vastikään, että hän tuntee kuuluvansa 
”tuhlaajapoikien sukupolveen”. Se on 
sukupolvi, jossa ”etsitään toivoa ja iloa  
ja täyttymystä, mutta sitä etsitään kaikista 
vääristä paikoista ja väärillä tavoilla” 18.

Vapahtajan vertauksessa tuhlaajapo-
jalla oli odotettavissa monia siunauksia, 
mutta ennen kuin hän saisi ne itselleen, 
hänen täytyi katsoa tarkasti elämäänsä, 
valintojaan ja olosuhteitaan. Sen jälkeen 
tapahtunutta ihmettä kuvaillaan pyhissä 
kirjoituksissa yksinkertaisella lauseella: 
”Poika meni itseensä.” 19 Saanko roh-
kaista teitä menemään itseenne? Kun 
meidän täytyy kirkossa tehdä tärkeitä 
päätöksiä, pidämme usein neuvos-
ton kokouksia. Perheneuvostoilla on 
samanlainen tarkoitus. Te voisitte pitää 
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päivinä” 3. Eräässä tutussa kirkon lau-
lussa meitä kehotetaan: ”Kuule Luojaa, 
ääntä Vapahtajasi.” 4

Kantaa, ottaa taakakseen, lunas-
taa, pelastaa. Nämä ovat voimallisia, 
rohkaisevia messiaanisia sanoja. Niistä 
välittyy apu ja toivo turvallisesta siir-
tymisestä sieltä, missä olemme, sinne, 
missä meidän tulee olla – mutta minne 
emme pääse ilman apua. Nämä sanat 
merkitsevät myös kuormaa, ponniste-
lua ja uupumusta – sanoja, jotka ovat 
mitä soveliaimpia kuvailemaan Hänen 
palvelutehtäväänsä; Hänen, joka sanoin 
kuvaamattomalla hinnalla nostaa meidät 
ylös, kun olemme langenneet, kan-
taa meitä eteenpäin, kun voimat ovat 

Vanhin Jeffrey R. Holland
kahdentoista apostolin koorumista

Saanen yhdessä teidän kaik-
kien kanssa toivottaa vanhin 
Ronald A. Rasbandin, vanhin 

Gary E. Stevensonin ja vanhin Dale G. 
Renlundin sekä heidän vaimonsa terve-
tulleiksi suloisimpaan seuraan, mitä he 
voisivat mitenkään kuvitella.

Profetoidessaan Vapahtajan sovituk-
sesta Jesaja kirjoitti: ”Hän kantoi meidän 
kipumme, otti taakakseen meidän 
sairautemme.” 1 Majesteettisessa myö-
hempien aikojen näyssä tähdennettiin, 
että ”[ Jeesus] tuli maailmaan – – kanta-
maan maailman synnit” 2. Sekä mui-
naiset että nykyajan pyhät kirjoitukset 
todistavat, että ”hän lunasti heidät, nosti 
heitä ja kantoi heitä kaikkina menneinä 

Tämä on äitisi
Mikään rakkaus kuolevaisuudessa ei yllä lähemmäksi Jeesuksen 
Kristuksen puhdasta rakkautta kuin se epäitsekäs rakkaus, jota 
omistautunut äiti tuntee lastaan kohtaan.

neuvoston, jota kutsun ”henkilö-
kohtaiseksi neuvostoksi”. Kun olette 
rukoilleet, olkaa jonkin aikaa yksin. 
Ajatelkaa sitä, mitä teillä on edessänne. 
Kysykää itseltänne: ”Millä elämäni osa- 
alueilla minun täytyy vahvistua, jotta 
voin vahvistaa muita? Missä haluan 
olla vuoden kuluttua? Kahden vuoden 
kuluttua? Mitä valintoja minun on 
tehtävä siihen tavoitteeseen pääsemi-
seksi?” Muistakaa vain, että te olette 
lentäjiä ja te olette vastuussa. Todistan, 
että kun menette itseenne, teidän tai-
vaallinen Isänne lähestyy teitä. Pyhän 
Henkensä lohtua antavalla kädellä 
Hän auttaa teitä eteenpäin.

Todistan, että Jumala elää. Lausun 
erityisen todistukseni, että Vapahtaja 
rakastaa teitä. ”Emmekö me jatkaisi 
näin [Hänen] suuressa [asiassaan]? 
Kulkekaa eteenpäin älkääkä taakse-
päin.” 20 Kun seuraatte Häntä, Hän 
vahvistaa ja tukee teitä. Hän vie teidät 
korkeimpaan kotiinne. Jeesuksen 
Kristuksen nimessä. Aamen. ◼

VIITTEET
 1. OL 105:35.
 2. 2. Nefi 25:4.
 3. Ks. 1. Moos. 39.
 4. Ks. 1. Nefi 2.
 5. Ks. Matt. 2.
 6. OL 78:18.
 7. Ks. OL 88:63.
 8. OL 11:12, 14.
 9. Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph 

Smith, 2007, s. 276.
 10. 2. Nefi 9:29.
 11. 1. Moos. 2:24.
 12. MK Jaak. 4:10.
 13. OL 38:30.
 14. Hel. 3:35.
 15. Ks. Ap. t. 10:38.
 16. Ks. Boyd K. Packer, Teach Ye Diligently, 

1975, s. 145.
 17. Ks. OL 58:28.
 18. Nathan Clarkson, julkaisussa Emma 

Koonse, ”’Confessions of a Prodigal 
Son’ Writer Says ’We Are All Prodigals’, 
Modern Retelling of Story Aimed 
at Millennials”, Christian Post, 
26. tammikuuta 2015, christianpost.com.

 19. Luuk. 15:17.
 20. OL 128:22.



48 LAUANTAIN ILTAPÄIVÄKOKOUS | 3. LOKAKUUTA 2015

huvenneet, lunastaa meidät turvallisesti 
kotiin, kun turva tuntuu olevan kaukana 
ulottumattomissamme. ”Minun Isäni 
lähetti minut”, Hän sanoi, ”jotta minut 
korotettaisiin ristille – –, niin että niin 
kuin ihmiset ovat korottaneet minut, 
samoin Isä korottaisi ihmiset seisomaan 
minun edessäni.” 5

Mutta kuuletteko näissä sanoissa  
toisenkin inhimillisten pyrkimysten  
osa- alueen, jonka yhteydessä käytämme 
sanoja kuten kantaa, ottaa taakakseen, 
ponnistella, odottaa ja pelastaa? Kuten 
Jeesus sanoi Johannekselle sovitustyönsä 
aikana, samoin Hän sanoo meille kai-
kille: ”Tämä on äitisi!” 6

Tänään julistan tältä puhujakorok-
keelta samaa, mitä on sanottu täällä  
aikaisemmin: että mikään rakkaus  
kuolevaisuudessa ei yllä lähemmäksi 
Jeesuksen Kristuksen puhdasta rak-
kautta kuin se epäitsekäs rakkaus, jota 
omistautunut äiti tuntee lastaan kohtaan. 
Kun Jesaja messiaanisesti puhuessaan 
halusi tuoda julki Jehovan rakkauden, 
hän turvautui mielikuvaan äidin omis-
tautumisesta. ”Unohtaako äiti rintalap-
sensa?” hän kysyy. Kuinka mieletöntä, 
hän antaa ymmärtää, vaikkakaan ei yhtä 
mieletöntä kuin ajatus siitä, että Kristus 
ikinä unohtaisi meidät.7

Tämänkaltainen peräänantamaton 
rakkaus ”on pitkämielinen ja lempeä 
– –, ei etsi omaansa, – – vaan – – kaiken 
se kestää, kaiken se uskoo, kaiken se 

toivoo, kaiken se kärsii” 8. Mikä kaikkein 
kannustavinta, sellainen uskollisuus ”ei 
koskaan katoa” 9. ”Sillä vuoret väistykööt 
ja kukkulat horjukoot”, on Jehova sano-
nut, ”mutta minun hyvyyteni ei sinusta 
väisty.” 10 Samaa sanovat meidän äitimme.

Nimittäin sen lisäksi, että he kantavat 
meitä kohdussaan, he kantavat meidän 
kanssamme edelleen kuormiamme. Ei 
ainoastaan vauvan kantaminen odotusai-
kana vaan myös elinikäinen kantaminen 
ja kannatteleminen tekee äitiydestä niin 
hämmästyttävän uroteon. Tietenkin on 
sydäntä särkeviä poikkeuksia, mutta 
useimmat äidit tietävät intuitiivisesti, 
vaistonvaraisesti, että tämä on korkeim-
manlaatuinen pyhä luottamustehtävä. 
Sen käsittämisen paino, varsinkin nuoren 
äidin harteilla, voi olla hyvin pelottava.

Eräs ihana nuori äiti kirjoitti minulle 
hiljattain: ”Kuinka ihminen voikin 
rakastaa lasta niin syvästi, että on halu-
kas sen vuoksi luopumaan suuresta 
osasta vapauttaan? Kuinka kuolevainen 
rakkaus voi olla niin voimakasta, että 
vapaaehtoisesti alistuu vastuuseen, 
haavoittuvuuteen, huoleen ja sydä-
men murheeseen ja yhä uudelleen 
palaa hakemaan samaa lisää? Millainen 
kuolevainen rakkaus voi saada ihmisen 
tuntemaan, että kun on saanut lapsen, 
elämä ei ole enää koskaan täysin omaa? 
Äidin rakkauden täytyy olla jumalal-
lista. Sille ei ole mitään muuta selitystä. 
Se, mitä äidit tekevät, on olennainen 

osa Kristuksen työtä. Sen tietämisen 
pitäisi riittää kertomaan meille, että 
sellaisen rakkauden vaikutus vaih-
telee sietämättömästä ylimaalliseen, 
yhä uudelleen, kunnes viimeisenkin 
maanpäällisen lapsen päästyä turvaan 
ja pelastukseen me voimme [silloin] 
sanoa Jeesuksen kanssa: ’[Isä!] Minä 
olen – – [saattanut] päätökseen työn, 
jonka annoit tehdäkseni.’” 11

Tuon kirjeen kaunopuheisuuden 
kaikuessa mielessämme saanen kertoa 
kolme kokemusta, jotka kuvastavat 
sitä äitien majesteettista vaikutusta, jota 
olen nähnyt palvelutehtävässäni vain 
muutaman viime viikon kuluessa:

Ensimmäinen kertomukseni on 
varoittava ja muistuttaa meille, ettei 
jokainen äidin ponnistelu pääty satukir-
jan onnelliseen loppuun, ainakaan heti. 
Tämä muistutus juontaa alkunsa keskus-
telustani erään rakkaan ystävän kanssa, 
jonka olen tuntenut yli 50 vuotta. Nyt 
hän teki kuolemaa – poissa tämän 
kirkon piiristä, jonka hän tiesi sydämes-
sään olevan totta. Vaikka kuinka yritin 
lohduttaa häntä, en tuntunut osaavan 
tuoda hänelle rauhaa. Viimein hän pu hui 
minulle rehellisesti. ”Jeff”, hän sanoi, 
”niin tuskallista kuin minulle tuleekin 
olemaan seisoa Jumalan edessä, niin  
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en voi kestää ajatusta seisoa äitini 
edessä. Evankeliumi ja omat lapset 
merkitsivät hänelle kaikkea. Tiedän,  
että olen särkenyt hänen sydämensä,  
ja se särkee oman sydämeni.”

Olen ehdottoman varma siitä, että 
kun ystäväni kuoli, hänen äitinsä otti 
hänet vastaan rakastaen, avosylin. Niin 
vanhemmat tekevät. Mutta tämän ker-
tomuksen varoittava osuus on se, että 
lapset voivat särkeä äitinsä sydämen. 
Tässäkin näemme jumalallisen vertauk-
sen. Minun ei tarvinne muistuttaa, että 
Jeesus kuoli sydän särkyneenä, maail-
man syntien kantamisen uuvuttamana 
ja näännyttämänä. Niinpä jokaisena kiu-
sauksen hetkenä nähkäämme äitimme 
ja Vapahtajamme sekä säästäkäämme 
heitä kumpaakin synnintekomme tuot-
tamalta murheelta.

Toiseksi kerron eräästä nuoresta 
miehestä, joka meni lähetyskentälle 
kelvollisena mutta omasta valinnas-
taan palasi kotiin aikaisin samaan suku-
puoleen kohdistuvan viehtymyksen ja 
jonkin siihen liittyneen ja häntä järkyt-
täneen kokemuksen vuoksi. Hän oli 
yhä kelvollinen, mutta hänen uskonsa 
oli kriisitasolla, hänen emotionaalinen 
taakkansa kasvoi yhä raskaammaksi ja 
hänen hengellinen tuskansa kävi yhä 
syvemmäksi. Hän oli vuoroin louk-
kaantunut, hämmentynyt, vihainen  
ja lohduton.

Hänen lähetysjohtajansa, vaarnan-
johtajansa ja piispansa viettivät häntä 
auttaessaan lukemattomia tunteja tut-
kistellen ja itkien sekä siunaten häntä, 
mutta suuri osa hänen kärsimystään 
oli niin henkilökohtaista, että hän kätki 
sen ainakin osittain heidän ulottumatto-
miinsa. Tämän kertomuksen rakastava 
isä vuodatti koko sielunsa tämän lap-
sensa auttamiseen, mutta hänen hyvin 
vaativa työtilanteensa merkitsi sitä, että 
usein niitä pitkiä, synkeitä sielun öitä 
kohtasivat vain tämä poika ja hänen 

äitinsä. Päivin ja öin, ensin viikkoja, sit-
ten kuukausia, jotka vaihtuivat vuosiksi, 
he etsivät yhdessä parantumista. Kat-
keruuden (useimmiten pojan kokeman 
mutta joskus äidinkin) ja loputtoman 
pelon (useimmiten äidin kokeman 
mutta joskus pojankin) kausien läpi äiti 
lausui kerta toisensa jälkeen pojalleen 
oman todistuksensa Jumalan voimasta, 
Hänen kirkostaan mutta varsinkin 
Hänen rakkaudestaan tätä lasta koh-
taan. Samalla hän todisti myös omasta 
ehdottomasta, ikuisesta rakkaudestaan 
poikaansa kohtaan. Loputtomasti hän 
vuodatti sielunsa rukouksessa tuodak-
seen yhteen nuo kaksi oman ole-
massaolonsa ehdottoman olennaista, 
välttämätöntä tukipilaria – Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumin ja oman per-
heensä. Tämä äiti paastosi ja itki, hän 
itki ja paastosi ja sitten hän kuunteli ja 
kuunteli, kun hänen poikansa kertoi 
hänelle toistuvasti sydämensä olevan 
särkymäisillään. Näin hän kantoi poi-
kaansa – jälleen – mutta tällä kertaa se 
ei kestänyt yhdeksää kuukautta. Tällä 
kertaa hän luuli, että ponnisteleminen 
pojan epätoivon kärsimysten maailman 
läpi kestäisi ikuisuuden.

Mutta Jumalan armosta, äidin oman 
sinnikkyyden ansiosta sekä lukuisien 
kirkon johtajien, ystävien, sukulaisten 
ja ammattiauttajien avulla tämä anova 
äiti on nähnyt poikansa pääsevän 
kotiin luvattuun maahan. Surullisina 

myönnämme, ettei sellaista siunausta 
tule tai ei ole ainakaan vielä tullut kai-
kille vanhemmille, jotka tuntevat tuskaa 
lastensa monista erilaisista elämäntilan-
teista, mutta täällä oli toivoa. Ja täytyy 
sanoa, ettei tämän pojan seksuaalinen 
suuntautuminen muuttunut millään 
ihmeellisellä tavalla – eikä kukaan sitä 
odottanutkaan. Mutta vähä vähältä 
hänen sydämensä muuttui.

Hän alkoi palata kirkkoon. Hän 
päätti nauttia sakramentin mielellään 
ja kelvollisena. Hän hankki jälleen 
temppelisuosituksen ja otti vastaan 
kutsun palvella aamuseminaarin opet-
tajana, missä tehtävässä hän onnistui 
erinomaisesti. Ja nyt viiden vuoden 
jälkeen hän on omasta pyynnöstään 
ja saatuaan merkittävää apua kirkolta 
palannut lähetyskentälle suorittamaan 
loppuun palvelutyönsä Herralle. Olen 
vuodattanut kyyneliä tämän nuorukai-
sen ja hänen perheensä rohkeuden, 
nuhteettomuuden ja päättäväisyyden 
puolesta, jotta hän selvittäisi asiat ja saisi 
apua säilyttääkseen uskonsa. Hän tietää 
olevansa kiitollisuudenvelassa monille, 
mutta hän tietää olevansa suurimmassa 
kiitollisuudenvelassa kahdelle messiaa-
niselle hahmolle elämässään, kahdelle, 
jotka ovat kantaneet häntä, ponnistelleet 
hänen kanssaan ja pelastaneet hänet – 
Vapahtajalleen, Herralle Jeesukselle  
Kristukselle, ja päättäväiselle, pelasta-
valle, ehdottoman pyhälle äidilleen.

Viimeisenä – tämä tapahtui  
Meksikossa Méxicon temppelin 
uudelleenvihkimisen yhteydessä vasta 
kolme viikkoa sitten. Ollessani siellä 
presidentti Henry B. Eyringin kanssa 
näimme rakkaan ystävämme Lisa Tuttle 
Pieperin seisovan tuossa koskettavassa 
vihkimistilaisuudessa. Seisominen oli 
hänelle kuitenkin vähän hankalaa, koska 
toisella käsivarrellaan hän kannatteli 
rakasta mutta vaikeasti vammaista 
tytärtään Doraa ja samanaikaisesti 
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antanut meille pyhissä kirjoituksissa neu-
voja, jotta tietäisimme, kuinka voimme 
auttaa lapsiamme ja lastenlapsiamme.

Mormonin kirjassa kerrotaan, että 
Vapahtaja ilmestyi nefiläisille. Hän 
kokosi heidän pienet lapsensa ympäril-
leen. Hän siunasi heitä, rukoili heidän 
puolestaan ja itki heidän vuokseen.3 
Sitten Hän sanoi vanhemmille: ”Katso-
kaa pienokaisianne.” 4

Vanhin Bradley D. Foster
seitsemänkymmenen koorumista

Veljet ja sisaret, me olemme 
mukana taistelussa maailmaa 
vastaan. Ennen maailma kilpaili 

lastemme tarmosta ja ajasta. Nyt se 
taistelee heidän identiteetistään ja mie-
lestään. Monet voimakkaat ja nimekkäät 
äänet pyrkivät määrittelemään, keitä lap-
semme ovat ja mitä heidän tulisi uskoa. 
Me emme voi antaa yhteiskunnan muut-
taa perhettämme maailman mielikuvan 
mukaiseksi. Meidän täytyy voittaa tämä 
taistelu. Kaikki riippuu siitä.

Kirkon lapset laulavat laulua, joka 
opettaa heille, mikä on heidän todelli-
nen identiteettinsä: ”Oon lapsi Jumalan 
Ja saavuin päälle maan Ja kodin sain ja 
vanhemmat.” Sitten lastemme pyyntö 
meille on: ”Ohjaa, suojaa, kanssain 
kulje, näytä mulle tie. Opeta mua teke-
mään, se mikä luokseen vie.” 1

Presidentti Russell M. Nelson opetti 
meille viime yleiskonferenssissa, että 
tästä lähtien meidän täytyy olla pää-
määrätietoisia vanhempia.2 Nämä ovat 
vaarallisia aikoja. Mutta hyvä uutinen on, 
että Jumala tiesi näin olevan, ja Hän on 

Koskaan ei ole liian 
aikaista eikä koskaan 
liian myöhäistä
Koskaan ei ole liian aikaista eikä koskaan liian myöhäistä ohjata  
ja suojata lapsiamme sekä kulkea heidän kanssaan, koska perheet  
ovat ikuisia.

toisella käsivarrellaan hän yritti ohjailla 
Doran toimintahäiriöistä oikeaa kättä, 
jotta tämä iankaikkisesti kallisarvoi-
nen Jumalan tytär, jolla on fyysisiä 
rajoitteita, voisi heiluttaa valkoista 
nenäliinaa ja huudahtaa voihkaisuin, 
jotka vain hän itse ja taivaan enkelit 
ymmärsivät: ”Hoosianna, hoosianna, 
hoosianna Jumalalle ja Karitsalle.” 12

Kaikille äideillemme kaikkialla – 
menneisyydessä, nykyisyydessä tai 
tulevaisuudessa – minä sanon: ”Kiitos. 
Kiitos teille, että synnytätte lapsia, 
muovaatte sieluja, kasvatatte luon-
netta ja osoitatte Kristuksen puhdasta 
rakkautta.” Äiti Eevalle, Saaralle, 
Rebekalle ja Raakelille, Nasaretin 
Marialle ja Äidille taivaassa sanon: 
”Kiitos teidän ratkaisevan tärkeästä 
roolistanne iankaikkisuuden tarkoi-
tusten täyttämisessä.” Kaikille äideille 
kaikissa olosuhteissa, myös niille, jotka 
vaivoin selviytyvät – ja kaikki selviyty-
vät – sanon: ”Olkaa rauhassa. Uskokaa 
Jumalaan ja itseenne. Suoriudutte pal-
jon paremmin kuin itse arvelettekaan. 
Itse asiassa te olette pelastajia Siionin 
vuorella 13. Teidän rakkautenne – kuten 
seuraamanne Mestarinkaan rakkaus 
– ’ei koskaan katoa’ 14.” Korkeampaa 
kunnianosoitusta en pysty esittämään 
kenellekään. Jeesuksen Kristuksen 
nimessä. Aamen. ◼
VIITTEET
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Sana katsokaa tarkoittaa tässä 
katsomista ja näkemistä. Mitä Jeesus 
halusi vanhempien näkevän pienokai-
sissaan? Halusiko Hän heidän saavan 
pilkahduksen lastensa jumalallisista 
mahdollisuuksista?

Kun me nyt katsomme lapsiamme ja 
lastenlapsiamme, mitä Vapahtaja haluaa 
meidän näkevän heissä? Ymmärräm-
mekö me, että lapsemme ovat kirkon 
suurin tutkijoiden joukko? Mitä mei-
dän täytyy tehdä saadaksemme heissä 
aikaan pysyvän kääntymyksen?

Matteuksen evankeliumissa Vapahtaja 
opettaa meille, mitä on pysyvä käänty-
mys. Suuri ihmisjoukko oli kokoontunut 
lähelle Galileanjärveä kuuntelemaan 
Hänen opetustaan.

Tässä tilanteessa Jeesus kertoi 
siementen kylvämisestä – vertauksen 
kylväjästä.5 Selittäessään tätä opetuslap-
silleen – ja viime kädessä meille – Hän 
sanoi: ”Aina kun joku kuulee sano-
man valtakunnasta eikä ymmärrä sitä, 
tulee Paholainen ja sieppaa pois sen, 
mikä hänen sydämeensä on kylvetty.” 6 
Sanoma vanhemmille on selkeä: kuule-
misella ja ymmärtämisellä on eroa. Jos 
lapsemme vain kuulevat mutta eivät 
ymmärrä evankeliumia, niin ovi jää 
auki Saatanalle poistaa nämä totuudet 
heidän sydämestään.

Mutta jos me voimme auttaa heitä 
kasvattamaan syvän kääntymyksen 
juuret, niin päivän helteessä, kun elämä 
vaikeutuu – ja niin käy – Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumi voi antaa hei-
dän sisimpäänsä jotakin sellaista, mihin 
ei voi vaikuttaa ulkopuolelta. Kuinka 
voimme varmistua siitä, etteivät nämä 
voimalliset totuudet mene vain yhdestä 
korvasta sisään ja toisesta ulos? Sanojen 
kuuleminen ei kenties riitä.

Me kaikki tiedämme, että sanat 
kehittyvät. Joskus käy niin, että me 
sanomme meidän sanamme ja he 
kuulevat heidän sanansa. Saatatte 

sanoa pienille lapsillenne: ”Kuulostat 
rikkinäiseltä äänilevyltä.” He luultavasti 
vastaavat: ”Isä, mikä on äänilevy?”

Taivaallinen Isämme haluaa meidän 
onnistuvan, koska todellisuudessa he 
olivat kuitenkin Hänen lapsiaan ennen 
kuin he olivat meidän. Te vanhemmat 
Siionissa olette saaneet Pyhän Hengen 
lahjan. Kun rukoilette johdatusta, ”se 
osoittaa teille kaiken, mitä teidän tulee 
tehdä” 7 opettaessanne lapsianne. Kun 
kehittelette oppimisprosesseja, ”Pyhän 
Hengen voima vie sen ihmislasten 
sydämiin” 8.

En keksi parempaa esimerkkiä  
auttaa jotakuta saamaan ymmärrystä  
kuin kertomus Helen Kelleristä. Hän  
oli sokea ja kuuro ja eli maailmassa, 
joka oli pimeä ja äänetön. Häntä autta-
maan tuli opettaja nimeltä Anne Sullivan. 
Kuinka te opettaisitte lasta, joka ei edes 
näe tai kuule teitä?

Pitkän aikaa Annella oli vaikeuksia 
saada yhteys Heleniin. Erään kerran 
noin puolenpäivän aikaan hän vei 
Helenin vesipumpun luo. Hän pani 
toisen Helenin käsistä vesihanan alle 
ja alkoi pumpata vettä. Sitten Anne kir-
joitti sanan W- A- T- E- R [V- E- S- I] kirjaimet 
Helenin toiseen käteen. Ei tapahtunut 
mitään. Niinpä hän yritti uudelleen. 
W- A- T- E- R. Helen puristi Annen kättä, 
koska hän alkoi ymmärtää. Pimeän 
tuloon mennessä Helen oli oppinut 
30 sanaa. Muutamassa kuukaudessa 
hän oli oppinut 600 sanaa ja pystyi 

lukemaan Raamattua. Helen Keller 
jatkoi opintojaan hankkimalla kor-
keakoulututkinnon ja muutti osaltaan 
maailmaa niille ihmisille, jotka eivät 
nähneet tai kuulleet.9 Se oli ihme, ja 
hänen opettajansa oli ihmeentekijä, 
aivan kuten te vanhemmatkin olette.

Näin erään toisen suuren opettajan 
aikaansaamat tulokset, kun palve-
lin naimattomien aikuisten vaarnan 
johtajana BYU:n Idahon kampuksella. 
Se kokemus muutti elämäni. Eräänä 
tiettynä tiistai- iltana puhuttelin nuorta 
miestä nimeltä Pablo. Hän oli kotoisin 
Meksikon pääkaupungista ja halusi 
palvella lähetystyössä. Kysyin häneltä 
hänen todistuksestaan ja halustaan pal-
vella. Hänen vastauksensa kysymyksiini 
olivat täydellisiä. Sitten kysyin hänen 
kelvollisuudestaan. Hänen vastauksensa 
olivat täsmällisiä. Itse asiassa ne olivat 
niin hyviä, että mietin: ”Ehkäpä hän ei 
ymmärrä, mitä kysyn häneltä.” Niinpä 
muotoilin kysymykset uudelleen ja 
tulin siihen tulokseen, että hän tiesi 
tarkalleen, mitä tarkoitin, ja oli täysin 
rehellinen.

Tämä nuori mies teki minuun 
niin suuren vaikutuksen, että kysyin 
häneltä: ”Pablo, kuka auttoi sinua pää-
semään tähän vaiheeseen elämässäsi, 
että olet näin rehti Herran edessä?”

Hän sanoi: ”Minun isäni.”
Pyysin: ”Pablo, kerro minulle tarinasi.”
Pablo jatkoi: ”Kun olin yhdeksän-

vuotias, isäni puhui minulle kahden 
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kesken ja sanoi: ’Pablo, minäkin olin 
joskus yhdeksänvuotias. Kerron sinulle 
muutamista asioista, joita saatat kohdata. 
Näet ihmisten lunttaavan koulussa. 
Saatat olla ihmisten lähellä, jotka kiroi-
levat. Sinulle tulee luultavasti päiviä, 
jolloin et halua mennä kirkkoon. Kun 
noita asioita tapahtuu – tai mitä tahansa 
muuta, mikä vaivaa sinua – haluan, että 
tulet puhumaan minun kanssani, ja  
minä autan sinua selviytymään niistä.  
Ja sitten kerron sinulle, mitä seuraa-
vaksi tulee eteen.”

”No Pablo, mitä hän kertoi sinulle, 
kun olit kymmenvuotias?”

”No, hän varoitti minua pornogra-
fiasta ja kaksimielisistä vitseistä.”

”Entä kun olit 11- vuotias?” minä 
kysyin.

”Hän varoitti minua asioista, jotka 
voisivat olla riippuvuutta aiheutta-
via, ja muistutti minua käyttämään 
tahdonvapauttani.”

Siinä oli isä, joka vuosi toisensa jäl-
keen, ”rivin rivin päälle – –, vähän täällä 
ja vähän tuolla” 10, auttoi poikaansa 
paitsi kuulemaan myös ymmärtämään. 
Pablon isä tiesi, että lapsemme oppivat, 
kun he ovat valmiita oppimaan, eivät 
vain silloin kun me olemme valmiita 
opettamaan heitä. Olin ylpeä Pablosta, 
kun lähetimme sinä iltana hänen lähe-
tystyöhakemuksensa, mutta olin vielä 
ylpeämpi Pablon isästä.

Kun ajoin sinä iltana kotiin, kysyin 
itseltäni: ”Millainen isä Pablosta tulee?” 
Ja vastaus oli kristallinkirkas: hänestä 
tulee juuri sellainen kuin hänen isänsä. 
Jeesus sanoi: ”Ei Poika voi tehdä mitään 
omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä 
näkee Isän tekevän.” 11 Se on malli, jolla 
taivaallinen Isä siunaa lapsiaan suku-
polvesta toiseen.

Kun mietin edelleen kokemustani 
Pablon kanssa, tunsin murhetta siitä, 
että neljä tytärtämme olivat aikuisia ja 
ne yhdeksän lastenlasta, jotka meillä 

silloin oli, eivät asuneet lähettyvillä.  
Sitten mietin: ”Kuinka voisin ikinä aut-
taa heitä siten kuin Pablon isä oli aut-
tanut Pabloa? Oliko aikaa kulunut liian 
paljon?” Kun pidin rukouksen sydämes-
säni, Henki kuiskasi tämän syvällisen 
totuuden: ”Koskaan ei ole liian aikaista 
eikä koskaan liian myöhäistä aloittaa  
tätä tärkeää prosessia.” Tiesin heti, mitä 
se tarkoitti. Maltoin tuskin odottaa, että 
ehtisin kotiin. Pyysin vaimoani Sharolia  
soittamaan kaikille lapsillemme ja 
kertomaan heille, että meidän täytyi 
tulla käymään heidän luonaan, koska 
minulla oli jotakin todella tärkeää ker-
rottavaa heille. Kiirehtimiseni hätkäh-
dytti heitä hieman.

Aloitimme vanhimmasta tyttä-
restämme ja hänen aviomiehestään. 
Sanoin: ”Äiti ja minä haluamme teidän 
tietävän, että mekin olimme kerran 
nuoria. Me olimme 31- vuotiaita ja meillä 
oli pieni perhe. Meillä on jonkinlainen 
käsitys siitä, mitä te saattaisitte kokea. 
Se voisi olla taloudellinen tai terveyteen 
liittyvä haaste. Se voi olla uskon kriisi. 
Saatatte vain tuntea elämän olevan liian 
raskasta. Kun niitä asioita tapahtuu, 
haluamme teidän tulevan puhumaan 
meidän kanssamme. Me autamme 
teitä selviytymään niistä. Emme halua 
koko ajan puuttua elämäänne, mutta 
haluamme teidän tietävän, että olemme 
aina teidän apunanne. Ja kun nyt 
olemme yhdessä, haluan kertoa teille 
puhuttelusta, jonka kävin juuri Pablo- 
nimisen nuoren miehen kanssa.”

Kertomuksen jälkeen sanoin: 
”Emme halua teidän menettävän 

tilaisuuksia auttaa lapsianne ja meidän 
lastenlapsiamme ymmärtämään näitä 
tärkeitä totuuksia.”

Veljet ja sisaret, ymmärrän nyt entistä 
merkityksellisemmällä tavalla, mitä 
Herra odottaa minulta isänä ja isoisänä, 
kun vakiinnutan prosessia auttaakseni 
perhettäni paitsi kuulemaan myös 
ymmärtämään.

Iän karttuessa huomaan pohtivani 
näitä sanoja:

Käänny taaksepäin, oi ajan vuo!
Pienokaisia olla yksi yö heidän suo! 12

Tiedän, etten voi kääntää aikaa 
taaksepäin, mutta nyt tiedän tämän 
– että koskaan ei ole liian aikaista 
eikä koskaan liian myöhäistä ohjata ja 
suojata lapsiamme sekä kulkea heidän 
kanssaan, koska perheet ovat ikuisia.

Todistukseni on, että taivaallinen 
Isämme on rakastanut meitä niin  
paljon, että Hän lähetti ainosyntyisen 
Poikansa elämään kuolevaisuudessa,  
jotta Jeesus voisi sanoa meille: ”Olen 
ollut siellä, missä sinä olet. Tiedän,  
mitä seuraavaksi tulee eteen, ja autan 
sinua selviytymään siitä.” Tiedän, että 
Hän auttaa. Jeesuksen Kristuksen 
nimessä. Aamen. ◼
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1. Vapahtaja on sanonut: ”Jos joku 
vaatii sinut mukaansa virstan mat-
kalle, kulje hänen kanssaan kaksi.” 3 
Esimerkiksi meitä pyydetään käymään 
temppelissä säännöllisesti, sen mukaan 
kuin yksilölliset olosuhteemme sallivat. 
Temppelissä käyminen edellyttää ajan 
ja varojen uhraamista, varsinkin niiden 
kohdalla, joiden täytyy matkustaa pitkä 
matka. Tätä uhrausta voisi silti pitää 
ensimmäisen virstan matkana.

Me alamme kulkea toista virstaa, 
kun ymmärrämme sanat ”etsikää, 
viekää, opettakaa” 4, kun etsimme ja 
valmistelemme esivanhempiemme 
nimiä temppelitoimituksia varten, 
kun autamme indeksoinnissa, kun 
palvelemme temppelityöntekijöinä 
ja kun etsimme keinoja, joilla aut-
taa muita saamaan merkityksellisiä 
temppelikokemuksia.

Kun palvelin vyöhykeseitsenkymme-
nenä, yksi koordinointineuvostoni vaar-
noista osallistui isoon temppelimatkaan. 
Temppeli, jonne jäsenet menivät, on 
pieni, ja valitettavasti oli useita jäseniä, 
jotka eivät pitkästä 12 tunnin matkas-
taan huolimatta päässeet temppeliin, 
koska se oli jo ääriään myöten täynnä.

olisivat keveitä.” 2 Nämä sanat antavat 
ymmärtää, että meidän vastuunamme 
on auttaa toisiamme. Tämä vastuu 
voi tulla kirkon kutsumuksen, jonkin 
tehtävän tai ystävyyden myötä tai osana 
jumalallista velvollisuuttamme vanhem-
pina, puolisoina tai perheenjäseninä 
– tai yksinkertaisesti sen myötä, että 
kuulumme Jumalan perheeseen.

Havainnollistan neljää tapaa, joilla 
kuormamme kevenevät, kun autamme 
toisiamme.

Vanhin Hugo Montoya
seitsemänkymmenen koorumista

Elämän varrella me kohtaamme 
koetuksia ja kiusauksia. Meillä 
on myös mahdollisuus käyttää 

tahdonvapautta ja auttaa toisiamme. 
Nämä totuudet ovat osa taivaallisen 
Isämme suurenmoista ja täydellistä 
suunnitelmaa.

Presidentti John Taylor on opet-
tanut: ”Kuulin profeetta Josephin 
sanovan kerran kahdelletoista puhues-
saan: ’Teillä tulee olemaan kaikenlaisia 
koettelemuksia kestettävänänne. Ja 
on aivan yhtä välttämätöntä, että teitä 
koetellaan, kuin se oli Abrahamin ja 
muiden Jumalan miesten kohdalla, 
ja (hän sanoi) Jumala koettelee teitä, 
ja Hän tarttuu teihin ja koettelee teitä 
sydänjuurianne myöten.’” 1

Kun saavutamme vastuullisen iän, 
koetukset ja kiusaukset ovat yleisiä. 
Toisinaan niistä voi tulla raskaita kuor-
mia, mutta kun voitamme ne onnistu-
neesti, ne suovat meille myös voimaa 
ja kasvua.

Onneksi näitä kuormia ei ole 
tarkoitus kantaa yksin. Alma on 
opettanut: ”Te haluatte tulla Jumalan 
lammastarhaan ja tulla nimitetyiksi 
hänen kansakseen ja olette halukkaita 
kantamaan toistenne kuormia, jotta ne 

Koetuksia ja kiusauksia – 
mutta myös apua
Me taivaallisen Isän lapset voimme auttaa toinen toistamme 
koetuksissamme ja kiusauksissamme.
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Muutama päivä tämän matkan jäl-
keen vierailin tässä vaarnassa ja kysyin 
vaarnanjohtajalta, voisinko puhua 
joidenkin sellaisten jäsenten kanssa, 
jotka eivät olleet mahtuneet temppeliin 
sinä päivänä. Yksi veljistä, joiden kanssa 
puhuin, sanoi minulle: ”Vanhin, älä ole 
huolissasi. Minä olin Herran huoneen 
luona. Istuin penkillä puutarhassa ja 
pohdin mielessäni toimituksia. Sitten 
minulle annettiin tilaisuus päästä temp-
peliin, mutta sen sijaan annoin paikkani 
eräälle toiselle veljelle, joka oli tullut 
temppeliin ensimmäistä kertaa tullak-
seen sinetöidyksi vaimoonsa. Heillä oli 
sitten mahdollisuus osallistua sinä päi-
vänä kahteen istuntoon. Herra tuntee 
minut, ja Hän on siunannut minua, ja 
meillä on kaikki hyvin.”

2. Hymyilkää. Tämä pieni teko voi 
auttaa niitä, jotka ovat lannistuneita tai 
uupuneita. Viime huhtikuun yleiskon-
ferenssin pappeuskokouksen aikana 
istuin korokkeella yhtenä viidestä vasta 
kutsutusta johtavasta auktoriteetista. 
Istuimme siellä, missä tällä hetkellä istu-
vat apujärjestöjen johtokuntien sisaret. 
Uusi tehtäväni jännitti minua ja tuntui 
minusta ylivoimaiselta.

Kun lauloimme välilaulua, tunsin 
voimakkaan vaikutelman siitä, että joku 

katsoi minua. Ajattelin itsekseni: ”Tässä 
rakennuksessa on yli 20 000 ihmistä, 
ja useimmat heistä ovat kasvot tänne 
päin. Totta kai joku katsoo sinua.”

Kun jatkoin laulamista, tunsin jälleen 
voimakkaan vaikutelman siitä, että joku 
katsoi minua. Katsoin sitä riviä, jossa 
kaksitoista apostolia istuivat, ja näin, 
että presidentti Russell M. Nelson oli 
kääntynyt tuolissaan ympäri ja katsoi 
siihen suuntaan, jossa me istuimme. 
Katseemme kohtasivat, ja hän hymyili 
minulle iloisesti. Se hymy toi rauhaa 
lannistuneelle sydämelleni.

Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus 
Kristus vieraili muiden lampaidensa 
luona. Hän kutsui ja asetti kaksitoista 
opetuslasta, ja sillä valtuudella he palve-
livat kansaa. Herra Jeesus Kristus seisoi 
itse heidän keskellään. Herra pyysi heitä 
polvistumaan ja rukoilemaan. En ole 
varma, tunsivatko nämä vasta kutsutut 
ja asetetut kaksitoista opetuslasta kutsu-
muksensa ylivoimaiseksi, mutta pyhissä 
kirjoituksissa sanotaan: ”Ja tapahtui, että 
Jeesus siunasi heitä heidän rukoilles-
saan häntä, ja hänen kasvonsa hymyi-
livät heille, ja hänen kasvojensa valo 
loisti heihin.” 5 Viime yleiskonferenssin 
aikana yksi hymy kevensi kuormiani 
välittömästi ja poikkeuksellisella tavalla.

3. Osoittakaa myötätuntoa muita 
kohtaan. Jos olet pappeudenhaltija, 
käytä voimaasi Jumalan lasten hyväksi 
antaen heille siunauksia. Lausu lohdun 
ja tyynnytyksen sanoja niille, jotka kär-
sivät tai kokevat ahdinkoja.

4. Jumalan suunnitelman kulmaki-
venä on Herran Jeesuksen Kristuksen 
sovitus. Ainakin kerran viikossa mei-
dän tulisi mietiskellä kuten presidentti 
Joseph F. Smith mietiskeli ”sitä suurta 
ja ihmeellistä rakkautta, jonka Isä ja 
Poika ilmaisivat Lunastajan maailmaan 
tulemisessa” 6. Se, että kutsumme muita 
tulemaan kirkkoon ja nauttimaan sak-
ramentin kelvollisesti, antaa useammille 
taivaallisen Isän lapsille mahdollisuuden 
pohtia sovitusta. Ja ellemme ole kelvol-
lisia, voimme tehdä parannuksen. Muis-
takaa, että Korkeimman Poika laskeutui 
kaiken alapuolelle ja otti kantaakseen 
meidän pahat tekomme, syntimme, rik-
komuksemme, sairautemme, tuskamme, 
ahdinkomme ja yksinäisyytemme. 
Pyhissä kirjoituksissa opetetaan, että 
Kristus ”nousi ylös korkeuteen, kuten 
hän myös laskeutui kaiken alapuolelle, 
niin että hän käsitti kaiken.” 7

Sillä ei ole merkitystä, millaisia 
henkilökohtaiset kamppailumme 
ovat – olipa kyse sairaudesta tai pitkäl-
lisestä yksinäisyydestä tai kiusausten 
ja vastustajan koetusten aiheuttamasta 
kärsimyksestä – hyvä paimen on valmis 
auttamaan. Hän kutsuu meitä nimeltä ja 
sanoo: ”Tulkaa minun luokseni, kaikki 
te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä 
annan teille levon.” 8

Haluan tiivistää nämä neljä kohtaa:
Ensimmäiseksi – kulkekaa toinen 

virsta.
Toiseksi – hymyilkää. Teidän 

hymynne auttaa muita.
Kolmanneksi – osoittakaa 

myötätuntoa.
Neljänneksi – kutsukaa muita tule-

maan kirkkoon.
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ylittäviä pukkisiltoja ja jylhiä vuoria puh-
kovia pitkiä tunneleita. Niinpä varus-
tauduimme kypärään ja polkupyörään 
kiinnitetyillä lampuilla.

Aiemmin siellä käyneet olivat varoit-
taneet meitä, että tunnelit ovat pimeitä ja 
että tarvitsisimme todella tehokkaat lam-
put. Kokoonnuttuamme Taft Tunnelin 
valtavan kallioaukon suulle paikallinen 
opas selitti reitin vaaroja, kuten reunoilla 
sijaitsevia syviä ojia, rosoisia kallioseiniä 
ja täydellistä pimeyttä. Suuntasimme 
kärsimättöminä tunneliin. Ajettuamme 
vain muutaman minuutin ennakoitu 
pimeys nielaisi meidät kokonaan. 
Mukaan ottamani valot osoittautuivat 
riittämättömiksi, ja pian pimeys peitti ne. 
Huomasin yhtäkkiä, että aloin hätääntyä, 
hämmentyä ja menettää suuntavaistoni.

Häpesin myöntää hätääntymistäni 
ystävilleni ja perheelleni. Vaikka olen 
kokenut pyöräilijä, minusta tuntui kuin 
en olisi koskaan ennen ajanut polku-
pyörällä. Hämmennykseni voimistuessa 
pysyin tuskin pystyssä. Kun vihdoin 
kerroin hankalasta olostani matkato-
vereilleni, pääsin lähemmäksi erään 
ystäväni voimakkaampaa valokeilaa. 
Itse asiassa kaikki ryhmäämme kuulu-
vat alkoivat keräytyä tiiviiseen kehään 
hänen ympärilleen. Pysymällä hänen 
lähellään ja luottamalla jonkin aikaa 

Vanhin Vern P. Stanfill
seitsemänkymmenen koorumista

Jokin aika sitten vaimoni ja minä 
päätimme nauttia täydemmin 
Luoteis- Montanassa sijaitsevan 

kotimme lähiseudun kauneudesta. Pää-
timme ottaa polkupyörämme ja mennä 
Hiawatha Trailille, joka on Kalliovuorten 
yli Montanasta Idahoon johtava vanhan 
junaradan paikalle tehty maastopyörä-
reitti. Odotimme innolla mukavaa 
päivää hyvien ystävien seurassa seudun 
luonnonkauneudesta nauttien.

Tiesimme, että upeaan 24 kilometrin 
ajoreittiimme kuuluisi syviä kanjoneita 

Valitkaa valo
Meidän täytyy päättää, että kuuntelemme profeetallisia neuvoja, 
huomaamme Hengen kehotuksia ja toimimme niiden mukaan, olemme 
kuuliaisia Jumalan käskyille ja tavoittelemme henkilökohtaista ilmoitusta.

Lausun todistukseni Vapahtajasta. 
Jeesus on Kristus, elävän Jumalan 
Poika, ja Hän elää. Tiedän, että Hän 
tukee Isän suunnitelmaa koko väke-
vyydellään ja voimallaan. Tiedän, 
että presidentti Thomas S. Monson 
on elävä profeetta. Hänellä on hal-
lussaan kaikki avaimet, joilla viedä 
Jumalan työtä menestyksellisesti 
eteenpäin maan päällä. Tiedän, että 
me taivaallisen Isän lapset voimme 
auttaa toinen toistamme koetuksis-
samme ja kiusauksissamme. Jeesuk-
sen Kristuksen nimessä. Aamen. ◼
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hänen valoonsa ja koko ryhmän valoi-
hin puskimme yhä syvemmälle tunnelin 
pimeyteen.

Tunneilta tuntuneen ajan jälkeen 
näin valon pilkahduksen. Melkein heti 
aloin vakuuttua siitä, että kaikki sujuisi 
hyvin. Jatkoin ponnisteluani eteenpäin 
luottaen sekä ystävieni valoon että 
kasvavaan valopisteeseen. Luottamuk-
seni palautui vähitellen valon kasvaessa 
sekä kooltaan että kirkkaudeltaan. 
Kauan ennen tunnelin päättymistä 
lakkasin tarvitsemasta ystävieni apua. 
Hätääntymiseni kaikkosi kokonaan, 
kun poljimme nopeasti kohti valoa. 
Tunsin oloni tyyneksi ja varmaksi jo 
ennen kuin ajoimme ulos tunnelista 
lämpimään ja kirkkaaseen aamuun.

Elämme maailmassa, jossa 
uskoamme koetellaan. Koemme ken-
ties olevamme varmoja, että olemme 
valmiita kohtaamaan näitä haasteita 
– mutta huomaammekin, että valmis-
tautumisemme on ollut riittämätöntä. 
Ja aivan kuten ystäväni oli varoittanut 
minua pimeydestä, meitäkin varoitetaan 
tänä päivänä. Apostolien äänet kehot-
tavat meitä varustautumaan kirkkaalla 
hengellisen voiman valolla.

Samalla tavoin meillä voi olla 
vaivautunut, epämukava tai hengelli-
sesti hämmentynyt olo, kun uskomme 
kyseenalaistetaan. Tavallisesti näiden 
tunteiden voimakkuus ja kesto riippu-
vat siitä, kuinka me reagoimme niihin. 

Jos emme tee mitään, epäilys, ylpeys ja 
lopulta luopumus saattavat ajaa meidät 
valosta poispäin.

Kokemukseni tunnelissa antoi  
minulle tärkeitä opetuksia. Kerron  
vain muutaman esimerkin.

Ensiksi, epäilyksen pimeyden 
voimakkuudesta riippumatta me 
päätämme itse, kuinka pitkään ja 
missä määrin annamme sen vaikut-
taa meihin. Meidän täytyy muistaa, 
kuinka paljon taivaallinen Isämme ja 
Hänen Poikansa rakastavat meitä. He 
eivät hylkää meitä eivätkä anna meidän 
lamaantua, jos tavoittelemme Heidän 
apuaan. Muistakaa Pietarin kokemus 
Galileanjärven vaarallisessa aallo-
kossa. Tuntiessaan kylmän pimeyden 
sulkeutuvan ympärilleen Pietari tajusi 
heti vaikean tilanteensa ja päätti siinä 
silmänräpäyksessä pyytää apua. Hän 
ei kyseenalaistanut Vapahtajan voimaa 
pelastaa hänet; hän huudahti yksinker-
taisesti: ”Herra, pelasta minut.” 1

Meidän elämässämme Vapahtajan 
ojennettu käsi voi ilmetä luotetun 
ystävän, johtajan tai rakastavan van-
hemman antaman avun muodossa. 
Kun kamppailemme pimeydessä, ei ole 
mitään väärää siinä, että turvaudumme 
väliaikaisesti niiden ihmisten valoon, 
jotka rakastavat meitä ja ajattelevat 
meidän parastamme.

Kun pohdimme asiaa tarkem-
min, niin miksi kuuntelisimmekaan 

aikamme ”suurissa ja avarissa raken-
nuksissa” olevien ihmisten kasvottomia, 
kyynisiä ääniä ja jättäisimme huomiotta 
niiden ihmisten pyynnöt, jotka aidosti 
rakastavat meitä? Nuo iänikuiset pes-
simistit hajottavat mieluummin kuin 
rakentavat ja ivaavat mieluummin kuin 
kohottavat. Heidän pilkalliset sanansa 
voivat kaivautua elämäämme, usein 
välähdyksenomaisin vääristelyin, jotka 
on huolella ja tarkoituksella rakennettu 
tuhoamaan meidän uskomme. Onko 
viisasta asettaa iankaikkinen hyvinvoin-
timme tuntemattomien ihmisten käsiin? 
Onko viisasta hankkia valaistusta niiltä, 
joilla ei ole valoa annettavana tai jotka 
ehkä piilottavat meiltä omat tarkoitus-
peränsä? Nämä nimettömät henkilöt, 
jotka eivät avoimesti esiintyessään saisi 
meiltä hetkenkään huomiota, käyttävät 
sosiaalista mediaa pysyen lähemmän 
tarkastelun ulottumattomissa ja saaden 
ansaitsematonta uskottavuutta.

Niiden kuunteleminen, jotka pilk-
kaavat pyhiä asioita, etäännyttää meidät 
Vapahtajan pelastavasta ja elämää anta-
vasta valosta. Johannes kirjoitti: ”Jeesus 
puhui taas kansalle ja sanoi: ’Minä olen 
maailman valo. Se, joka seuraa minua, 
ei kulje pimeässä, vaan hänellä on 
elämän valo.’” 2 Muistakaa, että ne, jotka 
todella rakastavat meitä, voivat auttaa 
meitä vahvistamaan uskoamme.

Samoin kuin tunsin hämmennystä 
tunnelissa ollessani, voimme olla liian 
hämmentyneitä pyytääksemme apua, 
kun meillä on epäilyjä. Olemme ehkä 
se, jonka puoleen toiset ovat kääntyneet 
saadakseen voimaa, ja nyt tarvitsemme-
kin itse apua. Kun ymmärrämme, että 
valo ja lohtu, joita Vapahtaja voi antaa 
meille, ovat aivan liian kallisarvoisia  
antaaksemme ylpeyden voittaa, niin  
innoitetut kirkon johtajat, vanhemmat  
ja luotetut ystävät voivat auttaa meitä. 
He ovat valmiita auttamaan meitä  
saamaan hengellisen varmuuden,  
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joka vahvistaa meitä uskoomme kohdis-
tuvia epäilyksiä vastaan.

Toiseksi, meidän täytyy turvata 
Herraan kehittääksemme itses-
sämme hengellistä voimaa. Emme 
voi ikuisesti turvautua muiden valoon. 
Tiesin, ettei tunnelin pimeys kestäisi 
loputtomasti, jos polkisin ystäväni 
vieressä ja ryhmän suomassa turvassa. 
Mutta odotin voivani jatkaa omin voimin 
heti kun näkisin valoa. Herra opettaa 
meille: ”Lähestykää minua, niin minä 
lähestyn teitä; etsikää minua uutterasti, 
niin te löydätte minut; pyytäkää, niin te 
saatte; kolkuttakaa, niin teille avataan.” 3 
Meidän täytyy toimia odottaen, että 
Herra täyttää lupauksensa ja nostaa mei-
dät pimeydestä, jos lähestymme Häntä. 
Vastustaja yrittää kuitenkin vakuuttaa 
meille, ettemme ole koskaan tunteneet 
Hengen vaikutusta ja että olisi helpom-
paa vain lakata yrittämästä.

Presidentti Dieter F. Uchtdorf on neu-
vonut meitä: ”Epäilettehän ensin epäilyk-
siänne ennen kuin epäilette uskoanne.” 4 
Eräs nuori mies kotiseurakunnastamme 
sanoi vastikään: ”Olen tuntenut asioita, 
joita ei voi selittää millään muulla tavoin 
kuin sillä, että ne ovat lähtöisin Juma-
lasta.” Se on hengellistä nuhteettomuutta.

Kun meillä on kysymyksiä tai 
tunnemme houkutusta epäillä, meidän 
tulisi muistaa niitä hengellisiä siunauk-
sia ja tunteita, jotka ovat aiemmin pai-
nuneet sydämeemme ja elämäämme, 

ja kohdistaa uskomme taivaalliseen 
Isään ja Hänen Poikaansa Jeesukseen 
Kristukseen. Mieleeni tulee tuttuun 
kirkon lauluun sisältyvä vakuutus: ”Me 
luotamme Herramme voimaan. Vahvan 
turvan se ennenkin toi.” 5 Aiempien 
hengellisten kokemusten huomiotta 
jättäminen ja pois sulkeminen etään-
nyttää meidät Jumalasta.

Matkamme kohti valoa edistyy, kun 
meillä on halua tunnistaa se, kun se 
loistaa omassa elämässämme. Nykyajan 
pyhissä kirjoituksissa on määritelmä 
valosta ja lupaus niille, jotka ottavat 
sen vastaan: ”Se, mikä on Jumalasta, 
on valoa; ja se, joka ottaa vastaan valoa 
ja pysyy Jumalassa, saa lisää valoa; 
ja se valo kirkastuu kirkastumistaan 
täyteen päivään saakka.” 6 Aivan kuten 
jatkoimme polkemista kohti valoa, niin 
mitä sinnikkäämmin jatkamme eteen-
päin, sitä kirkkaampi Hänen vaiku-
tuksensa on meidän elämässämme. Tun-
nelin päässä olevan valon tavoin Hänen 
vaikutuksensa antaa meille itseluotta-
musta, päättäväisyyttä, lohtua ja – mikä 
tärkeintä – voiman tietää, että Hän elää.

Kolmanneksi, ei ole olemas-
sakaan pimeyttä, joka olisi niin 
synkkä, niin uhkaava tai niin 
ankara, ettei valo sitä voittaisi. 
Vanhin Neil L. Andersen on vastikään 
opettanut: ”Pahuuden lisääntyessä 
maailmassa vanhurskaille annetaan 
korvauksena hengellistä voimaa. 

Maailman liukuessa irti hengellisistä 
ankkureistaan Herra valmistaa keinon 
niille, jotka etsivät Häntä, tarjoten heille 
suuremman varmuuden, suuremman 
vakuutuksen ja suuremman luotta-
muksen siihen hengelliseen suuntaan, 
johon he ovat matkaamassa. Hämärän 
ilmaantuessa Pyhän Hengen lahjasta 
tulee kirkkaampi valo.” 7

Veljet ja sisaret, meitä ei ole jätetty 
yksin maailman asenteissa tapahtuvien 
oikkujen ja muutosten armoille, vaan 
meillä on voima valita usko epäilyn 
sijaan. Voidaksemme saada osaksemme 
luvattua hengellistä voimaa meidän täy-
tyy päättää, että kuuntelemme profee-
tallisia neuvoja, huomaamme Hengen 
kehotuksia ja toimimme niiden mukaan, 
olemme kuuliaisia Jumalan käskyille ja 
tavoittelemme henkilökohtaista ilmoi-
tusta. Meidän täytyy valita. Valitkaamme 
Vapahtajan valo. Jeesuksen Kristuksen 
nimessä. Aamen. ◼
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Ilmoituksen saaminen riippuu sydämemme 
tilasta ja aikeesta

Olen miettinyt kertomuksia muuta-
mista ihmisistä pyhissä kirjoituksissa. 
Otetaan esimerkiksi Laman ja Lemuel. 
Nefin tavoin he olivat syntyneet hyvistä 
vanhemmista ja heille oli opetettu 
kaikkea heidän isänsä tietämystä.2 Silti 
he nurisivat, koska heidän isänsä näki 
näkyjä. Heidän näkökulmastaan heidän 
isänsä päätökset olivat vastoin johdon-
mukaista ajattelua, sillä he eivät tunte-
neet sitä, mikä on Jumalan, eivätkä he 
sen vuoksi uskoneet.3

On kiinnostavaa huomata, että hei-
dän valintojensa ansiosta heille tarjoutui 
mahdollisuuksia saada uskoa vahvista-
via kokemuksia. He jättivät kotinsa ja 
rikkautensa. He kärsivät vaeltaessaan 
erämaassa. He auttoivat viimein laivan 
rakentamisessa ja suostuivat matkaa-
maan tuntemattomaan maahan.

Nefi koki nämä samat kokemukset. 
Mutta vahvistivatko nämä teot Lama-
nin ja Lemuelin uskoa? Nefin uskoa ne 
vahvistivat, mutta näistä veljistä tuli yhä 
kyynisempiä ja vihaisempia. He näkivät 
jopa enkelin ja kuulivat hänen puhuvan 

Ehkäpä elämässänne on jotakin, 
mistä teillä on kysymys. Ehkäpä teillä 
on ongelma, jota ette oikein osaa 
ratkaista. Tänään haluaisin kertoa 
joitakin ajatuksia, jotka saattavat auttaa 
teitä saamaan vastauksia tai apua, jota 
etsitte. Prosessi alkaa kääntymyksellä 
Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin.

Vanhin James B. Martino
seitsemänkymmenen koorumista

Kun olin nuori mies, vanhempani 
liittyivät Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirk-

koon. Tiesimme, että lähetyssaarnaajat 
olivat opettaneet heitä, mutta vanhem-
pani olivat osallistuneet lähetystyöoppi-
aiheisiin kahdestaan.

Tämän yllättävän ilmoituksen 
jälkeen myös veljeni ja minä aloimme 
kuunnella lähetyssaarnaajia, ja kukin 
veljistäni otti palautuksen sanoman 
iloiten vastaan. Vaikka minä olin ute-
lias, minulla ei ollut sydämessäni halua 
muuttaa elämääni. Otin kuitenkin vas-
taan haasteen rukoilla, onko Mormonin 
kirja Jumalan sanaa, mutta en saanut 
mitään vastausta.

Saattaisitte kysyä, miksi taivaallinen 
Isä ei vastannut tuohon rukoukseen. 
Minä ainakin ihmettelin. Olen sittem-
min oppinut, että Moronin antama 
lupaus pitää paikkansa. Jumala vastaa 
rukouksiimme siitä, onko evanke-
liumi totta, mutta Hän vastaa niihin, 
kun meillä on vilpitön sydän ja vakaat 
aikeet.1 Hän ei vastaa vain tyydyttääk-
seen uteliaisuutemme.

Kääntykää Herran 
puoleen, niin  
vastauksia tulee
Olkaa kuuliaisia, muistakaa ne kerrat, kun olette tunteneet  
Henkeä aiemmin, ja pyytäkää uskossa. Te saatte vastauksenne.
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heille, mutta siitä huolimatta he edel-
leen epäilivät.4

Kuolevainen elämä ei ole helppoa 
kenellekään meistä. Meidät asetetaan 
maan päälle koeteltaviksi ja testattaviksi. 
Suhtautumistapamme elämän kokemuk-
siin vaikuttaa usein suuresti todistuk-
seemme. Pohtikaa joitakin Lamanin ja 
Lemuelin reaktioita: He nurisivat, kun 
heidän isänsä pyysi heitä tekemään vai-
keita asioita.5 He yrittivät hankkia prons-
silevyt, mutta kun he eivät onnistuneet 
siinä, he luovuttivat. Heidän asenteensa 
oli: ”Me olemme yrittäneet, emmekä voi 
tehdä enempää.” 6

Kerran he olivat peräti murheellisia 
toimittuaan väärin ja pyysivät anteeksi.7 
He rukoilivat ja saivat anteeksi. Mutta 
pyhissä kirjoituksissa kerrotaan, että 
myöhemmin he alkoivat taas valittaa ja 
kieltäytyivät rukoilemasta. He menivät 
Nefin luo ja sanoivat, etteivät pystyneet 
ymmärtämään sitä, mitä heidän isänsä 
oli puhunut.8 Nefi kysyi heiltä, olivatko 
he ”kysyneet Herralta” 9. Pankaa mer-
kille heidän vastauksensa: ”Emme ole, 
sillä ei Herra meille sellaisia ilmaise.” 10

Jatkuva kuuliaisuus suo meidän  
saada vastauksia

Nefin vastaus veljilleen on meille rat-
kaisu jatkuvien vastausten saamiseksi 
rukoukseen:

”Miksi ette pidä Herran käskyjä? 
Miksi haluatte tuhoutua sydämenne 
paatumuksen tähden?

Ettekö muista, mitä Herra on sanonut? 
– Jos ette paaduta sydäntänne ja pyy-
dätte minulta uskossa, uskoen saavanne 
ja pitäen tunnollisesti minun käskyni, 
varmasti nämä asiat ilmaistaan teille.” 11

Tunnen muutamia lähetystyössä pal-
velleita, jotka ovat saaneet kiistattomia 
hengellisiä kokemuksia, mutta tiettyjen 
hengellisten tapojen puute näyttää 
saaneen heidät unohtamaan ne kerrat, 
jolloin Jumala on puhunut heille. Noilta 

kotiin palanneilta lähetyssaarnaajilta ja 
meiltä kaikilta tahtoisin kysyä, ”jos olette 
tunteneet halua laulaa lunastavan rak-
kauden laulua, – – voitteko nyt tuntea 
sellaista?” 12 Jos ette tunne sitä nyt, voitte 
tuntea sitä jälleen, mutta pohtikaa Nefin 
neuvoja. Olkaa kuuliaisia, muistakaa 
ne kerrat, kun olette tunteneet Henkeä 
aiemmin, ja pyytäkää uskossa. Te saatte 
vastauksenne ja tunnette Vapahtajan 
rakkautta ja rauhaa. Vastaus ei ehkä tule 
niin nopeasti tai siinä muodossa kuin 
haluatte, mutta se tulee. Älkää antako 
periksi! Älkää koskaan antako periksi!

Verratkaamme Lamania ja Lemuelia 
Moosian poikiin. Kumpikin miesryhmä 
varttui vanhurskaassa perheessä, ja 
silti he harhautuivat pois. Enkeli kutsui 
kumpaakin ryhmää parannukseen, 
mutta mikä oli erilaista Moosian poi-
kien kokemuksessa?

Koettelemukset vahvistavat uskoamme
Heidän menestyksensä lähetystyössä 

on unohtumatonta. Tuhannet kokivat 
kääntymyksen Herran teille. Unoh-
damme kuitenkin usein, että kun he 
aloittivat lähetystyönsä, heidän sydä-
mensä oli masentunut ja he aikoivat 
kääntyä takaisin, mutta Herra lohdutti 
heitä. Herra lohdutti heitä kestämään 
kärsivällisesti heidän ahdinkonsa.13

Pyhien kirjoitusten tutkiminen  
kertoo meille Jumalan tahdon

Miksi näiden Moosian poikien koet-
telemukset vahvistivat heidän uskoaan 
ja sitoutumistaan sen sijaan että ne 
olisivat saaneet heidät nurisemaan 
tai epäilemään? Ratkaisu on siinä, 
että ”he olivat vahvistuneet totuuden 
tuntemisessa, sillä he olivat miehiä, 
joilla oli terve ymmärrys, ja he olivat 
tutkineet tarkoin kirjoituksia tunteak-
seen Jumalan sanan” 14. Me kaikki 
kohtaamme koettelemuksia ja meillä 
on kysymyksiä, mutta muistakaa, että 
meidän täytyy pitää ”jatkuvasti kiinni 
rautakaiteesta” 15. ”Kristuksen sanat 
kertovat [meille] kaiken, mitä [meidän] 
tulee tehdä.” 16 Meidän täytyy tehdä 
pyhien kirjoitusten tutkimisesta päivit-
täinen osa elämäämme, koska se avaa 
ilmoituksen ovet.

Rukous paastoon yhdistyneenä 
tuo ilmoitusta

Moosian poikien tapauksessa ”ei 
tässä ole kaikki; he olivat omistautu-
neet paljolle rukoukselle ja paastolle; 
sen tähden heillä oli profetian henki 
ja ilmoituksen henki” 17. Rukouksen 
ja paaston ansiosta me herkistymme 
hengellisille kehotuksille. Yhtey-
denpito taivaallisen Isän kanssa 
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pidättäytyessämme tarkoituksella 
ruoasta ja juomasta sallii meidän irrot-
tautua jumalattomuuden kahleista ja 
vapautua raskaiden kuormien ikeestä.18 
Rukous paastoon yhdistyneenä saa 
aikaan sen, että kun me kutsumme, 
Herra vastaa, ja kun huudamme apua, 
Hän sanoo: ”Tässä minä olen.” 19

Kääntykää Herran puoleen
Nämä henkilökohtaiset uskonnolli-

set tavat – kuuliaisuus, pyhien kirjoi-
tusten tutkiminen, rukous ja paasto 
– vahvistivat Moosian poikia. Näiden 
samojen henkilökohtaisten uskonnollis-
ten tapojen puute oli suuri syy siihen, 
että Laman ja Lamuel jäivät alttiiksi 
kiusaukselle nurista ja epäillä.

Jos te olette tunteneet kiusausta 
nurista, jos teillä on ollut epäilyksiä, 
jotka ovat johtaneet epäuskoon, jos 
koettelemukset tuntuvat raskaammilta 
kuin voitte kestää, kääntykää Herran 
puoleen. Jos te olette se, joka on kään-
tynyt pois tai puolustellut käytöstään, 
kääntykää Hänen puoleensa. Muistat-
teko, kun Hän puhui rauhaa mieleenne? 
”Minkä suuremman todistuksen [voitte] 
saada kuin todistuksen Jumalalta?” 20 
Kysykää itseltänne: ”Elänkö yhtä paljon 
Kristuksen lailla nyt kuin ennen?” Kään-
nyttehän Herran puoleen.

Saanen palata omaan tarinaani. Vii-
mein aloin olla vilpitön. Muistan, kuinka 
minua opettanut lähetyssaarnaaja kysyi, 
olinko valmis menemään kasteelle. 
Vastasin, että minulla oli yhä joitakin 
kysymyksiä. Tuo viisas lähetyssaarnaaja 
sanoi minulle, että hän voisi vastata 
kysymyksiini, mutta minun pitäisi ensin 
vastata hänen kysymykseensä. Hän 
kysyi minulta, onko Mormonin kirja 
totta ja onko Joseph Smith profeetta. 
Sanoin hänelle, että en tiennyt mutta 
halusin tietää.

Kysymykseni johtivat vahvistu-
neeseen uskoon. Vastaus ei tullut 

minulle yhdellä kertaa vaan proses-
sina. Huomasin, että kun annoin sijaa 
sanoille ja aloin osoittaa vähäsen uskoa, 
Mormonin kirja alkoi olla minusta ihana 
ja se valaisi ymmärrystäni ja todella 
avarsi sieluani. Viimein sain kokea 
sen, mitä pyhissä kirjoituksissa kuvail-
laan paisumisen liikkeiksi rinnassa.21 
Tuossa vaiheessa halusin mennä kas-
teelle ja omistaa elämäni Jeesukselle 
Kristukselle.

Minä todella tiedän, että Mormonin 
kirja on Jumalan sanaa. Minä tiedän, 
että Joseph Smith oli profeetta. Onhan 
minulla yhä asioita, joita en ymmärrä, 
mutta todistukseni totuudesta vie  
minua lähemmäksi Vapahtajaa ja  
vahvistaa uskoani.

Veljet ja sisaret, muistakaa Nefi  
ja Moosian pojat, joilla oli hengellisiä 
kokemuksia ja jotka sitten toimivat 
uskossa, niin että vastauksia tuli ja hei-
dän uskollisuutensa lisääntyi. Verratkaa 
sitä Lamaniin ja Lemueliin, jotka epäi-
livät ja nurisivat. Vaikka he toisinaan 
toimivat kelvollisesti, teko ilman uskoa 
on kuollut. Meillä täytyy olla uskoa ja 
tekoja, jotta saamme vastauksia.

Toivon, että kun olette kuunnel-
leet tänä aamuna, Henki on painanut 
mieleenne ja sydämeenne jotakin 
sellaista, mitä saattaisitte tehdä saa-
daksenne kysymyksiinne vastauksia 
tai löytääksenne innoitetun ratkaisun 
kohtaamaanne ongelmaan. Todistan 
vakaasti, että Jeesus on Kristus. Kään-
tykää Hänen puoleensa, niin rukouk-
siinne vastataan. Jeesuksen Kristuksen 
nimessä. Aamen. ◼
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emotionaalisen ja fyysisen piinan – Hän 
koki sen kaiken.” 1

Miksi Hän kärsi nämä ”kaikenlaiset” 
kuolevaisuuden haasteet? Alma on selit-
tänyt: ”Ja hän ottaa päällensä heidän 
heikkoutensa, jotta hänen sydämensä 
täyttyisi armolla, lihan mukaisesti, jotta 
hän osaisi lihan mukaisesti auttaa kan-
saansa sen heikkouksien mukaisesti” 
(Alma 7:12).

Esimerkiksi apostoli Paavali on 
julistanut, että koska Vapahtaja ”on itse 
käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, 
hän kykenee auttamaan niitä, joita koe-
tellaan” (Hepr 2:18). Samoin presidentti 
James E. Faust on opettanut: ”Koska 
Vapahtaja on kärsinyt kaiken, mitä me 
voimme milloinkaan tuntea tai kokea, 
Hän voi auttaa heikkoja tulemaan 
vahvemmiksi.” 2

Vapahtajamme koki ja kärsi kaikki 
kuolevaisuuden haasteet kokonai-
suudessaan ”lihan mukaisesti”, jotta 
Hän osaisi ”lihan mukaisesti auttaa 
kansaansa [eli tuoda lievitystä tai 
helpotusta] sen heikkouksien mukai-
sesti”. Hän siis tuntee kamppailumme, 
surumme, kiusauksemme ja kärsi-
myksemme, sillä keskeisenä osana 

kansansa kivut ja sairaudet” (Alma 7:11; 
ks. myös 2. Nefi 9:21).

Ajatelkaa sitä! Sovituksessaan 
Vapahtaja kärsi ”kaikenlaisia kipuja 
ja ahdinkoja ja koetuksia”. Presidentti 
Boyd K. Packer onkin selittänyt: 
”Hänellä ei ollut minkäänlaista vel-
kaa maksettavana. Hän ei ollut tehnyt 
mitään väärää. Siitä huolimatta, kaiken 
syyllisyyden, murheen ja surun, kivun 
ja nöyryytyksen määrän, kaiken mah-
dollisen ihmisen tunteman henkisen, 

Vanhin Dallin H. Oaks
kahdentoista apostolin koorumista

Kuolevaisuudessa meillä on varmuus 
kuolemasta ja synnin kuormasta. 
Jeesuksen Kristuksen sovitus antaa 

vastapainoa näille kahdelle kuolevaisen 
elämän varmalle asialle. Mutta kuole-
man ja synnin lisäksi meillä on monia 
muita haasteita, kun ponnistelemme läpi 
kuolevaisuuden. Tuon saman sovituk-
sen ansiosta Vapahtaja voi antaa meille 
voimaa, jota tarvitsemme voittaaksemme 
nämä kuolevaisuuden haasteet. Se on 
minun aiheeni tänään.

I
Useimmat sovitusta koskevat  

pyhien kirjoitusten kohdat käsittele-
vät sitä, kuinka Vapahtaja katkaisee 
kuoleman siteet ja kärsii syntiemme 
tähden. Saarnassaan, joka on tallen-
nettu Mormonin kirjaan, Alma opetti 
nämä perusasiat. Mutta hän antoi meille 
lisäksi selkeimmän pyhiin kirjoituksiin 
sisältyvän vakuutuksen, että Vapahtaja 
koki myös kansansa kivut, sairaudet ja 
heikkoudet.

Alma kuvaili tätä osaa Vapahtajan 
sovituksesta näin: ”Ja hän kulkee kär-
sien kaikenlaisia kipuja ja ahdinkoja ja 
koetuksia, ja tämä, jotta toteutuisi sana, 
joka sanoo hänen ottavan päällensä 

Jeesuksen Kristuksen 
sovituksen vahvistamina
Sovituksensa ansiosta Vapahtajalla on voima auttaa jokaisessa 
kuolevaisuuden kivussa ja ahdingossa.
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sovitustaan Hän koki auliisti ne kaikki. 
Ja sen vuoksi Hänen sovituksensa 
antaa Hänelle voiman auttaa meitä – 
antaa meille voimaa kestää se kaikki.

II
Vaikka Alman opetus kirjansa seit-

semännessä luvussa onkin yksinään 
selkein kaikista pyhien kirjoitusten koh-
dista, jotka koskevat tätä sovituksen kes-
keistä voimaa, sitä opetetaan kaikkialla 
muuallakin pyhissä kirjoituksissa.

Palvelutyönsä alussa Jeesus selitti, 
että Hänet lähetettiin ”parantamaan ne, 
joiden mieli on murtunut” (Luuk. 4:18, 
englanninkielinen kuningas Jaakon 
raamatunkäännös; ks. myös Jes. 61:1). 
Raamatussa kerrotaan meille usein, 
kuinka Hän paransi ihmisiä heidän 
taudeistaan ja vaivoistaan (ks. Luuk. 
5:15; 7:21). Mormonin kirjassa kerro-
taan, kuinka Hän paransi niitä, ”jotka 

olivat jollakin tavalla vaivaisia” (3. Nefi 
17:9). Matteuksen evankeliumissa seli-
tetään, että Jeesus paransi ihmisiä, ”jotta 
kävisi toteen, mitä on sanottu profeetta 
Jesajan kirjassa: – Hän kantoi meidän 
tautimme, otti taakakseen meidän sai-
rautemme” (Matt. 8:17).

Jesaja opetti, että Messias kantaisi 
”meidän kipumme” ja ”meidän sairau-
temme” ( Jes. 53:4). Jesaja opetti myös, 
että Hän vahvistaa meitä: ”Älä pelkää, 
minä olen sinun kanssasi! Älä arkana 
pälyile ympärillesi – minä olen sinun 
Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä 
autan sinua.” ( Jes. 41:10.)

Siksi me laulamme:

Sä ethän nyt pelkää, soi sana Jumalan,
Kun vierelläs kuljen ja sua talutan,
Sua nostan ja tuen, riennän vahvis-

tamaan. – –
Käyt suojassa kätten sä Kaikkivaltiaan.3

Puhuessaan joistakin omista  
kuolevaisuuden haasteistaan apostoli 
Paavali kirjoitti: ”Kestän kaiken hänen 
avullaan, joka antaa minulle voimaa” 
(Fil. 4:13).

Ja näin me näemme, että sovituk-
sensa ansiosta Vapahtajalla on voima 
auttaa jokaisessa kuolevaisuuden 
kivussa ja ahdingossa. Joskus Hänen 
voimansa parantaa vaivan, mutta pyhät 
kirjoitukset ja omat kokemuksemme 
opettavat, että joskus Hän auttaa anta-
malla meille voimaa tai kärsivällisyyttä 
kestää omat vaivamme.4

III
Mitä ovat nämä kuolevaisuuden 

kivut, ahdingot ja heikkoudet, joita 
Vapahtajamme koki ja kärsi?

Meillä kaikilla on silloin tällöin 
kipuja, ahdinkoja ja heikkouksia. 
Sen lisäksi, mitä koemme syntiemme 

Kaikki meistä kärsivät ja murehtivat rakkaan 
ihmisen kuoleman yhteydessä.

Rodulliseen ja etniseen taustaan liittyvät 
ennakkoluulot aiheuttavat tuskallisia hylkäämi
siä nuorille ja aikuisille.

Vapahtajalla on voima auttaa jokaisessa kuolevaisuuden tuskassa ja ahdistuksessa.  
Hän auttaa antamalla meille voimaa tai kärsivällisyyttä kestää omat vaivamme.

Monien kohdalla masennuksen vaiva on piinal
linen tai pysyvästi vammauttava.
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johdosta, kuolevaisuus on täynnä tois-
tuvia kamppailuja, suruja ja kärsimystä.

Me ja ne, joita rakastamme, kär-
simme sairauksista. Toisinaan jokainen 
meistä kokee myös vakavien vammo-
jen tai muiden fyysisten tai henkisten 
vaikeuksien tuomia kipuja. Kaikki 
meistä kärsivät ja murehtivat rakkaan 
ihmisen kuoleman yhteydessä. Me 
kaikki koemme epäonnistumisia henki-
lökohtaisissa tehtävissämme, perhesuh-
teissamme tai ammatissamme.

Kun aviopuoliso tai lapsi hylkää 
sen, minkä me tiedämme olevan totta, 
ja eksyy pois vanhurskauden polulta, 
me koemme erityisen rasittavaa tuskaa 
aivan kuten tuhlaajapojan isä Jeesuksen 
ikimuistoisessa vertauksessa (ks. Luuk. 
15:11–32).

Kuten psalminkirjoittaja on julista-
nut: ”Monet vaivat kohtaavat vanhurs-
kasta, mutta kaikista niistä Herra hänet 
vapauttaa” (Ps. 34:20).

Niinpä kirkkomme lauluun sisältyy 
tämä tosi vakuutus: ”Lievityksen vai-
voihin taivaasta saa.” 5 Vapahtajamme ja 
Hänen sovituksensa parantavat meidät.

Teini- ikäisille erityisen katkera on 
hylätyksi tulemisen tunne, kun ikäto-
verit näyttävät nauttivan onnellisista 
keskinäisistä suhteista ja toiminnoista 

ja jättävät heidät tahallaan ulkopuo-
lelle. Rodulliseen ja etniseen taustaan 
liittyvät ennakkoluulot aiheuttavat muita 
tuskallisia hylkäämisiä sekä nuorille että 
aikuisille. Elämässä on monia haasteita, 
kuten työttömyys ja muut takaiskut 
suunnitelmissamme.

Puhun edelleenkin kuolevaisuuden 
vaivoista, jotka eivät ole aiheutuneet 
synneistämme. Joillakuilla on syntyes-
sään fyysisiä tai henkisiä vammoja, 
jotka aiheuttavat henkilökohtaista kär-
simystä heille itselleen ja kamppailuja 
niille, jotka rakastavat heitä ja huolehti-
vat heistä. Monien kohdalla masennuk-
sen vaiva on piinalli nen tai pysyvästi 
vammauttava. Yksi tuskallinen ahdinko 
on naimattomuus. Nii den, jotka kärsivät 
tästä tilanteesta, tulee muistaa, että 
Vapahtajamme kärsi myös tämänkal-
taista tuskaa ja että sovituksensa avulla 
Hän tarjoaa voimaa kestää sen.

Harvat vaikeudet rampauttavat 
ajallista tai hengellistä elämäämme 
enemmän kuin riippuvuudet. Jotkin 
niistä, kuten riippuvuus pornografiasta 
tai huumeista, ovat todennäköisesti 
saaneet alkunsa synnillisestä käyttäy-
tymisestä. Vaikka siitä käyttäytymisestä 
on tehty parannus, riippuvuus saattaa 
pysyä. Myös sitä vammauttavaa otetta 

voi höllentää Vapahtajan tarjoamalla 
voimalla pysyä lujana. Samoin voivat 
helpottua niiden kokemat vakavat 
haasteet, jotka on lähetetty rikok-
sista vankilaan. Eräs äskettäinen kirje 
todistaa voimasta, joka voi tulla jopa 
sellaisessa tilanteessa olevalle: ”Minä 
tiedän, että Vapahtajamme kulkee 
näillä käytävillä, ja olen usein tuntenut 
Kristuksen rakkautta näiden vankilan 
seinien sisäpuolella.” 6

Rakastan runoilijamme ja ystävämme 
Emma Lou Thaynen todistusta. Sanoin, 
joita nyt laulamme kirkon laulussa, hän 
kirjoitti:

Missä on turvani?
Löydänkö rauhaa,
Kun ympärilläni kaikk mustaksi käy?
Mistä mä avun saan, kun myrsky 

pauhaa,
Tuskat kun yltyy vaan,
tietä ei näy?

Ken mua auttaa vois
tietoa saamaan?
Ken multa ottaa pois vois ikävän?
Ken tahtois kiirehtää mua 

lohduttamaan?
Ken, ken voi ymmärtää?
Vain yksin Hän. 7
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IV
Ketä Jeesuksen Kristuksen sovitus 

voi auttaa ja vahvistaa? Alma opetti, 
että Vapahtaja ”[ottaa] päällensä kan-
sansa kivut ja sairaudet” ja ”auttaa 
kansaansa” (Alma 7:11–12, kursivointi 
lisätty). Keitä ovat tässä lupauksessa 
Hänen ”kansansa”? Ovatko tuota kan-
saa kaikki kuolevaiset – kaikki, jotka 
nauttivat ylösnousemuksen todellisuu-
desta sovituksen ansiosta? Vai onko 
kyse vain niistä valituista palvelijoista, 
jotka täyttävät vaatimukset toimitusten 
ja liittojen ansiosta?

Sanalla kansa on pyhissä kirjoituk-
sissa monia merkityksiä. Se merkitys, 
joka on sopivin opetukseen, että Vapah-
taja auttaa ”kansaansa”, on merkitys, 
jota Ammon käytti opettaessaan, että 
”Jumala muistaa jokaista kansaa, missä 
tahansa maassa se onkin” (Alma 26:37). 
Sitä myös enkelit tarkoittivat, kun he 
ilmoittivat Kristus- lapsen syntymästä: 
”Minä ilmoitan teille ilosanoman, suu-
ren ilon koko kansalle” (Luuk. 2:10).

Kuolevaisuudessa kokemansa 
sovituksen ansiosta Vapahtajamme 
kykenee lohduttamaan, parantamaan ja 
vahvistamaan kaikkia miehiä ja naisia 
kaikkialla, mutta uskon, että Hän tekee 
niin vain niiden kohdalla, jotka etsivät 
Häntä ja pyytävät Hänen apuaan. Apos-
toli Jaakob opetti: ”Nöyrtykää Herran 
edessä, niin hän on teidät korottava” 
( Jaak. 4:10). Me olemme oikeutettuja 
tuohon siunaukseen, kun me uskomme 
Häneen ja rukoilemme Hänen apuaan.

Jumalaa pelkääviä ihmisiä, jotka 
rukoilevat Jumalalta, että Hän nostaisi 
heidät heidän ahdingoistaan, on mil-
joonia. Vapahtajamme on ilmoittanut, 
että Hän ”laskeutui kaiken alapuolelle” 
(OL 88:6). Vanhin Neal A. Maxwell on 
opettanut: ”Laskeuduttuaan ’kaiken 
alapuolelle’ Hän käsittää täysin ja oma-
kohtaisesti koko inhimillisen kärsimyk-
sen kirjon.” 8 Saattaisimme jopa sanoa, 
että laskeuduttuaan kaiken alapuolelle 
Hän on täydellisessä asemassa nosta-
maan meitä ja antamaan meille voimaa, 
jota tarvitsemme kestääksemme ahdin-
komme. Meidän täytyy vain pyytää.

Monta kertaa nykyajan ilmoituk-
sissa Herra julistaa: ”Sen tähden, jos 
sinä pyydät minulta, sinä saat; jos sinä 
kolkutat, sinulle avataan” (esim. OL 6:5; 
11:5; ks. myös Matt. 7:7). Todellakin 
kaikkia koskevan rakkautensa ansiosta 
taivaallinen Isä ja Hänen rakas Poikansa 
Jeesus Kristus kuulevat kaikkien niiden 
rukoukset, jotka etsivät Heitä uskossa, 
ja He vastaavat niihin soveliaalla tavalla. 
Apostoli Paavali kirjoittikin: ”Olemme 
panneet toivomme elävään Jumalaan, 
joka on kaikkien ihmisten pelastaja, 
varsinkin uskovien” (1. Tim. 4:10).

Minä tiedän, että nämä asiat ovat 
totta. Vapahtajamme sovitus varmistaa 
meille kuolemattomuuden yleismaail-
mallisen ylösnousemuksen ansiosta ja 
antaa meille mahdollisuuden tulla puh-
taiksi synnistä parannuksen ja kasteen 
kautta. Tämän lisäksi Hänen sovituk-
sensa tarjoaa meille tilaisuuden kääntyä 

Hänen puoleensa, joka on kokenut 
kaikki kuolevaisuuden vaivamme 
antaakseen meille voimaa kestää kuole-
vaisuuden kuormat. Hän tuntee meidän 
tuskamme, ja Hän on valmis auttamaan 
meitä. Kuten laupias samarialainen, 
kun Hän löytää meidät haavoittuneena 
tienvarresta, Hän sitoo meidän haa-
vamme ja pitää meistä huolta (ks. Luuk. 
10:34). Jeesuksen Kristuksen ja Hänen 
sovituksensa parantava ja vahvistava 
voima on kaikkia meitä varten, jotka 
pyydämme. Todistan siitä kuten todistan 
myös Vapahtajastamme, joka tekee sen 
kaiken mahdolliseksi.

Jonakin päivänä kaikki nämä kuo-
levaisuuden kuormat otetaan pois eikä 
enää ole tuskaa (ks. Ilm. 21:4). Rukoilen, 
että me kaikki ymmärtäisimme Vapahta-
jamme sovituksen tuoman toivon ja voi-
man: varmuuden kuolemattomuudesta, 
mahdollisuuden iankaikkiseen elämään 
sekä sen tukea antavan voiman, jota 
voimme saada, jos vain pyydämme.  
Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. ◼
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nimeen me jonakin päivänä pelas-
tumme Hänen armostaan.9 Se, mitä 
uskollenne tulee tapahtumaan, ei ole 
sattumaa vaan valinta.

Erään nuoren brasilialaisen usko
Kuukausi sitten Brasiliassa tapasin 

Aroldo Cavalcanten. Hänet kastettiin 
21- vuotiaana, ensimmäiseksi kirkon 
jäseneksi perheessään. Hänen uskonsa 
paloi kirkkaana, ja hän alkoi heti val-
mistautua palvelemaan lähetystyössä. 
Valitettavasti Aroldon äidillä todettiin 

Vanhin Neil L. Andersen
kahdentoista apostolin koorumista

Vapahtaja havaitsi lähellään ole-
vien uskon voiman tai heikkou-
den. Yhdelle Hän sanoi hyväksy-

västi: ”Suuri on sinun uskosi.” 1 Toisille 
Hän vaikeroi: ”Te vähäuskoiset!” 2 Eräiltä 
Hän kysyi: ”Missä teidän uskonne on?” 3 
Ja vielä erään ansioksi Jeesus sanoi: 
”Näin vahvaa uskoa en ole tavannut 
yhdelläkään israelilaisella.” 4

Minä kysyn itseltäni: ”Millaisena 
Vapahtaja näkee uskoni?” Ja tänä iltana 
kysyn teiltä: ”Millaisena Vapahtaja 
näkee teidän uskonne?”

Usko Herraan Jeesukseen Kristukseen 
ei ole jotakin haurasta, joka leijuu irral-
laan ilmassa. Usko ei lankea osaksemme 
sattumalta, eikä se pysy meissä synty-
mäoikeutenamme. Se on, kuten pyhissä 
kirjoituksissa sanotaan, ”todellisuutta, 
– – sen näkemistä, mitä ei nähdä” 5.  
Usko säteilee hengellistä valoa, ja tuo 
valo on havaittavaa.6 Usko Jeesukseen 
Kristukseen on taivaan antama lahja, 
joka suodaan, kun päätämme uskoa 7 ja 
kun tavoittelemme sitä ja pidämme siitä 
kiinni. Teidän uskonne joko vahvistuu 
tai heikkenee. Usko on voiman periaate, 
ja se on tärkeä paitsi tässä elämässä  
myös edistymisessämme väliverhon  
tuolla puolen.8 Uskomalla Kristuksen  
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Usko ei ole sattumaa 
vaan valinta
Usko Jeesukseen Kristukseen on taivaan antama lahja, joka suodaan,  
kun päätämme uskoa ja kun tavoittelemme sitä ja pidämme siitä kiinni.

syöpä. Kolme kuukautta myöhemmin, 
vain päiviä ennen kuolemaansa, hän 
puhui Aroldolle suurimmasta huolen-
aiheestaan: Sukulaisia ei ollut autta-
massa. Aroldon pitäisi ottaa täysi vastuu 
kahdesta pikkusisarestaan ja yhdestä 
pikkuveljestään. Hän antoi vakavana 
tämän lupauksen kuolevalle äidilleen.

Päivisin Aroldo oli työssä pankissa, 
ja iltaisin hän opiskeli yliopistossa. Hän 
piti edelleen kasteenliittonsa lupaukset, 
mutta hänen toiveensa kokoaikaisesta 
lähetystyöstä olivat mennyttä. Hänen 
lähetystyönään olisi pitää huolta 
sisaruksistaan.

Kun Aroldo kuukausia myöhemmin 
valmisteli sakramenttikokouspuhetta, 
hän tutki sanoja, joilla Samuel nuhteli 
kuningas Saulia: ”Kuuliaisuus”, hän 
luki, ”on parempi kuin uhri.” 10 Aroldo 
sai ilmeisen mahdottoman vaikutelman 
siitä, että hänen täytyi olla kuuliainen 
profeetan kutsulle palvella lähetys-
työssä. Antamatta edessään olevien 
esteiden lannistaa hän jatkoi eteenpäin 
osoittaen valtavaa uskoa.

Aroldo pani säästöön jokaisen 
mahdollisen Brasilian cruzeiron. Kun 
hän oli 23- vuotias, hän sai lähetystyö-
kutsunsa. Hän kertoi veljelleen, kuinka 
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paljon nostaa joka kuukausi hänen 
pankkitililtään perheelle. Aroldolla 
ei ollut vielä riittävästi rahaa maksaa 
koko lähetystyönsä kustannuksia sekä 
veljensä ja siskojensa elinkuluja, mutta 
uskon turvin hän lähti lähetyssaar-
naajien koulutuskeskukseen. Viikkoa 
myöhemmin hän sai ensimmäisen 
monista siunauksista. Pankki, jonka 
palveluksessa vanhin Cavalcante oli 
ollut, kaksinkertaisti odottamatta rahan, 
joka hänen oli määrä saada työsuh-
teen päätettyään. Tämän ja muiden 
ihmeiden ansiosta hän sai riittävästi 
tuloja lähetystyöhönsä ja sisaruksilleen 
poissaolonsa aikana.

Nyt kaksikymmentä vuotta myö-
hemmin veli Cavalcante palvelee Boa 
Viagemin vaarnan johtajana Recifessä 
Brasiliassa. Muistellessaan noita aikoja 
hän sanoi: ”Kun pyrin elämään van-
hurskaasti, tunsin Vapahtajan rakkautta 
ja johdatusta. Uskoni vahvistui niin, 
että pystyin selviytymään monista 
haasteista.” 11 Aroldo ei saanut uskoaan 
sattumalta vaan valitsemalla sen.

On monia kristittyjä miehiä ja naisia, 
joilla on syvä usko Herraan Jeesukseen 
Kristukseen, ja me kunnioitamme ja 
arvostamme heitä.

Ei enää puolueettomalla maaperällä
Mutta veljet, meille on annettu jotakin 

enemmän: Jumalan pappeus, Jumalan 
voima, jonka pyhät enkelit ovat palaut-
taneet maan päälle. Se tekee meistä 
erilaisia. Te ette enää seiso puolueetto-
malla maaperällä. Uskonne ei vahvistu 
sattumalta vaan valinnan myötä.

Se, kuinka elämme elämäämme, 
joko vahvistaa tai heikentää uskoamme. 
Rukous, kuuliaisuus, rehellisyys, ajatus-
ten ja tekojen puhtaus ja epäitsekkyys 
vahvistavat uskoa. Ilman niitä usko heik-
kenee. Miksi Vapahtaja sanoi Pietarille: 
”Minä olen rukoillut puolestasi, ettei 
uskosi sammuisi”? 12 Koska on olemassa 
vastustaja, joka iloitsee hävittäessään 
uskoamme! Olkaa hellittämättömiä 
uskonne varjelemisessa.

Rehellisiä kysymyksiä
Rehellisten kysymysten käsittelemi-

nen on tärkeä osa uskon vahvistamista, 
ja me käytämme siihen sekä älyämme 
että tunteitamme. Herra on sanonut: 
”Minä puhun sinulle sinun mielessäsi 
ja sinun sydämessäsi.” 13 Kaikki vas-
taukset eivät tule heti, mutta useimmat 
kysymykset voi ratkaista tutkimalla 
vilpittömästi ja pyytämällä vastauksia 
Jumalalta. Mielemme käyttäminen ilman 
sydäntämme ei tuo hengellisiä vas-
tauksia. ”Vain Jumalan [Hengen kautta] 
tietää, mitä Jumalassa on.” 14 Ja auttaak-
seen meitä Jeesus on luvannut meille 

”toisen puolustajan”, jota Hän kutsuu 
”Totuuden Hengeksi” 15.

Usko ei koskaan vaadi vastausta 
jokaiseen kysymykseen vaan etsii var-
muutta ja rohkeutta mennä eteenpäin 
tunnustaen toisinaan: ”Minä en tiedä 
kaikkea, mutta minä tiedän riittävästi 
jatkaakseni opetuslapseuden polulla.” 16

Uppoutuminen alituisesti epäilyk-
seen, jota uskottomien ja epäuskoisten 
vastaukset ruokkivat, heikentää ihmisen 
uskoa Jeesukseen Kristukseen ja palau-
tukseen.17 ”Ihminen ei luonnostaan ota 
vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä 
se on hänen mielestään hulluutta.” 18

Esimerkiksi profeetta Joseph Smithiä 
koskeneet kysymykset eivät ole uusia. 
Hänen arvostelijansa ovat singonneet 
niitä tämän työn alusta asti. Kaikille 
uskoville, jotka 2000- luvun värittä-
mien lasien läpi katsellessaan esittävät 
rehellisesti kysymyksiä tapahtumista 
tai profeetta Josephin sanoista lähes 
200 vuoden takaa, saanen antaa tämän 
hyväntahtoisen neuvon: Antakaa veli 
Josephin toistaiseksi olla rauhassa! Jos-
kus tulevaisuudessa teillä on sata kertaa 
enemmän tietoa kuin tämän päivän 
hakukoneilla yhdessä on löydettävissä, 
ja se tulee kaikkitietävältä Isältämme 
taivaassa.19 Miettikää Josephin koko 
elämää – hän syntyi köyhyyteen ja sai 
tuskin mitään muodollista koulutusta, 
mutta hän käänsi Mormonin kirjan 
vajaassa 90 päivässä.20 Kymmenettu-
hannet rehelliset, asialle omistautuneet 
miehet ja naiset ottivat omakseen 
palautuksen asian. Ollessaan 38- vuotias 
Joseph sinetöi todistuksensa verellään. 
Todistan, että Joseph Smith oli Jumalan 

Aroldo Cavalcante (vasemmalla) sisariensa ja 
veljensä kanssa. Seinällä on muotokuva heidän 
äidistään. 



67MARRASKUU 2015

profeetta. Juurruttakaa tämä mieleenne 
ja siirtykää eteenpäin!

Lahjoja, jotka laajentavat uskoamme
Sekä Raamattu että Mormonin kirja 

antavat meille suurenmoisen vakuutuk-
sen siitä, että Jeesus on Kristus, Jumalan 
Poika. Pidän kädessäni ensimmäistä 
ranskankielistä Mormonin kirjaa, jonka 
John Taylor julkaisi aloittaessaan työn 
Ranskassa vuonna 1852. Mormonin 
kirja on kokonaisuudessaan tai osittain 
saatavilla 110 kielellä ympäri maailman. 
Se antaa hengellisen ja käsin koske-
teltavan todisteen siitä, että palautus 
on totta. Milloin edellisen kerran luitte 
Mormonin kirjan kannesta kanteen? 
Lukekaa se jälleen. Se lisää uskoanne.21

Toinen Jumalan antama lahja, joka 
laajentaa uskoamme, on ensimmäisen 
presidenttikunnan ja kahdentoista koo-
rumin antama opastus. Tänään olemme 
hyväksyneet kolme uutta kahdentoista 
koorumin jäsentä, ja toivotan vanhin 
Rasbandin, vanhin Stevensonin ja van-
hin Renlundin tervetulleiksi kahden-
toista koorumin pyhään piiriin. Paavali 
on sanonut:

”Hän kutsui sekä apostolit että 
profeetat – –

tehdäkseen pyhät täydellisiksi – –,
kunnes me kaikki sitten pääsemme 

yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan 
Pojan tuntemiseen – –,

emmekä ajelehdi kaikenlaisten opin 
tuulten heiteltävinä ja ole kavalien ja 
petollisten ihmisten pelinappuloita.” 22

Ensimmäisen presidenttikunnan ja 
kahdentoista johdatus varjelee osaltaan 
uskoamme.

Vaikka uskonne alkutuli on ehkä 
pieni, niin vanhurskaat valinnat tuovat 
suurempaa luottamusta Jumalaan, ja 
uskonne vahvistuu. Kuolevaisuuden 
vaikeudet puhaltavat teitä vastaan, ja 
pimeydessä vaanii pahuuden voimia, 
jotka haluavat tukahduttaa uskonne. 
Mutta kun edelleen teette hyviä valintoja, 
turvaatte Jumalaan ja seuraatte Hänen 
Poikaansa, Herra lähettää lisää valoa ja 
tietoa, ja uskostanne tulee varma ja hor-
jumaton. Presidentti Thomas S. Monson 
on sanonut: ”Älkää pelätkö. – – Tulevai-
suus on yhtä kirkas kuin uskonne.” 23

Porter, Zane ja Max Openshaw
Tämän kirkon nuorten miesten 

usko on huomionarvoista!
Tänä vuonna 12. kesäkuuta sain 

sähköpostiviestin, jossa kerrottiin, 
että erään utahilaisen seurakunnan 
piispa, hänen vaimonsa ja kaksi heidän 
lapsistaan olivat saaneet surmansa 
lento- onnettomuudessa. Piispa Mark 
Openshaw oli ohjannut konetta, kun se 
lähti pieneltä lentokentältä, ja yhtäkkiä 
kone putosi ja iskeytyi maahan. Onnet-
tomuudessa saivat surmansa piispa 
Openshaw, hänen vaimonsa Amy ja 
heidän lapsensa Tanner ja Ellie. Kuin 
ihmeen avulla heidän viisivuotias poi-
kansa Max, joka sinkoutui istuimessaan 
ulos lentokoneesta, selviytyi pelkästään 
luunmurtumilla.

Sain tietää, että heidän vanhin poi-
kansa, vanhin Porter Openshaw, palveli 
Majuron lähetyskentällä Marshallinsaarilla 
ja että heidän 17- vuotias poikansa Zane 
oli koulun kulttuurivaihdossa Saksassa.

Soitin vanhin Openshaw’lle Joulu-
saarelle. Vaikka vanhin Openshaw 

suri syvästi äitinsä, isänsä, veljensä ja 
siskonsa odottamatonta kuolemaa, hän 
käänsi huolenpitonsa heti kahteen nuo-
rempaan veljeensä.

Viimein vanhin Openshaw ja hänen 
veljensä Zane päättivät, että muut voisi-
vat auttaa kotona ja että Porterin pitäisi 
suorittaa lähetystyönsä loppuun. He 
tiesivät, että niin heidän vanhempansa 
haluaisivat.

Kun puhuin vanhin Openshaw’n 
kanssa, tunsin hänen murheensa mutta 
myös hänen uskonsa sammumattoman 
palon. ”Minulla on usko”, hän sanoi 
minulle, ”ja tiedän ilman epäilyksen 
häivääkään, että näen vielä perheeni. 
– – Voima koettelemuksissamme löytyy 
aina – – Herrastamme Jeesuksesta 
Kristuksesta. – – Jumalan kaikkivoipa 
käsi on hyvin selkeästi auttanut [minua] 
ja veljiäni selviytymään [tästä] erittäin 
vaikeasta haasteesta.” 24

Tapasin Zanen ensimmäisen kerran 
hautajaisissa. Kun katsoin neljää arkkua 
edessämme kappelissa, ihailin tämän 
17- vuotiaan uskoa, kun hän puhui 

Vaikka uskonne alkutuli on ehkä pieni, vanhurs
kaat valinnat tuovat suurempaa luottamusta 
Jumalaan, ja uskonne vahvistuu.

Vanhin Porter Openshaw palvelee Majuron 
lähetyskentällä Marshallinsaarilla.
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seurakunnalle. ”Tänään”, hän sanoi, 
”olemme kokoontuneet nöyrin sydämin 
ja uupunein sieluin muistamaan äidin, 
isän, Tannerin ja Ellien elämää. – – 
Olemme puhuneet yhdessä, itkeneet 
yhdessä, muistelleet yhdessä ja tunte-
neet yhdessä Jumalan käden. – –

Päivä sen jälkeen kun kuulin onnet-
tomuudesta, löysin laukustani kirjeen 
äidiltä. Kirjeessä hän kirjoitti: ’Zane, 
muista, kuka olet ja mistä tulet. Me rukoi-
lemme puolestasi ja kaipaamme sinua.’” 
Zane jatkoi: ”Äiti ei olisi voinut lausua 

sopivampia viimeisiä sanoja. Tiedän, että 
hän sekä Tanner, Ellie ja isä – – rukoi-
levat veljieni ja minun puolesta. Tiedän, 
että – – he rukoilevat, että muistan, kuka 
olen, – – koska minä olen teidän lail-
lanne Jumalan lapsi, ja Hän on lähettänyt 
minut tänne. Todistan, [että] – – tun-
simmepa itsemme kuinka yksinäisiksi 
hyvänsä, Jumala ei hylkää meitä.” 25

Rakkaat ystäväni, uskonne ei alka-
nut syntymässä eikä se pääty kuole-
maan. Usko on valinta. Vahvistakaa 
uskoanne ja eläkää ansaitaksenne 
nämä Vapahtajan hyväksyvät sanat: 
”Suuri on sinun uskosi.” Kun niin teette, 
lupaan teille, että uskonne ansiosta ja 
Jeesuksen Kristuksen armon kautta te 
voitte jonakin päivänä seistä yhdessä 
rakkaittenne kanssa puhtaina ja tah-
rattomina Jumalan edessä. Jeesuksen 
Kristuksen nimessä. Aamen. ◼
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Tulkaa lapsen kaltaisiksi
Nuorin lastenlapsemme havainnol-

listaa ensimmäistä periaatetta. Opit-
tuaan konttaamaan ja sitten seisomaan 
hän oli valmis kokeilemaan kävele-
mistä. Ensimmäisillä yrityksillään hän 
kaatui ja itki ja hänen ilmeensä tuntui 
sanovan: ”En enää koskaan – koskaan 

Vanhin Randall K. Bennett
seitsemänkymmenen koorumista

Sydäntäni särki hiljattain eräässä 
kokouksessa hienojen myöhem-
pien aikojen pyhien kanssa. Siellä 

kysyttiin: ”Ketkä haluavat palata asu-
maan taivaallisen Isän luokse?” Jokainen 
käsi nousi. Seuraava kysymys kuului: 
”Ketkä teistä uskovat onnistuvansa 
siinä?” Valitettavasti ja yllättäen monet 
kädet laskeutuivat alas.

Kun havaitsemme kuilun sen 
välillä, mitä olemme nyt, ja sen, miksi 
haluamme tulla, monet meistä ovat vaa-
rassa menettää uskonsa ja toivonsa.1

Koska ”mikään epäpuhdas [ei] 
voi asua Jumalan luona” 2, niin jotta 
voimme palata Hänen luokseen, 
meidät täytyy puhdistaa synnistä 3 ja 
pyhittää 4. Jos meidän olisi tehtävä tämä 
yksin, kukaan meistä ei onnistuisi siinä. 
Mutta me emme ole yksin. Itse asiassa 
me emme ole koskaan yksin.

Me saamme apua taivaasta  
Jeesuksen Kristuksen ja Hänen sovi-
tuksensa ansiosta.5 Vapahtaja on sano-
nut: ”Jos teillä on usko minuun, teillä 
on voima tehdä kaikki, minkä minä 
näen hyväksi.” 6 Kun uskoa käytetään, 
se vahvistuu.

Tarkastelkaamme yhdessä kolmea 
periaatetta, jotka auttavat meitä mat-
kallamme takaisin taivaallisen Isämme 
luokse.

Seuraava askeleenne
Rakastava taivaallinen Isänne ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus  
kutsuvat teitä astumaan seuraavan askeleenne Heitä kohti.  
Älkää odottako. Astukaa askel nyt.

– yritä tätä uudelleen! Minä vain jatkan 
konttaamista.”

Kun pienokainen epäonnistui  
ja kaatui, hänen rakastavat vanhem-
pansa eivät pitäneet häntä toivotto-
mana tapauksena eivätkä ajatelleet, 
ettei hän koskaan oppisi kävelemään. 
Sen sijaan he ojensivat käsivartensa 
kutsuen häntä, ja heihin katsoen hän 
yritti uudelleen mennä kohti rakasta-
vaa syliä.

Rakastavat vanhemmat ovat ojennet-
tuine käsivarsineen aina iloisia pienim-
mistäkin askeleistamme oikeaan suun-
taan. He tietävät, että halumme yrittää 
ja yrittää uudelleen johtaa edistymiseen 
ja onnistumiseen.

Vapahtaja opetti, että periäksemme 
Jumalan valtakunnan meidän on tul-
tava pienen lapsen kaltaisiksi.7 Niinpä 
hengellisessä mielessä ensimmäinen 
periaate on, että meidän on tehtävä 
sitä, mitä teimme lapsina.8
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Kun kohdistamme huomiomme 
lapselle ominaisella nöyryydellä ja 
halukkuudella Isäämme taivaassa ja 
Vapahtajaamme, me otamme aske-
lia Heitä kohti luopumatta koskaan 
toivosta, vaikka epäonnistummekin. 
Rakastava taivaallinen Isämme iloitsee 
aivan jokaisesta uskollisesta askeleesta, 
ja jos kaadumme, Hän iloitsee jokai-
sesta yrityksestä nousta taas ylös ja 
yrittää uudelleen.

Toimikaa uskossa
Toista periaatetta havainnollistavat 

kaksi uskollista pyhää, joista kumpikin 
oli hyvin halukas löytämään iankaikki-
sen kumppanin. Kumpikin otti rukoil-
len uskontäyteisiä askelia.

Juri, venäläinen myöhempien 
aikojen pyhä, teki uhrauksia ja säästi 
rahaa matkustaakseen pitkän matkan 
temppeliin. Junassa hän huomasi kau-
niin naisen, jolla oli säteilevä olemus, ja 
hänestä tuntui, että hänen pitäisi kertoa 
naiselle evankeliumista. Tietämättä mitä 
muutakaan voisi tehdä, hän alkoi lukea 
omaa Mormonin kirjaansa toivoen, että 
nainen huomaisi.

Juri ei tiennyt, että nainen, Marija,  
oli jo myöhempien aikojen pyhä. 
Tietämättä, että Jurikin oli jäsen, ja 
noudattaen saamaansa innoitusta ker-
toa hänelle evankeliumista myös Marija 
alkoi lukea omaa Mormonin kirjaansa 
toivoen, että Juri huomaisi.

No, kun Juri ja Marija samanaikai-
sesti kohottivat katseensa, he hämmäs-
tyivät huomatessaan Mormonin kirjan 
toinen toisensa käsissä – ja niin, heidän 
rakastuttuaan heidät sinetöitiin temp-
pelissä. Nykyään Juri ja Marija Kutepov, 
toinen toisensa iankaikkisina kumppa-
neina, vaikuttavat Voronežissa Venäjällä 
merkittävästi kirkon kasvuun omassa 
maassaan.

Kyse ei ole ainoastaan tämän paris-
kunnan halukkuudesta toimia uskossa. 
Kyse on myös toisesta periaatteesta – 
Herra siunaa meitä ylenpalttisesti haluk-
kuudestamme toimia uskossa. Herran 
lupaamat siunaukset eivät ainoastaan 
vastaa halukkuuttamme astua askel;  
ne ylittävät sen.

Taivaallinen Isä ja Vapahtajamme 
ovat innokkaita siunaamaan meitä. 
Loppujen lopuksi He pyytävät vain 
kymmenesosaa siitä, millä He siunaavat 
meitä, ja lupaavat sitten, että taivaan 
ikkunat avautuvat! 9

Aina kun me olemme halukkaita  
toimimaan uskossa Jeesukseen 
Kristukseen ja astumme taas askeleen, 
varsinkin epävarman askeleen, joka 
edellyttää muutosta tai parannusta, 
meitä siunataan voimalla.10

Todistan, että Herra opastaa meitä 
kohti seuraavia askelia – ja myös niiden  
yli. Hän siunaa meitä ponnisteluissamme  
ylenpalttisesti voimallaan, jos haluamme 
edelleen yrittää, tehdä parannusta ja 

kulkea eteenpäin uskossa taivaalliseen 
Isäämme ja Hänen Poikaansa Jeesukseen  
Kristukseen.

Hengellisiä lahjoja ei luvata vain 
niille, jotka rakastavat Jumalaa ja pitävät 
kaikki Hänen käskynsä, vaan onneksi 
myös niille meistä, jotka ”[pyrkivät] teke-
mään niin” 11. Voimaa annetaan niille, 
jotka pyrkivät ja yrittävät edelleen.

Kaksi tärkeää viikoittaista tienviittaa 
matkallamme takaisin Isämme luokse 
taivaaseen ovat sakramenttitoimituksen 
ikuinen liitto ja lepopäivän viettomme. 
Presidentti Russell M. Nelson opetti 
meille viime yleiskonferenssissa, että 
lepopäivä on Herran lahja meille. Har-
ras viikoittainen lepopäivän viettomme 
on meidän merkkimme Herralle siitä, 
että rakastamme Häntä.12

Jokaisena lepopäivänä me todis-
tamme, että olemme halukkaita otta-
maan päällemme Hänen nimensä ja 
”muistamaan hänet aina ja pitämään 
hänen käskynsä”13. Vastalahjaksi 
katuvasta sydämestämme ja sitoutumi-
sestamme Herra uudistaa lupauksensa 
syntien anteeksiannosta ja antaa Hen-
kensä olla aina meidän kanssamme.14 
Pyhän Hengen vaikutus parantaa, 
vahvistaa, opettaa ja johdattaa meitä.

Jos muistamme Vapahtajan joka 
lepopäivä ja käännämme sydämemme 
Hänen puoleensa näiden kahden 
tärkeän tienviitan kohdalla, Herra 
siunaa meitä ponnisteluistamme 
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Kuvattuna myötäpäivään 
ylhäältä vasemmalta on kirkon 
jäseniä ja lähetyssaarnaajia 
Drammenissa Norjassa, Ari
cassa Chilessä, Belize Cityssä 
Belizessä, Athensissa Georgiassa 
Yhdysvalloissa, Cavite Cityssä 
Cavitessa Filippiineillä, Orange 
Countyssa Kaliforniassa Yhdys
valloissa, Kiovassa Ukrainassa 
ja Bermejillossa Durangossa 
Meksikossa.
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jälleen ylenpalttisesti lupaamillaan 
siunauksilla. Meille luvataan, että kun 
vietämme lepopäivää hartaasti, maan 
täyteys on meidän.15

Polku takaisin Isämme luokse taivaa-
seen johtaa Herran huoneeseen, jossa 
meitä siunataan pelastavilla toimituksilla 
itsemme ja edesmenneiden rakkai-
demme puolesta. Presidentti Boyd K. 
Packer on opettanut, että ”toimituk-
sista ja liitoista tulee valtakirjoja, joilla 
pääsemme [ Jumalan kasvojen] eteen” 16. 
Rukoilen, että meistä jokainen olisi aina 
kelvollinen ja käyttäisi temppelisuosi-
tustaan palvellakseen säännöllisesti.

Luonnollisen ihmisen voittaminen
Kolmas periaate on tämä: meidän on 

voitettava luonnollisen ihmisen taipu-
mus viivytellä, lykätä tai luovuttaa.17

Kun etenemme liittopolulla, me 
teemme virheitä, joitakin useaan 
kertaan. Jotkut meistä ponnistelevat 
sellaisten käyttäytymismallien tai riip-
puvuuksien kanssa, jotka tuntuvat mah-
dottomilta voittaa. Mutta usko taivaal-
liseen Isään ja Jeesukseen Kristukseen 
on toiminnan ja voiman periaate.18 Jos 
olemme halukkaita toimimaan, meitä 

siunataan voimalla tehdä parannus  
ja voimalla muuttua.

Me epäonnistumme ainoastaan,  
jos emme astu seuraavaa askelta eteen-
päin. Me emme epäonnistu, emme voi 
epäonnistua, jos otamme uskollisesti 
harteillemme Vapahtajan ikeen – Hänen, 
joka ei ole koskaan epäonnistunut eikä 
anna meidän epäonnistua!

Luvatut siunaukset
Lupaan, että jokainen uskontäyteinen 

askel tuo mukanaan apua taivaasta. Joh-
datusta tulee, kun rukoilemme taivaallista 
Isäämme, turvaamme Vapahtajaamme 
ja seuraamme Häntä sekä kuuntelemme 
Pyhää Henkeä. Voimaa tulee Jeesuksen 
Kristuksen sovitusuhrin ansiosta.19 Paran-
tumista ja anteeksiantoa tulee Jumalan 

armosta.20 Viisautta ja kärsivällisyyttä 
tulee luottamuksesta Herran ajoitukseen 
meidän kohdallamme. Varjelusta tulee 
Jumalan elävän profeetan, presidentti 
Thomas S. Monsonin seuraamisesta.

Teidät on luotu, jotta teillä ”voisi olla 
ilo” 21 – ilo, jota tunnette, kun palaatte 
kelvollisina taivaallisen Isänne ja Vapah-
tajanne luokse ja astutte Heidän lämpi-
mään syleilyynsä.

Todistan näistä ehdottomista totuuk-
sista. Teidän taivaallinen Isänne ja 
Hänen Poikansa Jeesus Kristus elävät. 
He tuntevat teidät. He rakastavat teitä. 
Rakastaen He kutsuvat teitä astumaan 
seuraavan askeleenne Heitä kohti. Älkää 
odottako. Astukaa askel nyt. Jeesuksen 
Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen. ◼
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Häneen on varmasti kohdistunut val-
tava paine hylätä omat vanhat uskonkä-
sityksensä ja omaksua babylonialaiset. 
Mutta hän pysyi uskollisena uskolleen 
– sanoissa ja teoissa.

Monet teistä tietävät, miltä tun-
tuu puolustaa epäsuosittua totuutta. 
Nykyään internetin slangissa puhutaan, 
että joutuu ”fleimaamisen” kohteeksi 
niiden toimesta, jotka ovat kanssamme 
eri mieltä. Mutta Daniel ei asettunut 
alttiiksi pelkästään julkiselle halvek-
sunnalle. Babylonissa ne, jotka kyseen-
alaistivat uskonnolliset vallanpitäjät, 
ymmärsivät, mitä fleimaaminen eli 
joutuminen liekkien keskelle merkitsi – 
kuvaannollisesti ja kirjaimellisesti. Kysy-
kää vaikka Danielin ystäviltä Sadrakilta, 
Mesakilta ja Abed- Negolta.2

En tiedä, oliko Danielin helppoa olla 
uskova sellaisessa ympäristössä. Joitakin 
ihmisiä siunataan uskovalla sydämellä 
– heille usko näyttää tulevan lahjana 
taivaasta. Mutta kuvittelen, että Daniel 
oli kuten monet meistä, joiden täytyy 
tehdä työtä todistuksemme eteen. Olen 
varma siitä, että Daniel vietti monia tun-
teja polvistuneena rukoukseen, laskien 
kysymyksensä ja pelkonsa uskon alt-
tarille sekä odottaen saavansa Herralta 
ymmärrystä ja viisautta.

Ja Herra todellakin siunasi Danielia. 
Vaikka hänen uskoaan kyseenalaistet-
tiin ja pilkattiin, hän pysyi uskollisena 
sille, minkä hän tiesi omasta kokemuk-
sestaan olevan oikein.

Daniel uskoi. Daniel ei epäillyt.
Ja sitten eräänä yönä kuningas 

Nebukadnessar näki unen, joka vai-
vasi hänen mieltään. Hän kutsui tiede -
mies-  ja neuvonantajaryhmänsä koolle 
ja vaati, että he kuvailevat unen hänelle 
ja myös ilmoittavat sen merkityksen.

Tietenkään he eivät pystyneet 
siihen. ”Ei kukaan pysty tekemään sitä, 
mitä kuningas käskee”, he puolustau-
tuivat. Mutta tämä sai Nebukadnessarin 

kaupunkiin ja opettelemaan vihollis-
tensa uskontoa?

Daniel oli kasvatettu seuraamaan 
Jehovaa. Hän uskoi Abrahamin, Iisakin 
ja Jaakobin Jumalaan ja palveli Häntä. 
Hän oli opiskellut profeettojen sanoja, 
ja hän tiesi Jumalan kanssakäymisestä 
ihmisen kanssa.

Mutta nyt hyvin nuorella iällä hän 
oli vankina ja oppilaana Babylonissa. 

Presidentti Dieter F. Uchtdorf
toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa

Babylon ja Daniel
Kaksituhatta kuusisataa vuotta sitten 

Babylonia oli maailman suurvalta. Eräs 
muinainen historioitsija kuvaili muuria, 
joka ympäröi Babylonin kaupunkia 
yli 90 metrin korkuisena ja 25 metrin 
vahvuisena. Hän kirjoitti: ”Ei ole mitään 
toista kaupunkia, joka suuruudessa olisi 
lähellekään – – sitä.” 1

Aikanaan Babylonia oli maailman 
oppimisen, lain ja filosofian keskus. 
Sen sotavoimat olivat vertaansa vailla. 
Se tuhosi Egyptin mahdin. Se hyökkäsi 
Assyrian pääkaupunkiin Niniveen sekä 
poltti ja ryösti sen. Se valloitti helposti 
Jerusalemin ja vei parhaat ja älykkäim-
mät Israelin lapset Babyloniin palvele-
maan kuningas Nebukadnessaria.

Yksi näistä pakkosiirtolaisista oli nuo-
rukainen nimeltä Daniel. Monet tutkijat 
uskovat, että Daniel oli siihen aikaan 
12–17- vuotias. Ajatelkaapa sitä, rakkaat 
nuoret Aaronin pappeuden haltijani: 
Daniel oli hyvin todennäköisesti teidän 
ikäisenne, kun hänet vietiin kuninkaan 
hoviin saamaan opetusta maailmallisen 
Babylonian kielessä, laeissa, uskonnossa 
ja tieteessä.

Osaatteko kuvitella, miltä olisi  
mahtanut tuntua, kun olisi ollut  
pakotettu jättämään kotinsa, mars-
simaan 800 kilometriä vieraaseen 

Älä pelkää vaan usko
Kun päätämme uskoa ja osoitamme parannukseen johtavaa uskoa sekä 
seuraamme Vapahtajaamme Jeesusta Kristusta, me avaamme hengelliset 
silmämme loistokkuuteen, jota pystymme tuskin kuvittelemaan.
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vain suuremman raivon valtaan, ja hän 
käski, että kaikki viisaat, enteiden-
selittäjät, loitsupapit ja neuvonantajat 
hakataan kappaleiksi – myös Daniel  
ja muut nuoret oppilaat Israelista.

Te, jotka tunnette Danielin kirjan, 
tiedätte, mitä seuraavaksi tapahtui. 
Daniel pyysi Nebukadnessarilta hieman 
lisää aikaa, ja hän ja hänen uskolliset 
toverinsa kääntyivät oman uskonsa ja 
moraalisen voimansa lähteen puoleen. 
He rukoilivat Jumalaa ja pyysivät juma-
lallista apua tänä ratkaisevana hetkenä 
elämässään. Ja ”näyssä salaisuus ilmoi-
tettiin Danielille” 3.

Daniel, valloitetun kansakunnan 
nuorukainen – jota oli kiusattu ja vai-
nottu uskomisesta outoon uskontoonsa 
– meni kuninkaan eteen ja ilmoitti tälle 
unen ja sen tulkinnan.

Siitä päivästä lähtien Danielista  
tuli kuninkaan luottoneuvonantaja,  
joka tunnettiin viisaudestaan koko 
Babyloniassa. Se oli suoranainen 
seuraus hänen uskollisuudestaan 
Jumalalle.

Pojasta, joka uskoi ja eli uskonsa 
mukaan, oli tullut Jumalan mies. Pro-
feetta. Vanhurskauden ruhtinas.4

Olemmeko me kuin Daniel?
Kaikilta meiltä, joilla on Jumalan 

pyhä pappeus, kysyn: Olemmeko me 
kuin Daniel?

Pysymmekö me uskollisina 
Jumalalle?

Teemmekö me sitä, mitä me 
saarnaamme, vai olemmeko me vain 
sunnuntaikristittyjä?

Kuvastuuko meidän päivittäisistä 
teoistamme selkeästi se, mihin me väi-
tämme uskovamme?

Autammeko me ”köyhiä ja tarvitse-
via, sairaita ja ahdistettuja” 5?

Olemmeko me niitä, jotka vain 
puhuvat, vai niitä, jotka toimivat 
innokkaasti?

Veljet, meille on annettu paljon. 
Meille on opetettu Jeesuksen Kristuksen 
palautetun evankeliumin jumalallisia 
totuuksia. Meille on uskottu pappeuden 
valtuus auttaaksemme lähimmäisiämme 
ja rakentaaksemme Jumalan valtakun-
taa maan päällä. Me elämme suurta 
hengellisen voiman vuodatuksen aikaa. 
Meillä on totuuden täyteys. Meillä on 
pappeuden avaimet, joilla sinetöidä 
maan päällä ja taivaassa. Saatavillamme 
on enemmän pyhiä kirjoituksia sekä 
elävien profeettojen ja apostolien ope-
tuksia kuin koskaan aiemmin.

Rakkaat ystäväni, älkäämme suhtau-
tuko näihin asioihin kevyesti. Näiden 
siunausten ja etuoikeuksien myötä 
tulee suuria vastuita ja velvollisuuksia. 
Nouskaamme niiden tasolle.

Muinainen Babylonin kaupunki  
on raunioina. Sen komeus on hävinnyt 
kauan sitten. Mutta Babylonin maail-
mallisuus ja jumalattomuus ovat voimis-
saan. Nyt on meidän tehtävämme elää 
uskovien tavoin epäuskon maailmassa. 
Meidän haasteenamme on noudattaa 
päivittäin Jeesuksen Kristuksen palau-
tetun evankeliumin periaatteita ja elää 
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uskollisina Jumalan käskyille. Meidän 
täytyy pysyä tyyninä ikätoverien pai-
nostuksen edessä. Me emme saa antaa 
yleisten trendien tai väärien profeetto-
jen vaikuttaa itseemme. Meidän tulee 
olla välittämättä jumalattomien pilkasta, 
vastustaa Perkeleen kiusauksia ja voit-
taa oma laiskuutemme.

Ajatelkaapa sitä. Kuinka paljon  
helpompaa Danielin olisikaan ollut 
yksinkertaisesti mennä mukaan  
Babylonin tapoihin? Hän olisi voinut 
siirtää syrjään sen rajoittavan käyt-
täytymissäännöstön, jonka Jumala oli 
antanut Israelin lapsille. Hän olisi voi-
nut nautiskella kuninkaan tarjoamista 
runsaista ruoista ja antautua luonnol-
lisen ihmisen maailmallisiin nautin-
toihin. Hän olisi välttynyt joutumasta 
pilkatuksi.

Hän olisi ollut suosittu.
Hän olisi sopinut joukkoon.
Hänen tiensä olisi ollut paljon 

helpompi.
Siis tietenkin siihen päivään asti, 

kunnes kuningas vaati unensa tulkintaa. 
Silloin Daniel olisi huomannut, että hän, 
kuten muutkin ”Babylonian viisaat”, oli 
menettänyt yhteytensä valon ja viisauden 
todelliseen lähteeseen.

Daniel läpäisi testin. Meidän tes-
timme jatkuu yhä.

Rohkeutta uskoa
Saatana, meidän vastustajamme, 

haluaa meidän epäonnistuvan. Hän 
levittää valheita pyrkimyksenään hävit-
tää meidän uskomme. Hän ehdottaa 
viekkaasti, että epäilijät, skeptikot ja 
kyynikot ovat valistuneita ja älykkäitä, 
kun taas ne, jotka uskovat Jumalaan 
ja Hänen ihmeisiinsä, ovat naiiveja, 
sokeita tai aivopestyjä. Saatana puhuu 
sen puolesta, että on hienoa epäillä 
hengellisiä lahjoja ja tosi profeettojen 
opetuksia.

Voisinpa auttaa jokaista ymmärtä-
mään tämän yhden yksinkertaisen tosi-
asian: me uskomme Jumalaan niiden 
asioiden vuoksi, jotka me tiedämme 
sydämessämme ja mielessämme, emme 
niiden asioiden vuoksi, joita me emme 
tiedä. Hengelliset kokemuksemme ovat 
toisinaan liian pyhiä selitettäviksi maa-
ilmallisin termein, mutta se ei tarkoita 
sitä, etteivät ne olisi todellisia.

Taivaallinen Isä on valmistanut  
lapsilleen hengellisen juhla- aterian  
tarjoten kaikenlaisia hienoja kuvitelta-
vissa olevia ruokia – ja kuitenkin sen 
sijaan että nauttisivat näistä hengel-
lisistä lahjoista, kyynikot tyytyvät 
havainnoimaan kaukaa, siemaillen 
skeptisyyden, epäilyksen ja epäkun-
nioituksen maljoistaan.

Miksi kukaan kulkisi elämän läpi 
tyytyen oman ymmärryksensä kynttilän 
valoon, kun kääntymällä taivaallisen 
Isämme puoleen voisi kokea hengel-
lisen tietämyksen kirkkaan auringon, 
joka laajentaisi mieltä viisaudella ja 
täyttäisi sielun ilolla?

Kun te ja minä puhumme ihmis-
ten kanssa uskosta ja uskomisesta, 
emmekö kuulekin usein: ”Voisinpa 
minäkin uskoa samoin kuin sinä”?

Tämä lausuma vihjaa erääseen toi-
seen Saatanan petokseen: että usko on 
tarjolla joillekin ihmisille muttei muille. 
Uskoon ei liity mitään maagista. Mutta 
halu uskoa on välttämätön ensimmäinen 
askel! Jumala ei erottele ihmisiä.6 Hän on 
teidän Isänne. Hän haluaa puhua teille. 
Siihen tarvitaan kuitenkin hieman järjes-
telmällistä tiedonhalua – siihen tarvitaan 
Jumalan sanan koettelemista – ja sitä, 
että osoitatte ”vähäsen uskoa”.7 Siihen 
tarvitaan myös hieman nöyryyttä. Ja sii-
hen tarvitaan avointa sydäntä ja avointa 
mieltä. Se edellyttää etsimistä sanan 
täydessä merkityksessä. Ja – mikä on 
kenties kaikkein vaikeinta – se edellyttää 
kärsivällisyyttä ja Herraan turvaamista.

Mikäli emme ponnistele uskon 
eteen, olemme kuin mies, joka irrottaa 
lampun virtajohdon seinästä ja syyttää 
sitten lamppua siitä, ettei se anna valoa.
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Hiljattain minua yllätti ja murehdutti 
kuulla eräästä Aaronin pappeuden 
haltijasta, joka tuntui ylpeilevän siitä sei-
kasta, että hän oli etääntynyt Jumalasta. 
Hän sanoi: ”Jos Jumala ilmoittaa itsensä 
minulle, niin sitten uskon. Siihen saakka 
katson sen totuuden, joka perustuu 
omaan ymmärrykseeni ja älyyni, valai-
sevan tietä edessäni.”

En tunne tämän nuoren miehen 
sydäntä, mutta en voinut mitään sille, 
että tunsin olevani tavattoman pahoil-
lani hänen vuokseen. Kuinka helposti 
hän hylkäsi ne lahjat, joita Herra tarjosi 
hänelle. Tämä nuori mies oli irrottanut 
lampun virtajohdon seinästä ja näytti 
sitten itsetyytyväiseltä nokkelaan huo-
mioonsa, ettei ollut mitään valoa.

Valitettavasti tämä näyttää olevan 
varsin suosittu asenne nykyään. Jos 
pystymme siirtämään todistamisen 
taakan Jumalalle, niin me luulemme 
voivamme saada oikeutuksen sille, 
ettemme suhtaudu vakavasti Jumalan 
käskyihin emmekä ota vastuuta suh-
teestamme taivaalliseen Isäämme.

Veljet, saanen sanoa selkeästi:  
kyynisyydessä ei ole mitään ylevää  
tai vaikuttavaa. Skeptisyys on helppoa 

– kuka tahansa pystyy siihen. Juuri 
uskollinen elämä vaatii moraalista voi-
maa, omistautumista ja rohkeutta. Ne, 
jotka pitävät kiinni uskosta, ovat paljon 
vaikuttavampia kuin ne, jotka antavat 
myöten epäilyksille, kun herää häm-
mentäviä kysymyksiä tai huolia.

Mutta meidän ei pitäisi yllättyä 
siitä, että yhteiskunta ei arvosta uskoa. 
Maailma on kautta aikain hylännyt sen, 
mitä se ei ymmärrä. Ja sen on erityisen 
hankalaa ymmärtää sitä, mitä se ei näe. 
Mutta vaikka me emme pystykään näke-
mään jotakin fyysisillä silmillämme, tämä 
ei tarkoita sitä, ettei sitä ole olemassa. 
”Taivaassa ja maass’ on paljon, jot’ ei 
sun järkioppis [oppikirjamme, tieteel-
liset julkaisumme ja maailman filoso-
fiat] uneksikaan.” 8 Maailmankaikkeus 
on täynnä syvällisiä ja hämmästyttäviä 
ihmeitä – asioita, joita voi käsittää vain 
hengellisin silmin.

Uskon lupaus
Kun päätämme uskoa ja osoitamme 

parannukseen johtavaa uskoa sekä 
seuraamme Vapahtajaamme Jeesusta 
Kristusta, me avaamme hengelliset sil-
mämme loistokkuuteen, jota pystymme 

tuskin kuvittelemaan. Näin meidän 
uskomme vahvistuu ja näemme vielä-
kin enemmän.9

Veljet, todistan, että vaikeimpinakin 
aikoina Vapahtaja sanoo teille, kuten 
Hän sanoi huolestuneelle isälle kadun 
tungoksessa Galileassa: ”Älä pelkää, 
vaan usko.” 10

Me voimme päättää uskoa.
Sillä uskosta me löydämme valon 

sarastuksen.
Me löydämme totuuden.11

Me löydämme rauhan.12

Uskomme ansiosta emme koskaan 
ole nälissämme, emme koskaan ole 
janoissamme.13 Jumalan armon lahjat 
antavat meille voimaa olla uskolli-
sia uskollemme ja täyttävät meidän 
sielumme kuin ”lähde, joka kumpuaa 
ikuisen elämän vettä” 14. Me koemme 
todellista ja kestävää iloa.15

Sen tähden, rakkaat ystäväni, rak-
kaat veljeni Jumalan pappeudessa:

Olkaa rohkeita uskomaan.
Älkää pelätkö, vaan uskokaa.
Olkaa kuin Daniel.
Rukoilen, että jokainen meistä –  

niin nuoret kuin vanhat – saavat uudistu-
nutta voimaa, rohkeutta ja halua uskoa. 
Mestarimme Jeesuksen Kristuksen 
nimessä. Aamen. ◼
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unohda hänen hymyään, kun hän otti 
leivän ja kurkotti sitten taputtamaan 
diakonia päähän sanoen varsin äänek-
käästi: ”Oi kiitos!”

Tuo diakoni suoritti ainoastaan pap-
peusvelvollisuuttaan. Silti sillä hetkellä 
Herra moninkertaisti tuon diakonin 
teon. Oli selvää, että tuo sisar muisti 
Vapahtajan ilmaistessaan vilpittömän 
kiitollisuutensa diakonin palveluksesta. 
Hän vakuuttui siitä, että kun diakoni 
antoi hänelle sakramentin, Henki voisi 
olla hänen kanssaan. Hän ei ollut yksin 
sinä päivänä palvelukeskuksessa. Eikä 
ollut diakonikaan yksin vaatimatto-
massa palvelemisessaan.

Nuori opettaja Aaronin pappeudessa 
ei ehkä koe mennessään opettamaan 
jotakin perhettä, että hän on Herran 
kumppani Herran työssä. Muistan yhä 
erään nuoren kotiopetustoverin yksinker-
taisen todistuksen tämän tultua kotiimme. 
Henki vahvisti hänen sanansa minulle 
ja perheelleni. Hän ei ehkä muista tuota 
päivää, mutta minä muistan.

Herra suurentaa jälleen nuoren mie-
hen työn tuloksia, kun tämä kutsutaan 
papin virkaan. Esimerkiksi ensimmäi-
sellä kerralla hän saattaa kastaa nuoren 
henkilön, jota hän ei tunne. Hän on 
kenties huolissaan siitä, sanooko hän 
oikeat sanat ja suorittaako hän toimi-
tuksen oikein.

Mutta Herra, jonka palvelija hän 
on, suurentaa hänen kutsumuksensa. 
Henkilö, jonka hän kastaa, on päättänyt 
kulkea eteenpäin iankaikkiseen elämään 
johtavalla polulla. Herra tekee suurem-
man osansa. Hän teki sen minun hyväk-
seni kerran, kun kastamani poika sanoi 
korvaani kyyneleet poskilleen vierien: 
”Minä olen puhdas. Minä olen puhdas.”

Kun siirrytte yhdestä pappeusteh-
tävästä toiseen, näette Herran olevan 
työssä kanssanne. Opin sen tavatessani 
vuosia sitten yhdessä vaarnakonfe-
renssissa erään vanhinten koorumin 

on jakaa sakramentti ensi sunnuntaina. 
Rukoukseni on, että hän näkee sen het-
ken sellaisena kuin se todella on.

Hän saattaa ajatella, että hänen 
työnään Herran puolesta on viedä sak-
ramenttitarjotin ihmisille, jotka istuvat 
sakramenttikokouksessa. Mutta Herran 
tarkoitus ei ole pelkästään, että ihmiset 
nauttivat leipää ja vettä. Se on, että he 
pitävät liiton, joka vie heitä eteenpäin 
iankaikkiseen elämään johtavalla tiellä. 
Ja jotta niin kävisi, Herran täytyy antaa 
hengellinen kokemus sille henkilölle, 
jolle diakoni tarjoaa tarjotinta.

Olen nähnyt niin käyvän kerran 
eräässä palvelukeskuksessa, kun dia-
koni kumartui eteenpäin ojentaakseen 
tarjottimen valkohiuksiselle rouvalle. 
Tämä rouva katsoi leipää kuin se 
olisi ollut kallisarvoinen. En koskaan 

Presidentti Henry B. Eyring
ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa

Rakkaat veljeni, me olemme kiitolli-
sia, että Herra on kutsunut vanhin 
Ronald A. Rasbandin, vanhin 

Gary E. Stevensonin ja vanhin Dale G. 
Renlundin Herran Jeesuksen Kristuksen 
apostoleiksi. Sydämemme, rukouk-
semme ja uskomme tukevat heitä.

Me tiedämme heidän suuret kykynsä. 
Silti he tarvitsevat vahvistusta kutsumuk-
sessaan, kuten me kaikki, että Herra on 
heidän kanssaan Hänen työssään. Uusin 
diakoni tarvitsee tuota varmuutta, aivan 
kuten sitä tarvitsee mitä kokenein yli-
pappi, joka saa uuden kirkon tehtävän.

Tuo varmuus vahvistuu, kun tulette 
huomaamaan, että Herra on kutsu-
nut teidät palvelijoidensa välityksellä. 
Minun rohkaisuni on auttaa teitä tietä-
mään, että kun te teette osanne, Herra 
lisää oman voimansa ponnisteluihinne.

Mikä tahansa tehtävä, jonka me 
saamme Herran valtakunnassa, edel-
lyttää enemmän kuin inhimillistä 
arviointikykyämme ja henkilökohtaisia 
voimiamme. Nuo tehtävät edellyttävät 
apua Herralta, ja sitä tulee. Jopa uusi 
diakoni oppii, että niin on, ja hän jatkaa 
oppimista vuosien varrella.

Yksi lastenlapsistani on täällä tänä 
iltana ensimmäisessä pappeuskokouk-
sessaan. Hänet asetettiin diakoniksi kuusi 
päivää sitten. Hän voi odottaa, että hänen 
ensimmäinen pappeusvelvollisuutensa 

Te ette ole työssä yksin
Kun siirrytte yhdestä pappeustehtävästä toiseen, näette Herran olevan 
työssä kanssanne.



81MARRASKUU 2015

johtajan. Konferenssissa esitettiin yli 
40 sellaisen miehen nimi, joiden oli 
määrä saada Melkisedekin pappeus.

Vaarnanjohtaja kumartui puoleeni 
ja kuiskasi: ”Nuo miehet olivat kaikki 
vähemmän aktiivisia tulevia vanhim-
pia.” Ällistyneenä kysyin vaarnanjohta-
jalta, mikä ohjelma hänellä oli näiden 
miesten pelastamiseksi.

Hän osoitti kappelin takaosassa 
olevaa nuorukaista. Hän sanoi: ”Tuolla 
hän on. Useimmat näistä miehistä ovat 
tulleet takaisin tuon vanhinten kooru-
min johtajan ansiosta.” Takarivissä istuva 
nuorukainen oli pukeutunut huolet-
tomasti ja ojentanut jalkansa, joissa oli 
kuluneet saappaat, ristiin eteensä.

Pyysin vaarnanjohtajaa esittelemään 
minut nuorukaiselle kokouksen jälkeen. 
Kun tapasimme, kerroin nuorukaiselle 
olevani yllättynyt siitä, mitä hän oli 
tehnyt, ja kysyin, kuinka hän oli tehnyt 
sen. Hän kohautti olkapäitään. Hän ei 
selvästikään katsonut ansaitsevansa siitä 
mitään kunniaa.

Sitten hän sanoi lempeästi: ”Tunnen 
jokaisen vähemmän aktiivisen kaverin 
tässä kaupungissa. Useimmilla heistä 
on avopakettiauto. Niin on minullakin. 
Pesen autoni samassa paikassa kuin he. 
Aikanaan heistä tulee ystäviäni.

Sitten odotan, kun jokin menee 
vikaan heidän elämässään. Niin käy 
aina. He kertovat minulle siitä. Minä 
kuuntelen enkä etsi vikoja. Kun he 
sitten sanovat: ’Elämässäni on jotakin 
vialla. On yksinkertaisesti pakko olla 
jotakin parempaa kuin tämä’, minä 
kerron heille, mitä puuttuu ja mistä he 
voivat löytää sen. Joskus he uskovat 

minua, ja kun he uskovat, minä otan 
heidät mukaan.”

Huomaattehan, miksi hän oli vaa-
timaton. Se johtui siitä, että hän tiesi 
tehneensä oman pienen osansa ja 
Herran tekevän loput. Juuri Herra oli 
koskettanut noiden miesten sydäntä 
heidän ongelmissaan. Juuri Herra oli 
antanut heille tunteen, että heille täytyi 
olla jotakin parempaa, ja toivoa, että he 
voisivat löytää sen.

Nuorukainen, joka teidän laillanne oli 
Herran palvelija, uskoi yksinkertaisesti, 
että jos hän tekisi oman pienen osansa, 
Herra auttaisi noita miehiä kotiin joh-
tavalla polulla ja siihen onneen, jonka 
vain Hän voisi heille antaa. Tämä mies 
tiesi myös, että Herra oli kutsunut hänet 
vanhinten koorumin johtajaksi, koska 
hän tekisi oman osansa.

Palvelutyössänne tulee hetkiä, jol-
loin teillä ei ole tuon nuoren vanhinten 
koorumin johtajan merkittävää tai näky-
vää menestystä. Se on aikaa, jolloin 
teidän pitää luottaa siihen, että Herra, 
joka tietää teidän tekevän oman osanne 
työssä, on kutsunut teidät valtuutettujen 
palvelijoidensa välityksellä. Uskominen 

Herran palvelijoilta tulleeseen kutsuun 
oli ratkaisevan tärkeää isoisäni isän 
Henry Eyringin ollessa lähetystyössä.

Hänet kastettiin 11. maaliskuuta 
1855 St. Louisissa Missourin osaval-
tiossa Yhdysvalloissa. Erastus Snow 
asetti hänet pian sen jälkeen papin 
virkaan. St. Louisin vaarnan johtaja 
John H. Hart kutsui hänet 6. huhtikuuta 
palvelemaan lähetystyössä cherokee- 
kansan keskuudessa.1 Hänet asetettiin 
vanhimmaksi 11. lokakuuta. Hän lähti 
ratsastaen lähetystyöhön cherokee- 
intiaanien luo 24. lokakuuta. Hän oli 
20- vuotias ja oli ollut käännynnäinen 
vasta seitsemän kuukautta.

Henry Eyring jos kukaan oli sellai-
nen pappeudenhaltija, jolla oli syytä 
tuntea olevansa epäpätevä tai valmis-
tautumaton. Ainoa syy, miksi hänellä 
saattoi olla rohkeutta lähteä, oli se, 
että hän uskoi sydämessään Jumalan 
kutsuneen hänet valtuutettujen pal-
velijoidensa välityksellä. Se oli hänen 
rohkeutensa lähde. Sen täytyy olla se 
lähde, joka antaa meille rohkeutta olla 
sinnikkäitä, olipa pappeustehtävämme 
mikä tahansa.

Oslo, Norja
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Kun vanhin Eyring oli palvellut 
kolme vaikeaa vuotta ja tuon lähe-
tyskentän johtaja oli kuollut, Henry 
nimitettiin ja hyväksyttiin 6. lokakuuta 
1858 pidetyssä kokouksessa samaisen 
lähetyskentän johtajaksi. Hän oli yllätty-
nyt ja yhtä järkyttynyt kuin uusi diakoni 
olisi. Hän kirjoitti: ”Oli melko odotta-
matonta, että minut kutsuttiin tuohon 
vastuulliseen tehtävään, mutta koska se 
oli veljien tahto, otin sen ilolla vastaan 
tuntien samaan aikaan suuren heikkou-
teni ja kokemuksen puutteeni.” 2

Uusi lähetysjohtaja Eyring matkasi 
cherokee- , creek-  ja choctaw- kansojen 
keskuuteen vuonna 1859. Lähetysjoh-
taja Eyringin ponnistusten ansiosta 
Herra toi, kuten Henry asian ilmaisi, 
”joukon kirkkoon”. Hän järjesti kaksi 
seurakuntaa mutta huomautti, että 
”hyvin harvat ovat mukana asiassa” 3.

Vuotta myöhemmin Henry kohtasi 
sen vaikean tilanteen, että poliittiset 
johtajat sen kansan keskuudessa, 
jossa hän palveli, eivät enää sallineet 
myöhempien aikojen pyhiin kuulu-
vien lähetyssaarnaajien tehdä työtään. 
Pohtiessaan, mitä hänen pitäisi tehdä, 
hän muisti aiemman lähetysjohtajansa 
ohjeen, että hänen pitäisi pitkittää lähe-
tystyötään vuoteen 1859.4

Sen vuoden lokakuussa Henry 
kirjoitti presidentti Brigham Young-
ille saadakseen ohjeita, mutta hän ei 
saanut vastausta kysymykseensä. Henry 
kirjoitti: ”Koska en kuullut mitään 
kirkon presidenttikunnalta, käännyin 

Herran puoleen rukouksessa pyytäen 
Häntä ilmoittamaan minulle mielensä 
ja tahtonsa siitä, pitäisikö minun jäädä 
pidemmäksi aikaa vai lähteä Siioniin.”

Hän jatkoi: ”Sain seuraavan unen 
vastauksena rukoukseeni. Näin unta, 
että olin saapunut [Salt Lake] Cityyn ja 
menin suoraan [presidentti Brigham] 
Youngin toimistoon, josta löysin hänet. 
Sanoin hänelle: ’[Presidentti] Young, 
olen lähtenyt lähetystyöstäni, olen 
tullut omasta tahdostani, mutta jos 
tässä on jotakin väärää, olen halukas 
palaamaan ja tekemään lähetystyöni 
loppuun.’ [Unessa profeetta] vastasi: 
’Olet ollut siellä riittävän pitkään, 
kaikki on hyvin.’”

Henry kirjoitti päiväkirjaansa: ”Koska 
olin aiemminkin saanut unia, jotka oli-
vat toteutuneet kirjaimellisesti, minulla 
oli uskoa, että tämäkin toteutuisi, ja niin 
aloin heti valmistautua lähtöön.”

Hän saapui Salt Lake Cityyn  
29. elokuuta 1860 käveltyään suu-
rimman osan matkasta. Seuraavana 
päivänä hän meni presidentti Brigham 
Youngin toimistoon.5

Henry kuvasi kokemusta näillä 
sanoilla: ”[Minä] menin tapaamaan 
[presidentti] Youngia, joka otti [minut] 
vastaan hyvin ystävällisesti. Sanoin 
hänelle: ’[Presidentti] Young, olen tullut 
tänne lähettämättä. Jos olen toimi-
nut väärin, olen halukas palaamaan 
ja tekemään lähetystyöni loppuun.’ 
[Brigham Young] vastasi: ’– – Olemme 
odottaneet sinua.’”

Henry kuvasi iloaan sanomalla: 
”Näin uneni toteutui kirjaimellisesti.” 6

Hänen ilonsa johtui vahvistuksesta, 
että Herra oli työskennellyt hänen 
kanssaan ja huolehti hänestä. Hän oppi 
sen, mikä on totta meidän kaikkien 
kohdalla – että Herran palvelijoita 
innoitetaan tuntemaan Herran tahto. 
Ja Henry Eyring oli vahvistanut sen, 
minkä minäkin tiedän, että profeetta 
pappeuden johtajana saa innoitusta 
Jumalalta kaitsea Herran palvelijoita, 
pitää heistä huolta ja kutsua heitä.

Olipa kutsumuksenne pappeudessa 
mikä tahansa, olette saattaneet toisinaan 
tuntea, ettei taivaallinen Isä ole ollut 
tietoinen teistä. Voitte rukoilla tietääk-
senne Hänen tahtonsa, ja kun teillä on 
vilpitön halu tehdä mitä tahansa Hän 
teiltä pyytää, niin te saatte vastauksen.

Taivaallinen Isä antaa teidän tun-
tea, että Hän tuntee teidät, että Hän 
arvostaa palvelemistanne ja että teistä 
on tulossa kelvollisia siihen Herran 
tervehdykseen, jonka haluatte niin 
kovasti kuulla: ”Hyvin tehty! Olet hyvä 
ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut 
uskollinen, minä panen sinut paljon 
haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!” 7

Rukoukseni on, että jokainen pap-
peudenhaltija pyrkii uskossa pelas-
tamaan jokaisen sielun, josta hän on 
vastuussa. Jumala lisää oman voimansa 
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palvelijoidensa ponnisteluihin. Ihmis-
ten sydäntä kosketetaan niin, että he 
tekevät valintoja, jotka tuovat heitä 
evankeliumin polulla kohti onnea ja 
pois murheesta.

Rukoukseni on, että jokainen 
pappeudenhaltija tuntee pappeuden 
kutsumuksessaan taivaallisen Isän, 
Vapahtajan ja Jumalan profeetan 
rakastavan ja valppaan huolenpidon.

Jätän erityisen todistukseni, että  
me olemme ylösnousseen Herran 
Jeesuksen Kristuksen palveluksessa. 
Todistan, että Hän on kutsunut teidät ja 
minut palvelukseensa tietäen kykymme 
ja avun, jota tarvitsemme. Hän siunaa 
ponnistelujamme yli parhaimpien odo-
tustemme, kun annamme kaikkemme 
Hänen palveluksessaan. Todistan, että 
Jumalan profeetta, joka on kaiken 
maan päällä olevan pappeuden joh-
taja, on Jumalan innoittama.

Olen kiitollinen uskollisten pap-
peudenhaltijoiden esimerkistä kaik-
kialla. Taivaallinen Isä ja Vapahtaja ovat 
kiitollisia siitä, että te teette osanne. He 
tuntevat teidät, He kaitsevat teitä, ja He 
rakastavat teitä. Jeesuksen Kristuksen 
nimessä. Aamen. ◼
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 2. Henry Eyringin kirje Brigham Youngille, 

7. lokakuuta 1858, Brigham Youngin 
toimiston arkistot, kirkon historian 
kirjasto.
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lupaamansa siunaukset. Mutta vaikka 
Hän antaa meille lakeja ja käskyjä, 
Hän myös antaa meidän valita, hyväk-
symmekö ne vai hylkäämmekö ne. 
Päätöksemme tässä suhteessa ratkaisee 
kohtalomme.

Olen varma siitä, että jokaisella 
meistä on perimmäisenä tavoitteenaan 
ikuinen elämä taivaallisen Isämme ja 
Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen 
luona. Siksi on välttämätöntä, että me 
teemme koko elämämme ajan valintoja, 
jotka johtavat meitä tätä suurenmoista 
tavoitetta kohti. Tiedämme kuitenkin, 
että vastustaja on lujasti päättänyt saada 
meidät epäonnistumaan. Hän ja hänen 
joukkonsa ovat hellittämättömiä pyrki-
myksissään tehdä tyhjiksi vanhurskaat 

Presidentti Thomas S. Monson

Rakkaat veljeni, kuinka hyvä 
onkaan olla jälleen kerran teidän 
kanssanne. Tänä iltana kuule-

mamme sanat ovat innoittaneet meitä. 
Rukoilen, että minuakin johdatetaan 
siinä, mitä sanon.

Sanomani teille tänä iltana on selvä-
sanainen. Se on tämä: pitäkää käskyt.

Jumalan käskyjä ei ole annettu 
tuskastuttamaan meitä tai estämään 
onneamme. Aivan päinvastainen on 
totta. Hän, joka loi meidät ja joka rakas-
taa meitä täydellisesti, tietää täsmälleen, 
kuinka meidän pitää elää elämäämme, 
jotta voimme saada suurimman mah-
dollisen onnen. Hän on antanut meille 
ohjeita, jotka – jos noudatamme niitä 
– vievät meidät turvallisesti läpi tämän 
usein petollisen matkan kuolevaisuu-
dessa. Muistamme tutun laulun sanat: 
”Käskyjä seuraa. Se rauhan ja varmuu-
den tuo.” 1

Taivaallinen Isä rakastaa meitä 
kylliksi sanoakseen: älä valehtele, älä 
varasta, älä tee aviorikosta, rakasta 
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi ja niin 
edelleen.2 Me tunnemme käskyt. Hän 
ymmärtää, että kun pidämme käskyt, 
elämämme on onnellisempaa, tyy-
dyttävämpää ja yksinkertaisempaa. 
Haasteemme ja ongelmamme ovat hel-
pompia kestää, ja me saamme Hänen 

Pitäkää käskyt
Hän, joka loi meidät ja joka rakastaa meitä täydellisesti, tietää  
täsmälleen, kuinka meidän pitää elää elämäämme, jotta voimme  
saada suurimman mahdollisen onnen.
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halumme. He muodostavat vakavan ja 
jatkuvan uhkan iankaikkiselle pelastuk-
sellemme, ellemme mekin ole hellit-
tämättömiä päättäväisyydessämme ja 
ponnisteluissamme saavuttaa tavoit-
teemme. Apostoli Pietari on varoittanut 
meitä: ”Pitäkää mielenne valppaana ja 
valvokaa. Teidän vastustajanne Saatana 
kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja 
etsii, kenet voisi niellä.” 3

Vaikka elämässämme ei olekaan 
aikaa, jolloin olemme vapaita kiusauk-
sista, te nuoret miehet olette siinä iässä, 
jolloin saatatte olla erityisen alttiita niille. 
Teini- iän vuodet ovat usein vuosia, 
jolloin on epävarma, jolloin tuntee, ettei 
täytä vaatimuksia, jolloin yrittää löytää 
paikkansa ikätoverien keskuudessa ja 
yrittää sopeutua joukkoon. Teillä saattaa 
olla houkutus alentaa tasovaatimuk-
sianne ja seurata muita, jotta ne, joiden 
haluatte olevan ystäviänne, hyväksyisi-
vät teidät. Pyydän teitä olemaan vahvoja 
ja varomaan kaikkea, mikä ryöstäisi 
teiltä iankaikkisuuden siunaukset. 
Valinnat, joita teette täällä ja nyt, ovat 
ainaisesti tärkeitä.

Ensimmäisessä kirjeessä korinttilai-
sille sanotaan: ”Niin paljon – – maa-
ilmassa on ääniä.” 4 Ympärillämme 
on suostuttelevia ääniä, viekoittelevia 
ääniä, vähätteleviä ääniä, sivistyneitä 
ääniä ja hämmentäviä ääniä. Saattaisin 
lisätä, että ne ovat voimakkaita ääniä. 
Kehotan teitä vähentämään äänenvoi-
makkuutta ja antamaan sen sijaan tuon 

hiljaisen, vienon äänen vaikuttaa, sillä 
se johtaa teidät turvaan. Muistakaa, että 
henkilö, jolla oli valtuus, asetti kasteen 
jälkeen kätensä teidän päänne päälle, ja 
konfirmoidessaan teidät kirkon jäseneksi 
hän sanoi: ”Ota vastaan Pyhä Henki.” 5 
Avatkaa sydämenne, koko sielunne, 
tuolle erityiselle äänelle, joka todistaa 
totuudesta. Kuten profeetta Jesaja on 
luvannut: ”Sinä omin korvin kuulet – – 
ohjeen: – Tässä on tie, kulkekaa sitä.” 6 
Olkaamme aina samalla aaltopituudella, 
niin että voisimme kuulla tämän loh-
duttavan, opastavan äänen, joka pitää 
meidät turvassa.

Käskyjen sivuuttaminen on avannut 
tien niille asioille, joita pidän aikamme 
vitsauksina. Niihin kuuluvat sallivuuden 
vitsaus, pornografian vitsaus, huumei-
den vitsaus, moraalittomuuden vitsaus 
ja abortin vitsaus, vain muutamia mai-
nitakseni. Pyhissä kirjoituksissa meille 
kerrotaan, että vastustaja ”on kaiken täl-
laisen alullepanija” 7. Me tiedämme, että 
hän on ”kaikkien valheiden isä”, joka 
eksyttää ja johdattaa ihmisiä vankeina.8

Pyydän hartaasti teitä välttämään 
kaikkea, mikä vie teiltä onnea täällä 
kuolevaisuudessa ja iankaikkisen elämän 
tulevassa maailmassa. Eksytyksellään ja 
valheillaan vastustaja johdattaa teitä alas 
liukasta rinnettä tuhoonne, jos annatte 
hänen tehdä niin. Olette todennäköisesti 
tuolla liukkaalla rinteellä jo ennen kuin 
edes tajuatte, ettei ole mitään keinoa 
pysähtyä. Olette kuulleet vastustajan 

viestit. Hän kutsuu kavalasti: ei yhdestä 
kerrasta ole väliä, kaikkihan sitä teke-
vät, älä ole vanhanaikainen, ajat ovat 
muuttuneet, ei se ketään loukkaa, voit 
elää itse omaa elämää. Vastustaja tuntee 
meidät, ja hän tietää kiusaukset, joista 
meidän on vaikeaa olla välittämättä. 
Kuinka välttämätöntä onkaan, että me 
olemme jatkuvasti valppaina välttääk-
semme antamasta periksi sellaisille 
valheille ja kiusauksille.

Vaaditaan suurta rohkeutta, että 
pysymme uskollisina ja luotettavina 
keskellä yhä lisääntyviä paineita ja 
salakavalia vaikutuksia, jotka meitä 
ympäröivät ja jotka vääristävät totuu-
den, repivät hajalle sen, mikä on hyvää 
ja sopivaa, ja yrittävät korvata sen 
ihmisten luomilla maailman filoso-
fioilla. Jos ihminen olisi kirjoittanut 
käskyt, niin ihmisen etuoikeutena 
olisi muuttaa niitä halujensa mukaan 
tai lainsäädännöllä tai millä tahansa 
muulla keinoin. Käskyt ovat kuitenkin 
Jumalan antamia. Me voimme tahdon-
vapauttamme käyttäen olla välittä-
mättä niistä. Me emme kuitenkaan 
voi muuttaa niitä, aivan kuten emme 
voi muuttaa seurauksia, jotka tulevat 
niiden noudattamatta jättämisestä tai 
niiden rikkomisesta.

Kunpa ymmärtäisimme, että suu-
rin onnemme tässä elämässä koituu 
siitä, että me noudatamme Jumalan 
käskyjä ja olemme kuuliaisia Hänen 
laeilleen! Rakastan sanoja, jotka ovat 
Jesajan kirjan luvussa 32, jakeessa 17: 
”Vanhurskauden hedelmänä on oleva 
rauha. Siitä kasvaa levollinen luottamus, 
turvallisuus, joka kestää iäti.” Sellainen 
rauha, sellainen luottamus voi tulla vain 
olemalla vanhurskas.

Me emme saa sallia itsellemme vähäi-
sintäkään pelivaraa synnin kohdalla. 
Me emme saa sallia itsemme uskoa, 
että me voimme olla ”vain vähän” totte-
lemattomia Jumalan käskyille, sillä synti 
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voi tarttua meihin rautaisella kädellä, 
josta vapautuminen on sietämättömän 
tuskallista. Riippuvuudet, jotka voivat 
aiheutua huumeista, alkoholista, por-
nografiasta ja moraalittomuudesta, ovat 
todellisia, ja niistä on lähes mahdotonta 
irrottautua ilman ankaraa kamppailua 
ja suurta apua.

Jos joku teistä on kompastunut mat-
kallaan, vakuutan teille, että on olemassa 
tie takaisin. Sitä prosessia kutsutaan 
parannukseksi. Vaikka polku on vaikea, 
teidän iankaikkinen pelastuksenne riip-
puu siitä. Mikä voisi olla enemmän pon-
nistelujenne arvoista? Vetoan teihin, että 
päätätte tässä ja nyt ottaa askeleet, jotka 
ovat välttämättömiä täydellisen paran-
nuksen tekemiseksi. Mitä pikemmin sen 
teette, sitä pikemmin pystytte kokemaan 
sitä rauhaa, luottamusta ja turvallisuutta, 
joista Jesaja puhui.

Vähän aikaa sitten kuulin erään 
naisen todistuksen. Hän ja hänen mie-
hensä olivat harhautuneet pois turvaan 

vievältä polulta rikkoen käskyjä ja niin 
tehdessään lähes tuhonneet perheensä. 
Kun kumpikin pystyi lopulta näkemään 
riippuvuuden paksun pilven läpi ja 
ymmärtämään, kuinka onnetonta heidän 
elämästään oli tullut ja kuinka paljon he 
myös loukkasivat rakkaitaan, he alkoivat 
muuttua. Parannuksen tekeminen tuntui 
hitaalta ja oli toisinaan tuskallista, mutta 
pappeusjohtajien avulla sekä perheen 
ja uskollisten ystävien avulla he löysivät 
tiensä takaisin.

Luen teille osan tämän sisaren paran-
nuksen parantavaa voimaa koskevasta 
todistuksesta: ”Kuinka joku pääsee 
sellaisen kadonneen lampaan tilasta, 
joka on synnin otteessa, tähän rauhaan 
ja onneen, jota nyt tunnemme? Kuinka 
se tapahtuu? Vastaus – – on täydellisen 
evankeliumin, täydellisen Pojan ja Hänen 
minun hyväkseni antamansa uhrin 
ansiosta. – – Siellä missä oli pimeyttä, 
on nyt valoa. Siellä missä oli epätoi-
voa ja tuskaa, on iloa ja toivoa. Meitä 

on siunattu äärettömästi muutoksella, 
joka voi tulla ainoastaan Jeesuksen 
Kristuksen sovituksen mahdollistaman 
parannuksen avulla.”

Vapahtajamme kuoli antaakseen 
teille ja minulle tuon siunatun lahjan. 
Vaikka polku on vaikea, lupaus on 
todellinen. Herra sanoi niille, jotka 
tekevät parannuksen:

”Vaikka teidän syntinne ovat verenpu-
naiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi.” 9

”Enkä enää muista [niitä].” 10

Koko elämämme ajan meidän  
pitää ravita vahvaa todistusta tutkimalla 
pyhiä kirjoituksia, rukoilemalla ja poh-
timalla Jeesuksen Kristuksen evanke-
liumin totuuksia. Kun todistuksemme 
evankeliumista, Vapahtajasta ja taivaal-
lisesta Isästämme on istutettu lujasti,  
se vaikuttaa kaikkeen, mitä teemme.

Todistan, että me kaikki olemme 
taivaallisen Isämme rakkaita poikia, 
jotka on lähetetty maan päälle tänä 
aikana tiettyä tarkoitusta varten ja joille 
on annettu Jumalan pappeus, jotta me 
voimme palvella muita ja tehdä Juma-
lan työtä täällä maan päällä. Meille on 
annettu käsky elää elämäämme niin, 
että me pysymme kelvollisina pitämään 
hallussamme tuota pappeutta.

Veljeni, pitäkäämme käskyt!  
Suurenmoisia ja loistavia ovat ne 
palkinnot, joita meille on varattuna, 
jos teemme niin. Rukoilen, että tämä 
on siunauksemme. Jeesuksen Kristuk-
sen, Vapahtajamme ja Lunastajamme, 
nimessä. Aamen. ◼

VIITTEET
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puheissa ja elämäntavoissa. Sanat, joita 
käytämme, voivat kohottaa ja innoittaa 
tai ne voivat vahingoittaa ja alentaa. 
Nykyajan maailmassa on ylenpaltti-
sesti kiroilua, joka näyttää piirittävän 
meitä miltei joka käänteessä. On 
vaikea välttyä kuulemasta jumaluuden 
nimiä käytettävän välinpitämättömästi 
ja ajattelemattomasti. Karkeista kom-
menteista näyttää tulleen television, 
elokuvien, kirjojen ja musiikin pääasial-
linen aines. Solvaavia huomautuksia 
ja vihaista kielenkäyttöä levitellään 

ympäriinsä. Puhukaamme toisillemme 
rakkautta ja kunnioitusta osoittaen, 
pitäen kielenkäyttömme aina puhtaana 
ja välttäen sanoja tai kommentteja, 
jotka voisivat haavoittaa tai loukata. 
Noudattakaamme Vapahtajan esimerk-
kiä – Hänen, joka puhuessaan osoitti 
suvaitsevaisuutta ja ystävällisyyttä koko 
palvelutyönsä ajan.

Seuraava Paavalin mainitsema omi-
naisuus on rakkaus, joka on määritelty 
”Kristuksen puhtaaksi rakkaudeksi” 3. 
Olen varma siitä, että vaikutuspiiris-
sämme on niitä, jotka ovat yksinäisiä, 
niitä, jotka ovat sairaita, ja niitä, jotka 
tuntevat lannistumista. Meillä on mah-
dollisuus auttaa heitä ja kohottaa heidän 
mielialaansa. Vapahtaja antoi toivoa 

Toinen pyhien kirjoitusten kohta on 
sellainen, joka tuli mieleeni, kun pohdin 
ensimmäisen merkitystä. Se on apos-
toli Paavalin kirjeestä Timoteukselle: 
”Näytä sinä [uskovista] hyvää esimerk-
kiä puheissasi ja elämäntavoissasi, 
rakkaudessa, [hengessä,] uskossa ja 
puhtaudessa.” 2

Uskon, että jälkimmäinen pyhien 
kirjoitusten kohta selittää suurelta osin, 
kuinka me voimme toteuttaa sitä ensim-
mäistä. Me näytämme uskovista hyvää 
esimerkkiä elämällä Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumin mukaan puheissamme 
ja elämäntavoissamme, rakkaudessa, 
hengessä, uskossa ja puhtaudessa. Kun 
teemme niin, meidän valomme loistaa 
niin että muut näkevät sen.

Jokaiselle meistä, jotka olemme tul-
leet maan päälle, on annettu Kristuksen 
valo. Kun noudatamme Vapahtajan 
esimerkkiä ja elämme, kuten Hän eli ja 
kuten Hän opetti, tuo valo palaa sisim-
mässämme ja valaisee tietä muille.

Apostoli Paavali luettelee kuusi 
uskovan ominaisuutta, joiden ansiosta 
valomme loistaa. Katsokaamme niistä 
jokaista.

Mainitsen kaksi ensimmäistä omi-
naisuutta yhdessä – olla esimerkkinä 

Presidentti Thomas S. Monson

Veljet ja sisaret, kuinka hyvä 
onkaan olla jälleen kerran teidän 
kanssanne. Kuten tiedätte, sen jäl-

keen kun olimme yhdessä huhtikuussa, 
meitä on murehduttanut kolmen rak-
kaan apostolimme, presidentti Boyd K. 
Packerin, vanhin L. Tom Perryn ja van-
hin Richard G. Scottin, menettäminen. 
He ovat palanneet taivaalliseen kotiinsa. 
Me kaipaamme heitä. Kuinka kiitollisia 
me olemmekaan heidän Kristuksen 
kaltaisen rakkauden esimerkistään ja 
heidän innoitetuista opetuksistaan, joita 
he jättivät jälkeensä meille kaikille.

Toivotamme sydämellisesti tervetul-
leiksi uusimmat apostolimme, vanhin 
Ronald A. Rasbandin, vanhin Gary E. 
Stevensonin ja vanhin Dale G. Renlundin. 
Nämä miehet ovat omistautuneet Herran 
työhön. He ovat erittäin päteviä täyttä-
mään ne tärkeät tehtävät, joihin heidät 
on kutsuttu.

Hiljattain, kun olen lukenut ja poh-
tinut pyhiä kirjoituksia, mieleeni on 
jäänyt erityisesti kaksi kohtaa. Molem-
mat ovat meille tuttuja. Ensimmäinen 
on vuorisaarnasta: ”Näin loistakoon 
teidänkin valonne ihmisille, jotta he 
näkisivät teidän hyvät tekonne ja 
ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa.” 1 

Sunnuntain aamukokous | 4. lokakuuta 2015

Olkaa esimerkkinä  
ja valona
Kun me noudatamme Vapahtajan esimerkkiä, meillä on mahdollisuus  
olla valona muiden elämässä.

Bermejillo, Durango, Meksiko
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epätoivoisille ja voimaa heikoille. Hän 
paransi sairaita, sai rammat kävelemään, 
sokeat näkemään ja kuurot kuulemaan. 
Hän jopa herätti kuolleita eloon. Koko 
palvelutyönsä ajan Hän auttoi rakkautta 
osoittaen kaikkia apua tarvitsevia. Kun 
noudatamme Hänen esimerkkiään, 
me siunaamme ihmisten elämää, myös 
omaa elämäämme.

Seuraavaksi, meidän tulee näyttää 
hyvää esimerkkiä hengessä. Minulle  
se merkitsee sitä, että pyrimme osoitta-
maan elämässämme ystävällisyyttä, kii-
tollisuutta, anteeksiantoa ja hyväntah-
toisuutta. Nämä ominaisuudet antavat 
meille hengen, joka koskettaa lähi-
piirissämme olevien elämää. Vuosien 
varrella minulla on ollut tilaisuus olla 
tekemisissä lukemattomien ihmisten 
kanssa, joissa on sellainen henki. Olles-
samme heidän kanssaan me koemme 
erityistä tunnetta, joka herättää meissä 
halun toimia heidän kanssaan ja 
noudattaa heidän esimerkkiään. He 
säteilevät Kristuksen valoa ja auttavat 
meitä tuntemaan Hänen rakkauttaan 
meitä kohtaan.

Havainnollistaakseni sitä, että muut 
huomaavat puhtaasta ja rakastavasta 
hengestä lähtevän valon, kerron teille 
kokemuksen monen vuoden takaa.

Siihen aikaan kirkon johtajat 
tapasivat Jerusalemissa viranomaisia 
saadakseen solmittua vuokrasopimuk-
sen tontista, jolle rakennettaisiin kirkon 
Jerusalem- keskus. Saadakseen tarvitta-
vat luvat kirkko suostui siihen, etteivät 
keskuksessa toimivat jäsenemme tekisi 
käännytystyötä. Kun vuokrasopimus 
oli solmittu, yksi Israelin viranomai-
sista, joka tunsi kirkon ja sen jäseniä 
hyvin, sanoi tietävänsä, että kirkko 
noudattaisi käännytystyön kieltävää 
sopimusta. ”Mutta”, hän sanoi viitaten 
siellä opiskeleviin opiskelijoihin, ”mitä 
me aiomme tehdä heidän silmissään 
olevalle valolle?” 4 Loistakoon tuo 
erityinen valo meistä aina, jotta muut 
havaitsisivat sen ja arvostaisivat sitä.

Se, että näyttää hyvää esimerkkiä 
uskossa, tarkoittaa sitä, että luotamme 
Herraan ja Hänen sanaansa. Se tarkoittaa 
sitä, että meillä on uskonkäsityksiä, jotka 
ohjaavat ajatuksiamme ja tekojamme, 

ja että me ravitsemme niitä. Meidän 
uskomme Herraan Jeesukseen Kristuk-
seen ja taivaalliseen Isäämme vaikuttaa 
kaikkeen, mitä teemme. Kestävästä 
uskosta tulee elämämme ankkuri kes-
kellä levotonta aikaamme, omantunnon 
taisteluita ja päivittäisen elämän kuo-
huntaa. Muistakaa, että usko ja epäilys 
eivät voi vallita samaan aikaan samassa 
mielessä, sillä toinen karkottaa toisen. 
Kertaan sen, mitä on sanottu toistuvasti 
– että saadaksemme tarvitsemamme 
uskon ja säilyttääksemme sen meidän 
on välttämätöntä lukea ja tutkia ja pohtia 
pyhiä kirjoituksia. Yhteydenpito taivaalli-
seen Isäämme rukouksen kautta on rat-
kaisevan tärkeää. Meillä ei ole varaa lai-
minlyödä näitä asioita, sillä vastustaja ja 
hänen joukkonsa etsivät herpaantumatta 
heikkoa kohtaa varustuksessamme, 
hairahdusta uskollisuudessamme. Herra 
on sanonut: ”Etsikää uutterasti, rukoil-
kaa alati ja uskokaa, niin kaikki yhdessä 
koituu teidän parhaaksenne.” 5

Viimeiseksi, meidän tulee olla puh-
taita, mikä tarkoittaa sitä, että olemme 
puhtaita ruumiiltamme, mieleltämme ja 
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hengeltämme. Tiedämme, että meidän 
ruumiimme on temppeli, jota tulee 
kohdella kunnioittaen ja arvostaen. 
Meidän tulee täyttää mielemme kohotta-
villa ja ylentävillä ajatuksilla sekä pitää 
se vapaana siitä, mikä saastuttaa. Jotta 
Pyhä Henki olisi meidän jatkuva kump-
panimme, meidän täytyy olla kelvollisia. 
Veljet ja sisaret, puhtaus tuo meille mie-
lenrauhaa ja tekee meidät kelvollisiksi 
saamaan Vapahtajan lupaukset. Hän on 
sanonut: ”Autuaita puhdassydämiset: he 
saavat nähdä Jumalan.” 6

Kun me osoitamme olevamme hyviä 
esimerkkejä puheissamme ja elämän-
tavoissamme, rakkaudessa, hengessä, 
uskossa ja puhtaudessa, me olemme 
kelvollisia olemaan maailman valona.

Saanen sanoa teille kaikille, ja var-
sinkin teille nuorille, että kun maailma 
siirtyy yhä kauemmas rakastavan taivaal-
lisen Isämme meille antamista periaat-
teista ja ohjeista, niin me erotumme 
joukosta, koska me olemme erilaisia. 
Me erotumme, koska me pukeu-
dumme säädyllisesti. Olemme erilaisia, 
koska emme kiroile ja koska emme 
käytä aineita, jotka ovat vahingollisia 
kehollemme. Olemme erilaisia, koska 
vältämme sopimatonta huumoria ja 
alentavia huomautuksia. Olemme erilai-
sia, kun päätämme olla täyttämättä miel-
tämme niillä mediavalinnoilla, jotka ovat 
alhaisia ja alentavia ja jotka karkottavat 
Hengen kodistamme ja elämästämme. 

Epäilemättä me erotumme, kun teemme 
valintoja, jotka liittyvät moraaliin – valin-
toja, joissa noudatamme evankeliumin 
periaatteita ja tasovaatimuksia. Ne asiat, 
jotka tekevät meistä erilaisia kuin suurin 
osa maailmaa, myös antavat meille sitä 
valoa ja sitä henkeä, joka loistaa yhä 
synkemmässä maailmassa.

Usein on vaikeaa olla erilainen ja 
seisoa väkijoukossa yksin. On luonnol-
lista pelätä sitä, mitä muut saattaisivat 
ajatella tai sanoa. Psalmin sanat ovat 
lohdullisia: ”Herra on minun valoni ja 
apuni, ketä minä pelkäisin? Herra on 
minun elämäni turva, ketä siis säik-
kyisin?” 7 Kun asetamme Kristuksen 
elämämme keskipisteeksi, meidän 
pelkomme vaihtuvat vakaumuksemme 
suomaksi rohkeudeksi.

Elämä ei ole täydellistä kenenkään 
meidän kohdallamme, ja kohtaa-
mamme haasteet ja vaikeudet saattavat 
aika ajoin käydä musertaviksi saaden 
valomme himmenemään. Taivaallisen 
Isämme avulla ja muiden antamalla 
tuella voimme kuitenkin saada takaisin 
sen valon, joka valaisee jälleen meidän 
omaa tietämme ja antaa valoa, jota 
muut saattavat tarvita.

Havainnollistan tätä erään sellaisen 
minulle mieluisan runon koskettavilla 
sanoilla, jonka luin vuosia sitten:

Sammui lamppu muukalaisen,
jonka yössä kohtasin.
Seisahduin, ja liekilläni
lamppunsa taas sytytin.

Sitten nousi myrsky,
ja se koko maata myllersi.
Tuulen tyynnyttyä
näin mä sammuneeksi lamppuni.

Muukalainen saapui jälleen.
Lamppu loisti kirkkaasti.
Liekillä sen suloisella
sytytti hän lamppuni.8

Veljeni ja sisareni, meillä on joka 
päivä ympärillämme mahdollisuuk-
sia loistaa, olimmepa missä tahansa 
olosuhteissa. Kun me noudatamme 
Vapahtajan esimerkkiä, meillä on mah-
dollisuus olla valona muiden elämässä, 
olivatpa he oman perheemme jäseniä ja 
ystäviämme, työtovereitamme, pelkkiä 
tuttavia tai aivan tuntemattomia.

Jokaiselle teistä sanon, että te olette 
taivaallisen Isämme poikia ja tyttäriä. 
Te olette tulleet Hänen luotaan elääk-
senne tämän maan päällä jonkin aikaa, 
heijastaaksenne Vapahtajan rakkautta 
ja opetuksia sekä antaaksenne urheasti 
valonne loistaa, jotta kaikki näkevät. 
Kun se aika maan päällä on päätty-
nyt ja jos olette tehneet oman osuu-
tenne, te pääsette osallisiksi loistavasta 
siunauksesta palata asumaan Hänen 
luokseen ikuisiksi ajoiksi.

Kuinka rohkaisevia ovatkaan Vapah-
tajan sanat: ”Minä olen maailman valo. 
Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, 
vaan hänellä on elämän valo.” 9 Hänestä 
todistan. Hän on meidän Vapahtajamme 
ja Lunastajamme, meidän Puolusta-
jamme Isän luona. Hän on meidän 
esimerkkimme ja voimamme. Hän 
on ”valo, joka loistaa pimeydessä” 10. 
Sitoutukoon jokainen meistä ääneni 
ulottuvilla olevista seuraamaan Häntä 
ja tulemaan siten loistavaksi valoksi 
maailmaan. Tämä on rukoukseni Hänen 
pyhässä nimessään, Herran Jeesuksen 
Kristuksen nimessä. Aamen. ◼
VIITTEET
 1. Matt. 5:16.
 2. 1. Tim. 4:12.
 3. Moroni 7:47.
 4. Ks. James E. Faust, ”Valo heidän 

silmissään”, Liahona, marraskuu  
2005, s. 20.

 5. OL 90:24.
 6. Matt. 5:8.
 7. Ps. 27:1.
 8. Lon Woodrum, ”Lamps”, The Lighted 

Pathway, lokakuu 1940, s. 17.
 9. Joh. 8:12.
 10. OL 6:21.
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määrin täyttämään heidän paikkaansa, 
ja kuitenkin minulla on kunnia saada 
kutsu palvella heidän jälkeensä ja jatkaa 
eteenpäin Herran palvelutyössä.

Kun ajattelen niitä, jotka ovat autta-
neet minua tulemaan sellaiseksi kuin 
olen, ajattelen ensimmäisenä suloista 
ja epäitsekästä iankaikkista kumppa-
niani Melanieta. Vuosien varrella hän 
on omalta osaltaan muovannut minua 
kuin savenvalajan savea hiotummaksi 
Jeesuksen Kristuksen opetuslapseksi. 
Hänen rakkautensa ja tukensa sekä 
viiden lapsemme, heidän puolisoidensa 
ja 24 lastenlapsemme rakkaus ja tuki 
antavat minulle voimaa. Rakas per-
heeni, minä rakastan teitä.

Muinaisen Nefin tavoin minäkin 
synnyin hyvistä vanhemmista evan-
keliumissa, ja he syntyivät hyvistä 
vanhemmista kuuden sukupolven ajan 
taaksepäin. Varhaisimmat esivanhem-
pani, jotka liittyivät kirkkoon, olivat 
Englannista ja Tanskasta. Nämä alku-
aikojen pioneerit antoivat kaikkensa 
Jeesuksen Kristuksen evankeliumille ja 
jättääkseen perinnön myöhemmin tule-
ville jälkeläisilleen. Olen hyvin kiitolli-
nen useiden sukupolvien myöhempien 
aikojen pyhien perheestä, ja tiedän sen 

Olen läpeensä häkeltynyt ja vaikut-
tunut ajatellessani niiden sanojen tär-
keyttä ja merkitystä, jotka rakas profeet-
tamme lausui niin lempeästi. Presidentti  
Monson, presidentti Eyring, presidentti 
Uchtdorf, rakastan teitä ja palvelen 
Herraa ja teitä koko sydämestäni, väke-
vyydestäni, mielestäni ja voimastani.

Voi, kuinka olenkaan rakastanut 
presidentti Boyd K. Packeria, vanhin 
L. Tom Perryä ja vanhin Richard G. 
Scottia. Kaipaan heitä syvästi. Minulla 
on ollut siunaus saada koulutusta ja 
opetusta näiden rakkaiden veljien jalko-
jen juuressa. En pysty vähimmässäkään 

Vanhin Ronald A. Rasband
kahdentoista apostolin koorumista

Rakkaat veljeni ja sisareni kautta 
maailman, olen hyvin kiitollinen 
ensimmäiselle presidenttikunnalle 

siitä, että he pyysivät minua lausumaan 
nöyrän todistukseni tänä lepopäivänä. 
Tutun myöhempien aikojen pyhien 
laulun sanat kuvailevat tämänhetkisiä 
tuntemuksiani:

Oi Jeesuksen laupeus, mi mua varjoaa,
Oi armoa suurta, mink aina Hän 

tarjoaa. – –
Oi ihme, Hän synnistä tahtoo mun 

puhdistaa,
Näin ylpeän, penseän sieluni vapahtaa.
Suo kurjalle mulle Hän armonsa 

huomion
Näin poistaen päältäni katkeran  

tuomion. – –
Oi armon suuruutta, armon 

suuruutta! 1

Muutama päivä sitten minulla oli 
suurenmoinen etuoikeus tavata ensim-
mäinen presidenttikunta ja vastaanottaa 
tämä kutsu rakkaalta profeetaltamme, 
presidentti Thomas S. Monsonilta. 
Haluan todistaa teille kaikille siitä 
voimasta ja rakkaudesta, jota presi-
dentti Monsonilla oli hänen sanoessaan 
minulle: ”Tämä kutsu tulee Herralta 
Jeesukselta Kristukselta.”

Oi Jeesuksen laupeus
Todistukseni Jeesuksesta Kristuksesta on rakentunut monista erityisistä 
kokemuksista, joissa olen tullut tuntemaan Hänen suuren rakkautensa 
meitä jokaista kohtaan.
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olevan kelvollinen tavoite, johon mei-
dän kaikkien kannattaa pyrkiä.

Monet muutkin ovat myötävaikutta-
neet siihen, että minua on valmistettu 
tähän uuteen kutsuun. Heitä ovat olleet 
lapsuusajan ystäväni ja perheeni, varhai-
set johtajani ja opettajani kirkossa sekä 
elinikäiset opastajani. Minun täytyy mai-
nita heidän joukossaan myös ne, joiden 
kanssa palvelin varhaisessa lähetystyös-
säni Yhdysvaltain itäisissä osavaltioissa 
sekä rakkaat lähetyssaarnaajamme New 
Yorkin pohjoisella lähetyskentällä New 
Yorkin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Olen 
mitä kiitollisin niistä monista, jotka ovat 
vaikuttaneet elämääni ja muovanneet sitä.

Olen pitänyt arvossa palvelemista 
seitsemänkymmenen koorumiin kuu-
luvien veljieni kanssa. Viidentoista vuo-
den ajan olen kuulunut yhteen suuren-
moisimmista koorumeista ja rakastavien 
kirkon veljien joukkoon. Kiitos teille, 
rakkaat palvelutoverini. Nyt odotan 
innolla kuulumista uuteen koorumiin. 
Presidentti Russell M. Nelson, rakastan 
syvästi sinua ja jokaista kahdentoista 
apostolin koorumin jäsentä.

Sisar Rasbandilla ja minulla on ollut 
siunaus saada monien tehtävien aikana 
vierailla jäsenten parissa seurakunnissa 

ja lähetyskentillä eri puolilla maailmaa. 
Me rakastamme myöhempien aikojen 
pyhiä kaikkialla! Teidän uskonne on 
vahvistanut omaa uskoamme. Teidän 
todistuksenne ovat syventäneet omaa 
todistustamme.

Jos voisin tänään jättää teille yhden 
pienen sanoman, se olisi tämä: Herra 
on sanonut: ”Rakastakaa toisianne! Niin 
kuin minä olen rakastanut teitä.” 2 Olen 
varma siitä, ettei ole mitään valintaa, syn-
tiä tai virhettä, jonka te tai joku muu voisi 
tehdä ja joka muuttaisi Hänen rakkau-
tensa teitä tai heitä kohtaan. Se ei tarkoita 
sitä, että Hän puolustelee tai suvaitsee 
synnillistä käytöstä – olen varma siitä, 
ettei Hän tee niin – mutta se tarkoittaa 
sitä, että meidän tulee auttaa lähimmäi-
siämme rakkaudessa sekä kutsua, taivu-
tella, palvella ja pelastaa. Jeesus Kristus 
jätti huomiotta ihmisten etnisen taustan, 
arvoaseman ja olosuhteet opettaakseen 
heille tätä syvällistä totuutta.

Minulta on monta kertaa kysytty, 
milloin sain todistukseni.

En muista, etten olisi uskonut taivaal-
liseen Isään ja Jeesukseen Kristukseen. 
Olen rakastanut Heitä siitä asti, kun 
sain tietää Heistä enkelimäisen äitini 
sylissä lukiessamme pyhiä kirjoituksia 

ja evankeliumin kertomuksia. Se var-
hainen usko on nyt kasvanut tiedoksi ja 
todistukseksi rakastavasta taivaallisesta 
Isästämme, joka kuulee meidän rukouk-
semme ja vastaa niihin. Todistukseni 
Jeesuksesta Kristuksesta on rakentu-
nut monista erityisistä kokemuksista, 
joissa olen tullut tuntemaan Hänen suu-
ren rakkautensa meitä jokaista kohtaan.

Olen kiitollinen Vapahtajamme 
sovituksesta ja haluan Alman tavoin 
huutaa sitä Jumalan pasuunalla.3 Tiedän, 
että Joseph Smith on Jumalan profeetta, 
palautuksen profeetta ja että Mormonin 
kirja on Jumalan sanaa. Tiedän, että pre-
sidentti Thomas S. Monson on Jumalan 
tosi palvelija ja profeetta maan päällä 
tänä päivänä.

Rukoilen, että seuratessamme pro-
feettaamme meillä olisi sydämessämme 
rakkaus muita kohtaan ja meistä tulisi 
eläviä todistajia ja että tosiaankin häm-
mästelisimme sitä rakkautta, jota Jeesus 
meille tarjoaa. Tosiaankin – ”oi armon 
suuruutta, armon suuruutta!” Jeesuksen 
Kristuksen nimessä. Aamen. ◼

VIITTEET
 1. ”Oi Jeesuksen laupeus”, MAP- lauluja, 116.
 2. Joh. 13:34.
 3. Ks. Alma 29:1.
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johon kysymykseen – ensin varmasti-
kin henkäistyäni hyvin tyylittömästi ja 
kuuluvasti, täydellisen järkyttyneenä 
– vastasin myöntävästi. Ja sitten, ennen 
kuin edes kykenin pukemaan sanoiksi 
tämän uskomattoman tunteen aiheutta-
maa tsunamia, jonka saivat suurimmaksi 
osaksi aikaan riittämättömyyden tunteet, 
presidentti Monson auttoi minua ystäväl-
lisesti kertomalla siitä, kuinka presidentti 
David O. McKay monia vuosia sitten 
kutsui hänet apostoliksi ja kuinka hänkin 
oli tuolloin tuntenut riittämättömyyttä. 
Hän neuvoi minua levollisesti: ”Piispa 
Stevenson, Herra tekee kykeneväksi 
henkilön, jonka Hän kutsuu.” Nämä 
profeetan tyynnyttävät sanat ovat olleet 
rauhan lähde, suoja piinallisen itsetutkis-
telun myrskyssä ja lohtuna sitä seuran-
neina tuskallisina tunteina päivin ja öin.

Myöhemmin samana päivänä 
kerroin sen, mitä olen juuri kertonut 
teille, suloiselle kumppanilleni Lesalle. 
Istuimme temppeliaukiolla rauhalli-
sessa nurkkauksessa, josta oli levolli-
nen näkymä edessämme olevaan temp-
peliin ja historialliseen tabernaakkeliin. 
Kun yritimme ymmärtää ja käydä läpi 

pöydän toisella puolen ja hänen 
puhuessaan lempeästi tyynnyttääkseen 
mieltäni. Hän huomautti ikääni viitaten, 
että näytän varsin nuorelta ja jopa ikäis-
täni nuoremmalta.

Sitten muutaman hetken kuluttua 
presidentti Monson kertoi, että Her-
ran tahdon mukaisesti toimien hän 
oli esittämässä minulle kutsun kah-
dentoista apostolin koorumiin. Hän 
kysyi, ottaisinko tämän kutsun vastaan, 

Vanhin Gary E. Stevenson
kahdentoista apostolin koorumista

Rakkaat veljet ja sisaret, on kulunut 
monta vuosikymmentä siitä, kun 
presidentti Boyd K. Packer, vanhin 

L. Tom Perry ja vanhin Richard G. Scott 
eivät ole istuneet aivan puhujakorok-
keen takana ja puhuneet yhdessä näistä 
konferenssikokouksista. Muistomme 
heistä ovat koskettavia, ja myös minä 
osoitan kunnioitustani heitä kohtaan. 
Jokainen heistä oli ainutlaatuisen eri-
lainen, ja silti he olivat niin yhtenäisiä 
todistuksessaan Jeesuksesta Kristuksesta 
ja Hänen sovituksestaan.

Lisäksi teidän laillanne saan voimaa 
myös presidentti Thomas S. Monsonilta 
ja tuen häntä profeettana, näkijänä ja 
ilmoituksensaajana sekä ihailen hänen 
uskollista ja tunnollista palveluaan apos-
tolina yli 50 merkittävän vuoden ajan.

Tämän viikon tiistaiaamuna hieman 
kello yhdeksän jälkeen, kun johtava 
piispakunta oli aloittamassa kokousta 
Aasian vyöhykkeen johtokunnan jäsen-
ten kanssa, jotka ovat täällä konferenssin 
takia, sain kutsun mennä tapaamaan 
presidentti Monsonia ja hänen neuvon-
antajiaan. Kun hetken kuluttua menin 
hänen toimistonsa vieressä olevaan 
kokoushuoneeseen, näytin varmasti her-
mostuneelta istuessani häntä vastapäätä 

Selkeitä ja kallisarvoisia 
totuuksia
Taivaallinen Isä hyvittää auliisti vaikeina aikoina elämistä sillä,  
että elämme myös aikojen täyttymisen aikaa.
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päivän tapahtumia, huomasimme,  
että ankkurinamme ovat uskomme 
Jeesukseen Kristukseen ja tietomme 
suuresta onnensuunnitelmasta. Tämä 
johtaa minut ilmaisemaan syvimmän 
rakkauteni Lesalle. Hän on elämäni 
päivänpaiste ja ainutlaatuinen Jumalan 
tytär. Hänen elämälleen on luonteen-
omaista epäitsekäs palveleminen ja 
ehdoton rakkaus kaikkia ihmisiä koh-
taan. Yritän pysyä kelvollisena iankaik-
kisen liittomme siunaukseen.

Ilmaisen syvimmän rakkauteni nel-
jälle pojallemme ja heidän perheilleen. 
Kolme poikaamme ja heidän kauniit vai-
monsa – kuuden lastenlapsemme äidit 
– ovat täällä. Neljännellä pojallamme, 
joka on lähetyssaarnaaja, on erityislupa 
pysytellä valveilla lähetyssaarnaajien 
nukkumaanmenoajan jälkeen, ja hän 
katselee näitä kokouksia suorana lähe-
tyksenä lähetysjohtajansa ja tämän vai-
mon kanssa lähetyskodissa Taiwanissa. 
Rakastan heitä jokaista ja sitä, kuinka he 
rakastavat Vapahtajaa ja evankeliumia.

Rakastan jokaista perheeni jäsentä: 
rakasta äitiäni ja isääni, joka kuoli viime 
vuonna ja joka juurrutti minuun todis-
tuksen. Tuntuu, että se on ollut minulla 
varhaisimmista muistikuvistani lähtien. 
Lisäksi osoitan kiitollisuutta veljelleni, 
sisarilleni ja heidän uskollisille puo-
lisoilleen samoin kuin Lesan perheen 
jäsenille. Monet heistä ovat itse asiassa 

täällä tänään. Ulotan tämän kiitolli-
suuden osoituksen koskemaan monia 
sukulaisia, ystäviä, lähetyssaarnaajia, 
johtajia ja opettajia matkan varrella.

Minulla on ollut siunaus olla lähei-
sessä kanssakäymisessä ensimmäisen 
presidenttikunnan, kahdentoista kooru-
min ja seitsemänkymmenen koorumin 
sekä apujärjestöjen ylimpien johtokun-
tien jäsenten kanssa. Ilmaisen rakkau-
teni ja kunnioitukseni teille jokaiselle 
sisarelle ja veljelle ja pyrin olemaan 
kelvollinen ollessamme edelleen 
tekemisissä. Johtavassa piispakunnassa 
vallitsee miltei taivaallinen ykseys. Jään 
kaipaamaan päivittäistä kanssakäymistä 
piispa Gérald Caussén, piispa Dean M. 
Daviesin ja henkilökunnan kanssa.

Seison edessänne todisteena Herran 
sanoista, jotka on tallennettu Opin ja 
liittojen ensimmäiseen lukuun: ”Jotta 
heikot ja vähäiset julistaisivat [evanke-
liumin] täyteyttä [maan] äärille ja kunin-
kaiden ja hallitsijoiden edessä.” 1 Näitä 
sanoja edeltää Herran julistus, joka 
osoittaa Isän rakkauden lapsiaan koh-
taan: ”Sen tähden, koska minä, Herra, 
tiesin suuren onnettomuuden, joka 
kohtaisi maan asukkaita, minä kutsuin 
palvelijaani Joseph Smith nuorempaa 
ja puhuin hänelle taivaasta ja annoin 
hänelle käskyjä.” 2

Rakastava taivaallinen Isämme  
ja Hänen Poikansa, Jehova, jotka 

tuntevat lopun alusta asti 3, avasivat 
taivaat ja aloittivat uuden taloudenhoi-
tokauden niiden onnettomuuksien vas-
tapainoksi, joiden He tiesivät tulevan. 
Apostoli Paavali kuvaili tulevia onnet-
tomuuksia vaikeiksi ajoiksi.4 Minusta 
tämä merkitsee sitä, että taivaallinen 
Isä hyvittää auliisti vaikeina aikoina 
elämistä sillä, että elämme myös aiko-
jen täyttymisen aikaa.

Kun olen tällä viikolla kokenut tus-
kaa heikkouksieni tähden, olen saanut 
selkeän tunteen, joka on ollut minulle 
sekä nuhteeksi että lohduksi: etten 
keskittyisi siihen, mitä en osaa tehdä, 
vaan keskittyisin pikemminkin siihen, 
mitä osaan tehdä. Minä osaan todistaa 
evankeliumin selkeistä ja kallisarvoi-
sista totuuksista.

Nämä ovat sanoja, jotka olen lau-
sunut satoja kertoja sekä niille, jotka 
kuuluvat kirkkoon, että monille, jotka 
eivät ole jäseniä: ”Jumala on rakas-
tava taivaallinen Isämme. Me olemme 
Hänen lapsiaan. – – Hän itkee kans-
samme, kun me kärsimme, ja iloitsee, 
kun me teemme oikein. Hän haluaa 
olla yhteydessä meihin, ja me voimme 
olla yhteydessä Häneen vilpittömässä 
rukouksessa. – –

Taivaallinen Isä on varannut meille, 
lapsilleen, keinon – – palata elämään 
Hänen luonaan. – – Keskeistä taivaalli-
sen Isän suunnitelmassa on Jeesuksen 
Kristuksen sovitus.” 5

Taivaallinen Isä lähetti Poikansa 
maan päälle sovittamaan koko ihmis-
kunnan synnit. Näistä selkeistä ja kal-
lisarvoisista totuuksista lausun todistuk-
seni ja teen sen Jeesuksen Kristuksen 
nimessä. Aamen. ◼

VIITTEET
 1. OL 1:23.
 2. OL 1:17.
 3. Ks. Abr. 2:8.
 4. Ks. 2. Tim. 3:1.
 5. Saarnatkaa minun evankeliumiani: 

lähetystyöpalvelun opas, 2005, s. 31–32.
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että tämä vanhemman veljen tarjoama 
viisaus soveltuu vielä suuremmassa 
määrin tähän päivään.

Jotakin suurenmoista tapahtuu silloin, 
kun lähetyssaarnaaja huomaa, että hänen 
tehtävässään ei ole kyse hänestä itses-
tään vaan Herrasta ja Hänen työstään 
sekä taivaallisen Isän lapsista. Tunnen, 
että sama pätee apostolin tehtävään. 
Tässä tehtävässä ei ole kyse minusta. 
Siinä on kyse Herrasta ja Hänen työstään 
sekä taivaallisen Isämme lapsista. Olipa 
tehtävä tai virka kirkossa mikä hyvänsä, 
niin voidakseen palvella kunnollisesti 
henkilön on palveltava tietäen, että jokai-
nen, jota palvelemme, on ”taivaallisten 
vanhempien rakas henkipoika tai - tytär, 
ja sellaisena jokaisella on jumalallinen 
luonne ja päämäärä” 2.

Olin aiemmin ammatiltani sydäntau-
tilääkäri, ja olin erikoistunut sydämen 
vajaatoimintaan ja sydämensiirtoihin. 
Minulla oli monia potilaita, joiden tila 
oli kriittinen. Vaimollani on tapana 
leikillisesti sanoa, että jos päätyi minun 
potilaakseni, niin ennuste oli huono. 
Leikki sikseen, mutta minä näin monien 
kuolevan ja kehitin itsessäni eräänlaista 
emotionaalista etäisyyttä silloin, kun 
asiat eivät menneet hyvin. Sillä tavoin 
surun ja pettymyksen tunteet lievittyivät.

Vuonna 1986 eräällä nuorella mie-
hellä nimeltä Chad alkoi esiintyä sydä-
men vajaatoimintaa ja hänelle tehtiin 
sydämensiirto. Hän pärjäsi oikein hyvin 
15 vuoden ajan. Chad teki kaiken voita-
vansa pysyäkseen terveenä ja elääkseen 
niin normaalia elämää kuin mahdollista. 
Hän palveli lähetystyössä, teki töitä ja 
oli omistautunut poika vanhemmilleen. 
Hänen muutamat viimeiset elinvuotensa 
olivat kuitenkin haasteellisia, ja hän oli 
usein potilaana sairaalassa.

Kun hänet eräänä iltana tuotiin sairaa-
lan päivystysosastolle, hänen sydämensä 
oli täysin pysähtynyt. Työtoverini ja minä 
ponnistelimme pitkään saadaksemme 

olen yksi noista heikoista ja vähäisistä. 
Vuosikymmeniä sitten kun minut 
kutsuttiin erään seurakunnan piispaksi 
Itä- Yhdysvalloissa, veljeni, joka on hie-
man minua vanhempi ja paljon minua 
viisaampi, soitti minulle. Hän sanoi: 
”Sinun on tarpeen tietää, että Herra 
ei kutsunut sinua minkään sellaisen 
vuoksi, mitä olet tehnyt – sinun tapauk-
sessasi luultavasti ennemminkin siitä 
huolimatta, mitä olet tehnyt. Herra on 
kutsunut sinut sen tähden, mitä Hänen 
täytyy saada aikaan sinun kauttasi, ja 
niin tapahtuu ainoastaan, jos toimit 
Hänen tavallaan.” Olen tietoinen siitä, 

Vanhin Dale G. Renlund
kahdentoista apostolin koorumista

Rakkaat veljeni ja sisareni, kiitos 
siitä, että eilen hyväksyitte minut 
kahdentoista apostolin koorumin 

jäsenen tehtävään. On vaikea kuvailla, 
kuinka paljon se merkitsee minulle. Olen 
erityisen kiitollinen kahden elämässäni 
aivan ainutlaatuisen naisen hyväksyvästä 
äänestä – he ovat vaimoni Ruth ja mei-
dän hyvin rakas tyttäremme Ashley.

Minun kutsumiseni tähän tehtä-
vään todistaa yltäkylläisesti siitä, että 
Herran sanat tämän taloudenhoitokau-
den alussa ovat totta: ”Jotta heikot ja 
vähäiset julistaisivat minun evankeliu-
mini täyteyttä maailman äärille.” 1 Minä 

Jumalan silmin
Voidaksemme palvella muita tehokkaasti meidän täytyy nähdä  
heidät vanhemman silmin – taivaallisen Isän silmin.

Kirkon presidenttien rintakuvia konferenssikeskuksessa. 
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hänen verenkiertonsa jälleen toimi-
maan. Lopulta kävi selväksi, ettei Chadin 
elvyttäminen onnistuisi. Lopetimme 
hyödyttömät pyrkimyksemme, ja minä 
totesin hänet kuolleeksi. Vaikka olin 
surullinen ja pettynyt, säilytin amma-
tillisen asenteen. Ajattelin itsekseni: 
”Chad on saanut hyvää hoitoa. Hän sai 
elää useampia vuosia kuin olisi muuten 
saanut.” Tuo emotionaalinen etäisyys 
pirstoutui pian, kun Chadin vanhemmat 
tulivat päivystyshuoneeseen ja näkivät 
kuolleen poikansa makaamassa salin 
pöydällä. Sinä hetkenä näin Chadin 
hänen äitinsä ja isänsä silmin. Näin ne 
suuret toiveet ja odotukset, joita heillä 
oli ollut hänen suhteensa – sen halun, 
joka heillä oli ollut, että hän eläisi vielä 
vähän pitempään ja vähän terveem-
pänä. Nämä asiat tajutessani aloin itkeä. 
Toisin kuin tällaisessa tilanteessa yleensä 
kävisi, Chadin vanhemmat lohduttivat 
minua, ja se oli ystävällinen teko, jota 
en koskaan unohda.

Ymmärrän nyt, että voidaksemme 
kirkossa palvella muita tehokkaasti 
meidän täytyy nähdä heidät vanhem-
man silmin – taivaallisen Isän silmin. 
Vasta silloin voimme alkaa käsittää 
sielun todellisen arvon. Vasta silloin 
voimme aistia sen rakkauden, joka 
taivaallisella Isällä on kaikkia lapsiaan 
kohtaan. Vasta silloin voimme aistia 
Vapahtajan rakastavaa huolenpitoa 

heitä kohtaan. Me emme voi kokonaan 
täyttää liitonalaista velvoitettamme 
surra surevien kanssa ja lohduttaa 
niitä, jotka ovat lohdutuksen tarpeessa, 
ellemme näe heitä Jumalan silmin.3 
Tämä laajentunut näkökulma avaa 
meidän sydämemme muiden koke-
mille pettymyksille, peloille ja syvälle 
murheelle. Mutta taivaallinen Isä auttaa 
ja lohduttaa meitä, aivan kuten Chadin 
vanhemmat lohduttivat minua vuosia 
sitten. Meillä täytyy olla näkevät silmät, 
kuulevat korvat sekä sydän, joka tietää 
ja joka tuntee, mikäli aiomme toteuttaa 
tehtäväämme pelastaa, niin kuin pre-
sidentti Thomas S. Monson on meitä 
taajaan kehottanut tekemään.4

Vasta kun me näemme taivaallisen 
Isän silmin, me voimme täyttyä  
Kristuksen puhtaalla rakkaudella.5  
Meidän tulisi päivittäin rukoilla taivaal-
liselta Isältä tätä rakkautta. Mormon 
kehotti: ”Rukoilkaa siis, rakkaat veljeni, 
Isää koko sydämen voimalla, että 
täyttyisitte tällä rakkaudella, jonka hän 
on suonut kaikille Poikansa Jeesuksen 
Kristuksen tosi seuraajille.” 6

Haluan koko sydämestäni olla  
Jeesuksen Kristuksen todellinen 
seuraaja.7 Minä rakastan Häntä. Minä 
ihailen Häntä. Minä todistan siitä, että 
Hän todella elää. Todistan, että Hän 
on Voideltu, Messias. Todistan Hänen 
vertaansa vailla olevasta armostaan, 

myötätunnostaan ja rakkaudestaan. Minä 
lisään oman todistukseni niiden apos-
tolien todistukseen, jotka vuonna 2000 
sanoivat, että ”Jeesus on elävä Kristus, 
Jumalan kuolematon Poika. – – Hän on 
maailman valkeus, elämä ja toivo.” 8

Todistan, että eräänä päivänä vuonna 
1820 New Yorkin osavaltion pohjois-
osassa sijaitsevassa lehdossa ylösnous-
sut Herra ilmestyi Jumalan eli taivaal-
lisen Isämme kanssa profeetta Joseph 
Smithille, aivan niin kuin Joseph Smith 
sanoi Heidän ilmestyneen. Pappeuden 
avaimet ovat maan päällä tänä päivänä, 
ja ne mahdollistavat pelastavat ja 
korottavat toimitukset. Minä tiedän sen.  
Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. ◼

VIITTEET
 1. OL 1:23.
 2. ”Perhe – julistus maailmalle”, marraskuu 

2010, s. 129; presidentti Gordon B. 
Hinckley luki tämän julistuksen 
puheessaan yleisessä Apuyhdistyksen 
kokouksessa, joka pidettiin 23. syyskuuta 
1995 Salt Lake Cityssä Utahissa.

 3. Ks. Moosia 18:8–10.
 4. Ks. esim. Thomas S. Monson, 

”Pelastamaan”, Liahona, heinäkuu 2001, 
s. 57–60; ”Tehtävämme on pelastaa”, 
Liahona, lokakuu 2013, s. 4–5. Presidentti 
Monson toisti nämä ajatukset sanomassaan 
johtaville auktoriteeteille 30. syyskuuta 
2015. Hän muistutti paikalla olleita siitä, 
että hän tähdensi jälleen sitä sanomaa,  
jonka hän esitti johtaville auktoriteeteille  
ja vyöhykeseitsenkymmenille huhtikuun 
2009 yleiskonferenssin yhteydessä 
pidetyissä koulutuskokouksissa.

 5. Ks. Moroni 7:47.
 6. Moroni 7:48.
 7. Ks. OL 18:27–28.

”Ja ne kaksitoista ovat minun 
opetuslapsiani, ja he ottavat päällensä 
minun nimeni; ja ne kaksitoista ovat 
sellaisia, jotka tahtovat ottaa päällensä 
minun nimeni täysin vilpittömin sydämin.

Ja jos he tahtovat ottaa päällensä minun 
nimeni täysin vilpittömin sydämin, heidät 
kutsutaan menemään kaikkialle maailmaan 
saarnaamaan minun evankeliumiani 
kaikille luoduille.”

 8. ”Elävä Kristus – apostolien todistus”, 
Liahona, huhtikuu 2000, s. 3. Lainaamalla 
asiakirjaa tässä minä kuvaannollisesti 
allekirjoitan sen lausuen samaisen 
todistuksen, jonka nuo apostolit antoivat.
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vaikutelmista, joka on pysynyt mieles-
säni, on se, jonka olen nähnyt näissä 
heitä kaipaamaan jääneissä vaimoissa. 
Mieleeni on piirtynyt seesteinen mie-
likuva sisar Donna Smith Packerista ja 
sisar Barbara Dayton Perrystä aviopuoli-
sonsa vuoteen vierellä, kumpikin näistä 
naisista täynnä rakkautta, totuutta ja 
puhdasta uskoa.

Istuessaan miehensä vieressä tämän 
viimeisinä tunteina sisar Packer säteili 
sitä rauhaa, joka ylittää kaiken ymmär-
ryksen.1 Vaikka hän ymmärsi, että hänen 
rakas kumppaninsa melkein 70 vuoden 
ajalta lähtisi pian, hän osoitti uskoa 
täynnä olevan naisen levollisuutta. Hän 
näytti enkeliltä, aivan kuten hän on tässä 
kuvassa heistä Brigham Cityn temppelin 
vihkimistilaisuudessa Utahissa.

Näin tuon samankaltaisen rakkau-
den ja uskon huokuvan sisar Perrystä. 
Hänen omistautumisensa sekä aviomie-
helleen että Herralle on ollut ilmiselvää, 
ja se on liikuttanut minua syvästi.

Aviopuolisonsa viimeisten tuntien 
ajan ja tähän hetkeen saakka nämä 
urheat naiset ovat osoittaneet voimaa 
ja rohkeutta, jota liittonsa pitävät naiset 
aina osoittavat.2 Olisi mahdotonta 

konferensseissa. Ja vain 12 päivää sitten 
vanhin Scott kutsuttiin kotiin liittymään 
rakkaan Jeanenensa seuraan.

Minulla oli etuoikeus olla kaikkien 
näiden johtavien veljien luona heidän 
viimeisinä päivinään ja olla mukana 
presidentti Packerin ja vanhin Scottin 
lähiomaisten kanssa juuri ennen näiden 
veljien poismenoa. Minun on ollut 
vaikea uskoa, että nämä kolme kallis-
arvoista ystävää, nämä suurenmoiset 
Herran palvelijat, ovat poissa. Kaipaan 
heitä enemmän kuin pystyn sanomaan.

Kun olen mietiskellyt tätä odotta-
matonta tapahtumien käännettä, yksi 

Presidentti Russell M. Nelson
kahdentoista apostolin koorumin presidentti

Rakkaat vanhimmat Rasband,  
Stevenson ja Renlund, me veljenne 
toivotamme teidät tervetulleiksi 

kahdentoista apostolin koorumiin. Me 
kiitämme Jumalaa ilmoituksista, joita 
Hän antaa profeetalleen, presidentti 
Thomas S. Monsonille.

Veljet ja sisaret, kun tapasimme 
yleiskonferenssissa puoli vuotta sitten, 
kukaan meistä ei osannut odottaa tule-
via muutoksia, jotka riipaisisivat koko 
kirkon sydänjuuria. Vanhin L. Tom 
Perry esitti voimallisen sanoman siitä 
korvaamattomasta tehtävästä, joka 
avioliitolla ja perheellä on Herran suun-
nitelmassa. Olimme järkyttyneitä, kun 
vain muutamaa päivää myöhemmin 
saimme tietää syövästä, joka pian veisi 
hänet luotamme.

Vaikka presidentti Boyd K. Packerin 
terveys oli heikentynyt koko ajan, hän 
teki edelleen sinnikkäästi Herran työtä. 
Hän oli hauras viime huhtikuussa, ja 
silti hän halusi ehdottomasti julistaa 
todistuksensa niin kauan kuin hänen 
henkensä kulki. Sitten, vain 34 päivää 
vanhin Perryn poismenosta myös presi-
dentti Packer astui väliverhon läpi.

Me kaipasimme vanhin Richard G. 
Scottia viime yleiskonferenssissamme, 
mutta olemme muistelleet sitä vaikut-
tavaa todistusta Vapahtajasta, jonka 
hän oli lausunut monissa aiemmissa 

Vetoomus sisarilleni
Me tarvitsemme voimaanne, kääntymystänne, vakaumustanne, 
johtamiskykyänne, viisauttanne ja ääntänne.



96 SUNNUNTAIN AAMUKOKOUS | 4. LOKAKUUTA 2015

mitata vaikutusta, joka tällaisilla naisilla 
on paitsi perheisiin myös Herran kirk-
koon vaimoina, äiteinä ja isoäiteinä, 
sisarina ja täteinä, opettajina ja johtajina 
ja etenkin esikuvina uskosta ja sen 
hartaina puolustajina.3

Se on ollut totta jokaisella evanke-
liumin taloudenhoitokaudella Aadamin 
ja Eevan ajoista lähtien. Silti tämän 
taloudenhoitokauden naiset eroavat 
kaikkien muiden taloudenhoitokau-
sien naisista, koska tämä talouden-
hoitokausi on erilainen kuin mikään 
toinen.4 Tämä erilaisuus tuo sekä 
etuoikeuksia että vastuita.

Vuonna 1979, 36 vuotta sitten, presi-
dentti Spencer W. Kimball esitti syväl-
lisen profetian siitä vaikutuksesta, joka 
liittonsa pitävillä naisilla olisi Herran kir-
kon tulevaisuuteen. Hän profetoi: ”Suuri 
osa siitä merkittävästä kasvusta, jota 
kirkossa tapahtuu viimeisinä aikoina, 
tapahtuu siitä syystä, että kirkkoon 
tulee suurin joukoin maailmasta hyviä 
naisia – –. Tätä tapahtuu siinä määrin 
kuin kirkossa olevien naisten elämässä 
on vanhurskautta ja selväsanaisuutta, ja 
siinä määrin kuin heitä pidetään muista 
maailmassa elävistä naisista erottuvina 
ja erilaisina – myönteisellä tavalla.” 5

Rakkaat sisareni, te, jotka olette mei-
dän elintärkeitä kumppaneitamme tässä 
loppunäytöksessä, se päivä, jonka pre-
sidentti Kimball näki ennalta, on nyt. 
Te olette ne naiset, joista hän ennusti! 
Teidän hyveellisyytenne, valonne, 
rakkautenne, tietonne, rohkeutenne, 
luonteenne, uskonne ja vanhurskas 
elämänne vetää maailmasta kirkkoon 
hyviä naisia perheineen ennenkuulu-
mattomissa määrin! 6

Me, teidän veljenne, tarvitsemme  
voimaanne, kääntymystänne, vakau-
mustanne, johtamiskykyänne, viisaut-
tanne ja ääntänne. Jumalan valtakunta 
ei ole eikä voi olla kokonainen ilman 
naisia, jotka tekevät pyhiä liittoja ja 

sitten pitävät ne, naisia, jotka voivat 
puhua Jumalan voimalla ja valtuudella! 7

Presidentti Packer on julistanut:
”Me tarvitsemme naisia, jotka 

ovat järjestäytyneitä ja jotka pystyvät 
organisoimaan. Me tarvitsemme naisia, 
joilla on johtamiskykyä ja jotka osaa-
vat suunnitella ja ohjata ja hallinnoida; 
naisia, jotka pystyvät lausumaan julki 
mielipiteensä. – –

Me tarvitsemme naisia, joilla on erot-
tamisen lahja ja jotka pystyvät näkemään 
maailmassa vallalla olevat suuntaukset ja 
paljastamaan ne, jotka suosiostaan huo-
limatta ovat pinnallisia tai vaarallisia.” 8

Tänään saanen lisätä, että me tar-
vitsemme naisia, jotka tietävät, kuinka 
saada tärkeitä asioita tapahtumaan 
uskollaan, ja jotka ovat moraalin ja 
perheiden rohkeita puolustajia synnistä 
sairaassa maailmassa. Me tarvitsemme 
naisia, jotka ovat omistautuneet Jumalan 
lasten kaitsemiselle liittopolulla kohti 
korotusta; naisia, jotka tietävät, kuinka 
voi saada henkilökohtaista ilmoitusta, 
jotka ymmärtävät temppeliendaumen-
tin tuoman voiman ja rauhan; naisia, 
jotka tietävät, kuinka kutsua apuun 
taivaan voimia suojelemaan ja vahvis-
tamaan lapsia ja perheitä; naisia, jotka 
opettavat pelottomasti.

Koko elämäni ajan minua on siu-
nattu sellaisilla naisilla. Edesmennyt 
vaimoni Dantzel oli sellainen nainen. 
Tulen aina olemaan kiitollinen siitä elä-
mää muuttaneesta vaikutuksesta, joka 
hänellä oli minuun kaikilla elämäni 
alueilla, myös alkuaikojen ponnisteluis-
sani avosydänkirurgiassa.

58 vuotta sitten minua pyydettiin 
leikkaamaan pieni tyttö, joka oli vaka-
vasti sairas synnynnäisen sydänvian 
vuoksi. Hänen isoveljensä oli aiemmin 
kuollut samaan sairauteen. Hänen 
vanhempansa anoivat apua. Minä 
en uskonut myönteiseen tulokseen 
mutta lupasin tehdä kaiken voitavani 

pelastaakseni tytön hengen. Parhaista 
ponnisteluistani huolimatta lapsi kuoli. 
Myöhemmin samat vanhemmat toivat 
luokseni toisen tyttären, joka oli vain 
vuoden ja neljän kuukauden ikäinen 
ja jolla oli syntyessään samanlainen 
epämuodostunut sydän. Jälleen heidän 

pyynnöstään suoritin leikkauksen. 
Tämäkin lapsi kuoli. Tämä kolmas 
sydäntäsärkevä menetys yhdessä per-
heessä kirjaimellisesti mursi minut.

Lähdin kotiin murheen murtamana. 
Heittäydyin olohuoneemme lattialle ja 
itkin koko pitkän yön. Dantzel pysyi 
vierelläni kuunnellen, kun julistin yhä 
uudelleen, etten koskaan enää suorit-
taisi yhtään sydänleikkausta. Sitten noin 
viideltä aamulla Dantzel katsoi minua 
ja kysyi lempeästi: ”Oletko jo itkenyt 
itkusi? Nousehan sitten pukeutumaan. 
Mene takaisin laboratorioon. Ryhdy työ-
hön! Sinun pitää oppia lisää. Jos lopetat 
nyt, muut saavat tuskallisesti oppia sen, 
mitä sinä jo tiedät.”

Oi kuinka tarvitsinkaan vaimoni 
näkemystä, sisua ja rakkautta! Palasin 
töihin ja opin lisää. Ilman Dantzelin 
innoitettua kannustusta en olisi jatkanut 
avosydänkirurgiaa enkä olisi ollut val-
mis tekemään vuonna 1972 leikkausta, 
joka pelasti presidentti Spencer W. 
Kimballin hengen.9

Sisar Barbara Perry ja vanhin L. Tom Perry 
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Sisaret, oivallatteko te vaikutuksenne 
laajuuden ja ulottuvuuden, kun puhutte 
niitä asioita, jotka tulevat sydämeenne 
ja mieleenne Hengen johdatuksella? 
Eräs erinomainen vaarnanjohtaja kertoi 
minulle vaarnaneuvoston kokouksesta, 
jossa he painiskelivat vaikean haasteen 
kanssa. Yhdessä vaiheessa hän tajusi, 
ettei vaarnan Alkeisyhdistyksen johtaja 
ollut sanonut mitään, joten hän kysyi, 
oliko tällä mitään käsityksiä asiasta. ”No 
itse asiassa minulla on”, tämä sisar sanoi 
ja jatkoi sitten kertomalla ajatuksen, 
joka muutti täysin kokouksen suunnan. 
Vaarnanjohtaja jatkoi: ”Kun hän puhui, 
Henki todisti minulle, että tämä sisar 
oli antanut äänen ilmoitukselle, jota me 
neuvostona olimme tavoitelleet.”

Rakkaat sisareni, olipa kirkon 
tehtävänne mikä tahansa, olivatpa 

olosuhteenne millaiset tahansa, me 
tarvitsemme käsityksiänne, näkemyk-
siänne ja innoitustanne. Me tarvitsemme 
sitä, että te puhutte ääneen ja rohkeasti 
seurakunta-  ja vaarnaneuvostoissa. Me 
tarvitsemme sitä, että jokainen nai-
misissa oleva sisar puhuu ”osaltaan 
vaikuttavana ja täysivaltaisena kump-
panina” 10, kun yhdessä aviopuolisonne 
kanssa johdatte perhettänne. Olittepa 
naimisissa tai naimattomia, teillä sisarilla 
on teille ominaisia kykyjä ja erityistä 
sisäistä näkemystä, jonka olette saaneet 
lahjana Jumalalta. Me veljet emme voi 
jäljitellä ainutlaatuista vaikutustanne.

Me tiedämme, että kaikki luominen 
huipentui naisen luomiseen! 11 Me tar-
vitsemme teidän voimaanne!

Hyökkäykset kirkkoa, sen oppia 
ja elämäntapaamme vastaan tulevat 
lisääntymään. Sen vuoksi me tarvit-
semme naisia, joilla on luja ymmärrys 
Kristuksen opista ja jotka käyttävät tuota 
ymmärrystä opettaakseen ja kasvattaak-
seen omalta osaltaan syntiä vastustavaa 
sukupolvea.12 Me tarvitsemme naisia, 
jotka pystyvät havaitsemaan petoksen 
kaikissa sen muodoissa. Me tarvitsemme 
naisia, jotka tietävät, kuinka pääsee käyt-
tämään voimaa, jonka Jumala tuo niiden 
ulottuville, jotka pitävät liittonsa ja ilmai-
sevat uskonsa varmasti ja rakastavasti. 
Me tarvitsemme naisia, joilla on äitimme 
Eevan rohkeus ja näkemys.

Rakkaat sisareni, mikään ei ole ian-
kaikkiselle elämällenne ratkaisevampaa 
kuin oma kääntymyksenne. Juuri nämä 

kääntymyksen kokeneet, liittonsa pitävät 
naiset – naiset kuten rakas vaimoni 
Wendy – ovat niitä, joiden vanhurskas 
elämä yhä selvemmin poikkeaa eduk-
seen rappeutuvassa maailmassa ja jotka 
nähdään näin muista erilaisina ja erottu-
vina mitä ilahduttavimmin tavoin.

Niinpä vetoan tänään sisariini Myö-
hempien Aikojen Pyhien Jeesuksen  
Kristuksen Kirkossa, että te astutte 
esiin! Ottakaa ansaittu ja välttämätön 
paikkanne kodissanne, yhteisössänne 
ja Jumalan valtakunnassa – enemmän 
kuin olette koskaan aiemmin tehneet. 
Vetoan teihin, että täytätte presidentti 
Kimballin profetian. Ja lupaan teille 
Jeesuksen Kristuksen nimessä, että kun 
teette niin, Pyhä Henki laajentaa vaiku-
tuksenne ennennäkemättömällä tavalla!

Todistan Herran Jeesuksen Kristuksen 
todellisuudesta ja Hänen lunastavasta,  
sovittavasta ja pyhittävästä voimastaan.  
Ja yhtenä Hänen apostoleistaan minä 
kiitän teitä, rakkaat sisareni, ja siunaan 
teitä niin, että nousette täyteen mit-
taanne ja täytätte luomisenne määrän, 
kun kuljemme rinnakkain tässä pyhässä 
työssä. Yhdessä me autamme maailman 
valmistamisessa Herran toiseen tulemi-
seen. Tästä todistan veljenänne Jeesuksen 
Kristuksen nimessä. Aamen. ◼

VIITTEET
 1. Ks. Fil. 4:7.
 2. Tähän sisältyy kyyneliä – käskyn 

pitäessämme me itkemme niiden vuoksi, 
joita rakastamme, kun he lähtevät tästä 
elämästä (ks. OL 42:45).

 3. Ks. Rebekan vaikutusta Iisakiin ja heidän 
poikaansa Jaakobiin, 1. Moos. 27:46; 28:1–4.

 4. Ks. Joseph Fielding Smith, Answers 
to Gospel Questions, toim. Joseph 
Fielding Smith jr., 5 osaa, 1957–1966, 
osa 4, s. 166. Huom. Kaikki aiemmat 
taloudenhoitokaudet rajoittuivat 
pieneen osaan maailmaa ja päättyivät 
luopumukseen. Sitä vastoin tämä 
taloudenhoitokausi ei rajoitu paikkaan  
eikä aikaan. Se täyttää maailman ja 
yhdistyy Herran toiseen tulemiseen.

 5. Kirkon presidenttien opetuksia: Spencer W. 
Kimball, 2006, s. 240.

Presidentti Boyd K. Packer ja sisar  
Donna S. Packer
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puhuu ja siirtyy sulavasti sanasta toiseen, 
myös melodian tulisi soljua sulavasti 
siirryttäessä nuotista toiseen.

Nauroimme yhdessä hänen yrittäes-
sään uudelleen ja uudelleen. Hänen  
hymykuoppaisilta kasvoiltaan loisti  
yhä iloisempi hymy sitä mukaa kuin  
tuttu melodia alkoi erottua siitä, mikä  
oli aiemmin vain tolkutonta äänisarjaa.  
Viesti tuli selväksi: ”Oon lapsi Jumalan 
Ja saavuin päälle maan.” 1 Kysyin  
Andrew’lta, tunsiko hän eron viestissä. 
Hän vastasi: ”Kyllä, vaari, tunnen sen!”

Apostoli Paavali opetti meitä ver-
taamaan viestintää soittimiin, kun hän 
kirjoitti korinttilaisille:

Vanhin Gregory A. Schwitzer
seitsemänkymmenen koorumista

Tänä kuluneena kesänä vaimoni 
ja minä saimme kaksi nuorta lap-
senlastamme kylään siksi aikaa, 

kun heidän vanhempansa osallistuivat 
vaarnansa pioneerivaellusretkelle. 
Tyttäremme halusi olla varma, että 
pojat harjoittelevat pianonsoittoa myös 
kotoa poissa ollessaan. Hän tiesi, että 
harjoittelu saattaa helposti unohtua 
muutamana päivänä isovanhempien 
luona. Eräänä iltapäivänä päätin istua 
13- vuotiaan lapsenlapseni Andrew’n 
kanssa ja kuunnella hänen soittoaan.

Tämä poika on täynnä energiaa, 
ja hän rakastaa ulkoilmaelämää. Hän 
voisi helposti kuluttaa kaiken aikansa 
metsällä ja kalassa. Hänen harjoitelles-
saan pianonsoittoa minä aistin, että hän 
olisi paljon mieluummin kalastamassa 
läheisellä joella. Kuuntelin, kuinka hän 
takoi pianolla tutun laulun nuotteja. 
Hän soitti jokaisen nuotin samalla voi-
makkuudella ja samanpituisena, joten 
oli vaikea tunnistaa melodiaa selvästi. 
Istuuduin penkille hänen viereensä 
ja selitin, miksi on tärkeää korostaa 
hieman enemmän melodianuotteja ja 
hieman vähemmän säestäviä nuotteja. 
Puhuimme pianosta, joka on enemmän 
kuin mekaaninen ihme. Se voi olla 
hänen oman äänensä ja tunteidensa 
jatke, ja siitä voi tulla suurenmoinen 
viestintäväline. Aivan kuten henkilö 

Antakaa pasuunan soida
Maailma tarvitsee Kristuksen opetuslapsia, jotka voivat viestiä 
evankeliumin sanoman selkeästi ja suoraan sydämestään.

 6. Kun minä synnyin, kirkossa oli vajaat 
600 000 jäsentä. Nyt meitä on yli 
15 miljoonaa. Tuo luku tulee edelleen 
kasvamaan.

 7. Presidentti Joseph Fielding Smith sanoi 
Apuyhdistyksen sisarille: ”Te voitte puhua 
valtuudella, koska Herra on asettanut 
teidän päällenne valtuuden.” Hän sanoi 
myös, että Apuyhdistykselle ”on annettu 
voima ja valtuus tehdä hyvin monia 
asioita. Työ, jota he tekevät, tehdään 
jumalallisella valtuudella.” (”Relief Society 
– an Aid to the Priesthood”, Relief Society 
Magazine, tammikuu 1959, s. 4–5.) 
Myös vanhin Dallin H. Oaks käytti 
näitä lainauksia konferenssipuheessaan 
”Pappeuden avaimet ja valtuus”, Liahona, 
toukokuu 2014, s. 51.

 8. Ks. Boyd K. Packer, ”Apuyhdistys”, 
Valkeus, huhtikuu 1979, s. 13; ks. myös 
M. Russell Ballard, Counseling with Our 
Councils: Learning to Minister Together in 
the Church and in the Family, 1997, s. 93.

 9. Ks. Spencer J. Condie, Russell M. 
Nelson: Father, Surgeon, Apostle, 
2003, s. 146, 153–156. Huom. Vuonna 
1964 presidentti Kimball erotti minut 
vaarnanjohtajan tehtävään ja antoi 
minulle siunauksen, että kuolleisuus 
vähenisi alkuaikojen ponnistelujeni 
ansiosta tehdä aorttaläppää koskevia 
leikkauksia. Vähänpä kukaan meistä 
tiesi silloin, että kahdeksan vuotta 
myöhemmin minä tekisin presidentti 
Kimballille leikkauksen, johon sisältyi 
hänen vajaatoimintaisen aorttaläppänsä 
vaihtaminen uuteen.

 10. ”Kun me puhumme avioliitosta 
kumppanuutena, puhukaamme siitä 
täydellisenä kumppanuutena. Me 
emme halua kirkkomme naisten 
olevan äänettömiä kumppaneita tai 
kumppaneita, joilla ei ole henkilökohtaista 
vastuuta tuossa iankaikkisessa 
tehtävässä! Pyydämme teitä olemaan 
osaltanne vaikuttavia ja täysivaltaisia 
kumppaneita.” (Spencer W. Kimball, 
”Sisarten etuoikeudet ja velvollisuudet”, 
Valkeus, huhtikuu 1979, s. 184.)

 11. ”Maailman ja kaiken siinä olevan koko 
tarkoitus olisi rauennut tyhjiin ilman naista 
– pappeuden luomiskaaren lakikiveä” 
(Russell M. Nelson, ”Mitä voimme oppia 
Eevasta”, Valkeus, tammikuu 1988, s. 81). 
”Eevasta tuli Jumalan viimeinen luomus, 
suurenmoinen loppusilaus kaikelle 
sille ihmeelliselle työlle, jota oli tehty 
aiemmin” (Ks. Gordon B. Hinckley, 
”Naiset elämässämme”, Liahona, 
marraskuu 2004, s. 83).

 12. Ks. Russell M. Nelson, ”Liiton lapsia”, 
Valkeus, heinäkuu 1995, s. 33.
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”Samoinhan on elottomien soitti-
mienkin laita, vaikkapa huilun tai lyy-
ran. Miten huilulla tai lyyralla soitettu 
sävelmä voidaan tuntea, elleivät sävelet 
erotu toisistaan?

Ja jos sotatorvesta lähtee epäselvä 
ääni, kuka valmistautuu taisteluun?” 2

Jos milloinkaan niin nyt maailma 
tarvitsee Kristuksen opetuslapsia, jotka 
voivat viestiä evankeliumin sanoman 
selkeästi ja suoraan sydämestään. Me 
tarvitsemme pasuunan kaikuvaa kutsua.

Kristus on varmasti paras esimerk-
kimme. Hän osoitti aina rohkeutta 
puolustaa sitä, mikä on oikein. Hänen 
sanansa kaikuvat läpi vuosisatojen, 
kun Hän kehottaa, että meidän tulee 
muistaa rakastaa Jumalaa ja lähimmäi-
siämme, pitää kaikki Jumalan käskyt ja 
elää valona maailmalle. Hän ei pelän-
nyt puhua aikansa maallisia voimia 
tai hallitsijoita vastaan, vaikka nämä 
vastustivat Hänen työtään, jonka Hänen 
taivaallinen Isänsä oli antanut Hänelle. 
Hänen sanansa eivät olleet tarkoitettu 
hämmentämään ihmisten sydäntä vaan 
muuttamaan sitä. Hän selkeästi tiesi 
Isänsä tahdon kaikessa, mitä Hän 
sanoi ja teki.

Rakastan myös Pietarin esimerk-
kiä, kun hän helluntaipäivänä kohtasi 
maailman ihmiset rohkeasti ja selkein 
sanoin. Tuona päivänä ihmiset olivat 
kokoontuneet monista maista, ja he 
arvostelivat varhaisia pyhiä, koska he 
kuulivat heidän puhuvan kielillä, ja he 
luulivat, että he olivat humalassa. Pie-
tari, jonka sielussa Henki vaikutti, nousi 
puolustamaan kirkkoa ja sen jäseniä. 
Hän todisti näin: ”Kuulkaa minua, juu-
talaiset, te kaikki, jotka asutte Jerusale-
missa! Tietäkää tämä.” 3

Sitten hän lainasi pyhiä kirjoituksia, 
joissa on profetioita Kristuksesta, ja lau-
sui selväsanaisen todistuksensa: ”Tästä 
siis saa koko Israelin kansa olla varma: 
Jumala on tehnyt Jeesuksen Herraksi ja 

Messiaaksi – tämän Jeesuksen, jonka  
te ristiinnaulitsitte.” 4

Monet kuulivat hänen sanansa ja 
tunsivat Hengen ja 3 000 henkeä liittyi 
varhaisen kirkon jäsenten joukkoon. 
Tämä on voimallinen todistus siitä, että 
yksi mies tai yksi nainen, joka on halu-
kas lausumaan todistuksensa silloin 
kun maailma näyttää kulkevan vastak-
kaiseen suuntaan, voi vaikuttaa asioihin 
ratkaisevasti.

Kun me kirkon jäseninä päätämme 
nousta todistamaan voimallisesti Juma-
lan opista ja Hänen kirkostaan, jokin 
muuttuu meissä. Me saamme Hänen 
kuvansa kasvoihimme. Me pääsemme 
lähemmäs Hänen Henkeään. Hän puo-
lestaan kulkee edellämme ja on oikealla 
ja vasemmalla puolellamme, ja Hänen 
Henkensä on meidän sydämessämme 
ja Hänen enkelinsä meidän ympäril-
lämme tukeakseen meitä.5

Todelliset Kristuksen opetuslapset 
eivät yritä puolustella oppia silloin kun 
se ei sovi maailman nykyisiin käsityk-
siin. Paavali oli toinen urhoollinen 

opetuslapsi, joka rohkeasti julisti, ettei 
hän ”häpeä evankeliumia, sillä se on 
Jumalan voima ja se tuo pelastuksen 
kaikille, jotka sen uskovat” 6. Todelliset 
opetuslapset edustavat Herraa silloinkin 
kun se ei ehkä ole mukavaa. Todelliset 
opetuslapset haluavat innoittaa ihmis-
ten sydäntä eivätkä vain tehdä ihmisiin 
vaikutusta.

Usein ei ole sopivaa tai mukavaa 
nousta puolustamaan Kristusta. Olen 
varma, että näin oli myös Paavalin 
kohdalla, kun hänet kutsuttiin kunin-
gas Agrippan eteen ja häntä pyydettiin 
puolustautumaan ja kertomaan tari-
nansa. Epäröimättä hetkeäkään Paavali 
julisti uskonsa sellaisella voimalla, että 
tämä pelottava kuningas myönsi, että 
hän oli ”vähällä” taipua kääntymään 
kristityksi.

Paavalin vastaus todisti hänen 
halustaan saada ihmiset täysin ymmär-
tämään hänen sanomansa. Hän kertoi 
kuningas Agrippalle haluavansa, että 
kaikki, jotka kuulivat häntä, eivät olisi 
”vähällä” tulla kristityiksi, vaan että 
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”kaikista” tulisi Kristuksen opetuslap-
sia.7 Ne, jotka puhuvat selkein sanoin, 
voivat saada tällaista aikaan.

Niinä monina vuosina, kun olen 
opiskellut Mormonin kirjan kertomusta 
Lehin unesta 8, olen aina ajatellut sitä 
suurta ja avaraa rakennusta paikkana, 
jossa asuvat vain ne kaikkein kapinal-
lisimmat. Rakennus oli täynnä ihmisiä, 
jotka pilkkasivat ja osoittivat sormella 
niitä uskollisia, jotka olivat pitäneet 
kiinni rautakaiteesta, joka kuvasi Juma-
lan sanaa. He olivat jatkaneet matkaa 
kohti elämän puuta, joka kuvaa Juma-
lan rakkautta. Jotkut eivät kestäneet 
paineen alla ihmisten pilkatessa heitä, 
ja he harhautuivat pois polulta. Toiset 
päättivät liittyä rakennuksessa olevien 
pilkkaajien joukkoon. Eikö heillä ollut 
rohkeutta puhua voimallisesti maail-
man kritiikkiä tai viestejä vastaan?

Katsellessani nykymaailmaa, joka 
loittonee Jumalasta, luulen, että tämän 
rakennuksen koko vain kasvaa. Monet 
huomaavat vaeltavansa suuren ja ava-
ran rakennuksen käytävillä mutta eivät 
tajua, että heistä on itse asiassa tulossa 
osa sen kulttuuria. He antavat usein 
myöten houkutuksille ja viesteille. 

Lopulta huomaamme heidän pilkkaa-
van tai liittyvän yksiin kritisoijien ja 
pilkkaajien kanssa.

Vuosien ajan ajattelin, että pilkkaava 
väkijoukko teki pilaa uskovien elämän-
tavasta, mutta äänet, jotka kantautuvat 
rakennuksesta nykyään, ovat muut-
taneet äänensävyään ja lähestymista-
paansa. Ne, jotka pilkkaavat, yrittävät 
usein hukuttaa evankeliumin yksin-
kertaisen viestin hyökkäämällä jotakin 
kirkon historian näkökantaa vastaan tai 
esittämällä kärkevää kritiikkiä profee-
tasta tai jostakusta muusta johtajasta. 
He hyökkäävät myös oppimme ydintä 
sekä Jumalan lakeja vastaan, jotka on 
annettu jo maan luomisesta lähtien. 
Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina ja 
Hänen kirkkonsa jäseninä meidän ei 
tule koskaan päästää irti tuosta rauta-
kaiteesta. Meidän tulee antaa pasuunan 
soida omasta sielustamme.

Tuo yksinkertainen viesti on,  
että Jumala on rakastava taivaallinen  
Isämme ja Jeesus Kristus on Hänen  
Poikansa. Evankeliumi on palautettu  
näinä myöhempinä aikoina elävien  
profeettojen kautta, ja todisteena siitä 
on Mormonin kirja. Polku onneen 

kulkee perheen perusyksikön kautta, 
joka on alun perin taivaallisen Isämme 
järjestämä ja ilmoittama. Tämä on tuttu 
melodia viestistä, jonka monet tunnis-
tavat, koska he ovat kuulleet sen maan-
päällistä elämää edeltävässä elämässään.

On tullut aika, joilloin meidän 
myöhempien aikojen pyhien tulee 
nousta todistamaan. On aika, että 
evankeliumin melodian nuotit kohoa-
vat maailman melun yläpuolelle. 
Lisään todistukseni sanomaan tämän 
maailman Vapahtajasta ja Lunastajasta. 
Hän elää! Hänen evankeliuminsa on 
palautettu, ja onnen ja rauhan siu-
naukset tässä elämässä voidaan saada 
elämällä Hänen käskyjensä mukaan 
ja kulkemalla Hänen polkuaan. Tämä 
on todistukseni. Jeesuksen Kristuksen 
nimessä. Aamen. ◼

VIITTEET
 1. ”Oon lapsi Jumalan”, MAP- lauluja, 187.
 2. 1. Kor. 14:7–8.
 3. Ap. t. 2:14.
 4. Ap. t. 2:36.
 5. Ks. OL 84:88.
 6. Room. 1:16.
 7. Ks. Ap. t. 26:26–30; ks. myös 

englanninkielinen kuningas Jaakon 
raamatunkäännös.

 8. Ks. 1. Nefi 8.
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• Kun Hän ilmestyi ihmisille Amerikan 
mantereella ja kehotti heitä tulemaan 
luokseen ja pistämään kätensä Hänen 
kylkeensä ja tunnustelemaan naulo-
jen jälkiä Hänen käsissään ja Hänen 
jaloissaan, jotta he voisivat tietää, 
että Hän oli ”Israelin Jumala ja koko 
maan Jumala ja surmattu maailman 
syntien tähden” 6.

Riemuitsen tietäessäni, että on 
vanhempia, jotka kertovat lapsilleen 
kertomuksia Kristuksesta. Huomaan 
tämän, kun katson lapsia kirkossa 
Alkeisyhdistyksen ohjelmissa ja muissa 
tilaisuuksissa.

Olen kiitollinen vanhemmilleni 
siitä, että he ovat opettaneet minulle 
Kristuksesta. Näen jatkuvasti, kuinka 
Vapahtajan esimerkki auttaa rakasta 
vaimoani ja minua, kun opetamme 
omia lapsiamme.

Sydämeni täyttyy ilosta, kun  
näen lasteni kertovan kertomuksia 
Kristuksesta lastenlapsilleni. Se muis-
tuttaa minua yhdestä lempikohdastani 
pyhissä kirjoituksissa. Tässä jakeessa 
3. Joh. 4 sanotaan: ”Mikään ei tuota 
minulle suurempaa iloa kuin se, että 
kuulen lasteni elävän totuudessa.” Ja 
miksei myös lastenlastemme?

Olen kiitollinen johtajistamme, jotka 
opettavat meille jatkuvasti Kristuksesta, 
lepopäivän pyhittämisestä ja sakra-
mentin nauttimisesta joka sunnuntai 
Vapahtajan kunniaksi.

Lepopäivästä ja sakramentista tulee 
paljon miellyttävämpiä, kun tutkimme 
kertomuksia Kristuksesta. Niin tehdes-
sämme luomme perinteitä, jotka vah-
vistavat uskoamme ja todistustamme 
sekä myös varjelevat perhettämme.

Muutama viikko sitten tutkiessani 
jälleen presidentti Russell M. Nelsonin 
sanomaa, jonka hän esitti viime yleis-
konferenssissa, ja pohdiskellessani 
lepopäivää, tunsin syvää kiitollisuutta 

• Kun Hän sylkäisi maahan ja teh-
tyään syljestä tahnaa siveli sitä 
sokean miehen silmiin ja sanoi 
hänelle: ”Mene Siloan altaalle ja 
peseydy.” Ja mies totteli, ”peseytyi  
ja palasi näkevänä”.2

• Kun Hän paransi naisen, jota oli 
vaivannut verenvuoto ja joka oli 
koskettanut Hänen viittansa tupsuun 
uskoen, että vain koskettamalla 
Häntä hän paranisi.3

• Kun Hän ilmestyi opetuslapsilleen 
kävellen vettä pitkin.4

• Kun Hän kulki opetuslasten kanssa 
Emmauksen tiellä ja avasi pyhiä kir-
joituksia heidän ymmärrykselleen.5

Vanhin Claudio R. M. Costa
seitsemänkymmenen koorumista

Rakastan Alkeisyhdistyksen laulua, 
jossa lauletaan: 

Kerrothan taas Jeesuksesta, niin 
kuuntelen.

Kerro, kuin itse Hän mulle kertoisi sen.
Tienvarren ihmeet, teot Mestarin,
Kuulla sen kaiken taas tahtoisin.1

Uskon, että kun aloitamme perin-
teen esittää kertomuksia Jeesuksesta 
lapsillemme ja perheellemme, se on 
hyvin erityinen tapa pyhittää lepopäivä 
kodissamme.

Se tuo varmasti kotiimme erityisen 
hengen ja antaa perheellemme esi-
merkkejä itse Vapahtajalta.

Tutkin ja pohdin mielelläni Hänen 
elämäänsä – Hänen, joka on antanut 
minulle ja meille jokaiselle kaiken.

Luen mielelläni pyhien kirjoitusten 
kohtia, joissa kerrotaan Hänen synnit-
tömästä elämästään, ja luettuani pyhiä 
kirjoituksia, joissa kerrotaan Hänen 
kokemistaan tapahtumista, suljen sil-
mäni ja yritän luoda mielikuvan näistä 
pyhistä hetkistä, jotka opettavat minua 
ja vahvistavat minua hengellisesti.

Näitä hetkiä ovat muun muassa 
nämä:

Että he muistavat  
Hänet aina
Tutkin ja pohdin mielelläni Hänen elämäänsä – Hänen, joka on antanut 
minulle ja meille jokaiselle kaiken.
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sakramentin nauttimisen siunauksesta 
ja etuoikeudesta. Minulle se on hyvin 
juhlallinen, pyhä ja hengellinen hetki. 
Nautin suuresti sakramenttikokouksesta.

Pohdiskellessani tutkistelin huolella 
leivän ja veden siunaamista. Luin ja 
mietiskelin syvällisesti sakramentti-
rukouksia ja - toimitusta. Aloin käydä 
läpi mielessäni ja sydämessäni niitä 
tapahtumia, joita sakramenttiin liittyy.

Mietiskelyn hengessä muistelin sitä 
päivää, happamattoman leivän juhlan 
ensimmäistä päivää, jolloin opetuslas-
ten kysyttyä, minne pääsiäisateria tulisi 
valmistaa, Jeesus vastasi heille sanoen: 
”’Menkää kaupunkiin.’ Hän neuvoi, 
kenen luo heidän oli siellä mentävä, ja 
käski sanoa tälle: ’Opettaja sanoo: ”Het-
keni on lähellä. Sinun luonasi minä syön 
pääsiäisaterian opetuslasteni kanssa.”’” 7

Yritin kuvitella mielessäni opetus-
lapset ostamassa ruokaa ja huolella 
valmistelemassa ruokapöytää, jonka 
ääressä he aterioisivat Hänen kanssaan 
sinä erityisenä päivänä: pöytää kol-
melletoista hengelle, Herralle ja Hänen 
kahdelletoista opetuslapselleen, joita 
Hän rakasti.

Itkin, kun näin mielessäni,  
kuinka Kristus söi heidän kanssaan  
ja julisti: ”Totisesti: yksi teistä on kaval-
tava minut.” 8

Ajattelin murheellisia opetuslapsia, 
jotka kyselivät: ”Herra, en kai se ole 
minä?” 9

Ja kun Juudas esitti Hänelle saman 
kysymyksen, Hän vastasi tyynesti: 
”Itsepä sen sanoit.” 10

Näin mielessäni käsien, jotka olivat 
parantaneet, lohduttaneet, ylentäneet 
ja siunanneet, murtavan leivän, kun 
Jeesus sanoi: ”Ottakaa ja syökää, tämä 
on minun ruumiini.” 11

Sitten Hän otti viiniä täynnä olevan 
maljan, kiitti Jumalaa ja antoi maljan 
heille sanoen: ”Juokaa tästä, te kaikki. 
Tämä on minun vereni, liiton veri, joka 
kaikkien puolesta vuodatetaan syntien 
anteeksiantamiseksi.” 12

Mielessäni katselin opetuslapsia 
yhtä kerrallaan ja näin heidän silmis-
sään heidän huolensa Mestarista, jota 
he rakastivat suuresti. Oli aivan kuin 
olisin istunut siellä heidän kanssaan, 
katsellut kaikkea. Tunsin voimakasta 
kipua sydämessäni, joka oli täynnä 
surua ja murhetta siitä, mitä Hän oli 
kokemaisillaan minun vuokseni.

Sieluni täyttyi pakahduttavasta 
halusta olla parempi ihminen. Katuvana 
ja murheissani halusin kiihkeästi pystyä 
estämään ja tyrehdyttämään edes muu-
taman veripisaran, joita Hän vuodatti 
Getsemanessa.

Sitten pohdin sakramenttia, jonka 
me nautimme joka viikko Hänen muis-
tokseen. Niin tehdessäni mietiskelin 
leivän ja veden siunaamisen jokaista 
sanaa. Mietin syvällisesti leivän siu-
naamisen sanoja ”ja muistamaan hänet 
aina” ja veden siunaamisen sanoja ”että 
he muistavat hänet aina” 13.

Mietiskelin, mitä tarkoittaa se, että 
muistaa Hänet aina.

Minulle se tarkoittaa näitä:

• Muistaa Hänen kuolevaisuutta  
edeltävän elämänsä, jolloin Hän  
loi tämän kauniin planeetan.14

• Muistaa Hänen vaatimattoman 
syntymänsä seimessä Juudean 
Betlehemissä.15

• Muistaa, miten ollessaan vasta 
12- vuotias poika Hän opetti ja saar-
nasi opettajille temppelissä.16

• Muistaa, kuinka Hän meni itsekseen 
syrjään autiomaahan valmistautu-
maan kuolevaisuudessa suoritta-
maansa palvelutyöhön.17

• Muistaa, kuinka Hänet kirkastettiin 
Hänen opetuslastensa nähden.18

• Muistaa, kuinka Hän asetti sakra-
mentin viimeisellä aterialla heidän 
kanssaan.19

• Muistaa, kun Hän meni Getsemanen  
puutarhaan ja kärsi meidän 
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syntiemme, kipujemme, pettymys-
temme ja sairauksiemme vuoksi niin 
voimakkaasti, että Hän vuoti verta 
joka huokosesta.20

• Muistaa, kuinka Hänen kärsittyään 
suuresti ankaraa tuskaa ollessaan 
vielä Getsemanessa Hänet kavalsi 
suudelmalla yksi opetuslapsista, jota 
Hän oli kutsunut ystäväksi.21

• Muistaa, kuinka Hänet vietiin 
Pilatuksen ja Herodeksen eteen 
tuomittavaksi.22

• Muistaa, kuinka Häntä nöyryytettiin 
ja lyötiin, Hänen päälleen syljettiin ja 
Häntä ruoskittiin ruoskalla, joka repi 
Hänen lihaansa.23

• Muistaa, kuinka julmasti Hänen pää-
hänsä painettiin piikkikruunu.24

• Muistaa, että Hänen täytyi kantaa 
oma ristinsä Golgatalle ja että siellä 
Hänet naulittiin ristille ja Hän kärsi 
kaikenlaista fyysistä ja hengellistä 
tuskaa.25

• Muistaa, että Hän ristillä sydän 
täynnä rakkautta katsoi niitä, jotka 
olivat Hänet ristiinnaulinneet, ja 
kohotti silmänsä kohti taivasta 
anoen: ”Isä, anna heille anteeksi.  
He eivät tiedä, mitä tekevät.” 26

• Muistaa, kuinka Hän tietoisena siitä, 
että oli täyttänyt tehtävänsä pelastaa 
koko ihmiskunta, antoi henkensä 
Isänsä – meidän Isämme – käsiin.27

• Muistaa Hänen ylösnousemuksensa, 
joka takaa meille meidän oman ylös-
nousemuksemme ja mahdollisuuden 
valintojemme mukaan asua Hänen 
luonaan koko iankaikkisuuden.28

Edelleen, sakramenttirukousten ja 
niiden hyvin erityisten ja merkityksellis-
ten sanojen mietiskeleminen muistuttaa 
minua siitä, kuinka ihmeellistä onkaan 
sakramentin siunaamisen aikana saada 
lupaus siitä, että kun me aina muis-
tamme Hänet, Hänen Henkensä on 
aina meidän kanssamme.29

Uskon, että Herralla on oma ajoituk-
sensa, mitä tulee ilmoituksen antami-
seen meille. Ymmärsin tämän hyvin 
selkeästi, kun tutkin jakeita Saarn. 3:1, 6, 
joissa sanotaan:

”Kaikella on määrähetkensä, aikansa 
joka asialla taivaan alla. – –

Aika etsiä ja aika kadottaa, aika on 
säilyttää ja aika viskata menemään.”

Sakramentti on myös aikaa, jolloin 
taivaallinen Isä opettaa meille rakkaan 
Poikansa – meidän Vapahtajamme  
Jeesuksen Kristuksen – sovitusta koske-
via asioita ja jolloin me saamme sitä kos-
kevaa ilmoitusta. Se on aikaa kolkuttaa, 
niin meille avataan30, pyytää ja vastaan-
ottaa tätä tietoa. Se on meille aikaa pyy-
tää Jumalalta tätä tietoa kunnioittavasti. 
Ja jos teemme niin, olen varma siitä, että 
me saamme tätä tietoa, joka siunaa mei-
dän elämäämme mittaamattomasti.

Rakastan lepopäivää, sakramenttia ja 
niiden merkitystä. Rakastan Vapahtajaa 
koko sielustani. Jeesuksen Kristuksen 
nimessä. Aamen. ◼

VIITTEET
 1. ”Kerrothan taas Jeesuksesta”, Lasten 

laulukirja, s. 36.
 2. Joh. 9:7.
 3. Ks. Luuk. 8:43–48.
 4. Ks. Mark. 6:45–52.
 5. Ks. Luuk. 24:13–35.
 6. 3. Nefi 11:14.
 7. Matt. 26:18.
 8. Matt. 26:21.
 9. Matt. 26:22.
 10. Matt. 26:25.
 11. Matt. 26:26.
 12. Matt. 26:27–28.
 13. OL 20:77, 79.
 14. Ks. Joh. 1:1–3.
 15. Ks. Luuk. 2:1–7.
 16. Ks. Luuk. 2:41–52.
 17. Ks. Matt. 4:1–11; Mark. 1:12–13; Luuk. 4:1–13.
 18. Ks. Matt. 17:1–9.
 19. Ks. Matt. 26:26–28; Luuk. 22:14–20.
 20. Ks. Luuk. 22:39–46.
 21. Ks. Luuk. 22:47–48.
 22. Ks. Luuk. 23:1–12.
 23. Ks. Matt. 26:67; 27:26, 28, 30;  

Luuk. 22:63–65.
 24. Ks. Matt. 27:29.
 25. Ks. Joh. 19:16–18.
 26. Luuk. 23:34.
 27. Ks. Luuk. 23:46.
 28. Ks. Luuk. 24:5–8.
 29. Ks. OL 20:77, 79.
 30. Ks. Matt. 7:7.



104 SUNNUNTAIN AAMUKOKOUS | 4. LOKAKUUTA 2015

Jo yksistään siitä syystä on helppoa 
ymmärtää, miksi Herran palvelijat ovat 
yrittäneet lisätä haluamme palvella 
Jumalaa sakramenttikokouksissamme. 
Jos nautimme sakramentin uskossa, 
niin Pyhä Henki pystyy silloin suojele-
maan meitä ja rakkaitamme kiusauk-
silta, joita tulee yhä voimakkaampina 
ja yhä useammin.

Pyhän Hengen kumppanuuden 
ansiosta hyvä tuntuu houkuttelevam-
malta eikä kiusaus niin vastustamat-
tomalta. Jo sen pitäisi saada meidät 
päättämään, että olemme kelvollisia 
pitämään Hengen aina kanssamme.

Aivan kuten Pyhä Henki vahvis-
taa meitä pahaa vastaan, Hän antaa 
meille myös voiman erottaa totuuden 
erheestä. Se totuus, jolla on eniten 
merkitystä, varmistuu vain Jumalalta 
saadulla ilmoituksella. Inhimillinen jär-
keilymme tai fyysisten aistiemme käyttö 
eivät riitä. Me elämme aikaa, jolloin vii-
saimpienkin on vaikeaa erottaa totuus 
ovelasta eksytyksestä.

Herra opetti apostoli Tuomaalle, 
joka halusi fyysisen todisteen Vapahta-
jan ylösnousemuksesta koskettamalla 

pitämään hänen käskynsä, jotka hän  
on antanut heille.”

Ja sitten tulee loistava lupaus: ”Jotta 
hänen Henkensä olisi aina heidän kans-
sansa.” (OL 20:77, kursivointi lisätty.)

Se, että Henki on aina kanssamme, 
tarkoittaa, että meillä on Pyhän Hengen 
johdatus ja ohjaus päivittäisessä elämäs-
sämme. Me voimme esimerkiksi saada 
Hengeltä varoituksia vastustaa kiusausta 
tehdä pahaa.

Presidentti Henry B. Eyring
ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa

Rakkaat veljeni ja sisareni, olen kii-
tollinen siitä, että olen kanssanne 
tänä lepopäivänä Herran kirkon 

yleiskonferenssissa. Olen tuntenut, 
kuten tekin, Pyhän Hengen todistavan 
niistä totuuden sanoista, joita olemme 
kuulleet puhuttavan ja laulettavan.

Tarkoitukseni tänään on lisätä 
haluanne ja päättäväisyyttänne vaatia 
omaksenne lahjaa, joka luvattiin meille 
jokaiselle kasteemme jälkeen. Kun mei-
dät konfirmoitiin, me kuulimme nämä 
sanat: ”Ota vastaan Pyhä Henki.” 1 Siitä 
hetkestä elämämme muuttui ainaisesti.

Meillä voi olla – jos elämme siihen 
kelvollisina – siunaus pitää Henki kans-
samme, ei vain silloin tällöin, kuten 
tämän päivän kaltaisissa merkittävissä 
kokemuksissa, vaan aina. Tiedätte sak-
ramenttirukouksen sanojen perusteella, 
kuinka tuo lupaus toteutuu: ”Oi Jumala, 
iankaikkinen Isä, me pyydämme sinua 
Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä 
siunaamaan ja pyhittämään tämän lei-
vän kaikkien niiden sieluille, jotka sitä 
nauttivat, jotta he söisivät Poikasi ruu-
miin muistoksi ja todistaisivat sinulle,  
oi Jumala, iankaikkinen Isä, että he ovat 
halukkaita ottamaan Poikasi nimen 
päällensä ja muistamaan hänet aina ja 

Pyhä Henki 
kumppaninanne
Meillä voi olla – jos elämme siihen kelvollisina – siunaus pitää  
Henki kanssamme, ei vain silloin tällöin vaan aina.
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Hänen haavojaan, että ilmoitus on 
turvallisempi todiste: ”Jeesus sanoi 
hänelle: ’Sinä uskot, koska sait nähdä 
minut. Autuaita ne, jotka uskovat, 
vaikka eivät näe.’” ( Joh. 20:29.)

Pyhä Henki vahvistaa ne totuudet, 
jotka osoittavat tien kotiin Jumalan luo. 
Me emme voi mennä lehtoon ja nähdä 
Isän ja Pojan puhuvan nuorelle Joseph 
Smithille. Mikään fyysinen todiste tai 
mikään looginen perustelu ei voi vah-
vistaa, että Elia tuli lupauksen mukai-
sesti antamaan pappeuden avaimet, jotka 
ovat nyt elävällä profeetalla, Thomas S. 
Monsonilla, ja joita hän käyttää.

Vahvistus totuudesta tulee Jumalan 
pojalle tai tyttärelle, joka on vaatinut 
itselleen oikeuden ottaa vastaan Pyhän 
Hengen. Koska erheitä ja valheita voi-
daan esittää meille milloin tahansa, me 
tarvitsemme totuuden Hengen jatkuvaa 
vaikutusta säästyäksemme epäilyksen 
hetkiltä.

Ollessaan kahdentoista apostolin  
koorumin jäsen George Q. Cannon 
kehotti meitä pyrkimään jatkuvasti siihen, 
että Henki on kanssamme. Hän lupasi, 
ja myös minä lupaan, että jos pyrimme 
toimimaan niin, meiltä ”ei koskaan puutu 
tietoa totuudesta”, ”emme koskaan epäile 
tai ole pimeydessä” ja ”uskomme on 
vahva, ilomme – – täysi” 2.

Me tarvitsemme tuota jatkuvaa Pyhän 
Hengen kumppanuuden apua vielä 
toisestakin syystä. Rakkaan ihmisen 
kuolema voi tulla odottamatta. Pyhän 
Hengen todistus siitä, että on olemassa 
rakastava taivaallinen Isä ja ylösnoussut 
Vapahtaja, antaa meille toivoa ja lohtua, 
kun menetämme rakkaan ihmisen. 
Kuoleman tapahtuessa tuon todistuk-
sen täytyy olla tuore.

Niinpä me tarvitsemme Pyhän  
Hengen jatkuvaa kumppanuutta  
monesta syystä. Me haluamme sitä,  
ja kuitenkin tiedämme kokemuksesta, 
ettei sitä ole helppoa säilyttää. Me kukin 

ajattelemme, sanomme ja teemme päivit-
täisessä elämässämme asioita, jotka voivat 
loukata Henkeä. Herra on opettanut, että 
Pyhä Henki on jatkuva kumppanimme 
silloin kun sydämemme on täynnä 
rakkautta ja kun hyve kaunistaa ajatuk-
siamme lakkaamatta (ks. OL 121:45).

Niille, jotka kamppailevat tämän 
korkean mittapuun kanssa, jota tar-
vitaan, jotta on kelvollinen Hengen 
kumppanuuden lahjaan, minä tarjoan 
seuraavaa rohkaisua. Teillä on ollut 
tilanteita, jolloin olette tunteneet Pyhän 
Hengen vaikutuksen. Niin on saattanut 
tapahtua teille tänään.

Te voitte kohdella noita innoituk-
sen hetkiä kuin uskon siementä, jota 
Alma kuvaili (ks. Alma 32:28). Kylväkää 
jokainen niistä. Voitte tehdä sen toimi-
malla tuntemanne kehotuksen mukaan. 
Arvokkainta innoitusta teille on tieto 
siitä, mitä Jumala haluaa teidän tekevän. 
Jos se on kymmenysten maksaminen tai 
surevan ystävän luona käyminen, teidän 
tulee tehdä niin. Olipa se mitä tahansa, 

tehkää se. Kun osoitatte halukkuutenne 
olla kuuliaisia, Henki lähettää teille lisää 
vaikutelmia siitä, mitä Jumala haluaisi 
teidän tekevän puolestaan.

Kun noudatatte niitä, Hengen vaiku-
telmia tulee useammin ja te pääsette yhä 
lähemmäksi jatkuvaa kumppanuutta. 
Voimanne valita oikein lisääntyy.

Voitte tietää, milloin nämä vaiku-
telmat toimia Hänen puolestaan ovat 
peräisin Hengeltä eivätkä omien halu-
jenne synnyttämiä. Kun vaikutelmat 
ovat yhdenmukaisia sen kanssa, mitä 
Vapahtaja ja Hänen elävät profeettansa 
ja apostolinsa ovat sanoneet, voitte 
päättää noudattaa niitä luottavaisina. 
Silloin Herra lähettää Henkensä ole-
maan kanssanne.

Jos esimerkiksi saatte hengellisen 
vaikutelman pyhittää lepopäivän, eten-
kin kun se vaikuttaa vaikealta, Jumala 
lähettää Henkensä avuksi.

Tuota apua sai isäni vuosia sitten, 
kun hänen työnsä vei hänet Australiaan. 
Hän oli yksin sunnuntaina ja halusi 
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nauttia sakramentin. Hän ei löytänyt 
mitään tietoa myöhempien aikojen 
pyhien kokouksista. Niinpä hän lähti 
kävelemään. Hän rukoili jokaisessa 
risteyksessä tietääkseen, mihin suuntaan 
kääntyä. Käveltyään ja tehtyään kään-
nöksiä tunnin ajan hän pysähtyi jälleen 
rukoilemaan. Hän tunsi vaikutelman 
kääntyä eräälle tietylle kadulle. Pian hän 
alkoi kuulla läheisen asuinrakennuksen 
alakerrasta laulua. Hän katsoi ikkunoista 
ja näki muutamia ihmisiä istumassa 
lähellä pöytää, joka oli katettu valkoi-
sella liinalla ja sakramenttitarjottimilla.

Se ei ehkä tunnu teistä kovinkaan 
ihmeelliseltä, mutta hänelle se oli jota-
kin suurenmoista. Hän tiesi, että sakra-
menttirukouksen lupaus oli toteutunut: 
”Muistamaan hänet aina ja pitämään 
hänen käskynsä, jotka hän on antanut 
heille, jotta hänen Henkensä olisi aina 
heidän kanssansa” (OL 20:77).

Se oli vain yksi esimerkki tilanteesta, 
jolloin hän rukoili ja sitten teki sen, 
mitä Henki kertoi hänelle Jumalan 
haluavan hänen tekevän. Hän toimi 
niin vuosien ajan, kuten te ja minäkin 

tulemme tekemään. Hän ei koskaan 
puhunut hengellisyydestään. Hän vain 
jatkoi niiden pienten asioiden tekemistä 
Herran puolesta, joiden tekemiseen 
hän tunsi innoitusta.

Aina kun jokin myöhempien aiko-
jen pyhien ryhmä pyysi häntä puhu-
maan heille, hän teki niin. Ei ollut väliä 
sillä, oliko paikalla 10 vai 50 ihmistä 
tai kuinka väsynyt hän oli. Hän todisti 
Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä sekä 
profeetoista aina kun Henki kehotti 
häntä tekemään niin.

Hänen korkeimmat tehtävänsä kir-
kossa olivat Bonnevillen vaarnan kor-
keassa neuvostossa Utahissa, missä hän 
kitki rikkaruohoja vaarnan maatilalla, ja 
hän opetti pyhäkoululuokkaa. Vuosien 
varrella Pyhä Henki oli hänen kumppa-
ninsa aina kun hän tarvitsi sitä.

Seisoin isäni vieressä eräässä sairaa-
lahuoneessa. Äitini, hänen vaimonsa 
41 vuoden ajan, makasi vuoteella. 
Olimme katselleet häntä tuntikausia. 
Aloimme nähdä kivun juonteiden 
katoavan hänen kasvoiltaan. Hänen sor-
mensa, jotka olivat puristuneet nyrkkiin, 

rentoutuivat. Hänen kätensä laskeutuivat 
lepäämään hänen kylkiään vasten.

Vuosikymmeniä kestäneen syövän 
tuskat olivat päättymässä. Näin hänen 
kasvoillaan rauhan ilmeen. Hän veti 
muutamia lyhyitä henkäyksiä, henkäisi 
sitten syvään ja sitten makasi hiljaa. Me 
seisoimme paikoillamme odottamassa 
nähdäksemme, vieläkö hän hengittäisi.

Viimein isä sanoi hiljaa: ”Pikku tyttö 
on lähtenyt kotiin.”

Hän ei vuodattanut kyyneliä. Se 
johtui siitä, että Pyhä Henki oli paljon 
aikaisemmin antanut hänelle selkeän 
kuvan siitä, kuka äiti oli, mistä äiti tuli, 
mitä äidistä oli tullut ja minne äiti oli 
menossa. Henki oli todistanut hänelle 
monta kertaa rakastavasta taivaallisesta 
Isästä, Vapahtajasta, joka oli katkaissut 
kuoleman voiman, ja sen temppeli-
sinetöimisen todellisuudesta, jolla hänet 
ja hänen vaimonsa sekä perheensä oli 
sinetöity yhteen.

Henki oli paljon aikaisemmin 
vakuuttanut hänelle, että äidin hyvyys 
ja usko olivat tehneet äidin kelvolli-
seksi palaamaan taivaalliseen kotiin, 
missä äiti muistettaisiin suurenmoisena 
lupauksen lapsena ja missä hänet otet-
taisiin kunniakkaasti vastaan.

Isälleni se oli enemmän kuin toivoa. 
Pyhä Henki oli tehnyt siitä hänelle 
todellisuutta.

Jotkut saattaisivat nyt sanoa, että 
hänen sanansa ja hänen mielessään 
olevat kuvat taivaallisesta kodista olivat 
vain suloista tunteellisuutta ja aviomie-
hen sumentunutta arviointia menetyk-
sen hetkellä. Mutta hän tunsi iankaikki-
sen totuuden sillä ainoalla tavalla, jolla 
sen voi tuntea.

Hän oli tiedemies, joka oli tutkinut 
fyysisen maailman totuutta koko aikuis-
ikänsä. Hän käytti tieteen välineitä  
niin hyvin, että hänen aikalaisensa kun-
nioittivat häntä ympäri maailman. Suuri 
osa siitä, mitä hän sai aikaan kemian 
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alalla, johtui siitä, että hän oli nähnyt 
mielensä silmin molekyylien liikkuvan 
ja sitten vahvistanut näkemyksensä 
laboratoriokokein.

Mutta hän oli noudattanut erilaista 
reittiä saadakseen selville totuudet, 
jotka merkitsivät eniten hänelle ja meille 
jokaiselle. Vain Pyhän Hengen avulla 
me voimme nähdä ihmiset ja tapahtu-
mat siten kuin Jumala näkee ne.

Tuo lahja oli hänellä edelleen sai-
raalassa hänen vaimonsa kuoltua. Me 
kokosimme äitini tavarat kotiin vietä-
väksi. Isä pysähtyi kiittämään jokaista 
hoitajaa ja lääkäriä, jotka tapasimme 
mennessämme autolle. Muistan aja-
telleeni hieman harmistuneena, että 
meidän pitäisi lähteä, jotta saisimme 
olla rauhassa murheinemme.

Ymmärrän nyt, että hän näki asioita, 
joita vain Pyhä Henki oli voinut hänelle 
osoittaa. Hän näki nuo ihmiset enke-
leinä, jotka Jumala oli lähettänyt pitä-
mään huolta hänen sydänkäpysestään. 
He ehkä näkivät itsensä terveyden-
huollon ammattilaisina, mutta isä kiitti 
heitä heidän palvelutyöstään Vapahta-
jan puolesta.

Pyhän Hengen vaikutus pysyi hänen 
mukanaan, kun saavuimme vanhem-
pieni kotiin. Juttelimme muutaman 
minuutin olohuoneessa. Isä sanoi mene-
vänsä viereiseen makuuhuoneeseensa.

Muutaman minuutin kuluttua hän tuli 
takaisin olohuoneeseen. Hän hymyili 
tyytyväisenä. Hän tuli luoksemme ja 
sanoi hiljaa: ”Olin huolissani siitä, että 
Mildred saapuisi henkimaailmaan yksin. 
Ajattelin, että hän saattaisi tuntea ole-
vansa eksyksissä isossa joukossa.”

Sitten isä sanoi iloisesti: ”Minä 
rukoilin juuri. Tiedän, että Mildredillä 
on kaikki hyvin. Minun äitini oli siellä 
ottamassa hänet vastaan.”

Muistan hymyilleeni, kun hän sanoi 
sen, ja kuvittelin isoäitini pyyhältä-
vän lyhyillä jaloillaan kiireen vilkkaa 

väkijoukon läpi ehtiäkseen varmasti 
paikalle vastaanottamaan ja halaamaan 
miniäänsä tämän saapuessa.

Yksi niistä syistä, miksi isäni pyysi 
ja sai tuota lohtua, oli se, että hän oli 
rukoillut uskossa aina lapsuudestaan 
saakka. Hän oli tottunut saamaan vas-
tauksia, jotka tulivat hänen sydämeensä 
antaen lohtua ja ohjausta. Tuon rukoi-
lemisen tavan lisäksi hän tunsi pyhät 
kirjoitukset ja elävien profeettojen 
sanat. Siksi hän tunnisti tutut Hengen 
kuiskaukset, joita te olette saattaneet 
tuntea tänään.

Hengen kumppanuus teki enem-
män kuin vain lohdutti ja ohjasi häntä. 
Se muutti häntä Jeesuksen Kristuksen 
sovituksen kautta. Kun hyväksymme 
sen lupauksen, että Henki voi olla 
kanssamme aina, Vapahtaja voi suoda 
meille sen puhdistumisen, joka vaadi-
taan iankaikkiseen elämään, suurimpaan 
kaikista Jumalan lahjoista (ks. OL 14:7).

Muistattehan Vapahtajan sanat: ”Nyt 
tämä on käsky: Tehkää parannus, kaikki 
te maan ääret, ja tulkaa minun luokseni 
ja ottakaa kaste minun nimeeni, jotta 
te pyhittyisitte ottamalla vastaan Pyhän 
Hengen, jotta voitte seisoa tahrattomina 
minun edessäni viimeisenä päivänä” 
(3. Nefi 27:20).

Noihin käskyihin liittyy tämä Herran 
antama lupaus:

”Ja nyt, totisesti, totisesti minä sanon 
sinulle: Turvaa siihen Henkeen, joka 
johdattaa tekemään hyvää – niin, teke-
mään sitä, mikä on oikein, vaeltamaan 
nöyrästi, tuomitsemaan vanhurskaasti; 
ja tämä on minun Henkeni.

Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: 
Minä annan sinulle Hengestäni, joka 
valaisee mielesi ja joka täyttää sielusi 
ilolla.” (OL 11:12–13.)

Todistan teille, että Isä Jumala elää, 
että ylösnoussut Jeesus Kristus johtaa 
kirkkoaan, että presidentti Thomas S. 
Monsonilla on kaikki pappeuden 

avaimet ja että Pyhän Hengen kautta 
tuleva ilmoitus johdattaa ja tukee Myö-
hempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkkoa ja sen nöyriä jäseniä.

Todistan teille lisäksi, että nämä 
erinomaiset miehet, jotka ovat tänään 
puhuneet meille Herran Jeesuksen  
Kristuksen todistajina, kahdentoista  
apostolin koorumin jäseninä, ovat  
Jumalan kutsumia. Tiedän, että Henki  
on johtanut presidentti Monsonia kutsu-
maan heidät. Ja kun te kuuntelitte heitä 
ja heidän todistustaan, Pyhä Henki vah-
visti teille sen, mitä nyt sanon teille. He 
ovat Jumalan kutsumia. Minä tuen heitä 
ja rakastan heitä ja tiedän, että Herra 
rakastaa heitä ja tukee heitä heidän pal-
velutyössään. Ja teen tämän Jeesuksen 
Kristuksen nimessä. Aamen. ◼
VIITTEET
 1. Käsikirja 2: Johtaminen ja palveleminen 

kirkossa, 2010, 20.3.10.
 2. Ks. George Q. Cannon, artikkelissa 

”Minutes of a Conference”, Millennial Star, 
2. toukokuuta 1863, s. 275–276.
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tarkoitus on meidän edistymisemme. 
Hän haluaa, että me jatkamme ”armosta 
armoon, kunnes [me saamme] täytey-
den” 5 kaikesta, mitä Hän voi antaa. Se 
vaatii muutakin kuin sitä, että on vain 
mukava tai tuntee olevansa hengellinen. 
Se vaatii uskoa Jeesukseen Kristukseen, 
parannusta, kastetta vedellä ja Hengellä 
sekä kestämistä uskossa loppuun asti.6 
Sitä ei voi täysin saavuttaa eristyksissä, 
joten yksi tärkeä syy siihen, että Herralla 
on kirkko, on luoda pyhien yhteisö, 
jossa tuetaan toinen toista sillä ”kaidalla 
ja kapealla polulla, joka johtaa iankaik-
kiseen elämään” 7.

”[Kristus] antoi seurakunnalle sekä 
apostolit että profeetat ja evankeliumin 
julistajat, sekä paimenet että opettajat,

– – palvelutyöhön, Kristuksen ruu-
miin rakentamiseen.

[Kunnes] me kaikki sitten pääsemme 
yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan 
Pojan tuntemiseen ja niin saavutamme 
aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vas-
taavan kypsyyden.” 8

Jeesus Kristus on ”[uskomme]  
perustaja ja täydelliseksi tekijä” 9. Tärkeä 
osa Kristuksen nimen päällemme 
ottamista on liittyä Kristuksen ruumii-
seen eli kirkkoon.10 Meille kerrotaan, 
että entisajan kirkko ”kokoontui usein 
yhteen paastoamaan ja rukoilemaan 
ja puhumaan keskenään sielujensa 
parhaasta” 11 sekä ”Herran sanaa kuu-
lemaan” 12. Samoin on kirkossa tänä 
aikana. Uskon yhdistäminä me ope-
tamme ja kohotamme toinen toistamme 
ja pyrimme saavuttamaan opetuslap-
seuden täyden määrän, ”Kristuksen 
täyteyttä vastaavan kypsyyden”. Me 
pyrimme auttamaan toisiamme pääse-
mään ”Jumalan Pojan tuntemiseen” 13, 
siihen päivään asti, jolloin ”ei kukaan 
enää opeta toista – – sanoen: ’Oppikaa 
tuntemaan Herra!’ Sillä kaikki, pienim-
mästä suurimpaan, tuntevat minut, 
sanoo Herra.” 14

Sitten ajan keskipäivänä Jeesus 
järjesti työnsä sellaisella tavalla, jolla 
evankeliumi voitiin vakiinnuttaa saman-
aikaisesti moniin eri kansakuntiin ja 
erilaisten ihmisten keskuuteen. Tämän 
organisaation – Jeesuksen Kristuksen 
kirkon – perustana olivat ”apostolit ja 
profeetat ja – – kulmakivenä – – itse 
Kristus Jeesus” 3. Siinä oli muitakin vir-
koja kuten seitsenkymmenet, vanhim-
mat, piispat, papit, opettajat ja diakonit. 
Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus 
perusti samalla tavoin kirkon läntiselle 
pallonpuoliskolle.

Sen jälkeen kun oli tapahtunut  
luopumus ja Herran maan päällä 
ollessaan perustama kirkko oli hajon-
nut, Hän perusti uudelleen vielä kerran 
Jeesuksen Kristuksen kirkon profeetta 
Joseph Smithin kautta. Entisaikojen 
tarkoitus on säilynyt: saarnata Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumin hyvää uutista 
ja suorittaa pelastuksen toimituksia – 
toisin sanoen tuoda ihmisiä Kristuksen 
luokse.4 Ja nyt tämän palautetun kirkon 
välityksellä lupaus lunastuksesta tuo-
daan jopa niiden kuolleiden henkien 
ulottuville, jotka aikanaan kuolevai-
suudessa tiesivät vain vähän tai eivät 
tienneet mitään Vapahtajan armosta.

Kuinka Herran kirkko toteuttaa 
Hänen tarkoituksiaan? On tärkeää 
ymmärtää, että Jumalan perimmäinen 

Vanhin D. Todd Christofferson
kahdentoista apostolin koorumista

Koko elämäni ajan kirkon yleis-
konferenssit ovat olleet innostavia 
hengellisiä tapahtumia, ja kirkko 

itsessään on ollut paikka tulla tuntemaan 
Herraa. Tiedostan, että on niitä, jotka 
pitävät itseään uskonnollisina tai hengel-
lisinä ja silti torjuvat mukana olemisen 
kirkossa tai jopa sellaisen instituution tar-
peen. Uskonnon harjoittaminen on heille 
puhtaasti henkilökohtaista. Silti kirkko 
on Jeesuksen Kristuksen luomus, Hänen, 
johon hengellisyytemme keskittyy. Mei-
dän kannattaa pysähtyä hetkeksi pohti-
maan, miksi Hän päätti käyttää kirkkoa, 
omaa kirkkoaan, Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoa, 
oman työnsä ja Isänsä työn tekemiseen 
”ihmisen kuolemattomuuden ja iankaik-
kisen elämän [toteuttamiseksi]” 1.

Aadamista alkaen on saarnattu 
Jeesuksen Kristuksen evankeliumia 
ja suoritettu perheeseen perustuvassa 
pappeuden järjestyksessä pelastukselle 
välttämättömiä toimituksia kuten kaste.2 
Kun yhteiskunnat kehittyivät monimut-
kaisemmiksi kuin pelkkä suku, Jumala 
kutsui myös muita profeettoja, sanan-
saattajia ja opettajia. Mooseksen aikaan 
luemme muodollisemmasta rakenteesta, 
johon kuului vanhimpia, pappeja ja 
tuomareita. Mormonin kirjan historiassa 
Alma perusti kirkon, jossa oli pappeja 
ja opettajia.
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Miksi kirkko
Meidän kannattaa pysähtyä hetkeksi pohtimaan, miksi Vapahtaja päätti 
käyttää kirkkoa, omaa kirkkoaan, oman työnsä ja Isänsä työn tekemiseen.
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Kirkossa me emme pelkästään opi 
jumalallista oppia; me myös koemme 
sen toteuttamisen. Kristuksen ruu-
miina kirkon jäsenistö palvelee toisiaan 
jokapäiväisen elämän todellisuudessa. 
Me kaikki olemme epätäydellisiä. Me 
saatamme loukata ja loukkaantua. Koet-
telemme usein toisiamme henkilökoh-
taisilla omituisuuksillamme. Kristuksen 
ruumiissa meidän on mentävä käsitteitä 
ja yleviä sanoja edemmäs ja saatava käy-
tännön kokemusta, kun opettelemme 
elämään keskenämme rakkaudessa 15.

Tämä uskonto ei keskity vain 
ihmiseen itseensä, vaan meidät kaikki 
on kutsuttu palvelemaan. Me olemme 
Kristuksen ruumiin silmiä, käsiä, päitä, 
jalkoja ja muita jäseniä, ja myös ”ne ruu-
miinjäsenet, jotka meidän mielestämme 
ovat muita heikompia, ovat välttämättö-
miä” 16. Me tarvitsemme noita tehtäviä, 
ja meidän pitää palvella.

Yksi seurakuntamme miehistä varttui 
aikuiseksi paitsi ilman vanhempiensa 
tukea myös kokien vanhempiensa 
vastustavan toimintaansa kirkossa. Hän 
esitti eräässä sakramenttikokouksessa 
seuraavan havainnon: ”Minun isäni ei 
voi ymmärtää, miksi joku menisi kirk-
koon, kun hän voisi mennä laskettele-
maan, mutta minä todella pidän kirkossa 
käymisestä. Kirkossa me kaikki olemme 

samalla matkalla, ja minua innoittavat 
tuolla matkalla vahvat nuoret, puhtaat 
lapset ja se, mitä näen ja opin muilta 
aikuisilta. Osallistuminen vahvistaa 
minua ja olen innoissani ja iloinen eläes-
säni evankeliumin mukaan.”

Kirkon seurakunnat tarjoavat mah-
dollisuuden viikoittaiseen kokoon-
tumiseen, jolloin voi hengähtää ja 
uudistua, ajan ja paikan jättää maailma 

taakse – lepopäivän. Se on päivä ”iloita 
Herrasta” 17, kokea hengellinen paran-
tuminen, jonka sakramentti tuo, ja ottaa 
vastaan uudistunut lupaus, että Hänen 
Henkensä on meidän kanssamme 18.

Yksi suurimmista siunauksista, mitä 
Kristuksen ruumiiseen kuuluminen tuo, 
vaikka se ei ehkä sillä hetkellä tunnu-
kaan siunaukselta, on tulla nuhdelluksi 
synnistä ja erheestä. Meillä on taipumus Mumbai, Intia
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puolustella ja selitellä vikojamme, ja 
joskus me emme yksinkertaisesti tiedä, 
missä meidän pitäisi toimia paremmin 
tai kuinka sen tekisimme. Ilman niitä, 
jotka voivat nuhdella meitä ”vakavasti 
ajallansa, kun Pyhä Henki kehottaa” 19, 
meiltä saattaisi puuttua rohkeutta  
muuttua ja seurata täydellisemmin  
Mestaria. Parannuksenteko on yksi-
löllistä, mutta toveruus tuolla joskus 
kivuliaalla polulla löytyy kirkosta.20

Kun puhumme kirkosta Kristuksen 
ruumiina, meidän täytyy aina pitää 
mielessämme kaksi asiaa. Ensiksi, me 
emme pyri kokemaan kääntymystä 
kirkkoon vaan Kristukseen ja Hänen 
evankeliumiinsa, ja tässä käänty-
myksessä kirkko auttaa.21 Mormonin 
kirjassa ilmaistaan se parhaiten, kun 
siellä sanotaan, että ihmiset ”kään-
tyivät Herraan ja liittyivät Kristuksen 
kirkkoon” 22. Toiseksi, meidän täytyy 
muistaa, että alussa kirkko oli perhe, ja 
vielä nykyäänkin erillisinä instituutioina 
perhe ja kirkko palvelevat ja vahvistavat 
toisiaan. Kumpikaan ei syrjäytä toista, 
eikä kirkko parhaimmillaankaan voi 
korvata vanhempia. Syy, miksi kirkossa 
opetetaan evankeliumia ja suoritetaan 
pappeuden toimituksia, on se, että per-
heet pääsisivät iankaikkiseen elämään.

On toinenkin tärkeä syy, miksi 
Vapahtaja toimii kirkon, oman kirk-
konsa kautta, ja se on saavuttaa 
tarpeellisia asioita, joita ei voi saavuttaa 

yksilönä tai pienemmissä ryhmissä. 
Yksi selkeä esimerkki on köyhyydestä 
selviytyminen. On totta, että yksilöinä 
ja perheinä me pidämme huolta mui-
den ihmisten fyysisistä tarpeista antaen 
toisillemme sekä ajallisesti että hengel-
lisesti tarpeidemme ja puutteidemme 
mukaisesti 23. Mutta kun toimimme 
kirkossa yhdessä, kyky pitää huolta 
köyhistä ja tarvitsevista moninkertais-
tuu kohtaamaan laajemman tarpeen, 
ja toivotusta omavaraisuudesta tulee 
todellisuutta hyvin monen kohdalla.24 
Lisäksi kirkolla, sen Apuyhdistyksillä ja 
sen pappeuskoorumeilla on kyky antaa 
apua monissa paikoissa monille ihmi-
sille, joihin luonnonmullistukset, sota  
ja vaino ovat vaikuttaneet.

Ilman Vapahtajan kirkon toimivia 
voimavaroja Hänen käskynsä viedä 
evankeliumi kaikkeen maailmaan ei 
voisi toteutua.25 Ei olisi apostolisia 
avaimia, rakennetta, rahavaroja eikä 
monien tuhansien lähetyssaarnaajien 
omistautumista ja uhrautumista, joita 
tarvitaan työn tekemiseksi. Muistakaa, 
että ”tätä valtakunnan evankeliumia 
[täytyy saarnata] kaikessa maailmassa 
todistukseksi kaikille kansakunnille,  
ja sitten tulee loppu” 26.

Kirkko pystyy rakentamaan ja pitä-
mään toiminnassa temppeleitä, Herran 
huoneita, joissa voidaan suorittaa vält-
tämättömiä toimituksia ja tehdä liittoja. 
Joseph Smith on sanonut, että Jumalan 

tavoitteena kansansa kokoamiseksi 
minä aikakautena hyvänsä on ”raken-
taa Herralle huone, missä Hän on 
voinut ilmoittaa kansalleen huoneensa 
toimitukset ja valtakuntansa kirkkaudet, 
sekä opettaa kansalle pelastuksen tien, 
sillä on olemassa tiettyjä toimituksia 
ja periaatteita, joiden opettamisen ja 
harjoittamisen täytyy tapahtua tätä 
tarkoitusta varten rakennetussa talossa 
tai paikassa” 27.

Jos uskoo, että kaikki tiet johtavat 
taivaaseen tai ettei pelastukseen ole 
mitään erityisiä vaatimuksia, niin ei näe 
mitään tarvetta julistaa evankeliumia 
tai saada toimituksia ja liittoja elävien 
tai kuolleiden lunastamiseksi. Mutta 
me emme puhukaan vain kuolemat-
tomuudesta vaan myös iankaikkisesta 
elämästä, ja sitä varten evankeliumin 
polku ja evankeliumin liitot ovat välttä-
mättömiä. Ja Vapahtaja tarvitsee kirkon 
tuodakseen ne kaikkien Jumalan 
lasten – sekä elävien että kuolleiden 
– ulottuville.

Viimeinen syy, jonka mainitsen 
siihen, miksi Herra on perustanut kirk-
konsa, on mitä ainutlaatuisin – kirkko 
on kaiken muun lisäksi Jumalan valta-
kunta maan päällä.

Kun Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkko perustet-
tiin 1830- luvulla, Herra sanoi profeetta 
Joseph Smithille: ”Ylentäkää sydämenne 
ja riemuitkaa, sillä teille on annettu 
valtakunta eli toisin sanoen kirkon 
avaimet.” 28 Noiden avainten valtuudella 
kirkon pappeusvirkailijat säilyttävät 
Vapahtajan opin puhtauden ja Hänen 
pelastavien toimitustensa koskematto-
muuden.29 He auttavat niiden ihmisten 
valmistamisessa, jotka toivovat saavansa 
ne, arvioivat niiden ihmisten kelpoisuu-
den ja kelvollisuuden, jotka hakeutuvat 
saamaan niitä, ja sitten he suorittavat ne.

Valtakunnan avainten avulla Herran 
palvelijat voivat tunnistaa sekä totuuden 
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että erheen ja todeta jälleen kerran arvo-
valtaisina: ”Näin sanoo Herra.” Valitetta-
vasti jotkut paheksuvat kirkkoa, koska 
he haluavat määritellä oman totuutensa, 
mutta todellisuudessa on suunnaton 
siunaus saada ”tieto asioista sellaisina 
kuin ne [todella] ovat ja kuin ne ovat 
olleet ja kuin ne tulevat olemaan” 30 siinä 
määrin kuin Herra on halukas ilmoitta-
maan sitä. Kirkko varjelee ja julkaisee 
Jumalan ilmoituksia – pyhien kirjoitus-
ten kaanonia.

Kun Daniel tulkitsi Babylonian 
kuninkaan Nebukadnessarin unen teh-
den tiettäväksi kuninkaalle, ”mitä tule-
vina aikoina on tapahtuva” 31, hän julisti, 
että ”taivaan Jumala on pystyttävä valta-
kunnan, joka ei ikinä tuhoudu, eikä sitä 
valtakuntaa anneta toiselle kansalle. Se 
murskaa lopullisesti kaikki nuo [muut] 
valtakunnat, ja se pysyy ikuisesti.” 32 
Kirkko on tuo profetoitu myöhempien 
aikojen valtakunta, jota ei ole luonut 
ihminen vaan jonka on perustanut tai-
vaan Jumala ja joka vierii kuin vuoresta 
käden koskematta vierimään lähtenyt 
kivi ja täyttää maailman.33

Sen päämääränä on perustaa Siion 
Jeesuksen Kristuksen paluun ja tuhat-
vuotisen hallituskauden valmistami-
seksi. Ennen tuota päivää se ei tule 
olemaan valtakunta missään poliitti-
sessa mielessä – kuten Vapahtaja sanoi: 
”Minun kuninkuuteni ei ole tästä maail-
masta.” 34 Sen sijaan se on Hänen valtuu-
tensa lähde maan päällä, Hänen pyhien 
liittojensa suorittaja, Hänen temppe-
leidensä vartija, Hänen totuutensa 
suojelija ja julistaja, hajallaan olevan 
Israelin kokoamispaikka ja ”[puolustus] 
ja [suoja] myrskyltä ja vihalta, kun sitä 
vuodatetaan laimentamattomana koko 
maan päälle” 35.

Päätän profeetan pyyntöön ja 
rukoukseen:

”Huutakaa avuksi Herraa, jotta 
hänen valtakuntansa edistyisi maan 
päällä, jotta sen asukkaat ottaisivat sen 
vastaan ja valmistautuisivat tulevien 
aikojen varalle, jolloin Ihmisen Poika 
tulee alas taivaan halki vaatetettuna 
sädehtivään kirkkauteensa kohtaamaan 
Jumalan valtakunnan, joka on perus-
tettu maan päälle.

Ja nyt, edistyköön Jumalan valtakunta, 
jotta taivaan valtakunta voi tulla, jotta 
sinä, oi Jumala, saisit kirkkautta taivaassa 
sekä maan päällä, jotta sinun vihollisesi 
alistettaisiin; sillä sinun on kunnia, voima 
ja kirkkaus aina ja ikuisesti.” 36

Jeesuksen Kristuksen nimessä. 
Aamen. ◼
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kirjoitusten jaetta joka viikko. Sanaa 
pohdistella ei löydy sanakirjasta, mutta 
se on saanut sijan sydämessäni. Mitä 
pohdisteleminen siis tarkoittaa? Sanoi-
sin, että se on yhdistelmä, jossa 80 
prosenttia on syvällistä pohdiskelemista 
ja 20 prosenttia on ulkoa opettelemista.

Siihen on kaksi yksinkertaista 
vaihetta:

Ensiksi, valitkaa joka viikko yksi 
pyhien kirjoitusten jae ja pankaa se 
paikkaan, josta näette sen joka päivä.

Toiseksi, lukekaa jae tai miettikää 
sitä useita kertoja joka päivä ja poh-
diskelkaa sen sanojen ja keskeisten 
ilmausten merkitystä koko viikon ajan.

Kuvitelkaa, mitä kohottavia tuloksia 
saatte tämän tekemisestä viikoittain 
puolen vuoden, vuoden, kymmenen 
vuoden ajan tai vielä pidempään.

Kun näin ponnistelette, tunnette 
suurempaa hengellisyyttä. Pystytte 
myös opettamaan ja kohottamaan 
rakastamianne ihmisiä merkitykselli-
semmin tavoin.

Jos päätätte pohdistella viikoittain, 
saatatte tuntea, että olette vähän sen 
henkilön kaltainen, joka on nauttinut 
aiemmin snorklaamisesta mutta on nyt 
päättänyt kokeilla laitesukellusta. Tuon 

tilaisuuksia auttaa muita taloudellisesti. 
Kuvitelkaa sitä myönteistä tulosta, kun 
olette säästäneet rahaa viikoittain puoli 
vuotta, vuoden, kymmenen vuotta tai 
enemmän. Ajan kuluessa jatkuvasti 
tehdyt pienet teot voivat tuottaa merkit-
täviä tuloksia.2

Toinen kutsu
Toinen kutsuni on melko erilai-

nen kuin ensimmäinen ja paljon sitä 
tärkeämpi. Se on tämä: kutsun tei-
dät ”pohdistelemaan” 3 yhtä pyhien 

Devin G. Durrant
ensimmäinen neuvonantaja pyhäkoulun  
ylimmässä johtokunnassa

Olen ammatiltani sijoittaja. Olen 
uskoltani Jeesuksen Kristuksen, 
Jumalan Pojan, opetuslapsi.1 

Työelämässäni noudatan järkeviä talous-
elämän periaatteita. Kun elän uskoni 
mukaan, pyrin noudattamaan hengelli-
siä periaatteita, jotka auttavat minua tule-
maan enemmän Vapahtajan kaltaiseksi.

Kutsuminen tuo siunauksia
Monet niistä henkilökohtaisista 

palkinnoista, joita olen elämässä saanut, 
ovat tulleet siksi, että joku on kutsunut 
minut tekemään jonkin vaikean tehtä-
vän. Siinä hengessä haluaisin esittää teille 
jokaiselle kaksi kutsua. Ensimmäisellä on 
taloudellisia seurauksia. Toisen kutsun 
seuraukset ovat hengellisiä. Kummankin 
kutsun vastaanottaminen vaatii kurin-
alaista työtä pitkän ajan kuluessa, jotta 
voi korjata sen tuomat palkinnot.

Ensimmäinen kutsu
Ensimmäinen kutsu on yksinkertai-

nen: kutsun teitä säästämään rahaa joka 
viikko. Summa, jonka säästätte, ei ole 
erityisen tärkeä. Se on teistä kiinni. Kun 
omaksutte tavan säästää, siitä on teille 
hyötyä henkilökohtaisesti. Ja ahkeruu-
tenne seurauksena saatatte myös saada 

Minun sydämeni 
pohdiskelee sitä alati
Rukoilen vilpittömästi, että päätätte pohtia Jumalan sanoja laajemmalla 
ja syvemmällä tavalla.
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päätöksen myötä saatte syvemmän 
ymmärryksen evankeliumin periaat-
teista ja uudet hengelliset näkökulmat 
siunaavat elämäänne.

Kun kunkin viikon ajan mietitte 
valitsemaanne jaetta, sen sanat ja 
ilmaukset kirjoitetaan sydämeenne.4 
Sanat ja ilmaukset kirjoitetaan myös 
mieleenne. Toisin sanoen ulkoa oppi-
minen tapahtuu helposti ja luontevasti. 
Mutta pohdistelemisen ensisijainen 
tavoite on tarjota ajatuksillenne kohot-
tava paikka, jonne hakeutua – paikka, 
joka pitää teidät lähellä Herran Henkeä.

Vapahtaja on sanonut: ”Kootkaa mie-
leenne alati elämän sanoja.” 5 Pohdistele-
minen on yksinkertainen ja valistava tapa 
tehdä juuri niin.

Uskon, että Nefi oli pohdistelija. 
Hän sanoi: ”Minun sieluni iloitsee 
kirjoituksista, ja minun sydämeni poh-
diskelee niitä [alati] ja kirjoittaa niitä 
lasteni opiksi ja hyödyksi.” 6 Hän ajatteli 
lapsiaan pohdiskellessaan ja kirjoittaes-
saan pyhiä kirjoituksia. Kuinka omalle 
perheellenne saattaisi olla hyötyä siitä, 
jos te pyritte alati täyttämään mielenne 
Jumalan sanoilla?

Oma jakeeni
Viime aikoina pohdistelin jaetta Alma 

5:16. Siinä sanotaan: ”Minä sanon teille: 

Voitteko kuvitella kuulevanne Herran 
äänen sanovan teille sinä päivänä: 
Tulkaa minun luokseni, te siunatut, 
sillä katso, teidän tekonne ovat olleet 
vanhurskauden tekoja maan päällä?”

Viikon lopulla mieleeni päätyivät 
kirjoitettuina nämä sanat: Kuvittele kuu-
levasi Herran äänen sanovan: ”Tulkaa 
minun luokseni, te siunatut, sillä katso, 
teidän tekonne ovat olleet vanhurskau-
den tekoja” (Alma 5:16).

Kuten huomaatte, en opetellut ulkoa 
koko jaetta sanasta sanaan. Pohdin 
kuitenkin yhä uudelleen jakeen avain-
kohtia ja sitä, mistä löydän sen. Mutta 
paras osa prosessia oli, että ajatuksillani 
oli korkeampi paikka, jonne hakeutua. 
Koko viikon ajan kuvittelin mielessäni 
Vapahtajan sanovan minulle rohkai-
sevia sanoja. Tuo mielikuva kosketti 
sydäntäni ja toimi minulle innoituksena, 
niin että sain halun tehdä ”vanhurs-
kauden tekoja”. Niin voi tapahtua, kun 
me katsomme Kristukseen jokaisessa 
ajatuksessa.7

Meidän täytyy taistella vastaan
Saatatte kysyä: ”Miksi minun pitäisi 

tehdä niin?” Vastaisin, että me elämme 
alati leviävän pahuuden aikaa. Me 
emme voi vain hyväksyä nykytilaa ja 
saada korvat täyteen rumia sanoja ja 

silmät täyteen synnillisiä kuvia miltei 
kaikkialla, minne käännymme, ja olla 
reagoimatta siihen mitenkään. Meidän 
täytyy taistella vastaan. Kun mielemme 
on täynnä kohottavia ajatuksia ja kuvia, 
kun me muistamme Hänet aina 8, tilaa 
ei jää saastalle eikä roskalle.

Mormonin kirjassa Jeesus Kristus 
kutsuu kaikkia pohdiskelemaan sitä, 
mitä Hän on sanonut.9 Pitäkää pohdis-
telemista lisänä henkilökohtaiseen ja 
perheenne yhteiseen pyhien kirjoitus-
ten tutkimiseen, mutta älkää koskaan 
antako sen korvata sitä. Pohdistelemi-
nen on kuin lisäisitte uuden hitaasti 
liukenevan vitamiinin tämänhetkiseen 
hengelliseen ruokavalioonne.

Se on liian vaikeaa
Saatatte sanoa: ”Pohdisteleminen 

kuulostaa minusta liian vaikealta.” Älkää 
luovuttako. Vaikea voi olla hyvää. Kristus 
kutsuu meitä tekemään monia vaikeita 
asioita, koska Hän tietää, että meitä siu-
nataan ponnistelujemme johdosta.10

Eräs nuori naapurimme löysi 
yksinkertaisen tavan pohdistella. Hän 
asettaa viikoittaisen pyhien kirjoitusten 
kohtansa puhelimensa taustakuvaksi. 
Toinen ajatus, jota voisitte kokeilla, on 
kertoa jakeestanne sisarukselle, lapselle 
tai ystävälle. Vaimoni Julie ja minä 
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autamme toisiamme. Me valitsemme 
jakeemme joka sunnuntai. Hän panee 
omansa jääkaapin oveen. Minä panen 
omani autooni. Sitten me jaamme 
ajatuksia jakeistamme viikon aikana. 
Meistä on myös mukavaa keskustella 
jakeistamme lastemme kanssa. Kun 
teemme niin, heille tuntuu sen ansiosta 
olevan mukavampaa kertoa meille 
omia ajatuksiaan Jumalan sanasta.

Julie ja minä kuulumme myös verk-
koryhmään, jossa sukulaiset, ystävät ja 
lähetyssaarnaajat voivat kertoa, mikä 
on heidän pyhien kirjoitusten kohtansa 
kullakin viikolla, ja toisinaan sisällyttää 
siihen liittyvän ajatuksen tai todistuk-
sen. Tuohon ryhmään kuulumisen 
ansiosta johdonmukaisuus on helpom-
paa. Lukioikäinen tyttäreni ja joukko 
hänen ystäviään käyttävät sosiaalista 
mediaa ja tekstiviestejä pyhien kirjoitus-
ten kohtien jakamiseen toistensa kanssa.

Älkää epäröikö ottaa mukaan ryh-
miinne muihin uskontokuntiin kuuluvia 
ihmisiä. Hekin etsivät tapoja kohottaa 
ajatuksiaan ja tuntea olevansa lähem-
pänä Jumalaa.

Mitä ovat hyödyt?
Mitä siis ovat hyödyt? Julie ja  

minä olemme pohdistelleet yhtä jaetta 
viikossa nyt yli kolmen vuoden ajan. 
Alkuun asetimme 20 vuoden tavoit-
teen. Hän sanoi minulle äskettäin: ”Kun 
alkuun kutsuit minut pohdistelemaan 
yhtä pyhien kirjoitusten kohtaa joka 
viikko 20 vuoden ajan, mietin, pystyi-
sinkö tekemään sitä kuukauden ajan. 
Enää minulla ei ole niitä epäilyksiä. En 
saata uskoa, kuinka hauskaa on ollut 
panna yksi pyhien kirjoitusten jae jää-
kaapin oveen joka viikko, ja mielialani 
kohoaa, kun vain pohdistelen sitä joka 
kerta sen nähdessäni.”

Pohdisteltuaan kuuden viikon 
ajan eräs sisar Texasista Yhdysval-
loista sanoi: ”Minun todistukseni 

on vahvistunut, – – ja olen tuntenut 
olevani lähempänä taivaallista Isääni. 
– – Minusta on ihanaa, kuinka Jumalan 
sana muuttaa minua paremmaksi.”

Eräs teini- ikäinen ystävä kirjoitti: 
”Olen todella nauttinut siitä, että olen 
pystynyt [pohdistelemaan], koska se on 
auttanut minua keskittymään asioihin, 
jotka tosiaankin ovat tärkeitä.”

Yksi lähetyssaarnaajistamme sanoi 
näin: ”Olen pohdistellut yhtä jaetta 
joka viikko kesäkuusta 2014 saakka, ja 
rakastan sitä. – – Näistä pyhien kirjoi-
tusten kohdista on tullut kuin ystäviä, 
joihin voin turvata hädän hetkinä.”

Omalla kohdallani tunnen Hengen 
täydemmin, kun pohdistelen viikoittain. 
Rakkauteni pyhiä kirjoituksia kohtaan 
on lisääntynyt myös sen johdosta, että 
olen antanut hyveen kaunistaa ajatuk-
siani lakkaamatta.11

Harkitkaa tätä kutsua ja Nefin esittä-
mää loistavaa siunausta: ”Jos te pon-
nistelette eteenpäin kestiten itseänne 
Kristuksen sanalla ja kestätte loppuun 
asti, katso, näin sanoo Isä: Te saatte ian-
kaikkisen elämän.” 12 ”Kristuksen sanalla 
kestitsemisen” hengessä pohdistelemi-
nen on kuin maistaisi herkullista ruokaa 
ja sitten pureskelisi sitä hyvin, hyvin 
hitaasti, jotta voi täysin nauttia siitä.

Mikä on teidän jakeenne?
Ryhdyttekö pohdistelemaan yhtä 

pyhien kirjoitusten jaetta joka viikko 
tämän loppukuukauden ajan? Tämän 
loppuvuoden ajan? Ehkäpä kauemmin? 
Julie ja minä kutsuimme kaikki uskolliset 
Dallasin lähetyskentän lähetyssaarnaajat 
Texasissa pohdistelemaan kanssamme 
20 vuoden ajan. Ylitämme yhdessä tuon 
kalkkiviivan 17 lyhyessä vuodessa. Sitten 

aiomme asettaa uuden tavoitteen kohot-
taaksemme ajatuksiamme ja päästäk-
semme lähemmäksi Kristusta.

Te voitte tarkistaa tilanteemme 
kysymällä: ”Mikä on sinun jakeesi?” 
Mutta jos teette sen, olkaa vuorostanne 
valmiit kertomaan oma pyhien kirjoitus-
ten jakeenne. Kumpikin meistä ylentyy 
ajatustenvaihtomme johdosta.

Voitteko kuvitella, kuinka oma 
elämänne ja perheenne elämä muuttuu, 
jos kirjoitatte uuden pyhien kirjoitusten 
jakeen sydämeenne ja mieleenne joka 
viikko muutaman seuraavan kuukau-
den tai vuoden ajan tai kauemmin?

Jeesus Kristus on esimerkkimme
Jeesus Kristus on varmastikin oppi-

nut rakastamaan pyhiä kirjoituksia jo  
pienenä. Hän on varmastikin lukenut  
ja pohtinut pyhiä kirjoituksia jo lap-
sena, koska Hän kävi merkityksellisiä 
keskusteluja temppelissä viisaiden  
oppineiden kanssa 12- vuotiaana.13  
Hän aloitti tehtävänsä 30- vuotiaana 14,  
ja Hän viittasi pyhiin kirjoituksiin var-
hain ja usein koko palvelutyönsä ajan.15 
Emmekö voikin varmuudella sanoa, että 
Jeesus käytti ainakin 20 vuotta pyhien 
kirjoitusten tutkimiseen ja pohtimiseen 
valmistautuessaan tehtäväänsä? Onko 
jotakin sellaista, mitä teidän pitää tehdä 
tänään valmistautuaksenne hengellisesti 
tuleviin tilaisuuksiinne opettaa ja siunata 
perhettänne ja muita?

Osoittakaa uskoanne ja tehkää se
Kertauksena toivon, että päätätte 

säästää rahaa joka viikko. Osoittakaa 
uskoanne, harjoittakaa itsekuria ja 
tehkää se. Rukoilen myös vilpittömästi, 
että päätätte pohtia Jumalan sanoja 
laajemmalla ja syvemmällä tavalla joka 
viikko. Osoittakaa uskoanne, harjoitta-
kaa itsekuria ja tehkää se.

Toisin kuin ensimmäisestä kut-
sustani säästää rahaa, kaikki hyödyt 
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Jatkaessani kävelyä kohtasin joukon 
amerikkalaisia lainelautailijoita. He oli-
vat selvästi harmissaan jostakin ja puhui-
vat äänekkäästi merelle päin viittoillen. 
Kun kysyin heiltä, mikä oli hätänä, he 
osoittivat lahden suulle, jossa suuret 
aallot murtuivat.

”Katso tuonne”, yksi heistä sanoi 
minulle vihaisena. ”Näetkö tuon 

Vanhin Von G. Keetch
seitsemänkymmenen koorumista

Jokin aika sitten vieraillessani 
Australiassa matkustin kauniille 
hevosenkengän muotoiselle lah-

delle, joka tunnetaan hyvänä lainelau-
tailupaikkana. Rannalla kävellessäni 
katselin lumoutuneena mahtavaa 
näkyä, joka muodostui lahden suulla 
murtuvista suurista aalloista ja rantaa 
kohti vyöryvistä pienemmistä aalloista.

Siunattuja ja onnellisia 
ovat ne, jotka pitävät 
Jumalan käskyt
Herran asettamat suoja aidat muodostavat meille turvasataman  
pahoilta ja tuhoisilta vaikutuksilta.

toisesta kutsustani pelastaa sielu te 
saatte pitää ikuisesti – vailla tämän 
maailman koin ja ruosteen tuhoja.16

Vanhin D. Todd Christofferson 
on antanut tämän selkeän neuvon ja 
lupauksen: ”Tutkikaa pyhiä kirjoituk-
sia huolellisesti, mietiskellen. Pohtikaa 
ja rukoilkaa niiden tähden. Pyhät kir-
joitukset ovat ilmoitusta, ja ne tuovat 
lisää ilmoitusta.” 17

Lopuksi
Lupaan, ettette kadu sitä, että kirjoi-

tatte jonkin pyhien kirjoitusten jakeen 
mieleenne ja sydämeenne joka viikko. 
Tulette kokemaan tunteen jatkuvasta 
hengellisestä tarkoituksesta, varjeluk-
sesta ja voimasta.

Muistakaa Jeesuksen Kristuksen 
sanat, kun Hän sanoi: ”Tehkää sitä, 
mitä olette nähneet minun teke-
vän.” 18 Rukoilen, että me toteut-
taisimme täysin Hänen sanojaan 
elämässämme. Jeesuksen Kristuksen 
nimessä. Aamen. ◼
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aidan?” Tarkemmin katsoessani näin 
kuin näinkin koko lahdensuun yli 
ulottuvan suoja- aidan juuri siellä missä 
suuret, houkuttelevat aallot murtuivat. 
Suoja- aita näytti siltä, että se oli tehty 
vahvasta verkosta, ja se pysyi pinnalla 
vedenpäällisten kellukkeiden varassa. 
Lainelautailijat sanoivat sen ulottuvan 
merenpohjaan asti.

Amerikkalainen lainelautailija jatkoi: 
”Tulimme tänne varta vasten saadak-
semme elämämme tilaisuuden lautailla 
näillä suurilla aalloilla. Voimme kyllä 
lautailla lahden pienemmillä aalloilla, 
mutta aidan vuoksi meidän on mah-
dotonta päästä lautailemaan suurille 
aalloille. Meillä ei ole aavistustakaan, 
miksi tuo aita on tuolla. Tiedämme 
vain, että se on täysin pilannut 
lomamatkamme.”

Amerikkalaislautailijoiden kiihkoil-
lessa yhä enemmän mielenkiintoni 
kohdistui toiseen lähellä olevaan lai-
nelautailijaan. Kyseessä oli vanhempi 
mies – selvästikin paikallista väkeä. 
Hän vaikutti yhä kärsimättömämmältä 
kuunnellessaan alati voimistuvia vali-
tuksia aidasta.

Lopulta hän nousi ylös ja käveli ryh-
män luokse. Mitään sanomatta hän otti 
repustaan kiikarin ja antoi sen yhdelle 
surfaajista osoittaen kohti suoja- aitaa. 
Kukin lainelautailijoista katsoi sitä kiika-
rilla. Kun tuli minun vuoroni, näin suu-
rennuksen avulla sellaista, mitä en ollut 
aiemmin nähnyt: selkäeviä – suoja- aidan 
toisella puolella olevan riutan lähellä oli 
suuria haikaloja syömässä.

Ryhmä hiljeni nopeasti. Vanha laine-
lautailija otti kiikarinsa ja kääntyi men-
näkseen poispäin. Niin tehdessään hän 
sanoi jotakin, mitä en koskaan unohda: 
”Älkää turhaan valittako suoja- aidasta”, 
hän sanoi. ”Se on ainoa asia, joka estää 
teitä joutumasta hain ruoaksi.”

Sillä kauniilla hiekkarannalla sei-
soessamme meidän näkökulmamme 

oli yhtäkkiä muuttunut toisenlaiseksi. 
Aita, joka oli vaikuttanut tiukalta ja 
rajoittavalta – joka näytti estävän todella 
suurilla aalloilla lautailemisen hauskuu-
den ja jännityksen – olikin muuttunut 
joksikin aivan toisenlaiseksi. Heti kun 
aloimme ymmärtää aivan pinnan alla 
vaanivaa vaaraa, aita alkoikin edustaa 
turvaa, suojaa ja rauhaa.

Kun te ja minä kuljemme elämän 
polkuja ja tavoittelemme unelmiamme, 
Jumalan käskyt ja mittapuut – kuten tuo 
suoja- aita – voivat joskus olla vaikeita 
ymmärtää. Ne saattavat tuntua tiukoilta 
ja peräänantamattomilta sulkiessaan 
meiltä polun, joka näyttää hauskalta ja 
jännittävältä ja jota hyvin monet muut 
kulkevat. Apostoli Paavali kuvailikin, 
että ”nyt katselemme vielä kuin kuvas-
timesta, kuin arvoitusta” 1, niin rajoit-
tuneen näkökulman turvin, ettemme 
useinkaan voi ymmärtää aivan pinnan 
alla vaanivia suuria vaaroja.

Mutta Hän, joka käsittää kaiken2, 
tietää tarkalleen, missä nuo vaarat 
ovat. Hän antaa meille käskyjensä ja 
rakastavan johdatuksensa välityksellä 
jumalallista ohjausta, jotta voimme 
välttää vaarat – jotta voimme valita 
elämässämme sellaisen suunnan, jossa 
olemme turvassa hengellisiltä saalista-
jilta ja synnin ammottavilta kidoilta.3

Me osoitamme rakkautemme Juma-
laa kohtaan – ja meidän uskomme 

Häneen – tekemällä joka päivä aivan 
parhaamme seurataksemme polkua, 
jonka Hän on antanut meidän kuljetta-
vaksemme, ja pitämällä Hänen meille 
antamansa käskyt. Ilmennämme tuota 
uskoa ja rakkautta erityisesti tilanteissa, 
joissa emme täysin ymmärrä syytä 
Jumalan käskyille tai sille nimenomai-
selle polulle, jota Hän haluaa meidän 
kulkevan. On melko helppoa pysyä 
suoja- aidan sisäpuolella, kun saamme 
tietää, että heti sen ulkopuolella 
parveilee terävähampaisia saalistajia. 
On vaikeampaa pysytellä suoja- aidan 
sisäpuolella, jos näemme sen toisella 
puolella vain jännittäviä ja houkut-
televia aaltoja. Kuitenkin juuri noina 
aikoina – jolloin päätämme harjoittaa 
uskoamme, luottaa Jumalaan ja osoittaa 
rakastavamme Häntä – voimme kehit-
tyä ja saavuttaa eniten.

Uuden testamentin Ananias ei voi-
nut käsittää Herran käskyä etsiä Saul ja 
siunata hänet – mies, jolla oli kirjaimel-
lisesti lupa vangita kaikki Kristukseen 
uskovat. Koska Ananias kuitenkin nou-
datti Jumalan käskyä, hänellä oli tärkeä 
rooli apostoli Paavalin hengellisessä 
syntymässä.4

Kun luotamme Herraan, osoitamme 
uskoamme, noudatamme Hänen 
käskyjään ja kuljemme Hänen meille 
viitoittamaansa polkua, me tulemme 
enemmän sellaisiksi kuin Hän haluaa 
meidän tulevan. Juuri tämä ”tulemi-
nen” – tämä sydämen kääntyminen 
– on kaikkein tärkeintä. Kuten vanhin 
Dallin H. Oaks on opettanut meille: ”Ei 
riitä, että tekee vain sen, mitä on teh-
tävä. Evankeliumin käskyt, toimitukset 
ja liitot eivät ole luettelo talletuksista, 
joita edellytetään tehtäviksi jollekin 
taivaalliselle tilille. Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumi on suunnitelma, joka osoit-
taa meille, kuinka me voimme tulla 
sellaisiksi kuin taivaallinen Isä haluaa 
meidän tulevan.” 5



117MARRASKUU 2015

Todellinen kuuliaisuus onkin sen 
vuoksi sitä, että annamme itsemme 
kokonaan Hänelle ja annamme Hänen 
viitoittaa reittimme sekä tyynillä että 
myrskyisillä vesillä ymmärtäen samalla 
sen, että Hän voi tehdä meistä jotakin 
suurempaa kuin me itse koskaan sai-
simme aikaan.

Kun alistumme Hänen tahtoonsa,  
me koemme suurempaa rauhaa ja  
onnea. Kuningas Benjamin opetti,  
että ne, jotka pitävät Jumalan käskyt, 
ovat onnellisia ja ”siunattuja kaikessa, 
sekä ajallisessa että hengellisessä” 6. 
Jumala haluaa, että me koemme  
iloa. Hän haluaa, että me koemme 
rauhaa. Hän haluaa meidän onnistuvan. 
Hän haluaa meidän olevan turvassa ja 
suojassa kaikkialla ympärillämme ole-
vilta maailmallisilta vaikutuksilta.

Toisin sanoen Herran käskyt eivät 
muodosta uuvuttavaa vedenalaista 
aitasokkeloa, jota meidän täytyisi 

hammasta purren oppia kestämään 
tässä elämässä, jotta voisimme tulla 
korotetuiksi seuraavassa elämässä. Sen 
sijaan Herran asettamat suoja- aidat 
muodostavat meille turvasataman 
niiltä pahoilta ja tuhoisilta vaikutuk-
silta, jotka muutoin vetäisivät meidät 
epätoivon syvyyksiin. Herra on antanut 
käskynsä, koska Hän rakastaa meitä 
ja pitää meistä huolta. Niiden tarkoi-
tuksena on suoda meille iloa tässä 
elämässä 7 samoin kuin iloa ja korotus 
seuraavassa elämässä. Ne viitoittavat 
tavan, jolla meidän tulisi toimia – ja 
mikä tärkeintä, ne havainnollistavat 
sitä, millaiseksi meidän tulisi tulla.

Kuten kaikessa, mikä on hyvää ja 
totta, Jeesus Kristus on paras esimerk-
kimme. Suurenmoisin kuuliaisuuden 
osoitus koko iankaikkisuudessa tapah-
tui, kun Poika alistui Isän tahtoon. Pyy-
dettyään äärimmäisessä nöyryydessä, 
että malja otettaisiin Häneltä pois 

– jotta Hän saattaisi kulkea toisenlaista 
polkua kuin se, joka Hänen eteensä 
oli asetettu – Kristus alistui kulkemaan 
sitä polkua, jota Hänen Isänsä halusi 
Hänen kulkevan. Se oli polku, joka 
johti Getsemaneen ja Golgatalle, missä 
Hän kärsi sanoin kuvaamatonta tuskaa 
ja kärsimystä ja missä Hän oli täysin 
yksin Isän Hengen vetäydyttyä pois 
Hänen luotaan. Mutta tuo sama polku 
huipentui tyhjään hautaan kolmantena 
päivänä, jona kaikuivat huudot ”Hän 
on noussut!” 8 niiden korvissa ja sydä-
messä, jotka Häntä rakastivat. Siihen 
kuului suunnatonta iloa ja lohtua, joka 
keskittyi Hänen sovitukseensa kaikkien 
Jumalan lasten hyväksi koko iankaik-
kisuudessa. Koska Kristus antoi oman 
tahtonsa sulautua Isän tahtoon, Hän  
antoi meille mahdollisuuden iankaik-
kiseen rauhaan, iankaikkiseen iloon  
ja iankaikkiseen elämään.

Todistan siitä, että me olemme 
kaikki rakastavan Jumalan lapsia. 
Todistan, että Hän haluaa meidän 
olevan onnellisia ja turvassa ja siu-
nattuja. Siinä tarkoituksessa Hän on 
viitoittanut meille polun, joka johtaa 
takaisin Hänen luokseen, ja Hän on 
asettanut suoja- aitoja, jotka suojelevat 
meitä matkan varrella. Kun teemme 
parhaamme kulkiessamme sitä polkua, 
me löydämme todellista turvaa, onnea 
ja rauhaa. Ja kun alistumme Hänen 
tahtoonsa, me tulemme sellaisiksi kuin 
Hän haluaa meidän tulevan. Jeesuksen 
Kristuksen nimessä. Aamen. ◼

VIITTEET
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Sanoin: ”Chloe, jos pysyt turvais-
tuimessasi, niin heti kun pääsemme 
meille, voimme alkaa muovailla 
muovailuvahalla.”

Ei vastausta.
”Chloe, jos pysyt turvaistuimessasi, 

niin heti kun pääsemme mummolaan, 
voimme leipoa leipää.”

Ei vastausta.
Yritin uudelleen. ”Chloe, jos pysyt 

turvaistuimessasi, voimme käydä kau-
passa ostamassa jotakin herkkua!”

Kolmannen yrityksen jälkeen  
tajusin, että se oli hyödytöntä. Hän  
oli peräänantamaton, eikä mikään 
määrä jos–niin- ehdotuksia saanut 
häntä pysymään turvaistuimessaan.

Emme voineet viettää loppupäivää 
tien laidassa, mutta halusin noudattaa 
lakia, eikä ollut turvallistakaan ajaa 
Chloen seisoessa autossa. Rukoilin 
itsekseni ja kuulin Hengen kuiskaavan: 
”Opeta häntä.”

Käännyin häneen päin ja kohotin 
turvavyötäni, jotta hän saattoi nähdä 
sen. Sanoin: ”Minä pidän tätä turva-
vyötä, koska se suojelee minua. Mutta 
sinun turvavyösi ei ole kiinni, joten sinä 
et ole turvassa. Ja minä tulen tosi surul-
liseksi, jos sinulle käy huonosti.”

Siinä sitten istuin autossa tien  
laidassa ja kävin tahtojen taistelua  
kolmivuotiaan kanssa. Ja hän oli 
voitolla!

Keksin kaikkea mahdollista vakuut-
taakseni hänelle, että turvaistuimessa 
pysyminen oli hyvä ajatus. Mikään ei 
vakuuttanut häntä! Lopulta päätin yrit-
tää jos–niin- lähestymistapaa.

Carole M. Stephens
ensimmäinen neuvonantaja Apuyhdistyksen  
ylimmässä johtokunnassa

Kun vanhin tyttäremme Jen tuli  
sairaalasta synnytettyään kol-
mannen tyttärensä, menin heille  

auttamaan. Saatuani hänen vanhim-
man tyttärensä koulutielle päätimme, 
että Jen tarvitsi kaikkein eniten lepoa. 
Niinpä parasta apuani hänelle oli viedä 
hänen tyttärensä Chloe omaan kotiini, 
jotta äiti ja uusi vauva saisivat olla 
rauhassa.

Laitoin Chloen turvaistuimeensa, 
kiinnitin oman turvavyöni ja ajoin ulos 
pihatieltä. Ennen kuin olimme pääs-
seet kadun päähän, Chloe oli avannut 
turvavyönsä ja noussut seisomaan,  
ja hän katseli olkapääni takaa ja jut-
teli minulle! Pysähdyin tien laitaan, 
nousin autosta ja laitoin hänet takaisin 
turvaistuimeen.

Lähdimme jälleen liikkeelle, mutta 
olimme ajaneet vasta lyhyen matkan, 
kun hän oli taas poissa turvaistuimes-
taan. Tein saman uudelleen, mutta tällä 
kerralla en ehtinyt edes takaisin autoon 
kiinnittämään omaa turvavyötäni, kun 
Chloe oli jo ylhäällä!

Jos te rakastatte  
minua, te noudatatte 
minun käskyjäni
Jumalan käskyt ovat ilmaus Hänen rakkaudestaan meitä kohtaan,  
ja kuuliaisuus Hänen käskyilleen on ilmaus meidän rakkaudestamme 
Häntä kohtaan.
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Hän katsoi minuun; saatoin mel-
kein nähdä rattaiden pyörivän hänen 
aivoissaan samalla kun odotin innok-
kaana hänen vastaustaan. Lopulta 
hänen suuret siniset silmänsä kirkastui-
vat, ja hän sanoi: ”Mummi, sinä haluat, 
että minä olen turvavöissä, koska sinä 
rakastat minua!”

Auto oli täynnä Henkeä ilmaistes-
sani rakkauteni tätä kallisarvoista pientä 
tyttöä kohtaan. En halunnut menettää 
sitä tunnetta, mutta tiesin, että tässä 
oli tilaisuuteni, joten nousin autosta 
ja laitoin hänet turvaistuimeen. Sitten 
kysyin: ”Chloe, pysythän nyt turvaistui-
messasi?” Ja hän pysyi – koko matkan 
kauppaan, josta ostimme herkkuja! Ja 
hän pysyi turvavöissä koko matkan 
kaupasta kotiini, jossa leivoimme leipää 
ja leikimme muovailuvahalla, koska 
Chloe ei unohtanut mitään!

Ajaessani tuona päivänä takaisin 
kotiin mieleni täytti eräs pyhien kirjoi-
tusten kohta: ”Jos te rakastatte minua, 
te noudatatte minun käskyjäni.” 1 Meillä 
on sääntöjä, jotka opettavat, opastavat 
ja varjelevat lapsia. Miksi? Koska rakas-
tamme heitä niin paljon. Vasta sitten 
kun Chloe ymmärsi, että halusin hänen 
pysyvän kunnolla turvaistuimessa siksi, 
että rakastin häntä, hän suostui sellai-
seen, mitä hän piti rajoittavana. Hän 
tunsi turvavöidensä rajoittavan hänen 
vapauttaan.

Chloen tavoin mekin voimme 
nähdä käskyt rajoituksina. Toisinaan 
saatamme ajatella, että Jumalan lait 
rajoittavat henkilökohtaista vapaut-
tamme, vähentävät vapaata tahtoamme 
ja rajoittavat kehitystämme. Mutta kun 
tavoittelemme suurempaa ymmärrystä, 
kun annamme Isämme opettaa meitä, 
me alamme nähdä, että Hänen lakinsa 
ovat ilmaus Hänen rakkaudestaan 
meitä kohtaan ja kuuliaisuus Hänen 
laeilleen on ilmaus meidän rakkaudes-
tamme Häntä kohtaan.

Jos huomaatte olevanne kuvaannol-
lisesti tien laidassa, saanen ehdottaa 
muutamaa periaatetta, joiden noudatta-
minen auttaa teitä osaltaan pääsemään 
turvallisesti takaisin uskon ja kuuliai-
suuden tielle? 2

Ensiksi, luottakaa Jumalaan. 
Luottakaa Hänen iankaikkiseen suunni-
telmaansa teitä varten. Jokainen meistä 
on ”taivaallisten vanhempien rakas hen-
kipoika tai - tytär”. Heidän rakkautensa 
meitä kohtaan ilmenee käskyissä. Käskyt 
ovat elintärkeitä ohjeita, jotka opettavat, 
opastavat ja varjelevat meitä saades-
samme maanpäällistä kokemusta.3

Kuolevaisuutta edeltäneessä valta-
kunnassa me käytimme tahdonvapaut-
tamme ja hyväksyimme Jumalan suun-
nitelman4 sekä saimme tietää, että kuu-
liaisuus Jumalan iankaikkiselle laille on 
olennaista menestyksellemme Hänen 
suunnitelmassaan. Pyhissä kirjoituksissa 
opetetaan: ”On olemassa laki – peruut-
tamattomasti säädetty taivaassa ennen 
tämän maailman perustamista – johon 
kaikki siunaukset perustuvat.” 5 Jos me 
noudatamme jotakin lakia, me saamme 
siitä luvatut siunaukset.

Vaikka kokemukseemme kuolevai-
suudessa kuuluu monia virheitä, vas-
takohtaisuutta ja oppimista, Jumala ei 
koskaan unohda meidän iankaikkisia 
mahdollisuuksiamme – ei edes silloin, 

kun itse unohdamme ne. Voimme 
luottaa Häneen, koska ”Jumala haluaa 
lapsensa takaisin luokseen” 6. Ja Hän 
on valmistanut meille keinon Poikansa 
Jeesuksen Kristuksen sovitustyön 
avulla. Sovitus ”on pelastussuunnitel-
man ydin” 7.

Toiseksi, luottakaa Jeesukseen. 
Jeesuksen Kristuksen sovitus on kaik-
kein suurin ilmaus kuuliaisuudesta ja 
rakkaudesta. Alistumalla Isän tahtoon 
Hän antoi henkensä meidän vuok-
semme. Hän sanoi: ”Jos noudatatte 
käskyjäni, te pysytte minun rakkau-
dessani, niin kuin minä olen noudat-
tanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen 
rakkaudessaan.” 8

Jeesus opetti myös:
”Rakasta Herraa, Jumalaasi,  

koko sydämestäsi, koko sielustasi  
ja mielestäsi.

Tämä on käskyistä suurin ja tärkein.
Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta 

lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” 9

Meillä on joka sunnuntai tilaisuus 
pohtia ja muistaa Vapahtajamme 
puhdasta rakkautta nauttimalla Hänen 
äärettömän sovituksensa vertauskuvat. 
Sakramentin aikana katselen käsiä, 
jotka ojentuvat tarjoamaan leivän ja 
veden. Kun oma käteni ojentuu otta-
maan ne vastaan, minä lupaan, että 
haluan ottaa päälleni Hänen nimensä 
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ja muistaa Hänet aina ja pitää Hänen 
käskynsä. Ja Hän lupaa, että Hänen 
Henkensä on aina kanssamme.10

Kolmanneksi, luottakaa Hengen 
kuiskauksiin. Muistattehan koke-
mukseni Chloen kanssa ja sen, kuinka 
Henki kuiskasi minulle erään pyhien 
kirjoitusten kohdan? Se on Joh. 14:15: 
”Jos te rakastatte minua, te noudatatte 
minun käskyjäni.” Sitä seuraavat nämä 
tärkeät jakeet:

”Minä käännyn Isän puoleen, ja hän 
antaa teille toisen puolustajan, joka on 
kanssanne ikuisesti.

Tämä puolustaja on Totuuden 
Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, 
sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. 
Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy 
luonanne ja on teissä.” 11

Jokaisella kelvollisella, konfirmoi-
dulla Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenellä 
on oikeus Pyhän Hengen kumppanuu-
teen. Paasto, rukous, pyhien kirjoitus-
ten tutkiminen ja kuuliaisuus lisäävät 
suuresti kykyämme kuulla ja tuntea 
Hengen kuiskauksia.

Kun mielenne on täynnä epäilystä 
ja hämmennystä, Isä ja Poika lähet-
tävät Pyhän Hengen varoittamaan ja 
ohjaamaan teidät turvallisesti näiden 
kuolevaiseen matkaamme kuuluvien 
vaarojen halki. Hän auttaa teitä muis-
tamaan, lohduttaa teitä ja täyttää teidät 
”toivolla ja täydellisellä rakkaudella” 12.

Neljänneksi, luottakaa elävien 
profeettojen neuvoihin. Meidän 
Isämme on antanut meille keinon 

kuulla Hänen sanojaan ja tietää Hänen 
lakinsa Hänen profeettojensa välityk-
sellä. Herra on julistanut: ”Minun sanani 
– – toteutuu täysin; olipa se puhuttu 
minun omalla äänelläni tai minun pal-
velijoideni äänellä, se on sama.” 13

Viime aikoina elävät profeetat 
ovat antaneet meille neuvon: ”Muista 
pyhittää lepopäivä” 14 ja elää paas-
ton lain mukaan. Kuuliaisuus näille 
profeetallisille neuvoille tarjoaa meille 
keinon olla kuuliaisia Jumalan käskylle 
rakastaa Häntä ja lähimmäistämme, kun 
vahvistamme uskoamme Jeesukseen 
Kristukseen ja ojennamme kätemme 
rakastaaksemme toisia ja pitääksemme 
heistä huolta.15

Herran profeettojensa välityksellä 
antaman sanan noudattaminen tuo 
turvaa. Jumala on kutsunut presidentti 
Thomas S. Monsonin, neuvonantajat 
ensimmäisessä presidenttikunnassa  
ja kahdentoista apostolin koorumin  
jäsenet profeetoiksi, näkijöiksi ja  
ilmoituksensaajiksi. Tässä lisääntyvän 
pelon, hämmennyksen, vastoinkäymis-
ten ja vihan maailmassa me voimme 
katsoa heitä ja nähdä, miltä Jeesuksen 
Kristuksen opetuslapset – täynnä rak-
kautta – näyttävät, miltä he kuulostavat 
ja kuinka he toimivat asioissa, jotka  
voisivat olla kiistanalaisia. He todista-
vat Jeesuksesta Kristuksesta ja kohte-
levat ihmisiä rakkaudella, Jeesuksen 
Kristuksen puhtaalla rak kaudella. He 
ovat Hänen todistajiaan.

Chloen kanssa saamani kokemuk-
sen jälkeen etsin pyhistä kirjoituksista 

jakeita, joissa mainitaan käskyt ja 
rakkaus. Löysin monia. Jokainen näistä 
jakeista muistuttaa meille, että Hänen 
käskynsä ovat ilmaus Hänen rakkau-
destaan meitä kohtaan ja kuuliaisuus 
Hänen käskyilleen on ilmaus meidän 
rakkaudestamme Häntä kohtaan.

Todistan, että kun luotamme Juma-
laan, iankaikkiseen Isäämme, kun 
luotamme Hänen Poikaansa Jeesukseen 
Kristukseen ja osoitamme uskoa Hänen 
sovitukseensa, kun luotamme Hengen 
kuiskauksiin ja elävien profeettojen 
neuvoihin, pääsemme tien laidasta ja 
voimme jatkaa matkaamme turvallisesti – 
ei vain kestäen koettelemuksia vaan löy-
täen iloa matkallamme kotiin. Jeesuksen 
Kristuksen nimessä. Aamen. ◼
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poljin jalkaa ja vaadin päästä sisälle, 
mutta ovi pysyi kiinni.

Olin märkä, likainen ja kylmissäni, 
ja lapsen kuvitelmissani ajattelin, että 
saattaisin kuolla omalle takapihallemme. 
Viimein kysyin isoäidiltä, mitä minun 
pitäisi tehdä, että pääsisin sisälle. Ennen 
kuin huomasinkaan, seisoin takapihalla 
ja isoäiti suihkutti minua letkulla. Ikui-
suudelta tuntuneen ajan jälkeen isoäiti 
ilmoitti, että olen puhdas, ja päästi minut 
sisälle. Talossa oli lämmin, ja minä sain 
pukea ylleni kuivat, puhtaat vaatteet.

Pitäen mielessänne tuon todellisen 
elämän eräänlaisen vertauksen mietti-
kääpä Jeesuksen Kristuksen seuraavia 
sanoja: ”Eikä mikään epäpuhdas voi 
päästä hänen valtakuntaansa; sen tähden 
hänen lepoonsa ei pääse mikään paitsi 
ne, jotka ovat pesseet vaatteensa minun 
veressäni, uskonsa tähden ja parannuk-
sensa tähden kaikista synneistään ja 
uskollisuutensa tähden loppuun asti.” 1

Talon ulkopuolella seisominen isoäi-
din suihkuttaessa minua oli epämiellyt-
tävää ja epämukavaa. Olisi iankaikkisen 
murheellista, jos meiltä kiellettäisiin 
tilaisuus palata taivaallisen Isämme luo 

Kun alkoi tulla kylmä, ylitin kadun  
aikomuksenani mennä sisälle. Isoäiti  
oli minua vastassa etuovella eikä suos-
tunut päästämään minua sisään. Hän 
sanoi minulle, että jos hän päästäisi 
minut sisään, toisin mukanani kuraa 
taloon, jonka hän oli juuri siivonnut. 
Niinpä tein sen, mitä kuka tahansa 
yhdeksänvuotias siinä tilanteessa tekisi, 
ja juoksin takaovelle, mutta hän oli 
nopeampi kuin olin luullut. Suutuin, 

Vanhin Allen D. Haynie
seitsemänkymmenen koorumista

Kun olin yhdeksänvuotias, valko-
hiuksinen, 150- senttinen äidinäitini 
tuli meille viettämään muutaman 

viikon luonamme. Yhtenä iltapäivänä 
hänen ollessaan meillä kaksi isovel-
jeäni ja minä päätimme kaivaa kuopan 
niitylle, joka oli taloamme vastapäätä 
kadun toisella puolella. En tiedä, miksi 
teimme sen. Joskus pojat kaivavat 
kuoppia. Tulimme vähän likaisiksi, 
mutta emme siinä määrin, että olisimme 
joutuneet suuriin vaikeuksiin. Naapurien 
pojat näkivät, kuinka kerrassaan jännit-
tävää oli kaivaa kuoppaa, ja he alkoivat 
auttaa. Sitten me kaikki tulimme yhdessä 
vielä likaisemmiksi. Maa oli kovaa, joten 
raahasimme sinne puutarhaletkun ja 
panimme hieman vettä kuopan pohjalle 
pehmentämään maata. Saimme kaivaes-
samme vähän kuraa päällemme, mutta 
kuoppa suureni.

Joku joukossamme päätti, että mei-
dän pitäisi tehdä kuopasta uima- allas, 
joten täytimme sen vedellä. Koska olin 
nuorin ja halusin kuulua joukkoon, 
minut taivuteltiin hyppäämään kuop-
paan ja kokeilemaan sitä. Nyt olin 
todella likainen. En ollut alkuun suun-
nitellut tulevani yltä päältä likaiseksi, 
mutta niin vain kävi.

Muistakaa, kehen 
olemme turvanneet
Meidän toivomme siitä, että voimme elää jälleen Isän luona,  
riippuu Jeesuksen Kristuksen sovituksesta.
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ja olla Hänen kanssaan, koska olimme 
päättäneet jäädä synnin mutakuoppaan 
tai antaa sen liata meidät. Meidän ei 
pidä pettää itseämme sillä, mitä vaadi-
taan voidaksemme palata taivaallisen 
Isämme luo ja asua siellä. Meidän on 
oltava puhtaita.

Ennen kuin tulimme tämän maan 
päälle, me osallistuimme Jumalan henki-
poikina ja - tyttärinä suureen neuvonpi-
toon.2 Jokainen meistä oli tarkkaavainen 
eikä kukaan meistä nukahtanut. Tuossa 
neuvonpidossa taivaallinen Isämme esit-
teli suunnitelman. Koska suunnitelma 
säilytti tahdonvapautemme ja edellytti, 
että me otamme oppia omista koke-
muksistamme emmekä vain Häneltä, 
Hän tiesi, että me tekisimme syntiä. Hän 
tiesi myös, että synti tekisi meistä epä-
puhtaita ja kykenemättömiä palaamaan 
Hänen luokseen, koska siellä, missä 
Hän elää, on vieläkin puhtaampaa kuin 
isoäitini siivoamassa talossa.

Koska taivaallinen Isämme rakastaa 
meitä ja Hänen tarkoituksenaan on mei-
dän kuolemattomuutemme ja iankaikki-
sen elämämme toteuttaminen3, Hänen 
suunnitelmaansa sisältyi Vapahtajan teh-
tävä – jonkun sellaisen, joka voisi auttaa 
meitä tulemaan puhtaiksi riippumatta 
siitä, kuinka likaisiksi olemme tulleet. 
Kun taivaallinen Isämme ilmoitti, että 
tarvitaan Vapahtaja, uskon meidän kaik-
kien kääntyneen katsomaan Jeesusta 
Kristusta, Esikoista hengessä, Häntä, 
joka oli edistynyt niin, että Hänestä oli 
tulossa Isän kaltainen.4 Uskon meidän 
kaikkien tienneen, että sen täytyi olla 
Hän, ettei kukaan muu meistä pystyisi 
siihen, mutta että Hän pystyisi ja että 
Hän tekisi sen.

Getsemanen puutarhassa ja Golgatan  
ristillä Jeesus Kristus kärsi sekä ruu-
miissa että hengessä, vapisi tuskasta, 
vuoti verta joka huokosesta, anoi 
Isää ottamaan Häneltä pois katkeran 

maljan5, ja silti Hän joi sen.6 Miksi Hän 
teki sen? Omien sanojensa mukaan 
Hän halusi ylistää Isäänsä ja saattaa 
päätökseen valmistelunsa ihmislasten 
hyväksi 7. Hän halusi pitää liittonsa ja 
tehdä mahdolliseksi meidän kotiinpa-
luumme. Mitä Hän pyytää meiltä vasti-
neeksi? Hän anoo yksinkertaisesti meitä 
tunnustamaan syntimme ja tekemään 
parannuksen, jotta meidän ei tarvitse 
kärsiä kuten Hän kärsi.8 Hän kehottaa 
meitä tulemaan puhtaiksi, jotta me 
emme jäisi taivaallisen Isämme talon 
ulkopuolelle.

Vaikka synnin välttäminen on 
parhaimpana pidetty elämänohje, 
niin Jeesuksen Kristuksen sovituksen 
vaikutus on niin tehokas, ettei ole 
väliä, mitä syntejä olemme tehneet 
tai kuinka syvälle olemme vajonneet 
siihen kuuluun kuoppaan. Ei haittaa, 
että olemme häpeissämme tai noloina 
syntien tähden, jotka profeetta Nefin 
sanojen mukaan ”niin helposti kietou-
tuvat” meihin.9 Ei haittaa, että jossakin 
vaiheessa vaihdoimme esikoisoikeu-
temme papukeittoon.10

Sillä on merkitystä, että Jeesus 
Kristus, Jumalan Poika, kärsi ”kaiken-
laisia kipuja ja ahdinkoja ja koetuksia”, 
jotta ”hän osaisi lihan mukaisesti auttaa 
kansaansa” 11. Sillä on merkitystä, että 
Hän oli halukas alentamaan itsensä 12, 
tulemaan tämän maan päälle ja las-
keutumaan kaiken alapuolelle 13 sekä 
kärsimään ”väkevimpiä ristiriitoja kuin 
kukaan” koskaan voisi 14. Sillä on mer-
kitystä, että Kristus puolustaa asiaamme 
Isän edessä sanoen: ”Isä, katso hänen 
kärsimyksiään ja kuolemaansa, joka ei 
syntiä tehnyt ja johon sinä olit mielty-
nyt; – – sen tähden, Isä, säästä nämä 
veljeni, jotka uskovat minun nimeeni, 
jotta he voisivat tulla minun luokseni ja 
saada ikuisen elämän.” 15 Sillä on todella 
merkitystä, ja sen pitäisi antaa meille 
kaikille uutta toivoa ja päättäväisyyttä 



123MARRASKUU 2015

yrittää vielä yhden kerran, koska Hän 
ei ole unohtanut meitä.16

Todistan, että Vapahtaja ei koskaan 
käänny pois meistä, kun me etsimme 
nöyrästi Häntä tehdäksemme paran-
nuksen. Hän ei koskaan pidä meitä 
menetettynä tapauksena eikä kos-
kaan sano: ”Voi ei, sinäkö taas.” Hän ei 
koskaan hylkää meitä siksi, etteikö Hän 
ymmärtäisi, kuinka vaikeaa on välttää 
syntiä. Hän ymmärtää sen kaiken täydel-
lisesti, samoin kuin murheen, häpeän ja 
turhautumisen tunteet, jotka ovat synnin 
väistämätön seuraus.

Parannuksenteko on todellista ja se 
toimii. Se ei ole kuvitteellinen kokemus 
eikä ”hullun mielen vaikutusta” 17. Sillä 
on voima nostaa kuormat ja korvata ne 
toivolla. Se voi johtaa voimalliseen sydä-
menmuutokseen, joka saa aikaan sen, 
ettei ”meillä ole enää halua tehdä pahaa 
vaan tehdä alati hyvää” 18. On välttämä-
töntä, että parannuksenteko on vaikeaa. 
Iankaikkisesti merkittävät asiat usein 
ovat. Mutta tulos on sen arvoinen. Kuten 
presidentti Boyd K. Packer todisti viimei-
sessä puheessaan kirkon seitsenkym-
menille: ”Ajatus on tämä: sovitus ei jätä 
jälkiä, ei merkkejä. Se, mikä on korjattu, 
on korjattu. – – Sovitus ei jätä merkkejä, 
ei jälkiä. Se vain parantaa, ja minkä se 
parantaa, se pysyy parantuneena.” 19

Ja niinpä meidän toivomme siitä, 
että voimme elää jälleen Isän luona, 
riippuu Jeesuksen Kristuksen sovituk-
sesta, ainoan synnittömän halukkuu-
desta ottaa päälleen – siitä tosiseikasta 
huolimatta, ettei oikeudenmukaisuu-
della ollut Hänelle mitään vaatimuk-
sia – koko ihmiskunnan rikkomusten 
yhteinen kuorma, myös ne synnit, joista 
jotkut Jumalan pojat ja tyttäret tarpeet-
tomasti haluavat kärsiä yksin.

Me Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet 
annamme suuremman voiman Vapah-
tajan sovitukselle kuin useimmat muut 

ihmiset, koska me tiedämme, että jos 
me solmimme liittoja, teemme jatku-
vasti parannusta ja kestämme loppuun 
asti, niin Hän tekee meistä perillisiä 
yhdessä kanssaan20 ja Hänen laillaan 
me tulemme saamaan kaiken, mitä Isällä 
on21. Tämä on maata järisyttävä oppi,  
ja silti se on tosi. Jeesuksen Kristuksen  
sovitus tekee Vapahtajan kutsusta olla  
”täydellisiä, niin kuin teidän taivaal-
linen Isänne on täydellinen” 22 täy-
sin mahdollisen eikä turhauttavan 
saavuttamattoman.

Pyhissä kirjoituksissa opetetaan,  
että jokainen ihminen ”on tuomittava 
Jumalan pyhän tuomion mukaisesti” 23. 
Sinä päivänä ei ole mahdollisuutta 
piiloutua suuremman joukon sekaan tai 
osoitella muita puolustuksena omalle 
epäpuhtaudellemme. Onneksi pyhissä 
kirjoituksissa opetetaan myös, että Jeesus 
Kristus, joka kärsi syntiemme vuoksi, 
joka on puolustajamme Isän edessä, joka 

kutsuu meitä ystävikseen, joka rakastaa 
meitä loppuun asti, on viime kädessä 
oleva tuomarimme. Yksi usein unoh-
dettu Jeesuksen Kristuksen sovituksen 
tuoma siunaus on, että ”Isä – – on anta-
nut kaiken tuomiovallan Pojalle” 24.

Veljet ja sisaret, jos olette lannis-
tuneita tai mietitte, voitteko koskaan 
päästä siitä hengellisestä kuopasta, jonka 
olette kaivaneet, niin muistakaa, kuka 
seisoo meidän ja oikeudenmukaisuuden 
välissä, kuka on ”täynnä sääliä ihmislap-
sia kohtaan” ja kuka on ottanut päälleen 
meidän pahat tekomme ja rikkomuk-
semme ja ”tyydyttänyt oikeudenmukai-
suuden vaatimukset” 25. Toisin sanoen, 
kuten Nefi teki itseluottamuksensa puut-
teen hetkellä, muistakaa yksinkertaisesti, 
kehen olette turvanneet 26, nimittäin 
Jeesukseen Kristukseen, ja tehkää sitten 
parannus ja kokekaa jälleen ”täydellinen 
toivon kirkkaus” 27. Jeesuksen Kristuksen 
nimessä. Aamen. ◼
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Herran äänen selvemmin. Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumi painui syvälle 
heidän sydämeensä.9 He olivat vakaita 
ja kuuliaisia.10 He julistivat evankeliu-
mia rohkeasti ja voimallisesti ja rakensi-
vat Jumalan valtakuntaa.11 He iloitsivat 
Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta.

Meillä ja noilla ajan keskipäivän 
uskollisilla miehillä ja naisilla on paljon 
yhteistä. Mekin elämme aikana, jolloin 
Herra Jeesus Kristus tekee ihmeitä kes-
kuudessamme – parantaa sairaita, puh-
distaa meidät synnistä, kääntää sydä-
memme ja mahdollistaa pelastuksen 
Jumalan lapsille väliverhon molemmilla 
puolilla. Meidänkin aikanamme on elä-
viä profeettoja ja apostoleja, pappeuden 
voima, hengellisiä lahjoja ja pelastuksen 
toimitusten ylimaalliset siunaukset.

Meidän aikakautemme on vaa-
rallinen. Se on suuren pahuuden ja 
kiusauksen aikaa sekä sekasorron ja 
levottomuuden aikaa. Näinä vaarantäy-
teisinä aikoina Herran profeetta maan 
päällä, presidentti Thomas S. Monson,  
on kutsunut meidät pelastamaan hen-
gellisesti haavoittuneet 12, puolustamaan 
rohkeina totuutta 13 ja rakentamaan 

Jeesus sanoi heistä: ”Autuaat ovat 
teidän silmänne, koska ne näkevät,  
ja korvanne, koska ne kuulevat!” 5

Juuri ennen kärsimystään  
Getsemanessa ja Golgatalla Jeesus  
antoi opetuslapsilleen tämän merkittä-
vän lupauksen: ”Joka uskoo minuun, 
on tekevä sellaisia tekoja kuin minä 
teen, ja vielä suurempiakin. Minä 
menen Isän luo.” 6

Jeesus täytti tuon lupauksen: hellun-
taipäivästä lähtien opetuslapsia siunat-
tiin tulen ja Pyhän Hengen kasteella.7 
Kristukseen uskomisen, parannuksen ja 
kuuliaisuuden avulla Pyhästä Hengestä 
tuli heidän toverinsa. Se vaikutti heidän 
sydämeensä ja siunasi heitä kestävällä 
todistuksella totuudesta.

Nämä lahjat ja siunaukset vah-
vistivat Herran opetuslapsia. Vaikka 
he elivät vaarallisia ja hämmentäviä 
aikoja, he saivat hengellisenä lahjana 
silmät, jotka näkevät, ja korvat, jotka 
kuulevat. Pyhän Hengen voimalla he 
alkoivat nähdä asioiden todellisen 
luonteen, varsinkin Herran Jeesuksen 
Kristuksen ja Hänen työnsä heidän 
keskuudessaan.8 Pyhä Henki valaisi 
heidän ymmärryksensä, ja he kuulivat 

Vanhin Kim B. Clark
seitsemänkymmenen koorumista

Palvellessaan kuolevaisuudessa 
Jeesus teki voimallisia paranta-
misen ihmeitä ja opetti sellaisella 

valtuudella ja voimalla, että ”hänen 
maineensa levisi sieltä koko Syyriaan 
– – [ja] hänen perässään kulki suuri 
joukko ihmisiä” 1.

Jotkut, jotka näkivät Hänen paran-
tavan ja kuulivat Hänen opettavan, hyl-
käsivät Hänet. Toiset seurasivat Häntä 
jonkin aikaa mutta eivät sitten enää kul-
keneet Hänen mukanaan.2 Herra Jeesus 
Kristus oli heidän edessään, mutta he 
eivät nähneet, kuka Hän todella oli. He 
olivat sokeita ja päättivät kääntyä pois. 
Jeesus sanoi heistä:

”Minä tulin omieni luokse, ja minun 
omani eivät ottaneet minua vastaan.” 3

”Vain vaivoin he kuulevat korvillaan 
ja silmänsä he ovat ummistaneet.” 4

Silti oli monia miehiä ja naisia, 
muun muassa Hänen uskolliset  
apostolinsa, jotka keskittivät elämänsä 
Häneen. Vaikka he kamppailivat maa-
ilmallisia häiriötekijöitä ja Hänen ope-
tustensa aiheuttamaa hämmennystä 
ja jopa pelkoa vastaan, he uskoivat 
Häneen, rakastivat Häntä ja seurasivat 
Häntä.

Silmät, jotka näkevät,  
ja korvat, jotka kuulevat
Jos katsomme Kristukseen ja avaamme silmämme ja korvamme,  
Pyhä Henki siunaa meitä niin, että näemme Herran Jeesuksen  
Kristuksen vaikuttavan elämäämme.
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Jumalan valtakuntaa 14. Olimmepa 
millä tahansa hengellisyyden tai uskon 
tasolla tällä hetkellä, se ei riitä työhön 
tulevaisuudessa. Tarvitsemme enem-
män hengellistä valoa ja voimaa. Tarvit-
semme silmät, jotka näkevät selvemmin 
Vapahtajan vaikutuksen elämässämme, 
ja korvat, jotka kuulevat syvällisemmin 
Hänen äänensä sydämessämme.

Tämä ihmeellinen siunaus tulee, kun  
avaamme sydämemme ja otamme vas-
taan15 – todella otamme vastaan – Herran 
Jeesuksen Kristuksen, Hänen oppinsa ja  
Hänen kirkkonsa elämäämme. Meidän ei 
tarvitse olla täydellisiä, mutta meidän on 
oltava hyviä ja tultava paremmiksi. Mei-
dän täytyy pyrkiä elämään evankeliumin 
yksinkertaisten totuuksien mukaan. Jos 
otamme päällemme Kristuksen nimen, 
uskossa Häneen teemme parannuk-
sen synneistämme, pidämme Hänen 
käskynsä ja muistamme Hänet aina, 
saamme Pyhän Hengen toveruuden  
Jeesuksen Kristuksen armeliaisuuden  
ja armon avulla.

Yksinkertainen kuuliaisuus tuo 
Hengen sydämeemme. Kodeissamme 
rukoilemme uskossa, tutkimme pyhiä 
kirjoituksia ja pyhitämme lepopäivän. 
Kirkossa nautimme sakramentin ja 
teemme pyhiä lupauksia taivaalliselle 
Isällemme Kristuksen nimessä. Pyhissä 
temppeleissä osallistumme pyhiin 
toimituksiin väliverhon toisella puolella 
olevien veljiemme ja sisartemme puo-
lesta. Perheissämme ja Herralta saamis-
samme tehtävissä lähestymme muita  
keventääksemme heidän kuormiaan  
ja kutsuaksemme heitä tulemaan  
Kristuksen luokse.

Veljet ja sisaret, tiedän, että jos 
teemme tämän, Pyhä Henki on kans-
samme! Me kasvamme hengellisesti ja 
saamme kokemuksia Pyhästä Hengestä, 
ja Hän on toverimme. Jos katsomme 
Kristukseen ja avaamme silmämme ja 
korvamme, Pyhä Henki siunaa meitä 

niin, että näemme Herran Jeesuksen 
Kristuksen vaikuttavan elämäämme 
vahvistaen näin uskoamme Häneen 
varmuudella ja todisteilla. Näemme 
veljemme ja sisaremme yhä enemmän 
niin kuin Jumala näkee heidät, tuntien 
rakkautta ja myötätuntoa. Kuulemme 
Vapahtajan äänen pyhissä kirjoituksissa, 
Hengen kuiskauksissa ja elävien pro-
feettojen sanoissa.16 Näemme Jumalan 
voiman Hänen profeetassaan ja kaikissa 
Hänen toden ja elävän kirkkonsa joh-
tajissa, ja tiedämme varmasti, että tämä 
on Jumalan pyhää työtä.17 Näemme ja 
ymmärrämme itsemme ja ympäröivän 
maailman niin kuin Vapahtaja ymmär-
tää. Tulemme tuntemaan ”Herran mie-
len” 18. Meillä on silmät, jotka näkevät, 
ja korvat, jotka kuulevat, ja me raken-
namme Jumalan valtakuntaa.

Elämä voi olla vaikeaa, hämmentä-
vää, tuskallista ja lannistavaa. Todistan 
teille, että Pyhän Hengen toveruuden 
avulla Jeesuksen Kristuksen evankeliu-
min valo voi läpäistä hämmennyksen, 
tuskan ja pimeyden. Tulipa loistava 
hengellinen voima huomattavana 
ryöppynä tai hiljaisena virtana, se 
tuo parantavan rakkauden ja lohdun 
katuvaan, haavoittuneeseen sieluun, 
karkottaa pimeyden korvaten sen totuu-
den valolla ja syrjäyttää lannistumisen 
Kristuksen toivolla. Me tulemme näke-
mään nämä siunaukset ja tietämään 

Hengen todistuksen myötä, että Herra 
Jeesus Kristus vaikuttaa elämäämme. 
Ilo Lunastajassamme todella voittaa 
kuormamme.19

Äitini ja isäni kokemus monta  
vuotta sitten kuvaa näkevien silmien  
ja kuulevien korvien tärkeyttä ja voimaa. 
Vuonna 1982 vanhempani kutsuttiin 
palvelemaan Davaon lähetyskentällä 
Filippiineillä. Kun äitini avasi kirjeen 
ja näki, mihin heidät oli kutsuttu, hän 
huusi isälleni: ”Ei! Sinun täytyy soittaa 
heille ja kertoa, että emme voi mennä 
Filippiineille. He tietävät, että sinulla 
on astma.” Isä oli kärsinyt astmasta 
monta vuotta, ja äiti oli hänestä hyvin 
huolissaan.

Muutaman päivän kuluttua äiti 
herätti isän yöllä noin kello 2.30. Äiti 
sanoi: ”Merlin, kuulitko tuon äänen?”

”Ei, en kuullut mitään ääntä.”
”No, minä olen kuullut saman äänen 

sanovan kolme kertaa tänä yönä: ’Miksi 
olet huolissasi? Etkö usko minun tietä-
vän, että hänellä on astma? Minä huoleh-
din hänestä, ja minä huolehdin sinusta. 
Valmistaudu palvelemaan Filippiineillä.’”

Äitini ja isäni palvelivat Filippiineillä 
ja saivat hienoja kokemuksia. Pyhä 
Henki oli heidän toverinsa, ja heitä siu-
nattiin ja varjeltiin. Isälläni ei ollut kos-
kaan ongelmia astmastaan. Hän toimi 
ensimmäisenä neuvonantajana lähetys-
hallituksessa, ja hän ja äitini kouluttivat 
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Televisiossa näytettiin kauheaa, 
järkyttävää kuvamateriaalia. Valtava 
tsunami syöksähti Sendain lähetys-
kentän alueelle – pyyhkäisten tieltään 
kaiken: autoja, taloja, tehtaita ja peltoja. 
Murheelliset kuvat saivat minut järkyt-
tymään, ja itkin. Ja rukoilin palavasti, 
että taivaallisen Isämme varjelus ja apu 
olisi kaikkien niiden ihmisten kanssa, 
jotka asuivat tällä alueella, jota rakastan 
niin suuresti.

Myöhemmin vahvistettiin, että kaikki 
lähetyssaarnaajat ja kirkon jäsenet olivat 
turvassa. Monet jäsenet kuitenkin kärsi-
vät vahingoista menettäen sukulaisiaan, 
kotejaan ja omaisuuttaan. Lähes 20 000 
ihmistä sai surmansa, monia asuinalueita 
tuhoutui ja monien ihmisten oli pakko 
jättää kotinsa ydinvoimalaonnettomuu-
den vuoksi.

Tämänkaltaiset luonnonmullistuk-
set saavat aikaan tuhoa monin paikoin 
maailmassa nykyään ja monet saavat 
surmansa. Meitä varoitetaan, että maail-
massa tulee tapahtumaan luonnonmullis-
tuksia, sotia ja lukemattomia vaikeuksia.

Kun yhtäkkiä kohtaamme tällaisia 
koetuksia, saatamme kysyä: ”Miksi 
näitä asioita tapahtuu minulle?” tai 
”Miksi minun täytyy kärsiä?”

Pitkän aikaa sen jälkeen kun olin 
kääntynyt evankeliumiin, minulla ei 

Vanhin Koichi Aoyagi
täysinpalvellut seitsenkymmen

Maaliskuun 11. päivänä 2011 
seisoin Tokion Shinagawan rau-
tatieaseman laiturilla Japanissa 

mennäkseni käymään Koben lähetys-
kentällä. Suunnilleen kello 14.46 iski 
valtava maanjäristys, voimakkuudeltaan 
9,0 magnitudia. Voimakkaan järistyksen 
vuoksi en pysynyt pystyssä, ja pitelin 
lujasti kiinni portaiden kaiteesta. Lähellä 
olevat kattolamput alkoivat putoilla 
lattialle. Koko Tokio oli paniikissa.

Onneksi en loukkaantunut, ja neljä 
tuntia myöhemmin huojennuin kuulles-
sani, että koko perheeni oli turvassa.

Pysy tielläsi
Asettakaa Jumala ensimmäiseksi riippumatta kohtaamistanne 
koettelemuksista. Rakastakaa Jumalaa. Uskokaa Kristukseen  
ja turvautukaa Häneen kaikessa.

satoja lähetyssaarnaajia ja tuhansia 
uskollisia myöhempien aikojen pyhiä 
valmistautumaan seurakuntien ja 
vaarnojen perustamiseen Mindanaon 
saarella. Heitä siunattiin silmillä, jotka 
näkevät, ja korvilla, jotka kuulevat.

Veljet ja sisaret, todistan Jeesuksesta 
Kristuksesta. Tiedän, että Hän elää. Hän 
on meidän Vapahtajamme ja Lunasta-
jamme. Tiedän, että jos otamme Hänet 
vastaan elämäämme ja noudatamme 
Hänen evankeliuminsa yksinkertai-
sia totuuksia, saamme nauttia Pyhän 
Hengen toveruudesta. Meillä tulee 
olemaan näkevien silmien ja kuule-
vien korvien kallisarvoinen lahja. Tästä 
todistan Jeesuksen Kristuksen pyhässä 
nimessä. Aamen. ◼
VIITTEET
 1. Matt. 4:24–25.
 2. Ks. Joh. 6:66.
 3. 3. Nefi 9:16.
 4. Ap. t. 28:27; ks. myös Matt. 13:15.
 5. Matt. 13:16.
 6. Joh. 14:12.
 7. Ks. Ap. t. 2:1–4.
 8. Ks. esim. Ap. t. 10:9–15.
 9. Ks. En. 3.
 10. Ks. Ap. t. 2:42.
 11. Ks. Ap. t. 4:8–12.
 12. Ks. Thomas S. Monson, ”Taaksepäin 

katsoen ja eteenpäin kulkien”, Liahona, 
toukokuu 2008, s. 90.

 13. Ks. Thomas S. Monson, ”Olkaa rohkeita 
ja lujia”, Liahona, toukokuu 2014, 
s. 66–69.

 14. Ks. Thomas Monson, ”Uskoa pelastuksen 
työssä”, maailmanlaajuinen johtajien 
koulutuslähetys, kesäkuu 2013,  
lds. org/ broadcasts.

 15. Termillä ottaa vastaan on monia 
merkityksiä, jotka ovat tärkeitä tässä 
yhteydessä: havainnoida mielessä tai 
aisteilla, sallia pääsy, hyväksyä totuutena, 
uskoa ja toivottaa tervetulleeksi (ks. 
Merriam- Webster’s Collegiate Dictionary, 
11. painos, 2003, ”receive”).

 16. Ks. OL 18:34–36; 68:3–4.
 17. Presidentti Harold B. Lee opetti, 

että todistus on välttämätön Herraan 
kääntymiseksi (ks. ”Be Loyal to the Royal 
within You”, Brigham Youngin yliopiston 
hartaustilaisuus, 11. syyskuuta 1973, 
s. 4, speeches. byu. edu).

 18. 1. Kor. 2:16.
 19. Ks. Alma 27:17; ks. myös Alma 31:38.
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ollut selkeää vastausta kysymykseen: 
”Miksi minulle annetaan koettelemuk-
sia?” Ymmärsin sen osan pelastussuun-
nitelmasta, jossa sanotaan, että meitä 
koetellaan. Mitä tulee tähän kysymyk-
seen, niin todellisuudessa minulla ei 
kuitenkaan ollut vakaumusta, joka olisi 
ollut kyllin voimakas vastaamaan siihen 
riittävällä tavalla. Mutta elämässäni tuli 
aika, jolloin minäkin kohtasin suuren 
koettelemuksen.

Kun olin 30- vuotias, olin työhöni 
liittyen käymässä Nagoyan lähetys-
kentällä. Kokouksen jälkeen lähetys-
johtaja järjesti ystävällisesti vanhimmat 
ajamaan minut lentoasemalle. Mutta 
kun pääsimme erään suuren kukku-
lan juurella olevaan risteykseen, takaa 
syöksyi iso kuorma- auto kovaa vauhtia 
meitä kohti. Se törmäsi automme 
takaosaan ja sysäsi sen yli 20 metriä 
eteenpäin. Kauheinta kaikessa tässä oli 
se, ettei kuorma- autossa ollut kuljetta-
jaa. Automme takaosa puristui puoleen 
alkuperäisestä koosta. Onneksi kumpi-
kin vanhimmista ja minä selviydyimme.

Seuraavana päivänä aloin kuitenkin 
tuntea kipua niskassani ja hartioissani 
ja minulle tuli ankara päänsärky. Siitä 
päivästä lähtien en pystynyt nukku-
maan, ja jouduin elämään jokaisen päi-
vän kokien sekä fyysistä että henkistä 
kipua. Rukoilin Jumalaa parantamaan 
kipuni, mutta nämä oireet jatkuivat 
kymmenisen vuotta.

Tänä aikana mieleeni alkoi  
hiipiä myös epäilyksiä ja mietin:  
”Miksi minun täytyy kärsiä näin pal-
jon kipuja?” Vaikka en saanutkaan 
osakseni sellaista parantumista, jota 
kaipasin, pyrin olemaan uskollinen 
Jumalan käskyjen pitämisessä. Rukoilin 
edelleen, että pystyisin ratkaisemaan 
koettelemuksiini liittyvät kysymykset, 
joita minulla oli.

Koitti aika, jolloin huomasin 
kamppailevani lisäksi muutaman 

henkilökohtaisen asian kanssa, ja 
minulla oli hermot kireällä, koska en 
tiennyt, kuinka selviytyä tästä uudesta 
koettelemuksesta. Rukoilin saadakseni 
vastauksen. Mutta en saanut vastausta 
heti. Niinpä menin puhumaan erään 
luotetun kirkon johtajan kanssa.

Puhuessamme hän sanoi äänellä, 
josta kuului rakkaus: ”Veli Aoyagi, 
eikö tarkoituksesi tämän maan päällä 
olemiseen ole tämän koettelemuksen 
kokeminen? Eikö meidän pidä hyväk-
syä kaikki tämän elämän koettelemuk-
set sellaisinaan ja sitten jättää loput 
Herran huomaan? Etkö usko, että tämä 
ongelma ratkeaa, kun me nousemme 
kuolleista?”

Kun kuulin nämä sanat, tunsin Her-
ran Hengen hyvin voimakkaasti. Olin 
kuullut tämän opin lukemattomia ker-
toja, mutta ymmärrykseni silmät eivät 
olleet koskaan avautuneet siinä määrin 
kuin ne avautuivat tällä kertaa. Ymmär-
sin, että tämä oli vastaus, jonka olin 
pyrkinyt saamaan Herralta rukouksiini. 
Kykenin selkeästi käsittämään taivaal-
lisen Isämme pelastussuunnitelman ja 
ymmärtämään uudelleen tämän tärkeän 
periaatteen.

Abrahamin kirjassa Herra Jumala on 
julistanut: ”Ja koettelemme heitä näin 
nähdäksemme, tekevätkö he kaiken, 

mitä Herra, heidän Jumalansa, käskee 
heidän tehdä.” 1

Tämä periaate on, että Jumala, 
joka loi taivaat ja maan, tuntee tämän 
maailman suuren suunnitelman, että 
Hän hallitsee kaikkea taivaissa ja maan 
päällä ja että toteuttaakseen pelastus-
suunnitelman Hän antaa meille monia 
erilaisia kokemuksia – mukaan lukien 
joitakin koettelemuksia – meidän olles-
samme täällä maan päällä.

Ja Herra on sanonut Joseph Smithille 
seuraavaa:

”Tiedä, poikani, että kaikki tämä 
antaa sinulle kokemusta ja on sinun 
hyväksesi. – –

Ja nyt, pysy tielläsi, – – sillä Jumala 
on kanssasi aina ja ikuisesti.” 2

Tämän maailman koettelemukset 
– myös sairaus ja kuolema – kuuluvat 
pelastussuunnitelmaan ja ovat väistä-
mättömiä kokemuksia. Meidän on vält-
tämätöntä ”pysyä tiellämme” ja vastaan-
ottaa koettelemuksemme uskossa.

Elämämme tarkoitus ei kuitenkaan 
ole pelkästään kestää koettelemuk-
sia. Taivaallinen Isä lähetti rakkaan 
Poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän 
Vapahtajamme ja Lunastajamme, jotta 
me voisimme voittaa täällä maan päällä 
kohtaamamme koettelemukset. Toisin 
sanoen Hän tekee sen, mikä on heik-
koa, meissä vahvaksi 3, Hän sovittaa 
meidän syntimme ja meidän epätäydel-
lisyytemme, ja Hän tekee meille mah-
dolliseksi saavuttaa kuolemattomuuden 
ja iankaikkisen elämän.

Presidentti Henry B. Eyring on 
sanonut: ”Sen koetuksen tarkoituksena, 
jonka rakastava Jumala on asettanut 
eteemme, ei ole nähdä, pystymmekö 
me kestämään vaikeuden. Sen tarkoi-
tuksena on nähdä, pystymmekö me 
kestämään sen hyvin. Me läpäisemme 
koetuksen osoittamalla, että me muis-
tamme Hänet ja Hänen meille anta-
mansa käskyt.” 4
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Rukoilen, että Pyhä Henki voisi 
opettaa meitä kaikkia, kun pohdimme 
yhdessä tätä tärkeää aihetta.

Eliniän tuoma opetus
Puhun tästä aiheesta ilmeisen oma-

leimaisesta näkökulmasta. Viimeisten 
11 vuoden ajan olen ollut ikävuosil-
tani nuorin kahdentoista koorumin 
jäsen. Palvelusvuosieni aikana on 
ensimmäisessä presidenttikunnassa 
ja kahdentoista apostolin koorumissa 
palvelevien miesten keski- ikä ollut 77 
vuotta – vanhin apostolien keski- ikä 
millään 11 vuoden ajanjaksolla tällä 
taloudenhoitokaudella.

Vanhin David A. Bednar
kahdentoista apostolin koorumista

Vuonna 1996 presidentti Gordon B. 
Hinckley esiintyi valtakunnallisessa 
televisio- ohjelmassa 60 Minutes. 

Mike Wallace, kokenut ja sinnikäs toi-
mittaja, haastatteli presidentti Hinckleyä 
useista tärkeistä aiheista.

Heidän keskustelunsa loppupuo-
lella Wallace huomautti: ”On niitä, 
jotka sanovat: ’Tämä on gerontokratiaa. 
Tämä on vanhojen miesten johtama 
kirkko.’”

Presidentti Hinckley vastasi iloisesti 
ja epäröimättä: ”Eikö olekin hienoa, 
että johdossa on kypsän iän saavuttanut 
mies, jolla on arvostelukykyä ja joka ei 
ole jokaisen opintuulen heiteltävänä?” 
(Lähetys 7. huhtikuuta 1996.)

Minun tarkoitukseni on selittää, 
miksi todellakin on hienoa, että palau-
tetun Jeesuksen Kristuksen kirkon joh-
totehtävissä palvelee iäkkäitä miehiä,  
joilla on suurta hengellistä kypsyyttä  
ja arvostelukykyä – ja miksi meidän 
tulee kuulla ja kuunnella (ks. Moosia 
2:9) näiden miesten opetuksia, jotka 
Herra on valinnut todistamaan Hänen 
nimestään kaikkien kansakuntien, 
sukujen, kielten ja kansojen keskuu-
dessa (ks. OL 112:1).

Valittu todistamaan 
minun nimestäni
On hienoa, että palautetun Jeesuksen Kristuksen kirkon  
johtotehtävissä palvelee iäkkäitä miehiä, joilla on suurta  
hengellistä kypsyyttä ja arvostelukykyä.

”Pysy tielläsi” on ratkaisevan tär-
keä valinta koettelemuksen hetkinä. 
Kääntäkää sydämenne Jumalan puo-
leen, varsinkin kun kohtaatte koet-
telemuksia. Noudattakaa nöyrästi 
Jumalan käskyjä. Osoittakaa uskoa 
sovittaaksenne toiveenne Jumalan 
tahtoon.

Tarkastelkaamme vielä sitä 
peräänajoa Nagoyassa. Olisin voinut 
kuolla siinä onnettomuudessa. Herran 
armosta kuitenkin selviydyin ihmeel-
lisellä tavalla. Ja tiedän, että minun 
kärsimykseni ovat olleet minun opik-
seni ja kasvukseni.5 Taivaallinen Isä 
koulutti minua hallitsemaan kärsimät-
tömyyttäni, oppimaan myötätuntoa 
ja lohduttamaan kärsiviä. Kun käsitin 
tämän, sydämeni täyttyi kiitollisuuden 
tunteista taivaallista Isääni kohtaan 
tästä koettelemuksesta.

Asettakaa Jumala ensimmäiseksi 
riippumatta kohtaamistanne koet-
telemuksista. Rakastakaa Jumalaa. 
Uskokaa Kristukseen ja turvautukaa 
Häneen kaikessa. Moroni antaa näin 
tekeville seuraavan lupauksen: ”Ja jos 
te kiellätte itseltänne kaiken jumalat-
tomuuden ja rakastatte Jumalaa koko 
väkevyydestänne, mielestänne ja voi-
mastanne, silloin hänen armonsa riit-
tää teille, niin että te hänen armostaan 
voitte olla täydellisiä Kristuksessa.” 6

Todistan vilpittömästi, että Isä 
Jumala ja Hänen rakas Poikansa Jeesus 
Kristus elävät ja että Jumalan lupaukset 
niille, jotka ”pysyvät tiellänsä” ja rakas-
tavat Häntä, täyttyvät jopa koettele-
musten keskellä. Jeesuksen Kristuksen 
pyhässä nimessä. Aamen. ◼

VIITTEET
 1. Abr. 3:25.
 2. OL 122:7, 9, kursivointi lisätty.
 3. Ks. Et. 12:27.
 4. Henry B. Eyring, ”Herran voimassa”, 

Liahona, toukokuu 2004, s. 17.
 5. Ks. Hepr. 12:7–9.
 6. Moroni 10:32.
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Minua on siunattu näiden kooru-
min jäsenten, joiden kanssa palvelen, 
kollektiivisella apostolisella, henkilökoh-
taisella ja ammatillisella kokemuksella ja 
näkemyksellä. Eräs esimerkki yhteistyös-
täni vanhin Robert D. Halesin kanssa 
tähdentää niitä merkittäviä tilaisuuksia, 
joita minulla on saada oppia näiltä johta-
jilta ja palvella heidän kanssaan.

Useita vuosia sitten vietin 
sunnuntai- iltapäivää vanhin Halesin 
kanssa hänen kotonaan hänen toipues-
saan vakavasta sairaudesta. Keskuste-
limme perheistämme, koorumiin liit-
tyvistä tehtävistämme ja merkittävistä 
kokemuksistamme.

Yhdessä vaiheessa kysyin vanhin 
Halesilta: ”Sinä olet ollut menestyvä 
aviomies, isä, urheilija, lentäjä, johtaja 
liike- elämässä ja kirkon johtohen-
kilö. Mitä olet oppinut, kun olet tullut 
vanhemmaksi ja heikentynyt fyysinen 
kuntosi on asettanut rajoituksia?”

Vanhin Hales mietti hetken ja vas-
tasi: ”Kun ei voi tehdä sitä, mitä on aina 
tehnyt, silloin tekee vain sitä, millä on 
eniten merkitystä.”

Hänen vastauksensa yksinkertaisuus 
ja kattavuus hämmästytti minua. Rakas 
apostolitoverini kertoi minulle eliniän 
tuoman opetuksen – opetuksen, jonka 
hän oli saanut käymällä läpi fyysisen 
kärsimyksen ja hengellisen etsinnän 
tulikokeen.

Inhimilliset rajoitukset ja heikkoudet
Rajoitukset, jotka ovat luonnolli-

nen seuraus ikääntymisestä, voivat 
itse asiassa osoittautua merkittäviksi 
hengellisen oppimisen ja näkemyksen 
lähteiksi. Juuri ne tekijät, joiden monet 
uskovat rajoittavan näiden palvelijoi-
den tehokkuutta, voivat muodostua 
heidän suurimmiksi vahvuuksikseen. 
Fyysiset rajoitukset voivat laajentaa  
näkemystä. Rajallinen kestokyky voi sel-
kiyttää tärkeysjärjestystä. Kyvyttömyys 

tehdä monia asioita voi ohjata keskit-
tymään muutamiin kaikkein tärkeim-
piin asioihin.

Jotkut ihmiset ovat esittäneet, että 
kirkossa tarvitaan nuorempia, elin-
voimaisempia johtajia käsittelemään 
tehokkaasti nykypäivän maailmamme 
vakavia haasteita. Mutta Herra ei käytä 
nykyajan johtamisen filosofioita ja käy-
täntöjä tarkoitustensa toteuttamiseen 
(ks. Jes. 55:8–9). Me voimme odottaa 
kirkon presidentin ja muiden kirkon 
johtavien veljien olevan iäkkäitä ja hen-
gellisesti kokeneita miehiä.

Herran ilmoitettu malli kirkkonsa 
johtamiseksi neuvostojen avulla huomioi 
inhimillisten heikkouksien vaikutuksen 
ja vähentää sitä. On kiinnostavaa, että 
näiden miesten kuolevaisuuden rajoi-
tukset itse asiassa vahvistavat niiden 
ilmoitusten jumalallisen lähteen, joita he 
saavat ja joita saadaan heidän välityk-
sellään. Jumala on todellakin kutsunut 
nämä miehet profetian kautta (ks. UK 5).

Valmistamisen malli
Johtavissa veljissäni olen nähnyt 

ainakin osan siitä Herran tarkoituksesta, 
että kirkon johtotehtävissä palvelee 
iäkkäitä miehiä, joilla on kypsyyttä ja 
arvostelukykyä. Herra, jota nämä mie-
het edustavat, palvelevat ja rakastavat, 
on valmentanut heitä pitkän aikaa. He 
ovat oppineet ymmärtämään Pyhän 
Hengen jumalallista kieltä sekä Herran 

mallia ilmoituksen saamiseksi. Nämä 
tavalliset miehet ovat läpikäyneet mitä 
poikkeuksellisimman kehitysprosessin, 
joka on terävöittänyt heidän näkemys-
tään, vaikuttanut heidän oivallusky-
kyynsä, synnyttänyt rakkauden kaikkia 
kansakuntia ja olosuhteita edustavia 
ihmisiä kohtaan ja vahvistanut palau-
tuksen todellisuuden.

Olen nähnyt toistuvasti, kuinka johta-
vat veljeni pyrkivät uutterasti täyttämään 
ja pitämään kunniassa tehtävänsä, vaikka 
he kamppailevatkin vakavien fyysisten 
ongelmien kanssa. Nämä miehet eivät 
säästy kärsimykseltä. Mutta heitä siu-
nataan ja vahvistetaan ponnistelemaan 
urhoollisesti eteenpäin heidän kärsies-
sään ja kokiessaan koettelemuksia.

Palvellessani näiden Herran edus-
tajien kanssa olen tullut tietämään, 
että heidän suurin halunsa on saada 
selville, mikä on taivaallisen Isämme 
ja Hänen rakkaan Poikansa tahto, ja 
tehdä sen mukaan. Kun neuvottelemme 
yhdessä, olemme saaneet innoitusta 
ja tehneet päätöksiä, jotka kuvastavat 
sellaista määrää valoa ja totuutta, että se 
on ihmisen älyn, järjen ja kokemuksen 
ulottumattomissa. Kun teemme yhdessä 
työtä ykseydessä monimutkaisten ongel-
mien parissa, yhteinen ymmärryksemme 
asiasta on Pyhän Hengen voimasta 
laajentunut ihmeellisin tavoin.

Olen siunattu, kun saan havain-
noida päivittäin näiden johtajien 
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persoonallisuuksia, kykyjä ja jaloja luon-
teita. Jotkut ihmiset pitävät johtavien vel-
jien inhimillisiä puutteita ongelmallisina ja 
uskoa vähentävinä. Minulle nuo puutteet 
ovat kannustavia ja uskoa vahvistavia.

Lisäopetus
Olen nyt nähnyt kuuden johtavista 

veljistäni siirtyvän fyysisen kuoleman 
kautta uusiin tehtäviin henkimaail-
massa: presidentti James E. Faustin, 
presidentti Gordon B. Hinckleyn, van-
hin Joseph B.Wirthlinin, vanhin L. Tom 
Perryn, presidentti Boyd K. Packerin ja 
vanhin Richard G. Scottin.

Nämä urhoolliset johtavat veljet 
omistivat koko sielunsa (ks. Omni 26) 
Jeesuksen Kristuksen nimestä todista-
miseen kaikessa maailmassa. Heidän 
opetuksensa muodostavat korvaamat-
toman kokonaisuuden.

Nämä palvelijat antoivat meille kuole-
vaisuudessa suorittamansa palvelutyön 
viimeisinä vuosina voimallisen hengelli-
sen yhteenvedon pyhitetyn palvelemisen 
vuosikymmeninä saamistaan opetuk-
sista. Nämä johtajat välittivät suuriarvoi-
sia totuuksia aikana, jolloin jotkut ehkä 
uskovat heillä olleen vähiten annettavaa.

Miettikää pyhien kirjoitusten suur-
ten profeettojen viimeisiä opetuksia. 

Nefi esimerkiksi päätti aikakirjansa 
näillä sanoilla: ”Sillä näin Herra on 
käskenyt minua, ja minun on toteltava” 
(2. Nefi 33:15).

Elämänsä lähestyessä loppuaan 
Jaakob kehotti:

”Tehkää siis parannus ja menkää 
sisälle ahtaasta portista ja kulkekaa 
eteenpäin sitä tietä, joka on kapea, 
kunnes saatte iankaikkisen elämän.

Oi, olkaa viisaita; mitä muuta voin 
sanoa?” (MK Jaak. 6:11–12.)

Moroni päätti työnsä levyjen val-
mistamiseksi toiveikkaaseen ylösnou-
semuksen odotukseen: ”Pian minä 
menen lepoon Jumalan paratiisiin, 
kunnes minun henkeni ja ruumiini 
yhdistyvät jälleen ja minut saatetaan 
voitokkaana ilman halki kohtaamaan 
teidät iloiten suuren Jehovan, sekä 
elävien että kuolleiden iankaikkisen 
Tuomarin, tuomioistuimen edessä” 
(Moroni 10:34).

Te ja minä olemme siunattuja saa-
dessamme oppia myöhempien aikojen 
profeettojen ja apostolien viimeisistä 
opetuksista ja todistuksista. Nimet tänään 
eivät ole Nefi, Jaakob ja Moroni – vaan 
presidentti Faust, presidentti Hinckley, 
vanhin Wirthlin, vanhin Perry, presidentti 
Packer ja vanhin Scott.

En tarkoita, että näiden rakkaiden 
miesten viimeiset sanomat ovat vält-
tämättä olleet heidän palvelutyönsä 
huomionarvoisimpia tai tärkeimpiä. 
Hengellisen oppimisensa ja elämän-
kokemustensa summan ansiosta nämä 
johtajat ovat kuitenkin voineet täh-
dentää iankaikkisia totuuksia ehdot-
toman aidosti ja suurella, syvällisellä 
voimalla.

Viimeisessä yleiskonferenssipu-
heessaan huhtikuussa 2007 presidentti 
Faust julisti:

”Vapahtaja on sovituksensa kautta 
luvannut meille kaikille kallisarvoisen 
rauhan, mutta voimme saada sen vain, 
kun olemme halukkaat karkottamaan 
vihan, pahansuopuuden tai koston 
kielteiset tunteet. – –

Muistakaamme, että meidän tulee 
antaa anteeksi saadaksemme itse 
anteeksi. – – Uskon koko sydämestäni 
ja sielustani siihen parantavaan voi-
maan, joka voi tulla osaksemme, kun 
seuraamme Vapahtajan neuvoa ’antaa 
anteeksi kaikille ihmisille’ [OL 64:10].” 
(Ks. ”Anteeksiannon parantava voima”, 
Liahona, toukokuu 2007, s. 69.)

Presidentti Faustin sanoma on 
voimallinen eliniän tuoma opetus 
mieheltä, jota rakastan, ja yhdeltä 

Myötäpäivään ylhäältä vasemmalta: muotokuvat presidentti James E. Faustista, presidentti  
Gordon B. Hinckleystä, vanhin Richard G. Scottista ja vanhin Joseph B. Wirthlinistä; yllä:  
muotokuvat presidentti Boyd K. Packerista ja vanhin L. Tom Perrystä.
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anteeksiantavaisimmista miehistä, mitä 
olen koskaan tuntenut.

Presidentti Hinckley todisti viimei-
sessä yleiskonferenssissaan lokakuussa 
2007: ”Vahvistan todistukseni profeetta 
Josephin kutsumuksesta, hänen töistään 
ja siitä, että hän sinetöi todistuksensa 
verellään iankaikkisen totuuden marttyy-
rina. – – Teillä ja minulla on vastassamme 
koruton kysymys, hyväksymmekö 
totuuden ensimmäisestä näystä ja sen, 
mitä siitä seurasi. Sen totuudellisuuden 
varassa on tämän kirkon aitous. Jos se on 
totta, ja minä todistan, että se on, niin työ, 
jossa olemme mukana, on tärkeintä työtä 
maan päällä.” (”Vuoresta irronnut kivi”, 
Liahona, marraskuu 2007, s. 86.)

Presidentti Hinckleyn todistus vah-
vistaa eliniän tuoman voimallisen ope-
tuksen mieheltä, jota rakastan ja jonka 
tiedän olleen Jumalan profeetta.

Vanhin Wirthlin piti viimeisen yleis-
konferenssipuheensa lokakuussa 2008.

”Muistan yhä [äitini neuvon] minulle 
sinä päivänä kauan sitten, kun jouk-
kueeni hävisi jalkapallo- ottelun: ’Tuli 
mitä tuli – nauti siitä.’

– – Mikäli vastoinkäymiset hoide-
taan oikein, ne voivat olla siunauksena 
elämässämme. – –

Kun viljelemme huumoria, kun 
pyrimme tarkastelemaan asiaa iankaik-
kisesta näkökulmasta, kun ymmär-
rämme hyvityksen periaatteen ja lähes-
tymme taivaallista Isäämme, voimme 
kestää kärsimyksiä ja koettelemuksia. 
Voimme sanoa äitini tavoin: ’Tuli mitä 
tuli – nauti siitä.’” (”Tuli mitä tuli – nauti 
siitä”, Liahona, marraskuu 2008, s. 28.)

Vanhin Wirthlinin sanoma on 
voimallinen eliniän tuoma opetus 
mieheltä, jota rakastan ja joka oli elävä 
saarna vaikeuksien voittamisesta uskon 
avulla Vapahtajaan.

Vanhin Perry seisoi tällä puhujako-
rokkeella vain puoli vuotta sitten. Tuol-
loin emme olisi voineet kuvitellakaan, 

että hänen todistuksensa olisi hänen 
viimeisensä yleiskonferenssissa.

”Saanen päättää lausumalla todis-
tukseni (ja yhdeksän vuosikymmentäni 
tämän maan päällä pätevöittävät minut 
sanomaan näin), että mitä vanhem-
maksi tulen, sitä paremmin ymmärrän, 
että perhe on elämän keskipiste ja 
avain iankaikkiseen onneen.

Annan kiitokset vaimolleni, lapsilleni, 
lastenlapsilleni ja lastenlastenlapsilleni 
sekä – – sukulaisilleni, jotka ovat tehneet 
omasta elämästäni niin antoisaa ja kyllä, 
myös iankaikkista. Tästä iankaikkisesta 
totuudesta lausun lujimman ja pyhim-
män todistukseni.” (”Miksi avioliitto ja 
perhe ovat tärkeitä – kaikkialla maail-
massa”, Liahona, toukokuu 2015, s. 42.)

Vanhin Perryn sanoma on voimalli-
nen eliniän tuoma opetus mieheltä, jota 
rakastan ja joka ymmärsi laajan koke-
muksen ansiosta perheen ja iankaikki-
sen onnen välttämättömän keskinäisen 
suhteen.

Presidentti Packer tähdensi yleis-
konferenssissa puoli vuotta sitten Isän 
onnensuunnitelmaa, Vapahtajan sovi-
tusta ja iankaikkisia perheitä.

”Todistan, että Jeesus on Kristus ja 
elävän Jumalan Poika. Hän on kirkon 
johdossa. Hänen sovituksensa ja pap-
peuden voiman ansiosta perhe, joka 
sai alkunsa kuolevaisuudessa, voi olla 
yhdessä kautta iankaikkisuuksien. – –

Olen hyvin kiitollinen – – sovituk-
sesta, joka voi pestä puhtaaksi jokaisen 
tahran riippumatta siitä, kuinka vaikea 
se on, kuinka pitkään se on ollut tai 
kuinka monta kertaa se on toistunut. 
Sovitus voi vapauttaa teidät jälleen kul-
kemaan eteenpäin puhtaina ja kelvolli-
sina.” (”Onnensuunnitelma”, Liahona, 
toukokuu 2015, s. 28.)

Presidentti Packerin viimeinen 
sanoma on eliniän tuoma opetus mie-
heltä, jota rakastan ja joka julisti ponnek-
kaasti ja toistuvasti, että ”kirkon kaiken 

toiminnan päämääränä on huolehtia, 
että mies ja nainen sekä heidän lapsensa 
ovat onnellisia kotona ja heidät on sine-
töity yhteen ajaksi ja koko iankaikkisuu-
deksi” (Liahona, toukokuu 2015, s. 26).

Vanhin Scott julisti viimeisessä 
yleiskonferenssipuheessaan lokakuussa 
2014: ”Me tulimme kuolevaiseen 
elämään juuri siksi, että kasvaisimme 
koettelemusten ja testaamisen avulla. 
Haasteet auttavat meitä tulemaan 
enemmän taivaallisen Isämme kaltai-
siksi, ja Jeesuksen Kristuksen sovituksen 
ansiosta meidän on mahdollista kestää 
nuo haasteet. Todistan, että kun me 
tulemme tietoisesti Hänen luokseen, me 
voimme kestää jokaisen kohtaamamme 
kiusauksen, jokaisen murheen, jokaisen 
haasteen.” (”Asettakaa uskon osoitta-
minen etusijalle”, Liahona, marraskuu 
2014, s. 94.)

Vanhin Scottin sanoma on voimal-
linen eliniän tuoma opetus mieheltä, 
jota rakastan, ja rakastetulta Kristuksen 
nimen erityistodistajalta kaikessa maail-
massa (ks. OL 107:23).

Lupaus ja todistus
Vapahtaja on julistanut: ”Olipa  

se puhuttu minun omalla äänelläni  
tai minun palvelijoideni äänellä, se  
on sama” (OL 1:38). Kuulkaamme ja  
kuunnelkaamme Herran valtuutettu-
jen edustajien opettamia iankaikkisia 
totuuksia. Kun niin teemme, lupaan,  
että meidän uskomme taivaalliseen 
Isään ja Jeesukseen Kristukseen vahvis-
tuu ja me saamme hengellistä johdatusta 
ja varjelusta omiin erityisiin olosuhtei-
siimme ja tarpeisiimme.

Koko sieluni voimalla todistan,  
että ylösnoussut ja elävä Kristus johtaa 
palautetun ja elävän kirkkonsa asioita 
palvelijoidensa välityksellä, jotka on 
valittu todistamaan Hänen nimestään. 
Todistan näin Jeesuksen Kristuksen 
pyhässä nimessä. Aamen. ◼
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He puhuivat meille

tytöstä nimeltä Amy. Amy rukoili 
tietääkseen, rakastiko Jumala todella 
häntä ja oliko Jumala auttamassa 
häntä. Lue tai kerro omin sanoin 
tämä kertomus perheelle, ja puhu 
tilanteesta, jolloin olet tuntenut 
Jumalan rakkautta. Miltä sinusta 
tuntuu tietää, että olet Jumalan lapsi? 
Kuinka voit auttaa muita tietämään, 
että he ovat Jumalan lapsia?

• Sivu 121: Vanhin Allen D. Haynie 
seitsemänkymmenen koorumista 
kertoi tapauksesta, jolloin hän ja 
hänen kaksi vanhempaa veljeään 
kaivoivat ison kuopan, jonka he 
muuttivat uima- altaaksi. Pojat 
likaantuivat pahoin leikkiessään 
siinä. Vanhin Haynien isoäiti ei 
päästänyt häntä sisälle taloon ennen 
kuin hänet oli pesty puhtaaksi. 
Mitä hänen kertomuksensa opettaa 
Jeesuksen Kristuksen sovituksesta? 
Miksi on tärkeää olla puhdas Juma-
lan edessä?

Nuorille
• Sivu 83: Presidentti Thomas S. 

Monson sanoi, etteivät Jumalan 
käskyt ole esteitä vaan pikemminkin 
ohjeita onneen. ”Hän, joka loi meidät 
ja joka rakastaa meitä täydellisesti”, 
hän sanoi, ”tietää täsmälleen, kuinka 
meidän pitää elää elämäämme, jotta 
voimme saada suurimman mahdol-
lisen onnen.” Pane presidentti  
Monsonin sanat koetteelle ja pidä 
Herran käskyt. Älä ylläty, jos saat 
jumalallista apua ja varjelusta.

• Sivu 6: Kun etsimme itsetuntoa kat-
somalla muita, petymme usein. Sisar 
Rosemary M. Wixom, Alkeisyhdis-
tyksen ylijohtaja, sanoi: ”Me pys-
tymme saamaan vahvistuksen kel-
paamisestamme [Herralta], emmekä 
tarvitse sitä sivulta eli ympäröivältä 
maailmalta tai Facebookin tai Ins-
tagramin käyttäjiltä.” Kirjoita tällä 
viikolla päiväkirjaasi jumalallisesta 
luonteestasi ja siunauksista, joita 
tämä tieto tuo.

• Sivu 20: Presidentti Dieter F. 
Uchtdorf, toinen neuvonantaja 
ensimmäisessä presidenttikunnassa, 
sanoi: ”Jos teistä joskus tuntuu siltä, 
ettei evankeliumi toimi teidän koh-
dallanne kovinkaan hyvin, kehotan 
teitä ottamaan askeleen taaksepäin, 

Lapsille
• Sivu 86: Presidentti Thomas S. 

Monson pyysi meitä olemaan hyviä 
esimerkkejä seuraamalla Jeesusta 
Kristusta. Kun seuraamme Häntä, 
me voimme olla valona maailmalle. 
Kuinka sinä voit olla esimerkkinä 
perheellesi ja ystävillesi? Voisit 
aloittaa asettamalla tavoitteen tehdä 
yhden asian, jotta olisit enemmän 
Jeesuksen kaltainen.

• Sivu 104: Presidentti Henry B. 
Eyring, ensimmäinen neuvonantaja 
ensimmäisessä presidenttikunnassa, 
kertoi siitä, kuinka eräänä sun-
nuntaina hänen isänsä etsi kirkkoa 
ollessaan käymässä Australiassa. 
Etsiessään hän rukoili jokaisessa 
risteyksessä tietääkseen, mihin suun-
taan hänen pitäisi kävellä. Pian hän 
kuuli laulua ja tiesi, että Pyhä Henki 
oli auttanut häntä löytämään tien. 
Mieti tilannetta, jolloin olet tuntenut 
Pyhän Hengen vaikutusta. Miltä se 
sinusta tuntui?

• Sivu 6: Sisar Rosemary M. Wixom, 
Alkeisyhdistyksen ylijohtaja, kertoi 

Kuinka voimme omaksua konferenssin 
opetukset elämäämme
Voisit käyttää seuraavia toimintoja ja kysymyksiä perheen keskustelun 
tai henkilökohtaisen mietiskelyn lähtökohtana.
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katsomaan elämäänne korkeam-
malta tasolta ja yksinkertaistamaan 
suhtautumistanne opetuslapseu-
teen. Keskittykää evankeliumin 
perusoppeihin, - periaatteisiin ja 
- sovellutuksiin.” Jos tunnet olevasi 
stressaantunut ja lannistunut, mieti, 
miten voit yksinkertaistaa elämääsi 
ja evankeliumin mukaan elämistä.

• Sivu 65: Vanhin Neil L. Andersen 
kahdentoista apostolin koorumista 
kertoi nuorukaisesta, joka oli toivo-
nut voivansa palvella lähetystyössä 
mutta saikin tietää, että hänen olisi 
sen sijaan pidettävä huolta sisaruk-
sistaan. Voimallisen uskon ja Herran 
antamien siunausten avulla nuoru-
kainen pystyi kuitenkin palvelemaan 
lähetystyössä. Kuinka me voimme 
olla hänen kaltaisiaan ja kulkea 
eteenpäin uskossa polullamme ole-
vista esteistä huolimatta?

• Sivu 33: Vanhin Larry R. Lawrence 
seitsemänkymmenen koorumista 
kertoi kotiin palanneesta lähetys-
saarnaajasta, jolla oli vaikeuksia 
monien velvollisuuksiensa kanssa, 
kunnes hän päätti pyhittää sunnun-
tain Jumalan palvelemiseen ja evan-
keliumin tutkimiseen. ”Tämä pieni 
muutos toi sen rauhan ja tasapainon, 
jota hän etsi”, vanhin Lawrence 
sanoi. Mitä sinä voit tehdä pyhittääk-
sesi sunnuntain paremmin Herralle?

Aikuisille
• Sivu 86: Presidentti Thomas S. 

Monson muistutti meitä olemaan 
esimerkki ja valo maailmalle. ”Kun 
noudatamme Vapahtajan esimerkkiä 
ja elämme, kuten Hän eli ja kuten 
Hän opetti”, presidentti Monson 
sanoi, ”tuo valo palaa sisimmäs-
sämme ja valaisee tietä muille.” Mitä 
voit tehdä ollaksesi kirkkaampana 
valona, joka ”loistaa yhä synkem-
mässä maailmassa”?

• Presidentti Russell M. Nelson, 
kahdentoista apostolin koorumin 
presidentti, ja vanhin Jeffrey R. 
Holland kahdentoista apostolin koo-
rumista puhuivat naisten ja äitiyden 
tärkeydestä. Vanhin Holland opetti: 
”Mikään rakkaus kuolevaisuudessa 
ei yllä lähemmäksi Jeesuksen 
Kristuksen puhdasta rakkautta kuin 

se epäitsekäs rakkaus, jota omistau-
tunut äiti tuntee lastaan kohtaan” 
(s. 47). Presidentti Nelson opetti, 
että kääntymyksen kokeneet naiset, 
jotka pitävät liittonsa, ”yhä selvem-
min [poikkeavat] edukseen rappeu-
tuvassa maailmassa” (s. 95). Pohdi 
rukoillen näitä puheita, ja keskus-
telkaa siitä, kuinka perheenjäsenet 
voivat tukea naisia heidän tärkeissä 
Jumalan antamissa tehtävissään.

• Useat puhujat käsittelivät vastoin-
käymisten tuomaa voimaa. Vanhin 
Hugo Montoya seitsemänkymme-
nen koorumista opetti, että meille 
kaikille tulee koettelemuksia ja 
kiusauksia, ”mutta kun voitamme 
ne onnistuneesti, ne suovat meille 
myös voimaa ja kasvua” (s. 53). 
Lue hänen puheensa sekä seitse-
mänkymmenen koorumin jäsenen, 

vanhin James B. Martinon puhe 
(s. 58), täysinpalvelleen seitsemän-
kymmenen koorumin jäsenen, 
vanhin Koichi Aoyagin puhe (s. 126) 
ja Neill F. Marriottin, joka on toinen 
neuvonantaja Nuorten Naisten ylim-
mässä johtokunnassa, puhe (s. 30). 
Mieti, miten voit vahvistaa uskoasi 
Jeesukseen Kristukseen ja kuinka 

Hän voi auttaa sinua selviytymään 
vastoinkäymisistä.

• Sivu 33: Puheessaan vanhin Larry R. 
Lawrence seitsemänkymmenen koo-
rumista opetti: ”Henki haastaa meitä 
jatkuvasti tulemaan paremmiksi ja 
kiipeämään korkeammalle. – – Jos 
olemme nöyriä ja oppivaisia, Hän 
ottaa meitä kädestä ja johtaa meidät 
kotiin.” Kun olet lukenut hänen 
puheensa, etsi Hengen johdatusta 
siitä, kuinka voit tulla paremmaksi 
ja muuttua.

• Sivu 104: Presidentti Henry B. Eyring 
ensimmäisestä presidenttikunnasta 
opetti, että ”se, että Henki on aina 
kanssamme, tarkoittaa, että meillä 
on Pyhän Hengen johdatus ja ohjaus 
päivittäisessä elämässämme”. Mieti, 
mitä voit tehdä tai lakata tekemästä, 
että Henki olisi aina kanssasi. ◼
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Konferenssikertomusten hakemisto

Puhuja Kertomus

Neil L. Andersen (65) Äidin kuoleman jälkeen nuorta miestä ja hänen sisaruksiaan siunataan taloudellisesti, kun nuori mies ottaa vastaan kutsun palvella kokoaikaisessa 
lähetystyössä. Uskomalla Jeesukseen Kristukseen veljekset saavat voimaa jatkaa eteenpäin sen jälkeen kun heidän vanhempansa ja kaksi sisarustaan kuolevat 
lento- onnettomuudessa.

Koichi Aoyagi (126) Puhuessaan erään kirkon johtohenkilön kanssa Koichi Aoyagi saa Pyhän Hengen avulla selkeämmän ymmärryksen vastoinkäymisten osuudesta pelastussuunnitelmassa.

David A. Bednar (128) David A. Bednar oppii vanhin Robert D. Halesilta, että kun ei voi tehdä sitä, mitä on aina tehnyt, tekee vain sen, millä on eniten merkitystä.

Randall K. Bennett (69) Randall K. Bennettin nuorin lastenlapsi kaatuilee oppiessaan kävelemään mutta yrittää uudelleen vanhempiensa kannustaessa. Kaksi venäläistä myöhempien 
aikojen pyhää, jotka tuntevat innoitusta kertoa evankeliumista toisilleen, solmivat lopulta temppeliavioliiton.

Kim B. Clark (124) Hengen äänen kannustamana Kim B. Clarkin vanhemmat ottavat vastaan lähetystyökutsun Filippiineille.

Quentin L. Cook (39) Kun Quentin L. Cook on nuori lähetyssaarnaaja, hän oppii, mitä tarkoittaa olla ”tiptop ja Bristolin tyyliin”. Quentin L. Cook osallistuu juutalaiseen sapatinviettoon.

Henry B. Eyring (80) Iäkäs sisar kiittää diakonia siitä, että tämä jakaa hänelle sakramentin. Vanhinten koorumin johtajan ponnistusten ansiosta Herra koskettaa usean vähemmän 
aktiivisen tulevan vanhimman sydäntä. Henry B. Eyringin isoisän isä riemuitsee siitä, että Herra suojelee häntä ja innoittaa häntä vaikean lähetystyön aikana.
(104) Pyhä Henki johtaa Henry B. Eyringin isää sakramenttikokoukseen Australiassa. Vaimonsa kuoltua Henry B. Eyringin isä saa lohtua Pyhältä Hengeltä.

Bradley D. Foster (50) Anne Sullivan auttaa kuurosokeaa Helen Kelleriä oppimaan lukemaan. Puhuteltuaan kelvollista tulevaa lähetyssaarnaajaa Bradley D. Foster tuntee kiirettä 
auttaa lapsiaan ja lastenlapsiaan ymmärtämään evankeliumin totuuksia.

Allen D. Haynie (121) Leikittyään kurakuopassa poikana Allen D. Haynie ei saa mennä sisälle taloon ennen kuin hänen isoäitinsä suihkuttaa hänet puhtaaksi.

Jeffrey R. Holland (47) Kuoleva vähemmän aktiivinen kirkon jäsen pelkää seistä äitinsä edessä seuraavassa elämässä. Omistautunut äiti auttaa poikaansa palaamaan kirkkoon.  
Lisa Tuttle Pieper auttaa tytärtään osallistumaan Hoosianna- huutoon.

Von G. Keetch (115) Surfaajat, jotka surevat erään australialaisen lahden suulle rakennettua aitaa, oppivat, että suoja- aita suojelee heitä haikaloilta.

Larry R. Lawrence (33) Larry R. Lawrence kertoo useita esimerkkejä siitä, kuinka Pyhä Henki antaa ”neuvoja tilaustyönä” auttaakseen ihmisiä tulemaan paremmiksi.

Neill F. Marriott (30) Rukoiltuaan ja etsittyään 10 vuoden ajan Jumalaa Neill F. Marriott löytää kirkon ja liittyy siihen. Sisar Marriottin perhe osoittaa uskoa siihen, että he elävät 
iankaikkisesti tyttären kanssa, joka kuolee polkupyöräonnettomuuden jälkeen.

James B. Martino (58) James B. Martino päättää mennä kasteelle tutkittuaan vlipittömästi Mormonin kirjaa ja rukoiltuaan sen johdosta.

Richard J. Maynes (27) Vanhin Taiichi Aoba opettaa nuoria asettamaan savensa keskelle savenvalajan dreijaa. Nancy Maynes saa tietää, mitä on todellinen ilo, kun hän löytää 
Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ja elää sen mukaan.

Carol F. McConkie (12) Sisar, joka on 102- vuotias, sanoo ansainneensa Nuorten Naisten tunnustuspalkintonsa tekemällä parannusta joka päivä.

Thomas S. Monson (83) Tehtyään parannuksen ja palattuaan kirkkoon eräs aviopari kokee rauhaa ja toivoa Jeesuksen Kristuksen evankeliumista.
(86) Eräs israelilainen viranomainen miettii, mitä tehdä BYU:n Jerusalem- keskuksessa opiskelevien myöhempien aikojen pyhien silmissä olevalle valolle.

Hugo Montoya (53) Presidentti Russell M. Nelsonin hymy tuo rauhaa Hugo Montoyalle hänen saatuaan kutsun seitsemänkymmenen koorumiin.

Russell M. Nelson (95) Kun Russell M. Nelson on nuori, lannistunut avosydänkirurgi, hän palaa töihin vaimonsa näkemyksen, rakkauden ja rohkaisun ansiosta. Erään vaarnan  
Alkeisyhdistyksen johtajan innoittava kommentti muuttaa vaarnaneuvoston kokouksen suunnan.

Linda S. Reeves (9) Kuultuaan ystävän kertovan joistakin haasteistaan Linda S. Reeves tuntee tuskaa niiden vuoksi, joita muut ovat vahingoittaneet.

Dale G. Renlund (93) Kun Dale G. Renlund on kutsuttu piispaksi, hänen veljensä sanoo hänelle, että Herra kutsui hänet tehtävään sen vuoksi, mitä Herra haluaa tehdä hänen 
avullaan. Erään sydänvikaan kuolleen nuorukaisen vanhemmat lohduttavat Dale G. Renlundia.

Gregory A. Schwitzer (98) Gregory A. Schwitzer auttaa lapsenlastaan tuntemaan sen kirkon laulun melodian ja sanoman, jota poika harjoittelee pianolla.

Vern P. Stanfill (55) Luottamalla pimeässä tunnelissa etenevän pyöräilijäryhmän yhteiseen valoon Vern P. Stanfill selviytyy hätäännyksestään.

Carole M. Stephens (118) Carole M. Stephens käyttää rakkautta suostutellakseen lapsenlapsensa pysymään turvaistuimessa.

Gary E. Stevenson (91) Kun Gary E. Stevenson on kutsuttu apostoliksi, hän ja hänen vaimonsa Lesa huomaavat, että heidän ankkurinaan ovat usko Jeesukseen Kristukseen ja tieto 
pelastussuunnitelmasta.

Dieter F. Uchtdorf (15) Eräs 11- vuotias tyttö oppii isotädiltään, että rakkaus Jumalaa ja Hänen lapsiaan kohtaan on avain onneen.
(20) Eräs Apuyhdistyksen opettaja valvoo koko yön valmistaakseen tilkkutäkin yksinkertaistamista koskevaan oppiaiheeseen.
(76) Dieter F. Uchtdorf on yllättynyt ja surullinen kuullessaan, että eräs Aaronin pappeuden haltija oli etääntynyt Jumalasta.

Rosemary M. Wixom (6) Taivaallinen Isä vastaa, kun nuori nainen rukoilee tietoa, että Isä rakastaa häntä. Nälkiintynyt mies Etiopiassa on huolissaan orvoksi jääneen vauvan hyvinvoinnista.

Seuraavassa on luettelo eräistä yleiskonferenssissa kerrotuista kokemuksista, joita voi käyttää henkilökohtaisessa tutkimisessa, 
perheilloissa ja muussa opetuksessa. Numero viittaa puheen ensimmäiseen sivuun.



135MARRASKUU 2015

Kirkon uutisia

Vanhin Ronald A. Rasband
kahdentoista apostolin koorumi

Kun vanhin Ronald A. 
Rasband oli saanut kutsun 

kahdentoista apostolin koo-
rumiin, hän luki kohdan Joh. 15:16: ”Ette te valinneet minua, 
vaan minä valitsin teidät [ja asetin teidät].”

Vanhin Rasband kertoo: ”Sain hengellisen vaikutelman siitä, 
ettei tässä [kutsussa] ole mitään, mitä – – minä halusin. Kyse on 
Herran päätöksestä.”

Vanhin Rasband oli jo 19- vuotiaana oppinut saman asian 
alistumisesta Herran päätöksiin. Hän oli toivonut saavansa pal-
vella lähetystyössä Saksassa, kuten hänen isänsä ja vanhempi 
veljensä, mutta sen sijaan hänet kutsuttiin Itäisten osavaltioiden 
lähetyskentälle (Yhdysvalloissa). Hän kääntyi pyhien kirjoitus-
tensa puoleen ja luki Opin ja liittojen luvusta 100 näin: 

”Seuratkaa sen tähden minua ja kuunnelkaa neuvoa, jonka 
minä annan teille.

– – Teille avataan ovi menestykselliseen työhön ympäröi-
villä seuduilla tällä maan itäisellä alueella. – –

Sen tähden, totisesti minä sanon teille: Korottakaa äänenne 
tälle kansalle.” ( Jakeet 2, 3, 5.)

Hän sai todistuksen siitä, että Herra halusi hänen palvele-
van Itäisten osavaltioiden lähetyskentällä.

Vanhin Rasband, joka on syntynyt 6. helmikuuta 1951, tulee 
vaatimattomista oloista. ”Synnyin [leipomon] autonkuljettajan 
ja hyvän [koti]äidin perheeseen”, hän kertoo. Hän on lähtöisin 
monta sukupolvea käsittävästä myöhempien aikojen pyhien 
perheestä, ja hän arvostaa saamaansa perintöä.

Vuonna 1973 vanhin Rasband 
solmi avioliiton Melanie Twitchellin 
kanssa. Heillä on viisi lasta ja 24 
lastenlasta. Vanhin Rasband kiittää 
vaimoaan, jonka kanssa hän on ollut 
naimisissa 42 vuotta, siitä, että tämä 
on auttanut häntä tulemaan sellai-
seksi, millainen hän on nykyään. 
”Vaimoni on ottanut minut kuin 
savenvalajan saven ja muovannut 
minua siinä, millä on todella mer-
kitystä. – – Juuri hänen hengellinen 
vaikutuksensa on johtanut paitsi 
tähän hienoon ja erityiseen kutsuun 
myös kaikkeen siihen, mitä olen 
tehnyt hengellisesti.”

Vuonna 1987 vanhin Rasbandista 
tuli maailmanlaajuisen kemiallisen 

yrityksen toimitusjohtaja ja operatiivinen johtaja. Hän oppi joh-
tajiltaan, kuinka olla tehokkaampi kirkon palveluksessa. ”Opin 
ammatissani – –, että ihmiset ovat tärkeämpiä kuin mikään 
muu, mitä voimme tehdä.” Lisäksi hän ”oppi hyvin monia 
johtamistaitoja – –, joista on ollut minulle hyötyä johtavana 
auktoriteettina.”

Vanhin Rasbandilla on ollut lukuisia mahdollisuuksia 
käyttää niitä taitoja. Hän on palvellut piispana, lähetysjoh-
tajana, johtavana auktoriteettina toimivana seitsenkymme-
nenä huhtikuusta 2000 lähtien, Pohjois- Amerikan läntisen 
ja luoteisen vyöhykkeen sekä Utahin kolmen vyöhykkeen 
valvojana, neuvonantajana Euroopan keskisen vyöhykkeen 
johtokunnassa, temppeliosaston toimialajohtajana, seitse-
mänkymmenen johtokunnan jäsenenä vuodesta 2005 ja 
seitsemänkymmenen johtokunnan virkaiältään vanhimpana 
johtajana huhtikuusta 2009.

Hänen kirkon tehtävänsä ovat opettaneet hänet rakas-
tamaan myöhempien aikojen pyhiä kaikkialla. Hän sanoo 
jäsenille: ”Teidän uskonne on vahvistanut omaa uskoamme. 
Teidän todistuksenne ovat syventäneet omaa todistustamme.” 
(S. 90.)

Palveleminen Herran Jeesuksen Kristuksen apostolina 
saa vanhin Rasbandin nöyräksi. ”Minulla on aina ollut halu 
palvella Häntä”, hän sanoo. ”Omistan aikani, lahjani ja kaiken, 
mitä minulla nyt on, koko loppuiäkseni. Olen sitoutunut teke-
mään sen. Minulle on kunnia tehdä se.” ◼
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Kun vanhin Gary E. 
Stevenson pohti kut-

suaan kahdentoista apostolin 
koorumiin, hän tuli siihen 

johtopäätökseen, että hänen palvelutyössään Herran valtakun-
nassa ja varsinkin apostolina on enemmän kyse johtamisesta 
palvelemalla kuin palvelemisesta johtamalla.

”Jeesus Kristus piti itseään palvelijana”, vanhin Stevenson 
sanoi hyväksymisensä jälkeen pidetyssä lehdistötilaisuudessa. 
”Mekin pidämme itseämme palvelijoina” (ks. Mark. 10:44).

Vanhin Stevensonin kutsuminen kahdentoista apostolin 
koorumiin tuli yllätyksenä. Hän kuitenkin tuntee, että hänen 
palvelutyönsä kirkossa – varsinkin johtavana auktoriteet-
tina toimivana seitsenkymmenenä vuosina 2008–2012 sekä 
johtavana piispana maaliskuusta 2012 – on omalta osaltaan 
valmistanut häntä hänen uusiin vastuihinsa.

Yksi tärkeimmistä asioista, mitä hän on oppinut Herran 
palveluksessa, on taivaallisen Isän lasten suuri arvo. Vanhin 
Stevenson odottaa innolla yhä suurempia mahdollisuuksia, joita 
hänellä tulee apostolina olemaan, olla kanssakäymisissä Juma-
lan lasten parissa kaikkialla maailmassa sekä todistaa heille.

Hän odottaa innolla myös jatkuvaa kanssakäymistä niiden 
kanssa, jotka johtavat Herran kirkkoa. ”Ajatus siitä, että saan 
istua neuvostossa ja voin oppia [heiltä], saada ohjausta [heiltä] ja 
tuntea heidän voimansa sekä heidän todistuksensa Jeesuksesta 
Kristuksesta ja Hänen sovituksestaan”, hän sanoo, ”on jotakin 
sellaista, minkä uskon olevan kaunis kokemus.”

Gary E. Stevenson on syntynyt 6. elokuuta 1955 Evan N. ja 
Vera Jean Stevensonin perheeseen. Hän kertoo sukujuuriensa 
ulottuvan Utahin varhaisiin myöhempien aikojen pyhien pio-
neereihin. Hän varttui Pohjois- Utahin Cache Valleyssa evan-
keliumikeskeisessä kodissa, jossa hän oppi kovan työn arvon 
ja palvelemisen tärkeyden. Hänen isänsä, ”nuoruusvuosieni 
piispa”, kutsui hänet usein mukaansa tapaamaan monia heidän 
seurakunnassaan asuvia leskiä. Asiat, joita nuori Gary oppi 
isältään Kristuksen kaltaisesta huolenpi-
dosta ja palvelemisesta, jättivät häneen 
lähtemättömän vaikutuksen, mikä oli 
hänelle hyödyksi, kun hän palveli johta-
vana piispana.

”Kirkon piispat”, hän kertoo, ”ovat 
todella sankareitani.”

Vanhin Stevensonin palvelu kirkossa 
alkoi toden teolla silloin, kun hänet kut-
suttiin kokoaikaiseksi lähetyssaarnaajaksi 
Fukuokan lähetyskentälle Japaniin, missä 

hän oppi pysyvästi rakastamaan japanilaisia ja heidän kieltään, 
jota hän yhä puhuu sujuvasti. Lähetystyönsä jälkeen hän opiskeli 
Utahin osavaltiollisessa yliopistossa, missä hän tapasi Lesa Jean 
Higleyn. Heidät vihittiin Idaho Fallsin temppelissä Idahossa 
vuonna 1979, ja heillä on neljä poikaa. Vanhin Stevenson suo-
ritti arvosanan liikkeenjohdossa, pääaineenaan markkinointi. 
Myöhemmin hän oli perustamassa yhtä maailman johtavista 
kuntoiluvälineitä valmistavista ja markkinoivista liikeyrityksistä 
sekä palveli sen toimitusjohtajana ja operatiivisena johtajana.

Stevensonin perhe asui Japanissa useita vuosia. Vuonna 
2004 vanhin Stevenson kutsuttiin Nagoyan lähetyskentän joh-
tajaksi Japanissa. Sen jälkeen kun hänet kutsuttiin seitsemän-
kymmenen koorumiin vuonna 2008, hän palveli neuvonanta-
jana ja johtajana Aasian pohjoisella vyöhykkeellä. Hän palveli 
vyöhykkeenjohtajana vuonna 2011, kun Pohjois- Japanin 
rannikolle iski suuri maanjäristys aiheuttaen valtaisan tsuna-
min, joka surmasi tuhansia. Se kokemus osoittautui ratkaise-
van tärkeäksi hetkeksi hänen elämässään.

Vanhin Stevenson auttoi järjestämään kirkon lähettämää 
apua, johon sisältyi ruokaa, tarvikkeita, tukea ja pidempiai-
kaista avustusta.

”Siinä näkyi, kuinka Jeesuksen Kristuksen kirkko täytti 
yhtä Jumalan antamaa vastuutaan huolehtia köyhistä ja apua 
tarvitsevista”, hän muistelee. Hän sanoi, että oli pyhä etuoikeus 
”palvella, siunata ja organisoida avustusta”.

Vanhin Stevenson sanoi Herran neuvoneen myöhempien 
aikojen pyhiä: ”Auta heikkoja, nosta hervonneita käsiä ja vah-
vista voimattomia polvia” (OL 81:5). ”Sen myötä”, hän sanoi 
lehdistötilaisuudessa, 
”tulee vastuu, jonka me 
kahdentoista apostolin 
koorumin jäseninä ja 
apostoleina tunnemme, 
palvella Kristuksen kaltai-
sella tavalla.” ◼

Vanhin Gary E. Stevenson
kahdentoista apostolin koorumi
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Vanhin Dale G. Renlund
kahdentoista apostolin koorumi

tehtävänään oli toimia Afrikan kaakkoisen vyöhykkeen 
johtokunnassa. Vanhin Renlund lopetti uransa lääkärinä ja 
professorina, mutta hänen mielestään hänen vaimonsa ”teki 
suuremman uhrauksen”. Ruth oli asianajotoimistonsa johtaja, 
kun vanhin Renlund kutsuttiin, ja myös Ruth jätti työnsä. Mutta 
vanhin Renlund kertoo, että aina siitä lähtien kun he solmivat 
avioliiton vuonna 1977, Ruth on aina ollut ”täysillä mukana” ja 
ollut hänelle suurena voiman lähteenä.

Afrikassa ollessaan vanhin ja sisar Renlund saivat ”pyhiltä 
opetusta siitä, millä on todella merkitystä”. Kerran Kongon 
demokraattisessa tasavallassa vanhin Renlund kysyi jäseniltä, 
mitä haasteita heillä oli. Hän muistelee, että hienoisen kannus-
tuksen jälkeen ”eräs vanhempi herrasmies nousi puhumaan: 
’Vanhin Renlund, miten meillä voisi olla haasteita? Meillä on 
Jeesuksen Kristuksen evankeliumi.’” Vanhin Renlund miettii: 
”Vaimoni ja minä haluamme olla niiden kanangalaisten pyhien 
kaltaisia. – – Näyttää siltä, ettei heillä ole mitään, mutta heillä 
on kaikki.”

Päättäessään ensimmäisen puheensa apostolina vanhin 
Renlund todisti: ”Haluan koko sydämestäni olla Jeesuksen Kris-
tuksen todellinen seuraaja. Minä rakastan Häntä. Minä ihailen 
Häntä. Minä todistan siitä, että Hän todella elää. Todistan, että 
Hän on Voideltu, Messias.” (S. 94.) ◼

Selvittyään kahdentoista 
apostolin koorumiin kut-

sumisen alkuhämmästyksestä 
vanhin Dale G. Renlund pol-

vistui rukoukseen vaimonsa Ruthin kanssa tavoitellen todis-
tusta siitä, että ”Jumala ohjaa tätä kulkua”.

Vanhin Renlund on tavoitellut sitä johdatusta monet kerrat 
– johtavana auktoriteettina toimivana seitsenkymmenenä, 
sydäntautilääkärinä sekä aviomiehenä ja isänä. Esimerkiksi 
työskennellessään erikoistuvana lääkärinä Marylandissa 
Yhdysvalloissa hänen vaimonsa sairastui munasarjasyöpään. 
Heidän tyttärensä Ashley oli vasta alle puolitoistavuotias. 
Niinä vaikeina päivinä vanhin Renlundin tunne läheisyydestä 
Herraan palautui, kun Ruth kiitti rukouksessa Herraa heidän 
temppelisinetöimisestään.

Vanhin Renlund on luonut uransa sydäntautilääkärinä 
hoitaen potilaita, joilla on ollut sydämen vajaatoimintaa. Hän 
on nähnyt monien potilaiden kuolevan. Mutta se emotionaa-
linen etäisyys, jonka hän lääkärinä oli säilyttänyt kriisihetkinä, 
pirstoutui, kun eräs Chad- niminen potilas oli kuollut ja kun 
Chadin vanhemmat tulivat hänen luokseen päivystyshuonee-
seen. Sillä hetkellä hän näki Chadin tämän vanhempien silmin.

Vanhin Renlund kertoo tästä kokemuksesta: ”Ymmärrän 
nyt, että voidaksemme kirkossa palvella muita tehokkaasti 
meidän täytyy nähdä heidät vanhemman silmin – taivaallisen 
Isän silmin. Vasta silloin voimme alkaa käsittää sielun todelli-
sen arvon.” (S. 94.)

Myös vanhin Renlundin lapsuus ja palvelutyö kirkossa ovat 
omalta osaltaan valmistaneet häntä 
näkemään muut Herran silmin ja 
ymmärtämään kirkon monimuotoista 
jäsenistöä.

Dale Renlund on syntynyt 
13. marraskuuta 1952 ruotsalaisille 
maahanmuuttajille, jotka tulivat Uta-
hiin, jotta heidät sinetöitäisiin temp-
pelissä. Kun Dale oli lapsi, perhe 
muutti Suomeen ja sitten takaisin 
Ruotsiin. Kolme vuotta myöhemmin 
hän palasi perheensä kanssa Utahiin. 
19- vuotiaana hänet kutsuttiin kokoai-
kaiseen lähetystyöhön Ruotsiin.

Vuonna 2009 vanhin Renlund 
kutsuttiin palvelemaan johtavana 
auktoriteettina toimivana seitsen-
kymmenenä. Hänen ensimmäisenä 
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Nuorella iällä vanhin L. Whitney Clayton oppi rakastamaan 
työntekoa ja perhettä. Varhain joka lauantai hänen isänsä, 

joka oli lääkäri, lähti hoitamaan lääkärin velvollisuuksiaan. 
Ennen lähtöään hän aina kirjoitti liitutaululle luettelon kaikista 
sinä päivänä tehtävistä kotitöistä. Kun hän palasi, hän liittyi 
poikiensa seuraan ja työskenteli heidän kanssaan rinta rinnan. 
Isältään vanhin Clayton oppi työmoraalia, joka on ollut siu-
nauksena hänen elämässään.

Vanhin Claytonin perheessä tiedettiin myös, että päivälli-
saika tarkoitti perheen yhteistä aikaa. ”Puhuimme politiikasta, 
koulupäivän tapahtumista, naapureista, evankeliumista ja kir-
kosta. – – Se oli hieno osa varttumista.” Ateriakeskustelut ovat 
käytäntö, jota hän ja hänen vaimonsa ovat noudattaneet omien 
lastensa kanssa.

Vanhin Clayton nimettiin seitsemänkymmenen koorumien 
johtokunnan virkaiältään vanhimmaksi johtajaksi 6. lokakuuta 
2015. Hän tulee vanhin Ronald A. Rasbandin tilalle, joka kut-
suttiin kahdentoista apostolin koorumiin.

Vanhin Clayton hyväksyttiin johtavana auktoriteettina 
toimivaksi seitsenkymmeneksi 31. maaliskuuta 2001. Hän on 
palvellut seitsemänkymmenen johtokunnan jäsenenä vuo-
desta 2008, ja hänellä on valvontavastuu Utahin vyöhykkeistä. 
Hän on avustanut kahdentoista apostolin koorumin jäsentä, 
vanhin David A. Bednaria Afrikan kaakkoisen vyöhykkeen ja 
Afrikan läntisen vyöhykkeen valvomisessa. Hän palvelee myös 
tiedotuskomitean jäsenenä. Hän on palvellut Etelä- Amerikan 
eteläisen vyöhykkeen johtokunnassa neuvonantajana vuosina 
2002–2003 ja johtajana vuosina 2003–2006.

Hän on syntynyt Salt Lake Cityssä Utahissa vuonna 1950, 
ja hän solmi avioliiton Kathy Ann Kippin kanssa Suolajärven 
temppelissä vuonna 1973. Heillä on seitsemän lasta ja 20 
lastenlasta.

Vanhin Clayton suoritti kandidaatin tutkinnon taloustieteissä 
Utahin yliopistossa sekä oikeustieteen tutkinnon University of 
the Pacificissa. Hän toimi asianajajana Kaliforniassa vuosina 
1981–2001.

Hän on palvellut vyöhykeseitsenkymmenenä, alue- 
edustajana, lähetysjohtajan neuvonantajana, korkean neuvos-
ton jäsenenä, piispana, vaarnan lähetystyönjohtajana ja Evan-
keliumin oppi - luokan opettajana. Hän palveli kokoaikaisena 
lähetyssaarnaajana Perussa vuosina 1970–1971. ◼

Vanhin L. Whitney Clayton
seitsemänkymmenen koorumien johtokunnan 
virkaiältään vanhin johtaja

Vanhin Gerrit W. Gong
seitsemänkymmenen johtokunta

Vanhin Gerrit W. Gong, joka kutsuttiin äskettäin palvele-
maan seitsemänkymmenen johtokunnassa, muistaa erään 

innoituksen, jonka hän sai palvellessaan lähetyssaarnaajana 
Taiwanissa.

Sakramenttikokoukseen tuli eräs tutkija. ”Tunsin innoitusta 
kirjoittaa hänelle lyhyen viestin morseaakkosin jotensakin 
tähän tapaan: ’Tervetuloa sakramenttikokoukseen. Ilo nähdä 
sinut täällä!’”

Tutkija sattui olemaan radiosähköttäjä, ja hän ilahtui viestin 
saadessaan. ”Olin ihmeissäni, että jokin sellainen, minkä olin 
oppinut vuosia aiemmin, voisi auttaa minua – – tavoittamaan 
jonkun tietyn henkilön erityisellä tavalla”, kertoo vanhin Gong.

Oppiminen ja muiden auttaminen ovat olleet vanhin Gon-
gin elämäntapana lapsesta asti, jolloin hän oppi partiopoikana 
morsettamaan. Vuonna 1977 hän suoritti Brigham Youngin 
yliopistossa alemman korkeakoulututkinnon pääaineenaan 
Aasia- tutkimus ja yliopistotutkimus, vuonna 1979 hän suoritti 
filosofian maisterin tutkinnon ja vuonna 1981 tohtorin tutkin-
non pääaineenaan kansainväliset suhteet, molemmat Oxfordin 
yliopistossa.

Vanhin Gong on palvellut lukuisissa kirkon tehtävissä, 
muun muassa korkean neuvoston jäsenenä, ylipappien ryh-
män johtajana, vaarnan pyhäkoulun johtajana, seminaarinopet-
tajana, piispana, vaarnan lähetystyönjohtajana, vaarnanjohta-
jana ja vyöhykeseitsenkymmenenä. Saadessaan kutsunsa joh-
tavana auktoriteettina toimivaksi seitsenkymmeneksi vuonna 
2010 hän palveli seitsemänkymmenen viidennen koorumin 
jäsenenä Utahin eteläisellä vyöhykkeellä.

Vuonna 1985 vanhin Gong palveli Yhdysvaltain ulkominis-
teriössä kansliapäällikön erityisavustajana, ja vuonna 1987 hän 
työskenteli Yhdysvaltain Kiinan suurlähettilään erityisavusta-
jana Pekingissä. Vuosina 1989–2001 hän toimi useissa tehtä-
vissä poliittisessa Center for Strategic and International Studies 
- tutkimuslaitoksessa Washington D.C:ssä.

Gerrit W. Gong on syntynyt Redwood Cityssä Kaliforniassa 
vuonna 1953. Hänellä ja hänen vaimollaan Susan Lindsay Gon-
gilla on neljä lasta ja kolme lastenlasta. Vanhin Gongin isovan-
hemmat muuttivat Yhdysvaltoihin Kiinasta. Hän on jäljittänyt 
esivanhempiaan 33 sukupolvea taaksepäin ensimmäiseen 
Lohikäärme Gongiin, joka syntyi vuonna 837 Etelä- Kiinassa 
Tang- dynastian loppupuolella. ◼
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Piispa Gérald Caussé
johtava piispa

Piispa Dean M. Davies
ensimmäinen neuvonantaja johtavassa 
piispakunnassa

Gérald Caussé oli 33- vuotias ja vasta luomassa uraansa 
ruoanjakelun alalla Ranskassa, kun hänen yhtiönsä johtaja 

kutsui hänet sivuun. Hän oli huomannut Géraldin hengellisen 
vakaumuksen sekä hänen kykynsä tehdä järkeviä päätöksiä 
ja luoda ykseyttä työntekijöiden keskuuteen – ominaisuuksia, 
jotka olivat kehittyneet kirkon aktiivisessa toiminnassa, palve-
lemisessa ja johtamisessa. Yhtiön johtaja tuli siihen tulokseen, 
että Gérald oli mies, johon hän saattoi luottaa.

Yllätyksekseen Gérald sai pian vastuulleen 1 800 työnteki-
jän johtamisen. Siinä vaiheessa kun hänet kymmenen vuotta 
myöhemmin – huhtikuussa 2008 – kutsuttiin palvelemaan 
johtavana auktoriteettina toimivana seitsenkymmenenä, hän 
johti useita ruoanjakeluyrityksiä.

Piispa Caussén liike- elämän ja johtamisen taidot sekä hänen 
kirkollinen palvelutyönsä ja johtamiskokemuksensa ovat 
hänelle hyödyksi hänen toimiessaan kirkon uutena johtavana 
piispana. Piispa Caussé, joka oli palvellut johtavassa piispakun-
nassa ensimmäisenä neuvonantajana maaliskuusta 2012, sai 
tämän uuden kutsun vain muutama päivä lokakuun yleiskon-
ferenssin jälkeen. Hän tulee vanhin Gary E. Stevensonin tilalle, 
joka hyväksyttiin kahdentoista apostolin koorumiin 3. loka-
kuuta 2015.

Piispa Gérald Jean Caussé, kirkon 15. johtava piispa, on 
syntynyt Bordeaux’ssa Ranskassa vuonna 1963. Hän solmi 
avioliiton Valérie Babinin kanssa vuonna 1986 Bernin temppe-
lissä Sveitsissä. Heillä on viisi lasta ja viisi lastenlasta.

Sen lisäksi että hänellä on kokemusta palvelemisesta 
johtavassa piispakunnassa ja seitsemänkymmenen koorumin 
jäsenenä, hän on palvellut neuvonantajana Euroopan vyö-
hykkeen johtokunnassa sekä vyöhykeseitsenkymmenenä, 
vaarnanjohtajana, vaarnanjohtajan neuvonantajana, piispan 
neuvonantajana, ylipappien ryhmän johtajana ja vanhinten 
koorumin johtajana.

Ollessaan nuori mies piispa Caussé löysi onnea sekä uskon 
palvelemalla kirkossa. Hän palveli 12- vuotiaana Alkeisyhdis-
tyksen säestäjänä ja 16- vuotiaana pyhäkoulun johtajana. Hän 
huolehti uutterasti myös Aaronin pappeuden velvollisuuksista.

”Kirkossa palveleminen”, kuten kulkeminen isän mukana 
tämän huolehtiessa velvollisuuksistaan piispana ja seurakun-
nanjohtajana, ”auttoi minua saamaan oman todistuksen”, hän 
kertoo.

Piispa Caussé suoritti maisterin tutkinnon liiketaloudessa 
ESSEC Business Schoolissa Ranskassa vuonna 1987. Ennen 
kuin hän aloitti uransa, hän palveli Ranskan ilmavoimissa, 
jossa hänet määrättiin NATO:n palvelukseen. ◼

”Teini- ikäisenä se, että meillä oli naapuruston parhaiten lei-
kattu nurmikko, teki minut iloiseksi, ja opin tärkeän asian: 

sillä, että ponnistelee hieman ylimääräisesti, voi olla todellinen 
vaikutus miltei kaikkeen, mitä teemme”, piispa Dean M. Davies 
kertoo. Hieman ylimääräisen tekemisestä on tullut periaate, 
josta on hänelle edelleen hyötyä, kun hän palvelee ensimmäi-
senä neuvonantajana johtavassa piispakunnassa.

Piispa Davies on palvellut toisena neuvonantajana piispa 
Gary E. Stevensonille, joka hyväksyttiin kahdentoista apostolin 
koorumin jäseneksi 3. lokakuuta 2015.

Dean Myron Davies on syntynyt Salt Lake Cityssä Utahissa 
vuonna 1951. Hän varttui kahdeksan lapsen perheessä. Hän 
ilmaisee kiitollisuutta vanhemmista, jotka paitsi rakastivat ja 
hoivasivat lapsiaan myös auttoivat näitä arvostamaan työn siu-
nauksia. Hän solmi avioliiton Darla Jamesin kanssa Suolajärven 
temppelissä vuonna 1973. Heillä on viisi lasta ja 14 lastenlasta.

Piispa Davies oppi myös tärkeän asian asuessaan San Fran-
ciscossa Kaliforniassa vuonna 1989. Maanjäristyksen aikana 
hän näki omin silmin vakavia vaurioita, joita tuli kerrostaloihin, 
joita ei ollut rakennettu varmalle perustukselle. ”Tuon päivän 
tapahtumien pohtiminen vahvistaa mielessäni ja sydämessäni 
sen, että kestääksemme menestyksekkäästi elämän myrskyt, 
maanjäristykset ja onnettomuudet meidän täytyy rakentaa 
varmalle perustukselle – – Jeesuksen Kristuksen perustukselle” 
(”Varma perustus”, Liahona, toukokuu 2013, s. 9).

Piispa Davies on ollut kirkon palveluksessa heinäkuusta 
1995. Viime aikoina hän toimi erityisprojektien osaston 
johtajana, ja hänen vastuullaan olivat erityistarkoituksiin 
rakennetut kiinteistöt, temppelien suunnittelu ja temppelien 
rakentaminen.

Ennen työskentelyä kirkolle piispa Davies työskenteli High 
Industries Inc:ssä Lancasterissa Pennsylvaniassa ja Bechtel 
Investments Inc:ssä San Franciscossa Kaliforniassa. Hän suoritti 
alemman korkeakoulututkinnon maataloustieteissä Brigham 
Youngin yliopistossa sekä syventävän johtajakoulutusohjelman 
Stanfordin ja Northwesternin yliopistoissa.

Piispa Davies on palvellut San Juanin lähetyskentän johta-
jana Puerto Ricossa, lähetysjohtajan neuvonantajana, vaarnan-
johtajana, vaarnanjohtajan neuvonantajana, vaarnan toimisih-
teerinä, korkean neuvoston jäsenenä, useassa piispakunnassa 
sekä kokoaikaisena lähetyssaarnaajana Uruguayn/Paraguayn 
lähetyskentällä. ◼
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Piispa W. Christopher 
Waddell
toinen neuvonantaja johtavassa piispakunnassa

Veli Brian K. Ashton kutsuttiin palvelemaan pyhäkoulun 
ylimmässä johtokunnassa samaan aikaan kun hän oli 

lopettelemassa palveluaan lähetysjohtajana Houstonin eteläi-
sellä lähetyskentällä Texasissa Yhdysvalloissa. Kutsumisesta 
ilmoitettiin kesäkuussa, ja hänet hyväksyttiin tehtävään loka-
kuun 2015 yleiskonferenssissa.

Veli Tad R. Callister jatkaa ylijohtajana, ja veli Devin G.  
Durrantista, joka oli palvellut toisena neuvonantajana huhti-
kuusta 2014 lähtien, tuli ensimmäinen neuvonantaja.

Paikka johtokunnassa vapautui, kun John S. Tanner 
nimitettiin palvelemaan Brigham Youngin yliopiston Havaijin 
kampuksen rehtorina. 

Brian Kent Ashton on syntynyt vuonna 1969 Provossa 
Utahissa Yhdysvalloissa Kent ja Vicki Brown Ashtonin per-
heeseen. Hän on yhdeksästä lapsesta vanhin. Hän muistaa, 
että hänen vanhempansa opettivat kotona evankeliumia 
johdonmukaisesti.

Veli Ashton palveli kokoaikaisessa lähetystyössä Liman ete-
läisellä lähetyskentällä Perussa. Hänen päätökseensä palvella 
vaikutti eräs hyvä ystävä, joka tunsi innoitusta sanoa hänelle, 
että hänen oli tarpeen palvella lähetystyössä. Kun ystävä 
ilmaisi ajatuksensa, Brian tunsin Hengen vahvistuksen. Lähe-
tystyössä hänellä oli merkittäviä terveyteen liittyviä haasteita 
samaan aikaan kun hänet kutsuttiin palvelemaan erään suuren 
lähetysseurakunnan johtajana. Tänä aikana hän rukoili pala-
vasti ja jatkuvasti apua taivaalliselta Isältä. ”Opin turvautumaan 
Häneen, ja Hän toimi kauttani”, hän kertoo. ”Sillä, että olen 
oppinut luottamaan Häneen, on ollut ratkaiseva merkitys.”

Lähetystyönsä jälkeen hän opiskeli Brigham Youngin yli-
opistossa, missä hän tapasi tulevan vaimonsa Melinda Earlin. 
Ennen kuin he solmivat avioliiton Melinda palveli kuitenkin 
Malagan lähetyskentällä Espanjassa veli Ashtonin työskennel-
lessä Yhdysvaltain keskilännessä. Melindan lähetystyön jälkeen 
he solmivat avioliiton St. Georgen temppelissä Utahissa. Heillä 
on seitsemän lasta.

Veli Ashton on suorittanut liikehallinnon maisterintutkinnon 
Harvardin yliopistossa, ja sisar Ashton on opiskellut lääke-
tieteen oppilaitoksessa. Veli Ashton on liikeyrittäjä ja pannut 
alulle useita liikeyrityksiä.

Veli Ashton on palvellut aiemmin piispana, korkean neu-
voston jäsenenä, vanhinten koorumin johtajana ja Evankeliu-
min oppi - luokan opettajana. ◼

Brian K. Ashton
toinen neuvonantaja pyhäkoulun ylimmässä 
johtokunnassa

Christopher Waddell harrasti collegessa urheilua ja sai len-
topallostipendin San Diegon osavaltiolliseen yliopistoon 

Kaliforniassa Yhdysvalloissa. Hän oppi kuitenkin olemaan 
kiitollinen piispasta, joka kysyi häneltä muista asioista, kun 
hän oli lomilla käymässä kotona.

”Hän ei kysynyt: ’Miten lentopallo sujuu?’ vaan ’Kuinka 
sinulla sujuu? Pidätkö rukouksesi, pysytkö vahvana, pysytkö 
aktiivisena kirkossa?’ Minä todella arvostin niitä kysymyksiä, 
[jotka koskivat] – – asioita, jotka olivat tärkeimpiä”, piispa  
Waddell muistelee.

Keskittyminen siihen, mikä on tärkeintä, on auttanut piispa 
Waddellia elämään perheen kahden tunnuslauseen mukai-
sesti: ”Palaa kunnialla” ja ”Turvaa Herraan”. Tämän Herraan 
turvaamisen ansiosta hän pystyi jättämään lentopallon sivuun 
palvellakseen lähetystyössä. Kun hän oli palannut lähetystyös-
tään, hän pystyi Herraan turvaamalla jatkamaan etäseurustelua 
erään nuoren naisen kanssa, joka opiskeli toisessa yliopistossa. 
Myöhemmin kun he olivat solmineet avioliiton, Herran turvaa-
misen avulla he pystyivät kuuntelemaan Hengen johdatusta 
tehdessään muuttoa koskevia päätöksiä.

”Kun toimii Herran tavalla”, hän sanoo, ”asiat järjestyvät 
hienosti.”

Herraan turvaaminen on jatkossakin siunauksena piispa 
Waddellille, joka on palvellut johtavana auktoriteettina toimi-
vana seitsenkymmenenä huhtikuusta 2011, kun hänestä nyt 
tulee toinen neuvonantaja johtavaan piispakuntaan.

Wayne Christopher Waddell on syntynyt Los Angelesissa  
Kaliforniassa vuonna 1959. Hän solmi avioliiton Carol 
Stanselin kanssa heinäkuussa 1984 Los Angelesin temppelissä 
Kaliforniassa. Heillä on neljä lasta ja kolme lastenlasta. Hän on 
toiminut neuvonantajana Etelä- Amerikan luoteisen vyöhyk-
keen johtokunnassa ja asuu edelleen Perussa jonkin aikaa.

Piispa Waddell on suorittanut kandidaatin tutkinnon 
vuonna 1984 San Diegon osavaltiollisessa yliopistossa. Hän 
on myös suorittanut jatko- opintoja BYU:n johtajakoulu-
tuksen maisteriohjelmassa. Hän on työskennellyt vuodesta 
1984 Merrill Lynch - yhtiössä, jossa hänestä tuli rahoituksen 
varatoimitusjohtaja.

Piispa Waddell on palvellut vyöhykeseitsenkymmenenä, 
Barcelonan lähetyskentän johtajana Espanjassa (missä hän 
palveli aiemmin nuorena kokoaikaisena lähetyssaarnaajana), 
vaarnanjohtajana, neuvonantajana vaarnan johtokunnassa, 
neuvonantajana lähetyshallituksessa, piispana ja neuvonanta-
jana piispakunnassa. ◼
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Kirkko on kutsunut naisia palvele-
maan kolmessa tärkeässä johta-
vassa neuvostossa.

Sisar Linda K. Burton, Apuyhdis-
tyksen ylijohtaja, palvelee pappeuden 
ja perheasiain johtavassa neuvos-
tossa (aiemmin pappeuden johtava 
neuvosto). Sisar Bonnie L. Oscarson, 
Nuorten Naisten ylijohtaja, palve-
lee lähetystyön johtavassa neuvos-
tossa. Ja sisar Rosemary M. Wixom, 

Alkeisyhdistyksen ylijohtaja, palvelee 
temppeli-  ja sukututkimustyön johta-
vassa neuvostossa.

Vaikka Apuyhdistyksen, Nuorten 
Naisten ja Alkeisyhdistyksen ylimmissä 
johtokunnissa palvelevat naiset ovat 
vuosikymmenien ajan osallistuneet 
säännöllisesti näiden neuvostojen 
kokouksiin ja antaneet niille neuvoja, 
tämä kutsu merkitsee heille jatkuvaa 
roolia näissä neuvostoissa. ◼

Naisjohtajia mukaan kirkon neuvostoihin

Vasemmalta: Rosemary M. Wixom, Alkeisyhdistyksen ylijohtaja; Bonnie L. Oscarson,  
Nuorten Naisten ylijohtaja; Linda K. Burton, Apuyhdistyksen ylijohtaja

Pyhän Raamatun MAP- laitos 
portugalin kielellä tuli syys-

kuussa saataville verkossa sivustolla 
AsEscrituras. lds. org sekä Evankeliu-
miaiheisen kirjaston mobiilisovelluk-
sessa. Saatavana on myös muita for-
maatteja, kuten ePub ja PDF. Tämä 
laitos tulee saataville painetussa 
muodossa maaliskuussa 2016 sekä 
myös ääniversiona ja sokeainkirjoi-
tuksella vuoden 2016 kuluessa.

Uusi laitos, jonka nimi on Bíblia 
Sagrada, Almeida 2015, perustuu 
João Ferreira Annes de Almeidan 
vuoden 1914 raamatunkäännök-
seen, joka valittiin käännöksen 
korkealuokkaisuuden vuoksi. 
Ensimmäisen presidenttikunnan ja 
kahdentoista apostolin koorumin 
johdolla johtavien auktoriteettien, 
vyöhykeseitsenkymmenten, kie-
lentutkijoiden ja kirkon jäsenten 
muodostama työryhmä työskenteli 
viisi vuotta tarkastaen ja valmistaen 
MAP- laitoksen. Lähes 1,4 miljoonaa 
kirkon jäsentä puhuu portugalia. ◼

Raamatun 
MAP- laitos 
portugalin kielellä
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LDS Charities - järjestö, kirkon 
humanitaarisen avun järjestö, auttaa 
edelleen alueilla, joilla erilaiset kriisit 

ovat jättäneet monia epätoivoisiin oloi-
hin. Tässä on kolme esimerkkiä:
• Konflikti Ukrainassa on ajanut 

miljoona ihmistä maanpakoon 
vuodesta 2014 alkaen. Kuusikym-
mentä prosenttia pakolaisista on 
iäkkäitä. LDS Charities - järjestö on 
ollut yhteydessä Yhdistyneiden 
kansakuntien kehitysoh jelmaan ja 
liittynyt koordinoituun hankkeeseen 
paikallisten vapaaehtoisjärjestöjen 
kanssa pitääkseen huolta köyhistä ja 
iäkkäistä pakolaisista. LDS Charities 
- järjestö on lähettänyt hygieniatarvik-
keita, puhtaanapitopakkauksia sekä 
kolmen kuukauden ruokavaran 37 
laitokseen, joissa autetaan 13 000:ta 
ihmistä.

• Tammikuun jälkeen yli 350 000 pako-
laista, jotka pakenevat sisällissotaa 
Syyriassa, on hakenut turvapaikkaa 

Euroopasta. Lukumäärän odotetaan 
kaksinkertaistuvan vuoden loppuun 
mennessä. LDS Charities - järjestö 
tekee yhteistyötä vapaaehtoisjärjestö-
jen sekä paikallisten ja valtakunnal-
listen viranomaisten kanssa täyttääk-
seen pakolaisten tarpeita sekä antaa 
varoja paikallisille kirkon seurakun-
nille käytettäviksi avustushankkeissa.

• LDS Charities - järjestö osallistuu 
Yhdistyneiden kansakuntien pako-
laisjärjestön hankkeeseen, jotta 
pakolaisleireillä eri puolilla maailmaa 
voidaan tarjota parempia suojia. Kan-
sainvälisesti toimiva huonekalujen 
jälleenmyyjä on suunnitellut raken-
nelman, joka on toimivampi kuin 
teltat. Rakennelman ovet ja ikkunat 
lisäävät turvallisuutta, ja vankempi 
katto suojaa asukkaita luonnonvoi-
milta. LDS Charities - järjestö on toi-
mittanut eräälle pakolaisleirille Irakin 
Kurdistaniin 333 majoitustilaa, joiden 
kokoaminen on meneillään. ◼

Apua pakolaisille

Joulun 2015 aikaan kirkko 
julkaisee multimediahankkeen 

nimeltä ”Vapahtaja on syntynyt”. 
Hanke keskittyy Jeesuksen Kris-
tuksen löytämiseen, tuntemiseen ja 
seuraamiseen sekä niiden siunausten 
vastaanottamiseen, jotka Hänen 
syntymänsä, opetuksensa ja sovituk-
sensa mahdollistavat. Tämän hank-
keen kohokohtana on uusi video, 
jossa lapset eri puolilta maailmaa 
lausuvat todistuksensa Vapahtajasta 
ja juhlivat Hänen Betlehemissä yli 
2 000 vuotta sitten tapahtunutta 
syntymäänsä. Katso video ja lue lisää 
tietoa Jeesuksen Kristuksen tärkey-
destä sivustolla joulu. mormon. org. ◼

Joulumediahanke
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Lapset eri puolilla maailmaa ovat 
innokkaasti vastanneet kirkon 

lehtien alulle panemaan palvelu-
kampanjaan. Lehdet kutsuivat lapsia 
keksimään tapoja palvella, sitten piir-
tämään kätensä ääriviivat paperille, 
kirjoittamaan paperikäteen, kuinka  
he ovat palvelleet, ja lähettämään  
sen Liahona- lehdelle.

Lehdet ovat saaneet yli 30 000 
paperikättä lapsilta, jotka ovat osoit-
taneet Vapahtajan rakkautta siunaten 
perheitä ja naapurustoja kaikkialla 
maailmassa.

Innoitus kampanjaan tuli lokakuun 
2010 yleiskonferenssipuheesta, 
jonka piti presidentti Dieter F. 
Uchtdorf, toinen neuvonantaja 

ensimmäisessä presidenttikunnassa, ja 
jonka nimi on ”Te olette minun käteni”. 
Presidentti Uchtdorf esitti kertomuk-
sen Jeesusta Kristusta esittävästä 
patsaasta, joka vaurioitui toisessa 
maailmansodassa. Koska kaupungin 
asukkaat eivät patsasta entisöidessään 
pystyneet korvaamaan sen käsiä, he 
lisäsivät nämä sanat patsaan jalustaan: 
”Te olette minun käteni.”

Lasten palvelukset ovat olleet yhtä 
ainutlaatuisia kuin heidän lähettämänsä 
paperikädet. Esimerkiksi:

Natalie S., 5, Hongkongista lähetti 
kaksi paperikättä. Toisessa lukee: 

”Autoin äitiä kotona”, ja toisessa 
lukee: ”Autoin pyörätuolissa istuvan 
työntämisessä.”

Erik S., 11, Venäjältä kertoo: 
”Kaupungissa, jossa asun, talvet ovat 
kylmiä.” Heidän kaupunkiinsa muutti 
eräs perhe, eikä heillä ollut lämpimiä 
vaatteita. ”Minä sain antaa takkini 
Arturille”, Erik kertoo, ”ja hänestä tuli 
ystäväni.”

Kymmenvuotias Gabriela P. 
Venezuelasta kirjoitti omaan paperi-
käteensä: ”Koulussa ystäväni ja minä 
olimme shakkitunnilla. Etsin jotakuta, 
jonka kanssa voisin pelata, ja näin 
uuden pojan, joka näytti surulliselta. 
Halusin auttaa, mutten osannut. 
Silloin ääni kertoi minulle, että minun 
piti vain olla hänelle ystävä. Menin 
hänen luokseen juttelemaan. Nyt 

olemme parhaita ystäviä.”
Paperikädet olivat esillä kirkon 

keskustoimistossa Salt Lake 
Cityssä Utahissa Yhdysval-
loissa kahden viikon ajan 

syyskuussa ja lokakuussa. ◼

Lapset kertovat: ”Me olemme  
Hänen käsiään”



Syyskuun 19. päivänä 2015 presi-
dentti Russell M. Nelson kahden-
toista apostolin koorumista johti 

sen paikan vihkimistä Pennsylvaniassa 
Yhdysvalloissa, missä Joseph Smith ja 
Oliver Cowdery saivat Aaronin pappeu-
den Johannes Kastajalta. 1820- luvulla 
tämä paikkakunta Pennsylvaniassa 
tunnettiin nimellä Harmony, ja siellä  
on tapahtunut monia palautetun kirkon 
alkuaikojen historian tapahtumia:

• Joseph Smithin ja Emma Halen 
tapaaminen, seurustelu ja heidän 
avioliittonsa alkuajat.

• Oliver Cowderyn saapuminen aut-
tamaan kirjurina Mormonin kirjan 
kääntämisessä.

• Suurin osa Mormonin kirjan 
kääntämisestä.

• Aaronin pappeuden ja (vaikkakaan 
tarkkaa sijaintia ei tiedetä) Melkisede-
kin pappeuden palauttaminen.

• Ensimmäiset pappeuden valtuu-
della suoritetut kasteet nykyaikana.

• Saatiin ilmoituksia, joista on tullut  
15 lukua Oppiin ja liittoihin sekä  
osa Kallisarvoisesta helmestä.

Vasta entisöidyllä alueella on vierai-
lukeskus, joka toimii myös paikallisen 
seurakunnan seurakuntatiloina, Josephin 
ja Emman sekä Emman vanhempien 
Isaac ja Elizabeth Halen entisöidyt talot 
sekä polku Susquehanna Riverille, jossa 
Josephin ja Oliverin kasteiden uskotaan 
tapahtuneen.

”Harmony tarjosi Josephille hengel-
listä, rauhaisaa yksinäisyyttä ja turvaa, 
jolloin hän saattoi keskittyä Mormo-
nin kirjan kääntämiseen”, presidentti 
Nelson sanoi. ”Tänä aikana Herra 
opasti Josephia tämän jumalallisessa 
profeetan, näkijän ja ilmoituksensaajan 
tehtävässään.” ◼

Pappeuden palautuspaikka  
vihitty käyttöön

Seminaarioppilaat suhtautu-
vat hyvin niihin kohotettuihin 

päättötodistusvaatimuksiin, jotka 
otettiin käyttöön viime vuonna. 
Äskettäin julkaistut luvut osoittavat, 
että 81 prosenttia ilmoittautuneista 
oppilaista läpäisi lukukauden lopun 
arvioinnin, läsnäoloprosentti kohosi 
71:stä 77:ään ja miltei 80 prosenttia 
oppilaista täytti lukemisvaatimukset.

Uusien vaatimusten avulla 
opettajat voivat opettamisessaan 
tähdentää keskeisiä oppeja ja oppi-
laat voivat keskittyä niihin samoihin 
oppeihin.

Seminaarissa opiskelee tällä 
hetkellä suunnilleen 400 000 nuorta 
miestä ja nuorta naista eri puolilla 
maailmaa. ◼

Seminaarioppilaat 
kohottavat 
oppimisensa 
tasoa

Presidentti Russell M. 
Nelson ja hänen vai

monsa Wendy katso
massa Joseph ja Emma 

Smithin taloa, jossa 
suuri osa Mormonin 
kirjasta käännettiin.
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”Veljeni ja sisareni, meillä on joka  
päivä ympärillämme mahdollisuuksia loistaa, 

olimmepa missä tahansa olosuhteissa”,  
presidentti Thomas S. Monson sanoi kirkon 

185. puolivuotiskonferenssissa. ”Kun me 
noudatamme Vapahtajan esimerkkiä, meillä on 

mahdollisuus olla valona muiden elämässä, olivatpa 
he oman perheemme jäseniä ja ystäviämme, 

työtovereitamme, pelkkiä tuttavia tai  
aivan tuntemattomia.”




