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Myöhempien aikojen 
pyhänä oleminen 

tarkoittaa sitä, että on 
pioneeri, s. 24, 30, 56, 64

Kuusi periaatetta, joiden avulla meistä 
tulee sieluja pelastavia opettajia, s. 8

Siionin leirikunta: Opetuksia 
johtavilta veljiltä oppimisesta ja 

heidän seuraamisestaan, s. 14
Mitä olen vanhemmuudessa 

oppinut koetuksista, s. 34
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14 Herran puolella: Siionin 
leirikunnan antamia opetuksia
Vanhin David A. Bednar
Arvokkaita opetuksia tältä ryh-
mältä, joka matkasi 1 450 kilomet-
riä auttamaan muita pyhiä.

24 Opi kuuntelemaan: 
Ensimmäiset rodullisesti 
yhdistetyt seurakunnat 
Etelä-Afrikassa
Matt McBride ja James Goldberg
Apartheidin aikana nämä pyhät 
oppivat rakastamaan toisiaan 
alkaessaan kuunnella ja ymmär-
tää toisiaan ja ottaa toisensa 
mukaan.

28 Rakkaan maan toipumiseksi: 
Julia Mavimbelan usko
Matthew K. Heiss
Elämänsä murhenäytelmästä  
huolimatta Julia Mavimbela 
löysi viimein rauhan.
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Don L. Searle
Paolan parantuminen oli ihme, 
mutta vielä suurempi ihme oli se, 
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Clinton D. Christensen
Toimimalla unien ja vaikutelmien 
mukaan Desideria Yáñez löysi 
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34 Kasvatamme poikaamme 
yhdessä Jumalan kanssa
Kami Crookston
Pojallamme on vakava ADHD, 
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koetukselta, joka ei koskaan lopu. 
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8 Opettaminen Vapahtajan 
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matkanneet
J. Reuben Clark jr.
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Shuho Takayaman kertoman mukaan 
Ana-Lisa Clark Mullen
Olin masentunut ja yksinäinen. 
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ystäviä?

48 Esittäisin tärkeimmän roolin
Annie McCormick Bonner
Olin aivan innoissani saadessani 
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käsikirjoituksen.
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Kuinka voi tuomita vanhurs-
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60 Laulu Manonille
Richard M. Romney
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esiintyäkseen, mutta hänen  
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Perheiltaideoita

”Taikalompakko”, s. 72: Voisitte aloittaa 
perheillan laulamalla laulun ”Oikein tee” 
(MAP-lauluja, 156) ja sitten roolileikkinä 
näytellä perheen kanssa tilanteita, joissa 
voi valita oikein. Mitä esimerkiksi tekisit, jos 
sinua houkuteltaisiin lunttaamaan kokeessa 
tai jättämään joku toiminnan ulkopuolelle? 
Tehkää tilanteista sellaisia, että ne sopivat 
perheenne olosuhteisiin.

”Mikä on perheneuvosto?”, s. 74: 
Voisitte valmistautua omaan perheneuvos-
toonne laatimalla perheneuvoston säännöt 
ja tavoitteet. Pyytäkää jokaista perheessä 
osallistumaan. Sääntöjä ja tavoitteita voisi-
vat olla elektronisten laitteiden sulkeminen, 
muiden kuunteleminen, tulevista tapahtu-
mista keskusteleminen ja pitkän tähtäi-
men perhetavoitteista sopiminen. Tehkää 
perheneuvostosta oman näköisenne ja 
mukava, jotta perheenjäsenet odottavat 
näitä kokoontumisia.

Tässä numerossa on artikkeleita ja toimintoja, joita voidaan käyttää perheillassa. 
Seuraavana on kaksi esimerkkiä.
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Kun olin nuorukainen, palvelin kirkossa erään vii-
saan piirinjohtajan neuvonantajana. Hän yritti jat-
kuvasti opettaa minua. Muistan neuvon, jonka hän 

kerran antoi minulle: ”Kun tapaat jonkun, kohtele häntä 
ikään kuin hän olisi vakavissa vaikeuksissa, ja useimmiten 
olet oikeassa.” Ajattelin silloin, että hän oli pessimisti. Nyt 
yli 50 vuotta myöhemmin huomaan, kuinka hyvin hän 
ymmärsi maailmaa ja elämää.

Me kaikki kohtaamme koettelemuksia – toisinaan hyvin 
vaikeita koettelemuksia. Tiedämme, että Herra sallii meidän 
kokea koettelemuksia, jotta meitä voidaan hioa ja tehdä 
täydellisiksi voidaksemme olla Hänen luonaan ikuisesti.

Herra opetti profeetta Joseph Smithille Libertyn van-
kilassa, että jos Joseph kestäisi koettelemuksensa hyvin, 
palkinto siitä auttaisi häntä tulemaan kelvolliseksi iankaik-
kiseen elämään:

”Poikani, rauha olkoon sielullesi; vastoinkäymisesi ja 
ahdinkosi kestävät vain pienen hetken,

ja sitten, jos kestät ne hyvin, Jumala korottaa sinut kor-
keuteen; sinä voitat kaikki vihollisesi” (OL 121:7–8).

Elämämme aikana meitä koettelevat niin monet asiat, 
että hyvin kestäminen saattaa tuntua vaikealta. Siltä voi 
tuntua perheestä, joka on riippuvainen sadosta eikä 
sadetta tule. He saattavat miettiä: ”Kuinka kauan pys-
tymme selviytymään?” Siltä voi tuntua nuoresta, joka 
joutuu vastustamaan yltyvää saastan ja kiusausten tulvaa. 
Siltä voi tuntua nuorukaisesta, joka kamppailee saadak-
seen koulutuksen tai valmennuksen tarvitsemaansa työ-
paikkaan elättääkseen vaimon ja perheen. Siltä voi tuntua 
henkilöstä, joka ei löydä työpaikkaa tai on menettänyt 
työpaikan toisensa jälkeen yritysten sulkiessa ovensa. Siltä 

voi tuntua niistä, joiden terveys ja fyysinen voima vähe-
nevät, ja niin voi käydä varhain tai myöhemmin elämässä 
heidän tai heidän rakkaidensa kohdalla.

Mutta rakastava Jumala ei ole antanut sellaisia koetuk-
sia eteemme pelkästään nähdäkseen, pystymmekö me 
kestämään vaikeuksia, vaan ennemminkin nähdäkseen, 
pystymmekö me kestämään niitä hyvin ja niiden myötä 
hioutumaan.

Ensimmäinen presidenttikunta opetti vanhin Parley P. 
Prattia (1807–1857), kun tämä oli vasta kutsuttu jäsen kah-
dentoista apostolin koorumissa: ”Sinut on valittu työhön, 
joka vaatii kaiken huomiosi. – – Tulkoon sinusta hiottu 
nuoli. – – Sinun on kestettävä paljon uurastusta, paljon 
raadantaa ja monia vaikeuksia, jotta tulisit täysin hiotuksi. 
– – Taivaallinen Isäsi vaatii sitä. Vainio on Hänen, työ on 
Hänen, ja Hän – – kannustaa sinua – – ja rohkaisee sinua.” 1

Kirjeessä heprealaisille Paavali puhuu hyvin kestämisen 
hedelmästä: ”Vaikka kuritus ei sitä vastaan otettaessa kos-
kaan tunnu iloiselta vaan ikävältä asialta, se lopulta antaa 
näin valmennetuille hedelmänsä: rauhan ja vanhurskau-
den” (Hepr. 12:11).

Koettelemuksemme ja vaikeutemme suovat meille tilai-
suuden oppia ja kasvaa, ja ne voivat jopa muuttaa meidän 
koko luonteemme. Jos voimme epätoivossamme kääntyä 
Vapahtajan puoleen, sieluamme voidaan hioa, kun kes-
tämme koetuksen.

Siksi ensimmäinen asia, joka tulee muistaa, on rukoilla 
alati (ks. OL 10:5; Alma 34:19–29).

Toinen asia on pyrkiä jatkuvasti pitämään käskyt – 
olipa vastustus, kiusaus tai myllerrys ympärillämme  
millaista tahansa (ks. Moosia 4:30).

Presidentti 
Henry B. Eyring
ensimmäinen 
neuvonantaja 
ensimmäisessä 
presidenttikunnassa

E N S I M M Ä I S E N  P R E S I D E N T T I K U N N A N  S A N O M A

PALKINTO  
hyvin 

kestämisestä
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TÄMÄN SANOMAN OPETTAMINEN

Meillä kaikilla on haasteita, jotka koettelevat uskoamme ja kykyämme kestää. Mieti opetettaviesi tarpeita ja 
haasteita. Ennen kuin käyt heidän luonaan, voisit rukoilla johdatusta tietääksesi, kuinka voit paremmin auttaa 

heitä kestämään hyvin. Voisit harkita keskustelemista sekä presidentti Eyringin mainitsemista periaatteista että pyhien 
kirjoitusten kohdista, kuten rukous, palveleminen ja käskyjen pitäminen. Voisit myös kertoa henkilökohtaisia kokemuk-
sia siitä, kuinka sinua on siunattu keinoilla, jotka ovat auttaneet sinua kestämään hyvin.

Kolmas ratkaiseva asia on palvella 
Herraa (ks. OL 4:2; 20:31).

Mestarin palveluksessa me opimme 
tuntemaan Hänet ja rakastamaan 
Häntä. Jos olemme kestäviä rukoile-
misessa ja uskollisessa palvelemisessa, 
me alamme nähdä Vapahtajan käden 

ja Pyhän Hengen vaikutuksen elä-
mässämme. Monet meistä ovat palvel-
leet sillä tavoin jossakin vaiheessa ja 
tunteneet tuon kumppanuuden. Jos 
muistelette tuota aikaa, niin muistatte, 
että teissä tapahtui muutoksia. Kiusaus 
tehdä pahaa tuntui vähenevän. Halu 

tehdä hyvää lisääntyi. Ne, jotka tunsi-
vat teidät parhaiten ja rakastivat teitä, 
ovat saattaneet sanoa: ”Sinusta on 
tullut ystävällisempi ja kärsivällisempi. 
Et vaikuta enää samalta ihmiseltä.”

Te ette olleet enää sama ihminen. 
Muutuitte Jeesuksen Kristuksen sovi-
tuksen ansiosta, koska luotitte Häneen 
koettelemuksenne aikana.

Lupaan teille, että Herra tulee 
avuksenne koettelemuksissanne, jos 
etsitte ja palvelette Häntä, ja että sie-
luanne hiotaan siinä samalla. Haastan 
teidät turvaamaan Häneen kaikissa 
vastoinkäymisissänne.

Tiedän, että Isä Jumala elää ja että 
Hän kuulee jokaisen rukouksemme 
ja vastaa niihin. Tiedän, että Hänen 
Poikansa Jeesus Kristus maksoi mei-
dän kaikkien syntiemme hinnan ja että 
Hän haluaa meidän tulevan luokseen. 
Tiedän, että Isä ja Poika varjelevat meitä 
ja ovat valmistaneet meille keinon kes-
tää hyvin ja tulla jälleen kotiin. ◼
VIITE
 1. Autobiography of Parley P. Pratt, toim.  

Parley P. Pratt jr., 1979, s. 120; ks. myös 
lainaus artikkelissa David Haight, ”Hän 
on Jumalan Poika”, Valkeus, lokakuu 1976, 
s. 14.
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NUORILLE

Keskity Jeesukseen

Kun me keskitymme Jeesukseen, 
Hän voi auttaa meitä selviyty-

mään vaikeista asioista elämässä. 
Me keskitymme Jeesukseen, kun 
rakastamme muita, pidämme käs-
kyt ja rukoilemme taivaallista Isää 
Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Piirrä ruudukon tyhjät neliöt täy-
teen niin, että jokaisella pysty- ja 
vaakarivillä on kuva rakkaudesta, 
rukouksesta ja käskyistä.

Samantha Linton

Ollessani ensimmäistä vuotta lukiossa 
ystäväni aivoissa puhkesi valtimon 

pullistuma ja hän kuoli seuraavana 
päivänä. Vaikka olen kirkon jäsen, 
minulla oli silti vaikeaa. Minulle oli 
opetettu koko ikäni, että voisin kääntyä 
taivaallisen Isän ja Vapahtajan puoleen 
missä tahansa asiassa, mutta minun ei 
ollut tarvinnut kokea mitään sellaista 
aikaisemmin.

LAPSILLE

Itkin tuntikausia yrittäen löytää  
jotakin – mitä tahansa – mikä toisi 
minulle rauhaa. Ystäväni kuoleman 
jälkeisenä yönä otin käteeni kirkon 
laulukirjan. Kun selailin kirjan sivuja, 
eteeni tuli laulu ”Mun luoksein jää, 
jo ilta on” (MAP-lauluja, 100). Kolmas 
säkeistö pisti silmääni:

Mun luoksein jää, jo ilta on,
Ja tunnen ikävää,

Jos en sun ääntäs kuulla voi,
En valkeuttas nää.
En yksin yötä maailman
mä jaksa karkoittaa.
Oi Jeesus, viivy luonani,
Jo ilta kohta saa.
Tämä säkeistö täytti minut valtavalla 

rauhalla. Tiesin silloin, että Vapahtaja 
paitsi voisi pysyä luonani sinä yönä 
myös tiesi täsmälleen, miltä minusta 
tuntui. Tiedän, että rakkaus, jota 
tunsin tuon laulun myötä, on auttanut 
minua selviytymään niin siitä yöstä 
kuin monista muistakin kestämistäni 
koettelemuksista.
Kirjoittaja asuu Utahissa Yhdysvalloissa.

Kun ystäväni kuoli
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Voit ladata laulun ”Mun 
luoksein jää, jo ilta on” 
osoitteesta lds .org/ go/ 7176.
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K O T I K Ä Y N T I O P E T U S S A N O M A

Usko 
perhe 

auttaminen

Jotta he  
olisivat yhtä

”Jeesus saavutti täyden ykseyden 
Isän kanssa alistamalla itsensä, 
lihan ja hengen, Isän tahtoon”, 
kahdentoista apostolin koo-
rumin jäsen, vanhin D. Todd 
Christofferson on opettanut.

”Emme varmastikaan ole 
yhtä Jumalan ja Kristuksen 
kanssa, ennen kuin Heidän  
tahtonsa ja halunsa tulee mei-
dänkin suurimmaksi toiveek-
semme. Sellaista alistuvaisuutta 
ei saavuteta päivässä, mutta 
Pyhän Hengen kautta Herra 
kouluttaa meitä, jos olemme 
halukkaita, kunnes aikanaan 
voidaan oikeutetusti sanoa, että 
Hän on meissä aivan kuten Isä 
on Hänessä.” 1

Apuyhdistyksen ylijohtaja 
Linda K. Burton on opettanut, 
kuinka tehdään työtä kohti 
tätä ykseyttä: ”Liittojemme teke-
minen ja pitäminen on ilmaus 
sitoumuksestamme tulla Vapah-
tajan kaltaisiksi. Ihanteena on 
pyrkiä asenteeseen, jota kuvaa 

parhaiten muutama säe eräästä 
suosikkilaulusta: ’Käyn minnekä 
tahdot Sä vain. – – Ja puhun 
kuin tahdot Sä vain. – – Ja teen 
mitä tahdot Sä vain.’” 2

Vanhin Christofferson on 
muistuttanut meille myös, että 
”kun me pyrimme päivä päivältä 
ja viikko viikolta kulkemaan 
Kristuksen tietä, meidän hen-
kemme pääsee voitolle, sisäinen 
kamppailu väistyy syrjään ja kiu-
saukset lakkaavat vaivaamasta” 3.

Neill F. Marriott, toinen neu-
vonantaja Nuorten Naisten  
ylimmässä johtokunnassa, 
todistaa siunauksista, joita koi-
tuu pyrkiessämme sovittamaan 
tahtomme Jumalan tahtoon: 
”Olen pyrkinyt hylkäämään 
kuolevaisen haluni saada asiat 
tapahtumaan omalla tavallani, 
käsittäen lopulta, että oma tapani 

Tutki tätä aineistoa rukoillen ja 
etsi innoitusta saadaksesi selville, 
mitä sinun tulisi kertoa siitä 
muille. Kuinka ymmärrys Apuyh-
distyksen tarkoituksesta valmistaa 
Jumalan tyttäriä iankaikkisen 
elämän siunauksiin?

Mieti tätä

Kuinka  
Jumalan 
tahdon 

tekeminen 
auttaa meitä 

tulemaan 
enemmän 

Hänen 
kaltaisikseen?

VIITTEET
 1. Ks. D. Todd Christofferson, ”’Jotta he 

olisivat yhtä’ meidän kanssamme”, 
Liahona, marraskuu 2002, s. 72–73.

 2. Linda K. Burton, ”Liittojen pitämisen 
tuoma voima, ilo ja rakkaus”,  
Liahona, marraskuu 2013, s. 111.

 3. ”’Jotta he olisivat yhtä’ meidän  
kanssamme”, s. 72.

 4. Neill F. Marriott, ”Sydämemme  
antaminen Jumalalle”, Liahona,  
marraskuu 2015, s. 32.

on hyvin puutteellinen, rajoittu-
nut ja huonompi kuin Jeesuksen 
Kristuksen tapa. [Taivaallisen 
Isämme tie] on se polku, joka 
johtaa onneen tässä elämässä ja 
iankaikkiseen elämään tulevassa 
maailmassa.” 4 Pyrkikäämme 
nöyrästi siihen, että olemme yhtä 
taivaallisen Isämme ja Hänen 
Poikansa Jeesuksen Kristuksen 
kanssa.

Lisää pyhien kirjoitusten kohtia 
ja tietoa
Joh. 17:20–21; Ef. 4:13; OL 38:27; 
reliefsociety .lds .org
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Myönnän, että kun ajattelen 
opettamista Vapahtajan tavalla, 

minulla on taipumus keskittyä siihen, 
kuinka Hän opetti. Mitä Hän teki? 
Kuinka Hän oli vuorovaikutuksessa 
ihmisten kanssa? Olihan Hän mestari- 
opettaja! Mutta jos haluamme opettaa 
kuten Hän, on olennaista ymmär-
tää, miksi Hän opetti. Pohjimmiltaan 
vastaus ”miksi”-kysymykseen vaikut-
taa ratkaisevasti meihin ja niihin, joita 
opetamme.

Kun Vapahtaja opetti, Hänen pää-
määränään ei ollut täyttää opetusaikaa 
tai viihdyttää tai esittää suurta määrää 
tietoa. Kaiken, mitä Hän tekee – myös 
opettamisen – tarkoituksena on johtaa 
muita Hänen Isänsä luo. Vapahtajan 
ainoana haluna ja tehtävänä on pelas-
taa taivaallisen Isän lapset (ks. 2. Nefi 
26:24). Pyrkiessämme opettamaan 
kuten Hän opetti me voimme oppia 
pitämään motiivinamme samaa pää-
määrää, joka motivoi Häntä.

Toisin sanoen, jotta voi opettaa 
Vapahtajan tavalla, on oltava opettaja, 

valtakunnan lamanilaisten keskuu-
teen. He luopuivat maallisesta valta-
kunnasta taivaan valtakunnan vuoksi. 
He luopuivat mukavasta turvasta ja 
suojasta nefiläisten keskuudessa ja 
lähtivät vihollistensa lamanilaisten 
keskuuteen aikomuksenaan ”kenties 
pelastaa muutamia heidän sieluistaan” 
(Alma 26:26).

O P E T T A M I N E N  V A P A H T A J A N  T A V A L L A

OPETTAJA, JOKA AUTTAA SIELUJEN 
PELASTAMISESSA
Brian Hansbrow
kirkon opetussuunnitelman kehittämisosasto

jonka päämääränä on auttaa sielujen 
pelastamisessa.

Halu pelastaa muita
Yksi kaikkien aikojen suosikki-

kertomuksistani Mormonin kirjassa 
kertoo kuningas Moosian pojista, 
jotka jättivät nefiläisten valtakunnan, 
jotta he voivat perustaa Jumalan 

Vastaus siihen, miksi Vapahtaja opetti, antaa merkitystä sille, kuinka Hän opetti.  
Onko meidän päämäärämme yhtään erilainen?
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Mikä motivoi näitä Herran palve-
lijoita? ”He eivät voineet kestää sitä, 
että yksikään ihmissielu hukkuisi; niin, 
jopa ajatuksetkin siitä, että yksikin 
sielu joutuisi kestämään loputonta 
piinaa, värisyttivät ja vavisuttivat heitä” 
(Moosia 28:3). Tuo motivaatio sai 
heidät kestämään ”monia ahdinkoja” 
(Alma 17:5, 14).

Tämä kertomus on innoittanut 
minua usein ajattelemaan: Teenkö 
itse sen, mitä voin, tuodakseni muita 
Kristuksen luokse? Keskitynkö riittä-
västi sielujen pelastamiseen?

Tule opettajaksi, joka auttaa 
sielujen pelastamisessa

Kun haluamme opettaa samasta 
syystä kuin Vapahtaja, niin periaat-
teet siitä, kuinka Hän opettaa, saavat 
suuremman merkityksen. Ne eivät ole 
ainoastaan menetelmiä vaan malleja 
siitä, kuinka tulla Hänen kaltaisekseen. 
Kun jatkuvasti sovellamme käytäntöön 
seuraavia ideoita sekä muita julkai-
sun Opettaminen Vapahtajan tavalla 
ideoita, me voimme paitsi opettaa 
paremmin Hänen tavallaan myös  
olla enemmän Hänen kaltaisiaan.
Etsi ilmoitusta varhain

Auttaaksemme sielujen pelasta-
mistyössä me tarvitsemme ilmoitusta. 
Ilmoitus tulee rivi rivin päälle, opetus 
opetuksen päälle, ”vähän täällä ja 
vähän tuolla” (2. Nefi 28:30) – ja se 
vie aikaa. Niinpä aloitamme varhain 
ja etsimme ilmoitusta usein.
Rakasta ihmisiä

Rakkaus saattaa olla vaikuttavin 
tapa, millä opettaja voi auttaa sielujen 
pelastamisessa. Se voi olla niinkin 
yksinkertaista kuin että tuntee jokai-
sen luokan jäsenen nimeltä, kysyy 
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heiltä heidän viikostaan, kiittää heitä 
heidän pitämästään hyvästä puheesta 
tai onnittelee heitä jostakin virstan-
pylväästä tai saavutuksesta. Kiinnos-
tuksen ja rakkauden osoittaminen 
avaa sydämiä ja auttaa niitä, joita 
opetamme, olemaan vastaanottavaisia 
Pyhälle Hengelle.
Valmistaudu opettamaan pitäen 
mielessäsi oppilaiden tarpeet

Opettaja, joka auttaa sielujen pelas-
tamisessa, keskittyy oppilaisiin. Kun 
tarkastelemme oppiaiheen aineistoa, 
keskitymme siihen, mikä vastaa par-
haiten heidän tarpeitaan, ei meidän 
tarpeitamme. Unohdamme opetusajan 
täyttämisen ja keskitymme oppilai-
den sydämen ja mielen täyttämiseen. 
Ajattelemme paitsi sitä, mitä sanomme 
ja teemme, myös sitä, mitä oppilaat 
sanovat ja tekevät. Haluamme heidän 
kertovan ajatuksiaan, koska se raken-
taa ykseyttä, avaa heidän sydämensä 
ja auttaa heitä osoittamaan uskoa.
Pysy keskittyneenä oppiin

On yleistä, että opettajat arvioivat 
tehokkuuttaan sillä, kuinka paljon he 
saavat oppilaat osallistumaan, mutta 
se on vain yksi kokemuksen osatekijä. 
Jos luokassamme on paljon vilkasta 
keskustelua mutta hyvin vähän opin 
käsittelyä, olemme tarjonneet sitä, 
mitä vanhin Jeffrey R. Holland kah-
dentoista apostolin koorumista kut-
sui ”teologiseksi kermaleivokseksi”. 
Olemme tarjonneet sellaista, mikä 
maistuu hyvältä, mutta emme ole 
ravinneet luokkamme jäseniä opin 
tukea antavalla voimalla.

Profeetta Joseph Smith on opetta-
nut: ”Ihminen ei pelastu sen nopeam-
min kuin hän saa tietoa.” 1 Meidän 
täytyy auttaa niitä, joita opetamme, 
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saamaan tärkeimmänlaatuista tietoa – 
Jeesuksen Kristuksen oppia.

Kun me ja luokan jäsenet kerromme 
ajatuksistamme ja tuntemuksistamme, 
meidän tulee tuoda keskustelu aina 
takaisin pyhiin kirjoituksiin ja myö-
hempien aikojen profeettojen sanoi-
hin. Äskettäin veli Tad R. Callister, 
pyhäkoulun ylijohtaja, opetti: ”Ihan-
teellinen opettaja pyrkii jatkuvasti 
yhdistämään luokan jäsenten kom-
mentit oppiin. Esimerkiksi opettaja 
voisi sanoa: ’Kertomasi kokemus tuo 
mieleeni erään pyhien kirjoitusten 
kohdan.’ Tai: ’Mitä evankeliumin 
totuuksia me opimme juuri kuulemis-
tamme kommenteista?’ Tai: ’Haluaisiko 
joku todistaa sen totuuden voimasta, 
josta olemme keskustelleet?’” 2

Kutsu Pyhää Henkeä todistamaan
Opettaja, joka auttaa sielujen pelas-

tamisessa, ymmärtää, että sen, mitä me 
sanomme ja teemme opettajina, on 
tarkoitus kutsua Pyhän Hengen vaiku-
tus muiden elämään. Pyhä Henki on 
opettaja. Yksi Pyhän Hengen tehtävä 
on todistaa totuudesta, etenkin Isästä 
ja Pojasta. Kun siis opetuksemme 
koskee Heitä ja Heidän evankeliu-
miaan, me kutsumme Pyhän Hengen 
todistamaan luokan jäsenille. Hänen 
voimansa vahvistaa luokan jäsenten 
todistusta ja muuttaa heidän sydäntään 
siinä määrin kuin he sallivat. Hänen 
todistuksensa on voimallisempi kuin 
näkeminen.3

Kutsu oppilaita oppimaan ja 
toimimaan itse

Olin äskettäin pyhäkoululuokassa, 
jossa opettaja aloitti pyytämällä luo-
kan jäseniä kertomaan, mikä heidän 
lukemassaan sen viikon pyhien kirjoi-
tusten lukutehtävässä oli ollut heille 

erityisen merkityksellistä ja kuinka 
he olivat soveltaneet sitä elämäänsä. 
Tämä johti vaikuttavaan keskusteluun 
oivalluksista ja havainnoista, joita he 
olivat löytäneet itse. Opettajan oli 
hyvin luontevaa lisätä tähän keskus-
teluun opillisia kohtia, joita hän oli 
valmistautunut opettamaan. Erityisen 
suuren vaikutuksen minuun teki se, 
kuinka hän keskittyi kannustamaan 
luokkansa jäseniä kokemaan Jumalan 
sanan voiman omakohtaisesti.

Tavoitteemme opettajina ei ole vain 
saada hyvä kokemus luokassa tai täyt-
tää opetusaika tai pitää hyvä oppiaihe. 
Todellinen tavoite on kulkea muiden 

kanssa heidän matkallaan takaisin 
taivaallisen Isämme ja Jeesuksen 
Kristuksen luokse. Tavoitteemme on 
tulla opettajiksi, jotka auttavat sielujen 
pelastamisessa. ◼

Käy sivustolla opettaminen .lds .org oppi-
massa lisää siitä, kuinka Opettaminen 
Vapahtajan tavalla sekä opettajaneuvos-
ton kokoukset voivat muuttaa sen, miten 
opimme ja opetamme.

VIITTEET
 1. Kirkon presidenttien opetuksia: 

Joseph Smith, 2007, s. 277.
 2. Tad R. Callister, ”Sunday School ’Discussion 

Is a Means, Not an End’”, Church News, 
9. kesäkuuta 2016, deseretnews.com.

 3. Ks. Kirkon presidenttien opetuksia: 
Harold B. Lee, 2001, s. 39.



Don L. Searle

Se, mitä Paola Yáñezille tapahtui, 
oli hänen lääkäriensä mukaan lääketie-
teellinen ihme. Tämän Quitossa  

Ecuadorissa asuvan teini-ikäisen tila koheni 
yhtäkkiä, hänen isänsä pystyi antamaan 
hänelle toisen munuaisistaan, siirtoleikkaus 
onnistui, ja hän sai uuden mahdollisuuden 
elämässä.

Mutta tytön isä Marco Yáñez sanoo, että 
se, mitä hänelle tapahtui, oli yhtä hämmäs-
tyttävää. Hän löysi evankeliumin, ja muutos, 
jonka se sai aikaan hänen elämässään, antoi 
hänellekin uuden mahdollisuuden.

Lapsena sairastettu munuaistulehdus oli 
vahingoittanut Paolan munuaisia, mutta lääk-
keet olivat auttaneet häntä pysymään hen-
gissä. Kun hän oli 15-vuotias, hänen tilansa 
kuitenkin huononi. Toinen munuaisista petti 
ja toinenkin oli nopeasti heikkenemässä.  
Dialyysihoidoista huolimatta Paola teki 
hidasta kuolemaa. Hän sai juoda vain kupil-
lisen vettä päivässä, ja hänen toimintansa 
oli hyvin rajoitettua, koska tauti oli vaikut-
tanut hänen keuhkoihinsa, haimaansa ja 
sydämeensä.

Oli mahdotonta viedä häntä Yhdysval-
toihin tai Kuubaan saamaan siirre – hänelle 
täytyisi löytää lahjoittaja Ecuadorista. Testit 
osoittivat, ettei hänen isänsä voinut olla lah-
joittaja. Äiti voisi, mutta sitten lääkärit saivat 
selville, että dialyysi oli nostanut Paolan 
vasta-ainepitoisuudet niin korkeiksi, että 
hän hylkisi siirrettä. Paola rukoili, että jolla-
kin tavoin hän jäisi henkiin.

Niihin aikoihin, kesäkuussa 1988, myö-
hempien aikojen pyhien lähetyssaarnaajat 
koputtivat Yáñezin perheen oveen. Paolan 
äiti Carmen muistelee, että hän kutsui heidät 
sisään, jotta hän voisi nälviä heitä. Kun he 
kertoivat hänelle, että heillä oli sanoma, joka 

Herran käden vaikutus 
oli ilmeinen paitsi Paolan 
toipumisessa myös hänen 
isänsä kääntymyksessä 

evankeliumiin.

Todellinen  
IHME
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voisi auttaa häntä, hän tiuskaisi: ”Kuinka te voitte 
auttaa minua, kun tyttäreni on kuolemaisillaan? 
Minä en usko, että Jumalaa on olemassa!”

Vaikka Carmen oli alkuun vastahakoinen, 
lähetyssaarnaajat jatkoivat käyntejään perheen 
luona. Ensin Marcosta tuntui, että hänen ajatuk-
sensa pyörivät yksinkertaisesti niin täysin hänen 
tyttärensä hoidossa, ettei hän voinut kiinnittää 
huomiota lähetyssaarnaajiin. Mutta viimein hän 
kuunteli – uteliaisuudesta. Hän huomasi, että lähe-
tyssaarnaajilla oli vastauksia hänen kysymyksiinsä 
elämän tarkoituksesta.

Marco ei uskonut Jumalan olevan persoona. 
Hänelle Jumala oli yleismaailmallinen energian 
lähde tai suuri, etäinen olento, joka ei ollut teke-
misissä ihmisten kanssa. Mutta kun hänen tyttä-
rensä tila oli kriittisimmillään, hän rukoili pyytäen 
Jumalaa joko parantamaan hänen kärsivän tyttä-
rensä tai ottamaan tämän luokseen. Hän rukoili: 
”Jos olet olemassa, näytä se minulle. Anna minulle 
tyttäreni elämä.”

Rukouksensa jälkeen Marco tunsi vahvasti, että 
Paolan terveydentila muuttuisi. Hän pyysi lääkä-
reitä testaamaan hänet ja hänen tyttärensä uudel-
leen. He kertoivat hänelle, että testaaminen olisi 
ajanhukkaa mutta suostuivat tekemään sen.

He huomasivat, että Marco itse asiassa oli sopiva 
lahjoittaja – ja että Paolan terveydentila oli kohen-
tunut riittävästi, jotta hän voisi saada siirteen!

Päivää ennen leikkausta Marco ja Paola saivat 
lähetyssaarnaajilta pappeuden siunaukset.

Sekä Marco että Paola odottivat joutuvansa 
toipumaan sairaalassa jonkin aikaa leikkaustensa 
jälkeen. Mutta Marco pääsi sairaalasta viisi päivää 
myöhemmin, ja Paola, joka luuli joutuvansa jää-
mään sairaalaan pariksi kuukaudeksi, pääsi pois jo 
13 päivää myöhemmin. Marco katsoi, että heidän 
nopea toipumisensa oli heidän saamiensa pappeu-
den siunausten ansiota, ja hän tiesi, että hänen oli 
otettava lähetyssaarnaajien sanoma vakavasti.

Marco ja Carmen Yáñez kastettiin 11. syyskuuta 
1988. Paola, joka oli kuullut lähetystyöoppiaiheet 
ennen leikkaustaan, ja hänen pikkusiskonsa  
Patricia kastettiin 3. marraskuuta. Siinä vaiheessa 
heidän isänsä oli saanut Aaronin pappeuden ja 
saattoi kastaa heidät.

Veli Yáñez uskoo, että Herra vastasi hänen 
rukoukseensa ja salli hänen olla Paolan lah-
joittaja muuttaakseen hänen sydämensä. ”Jos 
vaimoni olisi leikattu minun sijastani, uskon, 
että olisin jatkanut elämääni samalla tavoin kuin 
ennen”, hän sanoo. Se oli elämää, josta hän ei 
ollut ylpeä – ryypiskelyä, tupakoimista ja uhka-
pelien pelaamista. Hän kertoo päässeensä eroon 
riippuvuuksistaan rukouksiinsa saamiensa vas-
tausten ansiosta. Mutta se oli hyvin vaikeaa, ja 
hän myöntää, että vain Jumala pystyi auttamaan 
häntä muuttumaan.

Veli Yáñez sanoo, että hänellä on nyt luja 
todistus viisauden sanasta ja kymmenysten laista. 
Kun lähetyssaarnaajat opettivat häntä, hän piti 
liikeyrityksensä avoinna seitsemänä päivänä vii-
kossa kustantaakseen Paolan hoidon, joka maksoi 
tuhat Yhdysvaltain dollaria kuukaudessa. Kymme-
nysten lakia ”minun oli hyvin vaikea hyväksyä”, 
hän sanoo, mutta hän päätti pyhittää lepopäivän 
ja panna kohdan Mal. 3:10 lupauksen koetteelle 
maksamalla kymmenykset. Kun hän piti myy-
mälänsä suljettuna sunnuntaisin, niin hänen 
mukaansa ”ne, jotka kävivät aiemmin ostoksilla 
sunnuntaisin, kävivätkin lauantaisin – ja he ostivat 
enemmän”. Nykyään hän menestyy taloudellisesti 
paljon paremmin kuin silloin kun hänen liikeyri-
tyksensä oli avoinna seitsemänä päivänä viikossa.

Katsoessaan taaksepäin Marco Yáñez yllättyy 
muutoksista itsessään. Hän myöntää, että hänen 
pyyntönsä tyttärensä hengen pelastamiseksi ovat 
tuoneet koko perheelle sellaista hengellisyyttä, 
jota hän ei koskaan unelmoinut mahdolliseksi. ◼
Kirjoittaja asuu Utahissa Yhdysvalloissa.
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Vanhin  
David A. Bednar
kahdentoista  
apostolin 
koorumista

Mikä oli Siionin leirikunta?
Profeetta Joseph Smith sai vuonna 1831 ilmoituk-

sen, jossa Independence Jacksonin piirikunnassa  
Missourissa määrättiin Siionin paikaksi, myöhempien 
aikojen pyhien keskeiseksi kokoontumispaikaksi ja 
sen Uuden-Jerusalemin sijaintipaikaksi, joka mainitaan 
sekä Raamatussa että Mormonin kirjassa (ks. OL 57:1–3; 
ks. myös Ilm. 21:1–2; Et. 13:4–6). Kesään 1833 men-
nessä mormoniuudisasukkaat muodostivat lähes kol-
manneksen Jacksonin piirikunnan väestöstä. Näiden 
tulijoiden nopeasti lisääntyvä määrä, mahdollinen  
poliittinen vaikutus sekä poikkeavat uskonnolliset ja 
poliittiset käsitykset aiheuttivat huolta alueen muissa 
uudisasukkaissa, jotka sen johdosta vaativat kirkon  
jäseniä luopumaan kodeistaan ja omaisuudestaan. 
Kun tätä uhkavaatimusta ei noudatettu, missourilaiset 
tekivät marraskuussa 1833 hyökkäyksiä uudisasutuk-
sille ja pakottivat pyhät lähtemään.

HERRAN 
Profeetta Joseph Smithin johtama Siionin  

leirikunnan matka vuonna 1834 on hät-
kähdyttävä esimerkki valinnasta olla 
Herran puolella. Siionin leirikunnan his-

torian tarkasteleminen voi auttaa meitä oppimaan 
tästä kirkon historian merkittävästä tapahtumasta 
arvokkaita ja ajattomia opetuksia, jotka soveltuvat 
elämäämme ja olosuhteisiimme nykyään.
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HERRAN 
Siionin leirikunnan antamia opetuksia
PUOLELLA   
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Siionin leirikunnan muodostamisesta annettiin ilmoi-
tuksen kautta käsky helmikuussa 1834 (ks. OL 103). 
Tämän Herran armeijan ensisijainen tarkoitus oli suojella 
mormoneja Jacksonin piirikunnassa uusilta hyökkäyksiltä –  
sen jälkeen kun Missourin kansalliskaarti olisi täyttä-
nyt velvollisuutensa saattaa uudisasukkaat turvallisesti 
koteihinsa ja mailleen. Leirikunnan oli myös määrä viedä 
rahaa ja tarvikkeita sekä antaa moraalista tukea hädänalai-
sille pyhille. Niinpä touko- ja kesäkuussa 1834 yli 200:n 
myöhempien aikojen pyhiin kuuluvan vapaaehtoisen 
komppania, jota profeetta Joseph Smith johti, matkasi 
noin 1 450 kilometrin matkan Ohion Kirtlandista Clayn 
piirikuntaan Missourissa. Hyrum Smith ja Lyman Wight 
värväsivät myös pienen vapaaehtoisjoukon Michiganin 
territoriosta, ja he liittyivät profeetan ryhmään Missourissa.  
Siionin leirikunnassa olivat mukana Brigham Young, 
Heber C. Kimball, Wilford Woodruff, Parley P. Pratt, Orson 
Hyde sekä monet muut kirkon historiasta tutut henkilöt.

Tarkoitukseni ei ole kuvailla tämän vaativan matkan 
yksityiskohtia tai kertoa kaikista hengellisesti merkittä-
vistä tapahtumista, joita sillä sattui. Saanen yksinkertaisesti 
tiivistää muutaman päätapahtuman Siionin leirikunnan 
matkasta:

•  Missourin kuvernööri Daniel Dunklin ei onnistunut 
järjestämään luvattua kansalliskaartin apua, jota 
mormoniuudisraivaajat olisivat tarvinneet saadak-
seen maansa takaisin.

•  Kirkon johtajat, Missourin osavaltion viranomaiset 
ja Jacksonin piirikunnan asukkaat kävivät neuvot-
teluja välttääkseen aseellisen välikohtauksen ja 
ratkaistakseen omaisuutta koskevat erimielisyydet 
mutta eivät onnistuneet pääsemään tyydyttävään 
sopimukseen.

•  Lopulta Herra käski Joseph Smithiä hajottamaan 
Siionin leirikunnan ja ilmoitti, miksi Herran armeija 
ei ollut saavuttanut sille asetettua tavoitetta (ks. 
OL 105:6–13, 19).

•  Herra käski pyhien luoda hyviä suhteita alueella 
valmistauduttaessa aikaan, jolloin Siion saataisiin 
takaisin laillisin eikä sotilaallisin keinoin (ks. OL 
105:23–26, 38–41).

Siionin armeija hajotettiin pienemmiksi ryhmiksi kesä-
kuun lopussa vuonna 1834, ja lopulliset vapautuspaperit 
annettiin heinäkuun 1834 ensimmäisinä päivinä. Useimmat 
vapaaehtoisista palasivat Ohioon.

Missourilaiset tekivät 
marraskuussa 1833 
hyökkäyksiä mormo-
nien uudisasutuksille 
Jacksonin piirikunnassa 
Missourissa ja pakotti-
vat pyhät lähtemään.
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Opetus koettelemisesta,  
seulomisesta ja valmistamisesta

Niitä uskollisia pyhiä, jotka marssivat Herran armei-
jassa, testattiin ja koeteltiin. Herra sanoikin: ”Minä olen 
kuullut heidän rukouksensa ja hyväksyn heidän uhrinsa; 
ja minusta on välttämätöntä, että heidät tuotiin näin 
kauas heidän uskonsa koettelemiseksi” (OL 105:19).

Siionin leirikunnan fyysiset ja hengelliset haasteet oli-
vat mitä konkreettisimmalla tavalla vehnän seulomista 
rikkaviljan joukosta (ks. Matt. 13:25, 29–30; OL 101:65), 
lampaiden erottamista vuohista (ks. Matt. 25:32–33), 
hengellisesti vahvojen erottelemista heikoista. Siten 
jokainen mies ja nainen, joka liittyi Herran armeijaan, 
kohtasi syvältä luotaavan kysymyksen ”Kuka on Herran 
puolella?” 2 ja vastasi siihen.

Kun Wilford Woodruff oli järjestämässä liikeasioitaan 
ja valmistautumassa liittymään Siionin leirikuntaan, 
hänen ystävänsä ja naapurinsa varoittivat häntä lähte-
mästä niin vaaralliselle matkalle. He antoivat neuvon: 
”Älä lähde. Jos lähdet, menetät henkesi.” Hän vastasi: 
”Jos tietäisin, että luoti lävistäisi sydämeni ensimmäisellä 
askeleella, jonka otan Missourin osavaltiossa, minä läh-
tisin silti.” 3 Wilford Woodruff tiesi, ettei hänen tarvinnut 
pelätä pahoja seurauksia niin kauan kuin hän oli uskol-
linen ja kuuliainen. Hän oli selvästikin Herran puolella.

Todellakin kesä 1834 oli niille uskollisille miehille ja 
naisille ”aika näyttää” 4. Mutta päätös marssia profeetta 
Joseph Smithin kanssa Missouriin ei ollut välttämättä 
kertaluonteinen, kaiken kattava tai välitön vastaus kysy-
mykseen ”Kuka on Herran puolella?” Näiden pyhien 
eteen tuli usein ja toistuvasti hetkiä, jolloin heidän oli 
”aika näyttää”: kun he kokivat henkistä ja fyysistä väsy-
mystä, saivat verisiä rakkoja jalkoihinsa, joutuivat selviy-
tymään riittämättömällä ravinnolla ja likaisella vedellä 
sekä kohtasivat lukuisia pettymyksiä, erimielisyyksiä 
ja kapinoita leirin sisällä sekä väkivaltaisten vihollisten 
uhkauksia ulkopuolelta.

Heidän oli ”aika näyttää” jokaisen tunnin, jokaisen 
päivän ja jokaisen viikon kokemuksissa ja puutteissa. 
Monien näennäisen pienten valintojen ja tekojen 

Mitä opetuksia voimme saada 
Siionin leirikunnasta?

Jotkut pitivät Siionin leirikuntaa epäonnistuneena ja hyö-
dyttömänä hankkeena, koska pyhät eivät onnistuneet saa-
maan takaisin maitaan Jacksonin piirikunnassa. Kirtlandissa 
eräs veli – jolta puuttui uskoa tarjoutua vapaaehtoisena 
lähtemään leirikunnan matkaan – tapasi Brigham Youngin 
tämän palattua Missourista ja kysyi: ”’No, mitä saitte tästä 
hyödyttömästä matkasta Missouriin Joseph Smithin kanssa?’ 
’Kaiken, minkä vuoksi lähdimme’, Brigham Young vastasi 
heti. ’En vaihtaisi tuolla matkalla saamaani kokemusta 
Geaugan piirikunnan kaikkiin rikkauksiin’” – Geauga oli 
piirikunta, jossa Kirtland silloin sijaitsi.1

Kehotan teitä ajattelemaan vakavasti Brigham Youngin 
vastausta: ”Kaiken, minkä vuoksi lähdimme.” Mitä ovat ne 
keskeiset opetukset, joita me voimme saada hankkeesta, 
joka ei saavuttanut ilmoitettua tarkoitustaan mutta siitä huo-
limatta antoi noille varhaisille pyhille ja voi antaa meillekin 
elinikäisiä siunauksia?

Uskon, että veli Brighamin vastauksesta tuohon ival-
liseen kysymykseen 
löytyy ainakin kaksi 
kaikkia koskevaa ope-
tusta: 1) opetus koette-
lemisesta, seulomisesta 
ja valmistamisesta sekä 
2) opetus johtavien 
veljien tarkkailemisesta, 
heiltä oppimisesta ja 
heidän seuraamisestaan. 
Tähdennän, että nämä 
opetukset ovat yhtä tär-
keitä – elleivät tärkeäm-
piäkin – meidän oppia 
ja soveltaa käytäntöön 
nykyisin kuin ne olivat 
hieman yli 180 vuotta 
sitten Siionin leirikun-
nan vapaaehtoisille.
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suurenmoisella yhdistelmällä nämä omistautuneet pyhät 
antoivat elämässään vakuuttavan vastauksen kysymykseen 
”Kuka on Herran puolella?”

Kuinka näiden Siionin leirikuntaan kuuluvien elämässä 
ilmenevä koetteleminen ja seulominen valmisti heitä? On 
kiinnostavaa, että kahdeksan niistä veljistä, jotka kutsut-
tiin kahdentoista apostolin koorumiin vuonna 1835, sekä 
kaikki samaan aikaan seitsenkymmeniksi kutsutut olivat 
Siionin leirikunnan veteraaneja. Kokouksessa, joka pidettiin 
seitsenkymmenten kutsumisen jälkeen, profeetta Joseph 
Smith julisti:

”Veljet, muutamat teistä ovat vihastuneet minuun, koska 
ette taistelleet Missourissa. Mutta sanon teille, että Jumala 
ei halunnut teidän taistelevan. Hän ei voisi järjestää valta-
kuntaansa, jossa kaksitoista miestä avaa evankeliumin oven 
maan kansakunnille ja jossa heidän johdollaan seitsemän-
kymmentä miestä seuraa heidän jälkiään, ellei Hän ottaisi 
heitä niiden miesten joukosta, jotka olivat tarjonneet uhriksi 
henkensä ja jotka olivat tehneet yhtä suuren uhrauksen 
kuin Abraham.

Nyt Herralla on kaksitoista apostoliaan ja seitsenkymme-
nensä, ja tulevaisuudessa kutsutaan muita seitsemänkym-
menen koorumeja.” 5

Siionin leirikunta oli todellakin metallinpuhdistajan tuli 
yleisesti kaikille vapaaehtoisille ja erityisesti monille Herran 
kirkon tuleville johtajille.

Vapaaehtoisten saamat kokemukset Herran armeijassa oli-
vat myös valmistautumista kirkon jäsenten tuleviin, suurem-
piin siirtymisiin paikasta toiseen. Yli 20 Siionin leirikunnan 
jäsentä toimi kapteeneina ja luutnantteina kahdessa suuressa 
muuttoliikkeessä: ensimmäinen tapahtui jo neljä vuotta myö-
hemmin ja käsitti 8 000–10 000 ihmisen muuton Missourista 
Illinoisiin6, ja toinen – suuri muutto länteen – tapahtui kah-
dentoista vuoden kuluttua. Silloin noin 15 000 myöhempien 
aikojen pyhää muutti Illinoisista Suolajärven laaksoon ja mui-
hin Kalliovuorten laaksoihin. Siionin leirikunta oli valmista-
vana koulutuksena kirkolle valtavan arvokas. Vuosi 1834 oli 
”aika näyttää” – ja valmistautua vuosiin 1838 ja 1846.

Meitäkin koetellaan, seulotaan ja valmistetaan yksilöinä ja 
perheinä aivan kuten Siionin leirikunnan jäseniä. Pyhät kir-
joitukset ja johtavien veljien opetukset ovat täynnä lupauksia 
siitä, että usko Herraan Jeesukseen Kristukseen, pyhien liit-
tojen tekeminen, niiden kunniassa pitäminen ja muistaminen 
sekä kuuliaisuus Jumalan käskyille vahvistavat meitä valmis-
tautumaan kuolevaisuuden koettelemuksiin ja koetuksiin, 
kohtaamaan ja voittamaan ne sekä oppimaan niistä.

”Meillä on monia, 
jotka ajattelevat  
olevansa hyviä  
ihmisiä, mutta  
heidän pitää myös 
tehdä hyvää.”
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Herran kirkon johtajat ovat selkeästi tuoneet esiin 
joitakin yhteisiä tai tiettyä sukupolvea koskevia koetuksia, 
joita voimme odottaa kohtaavamme omana aikanamme 
ja omassa sukupolvessamme. Palvellessaan kahdentoista 
apostolin koorumin presidenttinä vuonna 1977 presi-
dentti Ezra Taft Benson (1899–1994) kohotti eräässä 
alue-edustajien kokouksessa profeetallisen varoituksen 
äänen. Lainaan nyt kattavasti presidentti Bensonin sanoja 
ja kehotan teitä kiinnittämään huomionne hänen ajankoh-
taisiin neuvoihinsa:

”Jokaisella sukupolvella on omat koetuksensa ja mah-
dollisuutensa osoittaa kykynsä. Haluaisitteko tietää yhden 
vaikeimmista koetuksistamme? Kuulkaa Brigham Youngin 
varoittavat sanat: ’Pahin pelkoni tähän kansaan nähden on, 
että se rikastuu tässä maassa, unohtaa Jumalan ja Hänen 
kansansa, käy laiskaksi ja potkii itsensä ulos kirkosta ja 
menee helvettiin. Tämä kansa kestää ahdistelun, ryöstämi-
sen, köyhyyden ja kaikenlaista vainoa ja pysyy uskollisena. 
Mutta pelkään suuresti sitä, ettei se kestä rikkautta.’”

Presidentti Benson jatkaa: ”Meidän koetuksemme 
tuntuu siis olevan kaikkein vaikein, sillä paheet ovat hie-
novaraisempia, ovelampia. Se kaikki tuntuu vähemmän 
uhkaavalta, ja sitä on vaikeampi havaita. Vaikka jokainen 
vanhurskauden koetus merkitsee kamppailua, niin tämä 
nimenomainen koetus ei tunnu laisinkaan koetukselta, ei 
miltään kamppailulta, ja se voi siten olla koetuksista kaik-
kein petollisin.

Tiedättekö, mitä rauha ja hyvinvointi voivat tehdä  
kansalle – ne voivat tuudittaa sen uneen. Mormonin kirja 
varoittaa meitä siitä, kuinka Saatana viimeisinä päivinä 
johdattaa meidät varovasti alas helvettiin. Herralla on maan 
päällä mahdollisia hengellisiä jättiläisiä, joita Hän on säästä-
nyt noin kuusituhatta vuotta auttaakseen valtakunnan voit-
toon, ja Perkele yrittää tuudittaa heidät uneen. Vastustaja 
tietää, ettei hän luultavasti juurikaan onnistu saamaan heitä 
lankeamaan moniin suuriin ja pahoihin tekemisen syntei-
hin. Niinpä hän tuudittaa heidät syvään uneen niin kuin 
Gulliverin ja sitten sitoo heidät pienillä tekemättä jättämisen 
synneillä. Ja mitä hyötyä on johtajasta, joka on unelias, 
vaarattomaksi tehty, innoton jättiläinen?

Meillä on liian monia 
mahdollisia hengellisiä jätti-
läisiä, joiden pitäisi vahvistaa 
tarmokkaammin perhettään, 
valtakuntaa ja maata. Meillä on 
monia, jotka ajattelevat ole-
vansa hyviä ihmisiä, mutta hei-
dän pitää myös tehdä hyvää 
– vahvoina patriarkkoina, 
rohkeina lähetyssaarnaajina, 
urhoollisina sukututkijoina ja temppelityöntekijöinä, omis-
tautuneina kansalaisina ja tunnollisina koorumin jäseninä. 
Lyhyesti sanottuna meidät täytyy ravistella ja herättää 
hengellisiltä torkuilta.” 7

Ottakaa huomioon, että vauraus, hyvinvointi ja huolet-
tomuus voivat olla meidän aikamme koetuksia, jotka ovat 
yhtä voimakkaita tai voimakkaampia kuin vaino ja fyysiset 
vaikeudet, joita Siionin leirikunnan marssille vapaaehtoi-
sesti lähteneet pyhät kokivat. Kuten profeetta Mormon 
kuvasi ylpeyden kierrettä suurenmoisessa yhteenvedos-
saan luvussa Hel. 12:

”Ja näin me voimme nähdä ihmislasten sydänten petol-
lisuuden sekä epävakaisuuden; niin, me voimme nähdä, 
että Herra suuressa, äärettömässä hyvyydessään siunaa 
niitä, jotka panevat turvansa häneen, ja antaa heidän 
menestyä.

Niin, ja me voimme nähdä, että juuri sillä hetkellä, kun 
hän antaa kansalleen menestystä, nimittäin sen peltojen ja 
katraiden ja laumojen lisääntymisenä ja kultana ja hopeana 
ja kaikenlaisina erilaatuisina ja erilaisina kalleuksina; sääs-
täen sen hengen ja pelastaen sen sen vihollisten käsistä; 
pehmittäen sen vihollisten sydämet, niin etteivät he julis-
taisi sotia sitä vastaan; niin, ja sanalla sanoen tehden kaiken 
kansansa parhaaksi ja onneksi; niin, sillä hetkellä se paa-
duttaa sydämensä ja unohtaa Herran Jumalansa ja polkee 
Pyhän jalkoihinsa – niin, ja tämä sen mukavuuden ja tavat-
toman suuren vaurauden tähden.” (Hel. 12:1–2.)

Kehotan teitä kiinnittämään huomiota etenkin viimeisen 
virkkeen viimeisiin sanoihin – ”ja tämä sen mukavuuden ja 
tavattoman suuren vaurauden tähden”.
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Opetus johtavien veljien tarkkailemisesta,  
heiltä oppimisesta ja heidän seuraamisestaan

Uskollisia pyhiä Herran armeijassa siunattiin, kun 
he tarkkailivat johtavia veljiä, oppivat heiltä ja seurasi-
vat heitä. Ja me voimme tänä aikana hyötyä suuresti  
Siionin leirikunnan omistautuneiden jäsenten esimerkistä 
ja uskollisuudesta.

Parley P. Prattilta saamaansa neuvoa noudattaen Wilford 
Woodruff matkusti Ohion Kirtlandiin huhtikuussa 1834 
liittyäkseen Siionin leirikuntaan. Veli Woodruffin kertomus 
ensimmäisestä tapaamisestaan profeetta Joseph Smithin 
kanssa on opettavainen meille kaikille:

”Näin tapasin ensimmäisen kerran elämässäni rakkaan 
profeettamme Joseph Smithin, miehen, jonka Jumala oli 
valinnut tuomaan esiin ilmoituksensa näinä viimeisinä 
aikoina, ja keskustelin hänen kanssaan. Ensi kosketukseni 
ei ollut sellainen, että se tyydyttäisi lahkolaisen mielen 
ennakkokäsityksiä siitä, millainen profeetan pitäisi olla 
tai kuinka hänen tulisi esiintyä. Se olisi saattanut järkyttää 
joidenkin ihmisten uskoa. Tapasin hänet veljensä Hyrumin 
kanssa ulkoa harjoittelemasta maaliin ampumista parilla 
pistoolilla. Kun he lopettivat ampumisen, minut esiteltiin 
veli Josephille, ja hän kätteli minua mitä sydämellisimmin. 
Hän kutsui minut asumaan taloonsa siksi ajaksi kun olisin 
Kirtlandissa. Otin tämän kutsun vastaan mitä kernaim-
min, ja oleskeluni hänen luonaan kohotti ja siunasi minua 
suuresti.” 9

Minusta on merkille pantavaa, että veli Woodruffia, 
joka asui jonkin aikaa profeetan kodissa ja jolla oli  
epäilemättä mitä parhain tilaisuus tarkkailla häntä joka-
päiväisen elämän askareissa, siunattiin silmillä, jotka 
näkivät ohi ennakkokäsitysten ”siitä, millainen profeetan 
pitäisi olla tai kuinka hänen tulisi esiintyä”. Sellaiset vää-
rät käsitykset hämärtävät monien nykymaailman ihmis-
ten näkökyvyn sekä Herran palautetussa kirkossa että 
sen ulkopuolella.

Sen johdosta, että minut kutsuttiin vuonna 2004 palve-
lemaan kahdentoista apostolin koorumissa, olen saanut 
aivan ainutlaatuisen näkökulman siihen, mitä tarkoittaa 
johtavien veljien tarkkaileminen, heiltä oppiminen ja 

Presidentti Harold B. Lee (1899–1973) opetti samoin 
siitä helppouden yhteisestä koetuksesta, joka meillä 
on omana aikanamme: ”Meitä testataan, meitä koetel-
laan, käymme läpi joitakin ankarimmista koetuksista 
nykyään, emmekä kenties ymmärrä niiden koetusten 
vakavuutta, joiden läpi käymme. Noina aikoina oli 
murhia, oli hyökkäyksiä, oli karkotuksia. [Pioneerit] 
karkotettiin erämaahan, he näkivät nälkää, heillä oli 
puutetta vaatteista ja he palelivat. He saapuivat tänne 
tähän suotuisaan laaksoon. Me olemme sen perillisiä, 
mitä he antoivat meille. Mutta kuinka käytämme sitä? 
Nykyisin paistattelemme sellaisen ylellisyyden hel-
massa, jollaista emme ole nähneet koskaan aiemmin 
maailman historiassa. Näyttäisi siltä, että tämä on luul-
tavasti ankarin koetus, mitä meillä on koskaan ollut 
tämän kirkon historiassa.” 8

Nämä nykyisten ja muinaisten profeettojen opetukset 
myöhempien aikojen koetuksista ja koettelemuksista 
panevat ajattelemaan. Niiden ei kuitenkaan pitäisi olla 
lannistavia, eikä meidän pidä pelätä. Niiden kohdalla, 
joilla on silmät nähdä ja korvat kuulla, hengelliset 
varoitukset johtavat yhä valppaampaan huomioimiseen. 
Te ja minä elämme varoituksen päivänä (ks. OL 63:58). 
Ja koska meitä on varoitettu ja tullaan varoittamaan, 
meidän pitää – kuten apostoli Paavali kehotti – pysyä 
valveilla hellittämättä (ks. Ef. 6:18). Kun huomioimme ja 
valmistaudumme, meidän ei todellakaan tarvitse pelätä 
(ks. OL 38:30).

Kuka on Herran puolella? Nyt on aika näyttää, että 
meillä on mieli ja sydän, jotka hyväksyvät nämä innoi-
tetut varoitukset ja toimivat niiden mukaisesti. Nyt on 
aika näyttää, että me huomioimme ja valmistaudumme 
kestämään myöhempien aikojen koetuksia, jotka kos-
kevat vaurautta ja ylpeyttä, hyvinvointia ja helppoutta 
sekä kovasydämisyyttä ja Herran Jumalamme unoh-
tamista. Nyt on aika näyttää, että olemme uskollisia 
kaikkina aikoina ja kaikessa, mitä taivaallinen Isämme 
ja Hänen rakas Poikansa ovat haltuumme uskoneet – ja 
että pidämme Jumalan käskyt ja vaellamme oikeamieli-
sesti Hänen edessään (ks. Alma 53:20–21).

VA
LO

KU
VA

 ©
 D

ES
ER

ET
 N

EW
S



 H e i n ä k u u  2 0 1 7  21

heidän seuraamisensa. Näen nyt päivittäin yksilöllisiä 
persoonallisuuksia, erilaisia mieltymyksiä ja jaloja luonteita 
tämän kirkon johtajissa. Jotkut ihmiset pitävät johtavien 
veljien inhimillisiä rajoituksia ja puutteita ongelmallisina ja 
uskoa vähentävinä. Minun uskoani nuo heikkoudet vah-
vistavat. Herran ilmoitettu malli Hänen kirkkonsa johtami-
seksi ottaa huomioon inhimillisten heikkouksien vaikutuk-
sen ja lieventää sitä. Minusta on todella ihmeellistä nähdä 
omin silmin, kuinka Herra toteuttaa tahtoaan palvelijoi-
densa avulla, valitsemiensa johtajien vioista ja heikkouk-
sista huolimatta. Nämä miehet eivät ole täydellisiä eivätkä 
ole koskaan väittäneetkään olevansa. He ovat kuitenkin 
todella Jumalan kutsumia.

Wilford Woodruff, jolla oli papin virka hänen kävelles-
sään Missouriin Herran armeijassa, julisti myöhemmin pal-
vellessaan kahdentoista koorumin jäsenenä: ”Me saimme 
kokemusta, jota emme olisi voineet koskaan saada millään 
muulla tavalla. – – Meillä oli etuoikeus taivaltaa [profeetan 
kanssa 1 600 kilometriä] ja nähdä Jumalan Hengen toi-
mivan hänen kanssaan ja nähdä hänen saavan Jeesuksen 
Kristuksen ilmoituksia ja nähdä noiden ilmoitusten täytty-
vän. – – Ellen olisi lähtenyt Siionin leirikunnan matkaan, 
en olisi täällä tänään.” 10

Huhtikuun 1834 viimeisenä sunnuntaina Joseph Smith 
kutsui joukon kirkon johtohenkilöitä puhumaan erääseen 
koulutaloon kokoontuneille Siionin leirikunnan vapaaeh-
toisille. Kun veljet olivat pitäneet puheensa, profeetta nousi 
ja ilmaisi, että hän oli rakentunut saamastaan opetuksesta. 
Sitten hän profetoi:

”Haluan sanoa teille Herran edessä, että te ette tiedä 
yhtään enempää tämän kirkon ja valtakunnan kohtaloista 
kuin äitinsä sylissä oleva lapsi. Te ette ymmärrä sitä. – – Te 
näette täällä tänään vain pienen kourallisen pappeutta, 
mutta tämä kirkko täyttää vielä Pohjois- ja Etelä-Amerikan – 
se täyttää maailman.” 11

Sinä iltana miehet kuten Brigham Young, Heber C.  
Kimball, Orson Pratt ja Wilford Woodruff kuuntelivat ja 
oppivat profeetalta paljon – ja vuosia myöhemmin he 
auttoivat hänen profeetallisen julistuksensa toteuttamisessa. 
Miten loistavia tilaisuuksia noilla miehillä olikaan tarkkailla 
profeettaa, oppia häneltä ja seurata häntä.

Meidän kaikkien on tärkeää muistaa, että me voimme 
ottaa oppia sekä johtavien veljien opetuksista että heidän 
esimerkillisestä elämästään. Ajatellen sitä majesteettista 
näkyä kirkon tulevasta kasvusta, jonka profeetta Joseph 
Smith ilmaisi, pyydän teitä nyt ottamaan huomioon hänen 

Meidän kaikkien on 
tärkeää muistaa, että 
me voimme ottaa 
oppia sekä johtavien 
veljien opetuksista 
että heidän esimerkilli-
sestä elämästään.
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opettaja ollut oppilasta parempi; – – ja he kaikki tekivät 
työtä, kukin voimiensa mukaisesti” (Alma 1:26).

Sen jälkeen kun minusta tuli johtava auktoriteetti, olen yrit-
tänyt tarkkailla ja oppia, kun muutamat veljistäni ovat kohdan-
neet ikääntymisen vaikutuksia tai fyysisten rajoitusten ja jatku-
van kivun säälimättömiä vaatimuksia. Ette voi tietää ettekä tule 
koskaan tietämään sitä yksityistä ja hiljaista kärsimystä, jonka 
kanssa jotkut näistä miehistä elävät, kun he palvelevat julki-
sesti kaikesta sydämestään, väkevyydestään, mielestään ja voi-
mastaan. Kun olen palvellut presidentti Gordon B. Hinckleyn 
(1910–2008), presidentti James E. Faustin (1920–2007), vanhin 
Joseph B. Wirthlinin (1917–2008), presidentti Boyd K. Packe-
rin (1924–2015), vanhin L. Tom Perryn (1922–2015), vanhin 
Richard G. Scottin (1928–2015) ja muiden apostolisten työ- 
tovereideni kanssa ja olen tarkkaillut heitä, voin julistaa 
selkeästi ja valtuudella, että johtavat veljet, joiden kanssa 
palvelen, ovat sotureita – jaloja ja suuria hengellisiä sotureita – 
sanan aidoimmassa ja ihailtavimmassa merkityksessä! Kärsiväl-
lisyytensä, sinnikkyytensä ja rohkeutensa ansiosta he ponnis-
televat eteenpäin lujina Kristuksessa (ks. 2. Nefi 31:20) tavalla, 
joka on meille esimerkin arvoinen.

Presidentti Lee varoitti vielä yhdestä yhteisestä koetuk-
sesta, josta on tulossa yhä vallitsevampi tässä sukupolvessa: 

henkilökohtaisen esimerkkinsä voiman rutiininomaisten ja 
arkipäiväisten mutta välttämättömien tehtävien suorittami-
sessa. George A. Smith kuvaili päiväkirjassaan sitä, kuinka 
profeetta suhtautui Missourin marssin päivittäisiin haasteisiin.

”Profeetta Joseph otti itselleen täyden osuuden koko 
matkan rasituksista. Sen lisäksi että hän huolehti leirikunnan 
muonituksesta ja johtamisesta, hän käveli melkein koko ajan 
ja sai oman osansa rakkoisista, verisistä ja kipeistä jaloista – –.  
Mutta koko matkan aikana hän ei lausunut nurkumisen eikä 
valituksen sanaa, vaikka useimmat leirin miehistä valittivat 
hänelle kipeistä varpaista, rakkoisista jaloista, pitkistä mars-
seista, niukoista muonavaroista, leivän huonosta laadusta, 
kehnoista maissikakuista, härskiintyneestä voista, väkevästä 
hunajasta, toukkaisesta pekonista ja juustosta jne. Edes koira 
ei voinut haukkua, etteivätkö jotkut miehet olisi nurisseet 
siitä Josephille. Jos oli leiriydyttävä juomakelvottoman veden 
luo, se aiheutti miltei kapinan. Olimme kuitenkin Siionin 
leirikunta, ja monet meistä olivat rukoilemattomia, ajattele-
mattomia, huolimattomia, piittaamattomia, typeriä tai pirulli-
sia, emmekä me edes tienneet sitä. Joseph joutui kestämään 
meitä ja ohjaamaan meitä niin kuin lapsia.” 12

Joseph oli voimakas esimerkki Alman opettamasta peri-
aatteesta: ”Sillä saarnaaja ei ollut kuulijaa parempi, eikä 

”Kuka on Herran 
puolella?” Nyt on aika 
näyttää se kuulemalla 
ja noudattamalla 
elävien apostolien ja 
profeettojen neuvoja 
– heidän, jotka Jumala 
on kutsunut.
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”Olemme nyt läpikäymässä toista koetusta – aikakautta, 
jota voisimme kutsua oppineisuuden aikakaudeksi. Tänä 
aikana on monia älykkäitä ihmisiä, jotka eivät ole haluk-
kaita kuuntelemaan Herran nöyriä profeettoja. – – Se on 
melko ankara koetus.” 13

Oppineisuuden koetus on vaurauden ja helppouden 
koetuksen kumppani. Kuinka tärkeää meidän jokai-
sen onkaan tarkkailla johtavia veljiä, oppia heiltä ja  
seurata heitä.

”Kuka on Herran puolella?” Nyt on aika näyttää se 
kuulemalla ja noudattamalla elävien apostolien ja profeet-
tojen neuvoja – heidän, jotka Jumala on kutsunut näinä 
myöhempinä aikoina valvomaan ja ohjaamaan työtään 
maan päällä. Nyt on aika näyttää oma uskomme siihen, 
että Jumalan sana ”ei katoa vaan toteutuu täysin; olipa se 
puhuttu [Hänen omalla äänellään tai Hänen palvelijoidensa] 
äänellä, se on sama” (OL 1:38). Nyt on aika näyttää. Sen 
aika on nyt!

Oma Siionin leirikuntamme
Jossakin vaiheessa meidän kunkin elämässä meitä 

kutsutaan marssimaan omassa Siionin leirikunnas-
samme. Kutsun ajoitus vaihtelee, ja ne erityiset esteet, 
joita kenties kohtaamme matkalla, ovat erilaisia. Mutta 
jatkuva ja johdonmukainen suhtautumisemme tähän 
väistämättömään kutsuun antaa lopulta vastauksen 
kysymykseen: ”Kuka on Herran puolella?”

Aika näyttää on nyt, tänään, huomenna ja ikuisesti. 
Muistakaamme aina siihen liittyvät opetukset koettele-
misesta, seulomisesta ja valmistamisesta sekä johtavien 
veljien tarkkailemisesta, heiltä oppimisesta ja heidän 
seuraamisestaan. ◼
Koulutusviikon hartaustilaisuuden puheesta ”Who’s on the Lord’s Side? 
Now Is the Time to Show” [Kuka on Herran puolella? Nyt on aika näyt-
tää], joka pidettiin Brigham Youngin yliopiston Idahon kampuksella 
30. heinäkuuta 2010.
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Matt McBride ja James Goldberg
kirkon historian osasto

Kyyneleet kihosivat 56-vuotiaan Frans Lekqwatin 
silmiin hänen istuessaan vastapäätä vaarnanjohta-
jaansa Olev Taimia. Vaarnanjohtaja Taim oli juuri 

kysynyt Fransilta, mitä mieltä tämä oli kirkon seurakun-
nan perustamisesta Fransin kotikaupunkiin Sowetoon 
Etelä-Afrikkaan.

”Miksi sinä itket? Loukkasinko sinua?” vaarnanjohtaja 
Taim kysyi.

”Et”, Frans vastasi. ”Tämä on ensimmäinen kerta  
Etelä-Afrikassa, kun valkoinen mies on kysynyt minulta 
mielipidettäni ennen päätöksen tekemistä.”

Elämä apartheidin aikaan
Vuosi oli 1981. Tuohon aikaan mustat ja valkoiset Etelä- 

Afrikassa erotettiin toisistaan lakien järjestelmällä, josta 
käytettiin nimitystä apartheid. Tämä laillinen erottelu sekä 
kirkon rajoitus, joka esti mustien afrikkalaismiesten aset-
tamisen pappeuteen, olivat merkinneet pitkään sitä, ettei 

Yllä: Ranta on osoitettu ainoastaan valkoisten käyttöön  
Etelä-Afrikan ankaran apartheidpolitiikan mukaisesti.
Oikealla: Vuonna 1952 Johannesburgissa osoitettiin 
mieltä vapauden ja tasa-arvon puolesta.

Opi kuuntelemaan  
ENSIMMÄISET RODULLISESTI YHDISTETYT 
SEURAKUNNAT ETELÄ-AFRIKASSA
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kirkko voinut menestyä mustien eteläafrikka-
laisten keskuudessa. Uusi päivä koitti vuonna 
1978, kun presidentti Spencer W. Kimball sai 
ilmoituksen, joka poisti pappeuteen asetta-
mista koskeneen rajoituksen, mutta erottelun 
haasteet ja rotujen välisen epäluulon kult-
tuuri säilyivät.

Mustien eteläafrikkalaisten suuri enem-
mistö asui mustien asuma-alueilla, jotka oli 
yleensä rakennettu Johannesburgin kaltais-
ten etupäässä valkoisten asuttamien kau-
punkien liepeille. Soweto, lyhenne sanoista 
South Western Townships [Lounaiset  
mustien asuma-alueet], oli niistä suurin.  

muisti kuulleensa kuusivuotiaan valkoisen pojan sanovan 
jotakin loukkaavaa kirkossa kohtaamistaan mustista. ”Jos 
olen rehellinen, minä hikeennyin”, Josiah muisteli. Mutta 
sitten hän kuuli pojan äidin sanovan tälle: ”Kirkko on kaik-
kia varten.” Muistutus lohdutti, ja Josiah rauhoittui.

Seurakunta Sowetoon?
Vaarnanjohtaja Taim oli tietoinen mustien jäsenten 

kohtaamista fyysisistä ja emotionaalisista haasteista. Hän 
harkitsi seurakunnan perustamista Sowetoon, jotta kulke-
minen olisi heille helpompaa, mutta hän ei halunnut antaa 
heille tunnetta, etteivät he olisi tervetulleita Johannesbur-
giin. Hän päätti haastatella Fransin kaltaisia sowetolaisia 
jäseniä arvioidakseen heidän ajatuksiaan ennen mihinkään 
toimiin ryhtymistä. He antoivat hänelle selkeän vastauksen: 
”Haluaisimme juurruttaa kirkon Sowetoon.”

Vaarnanjohtaja Taim etsi kokeneita johtohenkilöitä, jotka 
voisivat auttaa uusien käännynnäisten valmentamisessa. 
Hän puhutteli yli 200 jäsentä Johannesburgissa ja kutsui 
lopulta 40 heistä liittymään uuteen seurakuntaan niin 

Valkoiset kävivät harvoin mustien asuma-alueilla, ja 
mustia, jotka kävivät kaupungeissa, kohdeltiin harvoin 
tasavertaisesti valkoisten kanssa.

Frans ja hänen perheensä kuuluivat pieneen sowetolais-
ryhmään, joka oli ottanut innokkaana vastaan palautetun 
evankeliumin 1970-luvulla. Alkuun he kävivät Johannes-

burgin seurakunnassa. 
Fransin poika Jonas muis-
teli, kuinka perhe nousi 
sunnuntaiaamuisin kello 
neljältä, jotta he ehtisivät 
Johannesburgiin menevään 
varhaiseen junaan, ja sitten 
he kävelivät pitkän matkan 
kappelille aamuyhdeksältä 
alkaviin kokouksiin. Perhe 

oli aina aikaisessa – vaikka lasten oli joskus vaikea pysyä 
hereillä koko Alkeisyhdistyksen ajan!

Rodullisen yhdistämisen ajan pioneerin elämä saattoi 
olla myös emotionaalisesti haasteellista. Josiah Mohapi AL
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”Emme ehkä ole olleet 

samaa mieltä asioista, 

joita on tapahtunut 

kirkon ulkopuolella, kuten 

politiikassa ja muussa, 

mutta olemme olleet 

samaa mieltä opista.”

Etelä-Afrikan ensimmäinen musta Apuyhdistyksen johtaja Julia Mavimbela 
osallistuu Soweton uuden seurakuntakeskuksen maanmurtotilaisuuteen 
vuonna 1991. (Lue hänen tarinansa seuraavasta artikkelista.)
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pitkäksi aikaa, että he ehtisivät kouluttaa siellä paikallisjoh-
tajien pioneeriryhmän.

Aivan kuten mustat jäsenet olivat kulkeneet toiseen 
osaan kaupunkia ja toiseen kulttuuriin osallistuessaan 

Johannesburgin seurakunnan 
toimintaan, valkoisten jäsenten 
oli sopeuduttava uuteen ympä-
ristöön ja kulttuuriin palvelles-
saan Sowetossa. Kaikki ei suju-
nut aina kitkattomasti. Maureen 
van Zylillä, valkoisella jäsenellä, 
joka oli kutsuttu palvelemaan 
Alkeisyhdistyksen johtajana, ei 
ollut mitään huomauttamista sii-
hen, että silloinen Etelä-Afrikan 
kansallislaulu valittiin yhdellä 

viikolla Apuyhdistyksen kokouksessa alkulauluksi. Hän 
sai kuitenkin pian huomata, että mustat eteläafrikkalaiset 
pitivät laulua apartheidin merkkinä ja että laulun valinta 
loukkasi monia mustia sisaria.

Sekä mustat että valkoiset jäsenet olisivat helposti 
voineet lannistua sellaisista väärinkäsityksistä, mutta he 
päättivät sen sijaan pitää niitä tilaisuutena keskusteluun 
ja kehittymiseen. ”Puhuimme kaikenlaisista asioista”,  
Maureen muisteli. ”Mitä mustat pitäisivät loukkaavana 
ja mikä meistä valkoisista tuntuisi loukkaavalta. Kuinka 
he toimivat tietyissä asioissa ja kuinka me toimimme. Ja 
niinpä se oli vain hienoa aikaa oppia yhdessä.”

Kun seurakunta Sowetossa voimistui ja suureni, seu-
rakuntia perustettiin muille mustien asuinalueille samaa 
mallia käyttäen. Khumbulani Mdletshe asui nuorukaisena 
KwaMashussa mustien alueella lähellä Durbania. Kun hän 
liittyi kirkkoon vuonna 1980, hänellä oli samankaltaisia 
epäluuloja valkoisia kohtaan kuin tuohon aikaan oli lähes 
kaikilla nuorilla mustilla miehillä Etelä-Afrikassa. Mutta 
hänen kokemuksensa Jumalan palvelemisesta yhdistetyssä 
seurakunnassa muuttivat hänen näkökantansa.

Liima, joka sitoo ihmisiä yhteen
Vuonna 1982 Khumbulania ja useita muita nuoria miehiä 

hänen seurakunnassaan kutsuttiin osallistumaan nuorten 
naimattomien aikuisten konferenssiin. Hänen seurakun-
nanjohtajansa, valkoinen veli nimeltä John Manford, halusi 
nuorten miesten olevan edustavia, vaikka vain harvalla 
heistä oli asiallinen vaatetus. Hän tyhjensi vaatekomeronsa 
jakaen nuorille miehille pukuja, joita nämä käyttivät kon-
ferenssissa. Seuraavana sunnuntaina seurakunnanjohtaja 
Manfordilla oli yllään sama puku, jota hän oli lainannut 
Khumbulanille. ”En osannut kuvitella, että valkoinen ihmi-
nen käyttäisi samoja vaatteita, joita minä olin käyttänyt”, 
Khumbulani muisteli, ”mutta siinä hän oli. Hänen ansios-
taan aloin nähdä valkoiset ihmiset eri tavoin kuin olin 
koskaan aiemmin nähnyt heidät.”

Vanhin Mdletshe, joka on nyt vyöhykeseitsenkymmen, 
huomautti: ”Me kaikki tarvitsemme näitä elettyjä kokemuk-
sia, jotka saavat meidät muuttumaan.”

”Voimme muuttaa 

näkemystä vain 

kokemusten avulla.  

Me kaikki tarvitsemme 

näitä elettyjä 

kokemuksia, jotka 

saavat meidät 

muuttumaan.”

Etelä-Afrikan lippu otettiin käyttöön vuonna 1994 apartheidin 
jälkeisenä ykseyden vertauskuvana. Musta, keltainen ja vih-
reä kuvaavat Afrikan kansalliskongressia (ANC), ja punainen,  
valkoinen ja sininen kuvaavat buuritasavaltoja.
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Apartheid päättyi Etelä-Afrikassa vuonna 1994. Vaikka 
nykyään monet seurakunnat ovat enimmäkseen mustien tai 
enimmäkseen valkoisten alueella, suurempi vapaus merkit-
see sitä, että yhä lisääntyvässä määrin alueet ovat sekoitus 
molempia. Kuten ensimmäisten seurakuntien pioneerit 
mustien asuinalueilla, eri taustoja edustavat jäsenet pal-
velevat ja työskentelevät yhdessä rakentaakseen Jumalan 
valtakuntaa.

Nykyinen Soweton vaarnanjohtaja Thabo Lebethoa 
kuvailee evankeliumia liimaksi, joka sitoo ihmisiä yhteen 
jakaantumisen aikana. ”Emme ehkä ole olleet samaa mieltä 
asioista, joita on tapahtunut kirkon ulkopuolella, kuten 
politiikassa ja muussa”, hän huomautti, ”mutta olemme 
olleet samaa mieltä opista.” Tuolta yhteiseltä pohjalta toi-
miessaan ihmiset voivat oppia toistensa eroista, kun he 
neuvottelevat harkiten ja kuuntelevat hengellisellä herkkyy-
dellä. ”Yksi tärkeimpiä asioita johtamisessa on kuunnella 
ihmisiä”, vaarnanjohtaja Lebethoa neuvoo. ”Kuunnella niin, 
että pystyy ymmärtämään. Kuunnella niin, että voi tuntea. 
Kuunnella niin, että voi saada innoitusta.”

Thoba Karl-Halla, varhaisen Soweton seurakunnan jäse-
nen Julia Mavimbelan tytär, yhtyy ajatukseen, että kuuntele-
minen estää väistämätöntä kitkaa muuttumasta tuskalliseksi 
jakautumiseksi. ”Minun pitää kuunnella niin, että se saa minut 
ymmärtämään sen ihmisen turhautumista, joka saattaisi luul-
tavasti vaikuttaa minusta syypäältä asiaan”, hän sanoo.

Vanhin Mdletshe kehottaa eteläafrikkalaisia pyhiä 
nykyään löytämään voimaa erilaisuudestaan etenkin neu-
vostoissa. ”Herra pitäisi siitä, että kaikenlaisilta elämän-
aloilta tulevat ihmiset istuvat pöydän ääressä puhumassa 
asioista”, hän huomauttaa. Hänen kutsunsa paikallisjohta-
jille kaikkialla kirkossa on kasvattaa edelleen eri taustoista 
tulevia johtohenkilöitä, aivan kuten mennyt sukupolvi on 
tukenut häntä. Kun yrittää saavuttaa uusia alueita ja uusia 
ryhmiä, niin hän toteaa, että ”kokeneita ihmisiä ei löydy, 
mutta kirkossa saadaan kokemuksia. Kokemuksia saadaan 
tuomalla ihmisiä toiminnan ytimeen ja panemalla heidät 
työskentelemään yhdessä.” ◼

Lainaukset ovat peräisin kirjoittajien vuonna 2015 tekemistä 
haastatteluista.
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Julia Mavimbelan elämä muuttui 
yllättäen vuonna 1955, kun hänen 

miehensä John sai surmansa auto-
onnettomuudessa. Paikalta saadut 
todisteet osoittivat, että toinen osa-
puoli, valkoinen mies, oli kääntynyt 
Johnin kaistalle. Sitä toista miestä ei 
kuitenkaan pidetty syyllisenä. Sen 
sijaan valkoiset poliisit sanoivat, että 
mustat ovat kehnoja ajajia, joten John 
oli vastuussa kolarista.1

Julia oli 37-vuotias neljän lapsen äiti, 
joka odotti viidettä lastaan. Rasismi, 
poliisi ja oikeusjärjestelmä olivat teh-
neet hänelle vääryyttä. Silti hän oppi 
lopulta olemaan antamatta periksi 
katkeruudelle. Sen sijaan hän käytti 
elämänsä pyrkien Kristuksen kaltai-
sen palvelun avulla toipumaan itse ja 
auttamaan rakasta maataan toipumaan. 
Se oli mahdollista, koska hän rakasti 
maataan, uskoi Jumalaan ja omistautui 
elämään uskonsa antamien periaattei-
den mukaisesti.

Julia syntyi vuonna 1917 viimeisenä 
viidestä lapsesta. Hänen isänsä kuoli, 
kun hän oli viisivuotias. Hänen äitinsä 
jäi kasvattamaan lapsia yksin löytäen 
työtä pesijänä ja kotiapulaisena.

Julian äiti oli uskonnollinen nai-
nen, joka opetti lapsiaan Raamatun 
mukaan. ”Äitini oli opettanut minut 
nielemään elämän katkeran kalkin ja 

Rakkaan maan 
toipumiseksi: Julia 
Mavimbelan usko
Matthew K. Heiss
kirkon historian osasto

kannustanut minua taakseen katsomi-
sen sijaan katsomaan aina eteenpäin”, 
Julia sanoi. Julian äiti ymmärsi myös 
koulutuksen tärkeyden ja teki kaiken 
voitavansa vähäisillä varoillaan huo-
lehtiakseen siitä, että hänen lapsensa 
saivat käydä koulua.

Julia sai lisää valmennusta ja koulu-
tusta, ja hän toimi opettajana ja rehto-
rina, kunnes tapasi John Mavimbelan 
ja avioitui tämän kanssa vuonna 1946. 
John omisti ruokatavara- ja lihakaupan. 
Julia luopui urastaan työskennelläkseen 
siellä. Yhdessä he rakensivat kodin ja 
saivat lapsia. Apartheidin rajoituksista 
huolimatta elämä oli hyvää. Kaikki 
kuitenkin muuttui Johnin kuoleman 
myötä.

Julia kaiverrutti miehensä hautaki-
veen nämä sanat:

John Phillip Corlie Mavimbelan
rakkaalle muistolle.
Vaimo ja sukulaiset.
Mutta kurkkuun jää pala.
Levätköön hänen sielunsa 

rauhassa.

Kuvaillessaan neljättä riviä Julia 
sanoi: ”Kirjoittamisen aikaan kurk-
kuun jäänyt pala oli vihaa ja katke-
ruutta – sitä miestä kohtaan, joka oli 
aiheuttanut onnettomuuden, poliiseja 
kohtaan, jotka olivat valehdelleet, 

[ja] oikeuslaitosta kohtaan, joka oli 
tuominnut mieheni vastuuseen onnet-
tomuudesta, joka oli vienyt hänen 
henkensä.” 2 Yksi Julian suurimmista 
koetuksista oli päästä yli katkeruu-
desta ja vihasta.

Pian aviomiehensä kuoleman 
jälkeen, eräänä ”levottomasti nukut-
tuna” yönä, Julia näki unen, jossa John 
ilmestyi hänelle, ojensi hänelle haalarit 
ja sanoi: ”Ryhdy töihin.” Kuvatessaan 
tämän unen vaikutusta Julia sanoi: 
”Löysin keinon irrottautua näiden vuo-
sien huolista, ja se oli mennä mukaan 
yhteiskunnalliseen toimintaan.”

Kaksikymmentä vuotta myöhem-
min, 1970-luvun puolivälissä, mustien 
suhtautuminen apartheidiin oli vaih-
tunut rauhanomaisista mielenosoi-
tuksista väkivallan purkauksiin. Yksi 
väkivallan levottomuuspesäkkeistä oli 
Soweto, missä Julia asui. Hän sanoi: 
”Sowetosta tuli meille aivan tuntema-
ton paikka – oli kuin olisimme olleet 
taistelukentällä.”

Julia pelkäsi, että tilanne herättäisi 
jälleen hänen katkeruutensa: ”Johnin 

Julia tapasi Johnin ja avioitui tämän 
kanssa vuonna 1946.
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kuolemasta oli yli 20 vuotta, mutta saa-
toin yhä tuntea sen ajan tuskan.” Pyr-
kiessään toipumaan itse ja auttamaan 
kansaansa toipumaan Julia ajatteli: 
”Kenties, jos voin opettaa lapset rakas-
tamaan kasvimaan hoitoa, kaikkea ei 
ole menetetty.” Hän perusti yhteiskas-
vimaan, joka symboloi toivoa ihmisille, 
jotka tunsivat vain pelkoa ja vihaa.

Kun hän teki työtä lasten kanssa 
yhteiskasvimaalla, hän opetti heille: 
”Kaivetaan katkeruuden maaperää, 
kylvetään sinne rakkauden siemeniä ja 
katsotaan, mitä hedelmiä se voi antaa 
meille. – – Rakkaus ei herää, ellei 
anna anteeksi muille.”

Hän sanoi: ”Syvällä sydämessäni 
tiesin, että mursin oman katkeruuteni 
maaperää, kun annoin anteeksi niille, 
jotka olivat loukanneet minua.” Katke-
ruus, joka oli jäänyt Johnin kuoleman 
jälkeen, alkoi vähitellen sulaa.

Vuonna 1981 Julia tutustui kirk-
koon. Lähetyssaarnaajat, jotka olivat 
tekemässä palvelutyötä Sowetossa, 
huomasivat poikien keskuksen kai-
paavan kipeästi korjaamista. He siivo-
sivat sen tiloja useita viikkoja.3

Kerran Juliaa pyydettiin palvele-
maan tuossa samassa poikien ker-
hossa. Kun hän meni paikalle, hän 
hämmästyi nähdessään, kuinka ”kaksi 
valkoista poikaa heiluttivat lapioitaan 
ruskeassa pölyssä”. Lähetyssaarnaajat 
kysyivät, voisivatko he tulla hänen 
kotiinsa tuomaan erään sanoman. 
Kolme päivää myöhemmin vanhin 
David McCombs ja vanhin Joel Heaton 
ilmaantuivat paikalle lähetyssaarnaa-
jan asussaan ja nimikyltit rinnassaan.

Julia sanoi, että kaksi ensimmäistä 
lähetystyöoppiaihetta ”menivät toi-
sesta korvasta sisään ja toisesta ulos”. 
Mutta kolmannella käynnillään lähe-
tyssaarnaajat kysyivät Julian ja Johnin 
valokuvasta, joka oli seinällä. Julia 
mainitsi, että hänen aviomiehensä oli 
kuollut, ja lähetyssaarnaajat tunsivat 
innoitusta kertoa hänelle pelastus-
suunnitelmasta ja kasteesta kuolleiden 
puolesta. Hän sanoi: ”Silloin aloin 
kuunnella, todella kuunnella sydämel-
läni. – – Kun lähetyssaarnaajat opet-
tivat minulle iankaikkisten suhteiden 
periaatteen, sain tunteen, että tässä 
on keino olla vanhempieni ja avio-
mieheni kanssa.” Julia kastettiin viisi 
kuukautta myöhemmin.

Kuukausi kasteensa jälkeen Julia 
puhui vaarnakonferenssissa. ”Kun 
kävelin korokkeelle”, hän sanoi, 
”lähes kaikki taisivat järkyttyä. He 
näkivät ensimmäisen kerran mustan 
henkilön puhuvan konferenssissa – 
ehkäpä joillekuille se oli ensimmäinen 
kerta, kun he olivat koskaan kuulleet 
mustan henkilön puhuvan yleisön 
edessä.” Hän tunsi innoitusta puhua 
aviomiehensä kuolemasta ja vaikeista 
vuosistaan. Hän kuvaili katkeruuttaan 
ja sitä, kuinka hän oli ”lopulta löytä-
nyt kirkon, joka voisi opettaa minua 
antamaan todella anteeksi”.

Hänen kamppailunsa väärinymmär-
ryksiä ja ennakkoluuloja vastaan ei 

ollut kuitenkaan ohi edes apartheidin 
päätyttyä vuonna 1994.

Vanhin Dale G. Renlund kahden-
toista apostolin koorumista kertoi 
huhtikuun 2015 konferenssipuhees-
saan ”Myöhempien aikojen pyhät 
jatkavat yrittämistä” Julian ja hänen 
tyttärensä Thoban kokemuksesta, 
kun ”muutamat valkoiset jäsenet eivät 
kohdelleet heitä kovin ystävällisesti”. 
Thoba valitti heidän kohtelustaan. 
Tapauksesta, josta olisi helposti voinut 
tulla syy jäädä pois kirkosta, muodos-
tui korvaamaton opetushetki. Julia 
vastasi: ”Voi Thoba, kirkko on kuin iso 
sairaala, ja me olemme kaikki sairaita 
omalla tavallamme. Me tulemme kirk-
koon saamaan apua.” 4

Julia oivalsi, että toipuminen oli 
mahdollista Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumin ansiosta paitsi hänen 
omalla kohdallaan myös hänen  
kansansa kohdalla. Palveleminen 
Johannesburgin temppelissä Etelä- 
Afrikassa opetti hänelle, että temp-
pelissä ”ei ole afrikaaneja. Ei ole 
englantilaisia. Ei ole situja eikä zuluja. 
Tiedätte sen ykseyden tunteen.”

Julia Mavimbela kuoli 16. heinä-
kuuta 2000. ◼
VIITTEET
 1. Ellei toisin ole mainittu, lainaukset ovat 

artikkelista Laura Harper, ”’Mother of 
Soweto’: Julia Mavimbela, Apartheid Peace-
Maker and Latter-day Saint”, julkaisematon 
käsikirjoitus, kirkon historian kirjasto.

 2. Harperin tekstissä käytetään sanaa lamp 
’lamppu’ eikä sanaa lump ’pala kurkussa’. 
Thoba on kuitenkin vahvistanut, että  
hautakiveen kaiverrettu sana oli lump.

 3. David Lawrence McCombs, haastattelussa 
kirjoittajan kanssa, 25. elokuuta 2015.

 4. Dale G. Renlund, ”Myöhempien aikojen 
pyhät jatkavat yrittämistä”, Liahona,  
toukokuu 2015, s. 57.

Alla: Apartheidin aikana Julia pani alulle 
yhteiskasvimaan opettaakseen lapsille, 
että ”kaikkea ei ole menetetty”.
Oikealla: Julia zulujen kansallispuvussaan 
ja palvelemassa Johannesburgin temppe-
lissä Etelä-Afrikassa.
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vedoksia Parley P. Prattin kirjoittamasta Voz 
de Amonestaciónista eli samasta lehtisestä, 
jonka Desideria oli nähnyt unessaan. Kun 
José oli puhunut vanhin Stewartin kanssa 
Desiderian unesta, tämä lähetyssaarnaaja 
antoi Josélle joitakin muita kirkon lehtisiä, 
koska Voz de Amonestación ei ollut valmis,  
ja vanhin Stewart kirjoitti heidän kiinnostavan 
keskustelunsa päiväkirjaansa.3

Monia pölyisiä kilometrejä myöhemmin 
José oli taas äitinsä seurassa. Kuultuaan, että 
lehtinen oli olemassa, Desideria tiesi, että uni 
oli ollut totta. Hän tutki Josén hänelle tuomia 
lehtisiä, ja niiden sisältämät evankeliumin 
perusopetukset koskettivat hänen sieluaan. 
Hän halusi mennä kasteelle.

Lähetyssaarnaajan löytämä
Koska vanhin Stewart oli edelleen viimeis-

telemässä Voz de Amonestaciónia, vanhin 
Melitón Trejo, Espanjasta tullut lähetyssaar-
naaja, lähetettiin Nopalaan etsimään  
Desideriaa ja Joséa. Huhtikuun 22. päivänä 

Clinton D. Christensen
kirkon historian osasto

Eräänä yönä 1880-luvun alussa Desideria 
Yáñez nukkui mukavassa pueblossa 
kaktusten reunustamilla kukkuloilla 

Nopalassa Meksikossa. Unessaan hän näki 
lehtisen nimeltä Voz de Amonestación [Varoi-
tuksen ääni], joka muuttaisi hänen elämänsä 
ja auttaisi häntä hengellisesti. Herättyään hän 
tiesi, että lehtistä julkaisevat miehet olivat 
Méxicossa.1 Hän käsitti myös, että hänen 
oli fyysisesti mahdotonta matkustaa tuohon 
kaupunkiin, joka oli 120 kilometrin päässä, 
mutta hän päätti vakaasti noudattaa unessa 
saamiaan vaikutelmia ja etsiä ratkaisun.

Perheen usko
Desideria keskusteli unestaan poikansa 

Josén kanssa. José uskoi äitiään ja matkusti 
Méxicoon tämän puolesta. Hän alkoi innok-
kaasti puhua ihmisille ja tapasi viimein kirkon 
jäsenen Plotino Rhodakanatyn, joka ohjasi 
hänet hotelli San Carlosiin.2

Hotellista José löysi vanhin James Z. 
Stewartin, joka oli oikolukemassa painajan 

Desideria Yáñez –  

Tästä varhaisesta 
meksikolaisesta 

myöhempien 
aikojen pyhästä, 

jonka uni oli 
johdattanut 

palautetun evan-
keliumin pariin, 
tuli kirkon uskol-

linen pioneeri.
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1880 vanhin Trejo kastoi Desideria  
Quintanar de Yáñezin, José Maria 
Yáñezin ja Josén tyttären Carmenin. 
Desideria oli 22. Meksikon lähetysken-
tällä kastettu henkilö ja ensimmäinen 
kasteelle mennyt nainen Meksikon 
keskiosissa.4

Myöhemmin samassa kuussa José 
kävi uudelleen Méxicossa ja palasi kotiin 
mukanaan kymmenen kappaletta leh-
tistä Voz de Amonestación. Desideria 
sai viimein käsiinsä unessa näkemänsä 
lehtisen. Hänelle tuo lehtinen oli konk-
reettinen muistutus siitä, kuinka Herra 
oli kääntynyt henkilökohtaisesti hänen 
puoleensa ja tuonut hänet palautetun 

evankeliumin piiriin.



Ensimmäinen espanjankielinen Mormonin kirja
Ollessaan 72-vuotias Desideria tunsi terveytensä heik-

kenevän. Vuoteen 1886 mennessä hän ei pystynyt enää 
liikkumaan pienen kotinsa ulkopuolella San Lorenzossa 
lähellä Nopalaa. Eräänä kauheana iltana varkaat murtautui-
vat hänen taloonsa, hakkasivat hänet ja pakenivat muka-
naan 3 000 Yhdysvaltain dollaria.5 Desideria jäi henkiin. 
Hän ei vaipunut epätoivoon vaan odotti uskossa Herran 
apua. Unensa perusteella hän oli jo oppinut, että Herra oli 
tietoinen hänen tilanteestaan.

Sitten lokakuussa 1886 eräs apostoli ja kaksi lähetysjohta-
jaa tulivat odottamatta käymään alueella. José Yáñez kertoi 
heille äitinsä kärsimyksistä. Veljet menivät ripeästi Desiderian 
kotiin. Desideria ilahtui tavatessaan vanhin Erastus Snow’n 
kahdentoista apostolin koorumista ja pyysi tätä panemaan 
kätensä hänen päänsä päälle pappeuden siunausta varten.

Johtavien veljien käynnin aikana uusi lähetysjohtaja 
Horace Cummings yllätti Desiderian tärkeällä uutisella. Hän 
kertoi, että koko Mormonin kirjan ensimmäinen espanjan-
kielinen käännös oli valmistumassa Salt Lake Cityssä.  
Desideria pyysi heti, että saisi tuon tulevan pyhän kirjan.

Kuukautta myöhemmin lähetysjohtaja Cummings 
palasi Desiderian luo tuomaan kirjan. Hän kirjoitti 

kokemuksestaan: ”Kävin vanhan sisar Yáñezin luona, joka 
on invalidi, ja annoin hänelle sitomattoman Mormonin kir-
jan, jonka olin pyytänyt lähettämään Utahista. Se oli ensim-
mäinen espanjankielinen, joka oli saatu Meksikoon. – –  
Hän vaikutti siihen hyvin tyytyväiseltä.” 6 Se olikin viimei-
nen lähetyssaarnaajan käynti Desiderian luona hänen 
elinaikanaan.

Eristyksissä mutta ei unohdettuna
Vuoden 1889 tienoilla – vain 10 vuotta palautetun evan-

keliumin saapumisesta Meksikon keskiosiin – kirkon joh-
tajat tunsivat innoitusta siirtää kirkon rajalliset voimavarat 
siirtokuntien perustamiseen Meksikon pohjoisosiin. Lähellä 
Méxicoa asuvat jäsenet, jotka olivat noin 1 600 kilometrin 
päässä siirtokunnista, tunsivat olevansa kuin lampaat ilman 
paimenta lähetyssaarnaajien lähtiessä pohjoiseen. Vaikka 
Desiderialla oli yhä oma perhe lähellään, hän tiesi, että 
heidän pitäisi toteuttaa evankeliumia eristyksissä. Se tar-
koitti sitä, ettei hän voisi koskaan liittyä Apuyhdistykseen 
eikä hän saisi temppelin siunauksia elämänsä aikana.

Mutta hän ymmärsi, että Herra tunsi hänet. Palveli-
joidensa välityksellä Herra oli ilmaissut halunsa palvella 
laumaansa yksi kerrallaan. Unensa, pappeuden siunauksen 
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Hän tiesi, että Jumala välitti hänen pienestä maailmankol-
kastaan ja varjeli sitä.

Vaikka Desideria ei pystynyt lähtemään kodistaan, 
hänestä tuli esimerkki uskosta, ahkeruudesta, kuuliaisuu-
desta ja luonteenlujuudesta paitsi omalle perheelleen myös 
jokaiselle meistä, kun pyrimme kulkemaan eteenpäin 
tuossa pioneerihengessä. ◼

VIITTEET
 1. Ks. Alonzo L. Taylorin lähetystyömuistiinpanot, 10. heinäkuuta 1903, ja 

Meksikon lähetyskentän historian käsikirjoitus ja historialliset raportit, 
7. heinäkuuta 1903, kirkon historian kirjasto.

 2. Ks. Taylorin lähetystyömuistiinpanot, 10. heinäkuuta 1903, ja James Z. 
Stewartin muistiinpanot, 17. helmikuuta 1880, kirkon historian kirjasto.

 3. Ks. Stewartin muistiinpanot, 17. helmikuuta 1880.
 4. Ks. Moses Thatcher, päiväkirja, 20. marraskuuta 1879, ja Stewartin 

muistiinpanot, 26. huhtikuuta ja 20. kesäkuuta 1880, kirkon historian 
kirjasto. Desideria oli ensimmäinen nainen, joka kastettiin Meksikon 
lähetyskentän avauduttua vuonna 1879 Méxicossa. Lyhyt lähetystyö 
pohjoiseen Hermosillon kaupunkiin vuonna 1877 oli kuitenkin johta-
nut viiden henkilön kasteeseen läheisessä kylässä. Heidän joukossaan 
oli Maria La Cruz Paros, ensimmäinen meksikolainen nainen, jonka tie-
detään kääntyneen. Virallisissa Meksikon lähetyskentän aikakirjoissa, 
jotka laati Moses Thatcher, ensimmäisenä naispuolisena käännynnäi-
senä mainitaan Desideria Yáñez, vaikka hän todellisuudessa oli toinen. 
Ks. myös Louis Garffin päiväämättömät muistelmat, kirkon historian 
kirjasto.

 5. Ks. Horace H. Cummingsin muistiinpanot, 24. lokakuuta 1886,  
kirkon historian kirjasto.

 6. Cummingsin muistiinpanot, 29. marraskuuta 1886.
 7. Taylorin lähetystyömuistiinpanot, 10. heinäkuuta 1903.

ja Mormonin kirjan ansiosta Desideria pystyi todistamaan 
ehdottomasta varmuudestaan, että Jumala huolehti hänen 
hengellisistä ja ajallisista tarpeistaan. Vaikka tämä tieto ei 
estänyt koettelemuksia ja haasteita ilmaantumasta hänen 
elämäänsä, se antoi hänelle luottamusta siihen, että Herra 
keventäisi aina hänen kuormiaan.

Kestävä perintö
Vuonna 1903 lähetyssaarnaajat palasivat Meksikon etelä-

osiin ensimmäisen kerran sitten vuoden 1886. He tapasivat 
Josén, joka tiivisti Desiderian kestämisen loppuun asti ja 
Desiderian jättämän uskon perinnön sanomalla, että sekä 
hänen vaimonsa että hänen äitinsä ”kuolivat täysin uskol-
lisina mormonismille” ja että hänellä itsellään oli ”toivo 
kuolla mormonismiin uskoen” 7.

Nähtyään unensa Desideria astui evankeliumin polulle, 
ja hänestä tuli kirkon latinalaisamerikkalainen pioneeri. 
Uskon siemen, jonka vuonna 1880 nähty uni oli kylvänyt, 
ei mennyt hukkaan, vaan se versoi Desiderian tehdessä 
kasteenliiton ja kestäessä koettelemuksensa uskoa osoit-
taen. Desiderian olisi ollut helppoa kuihtua hengellisesti, 
kun hän ja hänen perheensä toteuttivat evankeliumia 
ollessaan eristyksissä muusta kirkosta, mutta hän sinnitteli. 
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Kami Crookston

Mielikuvani vanhemmuudesta käsitti täydellisesti käyttäytyvät lap-
set, jotka olivat aina kauniisti puetut eivätkä koskaan lianneet 
itseään. Tajusin pian, että vaalimani kuva oli fantasiaa. Olen 

oppinut hyväksymään sekaisen kotini ja vuotavat nenät, koska tiedän, että 
niiden myötä saan ihmeellisimpiä siunauksia, mitä voi olla. Mutta en olisi 
koskaan osannut kuvitella taistelua, jonka kohtaisin kasvattaessani lap-
siamme, etenkin poikaamme Bradia.

Brad syntyi tähän elämään yhtä viattomana kuin kuka tahansa lapsi, 
mutta ymmärsimme melko pian, että hän oli erilainen. Hän ei voinut 
mennä lastenhuoneeseen ilman miestäni tai minua, koska hän oli liian agg-
ressiivinen. Kun hän tuli vanhemmaksi ja leikki muiden lasten kanssa, hän 
tarvitsi jatkuvaa valvontaa. Etsiessämme apua meille sanottiin, että meidän 
piti vain olla hänen kanssaan johdonmukaisempia. Teimme kaiken, mitä 
vain keksimme: haimme tietoa internetistä, luimme vanhemmuutta käsit-
televiä kirjoja ja kyselimme apua lääkäreiltä ja sukulaisilta. Kun Brad sitten 
aloitti koulun, hänellä diagnosoitiin aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö 
(ADHD) sekä joukko muita ongelmia.

Ensimmäistä kertaa tunsimme, että meillä oli toivoa. Nyt kun 
meillä oli diagnoosi, voisimme aloittaa hoitosuunnitelman. Ajattelimme  
toiveikkaina, että Brad reagoisi hyvin lääkitykseen, joka oli auttanut 
muita. Valitettavasti Bradin käytös lääkityksen aikana oli pahempaa 

kuin ilman sitä, joten hänen oli lopetettava se. Tunsin viimeisenkin  
toivonhivenen haihtuvan.

 Kerran kun Brad oli kuusivuotias, kohtasin jälleen yhden hänen 
monista päivittäisistä raivonpuuskistaan. Halusin luovuttaa. Menin 
makuuhuoneeseen ollakseni hetken yksin, ja kyyneleet vierivät pos-
killeni. Rukoilin voimaa, että pystyisin kohtaamaan lähestyvän 

Kasvatamme 
poikaamme  

YHDESSÄ JUMALAN KANSSA

Kun opin 
käyttämään 
ulottuvillani 
olevia hengel-
lisiä lähteitä, 
mieleni täyttyi 
ideoista, joilla 
voisin auttaa 
poikaamme ja 
kohdata parem-
min oman 
koetukseni.



nukkumaanmenorutiinin. Kuinka voi-
sin jatkaa näin, päivästä toiseen? Tuntui, 
etten mitenkään kykenisi kestämään 
enempää. Ymmärsikö taivaallinen Isä, 
kuinka vaikeaa tämä oli? Järkeilin, että jos 
Hän todella rakastaisi minua, Hän ottaisi 
minulta tämän kuorman ja antaisi pojal-
lemme normaalin elämän. Nuo ajatukset 
ja tunteet pyörivät mielessäni, kun kohtaa-
mani koetus tuntui helpottumisen sijaan 
pahenevan.

Koetusten todellinen luonne
Luulin ymmärtäväni koetuksia. Meidän 

odotettiin kestävän ne niin kuin uunissa 
kuumennettava ruukku. Joutuisimme aina 
välillä tuleen, ja sitten elämä palaisi normaa-
liksi seuraavaan kuumennus- ja jäähdytys-
vaiheeseen saakka. Mutta minulla oli ollut 
tämä koetus vuosia, eikä se häviäisi mihin-
kään. Tunsin kuorman painavan minua, ja 
avuttomuuden tunne vei minut polvilleni.

Tiesin silloin, että paikka, jonne minun 
piti mennä hakemaan lohtua ja ymmärrystä, 
oli temppeli. Innoituksen avulla ymmärsin, 
ettemme saa valita, mitä koetuksia meillä 
on tässä elämässä tai kuinka kauan ne kes-
tävät. Se, mihin me voimme vaikuttaa, on 
tapa, jolla ajattelemme ja toimimme koetus-
ten tullessa.

Oivalsin, että kurjat tuntemukseni joh-
tuivat siitä, että annoin itsesäälin täyttää 
mieleni. Ensimmäiseksi päätin pysäyttää 
mieleen hiipivät kielteiset ajatukset kuten 
”Tämä on epäreilua”, ”En pysty tähän”, 

”Miksei Brad voi olla normaali?” tai 
pahin kaikista: ”Olen niin huono 
äiti”. Tein lujasti töitä pysäyttääk-
seni kielteisen äänen päässäni 
ja näin, että todellinen ääneni 
muuttui kärsivällisemmäksi ja 

rakastavammaksi hoitaessani tilanteita kaik-
kien lasteni kanssa.

Kannustin itseäni myös myönteiseen ajatte-
luun. Aloin ajatella: ”Sinä suoriudut hienosti”, 
ja kehuin itseäni, kuten ”Pidit äänesi matalana 
etkä huutanut. Niin sitä pitää!”

Luota Jumalaan
Erään erityisen vaikean päivän jälkeen 

pyysin miestäni antamaan minulle siunauk-
sen. Siunauksen aikana minua muistutettiin 
siitä, että olen Jumalan tytär, että Hän on 
tietoinen minusta ja tarpeistani ja että poi-
kamme on Jumalan poika. Brad oli ensin 
Jumalan poika, ja mieheni ja minä toimimme 
Jumalan kumppaneina Bradin hyväksi.  
Tajusin, etten ollut käyttänyt kaikkia välineitä, 
joita tuo kumppanuus minulle suo. Mieheni 
ja minä olimme hakeneet tietoa ja löytäneet 
monia lähteitä avuksemme, mutta unoh-
dimme merkittävimmän: rukouksen.

Aloin rukoilla päivittäin, kuinka voisin 
auttaa Bradia. Kun hänellä oli tunteenpur-
kaus, pidin nopean rukouksen saadakseni 
innoitusta ennen kuin menin hänen luok-
seen. Luottaessani siihen, että saan Jumalalta 
tukea ja innoitusta poikaamme varten, näin 
välähdyksen siitä, mitä voisin olla ja mitä 
voisin tehdä hänen hyväkseen. Pyrin nou-
dattamaan Alman sanoja: ”Tämän vuoksi 
minä kerskun, että kenties voin olla väline 
Jumalan käsissä” (Alma 29:9).

Muutoksia tapahtui heti. Mieleeni tulvi 
ideoita ja tapoja auttaa Bradia. Käytin perheil-
taa yhtenä välineenä ja rukoilin ideoita siihen, 
mitä opettaisin. Luin myös pyhiä kirjoituksia 
vakaammin aikein ja huomasin niiden sisältä-
miä hyviä neuvoja vanhemmille. Aloin täyttyä 
toivolla ja lohdulla.

Kun jatkoin soveltamalla käytäntöön aja-
tusta, että mieheni ja minä olemme Jumalan 

Mieheni ja 
minä olimme 
hakeneet tietoa 
ja löytäneet 
monia lähteitä 
avuksemme, 
mutta unoh-
dimme mer-
kittävimmän: 
rukouksen.



kumppaneita lastemme vanhempina ja käytämme 
Hänen meille antamiaan välineitä, aloin luottaa Juma-
laan yhä enemmän. Oivalsin, että vanhemmuutta kos-
keva tietämykseni voisi kantaa vain tiettyyn pisteeseen, 
mutta rakastava taivaallinen Isä, joka tietää kaiken 
ja rakastaa poikaamme enemmän kuin minä, 
voisi auttaa minua tulemaan paremmaksi ja 
vahvemmaksi äidiksi. Ja vaikka yhä joskus 
horjun, tiedän, mistä voin hakea apua. 
Ymmärrän nyt, että on koetuksia, joilla 
ei ole aikarajaa, mutta jos pidän 
katseeni iankaikkisuudessa, Jumala 
auttaa minua.

Iloitse pienistä hetkistä
Kun oli vaikeaa, opin keskittymään 

siihen, että tunsin iloa pienistä het-
kistä – lahjoista – joita meille anne-
taan. Kun poikamme ei voi muuta 
kuin antaa minulle suukon, olen 
kiitollinen. Kun katselin poikaamme, 
joka istui bussissa ilman vierustoveria, 
minua siunattiin niin, että mieleeni 
tuli tämä pyhien kirjoitusten kohta: 
”Minä käyn teidän kasvojenne edellä. 
Minä olen teidän oikealla puolellanne ja 
vasemmalla, ja minun Henkeni on teidän 
sydämessänne ja minun enkelini teidän 
ympärillänne tukeakseen teitä.” (OL 84:88.) 
Tiesin, ettei Brad ollut yksin eikä tule  
koskaan olemaan.

Me olemme iankaikkinen perhe, ja 
meitä rakastavien ihmisten avulla ja rakas-
tavan taivaallisen Isämme varjellessa meitä 
osaan arvostaa pieniä lahjoja, joita saan 
päivittäin, ja tuntea meille tarkoitettua iloa 
ja onnea. Ja noiden pienten siunausten ja 
Herran avulla voin tulla sellaiseksi kuin 
minun on tarkoitus olla, kestipä se miten 
kauan tahansa. ◼
Kirjoittaja asuu Utahissa Yhdysvalloissa.
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H E N K I L Ö K U V I A  U S K O S T A

Murilo Vicente Leite Ribeiro
Goiânia, Brasilia

Kun Murilo kastettiin 16-vuotiaana, 
hänen koko perheensä oli sitä vastaan. 
Kun hän sai lähetystyökutsun, hänen 
vanhempansa heittivät pois hänen 
kirkkovaatteensa ja estivät hänen 
palvelemisensa lähetystyössä. Hän 
auttoi perhettään viimein tulemaan 
kirkkoon, mutta silti hänestä tuntui, 
ettei hän ollut kelvollinen, koska ei 
ollut palvellut lähetystyössä.
CODY BELL, VALOKUVAAJA

Lue lisää Murilosta Liahonasta verkossa osoitteessa  
lds .org/ go/ 71738.

Minulle oli vaikeaa se, että olin 
nuori mies mutta en ollut lähetys-
työssä. Tunsin olevani huonompi 
kuin ystäväni, jotka olivat jo lähte-
neet lähetystyöhön, ja tunsin ole-
vani kirkossa yksin. Jotkut ihmiset 
ajattelivat, etten lähtenyt siksi, etten 
ollut kelvollinen. Mutta tein par-
haani pysyäkseni lujana uskossa.

Vuosia myöhemmin tapasin 
seitsemänkymmenen koorumin 
jäsenen, vanhin Jairo Mazzagardin,  
kun hän tuli järjestämään 
uudelleen vaarnamme. Hän 
kysyi minulta lähetystyöstäni.

”Minä en palvellut lähetys-
työssä”, sanoin ja aloin itkeä.

”Veli Murilo”, hän sanoi, ”älä 
katso taaksepäin vaan eteenpäin. Se, 
joka katsoo taakse, kulkee taakse-
päin, ja se, joka katsoo eteen, kulkee 
eteenpäin. Sinä olet puhdas.”

Tuntui kuin kuuden tonnin 
reppu olisi nostettu selästäni.

Hän kehotti minua palaa-
maan luokseen vaimoni kanssa 
ja kutsui minut palvelemaan 
vaarnanjohtajana.
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M Y Ö H E M P I E N  A I K O J E N  P Y H I E N  K E R T O M A A

Palveltuani lähetyssaarnaajana 
Cagayan de Oron lähetyskentällä 

Filippiineillä päätin noudattaa pro-
feetan ja apostolien neuvoa avioliiton 
solmimisesta temppelissä. Useimmat 
kirkkoon kuulumattomat sukulai-
seni ja ystäväni ja jopa jotkut jäsenet 
sanoivat, että ennen kuin ajattelisin 
avioliittoa, minun pitäisi ensin hankkia 
korkeakoulututkinto tai saada hyvä 
työpaikka. Minulla ei ollut kumpaa-
kaan, kun menin kihloihin.

Minua pelotti, mutta muistin  
kertomuksen presidentti Gordon B. 
Hinckleystä (1910–2008), kun tämä 
sai lähetystyökutsun Englantiin. 
Presidentti Hinckley valmistautui 
lähtemään keskellä taloudellisia pai-
neita ja huolia, jotka vaivasivat häntä. 
Juuri ennen kuin hän lähti, hänen 
isänsä antoi hänelle kortin, johon 
oli kirjoitettu neljä sanaa: ”Älä pel-
kää, vaan usko” (Mark. 5:36). Muistin 
myös piispani sanat: ”Osoita uskoa. 

TASKUT TYHJINÄ MUTTA TÄYNNÄ USKOA
Jumala järjestää keinon.” Nämä sanat 
antoivat minulle rohkeutta ja voimaa 
edetä.

Vaikka olin tyhjätasku, solmin 
avioliiton ihastuttavan morsiameni 
kanssa Manilan temppelissä Filippii-
neillä. Pian sen jälkeen aloitin työt 
yrityksessä, jossa minun piti olla 
työssä sunnuntaisin. Halusin pyhittää 
lepopäivän, joten en pysynyt siinä 
työpaikassa pitkään. Monet ihmette-
livät, miksi olin irtisanoutunut, mutta 
ponnistelin eteenpäin toistaen itsel-
leni sanoja: ”Osoita uskoa. Jumala 
järjestää keinon.”

Aloin ajaa jeepney-jeeppiä ja 
toimia myyntiedustajana täyttääkseni 
perustarpeemme ja valmistautuak-
seni ensimmäisen lapsemme tuloon. 
Vaimoni pani merkille, kuinka 
uupunut olin yrittäessäni elättää 
perheemme. Hän sanoi minulle, 
että minun piti jatkaa opiskelua, 
mutta ajattelin, että olisi rankkaa olla 

työssä, palvella kirkossa ja opiskella.
Olin oikeassa: se oli rankkaa. 

Teimme kuitenkin parhaamme 
pitääksemme käskyt. Usein rahamme 
olivat lopussa, mutta kirkon jatku-
van koulutusrahaston avulla pystyin 
saamaan opintoni päätökseen ennen 
toisen lapsemme syntymää. Sain työ-
paikan lukion opettajana, ja viimein 
minusta tuli seminaarin ja instituutin 
koordinaattori.

Profeetan ja muiden kirkon johta-
jien neuvojen noudattaminen auttoi 
minua ymmärtämään, että avioliitto 
tuo suurenmoisia tilaisuuksia hengel-
liseen kasvuun ja kypsyyteen. Minua 
on siunattu avioliittoni ja evankeliu-
min ansiosta.

Meidän ei tarvitse pelätä vaikeim-
missakaan olosuhteissa. Meidän 
pitää vain tehdä parhaamme ja  
muistaa nämä sanat: ”Osoita uskoa. 
Jumala järjestää keinon.” ◼
Richard O. Espinosa, Tarlac, Filippiinit

A loin ajaa jeepney-jeeppiä 
ja toimia myyntiedustajana 

täyttääkseni perustarpeemme.
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Olin neljättä kertaa raskaana, kun 
19. raskausviikolla heräsin vähäi-

seen verenvuotoon. Huolestuin, kun 
vuoto ei loppunut, joten päätin lähteä 
sairaalaan.

Pitkän ajomatkan aikana sairaalaan 
toivoin ja rukoilin, että kaikki olisi 
kunnossa. Pahimmillaan arvelin lääkä-
rin määräävän minut useaksi päiväksi 
vuodelepoon.

Kun minut oli otettu sisälle sairaa-
laan, henkilökunta teki useita kokeita. 
Heille selvisi, ettei vauvan sydän 
lyönyt. Diagnoosi oli ”kohtukuolema”. 
Lääkäri ei voinut tehdä siinä vaiheessa 
mitään muuta, joten minut päästettiin 
pois sairaalasta.

Palasin kotiin surullisena ja 

peloissani. En pystynyt nukkumaan 
sinä yönä. Kun seuraavana aamuna 
nousin vuoteesta, tunsin innoitusta 
lähteä varhaisaamun endaumentti- 
istuntoon temppeliin.

Istunnon loppupuolella kat-
seeni kiinnittyi sormessani oleviin 
vihki- ja kihlasormuksiin. Ne olivat 
kuuluneet isoisoäidilleni, jonka 
mukaan olen saanut nimeni. Hän 
kuoli, kun olin viisivuotias, ja olin 
äskettäin lukenut hänen elämäntari-
nansa. Muistin, että hän oli kokenut 
monia keskenmenoja ollessaan alle 
30-vuotias.

Koko aamun olin taistellut surun 
ja pelon kyyneliä vastaan, mutta 
sillä hetkellä tunsin syvää rauhaa. 

Tunsin saaneeni lohtua. Isoisoäiti 
oli kokenut samankaltaisia koetuk-
sia elämässään, ja Vapahtaja oli  
auttanut häntä. Tunsin varmuutta 
siitä, että Hän auttaisi minuakin.

”Hän ottaa päällensä heidän heik-
koutensa, jotta hänen sydämensä 
täyttyisi armolla, lihan mukaisesti, 
jotta hän osaisi lihan mukaisesti 
auttaa kansaansa sen heikkouksien 
mukaisesti” (Alma 7:12).

Olen hyvin kiitollinen rauhasta, 
jonka saa käymällä temppelissä, 
uskollisten esivanhempien jättä-
mästä perinnöstä ja ennen kaikkea 
Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen 
sovitusuhrista. ◼
Emily Miller, Texas, USA

LOHTUA KESKENMENON JÄLKEEN

Vihki- ja kihlasormukseni olivat 
kuuluneet isoisoäidilleni. 

Muistin, että hän oli kokenut monia 
keskenmenoja.
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Yhtenä sunnuntaiaamuna ajomat-
kani kirkkoon läpi englantilaisen 

maaseudun sujui hiljaa ja rauhallisesti. 
Matkalla näin tien varressa erään 
iäkkään rouvan. Minun oli päätettävä 
nopeasti, pysähdynkö ja kysyn, tarvit-
seeko hän kyytiä.

Tunsin, että minun pitäisi pysähtyä. 
Hän kertoi, että hänen nimensä on 
Mary ja että hän oli juuri tullut siihen. 
Tajusin, että jos hän olisi tullut muu-
tamaa sekuntia myöhemmin tai minä 
muutamaa sekuntia aiemmin, emme 
olisi kohdanneet toisiamme. Ajoitus 
oli täydellinen!

Hän kertoi minulle, minne hänen 
piti mennä, ja paikka oli lähellä seu-
rakuntakeskusta. Mainitsin olevani 
matkalla kirkkoon ja kysyin, oliko 
hän kuullut kirkostamme. Hän sanoi, 

TARJOSIN KYYDIN JA KERROIN EVANKELIUMISTA
että hän uskoi Vapahtajaan muttei 
tiennyt paljoa myöhempien aikojen 
pyhistä. Matkalla kerroin hänelle 
evankeliumista.

Kun jätin Maryn kyydistä, sanoin, 
että voisin viedä hänet kotiin kirkon-
menojen jälkeen. Hän otti tarjouksen 
vastaan, ja sovimme tapaavamme seu-
rakuntakeskuksessa. Mentyäni sisälle 
kirkkoon löysin lähetyssaarnaajat ja 
pyysin Mormonin kirjan antaakseni 
sen uudelle ystävälleni. Kun Mary 
myöhemmin tuli kirkolle, jäsenet 
olivat ystävällisiä ja lausuivat hänelle 
todistuksensa.

Kotimatkalla kerroin Marylle, että 
hän voisi oppia lisää Jeesuksesta 
Kristuksesta lukemalla Mormonin 
kirjaa. Kerroin hänelle myös, mistä 
hän löytää kertomuksen Vapahtajan 

ilmestymisestä nefiläisille. Vaikka 
hänen kokemuksensa myöhempien 
aikojen pyhistä oli ollut lyhyt, tiesin, 
että hän oli tuntenut jotakin. Jätin 
Maryn kyydistä paikassa, jossa olimme 
tavanneet. En odottanut näkeväni 
häntä enää.

Kun ajoin seuraavana päivänä 
kotiin töistä, kiertotie johti minut 
ajamaan tietä, jota en yleensä kulke-
nut. Yllätyksekseni näin Maryn jälleen! 
Kun hän näki minut, hän hymyili. Tar-
josin mielelläni hänelle jälleen kyydin.

En ole nähnyt Marya sen jälkeen, 
mutta kun muistelen tuota kokemusta, 
olen kiitollinen siitä, että Herra tarjosi 
minulle tilaisuuden kertoa evankeliu-
mista. Tiedän, että Herra siunaa meitä 
täydellisellä ajoituksellaan. ◼
Michael Curran, Gloucester, Englanti KU
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myöhemmin tai minä muutamaa sekuntia aiemmin, 

emme olisi kohdanneet toisiamme.
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Eräänä sunnuntaiaamuna minulta 
kysyttiin, haluaisinko kotiopettajien 

käyvän luonani. Olin juuri hiljattain 
eronnut, ja minulla oli vaikeuksia koh-
data uutta elämääni yksinhuoltajana 
kahden pienen lapsen kanssa. Sanoin, 
että arvostaisin käyntiä. Olin tuolloin 
katkera tilanteestani ja tunsin olevani 
yksin kamppailuissani.

Seuraavalla viikolla kaksi hyvää vel-
jeä tulivat kotiini. Käyntinsä aikana he 
esittivät tavanomaiset kysymykset ja 
kertoivat lyhyen evankeliumiaiheisen 
sanoman perheelleni.

Sitten nämä hyvät veljet kysyivät: 
”Sisar Nereida, mitä voimme tehdä 
auttaaksemme sinua?”

Sen enempää ajattelematta ker-
roin heille, että yläkerran portaikon  
lamput olivat palaneet. Minulla oli 

ENKELIT TOIVAT KOTIINI VALOA
varalamppuja, mutta en ylettynyt 
riittävän korkealle vaihtaakseni 
ne ja minua huolestutti tikkaiden 
käyttäminen portaikossa. Kerroin 
heille myös, etteivät takapihan 
valot toimineet.

He nousivat heti. Toinen meni 
autolleen ja palasi mukanaan työ- 
kalupakki. Hän oli lähes kaksimet-
rinen, joten hän kiipesi portaisiin ja 
vaihtoi lamput ongelmitta. Sillä välin 
hänen toverinsa meni takapihalle ja 
huomasi, että johdon liitäntä oli vial-
linen. Hän osasi korjata sen tuossa 
tuokiossa.

Kuinka kiitollinen olenkaan ollut 
kotiopettajilleni vuosien varrella 
heidän yksinkertaisesta ystävällisyy-
den, rakkauden ja omistautumi-
sen osoituksestaan ja heidän 

suurenmoisesta opetuksestaan 
minulle. Kotiopettajani olivat todel-
lisia enkeleitä, jotka toivat kotiimme 
paitsi valoa myös rauhan, toivon ja 
turvan evankeliumista, joka tuo valoa 
mihin tahansa pimeyteen. ◼

Nereida Santafe, Gran Caracas, 
Venezuela
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Shuho Takayaman kertoman 
mukaan Ana-Lisa Clark Mullen

Golf on suosittu urheilulaji 
Japanissa, joten aloitin sen 
pelaamisen 14-vuotiaana, 

koska se oli keino viettää aikaa 
isäni kanssa. Alusta asti se oli 
hauskaa, ja viimein aloin harjoi-
tella omin päin ja pelasin lukioni 
golfjoukkueessa. Ystävystyin 
joukkuetovereideni ja valmen-
tajien kanssa, jotka kannustivat 
minua tavoittelemaan unelmaani 
pelata golfia ammattilaisena.

Tein lujasti töitä, en vain 
peleissä vaan opinnoissani, ja valmis-
tuin lukiosta luokkani parhaimpien 
joukossa.

Kun aloitin opiskelun yliopistossa, 
minulla oli hieno suhde golfvalmenta-
jaani ja joukkuetovereihini. He olivat 
parempia kuin minä, joten tein kaiken 
voitavani pysyäkseni heidän tasollaan. 
Jotkut joukkuetovereistani huomaut-
tivat ainutlaatuisesta etunimestäni 
Shuho. Kerroin heille, että korealainen 
isoäitini oli antanut sen minulle ja että 
korean kielessä sana tarkoittaa ’kaunis 
vuori’. Siitä lähtien tunsin, että heidän 
asenteensa minua kohtaan muuttui. 

Sen pilasi sukupolvien ajan vallin-
nut jännite, jota jotkut Japanissa ja 
Koreassa tunsivat toisiaan kohtaan.

He alkoivat nimitellä minua ”korea-
laispojaksi” ja sanoivat, että vahingoit-
taisin yliopiston hyvää nimeä. He eivät 
enää antaneet minun harjoitella golfia 
kanssaan vaan panivat minut siivoa-
maan vessoja.

Alkoi olla yhä rasittavampaa olla 
joukkueen lähellä. Koska olin poissa 
kotoa, tunsin olevani tilanteen kanssa 
yksin. Yritin pitää kiinni unelmastani 
ja päästä valmentajani ja joukkueeni 
suosioon, mutta kahden vuoden 

jälkeen en pystynyt enää kestä-
mään heidän tylyä kohteluaan, 
joten palasin kotiin.

Se oli minulle synkkää aikaa. 
Stressillä oli psykologisia ja fyy-
sisiä vaikutuksia. Itsetuntoani oli 
nujerrettu kaksi vuotta. Unelmani 
pelata ammatikseni golfia oli 
mennyttä. En tiennyt, mitä tehdä 
elämälläni. Ja olin vihainen. Olin 
vihainen kaikille: valmentajalle, 
joukkuetovereilleni ja vanhem-
milleni. Olin niin vihainen, että 
ajatukseni pelottivat minua. 
Minulla ei ollut ystäviä, ja tun-

tui, etten pystynyt luottamaan mui-
hin ihmisiin tai olemaan tekemisissä 
heidän kanssaan. Puolen vuoden ajan 
minä lähdin kotoa ainoastaan treenaa-
maan kuntosalille.

Tuona synkkänä aikana elämässäni  
ystävystyin Justin Christyn kanssa, 
jonka tapasin kuntosalilla. Kun näin 
hänet ensimmäisen kerran, pidin häntä 
ulkomaalaisena vaihto-opiskelijana. 
Epäröin puhua hänelle, kunnes näin 
hänen juttelevan jonkun kanssa salilla 
ja yllätyin kuullessani, että hän puhui 
japania. En vieläkään tuntenut voi-
vani luottaa muihin ihmisiin, mutta 

Odottamaton 
ystävyys 

auttoi minua 
muuttamaan 

elämäni 
pimeydestä 

valoon.

AINOA ASIA, JOKA  

PELASTI MINUT
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englannintunneista kirkossaan. Menin 
englannintunnille ja tapasin lähetys-
saarnaajat. Vaikka en ollut koskaan 
ajatellut Jumalaa, minusta tuntui, 
että minun pitäisi kuunnella lähe-
tyssaarnaajia. He opettivat minulle 
evankeliumin perusasiat ja soittivat 
minulle lähes joka päivä. Heistä tuli 
hyviä ystäviäni, mikä ilahdutti minua 
todella, koska minulla ei ollut vielä 
kovin monia ystäviä.

Aloin tavata monia kirkon jäse-
niä, jotka tulivat kanssani osallis-
tumaan lähetystyöoppiaiheisiin, ja 
ystävystyin heidän kanssaan. He  
opettivat minulle evankeliumia 
ja näyttivät minulle esimerkkiä. Justin 
puhui minulle Mormonin kirjasta ja 
kertoi siitä tapahtumia niin että halu-
sin lukea sen itse. Eräs toinen ystävä, 
Shingo, joka oli hyvin perehtynyt yksi-
tyiskohtiin, keskusteli kanssani opeista 
tavalla, joka teki ne minulle helpoiksi 
ymmärtää. Keskustelujemme päät-
teeksi hän lausui aina todistuksensa.

Olin löytänyt jotakin, mihin 
uskoin, ja paikan, jonne tunsin 
kuuluvani. Kun minut oli kas-
tettu ja konfirmoitu, aloin ajatella 
lähetystyössä palvelemista mutta 
olin huolissani siitä, että se veisi 
kaksi vuotta. Puhuin monien 
ihmisten kanssa lähetystyössä 
palvelemisesta, etenkin lähe-
tystyössä palvelleiden ystävieni 
kanssa. Ajattelin sitä paljon ja 
tajusin, että evankeliumi oli 
ainoa asia, joka oli voinut  
pelastaa minut.

Tiedän, että Jumala on anta-
nut minulle kaiken: unelmani, toi-
von, ystäviä ja erityisesti rakkautta. 
Evankeliumi auttoi minua tulemaan 
pois pimeydestä valoon. ◼
Kirjoittaja asuu Tokiossa Japanissa.

hän ehdotti, että treenaisimme 
yhdessä. Hänessä oli jotakin 
erilaista, mitä en tuolloin ymmär-
tänyt. Hänen seurassaan olin 
levollinen. Aloin odottaa yhteistä 
treeniaikaamme. Olin löytänyt 
ihmisen, johon tunsin voivani 
luottaa ystävänä.

Treenattuamme yhdessä useita 
kuukausia Justin kutsui minut 
päivällisseuraan, jossa hän vietti 
säännöllisesti aikaa. Epäröin, 
mutta useita kutsuja saatuani pää-
tin lähteä ja päädyin nuorten nai-
mattomien aikuisten päivälliselle 
Richard ja Corina Clarkin luo. He ter-
vehtivät minua lämpimästi, kun tulin 
heidän kotiinsa, veli Clark japaniksi 
ja sisar Clark englanniksi. En ymmär-
tänyt, mitä sisar Clark sanoi, mutta 
yritin vastata hänelle. Vaikka paikalla 
oli useita ihmisiä, jotka eivät puhuneet 
japania, he olivat hauskanpitoa rakas-
tava ryhmä, joka oli lämmin ja ystäväl-
linen. Siellä naurettiin paljon.

Aloin käydä muissakin nuorten 
naimattomien aikuisten toiminnoissa, 
eikä minulla ollut koskaan elämässäni 
ollut niin hauskaa muiden ihmisten 
kanssa. Mietin, mikä näissä ihmisissä 
oli sellaista, mikä teki heistä niin 
mukavia ja ystävällisiä.

Noihin aikoihin Justin kysyi 
minulta, mitä halusin elämältäni. 
Yllätyin huomatessani, että tavoit-
teeni olivat alkaneet muuttua. Ker-
roin hänelle, että halusin oppia 
puhumaan englantia ja halusin olla 
ystävä kaikille, juuri sellainen kuin 
hän. Hän kertoi minulle ilmaisista 

OLE ESIMERKKI
”Jokaiselle meistä, 
jotka olemme tulleet 
maan päälle, on 
annettu Kristuksen 
valo. Kun nouda-
tamme Vapahtajan 

esimerkkiä ja elämme, kuten Hän eli ja 
kuten Hän opetti, tuo valo palaa sisim-
mässämme ja valaisee tietä muille. – –

Olen varma siitä, että vaikutuspiiris-
sämme on niitä, jotka ovat yksinäisiä, 
niitä, jotka ovat sairaita, ja niitä, jotka 
tuntevat lannistumista. Meillä on 
mahdollisuus auttaa heitä ja kohottaa 
heidän mielialaansa.”
Presidentti Thomas S. Monson, ”Olkaa esimerk-
kinä ja valona”, Liahona, marraskuu 2015, s. 86.

Päätin, että 
haluan auttaa 

sellaisten ihmisten 
pelastamisessa, 

jotka olivat 
samassa 

tilanteessa 
kuin minä.
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Kuinka kerroin evankeliumista 
Shuholle
Justin Christy

Kun tapasin Shuhon kuntosa-
lilla, hän sanoi haluavansa 
oppia englantia ja päästä 

golfin vaihto-ohjelmaan. Kerroin 
hänelle englannintunneista kir-
kolla, mutta vei useita viikkoja, 
ennen kuin saatoimme osallistua. 
Sillä välin yhdessä treenatessamme 
puhuimme paljon evankeliumin 
aiheista, Mormonin kirjasta ja elä-
mästä yleensä.

Hänen tapaamiensa kirkon 
jäsenten ystävyys ja esimerkki kiin-
nittivät hänen huomionsa ja auttoi-
vat häntä oppimaan evankeliumia. 
Henki on se, joka johtaa käänty-
mykseen. Me voimme vain välittää 
viestin ja tukea ihmisiä, kun he 
tekevät itse valinnan.

Ennen minusta tuntui stressaa-
valta ajatella evankeliumista kerto-
mista. Mutta olen huomannut, että 
jos vain avaamme suumme oikealla 
hetkellä, saamme lähetystyötilai-
suuksia. Riittää, kun kutsumme 
ihmisiä johonkin kirkon toimintaan 
tai kokoukseen. Jos mielemme on 
avoin, tilaisuuksia kertoa evankeliu-
mista tulee aina. ◼
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Annie McCormick 
Bonner

Näyttämötaide 
oli intohimoni! 
Olin nuori 

aikuinen, ja heittäydyin 
innolla näyttelemään ja 

laulamaan lavalla. Minua 
on siunattu lahjoilla sii-

hen, ja toivoin luovani uran 
esiintymällä ammatikseni. 

Sain haastavimmat mahdolliset 
roolit ja toimin aina ammattimai-
sesti ansaitakseni näyttelijätoverieni 
arvostuksen.

Olin haltioissani, kun erittäin 
vaikutusvaltainen ohjaaja paikka-
kunnallamme sanoi minulle, että 
hän järjestäisi koe-esiintymisiä ope-
rettia varten ja hän halusi, että tulisin 
koe-esiintymään. Operetti esitettäi-
siin paikkakuntamme arvostetuim-
massa teatterissa, ja näytti siltä, että 
ohjaajaystäväni oli jo ajatellut minua 
päärooliin.

Käsikirjoitusta ei saanut tutkitta-
vaksi ennen koe-esiintymistä, mutta 

operetti perustui 1700-luvulla eläneen 
filosofin kirjoittamaan romaaniin, 
jonka luin. Tutustuin myös operetin 
musiikkiin, joka oli poikkeuksellisen 
kaunista ja haastavaa.

Koe-esiintyminen meni hyvin, ja 
pian minulle ilmoitettiin, että päärooli 
– tärkein rooli – oli minun! Uskoin, 
että tuo rooli oli valtava mahdollisuus.

Kuljin innostuksen pilvissä –  
kunnes sain käsikirjoituksen. Kun 
luin sen, iloni haihtui hetkessä. 
Vaikka romaani ja musiikki olivat kel-
vollisia, käsikirjoitus oli epäkunnioit-
tava ja sisälsi vihjailevia ja sopimat-
tomia lavaohjeita. Tiesin, ettei minun 
pitäisi olla mukana tässä tuotannossa. 
Se oli hirveä pettymys.

Äkkiä minulla oli pulma. Teatteri- 
etiketti sanelee, että otettuaan roolin 
vastaan näyttelijä ei lopeta kesken 
kaiken, koska tuotantoaikataulussa 
ei ole aikaa muutoksiin roolituksessa. 
Perääntymistä tässä vaiheessa pidet-
täisiin hyvin epäammattimaisena. 
Pelkäsin menettäväni teatteriseu-
rueen luottamuksen, loukkaavani 

ohjaajaa ja jopa hukkaavani tilaisuu-
den jatkaa esiintymistä muualla.

Tietenkin tunsin houkutusta jär-
keillä! Mielessäni taivutteli ääni julis-
taen: ”Et voi lopettaa nyt. Ei käsikir-
joitus niin paha ole. Esityksessä oleva 
hyvä korvaa sopimattomat kohdat.” 
Mutta Pyhä Henki oli koko ajan 
sydämeni kulisseissa – lujasti, kärsi-
vällisesti, horjumatta vihjaamassa, että 
minun piti jättää operetti väliin. VA

LO
KU

VA
T 

G
ET

TY
 IM

AG
ES

Olin juuri 
saanut elämäni 

suurimman 
roolin. Olin 
innoissani – 
kunnes sain 

käsikirjoituksen.

Esittäisin 
tärkeimmän roolin
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Tiesin, mitä minun oli tehtävä. 
Vapisten otin puhelimen ja valitsin 
ohjaajan numeron.

”Hei”, sanoin, kun hän vastasi. 
”Tässä on Annie.”

”Annie! Olen aivan innoissani esi-
tyksestä. Saitko käsikirjoituksen?”

”Kyllä sain, ja minä… minä…”
Purskahdin itkuun. Miten 

epäammattimaista!
Jotenkin onnistuin nyyhkytysten 

välissä selittämään ohjaajalle, miksi 
en voisi olla mukana hänen tuotta-
massaan esityksessä. Ja sitten odotin 
maailmanloppua.

Se hyvä mies nauroi. Hän kunnioitti 
päätöstäni. Ensin hän yritti saada 
minut jäämään mukaan esitykseen 
mutta antoi sitten periksi. Hän sanoi, 
että hän ihaili minua silti, vaikka en 
halunnutkaan olla mukana hänen 
operetissaan. Ja hän pyysi minua vain 
tuomaan käsikirjoituksen hänelle 
heti, jotta hän voisi antaa sen jolle-
kulle muulle. Laskin luurin häpeis-
säni itkemisestäni mutta kiitollisena 
ohjaajan lempeästä, ymmärtävästä 
suhtautumisesta.

Pyyhin kyyneleeni ja otin sitten 
käsikirjoituksen ja juoksin autolleni. 
Kun moottori käynnistyi, myös radio 
heräsi eloon. Se oli viritetty etukäteen 
paikalliselle klassisen musiikin kana-
valle, ja hämmästyksekseni kanavalta 
kuuluva sävelmä oli sen saman ope-
retin alkusoitto. En ollut koskaan 
aiemmin kuullut, että sitä olisi soi-
tettu radiossa.

Tuntui kuin taivaallinen Isä olisi 
soittanut sen kappaleen minua var-
ten. Hän halusi minun ymmärtävän, 
että Hän rakasti minua ja että Hän 
hyväksyi valintani. Kanavalta kuuluva 
musiikki oli yksi Jumalan lempeistä 
armoteoista. Sen myötä tunsin Hänen 
rakkautensa lohdun.

Lähdin opiskelemaan näyttämö-
taidetta yliopistoon. Useammin kuin 
kerran huomasin olevani samankal-
taisessa tilanteessa. Oli hetkiä, jolloin 
osoittautui välttämättömäksi lähteä 
pois tietyistä yhteistyöprojekteista 
niiden sopimattoman sisällön 
vuoksi. Nämä tilanteet eivät 
olleet koskaan helppoja tai 
miellyttäviä, mutta pystyin hoita-
maan ne tahdikkaammin ja ilman 
kyyneliä. Ehkäpä aiempi koke-
mukseni valmisti minua näihin 
tilanteisiin. Ehkäpä se auttoi minua 
ymmärtämään paremmin, kuka 
olen ja millainen haluan eniten olla.

William Shakespeare kirjoitti:

Koko maailma
On näyttämö, ja miehet, naiset, 

kaikki
Siin’ esiintyvät; kukin tulee, menee;
Jokaisell’ eläissään on monta osaa.1

Opin vähitellen, että minulla on 
esitettävänä yksi rooli, joka on tär-
keämpi kuin mikään muu. Se on 
Jeesuksen Kristuksen tosi opetuslap-
sen rooli. Vertaisryhmämme suosion-
osoitusten voittaminen voi olla innos-
tavaa ja tyydyttävää, mutta merkitystä 

on vain Juma-
lan hyväksyn-
nällä. Parhaat 
suorituksemme 
teemme oppies-
samme seuraa-
maan Mestaria. ◼
Kirjoittaja asuu 
Washingtonissa 
Yhdysvalloissa.
VIITE
 1. William Shakespeare, 

Kootut draamat III, 
1958, suom. Paavo 
Cajander, ”Miten 
haluatte”, s. 44.
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Nämä nuoret kertovat, kuinka Herra siunaa heitä,  
kun he nauttivat sakramentin ja muistavat 

liittonsa koko viikon ajan.
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On sunnuntai-ilta. Huomenna on siis maanantai – läksyt, työ, jalka-
palloharkat, pianotunnit ja kaikki muu on edessä. Tällä viikolla 
on tosiaan paljon tekemistä! Mutta kyllä se siitä. Pystyt hoitamaan 

pitkän tehtävälistasi tällä viikolla.
Haluatko tietää miten?
Apunasi on hengellistä voimaa. Joka sunnuntai voit nauttia sakramentin 

ja uudistaa tekemäsi liiton. Kun teet niin, sinulle luvataan, että jos otat pääl-
lesi Jeesuksen Kristuksen nimen, muistat Hänet ja pidät Hänen käskynsä, 
niin Hänen Henkensä on aina sinun kanssasi (ks. OL 20:77, 79). Se tarkoit-
taa sitä, että voit tuntea vahvistuvasi hengellisesti riippumatta siitä, mitä tämä 
viikko tuo tullessaan.

Pyysimme muutamia nuoria kertomaan kokemuksiaan sakramentista 
ja siitä, kuinka se on vahvistanut heitä, kun he ovat muistaneet liittonsa ja 
lupauksensa koko viikon ajan. Lukaise heidän tarinoitaan. Olet saattanut 
kokea jotakin samankaltaista!
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Vapahtajan muistaminen aina auttaa minua saamaan 
rohkeutta vaikeissa koetuksissa. Viimeinen lukiovuoteni 
oli puolivälissä, kun perheeni muutti takaisin Yhdysval-
toihin. Minä jäin itsekseni Australiaan käymään koulu-
vuoden loppuun. Kun olin loman aikana käynyt heidän 
luonaan, lensin takaisin Australiaan ja tunsin itseni usko-
mattoman yksinäiseksi. Tajusin kuitenkin äkkiä, etten 
ollut yksin, en ole koskaan ollut enkä koskaan olisi, koska 
Vapahtajan Henki on aina kanssani, kun pyrin seuraa-
maan Häntä. Se oli suurin lohtu, mitä olisin sillä hetkellä 
voinut saada.
Shannon S., 19, Sydney, Australia

Kun kuulen sakramenttirukoukset, muistutan itselleni, 
että jos pidän oman osani kasteenliitosta, voin pitää 
Hengen luonani. Viikkoni on paljon helpompi, kun pidän 
Hengen lähelläni. Esimerkiksi monet oppilaat koulus-
sani käyttävät rumaa kieltä ja puhuvat sopimattomalla 
tavalla. Kasteenliittoni lupausten muistaminen auttaa 
minua olemaan välittämättä siitä, mitä kuulen, ja jopa 
vaikuttamaan joihinkin ikätovereihini niin, että he  
lakkaavat puhumasta sillä tavalla.
Jacob B., 14, Colorado, USA

Minulle Jeesuksen Kristuksen nimen ottaminen pääl-
leni tarkoittaa sen muistamista, että Hänen Henkensä 
voi aina olla kanssamme ja että meidän täytyy päättää 
tehdä sitä, mikä on oikein. Kerran eräissä syntymäpäivä-
juhlissa ystäväni käyttivät alkoholia ja tarjosivat minulle 
alkoholijuomaa. Kieltäydyin. Sitten yksi kirkon ystävistäni 
tuli ja kertoi heille, ettemme juo alkoholia uskontomme 
vuoksi. Vapahtajan muistaminen tuo aina Hengen luok-
seni ja pitää pahat asiat poissa luotani.
Miguel C., 16, Paraná, Brasilia

Koulussa on eräs vammai-
nen tyttö. Useimmat saivat siitä 
lisäsyyn tehdä hänestä pilaa. 
Ystäväni ja minä olimme ainoat, 
jotka yritimme auttaa häntä. 
Joinakin päivinä tuntui siltä 
kuin koko luokka olisi lyöttäy-
tynyt sitä tyttöä vastaan. Oli 
haastavaa tietää, kuinka toimia. 
Halusin vain lähteä tieheni, 
mutta päätin muistaa, että hän 
on Jumalan lapsi, ja ajatella, 
miten Jeesus kohtelisi häntä. 
Tunsin Pyhän Hengen tyynnyt-
tävän vaikutuksen. Muistin, että 
voisin vaikuttaa. Vapahtajan 
esimerkin seuraaminen auttoi 
minua paljon ja tiesin, että 
kaikki järjestyisi.

Kasteenliitossani minulle 
luvataan, että Pyhä Henki on 
kanssani aina, jos toimin siten 
kuin Vapahtaja toimisi. Olen kii-
tollinen siitä, että olen tuntenut 
tuota Pyhän Hengen antamaa 
lohtua ja voimaa.
Alexis L., 13, Kansas, USA
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Sakramentti on hengellistä vahvistusta viikkoa varten. 
Se muistuttaa minua liitosta, jonka olen tehnyt taivaalli-
sen Isäni kanssa, ja se opastaa minua koko viikon ajan. 
Se saa minut ajattelemaan Jeesuksen Kristuksen uhria 
meidän hyväksemme, ja se valmistaa minua hengellisesti 
tulevaan viikkoon.

Kerran olin stressaantunut ja turhautunut, mutta 
kun nautin sakramentin ja luin sakramenttilaulun sanat, 
täytyin Hengellä. Unohdin stressinaiheeni ja keskityin 
Vapahtajaan.
Brett B., 17, Colorado, USA

Sakramentin nauttiminen antaa minulle rauhallisen 
tunteen ja ajatuksia, jotka saavat minut vakuuttuneeksi 
siitä, että pystyn selviytymään mistä tahansa, mitä 
elämä tuo eteeni. Viime kesäkuussa elin vaikeaa aikaa 
elämässäni. Yksi parhaista ystävistäni muutti muualle, 
kamppailin masennusta vastaan ja minulla oli epärea-
listisia ajatuksia siitä, miltä kehon tulisi näyttää. Yhtenä 
sunnuntaina, kun nautin sakramenttia, minut täytti äkkiä 
suuri rauha. Tunsin itseni todella onnelliseksi.
Olivia T., 14, Virginia, USA

Sakramentin aikana minulla oli tapana ajatella asioita 
niin kuin sitä, mitä minun pitää tehdä viikon aikana, juttuja 
koulussa tai ystäviäni. Mutta sitten pyhäkoulun oppi- 
aiheista ja profeettojen sanoista aloin ymmärtää sakra-
mentin tarkoituksen. Nyt ajattelen Jeesuksen Kristuksen 
sovitusta, että Hän antoi henkensä meidän edestämme, 
maksoi meidän synneistämme ja kärsi kaiken. Se antaa 
minulle motivaatiota joka päivä sanoa, että voin pyr-
kiä olemaan sellainen kuin Hän ja osoittamaan samaa 
rakkautta kuin Hän osoitti muille. Voin kertoa evankeliu-
mista muille. Voin tehdä jotakin, jotta olisin kelvollisempi 
menemään temppeliin ja nauttimaan sakramentin.
Alessandra B., 17, Santiago, Chile

Tieto siitä, että olen luvan-
nut ottaa päälleni Kristuksen 
nimen, herättää minussa 
velvollisuudentunteen seu-
rata Häntä, mutta aina se ei 
ole helppoa. Kerran eräässä 
ryhmätoiminnassa näin 
pojan, jolla ei ollut ollenkaan 
juttuseuraa. Minusta tuntui, 
että minun pitäisi mennä 
juttelemaan hänen kanssaan. 
Alkuun en halunnut tehdä 
niin. En ole kovin hyvä tarjou-
tumaan kenenkään ystäväksi. 
Mutta muistaessani, mitä 
Kristus tekisi, sain voimaa 
tutustua uuteen ystävään. 
Kun juttelin hänen kanssaan, 
tunsin, miten Henki kehotti 
minua esittämään kysymyksiä 
ja pitämään hauskaa.
Evan A., 16, Utah, USA
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Ensimmäinen askel minkä tahansa 
tiedon saamiseksi on, että todella 
haluamme tietää. Seuraava 

askel hengellisen tiedon kohdalla on, 
että kysymme Jumalalta vilpit-
tömässä rukouksessa. Kuten 
nykyajan ilmoituksessa sanotaan: ”Jos 
pyydät, sinä saat ilmoitusta ilmoituksen 
päälle, tietoa tiedon päälle, jotta voit 
tuntea salaisuuksia ja rauhaa tuovia 
asioita – sen, mikä tuo iloa, sen, mikä 
tuo iankaikkisen elämän” (OL 42:61).

Näin Alma kirjoitti siitä, mitä hän 
teki: ”Katso, minä olen paastonnut ja 
rukoillut monta päivää, jotta voisin itse 
tietää nämä asiat. Ja nyt minä tiedän 
itse, että ne ovat totta, sillä Herra 
Jumala on ilmoittanut ne minulle 
Pyhän Henkensä kautta.” (Alma 5:46.)

Kun halajamme ja etsimme, mei-
dän tulee muistaa, että todistuksen 
saaminen ei ole passiivista vaan se 
on prosessi, jossa meidän odotetaan 
tekevän jotakin. Jeesus opetti: ”Joka 
tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pää-
see kyllä selville siitä, onko opetuk-
seni lähtöisin Jumalasta vai puhunko 
omiani” ( Joh. 7:17).

Yksi tapa yrittää saada todistus 
tuntuu yllättävältä, kun sitä vertaa 
menetelmiin hankkia muuta tietoa. 
Me saamme todistuksen 
tai vahvistamme sitä lausu-
malla sen. Joku on jopa esittänyt, 
että joistakin asioista todistuksen 
saa paremmin seisaallaan niistä 
todistamalla kuin polvillaan niistä 
rukoilemalla.

Henkilökohtainen todistus 
on perustavaa laatua oleva osa 
uskoamme. Niin muodoin ne asiat, 
jotka meidän tulee tehdä saadak-
semme todistuksen, vahvistaak-
semme sitä ja säilyttääksemme sen, 
ovat ehdottoman välttämättömiä  
hengelliselle elämällemme. Jo mai-
nittujen asioiden lisäksi meidän 
tulee nauttia sakramentti 
joka viikko (ks. OL 59:9), jotta 
olisimme kelvollisia lunastamaan 
sen kallisarvoisen lupauksen, että 
Hänen Henkensä olisi aina meidän 
kanssamme (ks. OL 20:77). Tuo 
Henki on tietenkin todistuksemme 
lähde. ◼
Huhtikuun 2008 yleiskonferenssipuheesta.

KUINKA  
SAA TODISTUKSEN?

V A S T A U K S I A  K I R K O N  J O H T A J I L T A

Vanhin  
Dallin H. Oaks
kahdentoista 
apostolin 
koorumista

KUINKA OLET SOVELTANUT 
TÄTÄ KÄYTÄNTÖÖN?

Minulla on todistus kirkosta. Se 
tuli innoituksen, omistautumi-

sen ja pyhien kirjoitusten päivittäisen 
lukemisen avulla. Ja kun on oma 
todistus, on hämmästyttävää, kuinka 
eri lailla näkee ja kuulee asioita.
Shannon Muriel M., Colorado, USA
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ASIAN YTIMEEN

Jos olet katsonut pornografiaa, sinua kannustetaan hake-
maan tarvitsemaasi apua. ”Vanhempasi ja piispasi voivat 

auttaa sinua ottamaan tarvittavat parannuksenteon askeleet 
ja pääsemään irti tästä tuhoisasta tavasta” (Nuorten voimaksi, 
2011, s. 12).

Jos olet oma-aloitteisesti lakannut katsomasta pornogra-
fiaa, kysymys ei todellisuudessa ole, ”vaaditaanko” sinua silti 
puhumaan piispallesi siitä vai ei. Oikea kysymys on: ”Miksi en 
puhuisi piispalleni?” Siinä ei tosiaankaan ole mitään huonoja 
puolia. Hän on ymmärtävä ja kannustava, ja hän on mielissään 
ponnisteluista, joita olet tehnyt hylätäksesi aiemmat syntisi. 
Piispa voi auttaa sinua ratkaisemaan mahdolliset mielessäsi 
olevat epäilykset kelvollisuudestasi ja parannuksesi perinpoh-
jaisuudesta. Ja hän voi auttaa sinua vahvistamaan uskoasi ja 
luottamustasi Jeesukseen Kristukseen ja Hänen sovitusuhriinsa. 
Samankaltaisista syistä sinun pitäisi myös miettiä puhumista 
vanhempiesi kanssa. ◼

Meitä käsketään antamaan anteeksi 
muille ja jättämään lopullinen tuomio 

Jumalalle (ks. OL 64:9–11), mutta se ei silti 
tarkoita synnin suvaitsemista. Jos olemme 
ihmisten seurassa, jotka tekevät syntiä, mei-
dän tulee olla valona heille ja puolustaa sitä, 
mikä on oikein. Se tarkoittaa vähintään hyvän 
esimerkin antamista siten, ettemme itse 
tee syntiä emmekä hakeudu kyseenalaisiin 
tilanteisiin tai seuraan. Mutta pitäisikö meidän 
huomauttaa ihmisten huonosta käytöksestä, 
jotta he tietäisivät Jumalan laeista ja siitä, mitä 
mieltä itse olemme niistä? Ja jos pitäisi, niin 
milloin ja kuinka meidän pitäisi tehdä se?

Vastaus riippuu luultavasti tilanteesta, siitä, 
millainen suhde meillä on kyseisiin ihmisiin, 
sekä siitä, mitä he tietävät Jumalan laeista. 
Esimerkiksi kahdenkeskinen keskustelu  
perheenjäsenten ja läheisten ystävien kanssa 
on parempi tapa kuin käskeä huoneen täy-
deltä pelkkiä tuttavia tekemään parannus.  
Etsi Pyhän Hengen johdatusta. Hän voi 
opastaa sanojasi ja tekojasi, jotta voit löytää 
oikean tasapainon rakkaudessa, suvaitsevai-
suudessa sekä lujassa sitoutumisessa Herran 
tasovaatimuksiin. ◼

Kuinka voin olla 
tuomitsematta muita ja 
olla silti suvaitsematta 

syntiä?

Jos olen oma-aloitteisesti lakannut 
katsomasta pornografiaa, pitääkö 
minun silti puhua piispan kanssa?
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Kun olin pikkupoika, kuvittelin toisinaan olevani 
urheilusankari. Kuvittelin, että osaisin lentää. Kuvit-
telin, että olin jättiläinen. Olin tyytyväinen elämääni, 

vaikka olin lyhyt, en osannut lentää ja olin vain hieman 
urheilullinen. Mutta kuvitteleminen oli hauskaa. Nautin 
kokiessani jotakin erilaista, vaikka se tapahtuikin vain 
mielikuvituksessani. Siksi varmaan monista ihmisistä on 
hauskaa kuvitella.

Kuvittelemisesta puheen ollen me myöhempien aikojen 
pyhät lähdemme mielellämme pioneerivaelluksille. Pukeu-
dumme pioneerivaatteisiin (ainakin sinne päin). Vedämme 
pioneerikäsikärryjä (tavallaan). Syömme pioneeriruokaa 
(no, ei ihan). Teemme valtavan ponnistuksen kuvitelles-
samme, että olemme pioneereja. Hämmästyttävää on, ettei 
meidän tarvitse kuvitella. Me olemme jo pioneereja.

Presidentti Thomas S. Monson on sanonut: ”Myö-
hempien aikojen pyhänä oleminen tarkoittaa sitä, että 
on pioneeri, sillä pioneeri määritellään henkilöksi, ’joka 
kulkee edellä valmistaakseen tai raivatakseen muille tien, 
jota seurata’.” 1 Presidentti Thomas S. Monson on opettanut 
meille sanoillaan ja teoillaan, kuinka voi olla todellinen 
pioneeri:

Aaron L. West
kirkon historian osasto

Myöhempien aikojen 
pyhänä oleminen tarkoittaa 
sitä, että on pioneeri.

PIONEERITAIPALEESI –  

TODELLINEN EIKÄ KUVITELTU

”Me seuraamme suurimman Pioneerin, Vapahtajan, 
jalanjäljissä – Hänen, joka kulki ennen meitä ja näytti meille 
tien, jota seurata.

’Tule – – ja seuraa minua’, Hän kutsui.” 2

Tule … ja seuraa… minua. Nämä yksinkertaiset sanat 
voivat auttaa meitä olemaan todellisia pioneereja.

Tarkastellaan näitä sanoja muutaman äskettäin vaar-
nan pioneerivaelluksella olleen nykyajan 
pioneerin näkökulmasta.

KU
VI

TU
S 

BR
O

O
KE

 S
M

AR
T

VA
EL

LU
SV

AL
O

KU
VA

T 
AA

RO
N 

W
ES

TI
N 

LU
VA

LL
A



58 L i a h o n a

”TULE – – JA SEURAA 
MINUA”

Sana tule on kutsu. Se viittaa siir-
tymiseen yhdestä paikasta toiseen. 
Taylor A. tietää hyvin, mitä tämä sana 
tarkoittaa.

Taylor on valoisa, iloinen ja täynnä 
Henkeä, mutta hän kiiruhtaisi kerto-
maan, etteivät nuo sanat soveltuneet 
häneen kaksi vuotta sitten. Hän on siir-
tynyt nyt eri paikkaan – hengellisesti 
ja fyysisesti. Hän on pioneeri.

”Olen ollut pioneeri omassa elä-
mässäni”, hän sanoo, ”koska olen uusi 
käännynnäinen. Ja taipaleeni on ollut 
kerrassaan hämmästyttävä. Minusta 
tuntuu kuin eläisin aivan uutta elämää. 
Ja kun sitten otamme tuon ensimmäi-
sen askeleen taipaleellamme, tapahtuu 
ihmeitä.”

Taylor paitsi ymmärtää kutsun 
tulla – hän myös tietää, kuka kutsun 
on esittänyt. Hän huomauttaa: ”Eikö 
me olla maailmassa tosi irrallaan siitä, 
mistä olemme tulleet? Ollaan niin 
kiinni omassa työssä ja tekniikassa, 
ja sanoma, joka on tosiaan iskenyt 
minuun viime aikoina, on asettaa  
Kristus ensimmäiseksi. Kunpa vain 
todella toimisimme kuten pioneerit  
toimivat – [he] keskittyivät Kristukseen.”

Seuraa on toinen kutsu. Pioneeri-
vaelluksella Ethan G. oppi ymmärtä-
mään tämän sanan paremmin. ”Vael-
luksella ei ole aina tuntunut hyvältä, 
tai olen ollut jotenkin alamaissa”, hän 
myöntää. ”Mutta tajuan, että pionee-
reistakin tuntui siltä.”

Ethan ihmetteli aiemmin, miksi alku-
aikojen pioneerit olivat halukkaita teke-
mään sen, mitä he tekivät. Hän sanoo: 
”Tuntuu siltä, että itse olisin saattanut 
luovuttaa. Mutta kun olen ajatellut 
asiaa, tajusin sen johtuneen siitä, että 
he rakastivat Vapahtajaa ja he toivoivat, 
että heistä voi tulla parempia Hänen 
avullaan. Minäkin haluan kokeilla sitä.”

Ennen vaellukselle lähtöä Ethan 
luki entisajan pioneereista, tunsi 
yhteyttä heihin ja sai innoitusta heidän 
uskostaan seurata Jeesusta Kristusta. Ja 
mitä Ethan tekee nyt? Hän valmistau-
tuu ottamaan vastaan kutsun palvella 
kokoaikaisena lähetyssaarnaajana. 
Presidentti Monsonin neuvoa nou-
dattaen hän valmistautuu näyttämään 
muille tietä.

Minne meidän pitäisi tulla? Ketä 
meidän pitäisi seurata? Vapahtaja 
sanoo meille: ”Tule – – ja seu-
raa minua” (Luuk. 18:22, kursi-
vointi lisätty). Kun Harmony lähti 

vaellukselle, hän näki kokemukses-
saan Herran käden vaikutuksen. Hän 
tiesi seuraavansa Vapahtajaa.

Harmonyn tie vaarnansa vael-
lukselle oli erilainen kuin muiden. 
Kun hän oli 15-vuotias, hän sai tietää 
sairastavansa harvinaista ihosyövän 
muotoa. Hän ei pystynyt osallistu-
maan vaarnansa vaellukselle. ”Olin 
aivan maassa”, hän muistelee.

Neljä vuotta myöhemmin, kun vaar-
nassa ilmoitettiin uudesta vaelluksesta, 
Harmony oli parantunut syövästä. 
Mutta koska hän oli 19-vuotias, hän 
ajatteli, ettei pystyisi osallistumaan. 
Sitten hän sai kutsun osallistua johta-
jana. Hän sanoo: ”Se on minulle todis-
tus siitä, että Herra tietää, keitä me 
olemme, ja Hän tietää sydämemme 
toiveet, ja jos ne ovat vanhurskaita ja 
hyviä, Hän siunaa meitä.”

Harmony antaa neuvon auttaak-
seen meitä, kun kohtaamme koet-
telemuksia: ”Kenelle tahansa, jolla 
on vaikeaa, sanoisin, että turvaa 
Herraan. Hän on aina valmis aut-
tamaan sinua. Hän rakastaa meitä, 
eikä Hän anna meidän epäonnistua. 
Meidän pitää vain ojentaa kätemme 
Hänelle, niin Hän auttaa meitä 
pioneeritaipaleellamme.”

Taylor A.
Ethan G.

Harmony C.



 H e i n ä k u u  2 0 1 7  59

N
UO

RILLE 

SINÄ VOIT OLLA PIONEERI
Ellet ole koskaan ollut pioneerivaelluk-

sella, voit silti olla pioneeri. Sinun ei tar-
vitse käyttää hilkkaa tai vetää käsikärryjä. 
Sinun pitää vain seurata Jeesusta Kristusta 
kuten varhaiset pioneerit tekivät. Tehdes-
säsi niin sinusta tulee, kuten presidentti 
Monson sanoi, se, ”joka kulkee edellä val-
mistaakseen tai raivatakseen muille tien, 
jota seurata”.

Jos sinulla on tilaisuus lähteä pioneerivael-
lukselle, nauti siitä! Ja kun se on ohi ja jätät 
käsikärrysi, älä jätä pioneeritodistustasi niihin. 
Ota tuo todistus mukaasi.

Sinä olet tosielämän, nykyajan pio-
neeri. Kun oppaanasi on suurin Pioneeri – 
Vapahtaja – onnistut varmasti! ◼
VIITTEET
 1. Thomas S. Monson, ”Uskollisina esivanhempiemme 

uskolle”, Liahona, heinäkuu 2016, s. 4, lainaten 
sanakirjan The Compact Edition of the Oxford English 
Dictionary, 1971, määritelmää sanasta ”pioneer”.

 2. Thomas S. Monson, ”Uskollisina esivanhempiemme 
uskolle”, s. 4–5.

Tapaa Taylor, Ethan, Harmony ja muita nykyajan 
pioneereja katsomalla tämä video osoitteessa  
lds. org/ go/ pioneer717.

Voit lukea kertomuksia pioneereista osoitteessa 
lds. org/ go/handcart717.

PIONEERIT – 
HENGELLISIÄ 
ESIVANHEMPIAMME
”Minulla ei ole esivan-
hempia 1800-luvun pio-
neerien joukossa. Olen 
kuitenkin jo jäsenyyteni 
alkuajoista asti tuntenut 
läheistä yhteyttä noihin 
varhaisiin pioneereihin, 
jotka ylittivät tasangot. He 
ovat minun – aivan kuten 
jokaisen kirkon jäsenen – 
hengellisiä esivanhempia.”
Presidentti Dieter F. Uchtdorf, 
toinen neuvonantaja ensimmäi-
sessä presidenttikunnassa, ks. 
”Profeettojen äänellä siunattu 
maailmanlaajuinen kirkko”,  
Liahona, heinäkuu 2002, s. 10.
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Laulu 
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Nuoret naiset olivat innoissaan. Itse asiassa koko 
seurakunta Etelä-Ranskassa oli innoissaan. Suurem-
man ykseyden edistämiseksi johtajat suunnittelivat 

seurakunnan yhteistä illanviettoa päivällisineen ja ohjel-
mineen. Koska johtajat tiesivät mehiläisten, ruusutyttöjen 
ja lehvänsitojien jo opetelleen lauluja ja tansseja joissakin 
toiminnoissaan, he pyysivät näitä huolehtimaan illan 
ohjelmasta.

Ja niin seurakunnan nuoret naiset alkoivat harjoitella 
tosissaan – kaikki muut paitsi yksi. Manon ei pystyisi 
esiintymään. Hän oli saanut syöpähoitoja yli kahden  
vuoden ajan.

Manon C. oli 16-vuotias ja tuli edelleen kokouksiin ja 
toimintoihin niin usein kuin kykeni, ja hän hymyili aina 
aurinkoisesti huolimatta siitä, mitä joutui kokemaan. Mutta 
kemoterapian aikana hän oli toisinaan niin heikossa 
kunnossa, ettei pystynyt juuri muuhun kuin lepäämään. 

Seurakunnan jäsenet olivat paastonneet ja rukoilleet useita 
kertoja hänen puolestaan. Kukaan ei odottanut hänen har-
joittelevan tai tanssivan.

Mutta hän voisi osallistua päivälliseen. Miksi ei siis  
omistettaisi koko iltaa Manonille?

Manonille omistettu ilta
Ajatus otti nopeasti tulta.
”Halusimme Manonin tuntevan, että seurakunta rakastaa 

ja tukee häntä”, selittää Emma S., 16. ”Jos seurakuntamme 
haluaa olla enemmän yhtä, niin mikä olisi parempi tapa 
siihen kuin tehdä yhdessä työtä osoittaaksemme rakkau-
temme Manonia kohtaan?”

Koko seurakunta tuli mukaan valmisteluihin. Perheet sai-
vat tehtäviä tuoda ruokaa päivälliselle, Apuyhdistys auttoi 
pukujen valmistamisessa nuorille naisille, nuoret aikuiset 
antoivat harjoituksiin ja lopulliseen esitykseen teknistä 

Illanviettoon alun perin kaavailtu ohjelma kasvoi suureksi 

rakkaudenosoitukseksi yksittäiselle nuorelle naiselle.

Richard M. Romney
kirkon lehdet
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tukea (valaistus, ääni ja taustavideot) ja pappeusveljet aut-
toivat pöytien ja tuolien järjestämisessä.

Kaiken tämän työn tekivät seurakunnan jäsenet, jotka 
asuvat hajallaan laajalla alueella. ”Seurakunnan nuoret 
ovat hengessä hyvin läheisiä, mutta me asumme kaukana 
toisistamme”, sanoo Aiolah V., 16. ”Emme tapaa toisiamme 
koulussa, koska asumme eri puolilla kaupunkia, joten 
näemme ylimääräistä vaivaa varmistaaksemme, ettei 
kukaan jää sivuun.”

”Pidämme myös koko ajan yhteyttä matkapuhelimilla”, 
sanoo Inka S., 15. ”Opetamme toisiamme kertomalla eri-
laisista kokemuksistamme. Tiedämme, että voimme luottaa 
toisiimme, ja yritämme olla hyvänä esimerkkinä toisil-
lemme.” Nuoret naiset, jotka haluavat olla yhdessä aina kun 
voivat, huomasivat päivällisohjelman harjoitusten tuovan 
lisää tilaisuuksia syventää ystävyyssuhteita.

”Ennen kuin aloimme harjoitella, olin aika ujo”, Inka 
selittää. ”Pelkäsin tekeväni virheen. Mutta kun tanssimme 
ryhmänä, unohdin ujouteni. Tiesin, että oli aika näyttää 
seurakunnalle, kuinka lujasti olimme ahkeroineet.”

Manon vuorostaan oli nöyrä ja suhtautui asiaan suo-
peasti. ”Kun minulle kerrottiin päivällisestä ja ohjelmasta 
ja että olisin kunniavieras, ajattelin, että heidän touho-
tuksensa vaivaisi minua”, hän muistelee. ”Toisaalta olin 
innoissani, että olisin siellä!”

Rakkauden ja tuen osoitus
Pian ilta koitti, ja se oli täydellinen tilaisuus 

osoittaa rakkautta ja tukea Manonille. ”Ruoka oli 

tietenkin erinomaista”, Aiolah sanoo. ”Ollaanhan sentään 
Ranskassa!”

Ja sitten illan ohjelma – ranskaksi spectacle eli spektaakkeli 
– oli nimensä veroinen. Pelit, leikit, lauluesitykset ja tanssit 
ilahduttivat yleisöä. Sitten nuoret naiset yhdessä kuorona tar-
josivat illan kohokohdan. He omistivat Emman sanoittaman ja 
säveltämän laulun Manonille. Kertosäkeen sanat tiivistävät sen 
rakkauden ja tuen, jota kaikki halusivat Manonin tuntevan:

Ethän anna periksi,
Sillä me uskomme sinuun.
Äläkä unohda, kuka olet,
Sillä me uskomme sinuun.

Kun nuoret naiset esittivät laulun, oli kuin jokainen 
seurakunnassa olisi laulanut mukana ainakin sydämessään. 
Tuntui siltä kuin Emman yksinkertainen laulu olisi muut-
tunut kertosäkeeksi, joka laulamattomanakin kaikuu myö-
hempien aikojen pyhien sydämessä, missä he sitten ovatkin 
– hymniksi rohkeudesta ja myötätunnosta, perheestä ja 
ystävistä, ykseydestä, uskosta ja toivosta sekä koskaan päät-
tymättömäksi rukoukseksi, joka kuullaan taivaassa.

Johtajien tarkoituksena illanvieton järjestämisessä oli 
yhdistää seurakuntaa. Illan omistaminen Manonille paitsi 
auttoi tuon tavoitteen saavuttamisessa myös loi Manonille 
ja hänen perheelleen tunteen pysyvästä tuesta sekä ymmär-
ryksen siitä, että jokainen Jumalan lapsi on tärkeä. ”Kirkon 
tavoitteena on auttaa meitä olemaan lähempänä taivaallista 
Isää ja Jeesusta Kristusta”, Aiolah sanoo. ”Tiedämme, että 
He rakastavat meitä ja ettemme ole koskaan yksin.” ◼ VA
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Vasemmalta: Emma kirjoitti laulun, nuoret naiset esiintyivät, Manon oli kunniavieras, ja kaikki nuoret ja johtajat auttoivat.
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KIIPEÄ 
KORKEAMMALLE

”Henki haastaa meitä jatkuvasti tulemaan  
paremmiksi ja kiipeämään korkeammalle.”

Larry R. Lawrence, ”Mitä vielä puuttuu?”, Liahona, marraskuu 2015, s. 33.



Richmond, Missouri, 2. kesäkuuta 1862
”M ary, mitä sinä näet?” Maryn äitipuoli puhui hiljaa 

sairasvuoteeltaan.
”Taistelu näyttää tulevan lähemmäksi”, Mary sanoi 

katsoessaan ulos ikkunasta. Amerikan sisällissotaa 
käytiin vain muutaman kilometrin päässä. Laukausten 
ääni oli täyttänyt ilman aamusta saakka. Mary kääntyi 
äitipuoleensa päin. ”Olen kovin pahoillani. En usko, 
että voimme lähteä talosta hakemaan lääkäriä.”

”Tule lähemmäksi.” Mary istuutui vuoteen viereen ja 
tarttui äitipuoltaan kädestä. ”Tiedän, ettei isäsi ole vielä 
kunnossa”, Maryn äitipuoli sanoi hiljaa, ”mutta sinun 
pitää viedä perhe Siioniin – veljesi, siskosi ja kaksoset. 
Älä anna isällesi rauhaa, ennen kuin hän lähtee 
Kalliovuorille! Lupaa minulle!”

Mary tiesi, kuinka paljon hänen perheensä halusi 
lähteä Salt Lake Cityyn. Kun he olivat kuulleet 
evankeliumista ja menneet kasteelle, he olivat lähteneet 
Englannista liittyäkseen pyhien joukkoon Siionissa. 
Mutta olisiko se edes mahdollista? Hän vilkaisi isäänsä, 
joka istui ääneti tuolissaan. Kolme vuotta sitten isä oli 
saanut vakavan kohtauksen, joka oli halvaannuttanut 
hänen vasemman puolensa.

Mary veti syvään henkeä. ”Minä lupaan”, hän kuiskasi.
Pian Maryn äitipuoli sulki silmänsä viimeisen kerran.
Yhtenä aamuna pian sen jälkeen Mary päätti, että 

hänen oli aika kertoa isälleen lupauksestaan. ”Tiedän, 
että olen vasta 14-vuotias”, hän sanoi, ”mutta minun 
täytyy viedä perheemme Siioniin.” Hän kuuli kaksosten 
heräävän. ”Minun pitää panna aamiainen alulle”, hän 
sanoi. ”Mutta pyydän, että edes ajattelet sitä.”

Muutaman päivän kuluttua isä kutsui Maryn luokseen. 
”Kaikki on järjestetty”, hän sanoi. Hänen puheensa 
oli yhä hieman epäselvää kohtauksen jäljiltä. ”Olen 
myynyt maamme ja hiilikaivoksen, joten voimme ostaa 
vankkurit, härkiä, lehmiä ja vähän tarvikkeita. Eräs 
vankkurikaravaani on pian lähdössä länteen. He eivät 

ole myöhempien aikojen pyhiä, mutta voimme matkata 
heidän kanssaan Iowaan saakka. Kun pääsemme sinne, 
voimme liittyä Suolajärven laaksoon menevien pyhien 
joukkoon.”

Mary halasi isäänsä. ”Kiitos, isä.” Pian he lähtisivät 
Siioniin!

Päivät kuluivat nopeasti, kun Mary auttoi perhettä 
valmistautumaan matkaan. ”Kaikki järjestyy”, hän 
sanoi itselleen. ”Pian olemme Siionissa.”

Mutta sitten isä sairastui. Koska isän suu roikkui 
toiselta puolelta, Mary pelkäsi, että kyseessä oli uusi 
kohtaus.

Tie Siioniin
Jessica Larsen
Perustuu tositapahtumaan
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”Hän on liian sairas matkustamaan”, Mary kertoi 
vankkurikomppanian johtajalle. ”Tarvitsemme vain 
muutaman päivän, että hän toipuu.”

”Me emme voi odottaa”, mies sanoi kipakasti. 
Nähdessään Maryn ilmeen hän pehmensi ääntään. 
”Voitte jäädä tänne, kunnes hän on valmis 
matkustamaan, ja sitten voitte ottaa meidät kiinni.” 
Koska muutakaan vaihtoehtoa ei ollut, Mary suostui.

Viikkoa myöhemmin Mary sai perheensä 
valmiiksi matkalle. ”Kaksoset ja Sarah voivat 
ratsastaa härkien selässä”, hän sanoi Jacksonille, 
9-vuotiaalle veljelleen. ”Isä voi istua vankkureissa, 

ja sinä voit auttaa minua ohjaamaan härkiä.”
”Minua pelottaa”, Sarah sanoi arasti. Hän oli 

vasta kuusivuotias, ja hän näytti pikkuruiselta härän 
leveässä selässä. Nelivuotiaat kaksoset katsoivat 
Marya silmät suurina.

”Pidetään yllä hyvää vauhtia ja otetaan ryhmä kiinni!” 
Mary sanoi väkinäisen hyväntuulisesti.

Wanlassin perhe kulki eteenpäin kilometri toisensa 
jälkeen ja sitten päivä toisensa perään. Viimein jopa 
Maryn oli pakko myöntää totuus.

Vankkurikaravaani ei ollut odottanut heitä. Maryn 
ja hänen perheensä olisi matkattava Siioniin yksin.KU
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Plattejoki, Nebraska, 1863
”Pruut!” Mary veti ohjaksista, ja härät hidastivat. 

”Ovatko kaikki kunnossa?” Hän katsoi kolmea 
nuorempaa sisarustaan, jotka istuivat härkien selässä. 
He nyökkäsivät.

Plattejoki oli heidän edessään leveänä ja mutaisena. 
”Mitä nyt?” hänen pikkuveljensä Jackson kysyi. Jackson 
oli vasta 9-vuotias, mutta auttoi Marya ohjaamaan 
härkiä. Isä makasi vankkurien takaosassa yhä sairaana 
kohtauksensa jäljiltä.

”Meidän ei tarvitse ylittää jokea”, Mary sanoi. ”Mutta 
voimme seurata sitä.” Siioniin ei ollut tietä, mutta joen 
pitäisi ohjata heitä heidän suunnatessaan länteen. 
”Hop hop!”

Mary ei tiennyt, että mormonipioneerit kulkivat 
Plattejoen toista puolta ja olivat menossa eri tietä. 
Koska Wanlassit eivät ylittäneet jokea, he tulivat 
intiaanialueelle. He eivät näkisi koko 

loppumatkan aikana yhtään vankkurikaravaania.
He jatkoivat eteenpäin. Viikkoja myöhemmin Mary 

näki pölypilven lähestyvän. ”Varovasti”, hän kuiskasi 
härille ja itselleen. ”Varovasti.”

Kun pöly laskeutui, hän näki pienen ryhmän hevosilla 
ratsastavia intiaaneja. Yksi ratsastajista siirtyi kohti 
vankkurien takaosaa, missä isä makasi.

Ratsastajan katse oli ystävällinen. ”Onko hän sairas?” 
ratsastaja kysyi osoittaen isää.

”Kyllä”, Mary kuiskasi. Mies huusi jotakin omalla 
kielellään, ja sitten miehet ratsastivat pois yhtä nopeasti 
kuin olivat tulleet.

Mary katsoi aurinkoa taivaalla. ”Pysähdytään tähän”, 
hän sanoi Jacksonille. Hän nosti Sarahin ja kaksoset 
härkien selästä.

”Mary, tule katsomaan!” Jackson sanoi. Mies, jolla oli 
ystävällinen katse, ratsasti heitä kohti jotakin raskasta 
käsissään.
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”Villisorsa”, mies sanoi. ”Ja jänis. Teille.” Mary saattoi 
vain tuijottaa sanattomana, kun mies pudotti saaliin 
hänen syliinsä. Nyökättyään vielä kerran mies ratsasti 
iltahämärään.

”Ruokaa!” Mary huudahti. ”Lihaa!” Miehen lahja oli 
todellinen ihme.

Heidän matkallaan tapahtui lisää ihmeitä. 
Biisonilauma tuli heitä lähelle mutta hajaantui sitten 
vankkurien ympäriltä mennen ohi vankkurien 
kummaltakin puolelta. Hiekkamyrsky kuljetti toisen 
kaksosista jokeen, mutta Mary ehti pelastamaan hänet.

Mutta matka oli silti vaikea. Joka päivä vankkurit 
näyttivät kuluneemmilta ja härät väsyneemmiltä. Maaperä 
oli jyrkkää ja kallioista. Vuoret olivat hankalia ylittää. Mary 
ja hänen perheensä raahustivat kuitenkin eteenpäin.

He olivat juuri tulossa alas korkealta vuorenhuipulta, 
kun Mary näki erään miehen ajavan heitä kohti 
vankkureissa.

”Ehkäpä hän voi neuvoa meille tien Utahin Lehiin!” 
Mary sanoi Jacksonille. Heidän setänsä asui siellä.

”Te olette Echokanjonissa, aika lähellä Suolajärven 
laaksoa”, mies sanoi, kun Mary kysyi, missä he olivat. 
”Mutta missä muut matkakumppaninne ovat?”

Koko tarina kerrottiin, ja mies kuunteli sitä 
ällistyneenä. ”Oletteko matkanneet yli 1 600 kilometriä 
aivan yksinänne?” Hän pudisti päätään ihaillen. ”Sinä 
olet tosi rohkea tyttö. Minä neuvon teille tien Lehiin. 
Olette jo melkein perillä.”

”Melkein perillä”, Mary kuiskasi itsekseen, kun mies 
piirsi maahan summittaisen kartan. Melkein Siionissa. 
”Taidamme sittenkin päästä sinne.”

Mary ja hänen perheensä pääsivät Lehiin Utahissa. 
Mary meni myöhemmin naimisiin ja sai oman suuren 
perheen. Hänen esimerkkinsä uskosta ja rohkeudesta 
on siunannut monia ihmisiä. ◼
Kirjoittaja asuu Texasissa Yhdysvalloissa.
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Rebecca J. Carlson
Perustuu tositapahtumaan

”Ravitse sielumme, täytä sydämemme ja siunaa 
paastomme, Sua rukoilemme” (Hymns, 138).

Tämä tapahtui Tongassa vuonna 1981.

Silioti käveli koulusta kotiin keltaisia 
papaijoja ja kypsänpunaisia mangoja  
kasvavien puiden ohi. Kun hän näki 

hedelmät, hän muisti, kuinka nälkäinen hän 
oli. Hän muisti myös, että tänään oli erityinen 
päivä. Tänään jokainen hänen vaarnassaan 
Tongassa paastosi profeetan, presidentti  
Spencer W. Kimballin hyväksi. Profeetta oli  
sairas ja tarvitsi leikkauksen. Tänä iltana jokai-
nen vaarnassa kokoontuisi yhdessä rukoile-
maan ja päättämään paastonsa.

Kun Silioti ehti kotiin, hän haistoi maauu-
nissa, ’umussa, paistuvan ruoan. Hänen vatsas-
saan kurni. Silioti oli iloinen siitä, että hän oli 
riittävän vanha paastoamaan, mutta paastoami-
nen koulupäivänä oli paljon vaikeampaa kuin 
paastoaminen sunnuntaina.

Silioti yritti unohtaa, kuinka nälkäinen hän 
oli. Hän etsi polttopuita ja siivosi pois lehdet, 
jotka olivat pudonneet pihaa varjostavista kor-
keista leipäpuista.

”Taivaallinen Isä ymmärtää, jos juon pikkui-
sen siemauksen vettä”, Silioti ajatteli pestessään 
kätensä kotiaskareiden jälkeen. Sitten hän ajat-
teli sitä, kuinka paljon hän rakasti presidentti 
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Silioti rakasti presidentti Kimballia. Hän halusi, että presidentti 
tulisi terveeksi.

Paasto 
profeetan hyväksi
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Kimballia. Hän halusi, että presidentti tulisi taas ter-
veeksi. Hän päätti odottaa.

Silioti istuutui kuistille ja laski päänsä äitinsä syliin. 
Hän oli hyvin väsynyt.

”Voit lopettaa paastosi, jos sinun on pakko”, äiti sanoi.
”Mutta minä haluan paastota”, Silioti sanoi. ”Minä 

pystyn siihen.”
Kun isä tuli töistä kotiin, kaikki perheessä auttoivat 

’umun kaivamisessa esiin. He ottivat uunista kookosmai-
dossa paistuneen lehtiin kiedotun possunlihan, kalan ja 
leipäpuun hedelmät. Sitten he kietoivat ruoat kankaa-
seen ja kantoivat ne mukanaan tielle jääden odottamaan 
linja-autoa.

He tapasivat mat-
kalla muita perheitä, 
joilla kaikilla oli 
omat ruoat muka-
naan. He kaikki 
hymyilivät ja jutte-
livat noustessaan 
yhdessä linja- 
autoon. Silioti löysi 
vähän tilaa äidin 
vierestä. Hän hais-
teli hyvien ruokien 

tuoksua linja- 
auton töys-
sähdellessä 
eteenpäin.

Oli pimeää, 
kun linja-auto 
tuli kirkon koh-
dalle. Kirkossa 
Silioti polvistui 
vanhempiensa, 
veljiensä ja siskojensa sekä satojen muiden Myöhem-
pien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon 
jäsenten kanssa.

Rukouksen aikana Silioti rukoili sydämessään: 
”Autathan presidentti Kimballia tulemaan taas ter-
veeksi.” Hän tiesi, että jokainen ihminen huoneessa 
rukoili samaa asiaa. Rauhallinen tunne hänen sisällään 
kertoi hänelle, että presidentti Kimball tulisi kuntoon.

Kun hän avasi silmänsä, hän näki kyyneliä lähellään 
olevien ihmisten kasvoilla. Kaikki nämä ihmiset olivat 
paastonneet, ja hän oli paastonnut heidän kanssaan. 
Se oli ollut vaikeaa, mutta hän oli tehnyt sen!
Presidentti Kimball selviytyi leikkauksesta ja palveli  
profeettana vielä neljä vuotta. ◼
Kirjoittaja asuu Havaijissa Yhdysvalloissa.

MIKSI ME PAASTOAMME 
JA RUKOILEMME?
”Paasto ja rukous kuuluvat yhteen. 
Kun me paastoamme ja rukoilemme 
uskossa, me olemme herkempiä 
ottamaan vastaan vastauksia rukouk-
siimme ja siunauksia Herralta.”
Saarnatkaa minun evankeliumiani –  
lähetystyöpalvelun opas, 2005, s. 80.
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Paastosunnuntaina me olemme yleensä  
syömättä ja juomatta kahden aterian ajan. 

Me myös annamme rahan, jonka ateriamme  
olisivat maksaneet, avuksi ihmisille, jotka tarvitse-
vat sitä. Sitä rahaa sanotaan ”paastouhriksi”. Kun 
paastoamme, me voimme muistaa siunauksiamme, 
rukoilla ihmisten puolesta ja tuntea olevamme 
lähellä taivaallista Isää. Sinä voit aloittaa paastoa-
misen, kun sinusta ja vanhemmistasi tuntuu, että 
olet valmis. Jos et pysty paastoamaan jonkin ter-
veysongelman vuoksi, voit silti rukoilla ja tuntea 
Pyhän Hengen muiden paastotessa.

Kuinka tiedän, milloin olen 
kyllin vanha aloittamaan 

paastoamisen?
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On hyvä paastota, kun haluat auttaa 
muita ja tuntea Hengen. Hyvä aika 
paastota olisi sitten kun sinut on 
kastettu.

Eddie O., 9, Kalifornia, USA

Tiesin, että olin riittävän vanha 
aloittamaan paastoamisen, kun 
minusta tuntui, että halusin, ja 
Pyhä Henki kertoi minulle, että 
tein oikein. Kun aloitin, tein sen 

askel kerrallaan. Ensin paastosin 
yhden aterian ajan. Sitten kokeilin kahta.
Anne D., 9, Nevada, USA

Voit rukoilla taivaallista Isää ja 
kysyä, milloin sinun pitäisi aloittaa 
paastoaminen. Tiedän, että taivaal-
linen Isä voi vastata rukouksiisi.

Liam P., 7, Utah, USA

Tietäisin, että olen riittävän vanha, 
koska minulla olisi Pyhän Hengen 
antama tunne, että nyt on oikea 
aika paastota. Ja sitten kysyisin 
äidiltä ja isältä, onko se tunne 

oikea.
Brooklyn R., 7, Auckland, Uusi-Seelanti

Kun minut kastetaan, minusta 
varmaan tuntuu, että olen valmis 
aloittamaan paastoamisen. Voin 
rukoilla taivaalliselta Isältä apua 

ja kysyä Häneltä, milloin ja kuinka 
minun pitäisi aloittaa.

Brian K., 7, Washington, USA
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Haluaisin kertoa sinulle kahdesta tuntemastani 
nuoresta tytöstä, jotka olivat loistavia esimerk-

kejä siitä, kuinka evankeliumista voi kertoa muille. 
Kun tyttäremme Nellie oli melkein kahdeksanvuotias, 
perheemme asui Sveitsissä. Nellie odotti innokkaana 
kastettaan. Juuri ennen hänen syntymäpäiväänsä meillä 
oli perheilta ystävämme Tinan kanssa. Lähetyssaarnaa-
jat olivat opettaneet Tinaa. Mutta Tina ei ollut varma, 
halusiko hän mennä kasteelle.

Oppiaiheemme jälkeen pyysimme Tinaa rukoilemaan. 
Tina ei osannut paljonkaan englantia, joten hän rukoili 
kiinaksi. Me emme ymmärtäneet hänen sanojaan, mutta 
tunsimme Hengen, kun hän rukoili.

Myöhemmin samana iltana Nellie kysyi, voitaisiinko 
hänet ja Tina kastaa samana päivänä. Emme tienneet, 
mitä mieltä Tina olisi ajatuksesta. Mutta me kaikki 
olimme yhtä mieltä siitä, että Nellien pitäisi ainakin 
soittaa ja kysyä. Yllätykseksemme Tina sanoi kyllä!

Nellie ja Tina kastettiin sinä viikonloppuna.  
Myöhemmin Tina kertoi meille hienon tarinan. 

Hän muistutti meitä perheillassamme pitämästään 
rukouksesta. Rukouksessaan hän oli pyytänyt, että 
taivaallinen Isä antaisi hänen tietää, pitäisikö hänen 
mennä kasteelle. Kun Nellie soitti myöhemmin samana 
iltana, Tina tiesi, että taivaallinen Isä oli kuullut hänen 
rukouksensa.

Ystävämme Jasminekin oli meille hyvä esimerkki.  
Jasmine oli 12-vuotias. Hänen perheestään ja meidän 
perheestämme tuli hyviä ystäviä, kun asuimme  
Lähi-idässä. Hänen maassaan kirkon jäsenet eivät saa 
puhua evankeliumista muiden kanssa. Se on vastoin 
lakia. Mutta Jasmine päätti, että hän voisi kertoa evan-
keliumista toimimalla niin kuin Jeesus. Hän voisi osoit-
taa rakkautta ja ystävällisyyttä muille. Minne tahansa 
Jasmine meni ja mitä hyvänsä hän teki, hän yritti olla 
niin kuin Jeesus. Hän oli loistava esimerkki muille.

Nellie ja Jasmine näyttävät meille, kuinka me voimme 
olla esimerkkejä Jeesuksesta Kristuksesta. Me voimme 
tehdä sen riippumatta siitä, minkä ikäisiä olemme tai 
missä asumme. ◼

Anna  
valosi loistaa

Vanhin  
Larry S. Kacher

seitsemänkymmenen 
koorumista
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Taikalompakko
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Amanda Walters
Perustuu tositapahtumaan

”Kun mä tahdon tehdä oikein, Silloin olla voin  
onnellinen” (”Valitse oikein”, Lasten laulukirja, s. 83).
”Hippa!” Mandy sanoi. Hän kosketti pikkuveljeään ja 

ui sitten karkuun. Mandyn perhe asui motellissa 
siihen asti, kunnes he voisivat muuttaa uuteen kotiinsa. 
Oli hauskaa syödä lounaaksi raviolia, joka lämmitettiin 
mikrossa. Ja he saivat uida motellin uima-altaassa mel-
kein joka päivä!

Mutta motellissa asumisessa oli huonokin puoli. 
Motellinjohtajan toimisto oli aivan heidän huoneensa 
alapuolella, ja johtajan mielestä Mandy ja hänen veljensä 
ja siskonsa olivat liian kovaäänisiä. ”Kuinka voin vuok-
rata huoneita, kun kuulostaa siltä kuin pääni yläpuolella 
olisi norsulauma?” hän kysyi isältä.

Lounaan jälkeen Mandyn pikkuveli Aaron hyppäsi 
alas sängyltä niin että lattia tömähti. Mandy säpsähti 
ja katsoi äitiä.

”Ei saa hyppiä. Kulkekaa varpaillanne”, äiti sanoi.
Mutta se oli liian myöhäistä. Puhelin alkoi soida.
”Voi ei”, Mandy ajatteli.
Äiti nosti kuulokkeen. Mandy kuuli hänen pyytävän 

anteeksi johtajalta.
Äidin hartiat lysähtivät, kun hän sulki puhelimen. 

”Edward ja Mandy”, hän sanoi, ”minun pitää panna 
Aaron ja Emily päiväunille. Veisittekö Kristinen ja

Danielin kävelylle?”
Kun he lähtivät menemään motellin pysäköintialueen 

poikki, Mandy näki maassa jotakin pientä ja ruskeaa.
Se oli lompakko. Ja siinä oli rahaa!
”Katso, Edward!” hän sanoi nostaen lompakon 

korkealle.
”Meidän pitää viedä se johtajan toimistoon nyt heti”, 

Edward sanoi.
Mandysta tuntui kurjalta. Miksi heidän piti viedä se 

nyt heti? Eikö äiti tai isä voisi palauttaa sitä myöhemmin?
Mutta Mandy tiesi, mitä piti tehdä.
Lapset avasivat toimiston oven ja astuivat arkoina 

sisään. Johtajan otsa kurtistui. ”Tuota, me löysimme 
tämän lompakon parkkipaikalta”, Mandy sanoi. Hänen 
kätensä vapisi, kun hän nosti lompakon tiskille.

Mies, joka seisoi tiskin vieressä, kääntyi katsomaan. 
”Se on minun”, hän sanoi. Hän tutki nopeasti lompakon 
sisällön. ”Ja kaikki on tallella. Kiitos, lapset!”

Mandy katsoi johtajaa. Otsanrypistys oli poissa,  
ja miehen silmät tuikkivat.

Kun he olivat lähteneet toimistosta, Daniel kysyi: 
”Oliko se taikalompakko?”

”Miksi luulet, että se oli taikalompakko?” Edward 
kysyi.

”Koska se teki äreän miehen iloiseksi!”
Edward pudisti päätään. ”Ei se ollut taikalompakko”, 

hän sanoi. ”Hän oli iloinen, koska me teimme oikein.”
Mandylla oli erityinen tunne sisällään. Hän ei ollut 

tiennyt, että oikein valitseminen voisi tehdä ihmiset 
niin iloisiksi.

Muutamaa päivää myöhemmin Mandy ja isä menivät 
maksamaan viikon laskun. Johtaja hymyili Mandylle. 
Hän oli soittanut vain kerran sen jälkeen kun he olivat 
löytäneet lompakon, ja silloinkin kiittääkseen heitä 
rehellisyydestä. Mandysta tuntui, että hän oli saanut 
uuden ystävän.

”Oikein valitsemisessa on tosiaan taikaa”, Mandy 
ajatteli. Hän vilkutti hyvästiksi, ja johtaja vilkutti takai-
sin. ”Eikä hän oikeastaan olekaan kovin äreä.” ◼
Kirjoittaja asuu Nevadassa Yhdysvalloissa.

Olin rehellinen

Kerran välitunnilla 
joku pudotti 20 sen-

tin kolikon. Nostin sen, 
ja vaikka halusin pitää 
sen, annoin sen yhdelle 
opettajista. Minusta tun-

tui hyvältä, koska valitsin oikein. Opin, 
että jos löytää jotakin, mikä ei ole omaa, 
ja vaikka pitäisi siitä, niin sitä ei saa 
ottaa, koska se olisi varastamista.
Tyler B., 7, Oregon, USA
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Artikkelista ”Perheneuvostot”, Liahona, toukokuu 2016, s. 63–65.

Mikä on perheneuvosto?
V A S T A U K S I A  A P O S T O L I L T A
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Vanhin  
M. Russell Ballard

kahdentoista  
apostolin 

koorumista

Yhdessä rukouksen kanssa perheneuvosto voi kutsua Vapahtajan kotiisi.  
Se voi auttaa perhettäsi olemaan onnellinen.

Perheneuvosto voi kokoontua minä viikonpäivänä tahansa. Siinä voitte olla  
pelkästään sinä ja toinen vanhemmistasi tai sitten koko perheesi. Se on aikaa, jolloin voit…

  sulkea elektro-
niset laitteet 
ja katsoa ja 
kuunnella muita 

perheen-
jäseniä.

  kertoa van-
hemmillesi 
huolistasi tai 
peloistasi.

  tarjota apua 
siskolle tai 
veljelle, kun 
tällä on 
vaikeaa.

  tehdä tavoit-
teita ja 
kirjoittaa ne 
muistiin.
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Kun varhaiset pyhät asuivat Kirtlandissa Ohion osavaltiossa, Herra käski heitä rakentamaan temppelin. (Lue, mitä 
tapahtui, kun temppeli oli vihitty, luvusta OL 110.) Herra käski Joseph Smithiä myös aloittamaan koulun, jossa kirkon 
johtajille opetettaisiin evankeliumia. Monet miehet siellä koulussa polttivat tai pureskelivat tupakkaa. Joseph ja Emma 
eivät pitäneet tupakan aiheuttamasta savusta ja siivottomuudesta. Kun Joseph kysyi Herralta, mitä asialle pitäisi tehdä, 
hän sai ilmoituksen. Sitä kutsutaan nykyään viisauden sanaksi. Voit lukea siitä luvusta OL 89.

Kirtland ja viisauden sana
K I R K O N  H I S T O R I A N  L E I K E K U V I A
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Leikkaa leikekuvat irti ja kerro niiden avulla kertomuksia kirkon historiasta!

Lisää kirkon historian leikekuvia löytyy sivustolta liahona .lds .org.



76 L i a h o n a

Jeesus ruokki monia ihmisiä
K E R T O M U K S I A  J E E S U K S E S T A
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Kim Webb Reid

Jeesus halusi yhtenä päivänä olla 
yksin. Hän nousi veneeseen ja purjehti 
rauhalliseen paikkaan. Pian monet 
ihmiset seurasivat Häntä sinne.

Jeesus opetti ihmisiä ja paransi 
ne, jotka olivat sairaita. Päivän 
päättyessä kaikki alkoivat olla 
nälkäisiä. Jeesuksen opetuslap-
set halusivat, että Hän lähettäisi 
ihmiset pois ostamaan ruokaa 
kaupungista.
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Jeesus käski opetuslastensa ruokkia ihmiset, 
ettei ihmisten tarvitsisi lähteä. Mutta opetuslap-
silla oli vain viisi leipää ja kaksi kalaa. Niistä ei 
riittäisi kaikille.

Jeesus siunasi ruoan ja mursi 
sen palasiksi. Sitten opetus-
lapset jakoivat sen ihmisille. 
Olisiko ruokaa riittävästi?
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Kohdasta Matt. 14:13–21.

Lapsia, naisia ja miehiä, jotka söivät leipää ja kalaa, oli tuhansia. 
Kun he lopettivat syömisen, ruokaa jäi vielä 12 korillista! Se oli ihme. 
Ihmeitä tapahtuu yhä maan päällä tänä aikana! ◼
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Minä pidän pyhien  
kirjoitusten lukemisesta
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Haluaisin sanoa muutaman sanan 
viimeisistä vankkureista kaikissa 

niissä pitkissä vankkurikaravaaneissa, 
jotka taivalsivat hitaasti ja vaivalloisesti 
tasankojen yli. – –

Viimeisissä vankkureissa mat-
kanneet eivät aina nähneet johtavia 
veljiä, jotka olivat kaukana edessä, 
ja sininen taivas peittyi usein heidän 
näkyvistään maasta nouseviin ras-
kaisiin, sankkoihin pölypilviin. Silti 
päivä toisensa jälkeen viimeisissä 
vankkureissa matkanneet jatkoivat 
eteenpäin – lopen uupuneina, jalat 
kipeinä, joskus melkein lannistuneina 
– saaden voimaa uskosta siihen, että 
Jumala rakasti heitä, että palautettu 
evankeliumi oli totta ja että Herra 
johti ja ohjasi edellä kulkevia veljiä. 
Toisinaan viimeisissä vankkureissa 
matkanneet – kun heidän uskonsa oli 
vahvimmillaan – näkivät välähdyksen-
omaisesti selestisen maailman loiston, 
mutta se tuntui olevan kovin kaukana, 

ja tuo näky haihtui hyvin nopeasti, 
koska puute, uupumus ja murhe sekä 
joskus masennus olivat aina ahdista-
massa aivan lähellä.

Kun näky haihtui, heidän mielia-
lansa laski. Mutta he rukoilivat taas ja 
puursivat eteenpäin saamatta tuskin 
mitään kiitosta tai liiemmälti kannus-
tusta tai keneltäkään mitään kehuja. 
– – Silti niissä viimeisissä vankkureissa 
oli omistautumista, uskollisuutta ja 
nuhteettomuutta sekä ennen kaikkea 
uskoa johtaviin veljiin ja Jumalan voi-
maan ja hyvyyteen. – –

Niinpä halki pölyn ja lian – – he 
raahustivat eteenpäin läpi laaksoon 
johtavien sisääntuloreittien, kunnes 
laakso otti heidät vastaan tarjoten 
levon ja kodin. – –

Mutta nämä sadat urheat sielut, 
joilla oli horjumaton usko ja suurta 
kyvykkyyttä, eivät olleet vielä mat-
kansa päässä.

VIIMEISISSÄ 
VANKKUREISSA 
MATKANNEET
Niissä viimeisissä vankkureissa oli omistau-
tumista, uskollisuutta ja nuhteettomuutta 
sekä ennen kaikkea uskoa johtaviin veljiin 
ja Jumalan voimaan.

K U N N E S  T A A S E N  K O H D A T A A N

Veli Brigham [Young] kutsui heidät 
jälleen edustamaan Jumalan valtakun-
taa ja lähetti heidät asettumaan laak-
soihin lähelle ja kauas laajojen vuor-
ten suojiin. Niinpä he jälleen valjasti-
vat härkänsä ja kiinnittivät valjakkonsa 
ja – – suuntasivat hitaasti kohti uusia 
laaksoja luottaen jälleen ehdottomalla 
uskolla mooseksensa viisauteen ja 
jumalalliseen ohjaukseen. – –

Ja tuhannet ja taas tuhannet näistä 
kymmenistä tuhansista, ensimmäisistä 
nykyisiin asti, kaikki Jumalan valit-
tuja, täyttivät nöyrän kutsumuksensa 
ja päämääränsä yhtä täydellisesti 
kuin veli Brigham ja muut omansa, ja 
Jumala palkitsee heidät siitä. He olivat 
pioneereja sanoissa ja ajatuksissa ja 
teoissa ja uskossa, aivan kuten olivat 
heitä huomattavammassa asemassa 
toimineet. Tätä vuorten välistä val-
takuntaa eivät syrjäiseen kolkkaan 
rakentaneet valitut harvat vaan se 
laaja joukko ihmisiä, joita virtasi tänne 
monista kansakunnista ja jotka tulivat 
ja tekivät työtä ja saivat tämän aikaan 
seuraten uskollisesti Jumalan kutsumia 
johtajiaan. – –

Niinpä näille nöyrille mutta suurille 
sieluille – – minä nöyrästi ilmaisen 
rakkauteni, arvonantoni, arvostavan 
kunnianosoitukseni. ◼

Lokakuun 1947 yleiskonferenssipuheesta ”To 
Them of the Last Wagon” [Viimeisissä vankkureissa 
matkanneille]. VA
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Presidentti J. Reuben 
Clark jr. (1871–1961)
ensimmäinen  
neuvonantaja 
ensimmäisessä 
presidenttikunnassa
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Muita aiheita tässä numerossa
NUORILLE AIKUISILLE

s. 44

NUORILLE

LAPSILLE

s. 50

s. 70

AINOA ASIA, JOKA 

PELASTI MINUT
Shuho kohtasi rasismia ja torjuntaa 
mutta löysi evankeliumin ja oppi taas 
luottamaan ihmisiin.

VAHVANA 
koko viikon ajan

Kysymys-
nurkka

Kuinka sakramentti voi auttaa sinua  
pysymään vahvana koko viikon ajan?

Milloin lasten pitäisi aloittaa  
paastoaminen?


