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omistaaksesi hartautesi Korkeimmalle” 
(OL 59:9–10).

Presidentti Russell M. Nelson on 
sanonut: ”Jumala on antanut meille 
tämän erityisen päivän, ei viihdettä 
varten eikä päivittäistä työtä varten 
vaan jotta voisimme levätä velvolli
suuksista ja saada fyysistä ja hengel
listä apua” (”Lepopäivä on ilon päivä”, 
Liahona, toukokuu 2015, s. 129).

Nämä ovat periaatteet, jotka 
olemme saaneet ja joita nykyajan pro
feetat ovat selventäneet ja selittäneet 
meille kerta toisensa jälkeen.

Arvot maailmassa, jossa elämme, 
muuttuvat yhä päivästä toiseen.

Monissa maailman maissa lepo
päivää pidetään nykyään hienona 
ja rentouttavana ostospäivänä, 
huvittelupäivänä!

Me myöhempien aikojen pyhät 
elämme tässä maailmassa, ja Herra 
tuntee meidät. Meillä on etuoikeus 
saada opetusta profeetoilta, näkijöiltä 

KOTIMAANSIVUT

 ”Jumala oli saanut työnsä päätök
seen, ja seitsemäntenä päivänä hän 

lepäsi kaikesta työstään.
Ja Jumala siunasi seitsemännen 

päivän ja pyhitti sen.” (1. Moos. 2:2–3.)
Jo tämän maan saadessa alkunsa 

saimme tietää, että oli määritetty päivä 
pyhittämistä ja lepoa varten.

Myöhemmin Herrasta tuntui, 
että selkeämpi määritelmä oli tarpeen, 
ja Hän antoi käskyn:

”Kuutena päivänä tee työtä ja hoida 
kaikkia tehtäviäsi,

mutta seitsemäs päivä on Herran, 
sinun Jumalasi, sapatti. Silloin et 
saa tehdä mitään työtä, et sinä 
eikä sinun poikasi eikä tyttäresi, 

orjasi eikä orjattaresi, ei juhtasi eikä 
yksikään muukalainen, joka asuu 
kaupungissasi.

Sillä kuutena päivänä Herra teki tai
vaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä 
niissä on, mutta seitsemännen päivän 
hän lepäsi. Sen vuoksi Herra siunasi 
lepopäivän ja pyhitti sen.” (2. Moos. 
20:9–11.)

Oli tarpeen selventää sitä edelleen, 
joten ”Herra käski Mooseksen vielä 
sanoa israelilaisille: ’Pitäkää kunniassa 
sapatti ja määräykset, jotka olen siitä 
antanut, sillä sapatti on sukupolvesta 
toiseen oleva merkkinä liitosta, jonka 
minä olen teidän kanssanne tehnyt. 
Siitä muistatte, että minä, Herra, olen 
erottanut teidät omaksi kansakseni.’” 
(2. Moos. 31:12–13.)

Israelilaiset saivat ja kehittelivät 
hyvin yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka 
koskivat sapatinpäivää. Vapahtaja 
oikaisi heitä siitä maanpäällisen palve
lutyönsä aikana.

Vapahtaja arvosteli oman aikansa 
johtajia ja sanoi: ”Sapatti on ihmistä 
varten eikä ihminen sapattia varten. 
Niinpä Ihmisen Poika on myös sapatin 
herra.” (Mark. 2:27–28.)

Vuonna 1831 saatiin lisää selven
nystä ilmoituksessa, jossa sanottiin:

”Ja jotta voisit varjella itsesi täydel
lisemmin, niin ettei maailma saastuta, 
mene rukoushuoneeseen antamaan 
uhriksi sakramenttisi minun pyhänä 
päivänäni;

sillä totisesti tämä on päivä, joka on 
määrätty sinulle levätäksesi töistäsi ja 

Sapatinpäivä kotona
Vanhin Detlef H. Adler, Saksa
vyöhykeseitsenkymmen

Vanhin  
Detlef H. Adler
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ja ilmoituksensaajilta, jotka antavat 
meille tarvitsemamme keinot, jotta 
voimme päättää itse.

Emme enää saa Käskyjen kirjaa, 
mutta me saamme ohjeita siitä, kuinka 
voimme oppia tekemään oikein.

Meidän on otettava vastuu ja 
opittava päättämään itse!

Oikein tee, kun sä valitsemaan 
joudut.

Oikeaan sua Henki johdattaa,
Valaisee joka hetki sydämesi,
Aina jos etsit oikeaa.

Oikein tee! Viisauden
Sä anna tietäs johdattaa.
Oikein tee! Oikein tee,
ja Herra siunaa sinua.  

(”Oikein tee”, MAP- lauluja, 156.)

Tästä hienosta laulusta opimme, 
kuinka teemme sen ja sovellamme sitä 
käytäntöön elämässämme.

Meidän täytyy aloittaa kysymällä 
itseltämme, millaisen merkin liitosta 
me annamme Herralle. Sen jälkeen 
meidän tulee tutkia, pohtia ja pyytää 
uskossa vastaanottavin sydämin voi
daksemme ymmärtää Pyhän Hengen 
kuiskauksia.

Todistan teille, että te saatte vas
tauksen, ja mikä vielä tärkeämpää, 
löydätte rauhan maailmasta tänä seit
semäntenä päivänä, Herran päivänä, 
ja se tulee olemaan ilo! ◼

Kirkon suomalaisen arkiston aineiston 
uudelleenjärjestäminen oli välttämä-

töntä, jotta se voitiin liittää kirkon muu-
hun aineistoon. Työ saatiin päätökseen 
neljässä työpäivässä helmi- maaliskuun 
vaihteessa tänä vuonna. Se oli mahdol-
lista sen jälkeen, kun meidän arkis-
tomme oli otettu osaksi kirkon arkistoja 
syksyllä 2015 ja kun se oli siirretty 
Hämeenlinnan käyttökiellossa olevan 
kappelirakennuksen kellarikerroksesta 
turvaan entisiin lähetystoimiston tiloihin 
Neitsytpolulle Helsinkiin.

Työssä olivat Brian Warburton ja 
James Miller kirkon historiaosastolta Salt 
Lake Citystä sekä Euroopan vyöhykkeen 
kirkon historia - ohjaajat vanhin John 
Mills ja sisar Krystal Mills Frankfurtista. 
Suomesta mukana olivat keskuksen 
hoitaja Pirkko Lahti sekä vyöhykkeen 
kirkon historia - apulaisohjaajat Leena ja 
Risto Kurra.

Sisar Lahti oli purkanut arkistolaatikot 
muuttolaatikoista jo etukäteen, mutta 
varsinainen järjestämistyö eteni aluksi 
hitaasti, ja näytti siltä, etteivät varatut 
työpäivät riitä alkuunkaan. Sitten työhön 
tuli kuitenkin vauhtia ja se valmistui kuin 
valmistuikin ajoissa.

Oma puuhansa oli myös luettelon 
päivittämisessä, arkistolaatikoiden 
sisältöä kuvaavien lomakkeiden laatimi-
sessa sekä kaikkien arkistolaatikoiden 
ja - kansioiden leimaamisessa kirkon 
omaisuudeksi.

Tarkoituksena on saattaa tiedot 
aineistosta kirkon historia - luetteloon 
internetiin, sikäli kuin tietosuojamää-
räykset sallivat.

Asiakirjojen säilytyskeskus on siis 
valmiimpi kuin koskaan ottamaan 
vastaan uusia lahjoituksia. Niistä voi 
sopia sisar Lahden kanssa sähköpostitse 
osoitteessa pirkko.i.lahti@gmail.com. ◼

U U T I S I A

Kirkon suomalainen arkisto järjestettiin uudelleen
Leena ja Risto Kurra

Ihme
Tarja Lumerto

 Odotin kolmatta lastani, kun minut 
kutsuttiin Alkeisyhdistyksen johta

jaksi loppuvuodesta 1992. Toimin tuol
loin Lahden kaupungin palkkaamana 
perhepäivähoitajana omassa kodissani.

Alkuraskaus sujui totuttuun tapaan 
kuten aikaisemminkin, mutta tunsin 
pientä pahoinvointia. Hoidin työni, tein 
kotiaskareet ja kävin kirkossa kuten 
tavallista, mutta raskausviikolla 26 aloin 
kuumeilla varsinkin iltaisin. Kuume 
nousi jopa 39,5 asteeseen. Soitin neu
volaan muutaman kerran ja kerroin 

tilanteestani. Minua kehotettiin vain 
lepäämään ja lohdutettiin: ”Kyllä se 
siitä ohi menee. Se on vain flunssaa.” 
Kun muutosta parempaan ei kahden 
viikon aikana tapahtunut, soitin jälleen 
neuvolaan ja kerroin supistuksistani 
sekä halustani päästä lääkäriin.

Neuvolassa minut punnittiin.  
Painoni oli pudonnut kolme kiloa. 
Sain tavata lääkärin. Hän ei edes tut
kinut minua vaan sanoi: ”Jos kuume 
nousee vielä tänä iltana, niin soita heti 
aamulla äitiyspoliklinikalle ja mene 
sinne. Tässä on sinulle lähete.”

Kuume nousi, ja aamulla mieheni 
vei minut sairaalaan. Siellä aloitettiin 
tutkimukset. Otettiin verinäytteitä 
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ja tutkittiin alaraajojen ja sydämen 
toiminta jne. Sikiölle tehtiin ultraääni
tutkimus. Minulle kerrottiin, että jos 
sydämeni ei kestä korkeaa kuumetta, 
sikiö otetaan pois hätäsektiolla.

Jatkuva rukous huulillani
Sairaalaan jouduttuani nukuin kaksi 

päivää yhteen menoon, sillä olin niin 
väsynyt. Heräsin vain sairaalan puo
lelta tulleisiin vaatimuksiin. Minun 
sairaalaunieni aikana mieheni, naapu
rit ja kirkon jäsenet olivat huolehtineet 
lapsistamme ja kodistamme. Vähitellen 
voimani vahvistuivat sen verran, että 
olin taas tietoinen ympäröivästä maa
ilmasta. Jaksoin tilata meille kunnalli
sen kodinhoitajan määräämättömäksi 
ajaksi. Kotiarki rauhoittui.

Kesti lähes kaksi viikkoa, ennen 
kuin saimme tietää, mikä minua vai
vasi. Olin saanut todella rajun sytöme
galovirustartunnan. Se on virus, joka 
on lähes aina pitkittyneiden ylähen
gitystieinfektioiden takana ja joka on 
sangen vaarallinen raskaana oleville.

Halusin tietää viruksesta kaiken. 
Olin sitä mieltä, että kun tiedän tosi
asiat, minun ei tarvitse kuvitella. 
Ylilääkäri vastusti haluani ja poistui 
huoneestani. Hetken päästä sairaan
hoitaja kiikutti minulle kolme opusta 
avattuina viruksesta kertovien sivujen 
kohdilta ja kauniisti hymyillen sanoi: 
”Terveiset ylilääkäriltä.”

Luin, itkin ja totesin mielessäni, ettei 
sikiölle voisi olla suurempaa uhkaa 
kuin tämä virus. Pyysin mieheltäni ja 
kotiopettajaltani siunauksen sairauteeni.

En enää siinä vaiheessa jaksanut 
seistä juuri lainkaan, sillä kuumetta oli 
ollut jo kuukauden ajan. Sairaalassa 
raskauttani seurattiin ultraäänellä pari 
kertaa viikossa. Lääkärit kertoivat: 
”Sikiön raajat ja sisäelimet ovat terveet, 

ja sikiö kasvaa hyvin, mutta virus on 
todennäköisesti tuhonnut aivoja. Se, 
puhuuko, käveleekö ja näkeekö lap
senne koskaan, selviää, jos pääsemme 
synnytykseen saakka.”

Rukoilin lakkaamatta sekä hiljaa mie
lessäni että ääneen, sillä olinhan sairaa
lahuoneessani yksin. Valtavalta pään
säryltä en pystynyt lukemaan mitään. 
Keskityin vain rukoilemiseen ja nukku
miseen. Pohdiskelin saamani siunauk
sen sanoja ”kaikki on menevä hyvin”. 
Mitä sana ”hyvin” mahtoi tarkoittaa?

Sain vastauksen
Oli keskiviikkoiltapäivä, ja kuume 

alkoi jälleen nousta kohisten. Itkin, 
lähes huusin ja rukoilin: ”Taivaallinen 
Isäni, en jaksa enää tätä kuumetta.” 
Kuume nousi vielä illalla ja laski 
aamuyöstä. Seuraavana iltapäivänä 
se nousi enää 37,5 asteeseen.

Olin sairaalassa vielä joitakin päi
viä. Lääkärit halusivat katsoa, pysyykö 
kuume alhaisena ja mikä tilanteeni 
on. Rukoilin edelleen paljon ja erään 
rukouksen aikana sain vahvan tun
teen, lohdutuksen ja tiedon: ”Siu
naus, joka sinulle annettiin, toteutuu 
pappeuden voimasta, ja lapsesi tulee 
olemaan terve.” Noista sanoista sain 
voimaa. Mieleni rauhoittui.

Pääsin sairaalasta kotiin toukokuun 
lopulla toiseksi vanhimman lapsemme 
viisivuotissyntymäpäiville. Minulla oli 
tuolloin kuumetta enää 37,5 astetta. 
Mieheni ja kodinhoitaja olivat valmis
taneet kaiken syntymäpäiviin tarvitta
van. Juhlat onnistuivat hyvin.

Syntymäpäiväjuhlien jälkeen sain 
levätä kauniissa Suomen kesässä. Voi
mistuin, ja kuumeilu, jota oli kestänyt 
kuusi viikkoa, hellitti lopulta tyystin.

Tyttäremme syntyi laskettuna 
aikana 21. heinäkuuta klo 9.14. Paino 

oli 4 kg ja pituus 63 cm. Lastenlää
käri tutki tytön heti syntymän jälkeen 
sermin takana ja kertoi: ”Kaikki näyt
täisi olevan hyvin. Kolmen kuukauden 
päästä tutkitaan aivoihin kohdistuneet 
vauriot.” Kun katselin vastasyntynyttä 
tytärtämme, joka silmät suurina katseli 
äitiään, tiesin kaiken olevan hyvin. 
Tyttärestämme tutkittiin silmänpohjat, 
lakiaukile ja sisäelimet.

Lastenlääkärin lopputarkastuksessa 
tyttäremme oli neljän kuukauden 
ikäinen. Lääkäri kysyi: ”Mademoiselle, 
kehittyykö tämä lapsi samalla tavalla 
kuin aikaisemmat lapsenne?” Vastasin: 
”Kyllä kehittyy.” Lääkäri jatkoi: ”Tässä 
pöydällä voisi olla lapsenne vierellä 
toinen lapsi, joka olisi raajavammainen, 
sydänsairas, ei näkisi eikä kuulisi ja 
olisi elänyt ehkä vain kolme kuukautta. 
Mutta teidän lapsenne” – hän nosti 
molemmat kädet ylös ja sanoi painok
kaasti – ”on yläkerran asia.” Liikutuksel
tani pystyin juuri ja juuri vastaamaan: 
”Niin on.” Hän sanoi vetävänsä henk
selit tämän sairauden päälle ja lisäsi: 
”Ainakaan tähän virukseen tämä lapsi ei 
kuole. Mademoiselle voi olla huoletta.”

Kiitollisuutta tuntien
Aika kului, ja tyttäremme meni 

kouluun. Olin siinä vaiheessa aloitta
nut opiskelut lähihoitajaksi ja valmis
tumiseni jälkeen työskentelin kodin 
ulkopuolella. Silloiseen työpaikkaani 
tuli sijainen viikon ajaksi. Muistan 
hänen kertoneen usein edellisestä 
työpaikastaan ja siitä, miten vaikeasti 
sairas lapsi hänellä oli siellä hoidetta
vanaan. Sivuutin asian, sillä olinhan 
vastuussa nykyisestä työyksiköstäni, 
joten mieleni oli täynnä työasioita. 
Jälleen kerran tuo sijainen palasi 
entisen työpaikkansa asiakkaaseen. 
Päätin olla kohtelias ja kysyä: ”Mikä 
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tällä lapsella on?” Miksi hän on pyörä
tuolissa ja hengityskoneessa?” Sijainen 
alkoi kertoa, että lapsen äidillä oli 
ollut kuumeeton pieni nuha kolmen 
päivän ajan raskausviikolla 26 ja että 
lapsesta oli syntymän jälkeen löydetty 
sytömegalovirus. Hän kertoi ihmetel
len, kuinka sairas tuo lapsi oli ja että 
sydänkin oli leikattu jo kahdesti.

Sijaisen tarinaa kuunnellessani 
yhdeksän vuotta oman lapseni 

syntymästä ymmärsin vielä syvemmin 
kaiken kokemani. Tunsin syvää kiitol
lisuutta. Todistukseni pappeuden voi
masta ja valtuudesta vahvistui entises
tään. Samoin kiitosrukoukseni syveni 
entisestään. Sain varmuuden Jumalan 
johdatuksesta ja Hänen voimastaan. 
Kaikkivaltiaalle Jumalalle ei mikään 
ole mahdotonta. Hän ei ole lakan
nut tekemästä ihmetekoja tänäkään 
aikana. Tästä kiitän ja todistan. ◼

sen nopeasti. Myöhemmin havaitsin, 
että parannus ja kaste ovat se tie, jota 
kulkemalla saan iankaikkisen elämän.

Haluan kiittää erityisesti sisaria 
Lindberg, Fahnsworth, Lee, Thomas 
ja Rogers heidän kärsivällisestä ja 
ymmärtäväisestä opetuksestaan. He 
joutuivat käyttämään opetukseeni 
runsaasti aikaa. Myös kaikki Turun 
seurakunnan jäsenet ovat tukeneet 
ja opastaneet minua, mistä en osaa 
ilmaista kiitollisuuttani, sillä niin valtai
sasta ilosta kuin evankeliumi ei kykyni 
riitä ilmaisemaan kiitollisuuttani.

Lisäys 22.5.2016: Matkani evanke
liumin tiellä jatkuu kuopista, mutkista 
ja ajoittaisesta liukkaudesta huolimatta 
edelleen. Jälkeenpäin korostaisin sitä 
yhtä hetkeä, jolloin todistukseni sai 
Pyhän Hengen vahvistuksen. ◼ FIN

NI
SH

Kääntymyksestäni
Kaj Asteljoki
Alun perin tämä on kirjoitettu käsin  
Hemmiläntiellä maaliskuussa 1993.  
Kirjoitettu puhtaaksi 22.5.2016.

 On vaikea sanoa tarkasti, milloin 
kääntymykseni alkoi, jos voi edes 

puhua kääntymyksestä, koska olen 
uskonut Jumalaan ja Kristukseen niin 
kauan kuin muistan. Tosin olin yksin 
ja eksyksissä uskoni kanssa enkä tien
nyt, mitä tehdä, enkä ilman opetusta 
ja ohjausta pystynyt tekemään paran
nusta enkä kasvamaan henkisesti.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jee
suksen Kristuksen Kirkosta kuulin 
ensimmäisen kerran 70 luvun puoli
välissä, jolloin uskonnonopettajani 
koulusta järjesti meille käynnin Turun 
seurakunnan kappelille. Tästä käyn
nistä en muista paljoakaan, mutta var
masti siitä jäi siemen itämään minuun. 
Vuosien varrella tapasin joskus lähe
tystyöntekijöitä, mutta en ollut valmis 
vastaanottamaan evankeliumia.

Viime kesänä (vuonna 1992) olin 
pihallani leikkaamassa nurmikkoa, 
kun näin kahden sisaren tulevan 
portista sisään. Jälkeenpäin ajatellen 
olen varma, että Pyhällä Hengellä 

oli vaikutusta siihen, että lopetin heti 
askareeni ja aloin keskustella sisarten 
kanssa.

Aluksi oppimiseni oli haparointia ja 
epäröintiä kuten ihmisellä, joka on pitä
nyt silmiä kiinni koko elämänsä ja joka 
häikäistyy heti kun raottaa silmiään, ja 
pistää ne sen takia heti kiinni. Kuitenkin 
sisarten opastuksella ja ohjauksella aloin 
avata silmiäni ja nähdä evankeliumin 
totuutta ja suuntaa, johon kulkea.

Varsinkin kun aloin käydä kappelilla 
viikoittain saamassa opetusta ja sun
nuntaisin sakramenttikokouksissa, aloin 
pikkuhiljaa ymmärtää parannuksen ja 
kasteen merkitystä yhä enemmän ja 
enemmän. Tärkeitä asioita parannuk
seni tiellä ovat myös olleet rukoileminen 
Mormonin kirjan sisältämästä totuudesta 
ja viisauden sana. Mormonin kirjan 
totuudesta rukoilin useasti, ja yhtenä 
iltana mietin, miksi en ollut rukoillut 
asiasta vähään aikaan. Käsitin, että se 
johtui siitä, että ymmärsin totuuden. 
Pyhän Hengen vaikutuksesta minuun 
oli kasvanut tieto siitä, että Mormonin 
kirja on totta ja että Joseph Smith on 
profeetta. Viisauden sanan totuudesta 
päätin ottaa selvää kokeilemalla sitä 
käytännössä, ja koska se on nimensä 
mukaisesti viisauden sana, huomasin 

L Ä H E T Y S T Y Ö S S Ä

Heidi Nikka Oulun seurakunnasta 
aloitti lähetystyön Lyonin lähe-

tyskentällä Ranskassa 9.6.2015. ◼

Heidi Nikka


