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muutamista yksinkertaisista lahjoista. 
Löydämme ehkä jonkun, jolla on fyy
sisiä tai emotionaalisia haasteita ja jota 
ystävyys, rakkaus ja palvelu piristäisivät.

Apu, jota tarjoamme, saattaa olla 
yksinkertaista eikä se ehkä vaikuta 
meistä sankarilliselta, mutta sillä voi 
silti olla pysyvä vaikutus. Olin ensim
mäistä kertaa pois kotoa jouluna, kun 
olin lähetyssaarnaajana Norjassa. Siinä 
joulukuussa olin ollut tuossa maassa 
noin kaksi kuukautta. Kaipasin per
hettäni ja joulun perinteitämme. Eräs 
jäsenperhe oli niin ystävällinen, että 
he lähestyivät toveriani ja minua ja 
kutsuivat meidät viettämään jouluaat
toa heidän kanssaan. Tällä perheellä 
ei ollut paljon rahaa, mutta heillä oli 
monta joulusta innoissaan olevaa 
kaunista lasta. He olivat avokätisiä ja 
jakoivat herkullisen ateriansa meidän 
kanssamme ja ottivat meidät mukaan 
joulunviettoonsa. He jopa antoivat 
meille kummallekin yksinkertaisen 
joululahjan. Heidän yli 40 vuotta sitten 
osoittamansa hyväsydämisyys on 
minulle kallisarvoinen muisto.

Presidentti Howard W. Hunter antoi 
meille useita ideoita siihen, mitä voi
simme tehdä joulunaikaan. Huomaa, 
kuinka moniin näistä ehdotuksista 
sisältyy muiden siunaaminen:

”Tänä jouluna sopikaa riita. Etsikää 
käsiinne unohtunut ystävä. Hylätkää 
epäluulo ja korvatkaa se luotta
muksella. Kirjoittakaa kirje. Antakaa 

KOTIMAANSIVUT

Presidentti Monson on myös sano
nut: ”Veljeni ja sisareni, joulunajan 
todellinen ilo ei tule pakollisten lahjojen 
ostamisesta tai siitä, että ryntää paikasta 
toiseen saadakseen tehdyksi enemmän. 
Todellinen ilo tulee siitä, kun me osoi
tamme maailman Vapahtajan innoit
tamina rakkautta ja myötätuntoa. Hän 
sanoi: ’Kaiken, minkä te olette tehneet 
yhdelle näistä vähäisimmistä – –, sen te 
olette tehneet minulle.’” 2 Milloin olisi
kaan parempi ajankohta etsiä joku, joka 
tarvitsee auttavia käsiämme ja sydän
tämme, kuin tänä jouluna.

Jos avaamme silmämme ja sydä
memme, voimme löytää jonkun, jota 
siunata ystävällisyydellämme tänä 
erityisenä aikana. Voimme rukoilla 
saadaksemme innoitusta siihen, ketä 
meidän tulisi auttaa. Hän voi olla 
pakolainen, naapuri, seurakuntamme 
jäsen tai perheenjäsen.

Voimme rukoilla innoitusta myös 
koskien parasta tapaa auttaa. Joku 
saattaa kaivata ystävää, ja me voimme 
olla tuo ystävä. Voimme ehkä auttaa 
jotakuta, joka on yksinäinen ja tarvit

see hieman aikaamme. Voimme 
ehkä olla siunauksena 
jollekulle, joka kamppai
lee sairauden kanssa tai 
jolla on vaikeaa rakkaan 

ihmisen kuoleman vuoksi. Jollakulla 
saattaa olla taloudellisia haasteita, 
ja me voimme ehkä auttaa jotakuta 
perhettä, jotta he voivat jouluna iloita 

Auta jotakuta tänä  
erityisenä aikana vuodesta
Vanhin Paul V. Johnson, Amerikan yhdysvallat
ensimmäinen neuvonantaja Euroopan vyöhykkeen johtokunnassa

Vanhin  
Paul V. Johnson

 Presidentti Thomas S. Monson 
on sanonut: ”Meillä kenelläkään 

ei ole parempaa aikaa kuin nyt, 
juuri tänä joulunaikana, omistau
tua jälleen Jeesuksen Kristuksen 
opettamille periaatteille. Nyt on 
aika rakastaa Herraa Jumalaamme 
koko sydämestämme – ja lähim
mäisiämme niin kuin itseämme.” 1 
Vapahtaja eli palvellen muita, ja jou
lunaika on täydellinen aika meille 
huolehtia muista.



ystävällinen vastaus. Kannustakaa 
nuoria. Osoittakaa uskollisuutenne 
sanoin ja teoin. Pitäkää lupaus. Luo
pukaa kaunasta. Antakaa anteeksi 
viholliselle. Pyytäkää anteeksi. Yrit
täkää ymmärtää. Tutkistelkaa vaati
muksianne muita kohtaan. Ajatelkaa 
ensin jotakuta muuta. Olkaa ystäväl
lisiä. Olkaa hyväntahtoisia. Naurakaa 

vähän enemmän. Ilmaiskaa kiitol
lisuutenne. Toivottakaa muuka
lainen tervetulleeksi. Ilahduttakaa 
lapsen sydäntä. Nauttikaa maan 
kauneudesta ja ihmeistä. Ilmaiskaa 
rakkautenne ja ilmaiskaa se sitten 
uudelleen.”3

Joulunaikaan me juhlimme Juma
lan Pojan, Vapahtajamme, syntymää. 

Auttakaamme, niin kuin Hän auttaisi, 
niitä, jotka kaipaavat tuntea Hänen 
rakkauttaan tänä erityisenä aikana 
vuodesta. ◼
VIITTEET
 1. Thomas S. Monson, ensimmäisen presidentti

kunnan jouluhartaus, joulukuu 2000.
 2. Thomas S. Monson, ensimmäisen presidentti

kunnan jouluhartaus, joulukuu 2009.
 3. Howard W. Hunter, ”The Gifts of Christmas”, 

Ensign, joulukuu 2002, s. 18–19.
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”Kun saamme tietää esivanhem
mistamme, löydämme jotain 

itsestämme” (presidentti Thomas S. 
Monson, ”Pysyviä totuuksia muuttuvia 
aikoja varten”, Liahona, toukokuu 
2005, s. 21).

Näitä profeettamme viisaita sanoja 
noudattaen Apuyhdistyksen sisaret 
Vaasassa vahvistettuina muutamilla 
Seinäjoen seurakunnan sisarilla 
kokoontuivat viettämään toimintailtaa 
kauniina ja helteisenä päivänä heinä
kuussa. Kokoontumisen aiheena oli 
kertoa jostakusta edesmenneestä 
sukulaisesta ja hänen elämänvaiheis
taan. Illan mittaan saimme nauraa 
monet makeat naurut ja vastapainoksi 
tirauttaa muutamat kyyneleetkin tari
noita kuunnellessamme.

Muutamat sisaret muistelivat edes
menneitä äitejään ja heidän esimerk
kinsä vaikutusta omaan elämäänsä 
nykypäivänä. Nämä äidit olivat 
olleet toimeliaita ja ahkeria, taitavia 

oli lisännyt vähän sokeria tämän nuo
renmiehen puuroon, ja kävihän se tie 
miehen sydämeen silloinkin vatsan 
kautta, ja heistä tuli aviopari. Myöhem
min Pohjanmaalle muutettuaan, ja kun 
lähetyssaarnaajat olivat ilmestyneet 
heidän ovelleen, he liittyivät kirkkoon 
ja saivat vahvan todistuksen evankeliu
min totuudesta.

Illan mittaan saimme kuulla lämpi
miä muisteluja myös ahkerista, hyvän
tuulisista ja tarpeen tullen tomeristakin 
isoäideistä ja heidän vaikutuksestaan 
lastenlastensa elämään.

Käsityötaidot siirtyivät sukupolvelta 
toiselle, kun isoäiti valmisti lastenlas
tensa kanssa nukenvaatteita penkillä 
saunan ulkopuolella. Tämä sama isoäiti 
rakasti laulamista, ja hänellä oli aina 
laulu valmiina eri tapahtumiin.

Isoäitien luona on saanut myös 
kokea unohtumattomia makuelämyk
siä. Isoäidin luona 
hapankorppu, 
jonka päällä on 
sulate juustoa, 
lauantaimak
karan viipale 
ja kurkkua, 
on maistunut 

ruoanlaittajia ja leipojia. Eräs heistä jäi 
leskeksi 49 vuotiaana, ja voidakseen 
pitää huolta kuusilapsisesta perheestään 
hänellä oli välillä yhtä aikaa kolmekin 
työpaikkaa. Kaiken lisäksi hän hoiti teh
tävänsä kirkossa moitteettomasti. Autoa 
hänellä ei ollut. Kotikäynnit hoituivat 
talvisin pitkiä matkoja potkurilla. Saipa 
silloin tällöin koditon kulkurikin yösijan 
tämän esimerkillisen äidin kodissa.

Eräs toinen sisar muisteli äitiään, 
joka oli 8 vuotias isänsä kuollessa. 
12 vuotiaana hän lähti ruokapalkalla 
piikomaan kotinsa lähellä sijaitsevaan 
taloon. Toisinaan koti ikävän yllät
täessä hän kiipesi talon tikapuille tähyi
lemään, näkyisikö omassa kodissa jota
kin liikettä. 18 vuotiaana hän rakastui 
Kalleen, porotalon isäntään, ja oli iloi
nen päästessään isoon taloon miniäksi. 
Syttyi sota, ja Kalle kaatui siinä. Saman 
vuorokauden aikana tämä äiti synnytti 
tyttövauvan. Myöhemmin toimiessaan 
muonituslottana Lapin jälleenrakennus
töiden aikana hän kohtasi kiinnostavan 
nuoren miehen. Yhtenä aamuna tämä 
nuorimies maisteli kaurapuuroaan ja 
huomasi, että se oli erityisen hyvän 
makuista. Hän tiedusteli, oliko muiden 
puuro yhtä makeaa. Eipä ollut. Lotta 
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Niitäkö hän tuli hakemaan?
Vai saiko enemmän mukaan kuin 

mitä jäi
– sen mitä hän on, puolet on täältä.
Männyt uutta polvea,
omenapuu varistaa kukkiaan
venäjäksi.
Hän näitä naapureita tuntee
vain kättä myöten,
tuliaisten verran, kivijalan verran.
Katsovat uteliaina vanhaa kyyne-

leistä miestä
pensaikossa.

Laatikon pimentoihin jäänyt valokuva 
tuli mieleeni, ja sisar Kristolan luvalla 
sain siirtää tämän runon tekstin valoku
vaan. Vasta nyt todella ymmärsin isäni 
tuntemuksia omaa menetettyä kotiaan 
ja kotiseutuaan kohtaan. Nyt tämä kuva 
saa olla kunniapaikalla kodissani.

Yksi sisarista kertoi edesmenneestä 
sedästään ja tämän monista hengelli
sistä ohjeista, jotka ovat häntä kosket
taneet. Tämä setä oli ollut hyvin aktii
vinen omassa seurakunnassaan luteri
laisessa kirkossa, aina valmis palvele
maan, lämmin ihminen. Hänellä oli toki 
paljon koettelemuksiakin elämässään. 

Kaksi hänen lastaan sairastui vaka
vasti, ja he kuolivat nuorina, toinen 
15 vuotiaana ja toinen 20 vuotiaana. 
Omiin muisteluihinsa setä oli kirjoitta
nut: ”Elämäni raskaimmat koulupäivät 
ovat olleet tarpeen minulle, hitaasti 
oppia. Päivääkään en antaisi pois. Mitä 
kauemmaksi tullaan, sitä selvemmin 
huomaa, kuinka suuri lahja elämä on.”

Uskon ja toivon, että sisarten 
kanssa viettämämme ilta innoitti 
meitä keräämään muistoja ja tarinoita 
omasta suvustamme. Kirkon julkaisu 
Sukuni – Kertomuksia, jotka tuovat 
meidät yhteen on siinä oivana apuna.

Mikä on sinun tarinasi? ◼

aivan uskomattoman hyvältä. Tämän 
makuelämyksen kokenut sisar kertoi, 
kuinka hänen isoäitinsä elämän vaikeat
kin kokemukset ja niiden mukanaan 
tuoma ymmärrys ovat monesti tuoneet 
lohtua hänen elämäänsä.

Voimme vain kuvitella niitten 
isovanhempiemme tuntemuksia, jotka 
joutuivat lähtemään Karjalasta evak
koon. Heillä saattoi olla aikaa vain 
pari päivää, kaikilla ei sitäkään, pakata 
mukaan otettavat tavarat, teurastaa 
kotieläimet, polttaa kotitalo.

Minun isäni oli 18 vuotias joutues
saan lähtemään kodistaan Viipurin 
läänin Pyhäjärvellä. Urheasti hän lähti 
vapaaehtoisena puolustamaan koti
maataan. Vanhoilla päivillään hänellä 
oli mahdollisuus käydä muutaman 
kerran entisillä kotikonnuillaan. Nämä 
matkat olivat hänelle äärettömän mer
kityksellisiä. Eräällä näistä matkoista 
hän oli löytänyt vanhan kotitalonsa 
kivijalan. Hän ikuisti tämän hänelle 
ainutkertaisen hetken valokuvaan, 
jonka hän sitten antoi minulle kau
niisti kehystettynä. Häpeän tunnustaa, 
etten löytänyt kodistani silloin paik
kaa, jonne olisin sen laittanut. Tänä 
kesänä luin lapualaisen Tarja Kristolan 
kirjoittaman runon, ja minut valtasi 
voimakas tunne, että tämä runo kertoo 
minun isästäni.

Hänen korvissaan koivut puhuivat 
vielä karjalaa,

vaikka vanhasta kodista oli pelkkä 
kivijalka.

Sieltä se löytyi pensaista kyyrystä
piilosta niin kuin hän lapsena 

leikeissään.
– Niin vähän saatiin mukaan
kun piti mennä,
jäivät pyykit narulle, kirjat hyllyyn.

Miten valmistaudun  
oppimaan Hengen avulla
Susanna Koivisto

 Evankeliumin opiskelussa ei ole kyse 
siitä, kuinka lahjakkaita tai älyk

käitä olemme, eikä siitä, kuinka monta 
opintopistettä meillä on koossa. Kun 
haluamme oppia hengellisiä asioita, 
meidän tulee antaa Pyhän Hengen 

opettaa meitä, sillä se on Herran tapa 
antaa meille lisää tietoa ja kirkkautta. 
Hän on kehottanut meitä kaikkia 
hankkimaan tietoa hengellisistä 
asioista. Herra on luvannut meille: 
”Lähestykää minua, niin minä lähestyn 
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teitä; etsikää uutterasti, niin te löydätte 
minut; pyytäkää, niin te saatte; kolkut
takaa, niin teille avataan” (OL 88:63).

Pyhän Hengen kautta oppiminen 
vaatii jatkuvaa vaivannäköä. Pyhät 
kirjoitukset ja nykyajan profeetat 
ovat opettaneet paljon siitä, kuinka 
voimme valmistautua saamaan ope
tusta Pyhältä Hengeltä.

Kelvollisuus ja käskyjen pitäminen
Jotta voimme tuntea Henkeä, mei

dän tulee olla kelvollisia ja pitää käs
kyt. Meidän ei tarvitse olla täydellisiä, 
mutta meidän tulee olla puhtaita, jotta 
Henki voi olla kanssamme. ”Ettekö 
tiedä että te olette Jumalan temppeli 
ja että Jumalan Henki asuu teissä?” 
(1. Kor. 3:16.) Presidentti Gordon 
B. Hinckley on sanonut: ”Jos teet 
sitä, mikä on oikein, ja elät niin kuin 
on oikein, tiedät sydämessäsi, mitä 
Henki sanoo sinulle” (Teachings of 
Gordon B. Hinckley, s. 260–261).

Rukoileminen
Kun rukoilemme, Pyhä Henki voi 

olla läsnä elämässämme. Kun rukoi
lemme vilpittömästi, vakain aikein ja 
”koko sydämen voimalla” (Moroni 
7:48), voimme olla valmiita saamaan 
opetusta Pyhältä Hengeltä. Voimme 
tuntea Henkeä, kun ilmaisemme 
kiitosta Herralle rukouksessa, mutta 
rukouksen kautta voimme myös pyy
tää vastauksia kysymyksiimme. ”Ja jos 
te kysytte vilpittömin sydämin, vakain 
aikein, Kristukseen uskoen, hän 
ilmoittaa niistä teille totuuden Pyhän 
Hengen voimalla” (Moroni 10:4).

Herran sanojen tutkiminen
Voimme oppia hengellisiä asioita, 

kun kuuntelemme, luemme ja 

tutkimme Hengen innoittamia sanoja. 
Hengen innoittamia sanoja ovat mm. 
pyhien kirjoitusten ja nykyajan pro
feettojen sanat. ”Kestitkää itseänne 
Kristuksen sanoilla, sillä katso, Kris
tuksen sanat kertovat teille kaiken, 
mitä teidän tulee tehdä” (2. Nefi 32:3). 
Myös paikalliset kirkon johtajat ja 
opettajat seurakunnissamme puhuvat 
Hengen innoittamia sanoja. ”Ja jos se 
tapahtuu jollakin muulla tavalla, se ei 
ole Jumalasta” (OL 50:18).

Pohdiskeleminen
Pyhien kirjoitusten oppaan mukaan 

pohdiskelemisella tarkoitetaan ”pyhien 
kirjoitusten tai muiden Jumalan asioi
den mietiskelemistä ja syvällistä ajattele
mista”. Kristuksen sanojen pohdiskele
minen antaa Pyhälle Hengelle mahdol
lisuuden puhua meille, ja siten voimme 
saada ilmoitusta ja ymmärrystä. ”Katso, 
minä tahtoisin kehottaa teitä näitä 
asioita lukiessanne – – pohdiskelemaan 
sitä sydämessänne” (Moroni 10:3).

Pyhän Hengen tunnistaminen
Ilmoituksen saamiseksi on välttä

mätöntä tunnistaa, miten Henki puhuu 
meille ja vaikuttaa meihin. Hengen 
opetus ja vastaukset rukouksiimme 

voivat mennä ohi, ellemme opi tun
nistamaan Hengen kuiskauksia. Pyhät 
kirjoitukset ovat täynnä esimerkkejä 
ja opetuksia siitä, kuinka Hengen ope
tukset tulevat yleensä kuiskauksina ja 
tunteita. Henki valaisee mielemme ja 
puhuu rauhaa sydämeemme. Tunnis
tamme Hengen siitä, että se kehottaa 
meitä tekemään hyvää. ”Turvaa siihen 
Henkeen, joka johdattaa tekemään 
hyvää – niin, tekemään sitä, mikä on 
oikein, vaeltamaan nöyrästi, tuomitse
maan vanhurskaasti; ja tämä on minun 
Henkeni” (OL 11:12).

Kulkeminen eteenpäin uskossa
Hengellisiä asioita ei voi pakottaa, 

vaan ne tulevat Herran parhaaksi 
näkemällä tavalla, Hänen oman aika
taulunsa mukaan. Kuitenkin Hän on 
luvannut meille, että kun olemme 
kelvollisia, pidämme käskyt, rukoi
lemme, tutkimme ja pohdiskelemme 
Hänen sanojaan ja kuuntelemme 
Pyhää Henkeä, voimme vastaanottaa 
hengellistä opetusta. Kun pyrimme 
saamaan opetusta Hengeltä ja seu
raamaan saamiamme kehotuksia, 
voimme tulla entistä paremmiksi 
Pyhän Hengen tunnistamisessa ja 
kuuntelemisessa. ◼ FIN
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